
AS OY HYVINKÄÄN

HELENE





Helene rakennetaan vehreälle alueelle Hyvinkään Viertolaan vanhan pappilan naapurustoon. 

Keskustan palvelut ja sekä myös hyvät ulkoilualueet ovat kävelymatkan päässä.  

Asunto Oy Hyvinkään Helenessä on yksi rakennus, jossa viisi asuinkerrosta ja autohalli- /kellarikerros.  

Autohallista voi ostaa autohallipaikan ja sieltä pääsee hissillä suoraan huoneistoihin. Yhtiössä on  

24 erikokoista asuntoa – yksiöitä, kaksioita, kolmioita ja neliöitä. 

Asumismukavuutta luovat nykyaikainen ja tasokas varustelu sekä laadukkaat pintamateriaalit. 

Kattavaan varusteluun kuuluvat mm. asuntokohtainen viilennys, lasitetut parvekkeet, parkettilattiat, 

kylpyhuoneiden mukavuuslattialämmitys, koneellinen ilmanvaihto ja kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä. 

Kaukolämpö takaa edulliset asumiskustannukset. Kaapelitelevisio ja valokuituverkko luovat nopeat ja 

luotettavat tietoliikenneyhteydet niin viihde- kuin hyötykäyttöön.

Asunto Oy Hyvinkään Helene
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Kaupunginkirjasto

Laurea-kirjasto

Linja-autoasema

Rautatieasema
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Kutojankatu

Kehrääjänkatu

K-market  
Veturi

Kauppakeskus Willa

K-citymarket Hyvinkää

Prisma
Hyvinkää

Willan Kehrä
Apteekki

Kankurin 
Liikuntapuisto

Pikku-Eeron
Päiväkoti

Shell Hyvinkää Express 
Sillankorvankatu

S-market
Hyvinkää

Laurea ammattikorkeakoulu
- Hyvinkään kampus

Hyvinkään
yhteiskoulun
lukio

AS OY HYVINKÄÄN

HELENE



Asunto Oy Hyvinkää Helene sijaitsee yhdessä Asunto Oy Hyvinkään Ruustinnan kanssa  

rauhallisella ja vehreällä paikalla lähellä keskustaa osoitteessa Helenenkatu 31.  

Kohde rakennetaan vuokratontille, jossa yhtiöllä ensimmäinen lunastamismahdollisuus  

vuonna 2025. Keskustaan palveluiden äärelle on noin puolen kilometrin matka, johon kävelee  

noin viidessä minuutissa. Rautatie- ja linja-autoasemalle on matkaa alle kilometri.  

Lähistöllä sijaitsevat puistot tarjoavat hyvät ulkoilumahdollisuudet.  

Asunnon hyvä sijainti, jossa kaikki on lähellä, lisää elämänlaatua ja asumisviihtyvyyttä  

sekä kodin arvoa myös tulevaisuudessa.

Sijainti



HELENENKATU

Yhteiset tilat ja 
pihasuunnitelma
Asukkaiden arkea parantavat 

käytännölliset yhteiset tilat. Suojaisa 

piha-alue rakennetaan autopaikoitushallin 

päälle ja se on yhteinen Asunto 

Oy Hyvinkään Ruustinnan kanssa. 

Pihasuunnittelussa on huomioitu myös 

esteettömyys. Tontin ja piha-alueen 

vihreyttä lisäävät erilliset istutukset. 

Asukkaiden yhteisessä käytössä on 

pihakeinu ja oleskelukatos. Jokaiseen 

asuntoon kuuluu erillinen irtainvarasto, 

joka sijaitsee kellarikerroksessa. 

Asumisen laatua lisäävät hyvät 

säilytystilat pyörille ja lastenvaunuille.

AS. Oy  
Hyvinkään  
Ruustinnan
autopaikat 



As. Oy Hyvinkään  
Ruustinnan autopaikat 
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HELENENKATU

Asunnon oston yhteydessä on mahdollisuus 

ostaa myös autohallipaikkaosake.  

Autohalli sijaitsee pihakannen alla, 

eli samassa tasossa irtainvarastojen 

kanssa. Autohallissa on yhteensä viisi 

lämmityspistoketolpallista autopaikkaa. 

Lisäksi Asunto Oy Hyvinkään Helenellä on  

6 erikseen myytävää autotalliosaketta.  

Autohalli ja -tallipaikat varustetaan lämmitys-

pistorasioin ja sähköautolatauspistein 

erillisen suunnitelman mukaisessa 

laajuudessa. Asumismukavuutta lisää suora 

käynti autohallista rapun kautta hissillä 

omaan kotiin.

Autopaikat

As. Oy  
Hyvinkään  
Helenen  
autopaikat 



Kuva: Taiteilijan näkemys



Asuntoluettelo

Tarvitsetko isompaa asuntoa? Kysy asuntojen yhdistämismahdollisuutta!

Hsto Krs Tyyppi H-ala 

1 .......................1.......................2h+kk ................................36m2

2 .......................1.......................3h+k+s ............................63m2

3 .......................1.......................2h+k+s ............................49m2

4 .......................1.......................1h+kk+alk. ................30m2

5 .......................1.......................2h+kk+s ........................41m2

6 .......................1.......................3h+k ...................................60m2

7 .......................2.......................2h+kk ................................36m2

8 .......................2.......................3h+k+s ............................63m2

9 .......................2.......................2h+k+s ............................49m2

10 ...................2.......................1h+kk+alk. ................30m2

11 ...................2.......................2h+kk+s ........................41m2

12 ...................2.......................3h+k+s ............................71,5m2

Hsto Krs Tyyppi H-ala 

13 ...................3.......................2h+kk ................................36m2

14 ...................3.......................3h+k+s ............................63m2

15 ...................3.......................2h+k+s ............................49m2

16 ...................3.......................1h+kk+alk. ................30m2 

17 ...................3.......................2h+kk+s ........................41m2

18 ...................3.......................3h+k+s ............................71,5m2

19 ...................4.......................4h+k+s ............................100m2

20 ...................4.......................3h+k+s ............................79m2

21 ...................4.......................5h+k+s ............................112,5m2

22 ...................5.......................4h+k+s ............................100m2

23 ...................5.......................3h+k+s ............................79m2

24 ...................5.......................5h+k+s ............................112,5m2



1h + kk + alk.  I 30m2

Asunto A4

1h + kk + alk.  I 30m2

Asunnot A10, A16

YKSIÖT

Yksiö, kaksio, kolmio vai neliö. Saunalla vai ilman. 

Maantasolla vai yläilmoissa. Valinta on sinun!

Tarvitsetko lisätilaa? Kysy asuntojen 

yhdistämismahdollisuutta! Ole ajoissa liikkeellä, niin 

pääset vaikuttamaan uuden kotisi yksityiskohtiin ja 

sisäpuoliseen suunnitteluun!

Asunto Oy Hyvinkään Helenestä löytyy sopiva 

koti jokaiselle. Jokaisessa asunnossa on 

avara, käytännöllinen ja valoisa pohjaratkaisu. 

Olohuoneeseen aukeava keittiö mahdollistaa 

mukavat hetket myös ystävien kanssa. Asumisen 

mukavuutta lisäävät laadukkaat ja kestävät 

materiaalit.

Asuntojen hinnoissa on puolet valmiiksi neuvoteltua 

yhtiölainaa, joten sinun ei tarvitse rahoittaa uutta 

kotiasi kokonaan rakennusvaiheen aikana!

Valitse  
mieleisesi asunto



2h + kk  I 36m2

Asunnot A1, A7, A13

2h + k + s  I 49m2

Asunnot A3, A9, A15
2h + kk + s  I 41m2

Asunnot A11, A17

2h + kk + s  I 41m2

Asunto A5

KAKSIOT



3h + k + s  I 63m2

Asunnot A2, A8, A14

3h + kk 
60m2

Asunto A6

KOLMIOT



3h + k + s   
71,5m2

Asunnot A12, A18

3h + k + s  I 79m2

Asunnot A20, A23



4h + k + s  I 100m2

Asunto A19, A22

Yksiö, kaksio, kolmio vai neliö. 

Saunallinen tai saunaton. 

Maantasolla vai yläilmoissa. 

Valinta on sinun.

Varaa asuntosi ajoissa, niin 

ehdit vaikuttamaan uuden kotisi 

yksityiskohtiin. 

Helenessä  
on mistä  
valita.

NELIÖT



Vaihtoehto A
5h + k + s  I 112,5m2

Asunnot A21, A24

Vaihtoehto B
4h + k + s  I 112,5m2

Asunnot A21, A24



YLEISTÄ
Yhtiö on vuokratontille rakennettava 

vapaarahoitteinen asuntoyhtiö, Talossa on viisi 

asuinkerrosta ja kellarikerros. Asuntoja talossa 

on yhteensä 24 kpl, lisäksi lämpimiä autotalleja, 

sekä autohallipaikkoja ja pihapaikkoja. Samalle 

tontille rakennetaan As Oy Hyvinkään Ruustinna

RAKENTEET
Rakennukset perustetaan pohja- ja 

rakennesuunnittelijan suunnitelmien mukaan 

joko betonipaalujen tai maanvaraisesti 

perusanturoiden varaan. Anturat, perusmuurit, 

alapohjat sekä väli- ja yläpohjat ovat 

teräsbetonia. Huoneistojen väliset seinät 

ovat teräsbetonia. Asuinkerrosten ulkoseinät 

ovat hienopestyä valkobetonia tai tiililaattaa. 

Rakennus on pulpettikattoinen ja katteena on 

kumibitumikermi. Asuntojen sisäiset väliseinät 

ovat yleensä teräsrankaisia kipsilevyseiniä, 

pesuhuoneiden seinät ovat kiviaines- tai 

levyrakenteisia. Portaat ovat esivalmisteisia 

betonielementtiportaita, joiden askelmat 

ovat mosaiikkibetonipintaisia. Parvekkeet 

ovat teräsbetonirakenteisia. Parvekkeet (ei 

koske ranskalaisia parvekkeita) varustetaan 

metallirunkoisilla lasikaiteilla ja avattavilla 

parvekelaseilla. (parvekelasitukset eivät täysin 

ole veden- ja lumenpitäviä) 

IKKUNAT JA OVET
Asuntojen ikkunat ovat kolmilasisia sisäänpäin 

aukeavia MSE–ikkunoita, ulkopuite ja karmin uloin 

pinta ovat alumiinia. Ikkunoissa on integroituna 

sälekaihtimet. Porrashuoneesta huoneistoihin 

johtavat ovet ovat yksilehtisiä. Asuntojen sisäovet 

ovat valkoisia laakaovia. Löylyhuoneiden ovet 

ovat karkaistuja lasiovia. Pääsisäänkäynnin 

ovet ovat alumiiniprofiililasiovia. Palo-ovet ovat 

määräysten mukaisia vakio-ovia.

KALUSTEET JA VARUSTEET
Keittiöiden kalusteet ovat tehdasvalmisteisia 

vakiokalusteita. Kalusteiden ovet ovat mikro-

laminaattipintaisia tai maalattuja MDF-ovia. 

Rst-pesualtaat ovat upotettuja 1 altaisia. Työtasot 

ovat laminaattipintaisia. Keittiökalusteissa on 

tilavaraus mikroaaltouunille.  

Alakaapistossa on jätteiden lajittelua varten 

jäteastiat. Makuuhuoneiden kalusteet ovat 

komerorakenteellisia ja pääosin liukuovilla 

varustettuja. Suihkuhuoneiden kalusteiden ovet 

ovat maalattuja MDF-ovia. Suihkuhuoneissa on 

peilikaapit valaisimella ja saranalliset suihku-

seinät. Eteiskalusteet ovat komerorakenteellisia, 

peililiukuovilla, sisältäen vaatetangon ja 

hattuhyllyn. 

LAITTEET JA KONEET
Keittiöissä on 4 -levyinen keraaminen tai 

induktio (valinnan mukaan)  liesitaso ja 

kalusteuuni. Kaikissa asunnoissa on liesikupu 

ja integroitu astianpesukone. Yksiöissä ja 

kaksioissa on jää-/pakastinkaappiyhdistelmä, 

kolmioissa ja neliöissä on jää-/viileäkaappi 

ja pakastinkaappi. Kodinkoneet ovat 

vakiovalmisteisia ja väriltään valkoisia. 

Suihkuhuoneissa on pesutornivaraus 

pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle. 

Löylyhuoneissa on sähkökiukaat. 

Rakennuksessa on automaattiovilla varustettu 

kahdeksan hengen hissi.

Rakennustapaselostus



SEINÄPINNOITTEET
Asuntojen seinät maalataan valkoisiksi. Olo- ja 

makuuhuoneisiin voi valita yhden tehoste- 

väriseinän (ei ikkunaseinä). WC-tilojen ja 

suihkuhuoneiden seinät, sekä keittiöissä 

ylä- ja alakaappien välinen seinä laatoitetaan 

keraamisilla laatoilla. Löylyhuoneen seinät  

paneloidaan (tervaleppäpaneelilla).

LATTIAPINNOITTEET
Olohuoneiden, makuuhuoneiden, keittiöiden 

ja eteisten lattiat päällystetään tammilauta-

parketilla. Pesuhuoneiden ja löylyhuoneiden 

lattiat päällystetään keraamisilla klinkkeri-

laatoilla. Ensimmäisen kerroksen käytävän 

lattia päällystetään klinkkerilaatoilla, muut 

yleisten tilojen lattiat maalataan. Porrashuoneen 

kerrostasot pinnoitetaan muovimatolla.

 

KATTOPINNOITTEET
Asuntojen katot ovat yleensä ruiskutasoitettuja. 

Alaslasketut katot sekä kotelot ovat maalattuja. 

Löylyhuoneiden katot ovat tervaleppäpaneelia 

ja pesuhuoneiden katot ovat kuultokäsiteltyä 

kuusipaneelia.

LVIS –TEKNIIKKA
LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoissuunnitelmien 

mukaan. Kiinteistö lämmitetään kaukolämmöllä. 

Yleisissä tiloissa ja asunnoissa on vesikiertoiset 

patterit. Yhtiö liitetään kaapelitelevisio- ja 

valokuituverkostoon. Sähkön sekä kylmän ja 

lämpimän veden mittaus on asuntokohtainen. 

Ilmanvaihtojärjestelmä on asuntokohtainen 

tulo- / poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. 

Pesuhuoneissa ja saunoissa on sähköinen 

mukavuuslattialämmitys. Asuntojen ja ulko-

oven välillä on kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä. 

Lisäksi vakiona asuntokohtainen viilennys.

YHTEISTILAT
Asuntokohtaiset irtainvarastot ja tekninen tila 

sijaitsevat kellarikerroksessa. Jätesäiliöt on 

sijoitettu erilliseen jätekatokseen.  Polkupyörien 

ja lastenvaunujen säilytykseen on varattu 

erilliset tilat.

ULKOPUOLISET TYÖT
Liikennealueet ovat asfalttipäällysteiset 

ja pääsisäänkäynnin edusta päällystetään 

betonilaatoin asemapiirroksen osoittamassa 

laajuudessa. Toisessa kerroksessa sijaitseva 

pihakansi varustetaan erillisen suunnitelman 

mukaisesti.  Asuinrakennuksen sokkelin 

vierukset ja parvekkeiden alustat päällystetään 

Louhi-kiveyksellä. Autopaikat varustetaan 

lämmityspistorasioin.

Rakennuttaja varaa oikeuden muutoksiin,  

jotka eivät alenna laatutasoa. Tiedot perustuvat 

22.10.2020 tilanteeseen. Asuntoihin ja käytäviin 

saatetaan rakentamisen aikana joutua lisäämään 

vähäisiä alaslaskettuja kattoja, kotelointeja ja 

luukkuja putkien, palopeltien, mittareiden tms takia. 

Suunnitelmissa esitettyjen hormien määriin ja 

sijoituksiin voi tulla muutoksia!



Asunto Oy
Hyvinkään Helene

• Asuntokohtainen viilennys

• Lasitetut parvekkeet

• Parkettilattiat

• Hidastimet keittiön  

kaappien ovissa

• Kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä

• Valokuituverkko

• Hissi

• Autohalli, jossa autotalleja  

ja -paikkoja
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RAKENNUTTAJA 
FH INVEST
Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli 
050 571 4043
www.fhinvest.fi

As Oy Hyvinkään Helenen 
laadun takaavat kokeneet  
ammattilaiset

FH INVEST

SUUNNITTELIJA  
ARKKITEHTITOIMISTO SAJANIEMI OY
Graanintie 5, 50500 Mikkeli 
015 162 345 
www.sajaniemioy.fi

RAKENTAJA 
FH RAKENTAJAT
Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli
050 571 4043
www.fhrakentajat.fi

Ota yhteyttä ja varaa 
unelmiesi koti jo tänään!

FH ASUNNOT

Catarina Helenius 
050 4664 889 
catarina.helenius@fhinvest.fi

Paula Piela
050 326 1617
paula.piela@fhinvest.fi

Kartanontie 9, 04410 Järvenpää 
www.fhasunnot.fi

KIINTEISTÖMAAILMA  
HYVINKÄÄ

02900 499 44 
hyvinkaa@kiinteistomaailma.fi

Hämeenkatu 4, 05800 Hyvinkää 
www.kiinteistomaailma.fi/ 
hyvinkaa



FH INVEST
FH Invest Oy, jonka aputoiminimi on FH Asunnot, 

on vuonna 2007 toimintansa aloittanut rakennuttaja.  

Yritys toimii ensisijaisesti Kaakkois-Suomen alueella,  

mutta myös muualla Suomessa.  

Kiinteät toimipisteet ovat Mikkelissä, Kouvolassa  

Järvenpäässä ja Porvoossa.  

Vuosien aikana FH Invest Oy on rakennuttanut  

kymmeniä kerrostaloja, rivitaloja, paritaloja sekä  

vapaa-ajanasuntoja ja liikerakennuksia eri puolille  

toiminta-aluettaan.

Tuotannon useimmissa tapauksissa rakentaa sisar- 

yritys Finnish Home Constructions Oy, joka tunnetaan  

tuttavallisemmin aputoiminimellä FH Rakentajat.  

Projekteissa noudatetaan tinkimättömästi  

rakentamiseen liittyviä määräyksiä ja normeja.  

Tuotannon laatua ja asumismukavuutta kehitetään  

jatkuvasti käyttäen energiatehokkaita ratkaisuja.

Lisätiedot » www.fhasunnot.fi


