
UUSI KOTI SAARENKYLÄSTÄ.
ASOY ROVANIEMEN RANTINKUJA



 

Miltäpä kuulostaisi uusi, laadukas rivitalo

koti keskeiseltä paikalta Saarenkylää?
Kun kysymme rovaniemeläisiltä missä haluatte asua, saamme monesti

kuulla suositun Saarenkylän kaupungiosan nimen. Eikä suotta, onhan alue

todella idyllinen, mutta silti lähellä keskustaa ja palvelut löytyvät todella

läheltä. 

 

Saarenkylään keskeiselle mutta rauhalliselle paikalle rakennettava Asoy

Rovaniemen Rantinkuja on oiva esimerkki siitä, ettei koti ole pelkästään

pinta-alaa vaan kysymys on viihtyisästä asuinympäristöstä joka jatkuu

kotioven ulkopuolella. 

 

Tarjoamme nyt ostettavaksi edustavia kolmioita ja yhden hulppean neliön

todella suositulta paikalta. Lisäksi ostettavana on autolle perinteinen

pihapaikka taikka käytännöllinen autokatospaikka jonka yhteydessä erittäin

tilava kylmä varasto.

Tutustuhan asuntoihin ja varaa omasi pian!

 

 

 

RANTINKUJA, ROVANIEMI



Asuinympäristö
Rantinkujalla sijaitseva kotisi on hyvällä paikalla.

Asut omassa rauhassa viihtyisässä ympäristössä.
Kuitenkin kaikki Saarenkylän palvelut ovat hyvin

lähellä sinua ja lähikauppoja löytyy peräti kaksi ihan
kivenheiton päässä kotiovelta. Tontti on

Rovaniemen kaupungin vuokratontti jonka vuokra
on kohtuullinen ja vuokra-aika on pitkä.

Käytännöllinen koti
Asoy Rovaniemen Rantinkujan pohjaratkaisut ovat
selkeät ja valoisat. Yhdistetty olohuone/keittiö on

tilava ja isoista ikkunoista tulee upeasti
luonnonvaloa sisään. Huoneistoissa on myös

olemassa olohuoneessa takkavaraus joten mikäli
kaipaat elävän tulen loimua, se on mahdollista

saada asuntoon lisämaksusta.

Mukavuutta ja energiatehokkuutta.
Taloyhtiöön rakennetaan nykyajan toiveiden

mukaisesti mahdollisuus ostaa 2 omaa
autopaikkaa joko pihapaikkana tai katospaikkana.

Taloyhtiön lämpö tuotetaan nykyaikaisella ja
energiatehokkaalla maalämmöllä joka luovutetaan

lattialämmityksen kautta.  

Asoy Rovaniemen Rantinkuja sijainti kartalla

Perinteistä puurakentamista
ammattitaidolla

Meille on tärkeää hyvä työnjälki ja tyytyväinen
asiakas. Pidämme huolta myös omassa

toiminnassamme jotta saat varmasti turvallisen ja
pitkäkestoisen asunnon. Kotisi rakennustarvikkeet

pyrimme ostamaan suomalaisilta ja paikallisilta
toimittajilta. 



Talojen sijainti
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Talojen sijainti tontilla.



Asunnot

 

3H+K+s   72 m2

Huoneistot A1,A3,B7,C9,C11



Asunnot

 

3H+K+s   72 m2

Huoneistot A2,A4,B6,B8,C10,C12



Asunnot

 

4H+TUPAK+S  99 m2

Huoneisto B5



  Havainnekuvat

Havainnekuva takapihan terassista.

Havainnekuva alueesta



  Havainnekuvat

Havainnekuva alueesta.

Havainnekuva alueesta.



  Havainnekuvat

Havainnekuva alueesta.

Havainnekuva alueesta.



Hinnasto

Ennakkomarkkinointihinnasto sekä arvioidut hoito- ja rahoitusvastikkeet.



Rakentaja:Lisätiedot ja myynti:

Varaa omasi heti.

Tämä ennakkomarkkinointiesite on laadittu kuvaamaan kohdetta ja antamaan yleisluonteisia lisätietoja. Esitetyt visualisoinnit ovat taiteilijan näkemyksiä kohteesta. Rakentaja pidättää oikeuden kaikkiin suunnitelman
muutoksiin. Rakentaja pidättää oikeuden myös annettujen tietojen (mm. vastike, rahoitusvastike, yleistiedot) muutoksiin kaikissa tilanteissa. Lopulliset yksityiskohdat  sekä tiedot määritellään myyntiasiakirjoissa.

Kansankatu 12, 96100 Rovaniemi
Puh. 016- 425 0080
info@helmikodit.fi
www.helmikodit.fi

Tuiskuntie 12, 96100 Rovaniemi
040-5864899,040-5952678
etunimi.sukunimi@laplan.fi

www.laplan.fi


