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– turvallisesti omaan kotiin

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

HOPEALANKA

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



HASO Hopealangan taloista löytyy koteja moneen 

makuun ja tarpeeseen. Kaikki parvekkeet ovat lasi-

tettuja, ja jokaiseen asuntoon kuuluu yhtiön hallin-

noimassa tilassa sijaitseva lämmin irtaimistovarasto. 

Kohteessa on 40 autopaikkaa, joissa kaikissa on 

lämmityspistorasia. Autopaikoista 18 on kattamat-

tomia ja 22 autopaikkaa sijaitsee katetussa kylmässä 

autohallissa. Kolme hallipaikoista on inva-mitoitettu.  

Erityisen tulevasta kodistasi Hopealangassa tekee 

se, että kortteliin toteutetaan valotaideteos nimeltä 

Hopealanka. Erilaiset pysyvät ja vaihtuvat valotaide-

teokset tekevät Kruunuvuorenrannasta näyttävän 

asuinalueen, jota ihastellaan myös mereltä ja  

Helsingin kantakaupungilta asti. 

Kruunuvuorenrannassa asut monipuolistuvien pal-

veluiden keskellä, mutta myös rikas saaristoluonto 

ja historialliset kartanopuistot ovat naapureinasi. 

Tulevaisuudessa pääset kotitalosi läheltä nopeasti 

raitiovaunulla ja kevyenliikenteenväylää pitkin myös 

Helsingin keskustaan. 

Lue lisää: 
http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kruunuvuorenranta

Helsingin Kruunuvuorenrantaan rakennetaan kahden kerrostalon Helsingin Asumisoikeus 

Oy Hopealanka. Talo A on kerrostalon ja luhtikäytävätalon yhdistelmä, viereinen talo B on 

kerrostalo. Yhtiössä on yhteensä 67 asuntoa kooltaan 42–86,5m2.

Koti hopean lumoissa



ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO RAKENNUTTAA
ASUMISOIKEUSASUNTOJA KRUUNUVUORENRANTAAN

Kohteessa on yksi kerrostalo sekä yksi kerrostalon ja luhtikäytävä-
talon yhdistelmä. Asuntoja on yhteensä 67, kooltaan 42–86,5m2. 
Jokaisessa asunnossa on parveke. Kaikkiin asuntoihin kuuluu 
irtaimistovarasto, joka sijaitsee yhtiön hallinnassa olevassa tilassa. 
Tontilla sijaitsee myös koko korttelia palveleva muuntamo- ja 
jätekatosrakennus.

Asuntojen arvioitu valmistumisajankohta on 8–10/2018
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Haettavat huoneistot:

1 h + kt +s 42,0 – 43,0 m2

2 h + kt 49,0 – 51,0 m2

2 h + kt +s 49,0 m2

3 h + kt 68,0 m2

3 h + kt + s 65,0 m2

4 h + kt + s 86,5 m2

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

HAKUAIKA 5.2 –17.2.2017 klo 12.00 saakka. 






















































































