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Vehreälle ja rauhalliselle pientaloalueelle Espoon Laaksolahden rinnemaisemiin rakennetaan 
kuusi modernia ja näyttävää kotia. Asunto-osakeyhtiö muodostuu kolmesta paritalosta, joissa 
yksikerroksisten huoneistojen pinta-ala on 78 m2 ja kaksikerroksisten 89 m2. Omakotitalomaisesta 
kodista on suurten maisemaikkunoiden ansiosta upea näkymä isolle aurinkoiselle pihalle, joka 
tarjoaa oivat puitteet esimerkiksi pihajuhlien järjestämiseen. Asunnoissa on kattava varustelu. 
Erillinen kodinhoitohuone varmistaa tehokkaan kodinhoidon. Parkettilattiat antavat miellyttävällä 
lattialämmityksellä tasaisen lämmönjakautumisen. Integroidut kodinkoneet luovat viimeistellyn 
vaikutelman moderniin avokeittiöön ja saunan lasiseinä tuo saunatiloihin kotikylpylän tunnelmaa. 
Asuntoon kuuluu kaksi sisäänkäynnin vieressä olevaa autopaikkaa ja reilusti lisävarastointitilaa 
erillisessä kellarivarastossa. Kohteen arvioitu valmistuminen on syksyllä 2019.
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Taiteilijan näkemys
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Asunto Oy Espoon Huvilaranta sijaitsee erityisesti lapsiperheiden arvostamassa Laaksolahden 
kaupunginosassa. Laaksolahti on historiallista huvila-aluetta. Nykyään se on rauhallisuudestaan 
tunnettu vehreä pientaloalue, jonka lähistöltä löytyvät erinomaiset retkeily- ja ulkoilumaastot. 
Läheistä pitkäjärven rantaa myöten kulkee historiallinen Kuninkaantie, joka tarjoaa luontoa, 
rantaelämää ja kulttuurihistoriaa. Aurinkoisia kesäpäiviä voi viettää läheisellä urheilukeskuksen 
tai Jupperin uimarannalla. Kaikki tarvittava löytyy kävelyetäisyydeltä: kaupat, koulu, päiväkoti ja 
monipuoliset liikuntamahdollisuudet. Viereiseltä bussipysäkiltä sukkuloi sujuvasti Leppävaaran 
Selloon tai Helsingin keskustaan. 

Sijainti
Lähderannan koulu      I50 m kävellen 1 min
Bussipysäkki       I120 m kävellen 2 min
Lähderannan päiväkoti      I350 m kävellen 4 min
S-Market Lähderanta      I400 m kävellen 5 min  
K-Supermarket Lähderanta      I400 m kävellen 5 min
Laaksolahden urheilukeskus     I500 m kävellen 6 min
Laaksolahden päiväkoti      I500 m kävellen 6 min
Kehä III        I3 km autolla 5 min
Helsinki-Vantaan lentoasema    I22 km autolla 20 min
Helsingin keskusta      I21 km autolla 29 min
      bussi+juna 44 min



Laajuustiedot
Tontin pinta-ala   I1 927 m2

Tontin omistus   IVuokra
Asuntojen lukumäärä  I6 kpl
Huoneistoala/asunto  I3 kpl 78 m2 ja 3 kpl 89 m2

Autopaikat   I12 avopaikkaa
Lämmitysmuoto   IPoistoilmalämpöpumppu
Varasto    IJokaisella asunnolla on omaa varastotilaa n. 5 m2,   
   Italoyhtiöllä on lisäksi n. 10 m2 yhteisvarasto.

Sijainti
Lähderannan koulu      I50 m kävellen 1 min
Bussipysäkki       I120 m kävellen 2 min
Lähderannan päiväkoti      I350 m kävellen 4 min
S-Market Lähderanta      I400 m kävellen 5 min  
K-Supermarket Lähderanta      I400 m kävellen 5 min
Laaksolahden urheilukeskus     I500 m kävellen 6 min
Laaksolahden päiväkoti      I500 m kävellen 6 min
Kehä III        I3 km autolla 5 min
Helsinki-Vantaan lentoasema    I22 km autolla 20 min
Helsingin keskusta      I21 km autolla 29 min
      bussi+juna 44 min
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Huoneistoluettelo

Nro m2 Huoneisto

A 1 89 m2 4h + kt + khh + kh + s

A 2 78 m2 3–4h + kt + khh + kh + s

B 3 89 m2 4h + kt + khh + kh + s

B 4 78 m2 3–4h + kt + khh + kh + s

C 5 89 m2 4h + kt + khh + kh + s

C 6 78 m2 3–4h + kt + khh + kh + s



Taiteilijan näkemys



Pohjakuva A1, B3 ja C5
89 m2

4h + kt + khh + kh + s 
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Pohjakuva A2, B4 ja C6
78 m2

3–4h + kt + khh + kh + s 
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Yleistä     IAsunto Oy Espoon Huvilaranta rakennetaan Espoon Laaksolahteen kortteliin 60090 yhtiön  
   IvuokraamalleItontille. Yhtiön osoite on Pitkäjärventie 13, 02720 Espoo.  
   IYhtiö muodostuu kolmesta paritalosta, joissa onIyhteensä kuusi asuntoa.
Asemakaava   ITontilla on lainvoimainen asemakaava. 
   ILisätietoja kaavoituksesta saa Espoon kaupungilta puh. (09) 816 25000. 

Rakenteet:
Perustukset ja alapohja    IAsuinrakennusten alapohjat ovat maavaraisia laattoja. Betonisokkelit valetaan paikan päällä.
Runko      IUlkoseinät, huoneistojen väliset seinät ja yläpohja ovat puurakenteisia. A-talon kellari on betonirakenteinen.
Vesikatto     IVesikaton materiaalina käytetään peltiä ja se on muodoltaan symmetrinen harja.
Väliseinät      IHuoneiden kevyet väliseinät ovat kipsilevyväliseiniä.
Ikkunat      IAsuntojen ikkunat ovat kolminkertaisia puurakenteisia ikkunoita, joiden ulkopuolen verhous on alumiinia 
Ovet      IHuoneistojen ulko-ovet ovat lämpöeristettyjä ovia. Terassiovet ovat ikkunaovia. Sisäovet ovat laakaovia. 
Lattia       IHuoneistojen lattiat ovat parkettia. Eteisissä ja pesuhuonetiloissa lattiat ovat keraamista laattaa.  
   IKeittiöt ovat joko parkettia tai keraamista laattaa riippuen keittiön sijainnista huoneistossa.
Seinäpäällysteet     IKuivissa tiloissa seinät ovat tasoitettuja ja maalattuja. Pesuhuoneiden seinät ovat laatoitettuja. 
Katot      IHuoneiden katot ovat ruiskutasoitettuja. Pesuhuoneiden ja saunan katot ovat puupaneelista.
Terassit ja parvekkeet     ITerassit rakennetaan betonilaatasta ja parvekkeet painekyllästetystä puusta.
Kalusteet      IKiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia kalusteita.
Kodinkoneet     IHuoneistot sisältävät jääkaapin, pakastimen, astianpesukoneen, kalusteisiin sijoitetut erillisuunin,  
   Imikroaaltouunin, liesitason ja liesituulettimen.
Ilmanvaihto, lämmitys ja vesi    IYhtiö liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Lämmitysjärjestelmänä on vesikiertoinen lattialämmitys  
    poistoilmalämpöpumpulla. Huoneistot varustetaan asuntokohtaisilla vesi- ja sähkömittareilla.
Järjestelmät     IYhtiö liitetään sähkölaitoksen jakeluverkkoon. Yhtiö varustetaan yleiskaapelointiverkolla.
Varastotilat     IJokaisella asunnolla on lämmin irtaimistovarastotila.
Paikoitus      IHuoneistojen hallintaan tulee kullekin kaksi autopaikkaa. 
Pihat      IPihat toteutetaan pihasuunnitelman mukaisesti. 

Rakennustapaselostus - Paritalot

Huomautus
Tämän esitteen tiedot perustuvat heinäkuun 2018 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.



Casa-Talo
Kunnianhimonamme on rakentaa järkeviä 

asuntoja, jotka valitaan tunteella. 

Koti järjellä ja tunteella.

Sajucon Oy
Nuolitie 2 A 8, 01740 VANTAA

Y-tunnus 0928305-1
www.casatalo.fi

Jarmo Heiskanen
040 730 3576

jarmo.heiskanen@sajucon.fi

Jussi Lahtinen
040 831 5970

jussi.lahtinen@sajucon.fi


