
Asunto Oy
Espoon Ukonhattu 
Kuurinniityn tyylikkäät ja muuttovalmiit erillistalot on tehty elämistä varten

Niitä parempia pientalokoteja



As Oy Espoon Ukonhattu koostuu kuudesta tilavasta ja tyylikkäästä erillistalosta Espoon vehreässä 
Kuurinniityssä. Espoon kauniille metsäiselle alueelle Kuurinniittyyn sijoittuvat talot ovat laadukkaat, ja 
ne ovat suunniteltu erityisesti lapsiperheille. 

Neljän ja viiden huoneen kodeissa on kauniit pintamateriaalit ja terassit omalle pihalle. 

 

ENNAKKOMARKKINOINNISSA
MUUTTOVALMIINA 12A, 12B, 12C ASUNNOT
ASUNNOT 9, 11, 13 VALMISTUVAT 10/2019

Omakotitaloasumisen ihanuus 
– asunto-osakeyhtiön vaivattomuus!
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As Oy Espoon Ukonhatun rakentaa omakotira-
kentamisen ykkönen, Kastelli-talot Oy. Kastellin jo 
25 vuoden mittainen markkinajohtajuus nojautuu 
muun muassa luotettavuuteen, laadukkaaseen 
rakentamiseen sekä erinomaisiin tilaratkaisuihin, 
mikä näkyy myös Kastellin EasyIN -alueraken-
tamisessa. Kastellille on myönnetty AAA-luotto-
luokitus, ja sen toiminta on sertifioitu ISO 9001 
laatu- ja ISO 14001 –ympäristöstandardien 
mukaisesti. 

Laadukas koti
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Asunto Oy Espoon Ukonhattu sijaitsee Kaivertajantien varrella Espoon Kuurinniityssä, joka on 
rauhallinen ja luonnonläheinen omakotialue Turunväylän eteläpuolella. Kaunis Kauniainen on 
myös ihan vieressä! Lapsiperheiden suosima Kuurinniitty tarjoaa asukkailleen hyvät palvelut ja 
ulkoilumahdollisuudet. 

Lähikauppa, koulu, puisto ja päiväkoti ovat kävelymatkan päässä, eikä Espoon keskukseenkaan 
ole kuin kolmen kilometrin matka. Alueelta on myös hyvät julkisen liikenteen yhteydet Helsingin 
keskustaan. 

Tervetuloa rauhalliseen Kuurinniittyyn!
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Alle 200 m:  224, 235, 235N

Noin 1,5 km:  Koivuhovi
 Tuomarila

Alle 1 km: Päivittäiskaupat
Keskukset: Kauppakeskus Entresse n. 3km

Päiväkodit alle 1.5 km:
 Koivuhovin päiväkoti
 Luhtaniityn päiväkoti
 Tuomarilan päiväkoti
 Ymmerstan päiväkoti 

Alakoulut alle 2 km: 
 Tuomarilan koulu 
 Ymmerstan koulu
Yläkoulut n. 3 km: 
 Kirkkojärven koulu
 Saarnilaakson koulu

Liikunta:  Espoon keskuspuisto 2 km
 Freedom Fund arena 1.7 km 
 Kuurinniityn leikkipuisto 0.9 km
 Ymmerstanniityn koirapuisto 1.7 km

Terveys: Espoon sairaala: 4.5 km
 Kauniaisten apteekki 2.2 km 
 Oma Lääkärisi Espoontori 3.4 km
 Samarian terveysasema ja hammashoitola 3.5 km

Etäisyydet ovat suuntaa-antavia.

Helsinki

Kehä 1

TurunväyläEspoo
Kuurinniitty

As Oy Espoon Kuurinniitty
Kaivertajantie
02750 Espoo
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Ympäristön mukainen kokonaisuus
Asunto Oy Espoon Ukonhatun on suunnitellut arkkitehti Hannes Häkkinen kauniille metsäiselle 
alueelle Kuurinniittyyn. Asuntovalikoimassa on kuusi erillistaloa, joissa on joko neljä tai viisi 
huonetta. 

As Oy Ukonhatun rakennukset on suunni-
teltu Kuurinniityn nykyistä pientaloaluetta 
täydentäväksi kokonaisuudeksi. Jyrkkäpiir-
teinen maasto ja tonttien muodot antoivat 
suunnitteluun vahvat reunaehdot, mutta 
ne loivat toisaalta asunnoille hyvin vah-
van siteen ympäröivään luontoon. Kal-
lioinen metsä kiertyykin hienosti raken-
nusten ympärille. 

Vaikka asunnot sijaitsevatkin luon-
non helmassa, on Kuurinniityn sijainti 
suuremmassa mittakaavassa varsin 
keskeinen: Espoon keskus ja Kauni-
aisten liikekeskus ovat helposti saa-
vutettavissa, ja tulevaisuuden suun-
nitelmissa Kuurinniitty yhdistyy myös 
Suurpellon alueeseen joukkoliiken-
nekadun kautta.”

Arkkitehti Hannes Häkkinen, 
Hannes Häkkinen Oy
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Havainnekuva 7



Asunnot
Taloyhtiössä on valittavana kahdenkokoisia oma-
kotitaloja, joihin kaikkiin kuuluu oma piha, terassi ja 
sauna. Keittiö sijoittuu olohuoneen yhteyteen. Taloissa 
on varastotilaa sopivasti, ja neljään kotiin kuuluu 
autokatos. 
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  3 asuntoa:  5H+KT+S – 117 m2

  3 asuntoa:  4H+K/RT+S – 113,5 m2

Omakotitalomaista asumista
•	 Oma sauna, piha ja valmis terassi
•	 Toimiva pohjaratkaisu kahdessa kerroksessa
•	 Omakotitalon yksityisyyttä, taloyhtiön  

yhteisöllisyyttä ja helppoutta

Arjen luksusta
•	 Avaraan olohuoneeseen tuo lisä- 

tunnelmaa Kastelli-takka ja isot ikkunat 
kauniilla metsänäkymillä.

•	 Kohteissa on koneellinen tulo- ja pois-
toilmanvaihto sekä oma autokatos tai 
-paikka.

Muuttoapu uuteen kotiin 
•	 Iso muuttoauto ja riuskat kantajat  

kuljettavat helposti tavarat uuteen 
kotiin. Etäisyys enintään 30 km. 

•	 Palvelu on käytössä arkisin. 

8



H
av

ai
nn

ek
uv

a
H
av

ai
nn

ek
uv

a

4H+K+RT+S

5H+KT + S

Asunto Oy Espoon Ukonhattu

P

12C

12B

12A 13

11

9

Kaivertajantie
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P

Kaivertajantie 9 ja 11
4H+K/RT+S - 113,5 m2 
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ET

KPH

TKNS

KATOS

TERASSI

Alakerta

Yläkerta

ET

KPH

TKNS

KATOS

TERASSI

Talot 9 ja 11 ovat samanlaisia. Kodeissa on avara keittiö 
olohuoneen yhteydessä sekä oma sauna, isot ikkunat, 
terassi ja oma piha.

Kaivertajantie 9 ja 11
4H+K/RT+S - 113,5 m2
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Kaivertajantie 13
4H+K/RT+S+autokatos
- 113,5 m2 

Tässä kodissa on autokatoksen 
yhteydessä käytännöllinen varasto.
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Yläkerrassa on kätevä aulatila, 
oma WC ja kaksi makuuhuonetta, 
jotka tuovat yksityisyyttä 
asumiseen.

Alakerta

Yläkerta

Kaivertajantie 13
4H+K/RT+S+autokatos  
- 113,5 m2
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Kaivertajantie 12
5H+K+S+autokatos
- 117 m2 
Kaivertajantien 12A, 12B ja 12C asunnoissa 
on 5 huonetta, avara keittiö olohuoneen 
yhteydessä sekä oma sauna. Lisäksi 
taloissa on autokatos, ulkovarasto sekä 
olohuoneen jatkeena toimiva terassi.

Nämä kodit ovat muuttovalmiina.
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Yläkerrassa on aula, oma WC ja 
kaksi makuuhuonetta, jotka tuovat 
yksityisyyttä asumiseen.
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AULA Kaivertajantie 12
4H+K+S+autokatos  
- 117 m2

Alakerta

Yläkerta
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Omaan, uuteen kotiin jopa  
15 %:n omarahoitusosuudella

EasyIN –kodin myyntihinta on noin 30 % sen kokonaishinnasta. 
Voit kuitenkin hankkia EasyIN –kodin jo 15 %:n omarahoitusosuu-
della ja hakea kumppanipankiltamme asuntolainaa kattamaan 
myyntihinnasta puuttuvan osuuden. Loput asunnon kokonaishin-
nasta on yhtiölainaa, jota voit lyhentää osana yhtiövastiketta. 
Yhtiölainassa on aluksi lyhennysvapaata kaksi vuotta.
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Tähän osuuteen voit käyttää omia 
säästöjäsi ja asuntolainaa

Asunnon velattomasta hinnasta 70 % on  
yhtiölainaa, jota voit lyhentää osana  
yhtiövastiketta tai maksaa sen pois joko  
kokonaan tai osittain ostaessasi asunnon. 
Voit käyttää tähän myös henkilökohtaista 
pankkilainaa. Yhtiölainan poismaksu  
suoritetaan kohteen valmistuttua.

30 %  Omat säästöt
 ja asuntolainaa

70 % Yhtiölainaa
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Kun asut uudessa EasyIN -kodissasi, 
iso osa asumiskuluista menee
sinulle itsellesi säästöön.

Ensimmäiset kak-
si vuotta maksat 
yhtiölainasta ai-
noastaan korkoja, 
jotta voit keskit-
tyä lyhentämään 
omaa asunto- 
lainaa.
Kuukausierän 
määrän keskuste-
let pankin kanssa.

Kahden vuoden 
jälkeen yhtiölai-
nan lyhentäminen 
alkaa, mutta olet 
todennäköisesti 
maksanut jo suu-
ren osan omasta 
asuntolainastasi 
takaisin.  

Maksat nyt enem-
män asumisesta, 
mutta suurin osa 
maksusta menee 
sinulle itsellesi 
säästöön lainan-
lyhennyksen muo-
dossa.

Säästöön

Asunto 
-laina

Yhtiölainan 
lyhennys

Kulut

Asuntolainan 
korot

Hoitovastike

Yhtiölainan 
korot

Säästöön

Asunto 
-laina
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Rakennustapaselostus

Asunto Oy Espoon Ukonhattu

Kaup.osa:  20 (Kuurinniitty)
Kortteli/Tontti:  3/49-20-3-6, 49-20-3-7,   
 49-20-3-8 ja 4/49-20-4-7
Tontin pinta-alat: 4.002 m2

Asuntoja: 6 kpl
Autopaikat: 13 kpl
Osoite: Kaivertajantie 9, 11, 12, 13, 
 00750 Espoo
Tontin omistus: Oma tontti

 
YLEISTä

Kohde muodostuu kuudesta erillistalosta kuvien 
mukaan. Viher- ja liikennealueet sekä jätehuoltopis-
teet toteutetaan asemapiirustuksen mukaisesti. Kohde 
sijaitsee Espoossa Kuurinniityn kaupunginosassa. Talot 
rakennetaan rakennuslupaa haettaessa voimassa ole-
vien rakentamismääräysten mukaisesti.  

PErUSTUKSET 

Perustukset rakennetaan maanvaraisella teräsbetonipe-
rustuksella rakennesuunnitelmien mukaisesti.

ALAPOHJAT JA VäLIPOHJA

Alapohja on maanvarainen lämpöeristetty betonI-
laatta. Välipohja on puurakenteinen rakennesuunnitel-
mien mukaisesti. 

HUONEISTOPOrTAAT 

Huoneistoportaat ovat tehdasvalmisteiset puuportaat. 

JULKISIVUT 

Ulkoseinien pintamateriaali on puupaneeliverhous. 

 
YLäPOHJA JA VESIKATE 

Kantavana yläpohjarakenteena toimivat kattoristikot 
lämmöneristeineen. Vesikatteena on Classic-peltikate.  

VäLISEINäT 

Talojen väliseinät ovat puurakenteisia.  

IKKUNAT JA TErASSIOVET

Ikkunat ovat sisäänpäin avautuvia puualumiini-ikku-
noita. Ikkunoiden ulkopuite on alumiinia ja sisäpuite 
tehdasmaalattua puuta. Terassiovi on lasiaukollinen ovi.  

OVET

Väliovet ovat valkoisia tehdasmaalattuja laakaovia. 
Ulko-ovet ovat tehdasvalmisteisia puurakenteisia ovia.  

easyinmyynti@kastelli.fi  I  050 3843638  I  easyin.fi  I  Tammiston Kauppatie 18 B, 2krs., Vantaa
20



TErASSIT

Terassit ovat puurakenteisia.  

LATTIAPääLLYSTEET

Keittiöissä, olohuoneissa, makuuhuoneissa ja vaatehuo-
neissa on parkettilattiat. Eteisessä, pesutiloissa, sau-
nassa ja wc-tiloissa on lattialaatoitus. 

SISäSEINäT

Pesuhuoneiden kaikki seinät laatoitetaan ja vesieris-
tetään. Keittiöiden kalustevälit laatoitetaan tai asen-
netaan lasi. Pesuhuoneen ja saunan välinen seinä on 
lasiseinä, muilta osin saunan seinät ovat puupaneelia. 

SISäKATOT

Saunan ja pesuhuoneen katot ovat puupaneelia. Muut 
sisäkatot ovat valkoista MDF-paneelia. 

KALUSTEET

Taloissa on Puustellin tehdasvalmisteiset kalusteet erilli-
sen kalustesuunnitelman mukaisesti. 

VArUSTEET 

Pesutiloissa on varusteina pyyhekoukut ja paperiteli-
neet. Suihkutiloissa on lasisuihkuseinä.

TULISIJA 

Tulisijana on Kastelli-takka.

 
KONEET JA LAITTEET

Kaikissa huoneistoissa on tasoon upotettava keraa-
minen keittotaso ja kalusteisiin asennettava erillisuuni. 
Kaikissa asunnoissa on integroitu astianpesukone, 
mikroaaltouuni ja kylmälaitteet suunnitelmien mukai-
sesti. Pesu- tai kodinhoitohuoneissa on tilavaraus pyy-
kinpesukoneille suunnitelmien mukaisesti. Saunoissa on 
sähkökiuas. 

 
PIHA

Tontin yhteiset alueet, istutukset, nurmialueet ja piha-
käytävät sekä pihan varusteet toteutetaan asemapiirus-
tuksen ja/tai pihasuunnitelman mukaisesti.

 
TALOTEKNIIKKA

Taloissa on lämmönlähteenä poistoilmalämpöpumppu 
ja koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto erillisen suun-
nitelman mukaisesti. Jokaisessa asunnossa on koko 
huoneiston kattava lattialämmitys sekä huoneistokoh-
tainen vedenmittaus.

 
TIEDONSIIrTOTEKNIIKKA

Taloihin rakennetaan laajakaistajohdotus, joka mahdol-
listaa internetliittymän oton. Jokaisessa talossa on oma 
TV-antenni.
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MUUTA

Tämä selostus on laadittu ennakkomark-
kinointivaiheessa ja myyjä varaa oikeuden 
muuttaa siinä annettuja tietoja. Asuntokau-
pan sisältö ja ehdot täsmennetään lopul-
lisissa myyntiasiakirjoissa. Perspektiivikuvien 
tarkoitus on havainnollistaa kohteen ulkonä-
köä. Ne eivät ole suunnitelma-asiakirjoja ja 
saattavat yksityiskohdiltaan ja väreiltään poi-
keta lopullisesta rakennuksesta. Asunnoissa 
saattaa esiintyä vähäisiä alaslaskuja ja kote-
lointeja, joita ei ole merkitty esittelypiirustuk-

siin. Kalusteiden ja hormien mitoitus tarkis-
tetaan työmaalla, ja niiden mitat saattavat 
vähäisessä määrin muuttua suunnitellusta. 
Piirustuksissa katkoviivalla esitetyt kalusteet 
ovat varauksia ja ne eivät sisälly asunnon 
hintaan. Myyjällä on oikeus vaihtaa kauppa-
nimikkeillä mainittuja tuotteita toisen valmis-
tajan vastaaviin tuotteisiin.

Vantaalla 29.8.2019

Kastelli-Talot Oy 
EasyIN Aluerakentaminen

easyinmyynti@kastelli.fi  I  050 3843638  I  easyin.fi  I  Tammiston Kauppatie 18 B, 2krs., Vantaa
P
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TALO 13 

HALLINNANJAKOKArTTA
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Havainnekuva

Toteutimme unelman
laadukkaasta

pientalokodista,
joka on helppo

hankkia.
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