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Espoon Myskimalva
Laadukasta asumista uudistuneessa Matinkylässä
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Niitä parempia pientalokoteja



Asunto Oy Espoon Myskimalva muodostuu neljästä rivitalosta, joissa on yhteensä 17 kaksikerroksista 
asuntoa. Myskimalvan kodit sijoittuvat kauniille alueelle Espoon Matinkylään, jossa niin luonto kuin 
monipuoliset palvelut ovat lyhyen matkan päässä.

Kaksikerroksisia koteja on kolmen kokoisia 67, 81,5 ja 94,5 m2. Ensimmäisessä kerroksessa on valoisa 
keittiö olohuoneen yhteydessä ja käynti omalle terassille. Makuuhuoneet ja asunnon toinen kylpy-
huone on sijoitettu järkevästi yläkertaan. 

Oman pihan lisäksi asuntoyhtiö tarjoaa hyvät puitteet lasten leikeille turvallisella sisäpihalla. Yhtei-
seen piharakennukseen kätkeytyy asuntokohtaiset irtaimistovarastot.

Asunto Oy Espoon Myskimalva

Havainnekuva

ENNAKKOMARKKINOINNISSA
RAKENTAMINEN ALKAA 5/2020
ARVIOITU VALMISTUMINEN 7/2021
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Havainnekuva

As Oy Espoon Myskimalvan rakentaa oma-
kotirakentamisen ykkönen, Kastelli-talot Oy. 
Kastellin jo 26 vuoden mittainen markkina-
johtajuus nojautuu muun muassa luotet-
tavuuteen, laadukkaaseen rakentamiseen 
sekä erinomaisiin tilaratkaisuihin, jotka 
näkyvät myös Kastellin EasyIN -aluera-
kentamisessa. 

Kastellin toiminta on sertifioitu ISO 9001 
laatu- ja ISO 14001 –ympäristöstandar-
dien mukaisesti. 

Laadukas koti

Havainnekuva
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Asunto Oy Espoon Myskimalva sijoittuu aivan Länsiväylän kupeeseen omalle rauhalliselle alueelle 
Matinkylään, jossa yhdistyvät luontoarvot ja hyvät palvelut. Oman kodin pihalta avautuu vehreät 
lenkkipolut ja luonnonpuistot. 

Läheltä löytyvät hyvät liikuntamahdollisuudet ja harrastustoimintaa koko perheelle. Kävelymat-
kan päästä löytyvät Matinkylän metroasema ja perheen shoppailijoille kauppakeskus Iso Omena, 
josta voi samalla taittaa ruokaostokset mukaan. 

Lähellä sijaitsee Suomenojan lintualtaat, jotka kevään tulleen täyttyvät jälleen linnuilla. Alue sopii 
hyvin päiväretkeilyyn ja lintujen tarkkailuun. Merenrannallekin on kävelypolkuja pitkin vain 1 kilo-
metrin matka. Lämpimänä kesäpäivänä voi pakata piknikeväät matkaan, ja suunnata Matinlah-
den uimarannalle. 

Rauhallista asumista palveluiden lähellä

Havainnekuva4



Terveys:
Matinkylän terveyskeskus  1.5
Mehiläinen Espoo Matinkylä 1.3 km
Espoonlahden sosiaali- ja  
terveyskeskus 4.5 km

Päiväkodit
Tiistilänraitin päiväkoti 1.5 km
Kala-Maijan päiväkoti 1.7 km
Aamunkoiton päiväkoti 2.2 km

Kunto: 
GOGO Express Olari alle 1 km
Elixia Länsiväylä 1.2 km
Matinkylän kuntorata 3 km

Linjat:
111, 112N, 133, 138, 143, 147, 
158, 158K, 531, 531B

Noin 1.5 km:
Matinkylän metroasema

Alle 2 km:
K-Citymarket Iso Omena  
Prisma Iso Omena 
K-Supermarket Merituuli
L-market Matinkylä

Peruskoulut:
Tiistilän koulu 2 km 
Kuitimäen peruskoulu 2 km 
Matinlahden koulu 3 km 

Etäisyydet ovat suuntaa-antavia.

As Oy Espoon Myskimalva
Etuniemenkuja 6,
02230 Espoo

Espoo

Helsinki
Matinkylä
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Asuntokohtainen väritys kutsuu omaan kotiin
Asunto Oy Espoon Myskimalvan rivitalot on suunnitellut arkkitehti Mikko Kalkkinen Espoon 
perinteikkäälle pien- ja rivitaloalueelle. Punertaviksi ja vaaleiksi rapatut kaksikerroksiset rivi-
talot kiertyvät kodikkaasti leikkipihan ympärille. Sisääntulon sivuseinä ja varastot ovat pys-
tylautaverhoillut. Pystypuurimoitus on näkösuojana terassien väleissä. Jokaisen asunnon 
oleskelutilojen edessä on täysleveä terassi ja oma piha, jotka avautuvat hyviin ilmansuuntiin.

Rivitaloissa on kolmen kokoisia asuntoja erilaisilla tilaratkaisuilla monenlais-
ten asujien ja perheiden tarpeisiin. Pienimpien asuntojen sisääntulot ovat kiinnosta-
vasti talojen päädyissä. Sisääntuloja suojaa katos, jonka alla on myös tilava läm-
min ulkovarasto ulko-oven äärellä. Eteistila on avara ja suurimmassa asunnossa 
siinä on tilaa vaikkapa lastenvaunuille. 

Pienimmässä asunnossa on kiertyvä portaikko, 
jonka alla on varastotilaa. Muiden asuntojen 
suora portaikko on tuotu rohkeasti sisustuksel-
liseksi elementiksi oleskelutiloihin. 

Kylpyhuone on molemmissa kerroksissa ja 
sauna yläkerrassa. Yläkerrassa ovat myös 
kaikki makuuhuoneet. Suurimmassa makuuhuo-
neessa on ranskalainen parveke oman pihan 
suuntaan. Tähän suuntaan avautuvat myös 
olohuoneen suuret ikkunat, tuomaan luon-
nonvaloa sisään ja liittämään ulkotilan osaksi 
viihtyisää asumista.

Mikko Kalkkinen, arkkitehti SAFA
HPK Arkkitehdit Oy
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  4 asuntoa:  3H+KT+S –  67m2

  9 asuntoa:  3H+KT+S –  81,5m2

  4 asuntoa:  4H+KT+S –  94,5m2

Omakotimaista tunnelmaa
•	 Oma sauna, laaja terassi ja reilu piha
•	 Toimiva pohjaratkaisu
•	 Omakotitalomaista yksityisyyttä – taloyhtiön  

yhteisöllisyyttä ja helppoutta

Arjen luksusta
•	 Koko asunnon kattava lattialämmitys
•	 Lämmön talteenottava koneellinen  

tulo- ja poistoilmanvaihto
•	 Autopaikat on varustettu lämpötolpalla  

ja sähköauton latauspisteen varauksella

Muuttokin kuuluu hintaan
•	 Tarjoamme muuttoauton ja kantajat  

auttamaan muutossasi, veloituksetta  
enintään 30 km muuttomatkalle.

Asunnot
Taloyhtiössä on valittavana kolmen kokoisia kaksi-
kerroksisia rivitaloasuntoja, joihin kaikkiin kuuluu oma 
terassi, piha ja sauna. Suurimmassa asunnossa on 
kolme makuuhuonetta. 
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3H+KT+2WC+S – 67m2

Asunnot A1, B7, C11, D17

YläkertaAlakerta

Näissä kodeissa näkymät  
 avautuvat kolmeen suuntaan.

Irtaimistovaraston lisäneliöt  
tuovat tilaa asumiseen!
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3H+KT+2WC+S – 81,5m2

Asunnot A2, A3, B6, C9, C10, 
 D13, D14, D15, D16

Keittö jakautuu omaksi tilaksi 
saarekkeen ansiosta. 

YläkertaAlakerta
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4H+KT+2WC+S – 94,5m2

Asunnot A4, B5, C8, D12

Asuntoyhtiön suurimmissa asunnoissa 
on kolme makuuhuonetta. 
Eteisessä on tilaa vaikkapa 

lastenvaunuille.

YläkertaAlakerta
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EasyIN-kodeissa on 
laadukkaat ja aikaa 
kestävät sisustusmateriaalit

Päättämällä asuntokaupat 
nopeasti pääset valitsemaan 
kotiisi omannäköisen 
sisustuksen monipuolisesta 
sisustusvalikoimastamme 
ammattilaisen kanssa.

Havainnekuva
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Katso sisustustyylimme:  
easyin.fi/sisustus

Havainnekuva
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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 lyhennysvapaita vuosia.
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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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Asuessasi uudessa EasyIN -kodissasi, 
suuri osa asumiskuluista menee
sinulle itsellesi säästöön

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

Kolmen vuoden 
jälkeen yhtiölai-
nan lyhentäminen 
alkaa, mutta olet 
todennäköisesti 
maksanut jo suu-
ren osan omasta 
asuntolainasta 
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 Myskimalva

Kaup.osa:  24. (Matinkylä)
Kiinteistötunnus  23149 / 9
Tontin pinta-ala:  3877 m2

Asuntoja:  17 kpl
Autopaikat:  19 kpl
Osoite:  Etuniemenkuja 6,  
 02230, Espoo
Tontin omistus:  Oma

YLEISTä

Kohde muodostuu neljästä kaksikerroksisesta rivi-
talosta, sekä varastorakennuksesta. Varastoraken-
nukseen sijoitetaan myös väestönsuoja. Kohteessa 
on yhteensä 17 asuntoa. Autopaikat 19 kpl on sijoi-
tettu asemapiirustuksen mukaisesti tontille.

Viher- ja liikennealueet sekä jätekatos toteutetaan 
asema- ja pihapiirustuksen mukaisesti. Asuntojen 
yhteydessä oleva varasto on kylmä.

Asunto Oy Espoon Myskimalva rakennetaan 
rakennuslupaa haettaessa voimassa olevien 
rakentamismääräysten mukaisesti.

PERuSTuKSET 

Rakennukset perustetaan perustustapalausunnon 
ja rakennesuunnitelmien mukaisesti.

ALAPOHjAT jA VäLIPOHjA

Alapohjat toteutetaan rakennesuunnitelmien 
mukaan. Välipohja toteutetaan puurakenteisena 
rakennesuunnitelmien mukaan.

HuONEISTOPORTAAT

Kaksikerroksisen rivitalon huoneistoportaat ovat 
tehdasvalmisteiset puuportaat.

juLKISIVuT 

ulkoseinien pintamateriaali on pääosin puupanee-
liverhousta sekä rappausta.

YLäPOHjA jA VESIKATE 

Kantavana yläpohjarakenteena toimivat kattoristi-
kot lämmöneristeineen. Vesikatteena on asuin- ja 
varastorakennuksissa peltikate.

VäLISEINäT 

Huoneistojen väliset väliseinät ovat puurakenteisia. 
Kevyet väliseinät ovat puu/teräsrankarakenteisia 
levyväliseiniä. Pesuhuoneiden seinät vesieristetään.

easyinmyynti@kastelli.fi  I  050 384 3629  I  easyin.fi  I  Tammiston Kauppatie 18 B, 2krs., Vantaa
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IKKuNAT jA TERASSIOOVET

Ikkunat ovat sisäänpäin avautuvia tai kiinteitä 
puualumiini ikkunoita. Ikkunat varustetaan säle-
kaihtimilla niiltä osin, kun se on teknisesti mahdol-
lista. Ikkunoiden ulkopuite on alumiinia ja sisäpuite 
tehdasmaalattua puuta. Terassiovet ovat lasiau-
kollisia ovia.

OVET

Väliovet ovat valkoisia tehdasmaalattuja laaka-
ovia. Huoneistojen sisäänkäyntiovet ovat tehdas-
valmisteisia puurakenteisia ulko-ovia, saunoissa on 
lasiovi.

TERASSIT

Terassit ovat puurakenteisia. Asuntojen terassit 
toteutetaan pohja- ja julkisivupiirustusten mukai-
sesti.

LATTIAPääLLYSTEET

Keittiöissä, olohuoneissa ja makuuhuoneissa on 
parketti. Eteisissä, pesuhuoneissa, saunoissa ja 
wc-tiloissa on lattialaatoitus.

SISäSEINäT

Sisäseinät ovat pääosin maalattuja kipsilevyseiniä. 
Pesuhuoneiden kaikki seinät laatoitetaan.  
Keittiöiden kalustevälit laatoitetaan. Pesuhuoneen 
ja saunan välissä on lasiseinä. Saunojen seinät 
ovat puupaneelia.

SISäKATOT

Saunojen ja pesuhuoneiden katot ovat puupanee-
lia. Sisäkatot ovat tasoitettuja ja maalattuja kipsi-
levykattoja.

KALuSTEET

Asunnoissa on tehdasvalmisteiset kalusteet erilli-
sen kalustesuunnitelman mukaisesti. Kylpyhuonei-
den altaiden yläpuolelle asennetaan peilikaappi, 
ja alapuolelle on suunniteltu allaskaappi tai laati-
kosto kalustesuunnitelmien mukaisesti.

VARuSTEET 

Asuntojen pesuhuoneiden, eteisten ja keittiön yleis-
valaistus toteutetaan valaisinluettelon mukaisesti 
kiinteillä valaisimilla. Osaan ikkunoista asennetaan 
verhokiskot. Pesuhuoneissa varusteina on pyyhe-
koukut, paperitelineet ja kääntyvät lasisuihkusei-
näkkeet.

KONEET jA LAITTEET

Kaikissa huoneistoissa on tasoon upotettava 
induktiokeittotaso, kalusteisiin asennettava erilli-
suuni, kalustepeitteinen astianpesukone, integroitu 
mikroaaltouuni sekä kylmälaite/laitteet suunnitel-
mien mukaisesti. Pesuhuoneissa on tilavaraus pyy-
kinpesukoneille ja kuivausrummuille. Saunoissa on 
sähkökiuas.
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PIHA

Tontin yhteiset oleskelualueet, istutukset, nurmi-
alueet ja pihakäytävät sekä pihan varusteet toteu-
tetaan asemapiirustuksen ja/tai pihasuunnitelman 
mukaisesti.

TALOTEKNIIKKA
Asuinrakennukset liitetään kaukolämpöverkkoon. 
Rakennuksissa on koneellinen tulo- ja poistoilman-
vaihto erillisen suunnitelman mukaisesti. Yhtiö on 
varustettu huoneistokohtaisella vedenmittauksella. 
jokaisessa asunnossa on koko huoneiston kattava 
vesikiertoinen lattialämmitys.

 
TIEdONSIIRTOTEKNIIKKA

Yhtiöön hankitaan kiinteistökohtainen kaapelite-
levisiojärjestelmä. Yhtiöön rakennetaan laajakais-
tajohdotus, joka mahdollistaa huoneistokohtaisen 
internetliittymän oton.

MuuTA

Tämä selostus on laadittu ennakkomarkkinointi-
vaiheessa ja myyjä varaa oikeuden muuttaa siinä 
annettuja tietoja. Asuntokaupan sisältö ja ehdot 
täsmennetään lopullisissa myyntiasiakirjoissa.  

Perspektiivikuvien tarkoitus on havainnollistaa koh-
teen ulkonäköä. Ne eivät ole suunnitelma-asiakir-
joja ja saattavat yksityiskohdiltaan ja väreiltään 
poiketa lopullisesta rakennuksesta. Asunnoissa 
saattaa esiintyä vähäisiä alaslaskuja ja koteloin-
teja, joita ei ole merkitty esittelypiirustuksiin. 

Kalusteiden ja hormien mitoitus tarkistetaan työ-
maalla, ja niiden mitat saattavat vähäisessä mää-
rin muuttua suunnitellusta. Piirustuksissa katkovii-
valla esitetyt kalusteet ovat varauksia ja ne eivät 
sisälly asunnon hintaan. Myyjällä on oikeus vaih-
taa kauppanimikkeillä mainittuja tuotteita toisen 
valmistajan vastaaviin tuotteisiin.

Vantaalla 21.4.2020

Kastelli-talot Oy
EasyIN -aluerakentaminen

easyinmyynti@kastelli.fi  I  050 384 3629  I  easyin.fi  I  Tammiston Kauppatie 18 B, 2krs., Vantaa
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Toteutimme unelman
laadukkaasta

pientalokodista,
joka on helppo

hankkia.
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