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merimaisemien äärellä



Asunto Oy Helsingin Muurikello

Huikealle paikalle meren äärelle Jollakseen nouseva Asunto Oy Helsingin 
Muurikello säväyttää upeudellaan. Porrastetusti merenrantatontille sijoitetut 
kaksi- ja kolmitasoiset kodit ovat asumisen korkeaa laatua ja merellisyyttä 
arvostavan unelma. 

Rauhaisan päättyvän kadun varrella sijaitsevat tunnelmalliset, townhouse- 
henkiset rivitalokodit sulautuvat kauniisti vehreään ympäristöönsä. Meren 
suuntaan avautuvat valtavat, koko seinän levyiset ikkunat tuovat vaikuttavat 
rantanäkymät upeaksi osaksi kotisi arkea. Pergoloin ja köynnöksin viimeis-
telty suuri terassisi ja parvekkeesi kutsuvat nauttimaan ylellisestä rauhasta 
luonnon keskellä. 

Autopaikkasi löytyy aivan kotisi yhteydestä joko katoksesta tai tallista, osaan 
asunnoista kuuluvat nämä molemmat. Myös oma varastosi sijaitsee samassa 
yhteydessä ja tarjoaa runsaasti säilytystilaa esimerkiksi harrastusvälineillesi. 
Viereisellä ranta-alueella sijaitsee yksityinen pienvenesatama, josta voit halu-
tessasi vuokrata paikan veneellesi.

Hulppean Asunto Oy Helsingin Muurikellon lisäksi Arkkitehtitoimisto Studio 
Puisto on suunnitellut myös useita nimekkäitä kohteita, viimeisimpänä 
muun muassa Allas Sea Poolin uudet kelluvat saunat Helsinkiin.

Rakentamisen 
aloitus  

keväällä 2023

Kohde ennakko-
markkinoinnissa

Kohde  
muuttovalmis 
kesällä 2024
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Kastellin laadukas Easyin-koti

Valitessasi Asunto Oy Helsingin Muurikellon 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.
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Nauti korkealuokkaisesta ja kotoisasta asumisesta kauniin  
merellisten maisemien syleilyssä

Asunto Oy Helsingin Muurikello sijaitsee Laajasaloon kuuluvassa merellisessä, pientalovaltaisessa 
Jollaksessa. Sisäsaariston henkeäsalpaava luonto kallio- ja hiekkarantoineen sekä rehevine rotkoi-
neen luo mahtipontisen upean ympäristön näille kauniille kodeille. 

Myös kohteen materiaalit myötäilevät ympäröivän luonnon tunnelmaa. Kestävästä betonista 
toteutettujen tyylikkäiden asuinrakennusten ilmettä pehmentävät sisäänkäyntien, terassien ja 
parvekkeiden elävät puupinnat. Keveän vaaleiden rakennusten yleisilme täydentyy näyttäväksi 
kokonaisuudeksi murretuilla, lämpimillä sävyillä.

Valitessasi upean As Oy Helsingin Muurikellon sinun ei tarvitse tehdä kompromisseja kotisi 
sijainnin suhteen, sillä tämä elämäsi kaupunkikoti yhdistää hienolla tavalla ihastuttavan upean 
ympäristön, hyvät kulkuyhteydet sekä Jollaksen, Laajasalon ja Herttoniemen monipuoliset palve-
lut. Koulu ja päiväkoti sijaitsevat kävelyetäisyydellä kodeista, ja muutaman kilometrin päästä löytyy 
myös Furuvikin uimaranta sekä pieni valloittava luonnonsuojelualue.

Rakenteilla oleva Kruunuvuorensilta yhdistää Laajasalon Helsingin keskustaan ja parantaa myös 
Jollaksen kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksiä keskustaan.

Visualisointikuva, saattaa sisältää lisähintaisia tuotteita
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Terveys
Laajasalon terveysasema 4,1 km
Herttoniemen sairaala 8 km

Päiväkodit
Päiväkoti Puuskakulma 1,1 km
Päiväkoti Jollas 1,8 km
Luomupäiväkoti Kirsikka Laajasalo 3,2 km

Koulut
Poikkilaakson ala-asteen koulu 700 m
Laajasalon peruskoulu 4 km
Herttoniemenrannan ala-aste 5,9 km
Herttoniemen yhteiskoulu 7,5 km

Kirjasto
Laajasalon kirjasto 4 km

Huom! Rakenteilla oleva Kruunuvuoren- 
silta yhdistää Laajasalon Helsingin  
keskustaan ja parantaa joukkoliikenne- 
yhteyksiä seuraavan viiden vuoden 
aikana. Etäisyydet ovat suuntaa-antavia.

As Oy Helsingin Muurikello
Puuskarinne 8
00850 Helsinki

Bussit
Pysäkki 270 m
Linjat: 85, 85B, 85N

Kaupat
Alepa Jollas 1,8 km
Kauppakeskus Saari 3,9 km
S-Market Laajasalo 3,8 km
K-Market Kruunuvuorenranta 5,6 km
K-Supermarket Hertta 6,4 km
Kauppakeskus Itis 8,3 km

Liikunta ja hyvinvointi
Port Jollas 20 m
Itäniityn laakson luonnonsuojelualue 2 km
Porvariskuninkaan uimaranta 2,3 km
Furuvikin uimaranta 2,9 km
Laajasalon tennishallit 3,3 km
Laajasalon liikuntapuisto 3,3 km
Hevossalmen jalkapallokenttä 3,3 km
Laajasalon golfkenttä 3,5 km
Fitness24Seven 3,9 km

Kruunuvuorenselkä

Tammisalo

Kulosaari

Laajasalo

Herttoniemi

Helsinki
Villasaarenselkä

170

Jollas

Vartiosaari

Paloluoto

Roihuvuori

Herttoniemi
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Ylellisyyden, yksityisyyden ja avaruuden yhdistäviä viihtyisiä koteja

Asunto Oy Helsingin Muurikellon on suunnitellut Sami Logren, arkkitehti SAFA. Tilavat kaksi- ja 
kolmitasoiset rivitalokodit tarjoavat asumiseesi juuri sopivassa suhteessa rauhallista yksityisyyttä sekä 
poikkeuksellisen avarat ja upeat näkymät ympäröivään merimaisemaan. Suuret, jopa koko seinän 
levyiset ikkunat tuovat merellisen tunnelman kiinteäksi osaksi valloittavan kotisi sisustusta.

Yhtenäiseksi, avaraksi tilaksi avautuva keittiön, ruokailutilan ja olohuoneen kokonaisuus on kotisi 
viihtyisä sydän. Tilavat makuuhuoneet sijaitsevat omassa rauhassaan eri kerroksessa. Olitpa mesta-
rikokki tai sunnuntaikokkailija, nautit varmasti keittiösi nykyaikaisesta ja korkealaatuisesta varuste-
lutasosta. Laadukkaat kiintokalusteet sekä kalusteisiin integroidut tasokkaat kodinkoneet nostavat 
ruuanlaittokokemuksesi uudelle tasolle. Istahda pitkän päivän päätteeksi terassillesi ihailemaan 
purjeveneiden keinuntaa aalloilla tai rentoudu pitkän kaavan mukaan omassa tunnelmallisessa 
saunassasi. Tyylikkäät sisustusmateriaalit ja tarkoin valitut valaistusratkaisut kruunaavat uuden kotisi 
upean ilmeen.

Tilavat pohjaratkaisut takaavat sen, että arkesi sujuu mutkattomasti. Jokaisessa kodissa on erillinen 
kodinhoitohuone tai kodinhoitotila kylpyhuoneen yhteydessä. Säilytys- ja varastotilaa on runsaasti, 
ja myös sähköauto latautuu näppärästi omassa autotallissasi tai -katoksessasi. Perheen pikkuväen 
riemu on rajaton suojaisan korttelipihan kutsuvalla leikkipaikalla, ja vehrein istutuksin reunustetulla 
oleskelualueella viihtyvät erinomaisesti myös aikuiset. 

Pidän tässä kohteessa erityisesti townhouse-tyylisestä usean kerroksen 
asumisesta, jossa oleskelutilat sijoittuvat juuri parhaimpien näkymien 
äärelle. Jokaisessa kodissa on sekä parveke että upea terassi, ja ne tarjo-
avat samaan aikaan niin rauhallista yksityisyyttä kuin avaria, upeita 
luontonäkymiäkin. Suuret, koko seinän levyiset ikkunat meren suuntaan 
ovat mielestäni näiden kotien yksi onnistuneimmista puolista.

Huolella mietittyjen tilaratkaisujen ansiosta nämä kodit sopivat monen-
laisten asujien tarpeisiin. Inspiroivassa ympäristössä tilaa riittää niin 
etätyöskentelyyn kuin vaikkapa suuremmankin perheen tarpeisiin. Jos 
arvostat asumisen korkeaa laatua ja meren läheisyyttä, olet voinut juuri 
löytää elämäsi kaupunkikodin!

”
Sami Logren
Arkkitehti SAFA
Studio Puisto Oy
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Asunnot 

Taloyhtiön 24 asuntoa sijoittuvat viiteen rivitaloon, joista 
kaksi on kolmikerroksisia ja loput kaksikerroksisia. Jokai-
seen kotiin kuuluu autotalli, -katos tai molemmat, ja lämmi-
tyspistorasian lisäksi niistä löytyy myös valmiiksi asennettu 
sähköauton latausasema (11 kW, 3x16A).

5 asuntoa: 3h + kt + s + var – 81,5 m2

11 asuntoa: 4h + kt + s + var – 111 m2

8 asuntoa: 4h + kt + s + var – 121 m2

Arjen luksusta
• Kaikista kodeista upeat merinäköalat
• Valoisat ja avarat pohjaratkaisut sekä oleskelutiloissa koko 
seinän levyiset suuret ikkunat meren suuntaan
• Omat pergoloin ja köynnöksin viimeistellyt suuret terassit  
ja parvekkeet
• Tilavat makuuhuoneet
• Viihtyisät saunatilat
• Toimivat ja tehokkaat kodinhoitotilat, suurimmassa osassa 
asunnoista erillinen kodinhoitohuone
• Asuintilat kattava lattiaviilennys 
• Erittäin korkealaatuiset pintamateriaalit ja kodinkoneet  
(lue lisää s. 19)
• Oma varasto ja runsaasti säilytystilaa
• Aivan kotien vieressä yksityinen pienvenesatama, jossa 
venepaikkoja vuokrattavana
• Rauhallista yksityisyyttä sekä taloyhtiön yhteisöllisyyttä  
ja helppoutta oman katon alla

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

Visualisointikuva, saattaa sisältää lisähintaisia tuotteita
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Asunto Oy Helsingin Muurikello
Puuskarinne 8
00850 Helsinki

3h + kt + s + var – 81,5 m2

4h + kt + s + var – 111 m2

4h + kt + s + var – 121 m2
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E44h + kt + s + var – 111 m2

Asunnot A1, A3, A5, A7, B1 & B3

Tontin eteläreunalla ja keskellä sijaitsevat tilavat neliöt valloitta-
vat tyylikkyydellään. Keittiö ja oleskelutilat avautuvat ylimmässä 
kerroksessa viihtyisälle parvekkeelle ja sen upeisiin merimai-
semiin. Alakerran laajalla ja aurinkoisella terassilla taas nautit 
upeista luontonäkymistä etelän suuntaan. Makuuhuoneet sijait-
sevat omassa rauhassaan ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. 
Kuhunkin kotiin kuuluu oma autotalli.

TERASSI

AT

MH 3

KPHET

VAR

SULKU

JT

RK

MH 1

SA

KPH

MH 2

PORRAS/
KÄYT

AULA

KHH

JT

PP

Yläpuolella IV-kone
OH

PARVEKE

KT

U+M

JK

APK

LPK

AVATTAVA LASITUS

JT

1. krs

2. krs 3. krs
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4h + kt + s + var – 111 m2

Asunnot A2, A4, A6 & B2

Asunnot A2, A4, A6 ja B2 ovat asuntojen A1, A3, A5, A7, B1 ja B3 
peilikuvia.

TERASSI

AT

MH 3

KPH ET

VAR

SULKU

JT

RK

MH 1

SA

KPH

MH 2

PORRAS/
KÄYT

AULA

KHH

PP

JT

Yläpuolella IV-kone

OH

PARVEKE

KT

U+M

JK

APK

L PK

AVATTAVA LASITUS

JT
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4h + kt + s + var – 111 m2

Asunto A8

Asunto A8 on yhteneväinen asuntojen A2, A4, A6 ja B2 kanssa 
terassin muotoa lukuun ottamatta.
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3h + kt + s  – 81,5 m2

Asunnot C1, C3 & C5

Viihtyisät kolmiot sijoittuvat tontin keskelle yhteisen leikkipaikan 
vierelle. Upeat merinäköalat avautuvat ihailtaviksi sekä alakerran 
terassilta että yläkerran parvekkeelta. Tilavat makuuhuoneet ja sauna 
sijaitsevat omassa rauhassaan yläkerrassa. Koteihin kuuluvat autoka-
tokset sijaitsevat sisäänkäyntien edustalla.
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3h + kt + s + var – 81,5 m2

Asunnot C2 & C4

Asunnot C2 ja C4 ovat asuntojen C1, C3 ja C5 peilikuvia.
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4h + kt + s + var – 121 m2

Asunnot D1, D3, E1 & E3

Kohteen suurimmat neliöt sijaitsevat aivan rannan vieressä. 
Merimaisemat avautuvatkin koko komeudessaan ihailtaviksi sekä 
alakerran terasseilta että yläkerran suurilta parvekkeilta. Avarat 
oleskelutilat, keittiö ja sauna sijoittuvat alakertaan, makuuhuoneet 
taas omaan rauhaansa toiseen kerrokseen. Koteihin kuuluvat auto-
tallit sijaitsevat pohjakerroksessa ja autokatokset sisäänkäyntien 
edustalla.

AT

AK

TERASSI

ET

OH+R

SA
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KT
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L

APKJKPK
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17



AT
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OH+R
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4h + kt + s + var – 121 m2

Asunnot D2, D4, E2 & E4

Nämä asunnot ovat asuntojen D1, D3, E1 ja E3 peilikuvia.
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Korkeatasoinen  
ja viihtyisä sisustus

Viimeistelemme Easyin-kodit 
aina laadukkailla kodinkoneilla ja 
sisustusmateriaaleilla, mutta kotisi 
tunnelman valitset sinä.

Asunto Oy Helsingin Muurikellon 
erittäin korkealuokkaiset pintama-
teriaalit ja kodinkoneet olemme 
valinneet vain laadukkuudestaan 
tunnetuilta toimittajilta. Kodeissa 
on muun muassa Puustellin 
keittiöt, Lumon lasitukset, Tähti-
portaan portaat, Timberwisen 
parketit, Tiivin ikkunat, Kaskipuun 
ovet, Turnerin autotallinovet sekä 
Siemensin kodinkoneet.

Ammattitaitoinen sisustussuunnit-
telijamme on valmiina auttamaan 
sinua kaikissa valinnoissasi. 
Päättämällä asuntokaupat nopeasti 
pääset valitsemaan kotiisi mielei-
sesi sisustuksen monipuolisesta  
ja modernista sisustusmateriaali-
valikoimastamme.

Kun olet tehnyt ostopäätöksen 
elämäsi kaupunkikodista, saat 
tunnukset Nettikoti-ohjelmaan, 
josta löydät tiedot kohteen kaikista 
materiaalivaihtoehdoista ja jossa 
voit myös tehdä lopulliset valin-
tasi.

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 lisävarustein

Lämpöä ja viilennystä kotiisi ympäristöystävällisesti

Rakennukset lämmitetään kaukolämmöllä, minkä lisäksi jokaisella asunnolla on oma ilmanvaihto- 
kone lämmön talteenotolla. Asuntojen vesikiertoinen lattialämmitys ja -viilennys mahdollistaa 
paitsi energiatehokkaan lämmityksen, myös ihanan viilennyksen kesän helteillä. Sen ansiosta 
myös kodin tilat ovat avarammat, sillä perinteisiä seinäpattereita ei tarvita. Lattiaviilennys toimii 
märkätiloja ja autotallia lukuun ottamatta kaikissa kotien tiloissa. Märkätiloissa ja autotalleissa 
lattiat lämpiävät sähköllä, minkä ansiosta niiden lämmitystä voidaan säätää irrallaan muusta 
kokonaisuudesta, esimerkiksi muuta asuntoa viilennettäessä.

Lattiaviilennys tuo kuumiin kesäpäiviin arjen luksusta. Toimintavarma ja lähes täysin huoltovapaa 
jäähdytys on kustannuksiltaan erittäin kilpailukykyinen, ja järjestelmän kustannukset pysyvät 
hyvin ennustettavina koko sen elinkaaren ajan. Lisäksi laadukas lämmitys- ja viilennysjärjestelmä 
nostaa asuntojen arvoa. Lämmityksen ja viilennyksen kustannukset on huomioitu taloyhtiön 
taloussuunnitelmassa.

Visualisointikuva lisävarustein
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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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Kun suunnittelet oman kodin ostamista, sinun 
kannattaa selvittää ensin erilaiset rahoitus-
vaihtoehtosi. Näin pääset heti hyvään vauhtiin 
polullasi kohti omaa kotia. Ota yhteyttä 
pankkiin hakeaksesi lainaa.

Tutustu kohteisiimme ja varaa sinua miellyt-
tävä 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 sisustus-
suunnittelijamme 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 (40 %) ja yhtiölainasta (60 %).  
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 tutustumiskäyntiä työmaalle.  
Tule seuraamaan oman kotisi valmistumista 
paikan päälle!

Kun asunnon valmistuminen lähestyy, 
kutsumme sinut muuttotarkastukseen.

1

2

3

4

5

6

7

8

Turvallisesti kohti omaa kotia
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Rakennustapaselostus

Asunto Oy Helsingin Muurikello

Kaup.osa:   Jollas
Kiinteistötunnus: 91-49-231-2
Tontin pinta-ala: 4809 m2

Asuntoja:  24 kpl
Autopaikkoja:  34 kpl
Osoite:   Puuskarinne 8, 
   00850 Helsinki
Tontin omistus:  2/10 oma,  
   8/10 valinnainen  
   vuokratontti
Yleistä
Kohde muodostuu viidestä rivitaloista, joista 
kaksi ovat kolmikerroksia ja loput kaksikerrok-
sisia. B-rakennuksen yhteydessä on taloyhtiön 
yhteinen tekninen tila ja väestönsuoja, mikä 
toimii ulkoiluvälinevarastona. Kaikki raken-
nukset ovat betonirakenteisia.

Viher- ja liikennealueet sekä jätehuoltopiste 
toteutetaan asemapiirustuksen mukaisesti. 
Kohde rakennetaan rakennuslupaa haettaessa 
voimassa olevien rakentamismääräysten 
mukaisesti.

Perustukset
Rakennukset perustetaan perustustapalausun-
non ja rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Alapohjat ja välipohja
Alapohjat toteutetaan rakennesuunnitelmien 
mukaan. Välipohjat toteutetaan ontelolaattara-
kenteisina rakennesuunnitelmien mukaan.
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Huoneistoportaat
Huoneistojen portaat ovat tehdasvalmisteiset 
puuportaat.

Julkisivut
Ulkoseinissä kantava rakenteena toimii betoni. 
Julkisivun pintamateriaalina on pääosin 
rappaus. Lisäksi julkisivussa on käytetty 
puupaneeli- sekä kivilevy -verhousta.

Yläpohja ja vesikate
Kantavana yläpohjarakenteena asuinraken-
nuksissa ja autokatoksissa toimii ontelolaatat.
Rakennusten vesikatteena on huopakate. 
Autokatoksissa on viherkatto.

Väliseinät
Huoneistojen väliset seinät ovat betoniraken-
teisia. Kantavat väliseinät ovat betonirakentei-
sia. Kevyet väliseinät ovat puu/teräsrankara-
kenteisia levyväliseiniä. Pesuhuoneiden seinät 
vesieristetään.

Ikkunat, terassien ovet
Ikkunat ovat sisäänpäin avautuvia tai kiinteitä 
puualumiini ikkunoita. Ikkunoiden ulkopuite 
on alumiinia ja sisäpuite tehdasmaalattua 
puuta. Ikkunat varustetaan sälekaihtimilla, pl.
paloikkunat ja lasiliukuoven viereinen ikkuna. 
Terassi- ja parvekeovet ovat lasiliukuovia.

Ovet
Väliovet ovat valkoisia tehdasmaalattuja massii-
viovia. Huoneistojen sisäänkäyntiovet ovat
tehdasvalmisteisia puurakenteisia ulko-ovia. 
Saunoissa on lasiovi.
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Kalusteet
Asunnoissa on tehdasvalmisteiset kalusteet 
erillisen kalustesuunnitelman mukaisesti.
Pesuhuoneiden ja wc-tilojen altaiden yläpuo-
lelle asennetaan peili.

Varusteet
Asuntojen pesuhuoneiden, saunojen, eteisten, 
wc-tilojen, kodinhoitohuoneiden, portaikko-
jen, varastojen ja autotallien yleisvalaistus 
toteutetaan valaisinluettelon mukaisesti kiin-
teillä valaisimilla. Pesuhuoneissa ja wc-tiloissa 
on pyyhekoukut ja paperitelineet. Lisäksi 
pesuhuoneissa on suihkuseinät pohjakuvien 
mukaisesti. Olohuoneiden ja makuuhuonei-
den ikkunoissa on verhokiskot.

Koneet ja laitteet
Kaikissa huoneistoissa on tasoon upotettava 
induktiokeittotaso, jossa on integroitu liesituu-
letin, kalusteisiin asennettava pyrolyysiuuni, 
kalustepeitteinen astianpesukone, integroitu 
mikroaaltouuni ja kalustepeitteiset kylmälait-
teet suunnitelmien mukaisesti. Pesuhuoneissa 
tai kodinhoitohuoneissa on tilavaraus pyykin-
pesukoneille ja kuivausrummuille suunni-
telmien mukaisesti. Saunoissa on lauteisiin 
upotettu sähkökiuas erillisellä ohjausyksiköllä.

Piha
Tontin yhteiset leikki- ja oleskelualueet, istu-
tukset ja pihakäytävät sekä pihan varusteet
toteutetaan asemapiirustuksen ja/tai piha-
suunnitelman mukaisesti.

Terassit
Terassit ovat puurakenteisia. Asuntojen teras-
sit ja niillä olevat seinäkkeet ja pergolat
toteutetaan pohja - ja julkisivupiirustusten 
mukaisesti.

Parvekkeet
Asuntojen parvekkeet ja niillä olevat seinäk-
keet toteutetaan pohja - ja julkisivupiirustus-
ten mukaisesti. Parvekkeilla on metallinen 
pinnakaide, sekä täyskorkea lasitus. Lasituk-
sen yläosa on kiinteä, ja sen alapuolella on 
avattava lasitus.

Lattiapäällysteet 
Keittiöissä, olohuoneissa ja makuuhuoneissa 
on parketti. Eteisissä, pesuhuoneissa, 
saunoissa, kodinhoitohuoneissa, varastoissa ja 
wc-tiloissa on lattialaatoitus. Autotallien lattiat 
on pinnoitettua betonia.

Sisäseinät
Sisäseinät ovat pääosin maalattuja kipsilevy- 
tai betoniseiniä. Pesuhuoneiden kaikki seinät
laatoitetaan. Wc-tiloissa altaan takana oleva 
seinä laatoitetaan. Keittiöiden ja kodinhoito-
huoneiden kalustevälit laatoitetaan. Saunan 
seinät ovat puupaneelia.

Sisäkatot
Saunan ja pesuhuoneen katot ovat puupanee-
lia. Muut sisäkatot ovat maalattuja
kipsilevykattoja.
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Kaikki asuntojen autopaikat varustetaan 
lämmityspistorasialla sekä sähköauton lataus-
asemalla. Asunnoissa D1-4 ja E1-4 toisessa 
asunnon autopaikassa ei ole sähköauton 
latausasemaa. Sähköauton latausaseman teho 
on 11 kW (3x16A), mutta asunnon muu sähkön 
kulutus voi hetkellisesti pienentää lataustehoa.

Muuta
Tämä selostus on laadittu ennakkomark-
kinointivaiheessa ja myyjä varaa oikeuden 
muuttaa siinä annettuja tietoja. Asuntokaupan 
sisältö ja ehdot täsmennetään lopullisissa 
myyntiasiakirjoissa. Visualisointikuvien tarkoi-
tus on havainnollistaa kohteen ulkonäköä. Ne 
eivät ole suunnitelma-asiakirjoja ja saattavat 
yksityiskohdiltaan ja väreiltään poiketa 
lopullisesta 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 3.2.2023
Kastelli-talot Oy / Easyin-aluerakentaminen

Talotekniikka
Asuinrakennukset liitetään kaukolämpöverk-
koon. Rakennuksissa on asuntokohtainen
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmön-
talteenottolaitteella. Yhtiössä on huoneisto-
kohtaiset etäluettavat vesimittarit, joissa on 
kylmän- ja lämpimänveden mittaus. Asuntojen 
kylpyhuoneissa, saunoissa ja autotalleissa on 
asuntojen sähkömittaukseen kytketty sähköi-
nen lattialämmitys. Muissa asuntojen tiloissa 
on vesikiertoinen lattialämmitys. Lämmitys-
kauden ulkopuolella asuintiloissa on käytössä 
vesikiertoinen lattiaviilennys helpottamaan 
kesähelteitä.

Tiedonsiirtotekniikka
Yhtiöön hankitaan kiinteistökohtainen kaape-
litelevisiojärjestelmä. Yhtiöön rakennetaan
laajakaistajohdotus, joka mahdollistaa 
huoneistokohtaisen internetliittymän.
Hoitovastikkeeseen kuuluu 25M/25M taloyh-
tiölaajakaista.

Autopaikat
Kohteeseen rakennetaan yhteensä 34 auto-
paikkaa. Asuntojen A1-8 ja B1-3 hallintaan
kuuluu asuntojen yhteydessä oleva autotalli. 
Asuntojen C1-5 hallintaan kuuluu asuntojen
edessä oleva autokatospaikka. Asuntojen D1-4 
ja E1-4 hallintaan kuuluu asuntojen yhteydessä 
oleva autotalli sekä autokatospaikka. Lisäksi 
taloyhtiön hallintaa jää kaksi pihaautopaikkaa.
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Toteutamme unelman laadukkaasta
pientalokodista, joka on helppo hankkia.

Elämäsi kaupunkikoti. 

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