
Helsingin Asumisoikeus Oy
HOPEAKUU

Koirasaarentie 37
00590 Helsinki

– turvallisesti omaan kotiin

Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta.

HOPEAKUU



HASO Hopeakuu nousee Kruunuvuoren rantakal-

lioille, aivan Kruunuvuorenrannan tulevan liikunta-

puiston ja uuden kaupunginosan monipuolistuvien 

palveluiden ääreen. Yhtiön 5-kerroksinen talo tarjoaa 

pohjaratkaisuja moneen makuun ja tarpeeseen. 

Jokaisessa asunnossa on lasitettu parveke ja yhtiön 

hallinnoimassa tilassa sijaitseva irtaimistovarasto. 

Maantasossa sijaitsevilla asunnoilla A2 ja B19 on 

lisäksi kylmä asukasvarasto parvekkeen yhteydessä.

Kohteessa on 42 autopaikkaa, joissa kaikissa on läm-

mityspistorasia. Autopaikoista 20 sijaitsee katetussa 

kylmässä autohallissa ja 22 autopaikkaa on kattamat-

tomia. Niistä kolme on inva-mitoitettuja. 

Kruunuvuorenrannassa kohtaavat meri ja moder-

ni asuminen, luonto ja monipuolistuvat palvelut. 

Alueelle tullaan rakentamaan lisää asukaspuistoja, 

päiväkoteja ja kouluja. Vain muutaman kilometrin 

päähän Laajasalon nykyisen kauppakeskuksen tilalle 

valmistuu uusi paikalliskeskus. 

Tulevaisuudessa pääset kotitalosi läheltä raitio-

vaunulla, kävellen tai pyörällä Kruunusiltoja pitkin 

Korkeasaareen, Hakaniemeen ja aina Helsingin 

keskustaan asti. Kruunusiltojen rakentaminen alkaa 

vuonna 2018. Kaukana ei ole metroasemakaan, sillä 

Herttoniemeen on matkaa vain viitisen kilometriä. 

Lue lisää: 
www.uuttahelsinkia.fi/kruunuvuorenranta

Merelliseen Kruunuvuorenrantaan Helsingissä rakennetaan neljän porrashuoneen 

lamellikerrostalo, Helsingin Asumisoikeus Oy Hopeakuu. Yhtiössä on 59 asuntoa 

kooltaan 34,5 – 99,5m2.

Koti rantakallioilla



ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO RAKENNUTTAA
ASUMISOIKEUSASUNTOJA KRUUNUVUORENRANTAAN

Kohteessa on neljän kerroshuoneen kerrostalo.  Asuntoja on 
yhteensä 59, kooltaan 34,5 – 99,5 m2. Jokaisessa asunnossa on 
parveke. Kaikkiin asuntoihin kuuluu irtaimistovarasto, joka sijaitsee 
yhtiön hallinnassa olevassa tilassa. 

Asuntojen arvioitu valmistumisajankohta on 7 – 9/2018

Helsingin Asumisoikeus Oy
HOPEAKUU

Koirasaarentie 37
00590 Helsinki

HOPEAKUU

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO
Junailijankuja 3, Itä-Pasila, 00520 Helsinki
Avoinna ma–pe 9–16
Puhelinpalvelu arkisin numeroissa
(09) 310 32313 ja (09) 310 32314
www.att.hel.fi

Haettavat huoneistot: 

1 h + kt 34,5 – 44,5 m2

2h + kt 55,0 – 55,5 m2

3 h + kt 55,5 – 69,0 m2

3 h + kt + s 72,5 – 86,5 m2

4 h + kt + s 90,5 – 94,0 m2

5 h + kt + s 99,5 m2

HAKUAIKA 5.2  – 17.2.2017 klo 12.00 saakka. 
































































































