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Ylikylä on pieni, viehättävä maaseutumainen asuinympäristö noin 3,5 km päässä Rovaniemen
keskustasta. 

Ylikylästä löytyy todella makeat lenkkeilyreitit joista pitkä kylätie on varmasti tunnetuin. Ounasjoen
läheisyys antaa erinomaiset puitteet kesällä suppailuun, veneilyyn ja kalastukseen. Talvella pääset
lyhyen matkan päästä Ounasjoen jäälle hiihtämään ja pilkkimään. Kelkkailua harrastaville perheille
aukeaa erinomaiset reitit molemmista päistä kylää lähteä minnepäin tahansa hyvin hoidetuilla
kelkkareiteillä. 

Ylikylässä löydät vielä vanhaa maaseutumaista asuinympäristöä isoine peltoineen. Alue on alkanut
kehittyä merkittävästi viime vuosina kaavoituksen, uusien asuntojen ja alueelle muuttavien ihmisten
toimesta. Viimeisin iso kehityshanke on uusi, vuonna 2021 valmistuva Ylikylän monitoimitalo joka
valmistuessaan tarjoaa peruskoulu opetukseen puitteet jopa 900 oppilaalle. Lisäksi taloon tulee
päiväkoti ja nuorisotila.

Rakennettava kohteemme sijaitsee lapsiperheiden kannalta erinomaisella paikalla uuden
rakennettavan koulun välittömässä läheisyydessä ja koulutie on turvallinen kävelytie kotoa koululle
saakka. Omalta kotiovelta perheen pienimmät saavat kulkea tutussa ja turvallisessa ympäristössä
päiväkodista peruskoulun viimeisiin luokkiin saakka. 

Rakennettava kohteemme on lyhyen matkan päässä kaupungista ja suora tieyhteys Kittilänt ietä
pitkin tarjoaa nopean tieyhteyden keskustaan. Vennivaaran uuden kiertotien kautta pääset myös
näppärästi Teollisuuskylään töihin ja kauppoihin. 

Rakennuspaikka on päättyvän tien päässä ja rakennettavan talon ympäristössä on valtaosin
omakotitaloja. 

Meidän tehtävämme on suunnitella toimivia ja turvallisia koteja vuosikymmeniksi eteenpäin.
Haluamme panostaa suunnittelussa ennenkaikkea kodin toimivuuteen ja tyylikkääseen ulkonäköön.
Koivuhovin kodit ovat ennenkaikkea sitä. Tervetuloa asumaan Asunto Oy Rovaniemen Koivuhoviin.

Rovaniemellä toukokuussa 2021

Antti Pietilä                              Timo Marttila 
toimitusjohtaja                       Hallituksen puheenjohtaja
Mapira Oy                               Mapira Oy

Tervetuloa asumaan Ylikylään
Koivuojankadulle!



Asuinympäristö
As Oy Rovaniemen Koivuhovi rakennetaan

Rovaniemelle Ylikylään, osoitteeseen Koivuojankatu
9. Taloyhtiö sijaitsee päättyvän tien päässä rauhal-
lisella paikalla Ylikylän uuden, vuonna 2021 valmis-
tuvan monitoimitalon välittömässä läheisyydessä.
Uudesta kodistasi on suora tieyhteys Rovaniemen

keskustaan jonne matkaa tulee noin 3,5 km.  
Ylikylä on tunnettu mieltä rauhoittavasta

maalaiskylämaisemastaan.

Käytännöllinen koti
Koivuhovin pohjaratkaisut ovat selkeät ja valoisat.

Yhdistetty olohuone/keittiö on tilava ja isoista
ikkunoista tulee upeasti luonnonvaloa sisään.
Makuuhuoneet ovat juuri oikean kokoisia ja
huoneistoissa olevien kaapistojen lisäksi on

säilytystilaa erillisessä vaatehuoneessa. Huo-
neistoilla on terassit etu- ja takapihalla, luon-

nollisesti koko huoneiston levyisenä. Jokaisella
huoneistolla myös oma ulkovarasto etupihalla.

Mukavuutta ja energiatehokkuutta.
Asuntosi lämpö tuotetaan nykyaikaisella ja energia

tehokkaalla maalämpö järjestelmällä ja kaikissa
tiloissa on vesikiertoinen lattialämmitys vakiona.
Lämmöntuotanto on edullista joten hoitovastike
pysyy maltillisena nyt ja tulevaisuudessa. Samalla
tulet antaneeksi luonnolle oman pienentyneen

hiiilijalanjälkesi lämmöntuotannon osalta.

As Oy Rovaniemen Koivuojankatu, sijainti kartalla.

Kotimaista puurakentamista
ammattitaidolla

Meille on tärkeää hyvä työnjälki ja tyytyväinen
asiakas. Pidämme huolta myös työssämme siitä,
että saat varmasti turvallisen ja pitkäkestoisen
asunnon. Kotisi rakennustarvikkeet pyrimme

ostamaan suomalaisilta ja paikallisilta toimittajilta. 



Asemapiirros

Asuinrakennuksen ja autokatosrakennuksen sijainti tontilla.



Asunnot

 

3H+K+S   74 m2

Huoneisto A1



Asunnot

 

3H+K+s   74 m2

Huoneistot A 2 - A 8



Asunnot

 

3H+K+S  74 m2

Huoneisto A 9



 Havainnekuvat

Havainnekuva talosta etupihalta

Havainnekuva talosta takapihalta



 Havainnekuvat

Havainnekuva olohuone: viileä sisustus

Havainnekuva olohuone: lämmin sisustus



 Havainnekuvat

Havainnekuva: olohuone viileä sisustus

Havainnekuva olohuone: lämmin sisustus



 Havainnekuvat

Havainnekuva makuuhuone: viileä sisustus

Havainnekuva makuuhuone: lämmin sisustus



 Havainnekuvat

Havainnekuva keittiö: lämmin sisustus



 Havainnekuvat

Havainnekuva keittiö: viileä sisustus



 Havainnekuvat

Havainnekuva kylpyhuone: lämmin sisustus



 Havainnekuvat

Havainnekuva kylpyhuone: viileä sisustus



Hinnasto ja vastikkeet

Ennakkomarkkinointihinnasto sekä arvioidut hoito- ja rahoitusvastikkeet.



Sisustusmateriaalit



Sisustusmateriaalit



Sisustusmateriaalit



Lisätiedot ja myynti:

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

Kansankatu 12, 96100 Rovaniemi
044-7670060, 0400-924363
antti.pietila@helmikodit.fi
www.mapira.fi

Tutustu ja varaa.
 helmikodit.fi/koivuhovi
 

Rakentaja:


