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Perheiden suosimalle Espoon Lintuvaaran idylliselle pientaloalueelle nousee kaksi modernia 

127m2 kokoista omakotitaloa. Sijainti vehreässä ja rauhallisessa Lintuvaarassa tarjoaa 

asukkailleen oivalliset edellytykset sujuvaan arkeen päivittäispalvelujen ja monipuolisten 

harrastusmahdollisuuksien sijaitessa aivan kivenheiton päässä asunnosta.

Nämä laadukkaat vaaleasävyiset puutalot  on suunniteltu erityisesti lapsiperheen arkea 

silmälläpitäen. Avara ja ylellinen oleskelu- ja ruokailutila tekee perheen yhteisestä ajanvietosta 

vaivatonta ja kodinhoitohuone on sijoitettu arkieteisen jatkeeksi kätevästi kylpyhuoneen ja 

saunan kupeeseen mahdollistaen vaivattoman vaatehuollon. Tässä isommallekin perheelle 

soveliaassa kodissa neliöt on suunniteltu käytännöllisesti ja tehokkaasti, laadusta ja tyylistä 

kuitenkaan tinkimättä.  Huoneistot sijoittuvat tontille siten että valoisaan tupakeittiöön 

kajastaa kauniisti aamuaurinko ja olohuoneesta etelään avautuvalla terassipihalla voi nauttia 

päivänpaisteesta iltaan saakka. 

Kohteen arvioitu valmistuminen on heinäkuussa 2020.

Tietoa kohteesta



Bussipysäkki, lähin   400 m kävellen  5 min
Bussilinjat:  202, 555, 555B

Turunväylä   2,7 km autolla 3 min
Kehä I    550 m autolla 1 min

Helsinki-Vantaan lentoasema  17,4 km autolla 20 min 
Helsingin rautatieasema  13,0 km autolla 26 min
      
K-Market Vallikallio   600 m kävellen 8 min
Kauppakeskus Sello  1,9 km autolla 3 min

Leppävaaran terveysasema   1,6 km kävellen 15 min
Perkkaan neuvola   2,4 km autolla 5 min 
  
Lintulan päiväkoti   150 m kävellen  2 min
Vallipuiston päiväkoti  600 m kävellen 7 min

Lintulaakson koulu   650 m kävellen 8 min
Veräjäpellon koulu   1,1 km kävellen 13 min
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Sijainti



    



Tontin pinta-ala
Tontin omistus
Asuntojen lukumäärä

Kerrosala
Kerrosala, US250
Huoneistoala
Autokatoksen ala

Autopaikat

Laajuustiedot

1200 m2

Vuokra
2 kpl

158,0 m2

149,0 m2

127,0 m2

26,5 m2

Tontille sijoitetaan kaksi 
autopaikkaa katokseen ja 
kaksi avopaikkaa



Asemapiirros



Pohjapiirros 
127,0 m²

5H + KT + S + KHH

   

 

 OH+R+K
 34,0 m2

 
 

 VAR
 4,0 m2

 KHH
 8,5 m2

 WC
 1,5 m2

 S
 2,5 m2

 KH
 3,0 m2

 ET
 9,0 m2

 MH
 7,0 m2

 

 

 

 
 

     

 KPH
 4,0 m2

 MH
 13,0 m2

 MH
 11,0 m2

 MH
 8,5 m2

 AULA
 12,0 m2

 
  

127m2
5h+kt+khh+s

2. kerros 1. kerros



Rakennustapaselostus

Yleistä     Espooon Lintuvaaraan kortteliin 50 120, rakennetaan kaksi 127,0 m² omakotitaloa. Tontti on vuokrattu Pääkaupunkiseudun 
   Tonttirahasto Ky:ltä. Kohteen osoite on Pikkulinnunreitti 14, 02660 Espoo.

Asemakaava   Tontilla on lainvoimainen asemakaava. Lisätietoja kaavoituksesta saa Espoon kaupungilta puh. (09) 816 25000.

Rakenteet:
Perustukset ja alapohja    Rakennusten alapohjat ovat tuulettuvia. Paikalla valetut betonisokkelit ovat kantavia ja paalutettuja.

Runko      Ulkoseinät, huoneistojen väliset seinät ja yläpohja ovat puurakenteisia.

Vesikatto     Vesikaton materiaalina käytetään peltiä ja se on muodoltaan epäsymmetrinen harja. 
Väliseinät      Huoneiden kevyet väliseinät ovat kipsilevyväliseiniä.
Ikkunat      Asuntojen ikkunat ovat kolminkertaisia puurakenteisia ikkunoita, joiden ulkopuolen verhous on alumiinia.
   Alakerran oleskelutilan isot ikkunat ovat kiinteitä ikkunoita. 
Ovet      Asuntojen ulko-ovet ovat lämpöeristettyjä ovia. Terassiovet ovat ikkunaovia. Sisäovet ovat laakaovia. 
Lattia       Asuntojen lattiat ovat parkettia. Eteisissä ja kylpyhuoneissa lattiat ovat keraamista laattaa.
Seinäpäällysteet     Kuivissa tiloissa seinät ovat tasoitettuja ja maalattuja. Märkätiloissa seinät ovat laatoitettuja. Löylyhuone paneloitu.

Katot      Huoneiden katot ovat tasoitettuja. 2.kerroksen märkätilojen ja saunan katot ovat puupaneelista.

Terassit ja parvekkeet     Terassit rakennetaan painekyllästetystä puusta.

Kalusteet      Kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia kalusteita.
Kodinkoneet     Asunnot sisältävät jääkaapin, pakastimen, astianpesukoneen, kalusteisiin sijoitetut erillisuunin, mikroaaltouunin, liesitason ja   
   liesituulettimen.

Ilmanvaihto, lämmitys ja vesi    Asunnot liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Lämmitysjärjestelmänä on vesikiertoinen lattialämmitys maalämpöpum- 
   pulla. Asuntokohtaiset vesi- ja sähkömittarit sekä lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Energia-
   tehokkuusluokka B (2018).

Järjestelmät     Asunnot liitetään sähkölaitoksen jakeluverkkoon. Asunnot varustetaan yleiskaapelointiverkolla.
Varastotilat     Jokaisella asunnolla on lämmin tekninen-/ varastotila.

Paikoitus      Asuntojen hallintaan tulee kullekin yksi katettu autopaikka.

Pihat      Pihat toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti. 

Huomautus:
Tämän esitteen tiedot perustuvat  maaliskuun 2020 tilanteeseen. Ostajan on tutustuttava lopullisiin myyntiasiakirjoihin kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. 
Kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan perustajaurakoitsijan toimesta vaihtaa toisiin samanarvoisiin. 
Alakatot ja koteloinnit saattavat poiketa myyntiesitteestä tekniikan vaatimien tilavarausten vuoksi. 
Havainnekuvat myyntiaineistossa ovat taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta.



Kunnianhimonamme on rakentaa järkeviä 
asuntoja, jotka valitaan tunteella. 

Koti järjellä ja tunteella.

Casa-Talo Oy
Y-tunnus 2664254-6

www.casatalo.fi


