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Merellinen Nokkalan Helmi - nyt ennakkomarkkinoinnissa! 

 

Nuottaniemen rantaan Nokkalaan, yhdelle alueen upeimmista tonteista, rakennetaan 16 
korkeatasoista merelle itään avautuvaa erillis- ja paritaloa rauhallisen päättyvän pienkadun 
varrelle. Tontilta on merinäköala ja se sijaitsee merenranta-alueella venesataman vieressä 
(venesatamaan on valmistunut ympärivuotinen rantakahvila Nokkalan Majakka). Upeat 
ulkoilualueet suoraan kotiovelta ja kohteen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat päiväkoti, koulut, 
uimaranta sekä hyvät lähipalvelut, luovat toimivan ympäristön myös lapsiperheille. Lisäksi 
erinomaiset kulkuyhteydet uuden Matinkylän Länsimetroyhteyden myötä. 

Asunnot ovat POOK Arkkitehtitoimiston suunnittelemia laadukkaita ja yksilöllisiä 2- ja 3-tasoisia 
kivitaloasuntoja. Suunnitteilla on viisi erillistaloa, neljä paritaloa ja yksi kolmen asunnon rivitalo. 
Asuntojen koot vaihtelevat 149,5 m2-290,5 m2 välillä ja soveltuvat monen eri kokoisen perheen 
tarpeisiin. Varustelutaso on korkea ja pohjat yksilöllisiä. Pohjat ovat vielä luonnosvaiheessa ja 
syystä niihin on mahdollisuus tehdä muutoksia. Lattiat ovat kivilaattaa ja leveää vaaleaa Romanoff- 
tammiparkettia. Keittiöissä on saksalaiset laadukkaat Noblessan kalusteet integroiduin Miele- ja 
Progress-kodinkonein. Kosteissa tiloissa on kookasta laattaa ja nurkkaviemärit. Olohuoneissa on 
takkavaraus. Ulkoterassit ovat Siperian lehtikuusta, joka on luonnon kyllästämää, myrkytöntä 
kovapuuta. Ostajilla on myös mahdollisuus vaikuttaa materiaalivalintoihin. Lämmitysmuotona on 
maalämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys.  



Asunnot kohoavat nauhasta yksinkertaisina funkkis-tyylisinä taloina porrastuen kallioisen ja osin 
tasaisen maaston mukaisesti. Yhdistyminen kalliomaastoon, kattoterassien käyttö ja näkymien 
muodostus on optimoitu rakennuskohtaisesti. Ylätaloilta on näkymät merelle päin talojen välistä ja 
yli. Rakennusten keskelle muodostuu suojainen yhteisalue, jota sisäinen ajotie ja viimeistellyt 
muurit rajaavat. Suunnittelun tuloksena on yhtenäinen kokonaisuus, johon yksilölliset ja laadukkaat 
talot kytkeytyvät. Ylätalot sijoittuvat rinteeseen ja alatalot sijaitsevat tasamaalla. Rakennukset ovat 
jykeviä Leca Design-kivitaloja ja ylempään kerrokseen kytkeytyy asuntokohtaisesti parvekkeita, 
kattoterasseja ja kalliomaastoon avautuvia piha-alueita. 

Nokkalan Helmi on tuleva RS-kohde ja RS-sopimus avataan ennakkomarkkinoinnin päätyttyä. 
Kohteen rakennuslupa on saatu 31.3.2016. Rakennusaika on noin 12 kk ja arvioitu sisään- 
muuttoaika on loppuvuodesta 2019. Rakentaja on luotettava Basso Building Systems Oy. 

Ihastu ja varaa perheellesi sopiva asunto! Mielenkiinto on ollut vilkasta ja varauksia on jo tehty. 
Varaa omasi ajoissa!  

Varaustilanne näkyy linkistä: http://www.leajakama.fi/html/kampanja/nokkalan-helmi/ 

Tämä esite ja kohteen piirustukset on laadittu ennakkotietojen antamiseksi asuntojen markkinoinnista 
annetun asetuksen mukaisesti. Tämä selostus ja hankkeen rakennuspiirustukset ovat alustavia ja niitä 
tarkennetaan suunnittelun edetessä, jolloin jotkin piirustuksissa esitetyt ratkaisut voivat muuttua. Esitteen 
kuvat ovat havainne kuvia/taiteilijan näkemyksiä, jotka antavat yleiskuvan tulevista rakennuksista ja niiden 
sijoittelusta. Niiden materiaalit, sisustus, rakenne ja yksityiskohdat saattavat poiketa lopullisista ratkaisuista. 
Ostajan on tutustuttava lopullisiin myyntiasiakirjoihin kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. 

 

Havainnekuva talojen sijainnista tontilla. 

 

 

 

 

 



 
Punaisella merkityt rakennukset ovat nykyisiä purettavia rakennuksia. Niiden mukaan on helpompi paikallistaa 

tulevien rakennusten sijainti. 

 

 



 

Alatalot H 12 ja I 13 mereltä päin 

 

 

Sisäpiha. Päädyssä G-asunnot ja yläoikealla F- ja E-talot. 

 

 

 

 



     

      Sisääntulopihaa, oikealla C- ja D-talot 

 

 

     

      Näkymä rantaraitilta, vasemmalla G-talo ja oikealla H-talo 

 

 

 

 



Näkymä rantaraitilta, etuvasemmalla I-talo ja keskellä J-talo, oikealla A-talo. 

 

 

Näkymä ylätaloilta sisäänajon suuntaan pohjoiseen. Vasemmasta reunasta alkaen E-talo, D-

talo, C-talo ja viimeisenä A-talo. Edessä oikealla J-talo ja I-talo. 

 

 

 

 

 

 

 



Tilajärjestelyt  Katso sivu 8. hintalista, vaihtelevat asunnoittain.  

• Erillistalot A1, C4, E7, F8, H12 

• Paritalot B2 ja B3, D5 ja D6, I13 ja I14, J15 ja J16 

• Rivitalo G9, G10, G11 

Pinta-ala yhtiöjärjestyksen mukaan Katso sivu 8. jossa on hintalista, vaihtelevat asunnoittain. 

Kerroksia Asunnot A1-F8, J16, 3 kerrosta. Asunnot G ja I13, I14 ja J15 2 kerrosta.   

Parveke Parvekkeet pääosin merelle itään. Terassit länteen, asunto G9 etelään (terasseja EI asunnoissa 

B3, G10, G11, H12-J16). Asunnoissa A1-F8 ja J16 on suuri kattoterassi, jossa vesikiertoinen 

lattialämmitys. Lasiterassin ulkopuolella katolla terassi oleskeluun turvallisella kaiteella.  

Ikkunoiden ilmansuunta Kaikkiin suuntiin. Merinäköala itään. 

Keittiön varusteet Runsaasti säilytystilaa, valkoiset saksalaiset Noblessa-kaapistot.  Työtasot Royal 

Blanc 20 mm kvartsitaso. Saareke (eräissä keittiöissä). Kodinkoneet: Upotettu uuni (Miele), induktio-liesi 

(Miele), mikro (Miele cleansteel), apk (Miele), liesituuletin (integroitu Elica), kylmälaitteet (integroitu 

Progress). Lattia laattaa/parkettia. Koneet pääosin integroitu kalusteisiin. 

Saniteettitilojen varusteet Kaikki kosteat tilat kaakeloitu. Lattialämpö. Saunaosasto, jossa peseytymistila 

ja löylyhuone. Pesutilassa amme. Alakerrassa on kodinhoitohuone, jossa runsaasti kaapistoja. Pinnat ovat 

vaaleaa isoa laattaa (Laattapiste). Kph-tiloissa Noblessa-kalusteet. WC-istuimet seinämallia Geberit. 

Säilytystilat Komeroita, varastoja, autotalli. Pihalla ulkovarasto. 

Yleiskuvaus lattiapäälysteistä Lattiat isoa laattaa ja leveää vaaleaksi sävytettyä Romanoffin 

tammiparkettia. Ulkoterassien puutrallit Siperian lehtikuusta, kattoterassien puutrallit kestopuulaudoitus.  

Huoneiston kunto Uusi        

Lisätietoja Takkavaraus. Asunnoissa A1-F8 ja J16 on suuri kattoterassi, jossa vesikiertoinen 

lattialämmitys. Lasiterassin ulkopuolella katolla terassi oleskeluun turvallisella kaiteella. Viherhuone oh:n 

yhteydessä (HUOM! Ei viherhuonetta asunnoissa G9-G11). Huoneistossa on koneellinen tulo- ja 

poistoilmanvaihto, joka on varustettu lämmön talteenotto –järjestelmällä. Pohjat luonnosvaiheessa, 

muutokset mahdollisia. 

 

KIINTEISTÖ     

Tontin pinta-ala Yhtiön omistaman tontin pinta-ala 9573 m2. Kullakin asunolla on omassa hallinnassa 

oleva piha-alue, joka tullaan määrittelemään yhtiöjärjestyksen liitekarttaan. 

Rakennusvuosi  2018-2019  

Rakennusmateriaali Leca Design harkko. Seinän vahvuus on 380 mm, josta uretaanieristettä on 160mm. 

Ulkoseinän pinnoitteena osittain rappaus ja osittain verhouskivi. Huoneistojen väliset seinät ovat betoni- 

tai harkkorakenteisia. Huoneiden kevyet väliseinät ovat pääosin harkkorakenteisia. 

Rakentaja Basso Building Systems oy        Lämmitystapa Maalämpö, vesikiertoinen lattialämmitys   

Rakennuksen tilavuus       Vesikaton tyyppi ja materiaali Vesikatteena on bitumikermi. Osalla 

vesikatoista sijaitsee kattoterassi (asunnot A1-F8 ja J16), jossa on käännetty kattorakenne ja 

betonilaatoitus tai puupintainen oleskeluterassi.  

Asuinhuoneistojen määrä 16 kpl, yhteensä 2685 m2 

Sauna ja muut yhteiset tilat Väestönsuoja G-talon alla noin 50 m2.            

Pysäköintitilat   Kullakin asunnolla lämmin autotalli. Pihalla 15 paikkaa. 

Lisätietoja Kiinteistön omistaa Nokkalan Helmi Oy.  Rakennuslupa on voimassa, saatu 31.3.2016. 

Pihatiet ja autopaikat päällystetään asfaltilla. Nurmikkoalue kylvetään. Istutukset, nurmikot ja piha-alueen 

varusteet tehdään erikseen toimitettavan pihasuunnitelman mukaisesti. 

 

YHTIÖ Kohde on tuleva RS-kohde 

Yhtiön nimi Nokkalan Helmi Oy (y tunnus 2389781-8). Yhtiö muutetaan asunto-osakeyhtiösi. 

Osakkeitten numerot  kaikki             Lunastusoikeus Ei        

Yhtiöllä omia tiloja, joista vuokratuloja -                   Yhtiön pitkäaikaiset lainat  -     
 

KAAVOITUSTILANNE  Asemakaava. AP-1 ½ I  e=0.25  Ks. kaavaote. Espoon kaupunki puh. 81621 

LIIKENNEYHTEYDET Hyvät.                                        PALVELUT  Matinkylä, Iso Omena 

 

 



YHTIÖVASTIKE   

Hoitovastike Laadittavan RS-suunnitelman mukaan  

Vesimaksu Omat mittarit 

VALMISTUU Arvio loppuvuodesta 2019.  

Rakennustapaselostuksessa ja sisustusvalintakortissa on yksityiskohtaisempi erittely. 

 

VELATTOMAT MYYNTIHINNAT (02/2018)  
Maksutapa Erillinen maksuaikataulukko kun RS avataan. 

 
As.             Pinta-ala m2                        Huoneistotyyppi               Velaton myyntihinta € 
      (Huoneistoala+aputilat+autotalli=yhteensä) 
A1*   150,5 + 38 + 18 = 206,5   4h+k+s+khh+kph+wc+var+parv  1.175.000 

B2**  136 + 27 + 21 =    184      4h+k+s+khh+kph+wc+parv+viherh  1.075.000 

B3**  136 + 27 + 21 =    184      4h+k+s+khh+kph+wc+parv+viherh+askh 1.075.000 

C4*   150,5 + 38 + 18 = 206,5   3h+k+s+khh+kph+wc+parv+viherh+askh 1.175.000 

D5**  136 + 27 + 21 =    184      4h+k+s+khh+kph+wc+parv+viherh+askh 1.280.000 

D6**  127 + 36 + 21 =    184      4h+k+s+khh+kph+wc+parv+viherh+askh 1.280.000 

E7*   135,5 + 37 + 21 = 193,5   3h+k+s+khh+kph+wc+parv+viherh+askh  

F8*   135,5 + 37 + 21 = 193,5   3h+k+s+khh+kph+wc+parv+viherh+askh  1.310.000 

G9***  173 + 96,5 +21 =  290,5    7h+k+s+khh+2kph+wc+var+terassi  

G10***113,5 + 10 + 26 = 149,5    3h+k+s+khh+kph+wc+terassi      

G11***117,5 + 10 + 27 = 154,5    4h+k+s+khh+kph+wc+terassi     975.000  

H12* 117,5 + 26 + 22 = 165,5      4h+k+s+khh+kph+wc+lasitettu parv     

I13**117,5 + 26 + 22 = 165,5       5h+k+s+khh+kph+wc+lasitettu parv     

I14**117,5 + 26 + 22 = 165,5       5h+k+s+khh+kph+wc+lasitettu parv    920.000 

J15**117,5 + 26 + 22 = 165,5      5h+k+s+khh+kph+wc+lasitettu parv    910.000 

J16**135,5 + 26 + 22 = 183,5      4h+k+s+khh+kph+wc+parv+viherh     

Kaikissa asunnoissa on autotalli ja ulkovarasto. 
 
Kattoterassit (lämmin lasitettu kattoterassi) asunnoissa A1, B2/3, C4, D5/6, E7, F8, J16 
 
* = erillistalo 
** = paritalo 
*** = rivitalo 
 

 

 

 

 



 
Näkymä F8 talon lasiterassilta 2. Kerroksesta. Asunnossa F8 2. Kerroksen lattian pinta 14,5 m 

merenpinnasta. Havainnekuva: materiaalit, sisustus ja rakenne voivat poiketa todellisesta ratkaisusta. 

Näkymä F8 ulkopuolelta sisäpihan puolelta. F8 asunnon oikealla puolella näkyy asunto E7. 

Havainnekuva: materiaalit, sisustus ja rakenne voivat poiketa todellisesta ratkaisusta. 



 
C4 asunnon saunaosasto. Havainnekuva: materiaalit, sisustus ja rakenne voivat poiketa 

todellisesta ratkaisusta. 



D-talojen näkymää olohuoneesta keittiöön. Havainnekuva: materiaalit, sisustus ja rakenne voivat 

poiketa todellisesta ratkaisusta. 

 

 

D-talon näkymä keittiöstä makuuhuoneeseen merenpuolelle. Havainnekuva materiaalit, sisustus 

ja rakenne saattavat poiketa todellisesta ratkaisusta. 

 

 

 

 

 

 



 
Valokuva huhtikuu 2017, talon F8 noin 2. Kerroksen lasiterassin korkeudelta. Tontin puut kaadetaan. 

 

 

 
Valokuva huhtikuu 2017 talon I14 noin 1. Kerroksen korkeudelta. Tontin puut kaadetaan. 

 



 
Valokuva huhtikuu 2017 talon G9 noin 2. Kerroksen korkeudelta. Tontin puut kaadetaan. 

 

 

 
Valokuva huhtikuu 2017 talon C4 noin 1. Kerroksen korkeudelta. Tontin puut kaadetaan. 
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