Visualisointikuva lisävarustein. Parvekkeen lasikaiteen yläpuoliset lasit saatavina tilauksesta.

Asunto Oy

Espoon Loistosalvia

Huoletonta asumista halutulla
alueella meren äärellä

ASUNTO OY ESPOON LOISTOSALVIA
Espoon Saunalahteen meren tuntumaan nousee
12 erillistalon ja neljän paritalokodin upea asuntokohde osoitteeseen Salakuljettajantie 3. Asunto Oy
Espoon Loistosalvia muodostuu kaksikerroksisista
3–5 huoneen asunnoista, jotka ovat kooltaan 75–133
neliötä. Asunnoissa on länteen, lounaaseen tai
etelään avautuva viihtyisä oma piha terasseineen
sekä kaksi autopaikkaa.
Talojen tyylikkäät ulkopinnat kätkevät sisälleen
valloittavan valoisat, avarat ja toimivat sisätilat.
Kotien tilavat, laadukkailla materiaaleilla sisustetut
keittiöt kutsuvat kokkaamaan ja korkeat, avoimet
ruokailutilat viihtymään yhdessä. Eteisen runsaat
säilytystilat helpottavat arkea, ja ulkovaatteille
on hyvin tilaa kauniissa peililiukuovikaapistossa.
Kaikissa asunnoissa on sauna ja osassa erillinen
kodinhoitohuone. Asunnot lämmitetään ekologisella
maalämmöllä.
Saunalahden halutulla ja erittäin viihtyisällä alueella
vanhemmat ja uudemmat rakennukset muodostavat
hurmaavan kokonaisuuden, johon Loistosalvia
tuo oman hienon lisänsä. Nämä kodit ovat meren
ja luonnon läheisyydestä nauttivien unelma, sillä
Espoon rantaraitti, puistot ja ulkoilualueet ovat aivan
lähellä. Koulut, kirjasto ja muut arjen kattavat
palvelut ovat lyhyen matkan päässä, ja muutaman
kilometrin etäisyydeltä löytyvät myös kaikki
Espoonlahden kaupunginosan monipuoliset palvelut.
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Kohde myynnissä

Rakentamisen aloitus 4–5/2022

Kohde muuttovalmis 5–7/2023
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KASTELLIN LAADUKAS EASYIN-KOTI
Valitessasi Asunto Oy Espoon Loistosalvian Easyin-kodin valitset kumppaniksesi luotettavuudestaan ja
laadukkuudestaan tunnetun markkinajohtajan1. Sujuvan arjen kaupunkikotimme toteuttaa Harjavaltakonserniin kuuluva Kastelli, jonka talot ovat ylivoimaisesti Suomen ostetuimpia ja asiakkaat tutkitusti
tyytyväisiä2. Markkinajohtaja Kastelli on ollut jo vuodesta 1994 lähtien. Vakavarainen perheyhtiö on
turvallinen kumppani elämäsi tärkeimmän hankinnan äärellä.
Kastellin toiminta on sertifioitu ISO 9001 -laatustandardien ja ISO 14001 -ympäristöstandardien mukaisesti.

1
2

Rakennustutkimus RTS Oy, Omakotirakentajatutkimus 2021/22 RV.
Rakennustutkimus RTS Oy, Omakotirakentajatutkimus 2021/22 SV.
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LAADUKASTA ASUMISTA MEREN JA KATTAVIEN PALVELUIDEN
LÄHEISYYDESSÄ
Espoon Saunalahteen meren tuntumaan on nousemassa 12 erillistalon ja neljän paritalokodin upea
asuntokohde. Halutulla ja erittäin viihtyisällä alueella sijaitsevissa kodeissa luonto ja merellisyys
ovat jatkuvasti läsnä. Arjen palvelut ovat lähistöllä helposti saatavilla, ja muutaman kilometrin
etäisyydeltä löytyvät myös kaikki Espoonlahden kaupunginosan monipuoliset palvelut.
Alueen vanhemmat ja uudemmat rakennukset muodostavat valloittavan kokonaisuuden. Loistosalvian kaksikerroksiset, modernin tyylikkäät erillis- ja paritalot sijoittuvat tontille sulavasti ympäristön korkeuseroja kunnioittaen. Suurimmat, viiden huoneen kodit sijaitsevat tontin länsireunalla
säilytetyn viehättävän kallion tuntumassa.
Vehreä lähiympäristö tarjoaa monipuoliset ulkoilumaastot kaikenikäisille. Saunalahden kenttä on
aivan kivenheiton päässä, ja Kallvikin uimarannallekin on lyhyt matka. Myös julkiset kulkuyhteydet kauemmas ovat kattavat, muun muassa lähin bussipysäkki sijaitsee vain 50 metrin päässä.
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AS OY ESPOON LOISTOSALVIA
Salakuljettajantie 3
02780 Espoo

Bussit
Pysäkki 50 m
Linjat: 124K, 164A, 164VA

Terveys
Saunalahden neuvola 950 m
Kivenlahden terveysasema 4,0 km

Metro ja juna
Kauklahden rautatieasema 3,0 km
Matinkylän metroasema 9,5 km
Niittykummun metroasema 11,0 km

Päiväkodit
Touhula VekaraLahti 650 m
Saunarannan päiväkoti 1,1 km
Paapuurin päiväkoti 1,7 km

Kaupat
S-Market Saunalahti 700 m
K-Supermarket Lasihytti 2,8 km
K-Market Kivenlahdenkatu 2,7 km
Kauppakeskus Iso-Omena 9 km

Koulut
Saunalahden koulu 450 m
Vanttilan koulu 2,3 km
Meritorin koulu 3,1 km
Mainingin koulu 4,0 km

Liikunta ja hyvinvointi
Saunalahden kenttä 450 m
Kallvikin uimaranta 1,2 km
Kuntosali Gymstone 2,6 km
Kuntosali Become 3,3 km
Sarfvik Golf 4,1 km
Espoonlahden uimahalli 5,0 km

Kirjasto
Saunalahden kirjasto 450 m
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EDUKSEEN EROTTUVAT ERILLIS- JA PARITALOT KUTSUVAT
NAUTTIMAAN ARJESTA LUONNON KESKELLÄ
Asunto Oy Espoon Loistosalvian on suunnitellut arkkitehti Janne Jylkäs. Kahdentoista erillistalon
ja kahden paritalon kokonaisuus on moderni ja tyylikäs. Asuntojen ulkoverhous on vaalea.
Pulpettikattoiset puuverhotut rakennukset ovat saaneet julkisivujensa tehosteiksi ruskean
laudoitusaiheen mustilla tehosteilla. Parvekkeiden ja terassien muodostama julkisivun ilme
on moderni ja yksiöllinen. Nämä kodit erottuvat alueen muista rakennuksista hienosti edukseen!
Tontin länsireunan vaikuttava vanha kallio on pihapiirin upea, persoonallinen katseenvangitsija.
Maanmuodostuman korkeuserot on otettu hienosti huomioon asuntoja ja niiden sijoittelua
suunniteltaessa. Yhteinen leikkipaikka ilahduttaa perheen pienimpiä, ja pihoille omaa rauhaa
ja yksityisyyttä tuovat kauniit istutukset. Pihapiiristä viereiselle kalliolle johtava polku houkuttelee
ihailemaan ympäröiviä maisemia katutasoa korkeammalta.

”
Janne Jylkäs
Arkkitehti
Jylkäs Arkkitehdit Oy
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Suuressa osassa asuntoja on upeaa kahden
kerroksen korkuista, avaraa oleskelutilaa, joka
kylpee valossa suurten ikkunoiden ansiosta.
Oleskelutilat avautuvat terassille, jossa matalan
ja korkean tilan vaihtelu tuo tälle sisätilojen
viihtyisälle jatkeelle yksilöllistä tunnelmaa.
Tontin länsireunalla sijaitseva vanha kallio
säilytetään, ja se tuo asuntojen ympäristöön
persoonallista ilmettä.

Visualisointikuva lisävarustein. Parvekkeen lasikaiteen yläpuoliset lasit saatavina tilauksesta.
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Visualisointikuva lisävarustein. Parvekkeen lasikaiteen
yläpuoliset lasit saatavina tilauksesta.

ASUNNOT
Taloyhtiössä on valittavana neljän kokoisia asuntoja, joihin
kaikkiin kuuluu oma sauna, viihtyisä ja aurinkoinen piha
terasseineen sekä kaksi autopaikkaa. Osa autopaikoista on
katoksellisia, ja toiseksi suurimmissa 105 m2:n kodeissa
toinen paikoista on autotalli. Varastotilat löytyvät asuntojen
yhteydestä. Rauhalliset omat pihat on sijoiteltu pääasiassa
siten, etteivät yhteisen pihapiirin kulkuväylät kulje suoraan
niiden ohitse. Yksityisyyttä tuovat myös istutukset ja pensaat.
4 asuntoa: 3h + kt + s – 75 m2 (+ var)
7 asuntoa: 3h + kt + s – 88,5 m2 (+ var)
3 asuntoa: 4h + kt + s – 105 m2 (+ var ja at)
2 asuntoa: 5h + kt + s – 133 m2 (+ var)
Omakotimaista tunnelmaa
• Oma sauna sekä viihtyisä länteen, lounaaseen tai etelään
avautuva piha terasseineen
• Toimivat pohjaratkaisut
• Omakotitalomaista yksityisyyttä sekä taloyhtiön
yhteisöllisyyttä ja helppoutta oman katon alla
Arjen luksusta
• Ekologinen maalämpö sekä lämmön talteenottava
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
• Koko asunnon kattava lattialämmitys
• Autopaikat on varustettu lämpötolpilla ja sähköauton
latauspisteen varauksella
• Keittiössä kvartsitaso, huullettu allas ja muut laadukkaat
materiaalit sekä tilava saareke
• Keittiöön on mahdollista saada optiona viinikaappi,
kodinhoitohuoneeseen tai kylpyhuoneeseen kuivauskaappi
ja olohuoneeseen viilentävä ilmalämpöpumppu
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Muuttokin kuuluu hintaan
• Tarjoamme muuttoauton ja kantajat avuksesi veloituksetta
enintään kolmeksi tunniksi 30 kilometrin muuttomatkalle.
Tarkemmat ohjeet muuttoavun hyödyntämiseen saat
muuttokirjeessä.

P
E

3h + kt + s – 75 m2 (+ var)
3h + kt + s – 88,5 m2 (+ var)

AS OY ESPOON LOISTOSALVIA
Salakuljettajantie 3
02780 Espoo

4h + kt + s – 105 m2 (+ var ja at)
5h + kt + s – 133 m2 (+ var)
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3h + kt + s – 75 m² (+ var)
Asunto D4
Taloyhtiön pienimmät asunnot sijaitsevat tontin
pohjoisosassa viihtyisissä paritaloissa, joiden terassit ja
oleskelutilat avautuvat aurinkoiseen lounaan suuntaan.
Kauniit istutukset ja pensaat rajaavat pihoja ja tuovat
niille mukavasti yksityisyyttä. Asuntojen kotoisat
oleskelutilat sijaitsevat yläkerrassa.
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Asuntoon D4 kuuluu kaksi autopaikkaa, joista toinen
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3h + kt + s – 75 m2 (+ var)
Asunto D5
Asunnot D5 ja D4 sijaitsevat samassa paritalossa ja
ovat toistensa peilikuvia. Asuntoon D5 kuuluu kaksi
autopaikkaa, joista toinen on katoksellinen.
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3h + kt + s – 75 m² (+ var)
Asunto G8
Asunnot G8 ja G9 sijaitsevat samassa paritalossa ja
ovat toistensa peilikuvia. Asuntoon G8 kuuluu kaksi
autopaikkaa.
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Alakerta
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3h + kt + s – 75 m2 (+ var)
Asunto G9
Asunnot G9 ja G8 sijaitsevat samassa paritalossa ja
ovat toistensa peilikuvia. Asuntoon G9 kuuluu kaksi
autopaikkaa.
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3h + kt + s – 88,5 m2 (+ var)
Asunto E6
Tontin itäreunalla ja keskellä sijaitsevien
kolmioiden oleskelutilat ja pihat terasseineen
avautuvat etelään, lounaaseen tai länteen.
Kahden kerroksen korkuinen oleskelutila
suurine ikkunoineen antaa kotiin ihanaa
avaruutta, ja siellä on takkavaraus. Kylpyhuone
ja sauna sijaitsevat yläkerrassa. Kaikkiin
asuntoihin kuuluu kaksi autopaikkaa,
osassa toinen niistä on katoksellinen.
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Asunto E6 sijaitsee keskellä tonttia,
ja siihen kuuluu katos- ja avopaikka.
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Yläkerta

3h + kt + s – 88,5 m2 (+ var)
Asunto F7
Asunto F7 sijaitsee tontin keskellä suojaisalla
paikalla, ja siihen kuuluu laaja oma piha.
Asuntoon kuuluu avopaikat kahdelle autolle.
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3h + kt + s – 88,5 m2 (+ var)
Asunnot I11, J12, K13 ja L14
Tontin länsireunalle sijoittuvien asuntojen
pohjapiirrokset vastaavat toisiaan, ja niiden
viihtyisät terassit avautuvat etelän suuntaan.
Asuntojen K13 ja L14 pihat ovat hieman
suuremmat kuin asunnoissa I11 ja J12. Kaikkiin
asuntoihin kuuluu avopaikat kahdelle autolle.
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Yläkerta

3h + kt + s – 88,5 m2 (+ var)
Asunto H10
Asunto H10 on asunnon F7 peilikuva.
Asuntoon kuuluu kaksi autopaikkaa,
joista toinen on katoksellinen.
P
E

KHH

PK
takka- ja
hormivaraus

IV

RK

S

Alakerta

Yläkerta
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4h + kt + s – 105 m2 (+ var ja at)
Asunnot A1 ja N16
Tontin etelä- ja lounaisosassa sijaitsevat avarat asunnot
kutsuvat viihtymään kotona. Kahden kerroksen korkuiset
oleskelutilat suurine ikkunoineen tuovat asuntoihin upeaa
ilmavuutta. Tilassa on takkavaraus. Sauna ja kylpyhuone
sijaitsevat alakerrassa ja kodinhoitohuone wc:n yhteydessä
yläkerrassa. Erilliseen varastotilaan on käynti ulko-oven
vierestä, sisäänkäyntikatoksen kautta.			
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Asuntojen A1 ja N16 pohjapiirrokset vastaavat toisiaan.
A1 sijaitsee luonnontilaisen kallioalueen vieressä, ja sen
sijainti on koko tontin parhaita. Molempiin asuntoihin
kuuluu autotalli ja yksi avopaikka.
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4h + kt + s – 105 m2 (+ var ja at)
Asunto M15
Asunto M15 on asuntojen A1 ja N16 peilikuva.
Se sijaitsee tontin kulmassa hyvällä paikalla.
Asuntoon kuuluu autotalli ja yksi avopaikka.
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LL JT
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5h + kt + s – 133 m2 (+ var)
Asunto B2
Taloyhtiön suurimmat asunnot sijaitsevat tontin parhailla
paikoilla, valloittavan luonnontilaisen alueen vieressä.
Kahden kerroksen korkuisesta oleskelutilasta ja sen
suurista ikkunoista voi ihailla avaria kallionäkymiä.
Yläkerran siltaratkaisu oleskelu- ja aulatiloineen avautuu
upeasti alakerran oleskelutilaan, jossa on varaus takalle.
Oleskelutilasta on käynti aurinkoiselle terassille ja
omaan rauhalliseen pihaan. Makuuhuoneet sijaitsevat
asunnon yläkerrassa, ja päämakuuhuoneen yhteydessä
on oma walk in -vaatehuone. Kodinhoitohuone sijaitsee
saunaosaston yhteydessä.
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Asuntoon kuuluu kaksi autokatospaikkaa,
jotka sijaitsevat suoraan pääoven vieressä.
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5h + kt + s – 133 m2 (+ var)
Asunto C3
Asunto C3 on asunnon B2 peilikuva. Siihen
kuuluu kaksi autokatospaikkaa, jotka sijaitsevat
suoraan pääoven vieressä.
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Yläkerta

LOISTOSALVIAN KODIT LÄMPIÄVÄT
EKOLOGISELLA MAALÄMMÖLLÄ
Loistosalvian lämmitysmuodoksi on valittu
ekologinen maalämpö, joka toimitetaan taloyhtiölle
palvelusopimuksella. Sopimuksen ansiosta niin asukkaat
kuin taloyhtiökin voivat nauttia lämmityksen helppoudesta
ja luotettavuudesta. Maalämpöjärjestelmän toimittaja
hoitaa kaiken: käyttövalmiin lämmitysratkaisun, laitteiden
ohjauksen, jatkuvan etävalvonnan sekä huollon ja ylläpidon
20 vuoden ajan.
Asukkaat maksavat lämmitysjärjestelmän investointikuluja,
kuten laitteita, hoitovastikkeen yhteydessä. Kun
investointikulut on maksettu, lämmitysjärjestelmä
kerryttää puhdasta säästöä.
Myös kustannusten ennustettavuuden kannalta
maalämpö on omassa luokassaan. Kustannusten kehitys
esimerkiksi kaukolämpöön verrattuna on huomattavasti
ennustettavampaa ja lämmityskustannuksiin voidaan
vaikuttaa kilpailuttamalla sähkön toimittaja.

Edut maalämmön hyödyntämisestä ja sen hankkimisesta
palvelusopimuksella:
• Maalämmön hiilijalanjälki
on todella pieni.
• Asuntojen lisäksi myös käyttövesi
lämpiää pääasiassa maalämmöllä.
• Järjestelmä on helppo ja luotettava.
• Kustannusten kehitys esimerkiksi
kaukolämpöön verrattuna on
huomattavasti ennustettavampaa
ja lämmityskustannuksiin voidaan
vaikuttaa kilpailuttamalla sähkön
toimittaja.

Visualisointikuva lisävarustein
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KORKEATASOINEN JA VIIHTYISÄ
SISUSTUS
Sisustussuunnittelijamme Maria Lampela
auttaa luomaan kotiisi mieltymystesi ja
toiveidesi mukaisen ajattoman ja viihtyisän
ilmeen.
Päättämällä asuntokaupat nopeasti pääset
valitsemaan kotiisi omannäköisen sisustuksen
monipuolisesta lisätuotevalikoimastamme.

24

Visualisointikuva lisävarustein

Maria Lampela
Sisustussuunnittelu
ja stailaus

Katso sisustustyylimme osoitteesta easyin.fi/sisustus

Visualisointikuva lisävarustein
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EASYIN-KODIN OSTO ON NIMENSÄ MUKAISESTI HELPPOA!
Oman kodin ostaminen on yksi elämäsi merkittävimmistä hankinnoista. Unelmien kodista
haaveileminen saa hymyn huulille ja mielikuvituksen lentoon, eikä ole tavatonta, että se tuo mukanaan
myös perhosia vatsanpohjalle. Voit huoletta luottaa kokemukseemme ja ammattitaitoomme elämäsi
tärkeimmän hankinnan äärellä. Nauti iloisesta innostuksesta ja ideoinnista, me hoidamme loput.
Me Easyinilla tiedämme ja tunnemme kysymykset, toiveet ja huolet, joita uuden kodin osto usein
herättää. Kokenut ja ammattitaitoinen tiimimme arkkitehdista asuntomyyjään ja työnjohtajasta
sisustussuunnittelijaan tuntee asunnonoston kaikki puolet kuin omat taskunsa. Siksi olemme
tasoittaneet jo valmiiksi sinulle sujuvan tien kohti unelmiesi kotia. Innostumme kanssasi tyylin ja
materiaalien valinnasta tulevaan kotipesääsi – ja pikemmin kuin arvaatkaan istut jo nauttimassa
aamukahvia omassa unelmakodissasi!
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TURVALLISESTI KOHTI OMAA KOTIA.
Kun suunnittelet oman kodin
ostamista, sinun kannattaa
selvittää ensin erilaiset rahoitusvaihtoehtosi. Näin pääset heti
hyvään vauhtiin polullasi kohti
omaa kotia. Ota yhteyttä pankkiin
hakeaksesi lainaa.

Tutustu kohteisiimme ja
varaa sinua miellyttävä
asunto tai pirauta
asuntomyyjällemme.

Tee asuntokaupat. Käymme kanssasi yhdessä
läpi myyntiasiakirjat sekä muut ostoon liittyvät
käytännön asiat aina takuista vakuuksiin.
Kauppakirjat voit halutessasi allekirjoittaa myös
sähköisesti.
Valitse sisustustyyli. Taitavat
sisustussuunnittelijamme ovat valmiina
auttamaan sopivien materiaalien
valinnassa laajasta
ja laadukkaasta valikoimastamme.

Järjestämme
rakentamisen aikana
kaksi tutustumiskäyntiä
työmaalle. Tule seuraamaan
oman kotisi valmistumista
paikan päälle!

Teemme muuttotarkastuksen.

Mistä uuden kodin hinta koostuu?
Asunnon velaton hinta koostuu myyntihinnasta (30–40 %) ja yhtiölainasta (60–70 %).
Voit lyhentää yhtiölainaa osana yhtiövastiketta.
Vaihtoehtoisesti voit maksaa sen pois joko
kokonaan tai osittain jo asuntoon muuton
yhteydessä.

Kun asunnoista on myyty 25 %, kutsumme sinut
osakkeenostajien kokoukseen.

Uusi kotisi on valmis, on siis aika
muuttaa. Pääkaupunkiseudulla
olemme tehneet sinulle siitäkin
helppoa ja huoletonta, sillä saat
kauttamme muuttoapua. Tervetuloa
elämäsi kaupunkikotiin!
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RAKENNUSTAPASELOSTUS
Asunto Oy Espoon Loistosalvia
Kaup. osa:		
Kortteli / tontti: 		
Tontin pinta-alat:
Asuntoja: 		
Autopaikat: 		
Osoite: 			
			
Tontin omistus:

42. Saunalahti
42206 / 36, 42206 / 37
3057 m2, 3890 m2
16 kpl
32 kpl
Salakuljettajantie 3,
02780 Espoo
Oma

Yleistä
Kohde muodostuu 12:sta erillistalosta ja
kahdesta paritalosta, piharakennuksesta
ja erillisautokatoksesta. Lisäksi osaan
asunnoista on kytketty autotalli tai
autokatos. Kaikki asuinrakennukset ovat
kaksikerroksisia. Piharakennuksessa sijaitsee
tekninen tila, ja tontilla on jätekatos. Viher- ja
liikennealueet toteutetaan asemapiirustuksen
mukaisesti. Kohde rakennetaan
rakennuslupaa haettaessa voimassa olevien
rakentamismääräysten mukaisesti.
Perustukset
Rakennukset perustetaan
perustustapalausunnon ja
rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Huoneistoportaat
Huoneistoportaat ovat tehdasvalmisteiset
puuportaat.
Julkisivut
Ulkoseinien pintamateriaali on pääosin
puupaneeliverhous.
Yläpohja ja vesikate
Kantavana yläpohjarakenteena toimivat
kattoristikot lämmöneristeineen. Vesikatteena
on asuinrakennuksissa pääosin peltikate,
muut katokset kuten autokatokset pääosin
huopakatteella.
Väliseinät
Huoneistojen väliset väliseinät ovat
puurakenteisia. Kevyet väliseinät ovat
puurankarakenteisia levyväliseiniä.
Pesuhuoneiden seinät vesieristetään.
Ikkunat ja parvekeovet
Ikkunat ovat sisäänpäin avautuvia tai kiinteitä
puu-alumiini-ikkunoita. Ikkunoiden ulkopuite
on alumiinia ja sisäpuite tehdasmaalattua
puuta. Ikkunat varustetaan sälekaihtimilla
pl. korkealla olevat ikkunat sekä paloikkunat.
Terassiovet ovat lasiaukollisia ovia.

Alapohjat ja välipohja
Alapohjat toteutetaan rakennesuunnitelmien
mukaan. Välipohja toteutetaan puu- tai
betonirakenteisena rakennesuunnitelmien
mukaan.
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Ovet
Väliovet ovat valkoisia tehdasmaalattuja
laakaovia. Huoneistojen sisäänkäyntiovet
ovat tehdasvalmisteisia puurakenteisia ulkoovia, saunoissa on lasiovi.
Terassit
Terassit ovat puurakenteisia.
Asuntojen terassit toteutetaan pohja- ja
julkisivupiirustusten mukaisesti. Osa
asunnon terassista tai parvekkeesta on
lasitettu.
Lattiapäällysteet
Keittiöissä, olohuoneissa ja makuuhuoneissa
on parkettilattia. Eteisissä, pesuhuoneissa,
kodinhoitohuoneissa, wc-tiloissa ja saunoissa
on lattialaatoitus. Varastoissa/teknisissä
tiloissa on betoni- tai laattalattia.
Sisäseinät
Sisäseinät ovat pääosin maalattuja
kipsilevyseiniä. Pesuhuoneiden kaikki seinät
laatoitetaan. WC-tiloissa käsienpesualtaan
takana oleva seinä laatoitetaan. Keittiöissä ja
kodinhoitohuoneissa kalustevälit laatoitetaan,
jos niissä on allas. Saunojen seinät ovat
puupaneelia. Pesuhuoneen ja saunan välinen
seinä on lasiseinä.
Sisäkatot
Saunojen ja pesuhuoneiden katot ovat
puupaneelia. Muut sisäkatot ovat maalattuja
kipsilevykattoja.

Kalusteet
Asunnoissa on tehdasvalmisteiset kalusteet
erillisen kalustesuunnitelman mukaisesti.
Pesuhuoneiden ja wc-tilojen altaiden
yläpuolelle asennetaan peilikaappi, ja
alapuolelle on suunniteltu allaskaappi tai
laatikosto kalustesuunnitelmien mukaisesti.
Varusteet
Asuntojen pesu- ja kodinhoitohuoneiden,
saunojen, eteisten, wc-tilojen ja portaikkojen
yleisvalaistus toteutetaan valaisinluettelon
mukaisesti kiinteillä valaisimilla. Peshuoneissa
ja wc-tiloissa on pyyhekoukut ja paperitelineet.
Lisäksi osassa pesuhuoneista on suihkuseinät
pohjakuvien mukaisesti. Olohuoneen ja
makuuhuoneiden ikkunoissa on verhokiskot.
Koneet ja laitteet
Kaikissa huoneistoissa on tasoon
upotettava induktiokeittotaso, kalusteisiin
asennettavat erillisuuni ja mikroaaltouuni,
kalustepeitteinen astianpesukone
sekä kalustepeitteiset kylmälaitteet tai
kylmälaite suunnitelmien mukaisesti.
Kodinhoitohuoneissa tai pesuhuoneissa
on tilavaraus pyykinpesukoneille ja
kuivausrummuille. Saunoissa on sähkökiuas.
Asunnoissa on takkavaraus. Asunnoissa on
varaus viilentävälle ilmalämpöpumpulle.
Piha
Tontin istutukset, nurmialueet ja
pihakäytävät sekä pihan varusteet toteutetaan
asemapiirustuksen ja/tai pihasuunnitelman
mukaisesti.
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Talotekniikka
Asuinrakennukset liitetään taloyhtiön
yhteiseen maalämpöjärjestelmään.
Rakennuksissa on koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihto lämmöntalteenottolaitteella.
Yhtiö on varustettu huoneistokohtaisella
kylmän ja lämpimän veden mittauksella.
Jokaisessa asunnossa on koko huoneiston
kattava lattialämmitys. Asuntojen yhteydessä
oleva tekninen tila on lämmin. Autotallit ovat
puolilämpimiä ja lämpiävät sähkötoimisella
lattialämmityksellä.
Tiedonsiirtotekniikka
Yhtiöön hankitaan kiinteistökohtainen
kaapelitelevisiojärjestelmä sekä taloyhtiölaajakaista valokuidun välityksellä,
mikä mahdollistaa huoneistokohtaiset
internetliittymät.
Autopaikat
Kohteeseen rakennetaan yhteensä 32
autopaikkaa, joista 21 on asuntojen hallintaan
kuuluvia avopaikkoja. Avopaikkojen lisäksi
rakennetaan kolme autotallia ja kahdeksan
autokatospaikkaa, jotka kuuluvat asuntojen
hallintaan. Autokatos- ja avopaikoissa on
vakiona lämmityspistorasia. Autokatos- ja
avopaikoissa sekä autotalleissa on varaus
sähköauton latausaseman asentamiselle.
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Muuta
Asuntokaupan sisältö ja ehdot täsmennetään
lopullisissa myyntiasiakirjoissa. Lopullisina
suunnitelmina käytetään kauppakirjan
liiteaineistossa olevaa huoneistokohtaista
pohjakuvaa sekä muita suunnitelmia.
Perspektiivikuvien tarkoitus on havainnollistaa
kohteen ulkonäköä. Ne eivät ole suunnitelmaasiakirjoja ja saattavat yksityiskohdiltaan ja
väreiltään poiketa lopullisesta rakennuksesta.
Asunnoissa saattaa esiintyä vähäisiä
alaslaskuja ja kotelointeja, joita ei ole merkitty
piirustuksiin. Kalusteiden ja hormien
mitoitus tarkistetaan 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 kauppanimikkeillä mainittuja tuotteita
toisen valmistajan vastaaviin tuotteisiin.
3.3.2022
Kastelli-talot Oy
Easyin-aluerakentaminen
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”

Toteutamme unelman laadukkaasta
pientalokodista, joka on helppo
hankkia.
ELÄMÄSI KAUPUNKIKOTI.

OTA YHTEYTTÄ!
Anna Tuomonen
Myyntivastaava
050 345 1782, Vantaa
anna.tuomonen@kastelli.fi
Jussi Pyykkönen
Asuntomyyjä
050 468 5034, Vantaa
jussi.pyykkonen@kastelli.fi
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