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Asunto Oy 

Keravan Herttakello
Ekologista ja energiatehokasta asumista 
tunnelmallisella kartanoalueella



ASUNTO OY KERAVAN HERTTAKELLO

Asuntomessujen 2024 vehreälle Kivisillan alueelle val-
mistuu viihtyisä kokonaisuus, Asunto Oy Keravan Hert-
takello. Herttakello koostuu seitsemästä erillistalosta 
ja kahdeksasta paritaloasunnosta. Sijainti on mitä mai-
nioin – alue yhdistää Keravan kartanon alueen juurevaa 
historiaa ja yhteisöllisyyttä sekä uutta kunnianhimoista 
rakentamista. Matkaa rautatieasemalle ja keskustaan 
on vain puolitoista kilometriä ja pyörällä matka taittuu 
noin viidessä minuutissa.

Herttakellon moderneissa asunnoissa yhdistyvät oivalli-
sesti ekologisuus ja energiatehokkuus. Nämä kaupunki-
kodit lämmitetään uusiutuvalla kaukolämmöllä, ja nii-
den katolle asennettavat aurinkopaneelit mahdollistavat 
energiaomavaraisemman asumisen. Kotien sisäilma 
on hapekasta ja tuntuu helpolta hengittää, sillä ne on 
rakennettu luonnollisesti hengittävästä ja hiilijalanjäl-
jeltään pienestä Kastelli GreenTM -puukuiturakenteesta. 
Tämä on erinomainen valinta myös allergiaperheille. 
Asunnot kuuluvat A-energialuokkaan ja jokaiseen 
kuuluu vakiona ilmalämpöpumppu, joka lämmittää ja 
viilentää kotisi makusi mukaan, energiaa säästäen.

Jokaisen kaksikerroksisen kodin terassilta avautuu 
maisemat vehreään ympäröivään puistoon. Vehreä tun-
nelma jatkuu läpi taloyhtiön. Autokatosten ympäristöys-
tävälliset viherkatot, jokaisen pihan omat viljelylaatikot 
sekä yhtiön pihalla kulkevat hulevesipolut rauhoittavat 
mieltä luonnollisella tunnelmallaan. Herttakellon kai-
kissa kodeissa on sauna, oma lämmin varasto, lattialäm-
mitys sekä terassi. Lapset pääsevät leikkimään sekä 
asunto-osakeyhtiön omalla pihalla että tontin rajalta 
löytyvässä leikkipuistossa.

Kohde ennakkomarkkinoinnissa
 

Rakentamisen aloitus  
alkuvuonna 2023

Kohde muuttovalmis 
Asuntomessujen jälkeen 
syyskuussa 2024
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KASTELLIN LAADUKAS EASYIN-KOTI

Valitessasi Asunto Oy Keravan Herttakellon Easyin-kodin valitset kumppaniksesi luotettavuudestaan  
ja laadukkuudestaan tunnetun markkinajohtajan1. Sujuvan arjen kaupunkikotimme toteuttaa Harjavalta- 
konserniin 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.

Visualisointikuva, saattaa sisältää lisähintaisia tuotteita.

1 Rakennustutkimus RTS Oy, Omakotirakentajatutkimus 2021/22 RV.   2 Rakennustutkimus RTS Oy, Omakotirakentajatutkimus 2021/22 SV. 3



AVARAA, EKOLOGISTA ASUMISTA

As Oy Keravan Herttakellon on suunnitellut arkkitehti SAFA Janne Jylkäs. Herttakellon kodit ovat 
valoisia, osaa niistä avartaa korkea tila ja kaikista kodeista avautuvat näkymät kauniiseen ympäris-
töön. Jokaisessa kodissa on oma sauna, lämmin varasto ja vakiovarusteena myös ilmalämpöpumppu. 
Terassi ja pieni piha tuovat lisätilaa elämiseen.

Kantavana teemana asunto-osakeyhtiön suunnittelussa on ollut luonnonmukaisuus ja Herttakellossa 
se näkyy monella tavalla. Poikkeuksellinen epäkesko kattorakenne luo paitsi modernia ilmettä 
kodeille, se myös mahdollistaa aurinkopaneelien asennuksen katolle. Kodit lämmitetään uusiutuvalla 
kaukolämmöllä. Ne on rakennettu luonnollisesti hengittävästä ja hiilijalanjäljeltään pienestä Kastelli 
GreenTM -puukuiturakenteesta, joka sopii myös allergiaperheille erinomaisesti.

Vehreä Kivisillan alueen asuinympäristö ulottuu myös taloyhtiön pihaan muun muassa jokaisen pihan 
omalla istutuslaatikolla, talojen välissä kulkevilla hulevesipoluilla sekä autokatosten päällisiä korista-
villa viherkatoilla.

Lähtökohtana suunnittelulleni on aina uniikki, sopiva kohde juuri 
kyseiselle tontille. As Oy Herttakellon vanha kartanoalue on ympäristönä 
mielenkiintoinen ja mukava. Pieni joki ja kivisilta luovat hienoa vanhaa 
tunnelmaa, joka ulottuu luonnollisesti myös taloyhtiöön. Maanläheiset 
puunsävyt ja rakennusten poikkeavat muodot tekevät kohteesta perin-
teikkään modernilla twistillä.

Herttakellon kodeissa erityisesti keittiö ja olohuone ovat kalustettavuu-
deltaan erinomaisia huonetiloja. Osassa asunnoista yhdistyy upeasti 
korkea tila yksikerroksiseen oleskelutilaan. Kotien terassit avautuvat 
etelään ja itään, joista jälkimmäisestä on näkymä kartanoalueen 
ympäröivään puistoon.”

”
Janne Jylkäs
Arkkitehti SAFA
Jylkäs Arkkitehdit Oy
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Visualisointikuva, saattaa sisältää lisähintaisia tuotteita.
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Hyvinvointia 
jokimaiseman vehreydestä 
ja historian havinasta

As Oy Keravan Herttakello valmistuu Jokilaakson  
Kivisillan alueelle. Aluetta koristaa historiallinen 
Keravan Kartano, jonka juuret ulottuvat 1640–luvulle. 
Lisäksi alueelle luo tunnelmaa sen läpi kulkeva 
Keravanjoki. Kivisillan alue suorastaan kannustaa 
liikkumaan. Herttakellon kodista on helppo pujahtaa 
vehreään maisemaan joko kävellen tai pyöräillen,  
sillä alueen ja sen lähiympäristön pinta-alasta jopa  
54 prosenttia on viher- ja vesialueita. 

MESSUALUE

KERAVAN KARTANO
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Visualisointikuva, saattaa sisältää lisähintaisia tuotteita.

Loistava sijainti takaa myös sen, että palvelut ja joukkoliikenteen yhteydet ovat helposti saavutettavissa. 
Herttakellon asukkaana sinun on helppo valita arjessa kestävä liikkumisen muoto. Kävely keskustaan tai 
rautatieasemalle taittuu nimittäin vain vartissa, pyöräily puolestaan 5 minuutissa. Myös Kytömaantien 
bussipysäkki on aivan kotisi edustalla. 

Kodistasi kilometrin säteellä löytyy lähikoulu, -päiväkoti sekä -kahvila, mikä tuo arkeen toivottua sujuvuutta 
ja mukavuutta. Laajemmat keskustan palvelut ovat vain kivenheiton päässä ja lähiluonnon reiteille pääset 
vain oven avaamalla. Saat samassa paketissa keskusta-asumisen helppouden ja luonnon rauhan.

KIVISILTA

PARKKIALUE
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Visualisointikuva, saattaa sisältää lisähintaisia tuotteita.

HYVINVOINTIA  
LUONNOSTA JA  
LÄHILIIKUNNASTA
Nautitpa luontopoluista, padelista, 
leikkipuistoista, hiihdosta tai 
pyöräilystä on harrastaminen 
mutkatonta Herttakellon asuk-
kaana. Lähietäisyydeltä löydät 
monipuoliset liikuntamahdolli-
suudet ja jo oven avauksella pääset 
vehreään luontoon Keravanjoen 
varrelle. Lähin leikkipuisto löytyy 
aivan tontin rajalta, mikä ilah-
duttaa Herttakellon pienempiä 
asukkaita.

LIIKKUMISEN HELPPOUS
As Oy Keravan Herttakellon 
asukkaana liikkuminen on help-
poa. Sujahdat pyörällä ja autolla 
Keravan keskustaan viidessä 
minuutissa, bussilla 10 minuutissa 
ja kävellen vartissa. Helsingin 
keskustaan junamatka kestää noin 
20 minuuttia ja automatka noin 
puoli tuntia. Nelostie on tarpeeksi 
lähellä, jotta autoilu kauemmaksi-
kin on vaivatonta, mutta riittävän 
kaukana, etteivät sen äänet 
häiritse. Useiden bussipysäkkien 
ja rautatien läheisyys tekevät 
joukkoliikkumisesta vaivatonta.

MONIPUOLISET  
PALVELUT
Asuessasi Herttakellossa arki 
sujuu mukavasti. Lasten kuljetuk-
set käyvät nopeasti esimerkiksi 
Heikkilän päiväkotiin tai Kera-
vanjoen kouluun. Keskustan ja 
Lapilan monipuoliset ruokakaupat 
ovat helposti saavutettavissa. Voit 
noutaa aamupalaherkut parinsa-
dan metrin päässä sijaitsevasta 
lähileipomosta ja pääset silitte-
lemään kotieläimiä tai vaikkapa 
korjauttamaan vaatteesi naapu-
rissa sijaitsevassa kiertotalousyh-
teisö Jalotuksessa. 
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Liikunta ja hyvinvointi
Lapilan tenniskentät 750 m
Kuntosali Forever Kerava 1,2 km
Päivölänlaakson tekonurmi 1,3 km
Padel Box Kerava 1,8 km
Haukkavuoren luontopolku 2,0 km
Keravan uimahalli 2,3 km
Keinukallion urheilupuisto 3,5 km
Tuusulan Golfklubi 5,1 km

Päiväkodit
Lapilan päiväkoti 950 m
Heikkilän päiväkoti 1 km

Koulut
Keravanjoen koulu 1,1 km
Päivölänlaakson koulu 1,3 km

Kirjasto
Keravan kaupunginkirjasto 1,4 km

AS OY KERAVAN HERTTAKELLO
Jakarandankatu 4 ja 6
04200 Kerava

Bussit
Pysäkki 100 m
Linja: 977V

Junat
Keravan rautatieasema 1,2 km
Savion rautatieasema 3,9 km

Kaupat
K-Market Keravan asema 1,2 km
Prisma Kerava 1,4 km
Lidl Kerava 1,5 km
Kauppakeskus Karuselli 1,6 km
K-Citymarket Kerava 1,8 km

Terveys
Heikkilän neuvola 800 m
Keravan terveyskeskus 2,5 km

45

Jaakkola

Lapila

Kannisto

Kuusisaari

Niinikangas

Kaskela

Vanikko

Ahjo
Sompio

Kilta

Viro

Mattila

Ilmarinen Kaleva
Kurkela

Otsola

Yli-Kerava

Imppalanmäki

Päivölänlaakso

Neulasniitty

Etelä-Kaskela

Kerava

22

Haukkavuoren 

luontopolku

E75

E75

140

148

140
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HAUKKAVUOREN PERINTÖMETSÄ

Vain parin kilometrin päässä As Oy Keravan Herttakellosta 
sijaitsee Haukkavuoren perintömetsä, joka on osa WWF:n 
perintömetsäkampanjaa. Haukkavuoresta voit löytää 
Keravan arvokkaimmat lehdot sekä vanhoja lähes luonnon-
tilaisia kuusikoita. Metsässä kulkee noin kolme kilometriä 
polkuja, joissa pääsee ihailemaan muun muassa Keravanjo-
kea ja kauniita kukkapeltoja. Pitkospuiden varrella sijaitsee 
kiinnostavia opastauluja ja tulentekopaikkoja.

Osoite 04220, Kerava
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OLLILANLAMPI

Ahjon ulkoilualueella sijaitseva Ollilanlampi on Keravan 
suurin lampi. Se sijaitsee muutaman kilometrin päässä 
Herttakellosta, ja muodostaa runsaine kasvillisuuksineen 
ja luontoreitteineen vetävän luonto- ja retkeilykohteen. 
Ollilanlammen ja sen pohjoispuolen nevan välissä kulkee 
pitkospuut, jotka on uusittu vuonna 2021 täysin esteettömiksi. 
Alueella onkin mukavaa kulkea vaikka lastenvaunujen kanssa 
luonnosta nauttien. Reitin varrella löytyy myös kaksi nuotio-
paikkaa, sekä erilaisia informatiivisia luontotauluja.

TAIDE- JA MUSEOKESKUS SINKKA

Sinkka on Herttakellosta vain noin kilometrin päässä 
sijaitseva taidemuseo, joka on keskittynyt suomalaiseen 
ja kansainväliseen nykytaiteeseen. Sinkka tarkoittaa 
puuliitosta, joka on kuvattu myös Keravan vaakunassa. 
Museokeskus yhdistää taidemuseon ja kulttuurihistorial-
lisen museon toiminnot tiiviisti toisiinsa, tarjoten moni-
puolisesti erilaisia näyttelyitä ja tapahtumia. Sinkasta 
löydät mm. kulttuuritapahtumia, opastettuja kierroksia, 
luentoja, konsertteja ja oheistoimintaa lapsille.

VANHA KIVISILTA

Keravan kaunis Kivisilta kulkee Keravanjoen yli aivan 
Herttakellon kotien vieressä. Vuonna 1908 rakennettu 
silta on yksi Keravan kuvatuimpia ja näyttävimpiä 
kohteita. Sillalta on ainutlaatuiset näkymät Keravanjo-
keen ja sen vehreään ympäristöön. Herttakellon asuk-
kaana se on myös lähilenkkimaisemasi.

Osoite Kivisillantie 32, 04200 Kerava

Osoite Kultasepänkatu 2, 04250 KeravaSinkan julkisivumaalaus MadC, Free at Last (2017), 
kuva Marco Prosch / Sinkka. 11



Asuntomessut Keravalla 2024

Asunto Oy Keravan Herttakello valmistuu Keravan kartanon asuntomessualueelle 2024. Alueesta on tulossa 
hieno yhdistelmä Keravan kartanon juurevaa historiaa ja yhteisöllisyyttä sekä uutta kunnianhimoista 
rakentamista. Kärkiajatuksena alueen hankkeissa on kiertotalous, kestävä liikkuminen ja asumisen uudet 
muodot. Puurakentaminen, harjakatot sekä vehreät ja viljellyt puutarhat tulevat leimaamaan uutta aluetta.

KIERTOTALOUS NÄYTTÄÄ SUUNNAN

Jotta luonnonvarat riittävät meille ja tuleville sukupolville, on kiertotalouden huomioiminen erittäin 
tärkeää tänä päivänä. Uuden tuottamisen sijaan Kivisillan messualueen asukkaita rohkaistaan kuluttamaan 
esim. jakamalla, vuokraamalla ja kierrättämällä. Herttakellon kodit lämmitetään uusiutuvalla kauko-
lämmöllä ja aurinkopaneelien avulla asuntoyhtiö tuottaa omaa sähköään ja luo oman energiayhteisönsä. 
Ympäristövastuu näkyy myös asuntojen A-energialuokassa, jossa energiatehokkuus vähentää talon käytön 
aikaista lämmitysenergian tarvetta. Tämä säästää asukkailta rahaa ja pienentää rakennuksen hiilijalanjäl-
keä.
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HYVINVOINTIA VEHREYDESTÄ

Luonto ja vehreä ympäristö ovat omiaan 
lisäämään hyvinvointia. Ne myös kannustavat 
ihmisiä liikkumaan. Kivisillan alueesta jopa 54 
prosenttia on viher- ja vesialueita, joten Hert-
takellon asukkaana sinun on helppo pujahtaa 
vehreään maisemaan kävellen tai vaikka 
pyörällä. Sen lisäksi, että ympäröivä luonto on 
monimuotoinen, on myös rakennusten suun-
nittelun lähtökohtana hyvinvoinnin tukeminen. 
Herttakellon jokaisella asukkaalla onkin oma 
istutuslaatikko pihalla, missä voi kasvattaa 
herkullisia antimia ruokapöytään. Hyvät kulku-
yhteydet rohkaisevat kestävään tapaan liikkua.

JUUREVASTI NYT JA  
TULEVAISUUDESSA

Kivisillan uusi alue rakentuu historialliselle 
ja kehittyvälle Keravan kartanon alueelle 
luonnonkauniiseen jokimaisemaan. Toisaalta 
moderni kaupunki on aivan lähettyvillä. 
Keskiössä alueella ovat laadukas puurakentami-
nen, hyvä design sekä asumisen uudet muodot. 
Kestävyys ja innovatiivisuus ulottuvat kodin 
sisätilojen sisustuskonsepteista pihoihin ja 
asukkaiden elämäntapaan asti.
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ASUNNOT 

Taloyhtiössä on yhteensä 15 kaksikerroksista kotia, joissa kaikissa 
on oma terassi ja piha. Jokaisessa asunnossa pääsee myös oman 
saunan löylyihin sekä toivottua lisätilaa saa asunnon yhteydessä 
olevasta lämpimästä varastosta. Autopaikat sijaitsevat asuntojen 
yhteydessä ja taloyhtiön vieressä sijaitsevalla parkkialueella. 

Erillistalot:
7 asuntoa: 5h + kt + s + var – 115 m2

Paritalot:
2 asuntoa: 3h + kt + s + var – 76,5 m2

2 asuntoa: 4h + kt + s + var – 88,5 m2

2 asuntoa: 4h + kt + s + var – 92 m2

2 asuntoa: 4h + kt + s + var – 102,5 m2

Omakotimaista tunnelmaa
•  Oman saunan löylyt sekä terassi ja piha
•  Avarat, helposti kalustettavat pohjaratkaisut
•  Runsaasti säilytystilaa mm. lämmin varasto jokaisen  
 kodin yhteydessä
•  Osaan asunnoista kuuluu oma autopaikka, osaan      
 vuokrattavissa viereiseltä parkkialueelta
•  Omakotitalomaista yksityisyyttä sekä taloyhtiön      
 yhteisöllisyyttä ja helppoutta oman katon alla

Arjen luksusta
•  Korkeatasoinen ja tyylikäs sisustus
•  Aurinkopaneelit yhtiöllä, lämmityksenä uusiutuva kaukolämpö
•  Energialuokka A, jonka energiatehokkuus säästää asukkaiden    
 rahaa ja vähentää rakennuksen hiilijalanjälkeä
•  Upea vehreä yhteinen sisäpiha sekä oman pihan      
 istutuslaatikko
•  Ilmalämpöpumppu, joka lämmittää ja viilentää

Muuttokin kuuluu hintaan
Tarjoamme muuttoauton ja kantajat avuksesi veloituksetta 
kolmeksi tunniksi enintään 30 kilometrin muuttomatkalle. 
Tarkemmat ohjeet muuttoavun hyödyntämiseen saat 
muuttokirjeessä.

Visualisointikuva, saattaa sisältää lisähintaisia tuotteita.
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ASUNTO OY KERAVAN HERTTAKELLO
Jakarandankatu 4 ja 6
04200 Kerava

3h + kt + s + var – 76,5 m2

4h + kt + s + var – 88,5 m2

4h + kt + s + var – 92 m2

4h + kt + s + var – 102,5 m2

5h + kt + s + var – 115 m2

AP6
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AP10
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LEIKKITEKN./

TALO VAR

H12

H11

G10

G9

C5

B4

B3

A2

A1

F8

E7

D6

K15

J14

I13
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5h + kt + s + var – 115 m2  

Asunto C5, F8 & I13

Nämä neljän makuuhuoneen erillistalokodit on varusteltu kaikilla 
herkuilla – olohuoneen erityisen avaralla kattokorkeudella, omalla 
tilavalla kodinhoitotilalla, kodin yhteydessä olevalla lämmitetyllä 
varastolla ja saunalla. Oma rauha on taattu, sillä seinänaapureita ei ole. 
Keittiön saareke tuo mukavaa lisätilaa kokkailuun. Yksi makuuhuone on 
sijoitettu alakertaan ja loput sijaitsevat omassa rauhassaan yläkerrassa. 
Sauna ja iso kylpyhuone sijaitsevat toisessa kerroksessa, pieni wc 
puolestaan alakerrassa. Iso terassi ja oma piha ovat mahtava kesäkeidas.
Asunnoissa C5 ja I13 on piha-autopaikat asunnon yhteydessä.
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5h + kt + s + var – 115 m2

Asunto D6

Asunto on peilikuva asunnoille C5, F8 ja I13. 
Lisäksi makuuhuoneiden ikkunoissa on pieniä eroja.
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5h + kt + s + var – 115 m2

Asunto E7

Asunto on peilikuva asunnoille C5, F8 ja I13. 
Lisäksi makuuhuoneiden ikkunoissa on pieniä eroja.
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5h + kt + s + var – 115 m2

Asunto J14

Asunto on peilikuva asunnoille C5, F8 ja I13. 
Lisäksi makuuhuoneiden ikkunoissa on pieniä eroja.
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5h + kt + s + var – 115 m2

Asunto K15

Asunto on peilikuva asunnoille C5, F8 ja I13. 
Lisäksi makuuhuoneiden ikkunoissa on pieniä eroja.
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4h + kt + s + var – 102,5 m2  

Asunto A1 & B3

Näiden avarien paritaloneliöiden olohuoneiden valoisuus on vailla vertaa. 
Kahteen kerrokseen ulottuva kattokorkeus luo upeaa tunnelmaa korkeine 
ikkunoineen. Alakerran avokeittiö saarekkeineen on paitsi tilava, myös 
erityisen toimiva yhdessä kokkailuun. Arjen toimivuuden takaa myös 
alakerran lämmitetty varasto sekä pikkuvessa eteisen yhteydessä. Yläkerran 
makuuhuoneet ovat mukavasti omassa rauhassaan. Sauna ja suuri kylpy-
huone sijaitsevat yläkerrassa. Asuntoon A1 kuuluu kodin yhteydessä oleva 
piha-autopaikka ja asuntoon B3 autokatospaikka.
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Suuntaa antava visualisointikuva. Esim
erkki rakentajan aiem

m
asta tuotannosta.
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4h + kt + s + var – 92 m2  

Asunto A2 & B4

Näiden tehokkaiden paritaloneliöiden piha mahdollistaa puutarha-
harrastuksen. Alakerrassa lämmitetty varasto tuo toivottua lisätilaa 
harrastustavaroille. Eteisen yhteydessä oleva pikkuvessa tekee pohjasta 
toimivan. Avara olohuone-keittiötila mahdollistaa sisustukseen suuren-
kin ruokapöydän sekä erilaiset oleskelukalusteet. Kolme makuuhuonetta 
sijaitsee yläkerrassa ja niiden läheisyydessä oleva tilava kylpyhuone 
saunoineen helpottaa arkea etenkin pyykki- ja vaatehuollon näkökul-
masta. Asuntoihin kuuluu kodin yhteydessä oleva piha-autopaikka.
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4h + kt + s + var – 88,5 m2  

Asunto G9 & H11 

Tämän tehokkaan paritaloneliön piha avautuu etelään. Sisäänkäynnistä avau-
tuu näkymä avaraan olohuone-keittiöön, heti vasemmalta pääsee lämmitettyyn 
varastoon pudottamaan harrastustavarat ja sen jälkeen pikkuvessaan käsien 
pesulle. Yläkerran kaikki kolme makuuhuonetta on varustettu kiinteillä vaate-
kaapeilla. Tilava kylpyhuone saunoineen sijaitsee yläkerrassa, mikä helpottaa 
myös pyykki- ja vaatehuoltoa. Asuntoon G9 kuuluu kodin yhteydessä oleva 
autokatospaikka ja piha-autopaikka, asuntoon H11 puolestaan kuuluu autoka-
tospaikka.
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Suuntaa antava visualisointikuva. Esim
erkki rakentajan aiem

m
asta tuotannosta.
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3h + kt + s + var – 76,5 m2  

Asunto G10 & H12

Näihin viihtyisiin paritalokolmioihin mukavaa lisätilaa tuo lämmin varasto 
sekä terassi pihoineen.  Alakerran avara avokeittiö olohuoneineen on valoisa 
suurten ikkunapintojen ansiosta. Pikkuvessa on alakerrassa heti sisäänkäyn-
nin yhteydessä. Yläkerrassa sijaitsevat makuuhuoneet ovat talon vastakkaisilla 
puolilla omassa rauhassaan, ja toisen yhteydessä on vaatehuone. Sauna ja 
suuri kylpyhuone sijaitsevat yläkerrassa, ja iltalöylyistä onkin helppo siirtyä 
suoraan unille. Asuntoon G10 kuuluu kodin yhteydessä oleva piha-autopaikka.
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Visualisointikuva, saattaa sisältää lisähintaisia tuotteita.
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KORKEATASOINEN JA  
VIIHTYISÄ SISUSTUS

Viimeistelemme Easyin-kodit 
aina laadukkailla kodinkoneilla ja 
sisustusmateriaaleilla, mutta kotisi 
tunnelman valitset sinä. 
 
Ammattitaitoinen sisustussuunnit-
telijamme on valmiina auttamaan 
sinua kaikissa valinnoissasi. 
Päättämällä asuntokaupat nopeasti 
pääset valitsemaan kotiisi mielei-
sesi sisustuksen monipuolisesta  
ja modernista sisustusmateriaali-
valikoimastamme. 

Tutustu sisustuksiimme  
tarkemmin: easyin.fi/sisustus

Visualisointikuva, saattaa sisältää lisähintaisia 
tuotteita.

Visualisointikuva, saattaa sisältää 
lisähintaisia tuotteita.

Enni Laitinen 
Sisustussuunnittelu 

Harmonisuus, toimin-
nallisuus ja tyylikkyys 
ovat sisustussuunnitte-
lumme lähtökohtia. 

Olemme miettineet 
materiaalivaihtoehdot 
värisävyineen huolella 
palvelemaan monipuo-
lisesti erilaisia makuja 
ja tarpeita.

Tarkoin mietityt kodin pintamate-
riaalit ja kalusteratkaisut luovat 
raamit kodin viihtyisälle tunnelmalle 
ja toimivalle arjelle. Autan kartoit-
tamaan juuri sinulle sopivimmat 
vaihtoehdot ja tuen rohkeammissakin 
ratkaisuissa, jotta valitsemasi tyyli ja 
tunnelma jatkuvat huoneesta toiseen 
ja tekevät sisustuksestasi yhtenäisen. 
Juuri sinun näköisesi kodin.”

”
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Visualisointikuva, saattaa sisältää lisähintaisia tuotteita.
Visualisointikuva, saattaa sisältää lisähintaisia tuotteita.
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EASYIN-KODIN OSTO ON NIMENSÄ MUKAISESTI HELPPOA!

Oman kodin ostaminen on yksi elämäsi merkittävimmistä hankinnoista. Unelmien kodista haaveile-
minen saa hymyn huulille ja mielikuvituksen lentoon, eikä ole tavatonta, että se tuo mukanaan myös 
perhosia vatsanpohjalle. Voit huoletta luottaa kokemukseemme ja ammattitaitoomme elämäsi tärkeim-
män 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 sisus-
tussuunnittelijaan 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 rahoi-
tusvaihtoehtosi. 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 sisus-
tussuunnittelijamme ovat valmiina 
auttamaan sopivien materiaalien 
valinnassa laajasta ja laadukkaasta 
valikoimastamme.

Uusi kotisi on valmis, on siis aika 
muuttaa. Tervetuloa elämäsi  
kaupunkikotiin!

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

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

Järjestämme rakentamisen 
aikana kaksi tutustumis-
käyntiä työmaalle. Tule 
seuraamaan oman kotisi 
valmistumista paikan 
päälle!

Kun asunnon valmis- 
tuminen lähestyy, 
kutsumme sinut 
muuttotarkastukseen.
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RAKENNUSTAPASELOSTUS

Asunto Oy Keravan Herttakello

Kiinteistötunnus:  245-7-842-1 ja -2
Tontin pinta-ala:  1947 m2 ja 2446 m2

Asuntoja:   15 kpl
Autopaikat:   3 autokatospaikkaa,  
   7 piha-autopaikkaa.  
   Lisäksi 7 piha-auto 
   paikkaa kaupungin 
   LPA-tontilla.
Osoite:    Jakarandakatu 4 ja 6,  
   04200 Kerava
Tontin omistus:  Vuokra

Yleistä
Kohde muodostuu seitsemästä kaksiker-
roksisesta puurakenteisesta erillistalosta ja 
neljästä kaksikerroksisesta puurakenteisesta 
paritalosta. Lisäksi G-rakennuksen yhteydessä 
sijaitsee taloyhtiön yhteinen tekninen tila ja 
talovarasto.

Viher- ja liikennealueet toteutetaan asema-  
ja pihapiirustuksen mukaisesti. Kohteessa ei  
ole kiinteistökohtaista jätteen keräystä, vaan 
jätteet kerätään kootusti lähikeräyspisteisiin. 
Kohde rakennetaan rakennuslupaa haettaessa 
voimassa olevien rakentamismääräysten
mukaisesti. Kohde täyttää A-energialuokan 
vaatimukset.

Perustukset
Rakennukset perustetaan perustamistapa- 
lausunnon ja rakennesuunnitelmien mukaisesti.
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Alapohjat ja välipohja
Alapohjat toteutetaan rakennesuunnitelmien 
mukaan. Rakennusten välipohjat toteutetaan
puurakenteisina.

Huoneistoportaat
Huoneistojen portaat ovat puisia sisäportaita.

Julkisivut
Ulkoseinien pintamateriaali on puupaneeli- 
verhous.

Yläpohja ja vesikate
Kantavana yläpohjarakenteena toimivat katto-
ristikot. Rakennusten vesikatteena on pääosin
peltikate. Sisäänkäyntikatoksien vesikatteena 
on huopakate. Autokatoksien katot ovat 
viherkattoja.

Väliseinät
Huoneistojen väliset seinät ovat puurakentei-
sia. Kevyet väliseinät ovat puurankarakenteisia
levyväliseiniä. Pesuhuoneiden seinät vesieris-
tetään.

Ikkunat 
Ikkunat ovat sisäänpäin avautuvia tai kiinteitä 
puualumiini ikkunoita. Ikkunoiden ulkopuite 
on alumiinia ja sisäpuite tehdasmaalattua 
puuta. Makuuhuoneiden, olohuoneiden ja 
keittiöiden ikkunat varustetaan sälekaih-
timilla, pl. paloikkunat ja korkealla olevat 
ikkunat.
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Ovet
Väliovet ovat valkoisia tehdasmaalattuja 
laakaovia. Saunoissa on lasiovi. Huoneistojen
sisäänkäyntiovet ovat tehdasvalmisteisia 
puurakenteisia ulko-ovia. Terassiovet ovat
lasiaukollisia ovia.

Terassit
Terassit ovat puurakenteisia. Asuntojen teras-
sit toteutetaan pohja- ja julkisivupiirustusten
mukaisesti.

Lattiapäällysteet
Keittiöissä, olohuoneissa, makuuhuoneissa  
ja vaatehuoneissa on laminaatti. Eteisissä,
pesuhuoneissa, saunoissa, kodinhoitohuo-
neissa, wc-tiloissa ja varastoissa on lattia- 
laatoitus.

Sisäseinät
Sisäseinät ovat pääosin maalattuja kipsi-
levyseiniä. Pesuhuoneiden kaikki seinät 
laatoitetaan. Wc-tiloissa altaan takaseinä 
laatoitetaan. Pesuhuoneen ja saunan välinen 
seinä on lasiseinä. Keittiöiden kalustevälit 
laatoitetaan. Saunan seinät ovat puupaneelia.

Sisäkatot
Saunan ja pesuhuoneen katot ovat puu- 
paneelia. Muut sisäkatot ovat maalattuja
kipsilevykattoja.

Kalusteet
Asunnoissa on tehdasvalmisteiset kalusteet 
erillisen kalustesuunnitelman mukaisesti.
Pesuhuoneiden altaiden yläpuolelle asenne-
taan peili ja wc-tilojen altaiden yläpuolelle
asennetaan peilikaappi. Altaiden alapuolelle 
asennetaan allaskaappi tai laatikosto kaluste- 
suunnitelmien mukaisesti.

Varusteet
Asuntojen pesuhuoneiden, saunojen, eteisten, 
kodinhoitohuoneiden, wc-tilojen, varastojen
ja portaikkojen yleisvalaistus toteutetaan valai-
sinluettelon mukaisesti kiinteillä valaisimilla.
Pesuhuoneissa ja wc-tiloissa on pyyhekoukut 
ja paperitelineet. Lisäksi pesuhuoneissa on
suihkuseinät pohjakuvien mukaisesti. Olo- 
huoneen ja makuuhuoneiden ikkunoissa on
verhokiskot, pl. korkealla olevat ikkunat.

Koneet ja laitteet
Kaikissa huoneistoissa on tasoon upotettava 
induktio keittotaso ja kalusteisiin asennettava
erillisuuni. Kaikissa asunnoissa on astianpe-
sukone, varaus mikroaaltouunille ja kylmälait-
teet suunnitelmien mukaisesti. Pesuhuoneissa 
tai kodinhoitohuoneissa on tilavaraus
pyykinpesukoneille ja kuivausrummuille 
suunnitelmien mukaisesti. Saunoissa on 
lattialla seisova sähkökiuas. Osassa asuntoja 
on takkavaraus, johon on asukasmuutostyönä
mahdollista tilata takka.
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Piha
Tontin yhteiset oleskelualueet, istutukset, 
nurmialueet ja pihakäytävät sekä pihan  
varusteet toteutetaan asemapiirustuksen  
ja/tai pihasuunnitelman mukaisesti.

Talotekniikka
Asuinrakennukset liitetään kaukolämpö- 
verkkoon. Rakennuksissa on huoneistokoh-
tainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
lämmöntalteenottolaitteella. Yhtiössä on
huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit, 
joissa on kylmän- ja lämpimän veden mittaus.
Jokaisessa asunnossa on koko huoneiston 
kattava vesikiertoinen lattialämmitys.  
Jokaisessa asunnossa on vakiona ilmalämpö- 
pumppu, millä asuntoa on mahdollista viilen-
tää tai lämmittää. Taloyhtiöllä on noin 30 kWp- 
tehoinen aurinkosähköjärjestelmä, mikä 
kytketään taloyhtiön kiinteistösähkömittauk-
seen. Aurinkopaneelien ylijäämätuotto jaetaan 
asukkaille käyttäen taloyhtiön muodostamaa 
energiayhteisöä.

Tiedonsiirtotekniikka
Yhtiöön hankitaan kiinteistökohtainen kaapeli- 
televisiojärjestelmä. Yhtiöön rakennetaan
laajakaistajohdotus, joka mahdollistaa 
huoneistokohtaisen internetliittymän. Asun-
noissa on kiinteä internetyhteys perusnopeu-
della vakiona.

Autopaikat
Kohteeseen rakennetaan yhteensä 10 autopaik-
kaa, jotka on jaettu asuntojen hallintaan yhtiö- 
järjestyksen mukaisesti. Asunnot, joille ei ole 
tontilla autopaikkaa, on mahdollista tehdä
sopimus autopaikasta kaupungin LPA-alueelta. 
LPA-alue sijaitsee heti taloyhtiön tontin etelä- 
puolella. Kaikki autopaikat varustetaan 
lämmityspistorasialla ja autopaikkoihin on 
mahdollista lisätyönä tilata sähköajoneuvon- 
latausasema asennettuna.

Muuta 
Tämä selostus on laadittu ennakkomarkkinoin-
tivaiheessa ja myyjä varaa oikeuden muuttaa
siinä annettuja tietoja. Asuntokaupan sisältö 
ja ehdot täsmennetään lopullisissa myynti-
asiakirjoissa. Visualisointikuvien tarkoitus 
on havainnollistaa kohteen ulkonäköä. Ne 
eivät ole suunnitelma-asiakirjoja ja saattavat 
yksityiskohdiltaan ja väreiltään poiketa lopul-
lisesta rakennuksesta. Asunnoissa saattaa 
esiintyä vähäisiä alaslaskuja ja kotelointeja, 
joita ei ole merkitty esittelypiirustuksiin. 
Kalusteiden ja hormien mitoitus tarkistetaan 
työmaalla, ja niiden mitat saattavat vähäisessä 
määrin muuttua suunnitellusta. Piirustuksissa 
katkoviivalla esitetyt kalusteet ovat varauksia, 
eivätkä ne sisälly asunnon hintaan. Myyjällä 
on oikeus vaihtaa kauppanimikkeillä mainit-
tuja tuotteita toisen valmistajan vastaaviin 
tuotteisiin.

Vantaalla 17.10.2022
Kastelli-talot Oy
Easyin-aluerakentaminen
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Toteutamme unelman laadukkaasta
pientalokodista, joka on helppo
hankkia.

ELÄMÄSI KAUPUNKIKOTI. 

”
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Anna Tuomonen 
Myyntivastaava
050 345 1782, Vantaa
anna.tuomonen@kastelli.fi

OTA YHTEYTTÄ!

Jussi Pyykkönen
Asuntomyyjä
050 468 5034, Vantaa
jussi.pyykkonen@kastelli.fi


