


Helmirinne rakennetaan Porvoon Haikkoo-

seen osoitteeseen Haikkoonlammenrinne 

2, keskelle kaunista saaristomaisemaa vain 

6 kilometrin päähän Porvoon keskustasta 

ja noin puolen tunnin ajomatkan päähän 

Helsingistä ja Helsinki-Vantaan lentoken-

tältä. Seudulla on pitkä historia, rikkaat 

kulttuuriperinteet ja maisemat tunnetaan 

muun muassa Albert Edelfeltin maalauk-

sista. Haikkoo tarjoaa loistavat ulkoilu- ja 

harrastusmahdollisuudet. 

Taloyhtiö käsittää yhden paritalon sekä 

kolme rivitaloa, joissa on yhteensä 15 huo-

neistoa. Huoneistokokoina on yksi kaksio, 

seitsemän kolmiota ja seitsemän neliötä. 

Asunto Oy Porvoon Helmirinne  
- helppoa elämää omakotitaloalueen rauhassa

Helmirinteen rivi- ja paritaloasumisessa yh-

distyy asumisen helppous ja yhteisöllisyys 

merellisissä maisemissa. Länsi-Porvoossa 

sijaitseva Haikkoo on rauhallista omakotita-

loaluetta, jossa sijaitsee myös kulttuurihis-

toriallisesti arvokas Haikon Kartano. 

Käytännölliset ja avarat asunnot raken-

netaan kahteen kerrokseen. Alakerrassa 

sijaitsevat makuu- tai työhuoneet sekä sau-

natilat ja yläkerrasta puolestaan löytyvät 

muut asuintilat.

Asunnot lämpiävät vesikiertoisella lat-

tialämmityksellä, jonka lämpö jakautuu 

tasaisesti. Kesähelteillä helpotusta tuo 

huoneistokohtainen viilennys. Nykyaikai-

nen ja tasokas varustelu sekä laadukkaat 

pintamateriaalit tekevät asunnoista viih-

tyisiä. Kattavaan varusteluun kuuluvat 

mm. tammilautaparketit, induktioliesita-

sot, saunat tervaleppäpaneelein ja osin 

integroidut kodinkoneet. Luksusta arkeen 

tuovat asuntokohtaiset terassit ja parvek-

keet. Osassa huoneistoja on myös omat 

piha-alueet. Nauti omasta rauhasta tai 

rivitalokokonaisuuden yhteisöllisyydestä - 

valinta on sinun.

Varaa oma kotisi pian niin ehdit vaikutta-

maan oman kotisi yksityiskohtiin!
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Lennätinvuori

 Asunnon rauhallinen 
sijainti luonnon lähellä 
lisää elämänlaatua ja 

asumisviihtyvyyttä sekä 
kodin arvoa myös  
tulevaisuudessa.

Haikkoonselkä

Haikkoon 
venesatama

Asunto Oy Porvoon Helmirinne sijaitsee omalla tontilla loistavalla paikalla lähellä merta osoitteessa  

Haikkoonlammenrinne 2. Palvelut löytyvät Porvoon keskustasta ja lähikauppa K-Market Haikko palvelee 

Haikkoolaisia reilun kilometrin päässä. Kouluja ja päiväkoteja on useampia muutaman kilometrin 

säteellä. Porvoon sisäisen liikenteen pysäkki on aivan vieressä. Asunnon rauhallinen sijainti luonnon 

lähellä lisää elämänlaatua ja asumisviihtyvyyttä sekä kodin arvoa myös tulevaisuudessa.

Oma koti meren  tuoksuisessa  
ympäristössä
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Asunnon oston yhteydessä on mahdollisuus 

ostaa autopaikka, joita on 22 kappaletta. 

Autopaikat varustetaan lämmitys- ja shoko 

latauspistorasioilla.

Yhteiset tilat 
As Oy Porvoon Helmirinteen viihtyisyyttä lisäävät 

yhteinen piha-alue, jossa kaiken ikäiset voivat 

viettää aikaa yhdessä. Asunto-osakeyhtiön 

yhteinen piha-alue tarjoaa turvalliset puitteet 

lasten kanssa ulkoiluun ja mainiot mahdollisuudet 

yhteiseen ajanviettoon, vaikkapa naapurien tai 

ystäväporukan kesken. Lapset saavat leikkiä oman 

pihan leikkialueella ja aikuiset viihtyvät vaikkapa 

grillikatoksessa grillaillen.

Autopaikat

Nauti omasta  
rauhasta tai rivi talon  

yhteisöllisyydestä  
- valinta on sinun
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Asunto Oy 
Porvoon
Helmirinne
LATTIALÄMMITYS

ASUNTOKOHTAINEN VIILENNYS

PARKETTILATTIAT

INDUKTIOLIESITASOT

OSIN INTEGROIDUT KODINKONEET

ASUNTOKOHTAISET  

TERASSIT JA PARVEKKEET

ASUNTOKOHTAISET PIHA-ALUEET 

OSASSA HUONEISTOJA
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Asuntoluettelo
Asunto Tyyppi H-ala

A1 4h-k-s 88 m2

A2 3h-k-s 80 m2

A3 3h-k-s 80 m2

A4 4h-k-s 88 m2

B5 4h-k-s 88 m2  

B6 3h-k-s 80 m2

B7 3h-k-s 80 m2

B8 4h-k-s 88 m2

C9 4h-k-s 88 m2

C10 3h-k-s 80 m2

C11 3h-k-s 80 m2

C12 3h-k-s 80 m2

C13 2h-k-s 47 m2

D14 4h-k-s 100.5 m2

D15 4h-k-s 100.5 m2

   

Ole ajoissa liikkeellä, niin pääset vaikuttamaan uuden kotisi 

yksityiskohtiin ja sisäpuoliseen suunnitteluun! Avarissa ja valoisissa 

olohuoneissa viihdytään perheen ja ystävien kanssa. Mutkatonta 

yhdessäoloa edesauttavat entisestään mm. modernit avokeittiöt. 

Makuu- tai työhuonetilat ovat omassa rauhassaan eri kerroksessa. 

Luksusta arkeen tuovat asuntokohtaiset terassit ja parvekkeet, jossa 

aamukahvin voi juoda linnunlauluja kuunnellen. Asuntojen hinnoissa 

on valmiiksi neuvoteltua yhtiölainaa, joten sinun ei tarvitse rahoittaa 

uutta kotiasi kokonaan rakennusvaiheen aikana!

Valitse  
mieleisesi asunto

Valoisuus, avaruus ja  
käytännöllisyys ovat asuntojen 
vallitsevat vahvuudet

KAKSIO
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YLEISTÄ
Helmirinne on omalle tontille rakennettava 

vapaarahoitteinen asuntoyhtiö. Alueella on 3 

kaksikerroksista rivitaloa ja yksi paritalo. Auto-

paikkoja on 22 autolle. Autopaikat varustetaan 

lämmitys -ja shuko lataus pistorasioilla.

RAKENTEET
Harjakattoiset rakennukset perustetaan raken-

nesuunnittelijan suunnitelmien mukaan maan-

varaisesti perusanturoiden varaan. Anturat, 

perusmuurit ja maanvaraiset alapohjat ovat 

teräsbetonia. Rakennuksien kantavat ulkoseinä-

linjat ovat puisia suurelementtejä. Huoneistojen 

sisäiset väliseinät ovat teräsrankaisia tai  

kertopuurunkoisia kipsilevyseiniä. Pesuhuonei-

den seinät ovat märkätilalevyseiniä. 

IKKUNAT JA OVET
Asuntojen MSE-ikkunat ovat kolmilasisia, sisään-

päin aukeavia. Ulkopuite ja karmin uloin pinta on 

alumiinia. Ulosaukeavat parvekeovet ovat yksi-

lehtisiä ja lasiaukollisia. Asuntojen sisäovet ovat 

valkoisia laakaovia. Pääsisäänkäynnin ovet ovat 

lämpörakenteisia. Löyly-huoneissa on karkaistut 

lasiovet.

KALUSTEET JA VARUSTEET
Keittiöiden kalusteet ovat tehdasvalmisteisia 

vakiokalusteita. Kalusteovet ovat maalattuja  

MDF-ovia tai mikrolaminaattipintaisia. Rst-pesu-

altaat ovat upotettuja yksialtaisia. Työtasot ovat 

laminaattipintaisia. Keittiökalusteissa on tilava-

raus mikroaaltouunille. Alakaapistossa on jättei-

den lajittelua varten jäteastiat. Makuuhuoneiden 

komeroissa on valkoiset levyliukuovet. Pesuhuo-

neiden kalusteovet ovat pinnoitettuja MDF-ovia. 

Pesuhuoneissa on peilikaapit valaisimella. Pesu-

huoneisiin asennetaan saranalliset suihkuseinät. 

Eteiskalusteet ovat komerorakenteellisia, peili-

liukuovilla varustettuja sisältäen vaatetangon ja 

hattuhyllyn.

LAITTEET JA KONEET
Asuntojen keittiöissä on valkoiset vakiovalmis-

teiset kodinkoneet. Kaksioissa on jää/pakas-

tinkaappiyhdistelmä, isommissa asunnoissa on 

erilliset jääkaappi- ja pakastinlaitteet. Kaikissa 

asunnoissa on induktioliesitaso, kalusteuuni, 

liesikupu ja integroitu astianpesukone. Pesu-

huoneissa on pesutornivaraus pyykinpesuko-

neelle ja kuivausrummulle. Löylyhuoneissa on 

sähkökiukaat. 

SEINÄPINNOITTEET
Huoneistojen seinät maalataan valkoisiksi. 

Pesu- ja wc-tilojen seinät, sekä keittiöiden  

kalustevälitila laatoitetaan. Löylyhuoneen  

seinät paneloidaan tervaleppäpaneelilla. 

LATTIAPINNOITTEET
Asuinhuoneiden lattiat päällystetään tammilau-

taparketilla. Eteistilan, suihku- ja wc-tilojen ja 

löylyhuoneiden lattiat laatoitetaan. 

Rakennustapaselostus
KATTOPINNOITTEET
Asuntojen katot ovat MDF-paneloituja. Alas-

lasketut katot ja kotelot maalataan. Löylyhuo-

neiden katot paneloidaan tervaleppäpaneelilla.  

Pesuhuoneiden katot paneloidaan kuultokäsi-

tellyllä kuusipaneelilla.

LVIS –TEKNIIKKA
LVIS-työt tehdään erikoissuunnitelmien mukaan. 

Kiinteistö liitetään vesi-, viemäri- ja sähköverkos-

toon sekä kaapelitelevisio- ja valokuituverkos-

toon. Sähkön, kylmän- ja lämpimän vedenmittaus 

on talokohtainen. Poistoilmalämpöpumpulla 

(PILP) hoidetaan asuntokohtainen vesikiertoinen 

lattialämmitys, ilmavaihto ja viilennys.

 

ULKOPUOLISET TYÖT
Asuntojen sisäänkäynnit ovat terassirakenteisia. 

Asuinrakennuksen sokkelin vierukset päällyste-

tään singelikiveyksellä ja alueen liikennealueet 

päällystetään kivituhkalla. Piha-alueella on 

erillinen jätekatos. Oleskelualueella on tomutus- 

ja pyykinkuivausteline, keinu, penkit ja hiekka-

laatikko. Viheralueet nurmetetaan ja istutukset 

tehdään istutussuunnitelman mukaisesti. 

Rakennuttaja varaa oikeuden muutoksiin, jotka 

eivät alenna laatutasoa. Asuntoihin saatetaan 

joutua lisäämään rakennusaikana alaslaskettuja 

kattoja ja kotelointeja LVIS-tekniikan vuoksi.  

Tiedot perustuvat 17.8.2021 tilanteeseen. 
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RAKENNUTTAJA 
FH INVEST
Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli 
050 571 4043
www.fhinvest.fi

As Oy Porvoon Helmirinteen 
laadun takaavat kokeneet  
ammattilaiset

FH INVEST

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-Sumusalo
050 326 1617
paula.piela-sumusalo@fhinvest.fi

FH Asunnot I Kirkkokatu 1 C, Porvoo   
www.fhasunnot.fi

SUUNNITTELIJA  
RAKENNUSKONSULTOINTI  
K-SUUNNITTELU
Porrassalmenkatu 23A lh 18
50100 Mikkeli
010 567 7510
www.k-suunnittelu.fi



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

FH INVEST


