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Rantavitikka on ollut aina yksi Rovaniemeläisten suosikki asuinalueista. Alue on pientalovaltaista,
vehreää asuinympäristöä jossa viihdytään. 

Rantavitikan tunnetuin rakennus, Lapin Yliopisto sijaitsee ainoastaan 600 m päässä nyt
rakennettavasta kohteesta. Myös muut oppilaitokset ovat lyhyen matkan päässä. Lähikauppoja
löytyy alle 1 km päässä kaksin kappalein. Eteläkeskuksen isot marketit ja erikoisliikkeet ovat myös
lyhyen matkan päässä kohteesta. Keskustaan matkaa tulee uudesta kodistasi vain noin 3 km.

Rantavitikalta löydät upeat ulkoilumaastot Kemijoen rantamaisemissa.  Talvella hiihtoladuille pääset
lyhyen kävelymatkan päästä nauttimaan jokirannan upeista hiihtomaastoista. Kesällä saat nauttia
loistavista pyöräilyverkostoista alueella ja lähellä sijaitsevat 2 veneenlaskupaikkaa tarjoavat
erinomaiset puitteet veneilyn, kalastuksen ja vesiurheilun parissa. 

Rakennettava kohteemme on suunniteltu laadukkaaseen ja helppoon asumiseen. Asunnot toimivat
ensikotina, omakotitalon jälkeisenä kotina tai perheasuntona.  Olemme kiinnittäneet suunnittelussa
erityistä huomiota kodin arjen toimivuuteen. Pintamateriaalit ja varustelutaso on kohteessamme
viety tavanomaista pidemmälle ja tyydyttää varmasti vaativammankin  asunnon etsijän toiveet.

Kuten asunto-osakeyhtiölle annettu nimi, Asoy Rovaniemen Vaahterapuisto jo kertoo, uusi asuntosi
sijaitsee valmiilla ja vehmaalla pientalovaltaisella alueella. Rakennuspaikka on rauhallisen kadun
varrella.

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

Rovaniemellä tammikuussa 2022

Antti Pietilä                              Timo Marttila 
toimitusjohtaja                       Hallituksen puheenjohtaja
Mapira Oy                               Mapira Oy

Tervetuloa asumaan Rantavitikalle,
Lehtikarintielle!



Asuinympäristö
As Oy Rovaniemen Vaahterapuisto  rakennetaan

Rovaniemelle Rantavitikan asuinalueelle. Alle
kilometrin päässä sijaitsevat K-Market sekä Sale.

Lapin Yliopistolle kohteesta on matkaa vain 600 m.
Asuntosi pihasta pääset näppärästi kaupunkiin

kävellen, erittäin hyvin kulkevan julkisen liikenteen
avulla tai omalla autolla. Kemijoki upeine

rantamaisemineen on miltein kivenheiton päässä.

Käytännöllinen koti
Vaahterapuiston pohjaratkaisut ovat selkeät ja
valoisat. Yhdistetty olohuone/keittiö on tilava ja

isoista ikkunoista sekä lasiliukuovesta tulee
upeasti luonnonvaloa sisään. Arjen luksusta
tarjoaa upea, täysin lasitettu terassi, jossa

sähköinen lattialämmitys tuo mukavuutta. Kesällä
tila toimii yhtenä lisähuoneena. Säilytystilaa on

suorastaan riittävästi koska  kaapistoiden lisäksi 
 huoneistolle kuuluu kylmä- ja lämmin varasto

sekä autokatospaikka.

Mukavuutta ja energiatehokkuutta.
Asuntosi lämpö tuotetaan nykyaikaisella ja energia

tehokkaalla maalämpöjärjestelmällä 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 Vaahterapuisto, 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

Rivitalon sijoittelu tontilla.



Asunnot

 

3h+k+kph/s/wc+erill.wc+khh+vh+terassi   76 m2
Huoneistot A2 - A5



 Havainnekuvat

Havainnekuva talosta etupihalta

Havainnekuva talosta takapihalta



 Havainnekuvat

Havainnekuva keittiöstä

Havainnekuva olohuone



 Havainnekuvat

Havainnekuva makuuhuone

Havainnekuva olohuone



 Havainnekuvat

Havainnekuva kylpyhuone



 Havainnekuvat

Ilmakuva alueesta ja rakennuspaikasta.



   
Mittapiirros



Hinnasto ja vastikkeet

Ennakkomarkkinointihinnasto sekä arvioidut hoito- ja rahoitusvastikkeet. Arviot hoito- ja
rahoitusvastikkeesta ovat ennakkomarkkinointihetkellä laskettuja ja ne voivat muuttua.
Lopulliset ja tarkat summat määräytyvät kauppakirjan liiteaineistosta.



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
 

Rakentaja:


