As Oy Lohjan Kaneli

Nyyrikinkatu 3, 08100 Lohja

KOTI PARHAALLA PAIKALLA KESKUSTASSA

www.hartela.fi/lohjankaneli
Mallikuva As Oy Lohjan Kuulaasta

Asunto Oy Lohjan Kaneli

Lohjan Kaneli

Ydinkeskustassa, palveluiden parissa
As Oy Lohjan Kaneli tarjoaa koteja itsenäisille ja laatutietoisille kaupunkilaisille. Keskustan syke ja palvelut ovat aivan vieressä, mutta oma rauhallinen Omenapiha antaa mahdollisuuden myös yksityisyyteen.
Kohteeseen tulee 49 asuntoa ja maantasakerrokseen kaksi liiketilaa. Asuntokokoja on erilaisiin elämäntilanteisiin. Kompaktit yksiöt, näppärät kaksiot,
tilavat kolmiot ja viihtyisä neliö tarjoavat kaikki tiloja
hyvälle elämälle. Jokaisessa asunnossa on lasitettu parveke tai ranskalainen parveke. Alimman kerKortteli sijaitsee Lohjanharjun reunalla, jolloin näky- roksen asunnoissa on laatoitettu terassi. Pihakanmät ovat metsäiseen harjunrinteeseen tai kaupun- nen alle rakennetusta autohallista on mahdollisuus
gin keskustaan. Ylimmästä kerroksesta on näkymät ostaa erillinen autopaikkaosake.
aina Lohjanjärvelle asti.
Omenapihan korttelissa on viihtyisä ja rauhallinen
leikki- ja oleskelualue.
Lähes kaikki keskustan merkittävimmät palvelut
ja kaupat ovat alle puolen kilometrin etäisyydellä Kohde liitetään kaukolämpöön ja rakennus liiitetään
asunnoista.
valokuidulla kaapeli-tv- ja laajakaistaverkkoon.
As Oy Lohjan Kaneli on Omenapihan asuinkortteliin rakennettava kerrostalo, Lohjan keskustan
palvelujen välittomään läheisyyteen. Kortteliin on jo
valmistunut ensimmäinen taloyhtiö, As Oy Lohjan
Kuulas.

As Oy Turun
Kakolankallio3

Ostajalla on mahdollisuus valita osa asunnon pintamateriaaleista neljästä tyylikokonaisuudesta,
ennalta asetettuun aikarajaan mennessä. Pintamateriaaleissa on tarjolla hillittyjä, maanläheisiä
värejä kuin myös värikkäämpiä vaihtoehtoja.

Mikä näistä tyyleistä on lähinnä sinua?

Hanketiedot
ASUNTOYHTIÖ
Asunto Oy Lohjan Kaneli
Nyyrikinkatu , 08100 Lohja
Yhtiö muodostuu yhdestä kuusikerroksisesta talosta sekä korttelin alle rakennetusta autohallista.
Energialuokka C2013
ASEMAKAAVA
Asemakaava on vahvistettu. Lisätietoja kaavasta
on mahdollista saada Lohjan kaupungilta,
Ympäristötoimi, Karstuntie 4, 08100 Lohja.
TONTTI
Tontin omistus:
As Oy Lohjan Kaneli
Kaupunki:
Lohja
Kaupunginosa:
Anttila
Asuntojen lukumäärä: 49 kpl
Huoneistoala:
2543,5 m2
HUONEISTOTYYPIT
1h 		
29,5 - 34,5 m2		
2h		
35,5 - 54,0 m2		
3h
73,5 - 83,5 m2		
4h
101.0 m2		
AUTOPAIKAT
Asemakaavan edellyttämät autopaikat, 38 kappaletta, sijaitsevat pihakannen alle rakennetussa
autohallissa. Autohallipaikat ovat erikseen myytäviä osakkeita.
TEKNISET JA YHTEISET TILAT
Taloyhtiön hallinnassa on väestönsuoja, kuivaushuone sekä ulkoiluvälinevarasto. Jokaisella asuinhuoneistolla on käytössään irtaimistovarastokomero.
ARKKITEHTISUUNNITTELU
Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Tee unelmistasi totta ja
muuta uuteen!

Tämän esitteen tiedot perustuvat elokuun 2016
tilanteeseen. Muutokset ovat mahdollisia.
Asuntojen markkinoinnista annetun asetuksen
130/2001 mukaiset tiedot ovat nähtävinä esittelyssä
ja myynnissä.
Kuvat ovat taiteilijan näkemyksiä.

MYYNTI
Länsi-Uudenmaan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Kauppakatu 13, LOHJA
puh. 010 254 5360
opkk.lohja@op.fi

RAKENTAJA
Hartela Oy
Bastioninkatu 4 C, 2. krs.
20730 Turku
puh. 010 561 2100 *)

Hartela on v. 1942 perustettu suomalainen
perheyhtiö. Vakavarainen rakennusalan konserni
työllistää valtakunnallisesti 650 rakentamisen
ammattilaista.

asuntomyynti.turku@hartela.fi

*)

www.hartela.fi

Puhelun hinta:
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min,
lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (alv 24%)

