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Asunto Oy Porvoon Inkerinpähkinä

Hansaksenkuja 7, 01150 Söderkulla

Laadukas
Uniikki

Koti

14.9.2022 / painos 2 (korvaa edellisessä painoksessa annetut tiedot) 

Ennakkomarkkinoinnissa
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SIVU 2 - 3

ASEMAKUVA MOLEMMAT SIVUT SAADAAN ARKKITEHDILTÄ VIIKKO 13 ja se pitää muokata:

 • lisätään värejä autopihaan ja asuntopihoihin (asuinrakennus vaalea sininen + teras-

sit vaalea ruskea, pihat vaalea vihreä. Autokatos myös vaalea sininen kuitenkin läpi näkyy autoka-

tospaikat. Autopihan osuus vaalea harmaa)

 • lisätään selitteet AK (autokatos) VAR (varasto)

As.1, As.2, As.3, As4 3-4h 2 krs. 95 m2

As.5, As6, As.7, As.8 3-6h 2 2krs 120 m2

As.9, As.10 1 krs 2-3h 95 m2 (1. ja 2 kerroksissa)

As.11, As.12 1 krs 2-3h 75 m2 (1. ja 2. kerroksissa) 

Esimerkki: 

As 1

3-4 h 

2 kerroksessa

95 m2

olisiko nämä vaikka mahdollista laittaa sijaintikuplaan aina ko. asunnon kohdalle?

Merkitään: Söderkullantie 

Nikkilä keskusta -> n. 9 km

Söderkulla keskusta -> n. 2 km

Helsinki Itäkeskus n. 20 km. 

Porvoo keskusta -> n. 25 km

Moottoritielle -> n. 5 km

Lentokentälle -> n. 27 km

 • Oma tontti 4564 m2

KIINTEISTÖ KARTALLA 24.02.2022

753-419-4-1612 Hansas K 063 T 3

sivu 1 (1)

Kiinteistötunnus: 753-419-4-1612

Rekisteriyksikkölaji: Tila (1)

Nimi: Hansas K 063 T 3

Kunta: Sipoo (753)

Kylä/kaupunginosa: MASSBY (419)

Rekisteröintipäivämäärä: 20.10.2010

Palstojen lukumäärä: 1

Maapinta-ala: 0.4654 ha

Kiinteistön raja- ja käyttöoikeusyksikkötiedot on haettu Kiinteistötietojärjestelmästä. Karttatulosteen sijaintitiedoissa voi olla epätarkkuuksia.

Kiinteistön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta. Karttatulosteella näytetään käyttöoikeusyksiköt, joiden
sijaintitieto on merkitty kiinteistön alueelle tai sen läheisyyteen. Kiinteistöä rasittavat käyttöoikeusyksiköt selviävät kiinteistörekisteriotteesta.
Taustakartta on viitteellinen. © MML ja kunnat
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Sipoon Inkerinpähkinä
Asunto Oy Sipoon Inkerinpähkinä on saanut nimensä Rakennus Laprip Oy:n tyytyväisen asiakkaan 
mukaan. Hän päätti määrätietoisesti seuraavan rakennushankkeen sijoittuvan Sipoon Söderkullaan. 
Sopivia tontteja ei meinannut millään löytyä, kunnes eräänä päivänä asiakkaamme ilmoitti varanneensa 
Sipoon kunnalta kallion päällä kauniissa maisemassa sijaitsevan ”unohtuneen” tontin ja vieläpä 
”henkisellä” varauksella rakennusliikkeelle. No, kovin monelle meistä ei ole tarjottu moista varausmuotoa, 
joten pakkohan rakennusliikkeen oli käynnistää tämä hanke.

Maailman epävakaasta tilanteesta huolimatta päätettiin jälleen rakentaa isompia huoneistoja ja panostaa 
niin varustelutasoon, kuin laatuunkin. PK-seudulta suuntautuvan muuttovirran myötä ja edellisistä Laprip 
Oy:n rakentamista yhtiöistä saatujen varausten turvin hanke on käynnistynyt hitaasti, mutta varmasti jo 
alkuvuodesta 2022.

Sipoon rakennusvalvonnan kanssa joustavasti soljuvalla yhteistyöllä on suuri painoarvo hankkeeseen 
ryhtymisessä ja sen toteutumisessa.

Inkerinpähkinään valmistuu 2023 loppuvuonna 12 korkealuokkaista huoneistoa, joista 4 on yhdessä 
kerroksessa ja 8 kaksikerroksisia. Lisäksi autokatosrakennus rakennetaan Söderkullantien puolelle 
toimittamaan autojen säilytyksen lisäksi meluvallin tehtävää. Autokatospaikkoja tulee 21 kpl ja jokaiseen 
asennetaan valmiiksi sähköauton latauslaite.

Rakennukset rakennetaan yhtiön omalle 0,4654 ha:n kokoiselle tontille, joka sijaitsee korkeahkolla 
kalliolla kauniine pelto- ja metsänäkymineen. Oleskelu- ja autopiha tulee olemaan tasainen ja 
esteettömyyteen kiinnitetään huomiota myös huoneistojen- ja yhteisten tilojen suunnittelussa.

Söderkullan palvelut ovat vain kivenheiton päässä, eikä Nikkiläänkään ajele kuin 15 minuuttia ja 
moottoritielle hurauttaa muutamassa minuutissa.

Rakennus Laprip Oy toimii pääurakoitsijana yhteistyössä tuttujen yhteistyökumppaneidensa 
kanssa. Hankkeen pääsuunnittelija on pitkäaikainen Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Kotkasta ja 
rakennesuunnittelusta vastaa Insinööri Studio Oy Kotka. 
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talon kaakkoispäätyyn asuntojen alle rakennetaan väestösuoja, jonne asennetaan huoneistokohtaiset 
lämpimät varastot, sekä kotikuntosali ja tekniset tilat
hissillä pääsee alas kellarikerrokseen ja ylös kakkoskerroksen huoneistoihin. Kaksikerroksisiin 
huoneistoihin asennettavissa kaidehissi lisätyönä
autokatospaikkoja on 21 kpl, jolloin lähes kaikilla asukkailla on mahdollista ostaa kaksi autopaikkaa
viherkattoisen autokatosrakennuksen kattovedet säilötään pihojen kasteluvedeksi
yhtiöllä oma Smartpost pakettiautomaatti ja kuntosali kellarikerroksessa
huoneistoissa on vesikiertoinen lattialämmitys kauttaaltaan, lämmitysmuotona vesi-ilmalämpöpumppu
aurinkopaneelit, jotka vaikuttavat myös huoneistokohtaiseen sähköön
koneellinen ilmanvaihto viilentävällä toiminnolla
puu- tai biotakka mahdollista asentaa lisätyönä
talo liitetään kuituverkkoon ja asukas tekee itse sopimuksen palveluntuottajan kanssa
kaksikerroksisissa huoneistoissa lasitettu parveke ja avoterassi myös yläkerrassa, lisäksi puuterassit 
ja omat aidatut piha-alueet
laadukkaat keittiön- ja kylpytilojen kaapistot erilaisilla säilytys- ja materiaalivaihtoehdoilla, työtasot 
graniittia tai kvartsia
keittiössä laadukkaat Bosch kodinkoneet integroituna ja kalustelevypeitteisenä
kylpyhuoneessa peilikaapit, graniitti- tai kvartsitasot, malja-altaat ja kuivaava pyykinpesukone 
tai pyykkitorni
laadukkaat laatat Wc- ja kylpytiloissa
parketti, vinyylikorkki tai laatta asuintilojen lattioissa, eteisessä laatoitus
korkeaa vinokattoista  huonetilaa kakkoskerroksessa
upeat ulkoilumaastot lenkkipolkuineen aivan vieressä

Näin viihtyisästi asut Inkerinpähkinässä
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LPC Kansas lasitettu 
Porcelanto

10 x 10 / 7,5 x 60
30 x 60 / 15 x 60
60 x 60

 Glamour
Kap Verde

Parketti

HARO Parquet 4000
Plank 1-Strip 180
African Oak brushed 4V

HARO Parquet 4000
Plank 1-Strip Plaza 240
Fumed Oak Puro White Universal brushed 4V

HARO Parquet 4000
Plank 1-Strip Plaza 240
Smoked Oak Sauvage brushed 4V

Vinyylikorkit

Originals CD9735 vinyylikorkki
Lankku (1,764 m2/pkt)
1200 x 210 x 9,5 mm - KL 32

Originals CD9734 vinyylikorkki
Lankku (1,764 m2/pkt)
1200 x 210 x 9,5 mm - KL 32

XL Slate CI941 vinyylikorkki
Betonikuosi 4-viiste (1,584 m2/pkt)
1200 x 440 x 10,8 mm - KL 32

Laattoja

Asuintilojen lattiat
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ENERGIATODISTUS 2018

Rakennuksen nimi ja osoite: As Oy Inkerinpähkinä
Hansaksenkuja 7
01150 SÖDERKULLA

Pysyvä rakennustunnus:  
Rakennuksen valmistumisvuosi: 2022

Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivitalot

Todistustunnus: 271489

Energiatodistus on laadittu
 Uudelle rakennukselle rakennuslupaa haettaessa☒

  Uudelle rakennukselle käyttöönottovaiheessa☐

 Olemassa olevalle rakennukselle, havainnointikäynnin päivämäärä:☐  

    Energiatehokkuusluokka 

96
Uuden rakennuksen E-luvun vaatimus ≤ 105

Todistuksen laatija: Yritys:
Nieminen, Jari Ins.tsto Jari Nieminen ky

Sähköinen allekirjoitus:

Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä:

27.05.2022 27.05.2032

Rakennuksen laskennallinen
energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku

kWhE /(m2vuosi)
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Pohjakuva ei ole mittakaavassa ja pohjakuvassa
annetut mitat ovat suuntaa antavia.
Kattojen laskut ja nousut, sekä koteloinnit ovat 
suuntaa antavia.

Kaikki annettu tieto on yleisluontoista ja
perustuu 14.9.2022 valmiina olevaan tietoon.
Rakentaja pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin

Huoneiden seinien mitat ovat suuntaa antavia.
Rakentaja pidättää oikeuden muutoksiin esim.
koteloinnit tekniikan vuoksi. Esitetyt kattojen 
alaslaskut ovat suuntaa antavia.
Asunto Oy Sipoo Hansaksenkuja 7 02/22.
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SÖDERKULLA PÄHKINÄNKUORESSA 

Sipoon Söderkulla on kehittyvä taajama Etelä-Sipoossa Uudellamaalla. Viimeisimmän saatavilla olevan
tiedon mukaan asukkaita on n. 4500. Söderkullan haluttavuus asuinalueena perustuu pääkaupungin
läheisyyteen yhdistettynä kattaviin palveluihin, monipuolisiin ulkoilu- ja urheilumahdollisuuksiin sekä
luonnon ja meren läheisyyteen. Söderkullasta Helsinkiin hyvät bussiyhteydet, joilla pääset sekä Itä-
keskukseen, että Pasilaan ja Kamppiin. Lentokentälle n. 20 minuutin matka autolla.

Asukkaille on tarjolla laadukkaat koulu- ja päiväkotipalvelut sekä kirjasto ja kirkko. Uuden terveys-
keskuksen odotetaan valmistuvan alkuvuoden 2023 aikana. Lisäksi asukkaille tärkeitä ovat päivittäis-
tavarakaupat, apteekki, yksityinen hammaslääkäri, eläinlääkäri sekä monipuoliset ravintola- ja kahvila-
palvelut. Lisäksi useat parturikampaamot ja loistava kukkakauppa, sekä paljon muita asumista helpottavia 
tekijöitä. Hansaksen alue sijoittuu lähelle perinteistä ja kaunista Söderkullan kartanon aluetta ja myös 
jokimaiseman läheisyyteen. 

On ilo tarjota asiakkaillemme Inkerinpähkinän uusia laadukkaita ja toimivia asuntoja, jotka sijoittuvat 
Hansaksen jo ennestään valmiiseen ja kauniiksi rakennetulle alueelle. 
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Pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy Kotka
Rakennuttaja ja pääurakoitsija: Rakennus Laprip Oy Askola

Vastaava mestari: Juhani Mattila 
Rakennesuunnittelu: Insinööri Studio Oy Kotka

LVI suunnittelu ja toteutus: Laineen Vesilämpö Ky Askola
Sähkösuunnittelu ja toteutus: JRA- Sähkö Oy Helsinki

Asuntomyynti ja sisustussuunnittelu: Saber Oy LKV Orimattila

Hyvä asiakas

Rakennus Laprip Oy on Etelä-Suomen alueella vuodesta 1999 toiminut rakennusalan 
perheyritys. 

Tarjoamme laadukkaita palveluita kodinostajille, yrityksille ja julkisille sektoreille. Kaikki 
palvelumme tuotamme motivoituneen ja ammatistaan ylpeän henkilökunnan sekä samoilla 
periaatteilla ja tavoitteilla kanssamme yhteistyötä tekevien eri alojen aliurakoitsijoidemme 
kanssa. Työmme laatu perustuu saumattomasti sujuvaan yhteistyöhön pitkäaikaisen 
tuntemisen kautta aliurakoitsijoiden ja henkilökunnan välillä. Asiakkaidemme odotusten 
suhteen meillä on yhteinen tavoite, eli pyrimme yllättämään positiivisesti. 

Saber Oy LKV on Uudellamaalla toimiva uudiskohteisiin erikoistunut välitys- ja 
konsultointiyritys. Konsultoimme rakennusliikkeitä uudiskohteissa eri sektoreilla suunnittelu-, 
markkinointi- ja myyntiprosesseissa. Varmistamme, että asunnon ostaja saa heti ensimmäisestä 
esittelystä alkaen asiantuntevaa rakennusteknistä ja kaupantekoon liittyvää juridista tietoa. 

Välitämme Sinun nykyisen kotisi ammattitaidolla PK-seudulla ja Itä-Uudellamaalla.

Carita Salmela 
Projektikoordinaattori
p. 040 824 7427
carita.salmlela@laprip.fi 
Rakennus Laprip Oy (1575016-2)

Pirjo Mäkinen
Lkv, Lvv, Ked
YKV ylempi kiinteistönvälittäjä
RAKI rakennuttaja- ja kiinteistöasiamies
Kaupanvahvistaja
p. 050 464 9263
pirjo@saber.fi
Saber Oy LKV (2871107-04)
www.saber.fi


