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Ihania Koteja
Kirkkonummen Masalaan
Asunto Oy Kirkkonummen Ilmarin Ihanat Kodit rakennetaan viihtyisään Masalaan, 
jossa yhdistyvät pikkukaupunkimaisen asuinalueen parhaat puolet ja upea, vehreä 
luonto. Ihanat Kodit ovat erityisen avaria ja valoisia asuntoja monipuolisten palveluiden 
ja juna-aseman ääressä. Täältä pääset helpos   myös Kirkkonummen ja Espoon 
palveluihin ja harrastusmahdollisuuksiin. 

Lähellä monipuoliset palvelut

Ilmarin Ihanien Ko  en sijain   on mitä parhain; ovathan avarat ja valoisat asunnot 
Masalan monipuolistuvan kasvukeskuksen parhailla paikoilla. Kaikki tarvi  ava on 
helpos   lähellä ja pääset kävellen mm. kauppoihin, kouluihin, kirjastoon ja muihin 
palveluihin. 

Asuinalue  a kehitetään jatkuvas  , ja lähistölle on kaavoite  u uusi liikekeskusta ja 
kivijalkamyymälöitä. Tinanpuistosta muodostuu asuinalueen asukkaiden uusi kohtaamis-
paikka ja Tinantorilta löytyy aitoa toritunnelmaa. Sujuvien yhteyksien ansiosta pääset 
nopeas   myös Kirkkonummen keskustan ja Espoon palveluihin, kuten Ison Omenan ja 
Entressen kauppakeskuksiin.

Sujuvas   matkaan

Masalasta yhteydet ovat erinomaiset kaikilla kulkuvälineillä – onhan Masalan asema 
joukkoliikenteen solmukohta. Vaihtoyhteydet ovat sujuvat pyöräilijöille, kävelijöille, bussi- 
ja junaliikenteen sekä liityntäpysäköinnin käy  äjille. Länsimetron tuleva päätepysäkki 
rakentuu alle 10 km päähän Kivenlahteen. Liikkuminen on vaivatonta myös omalla 
autolla, ja uu  a moo  ori  etä pitkin pääset nopeas   Kirkkonummen, Etelä-Espoon ja 
Helsingin suuntaan.

Iloa liikunnasta

Masalan monitoimihalli on monien lajien harrastuspaikka ja harrastusmahdollisuuksia 
täydentää tuleva monipuolinen liikuntapuisto. Vajaan 10 km päästä Peuramaalta löytyvät 
laske  urinteet, golf-viheriöt ja hevos  la – täällä viihtyy koko perhe! 

Asumisen ihanuuden täydentää upea luonto. Lähes 300 hehtaarin Keskusmetsä on 
monimuotoinen luonto- ja virkistysalue, jonne pääset marjastamaan tai retkeilemään 
Masalan urheilupuiston tuntumasta. Kirkkonummea kauneimmillaan ovat järvet ja 
merenrantaankin on alle kilometri. 

3Asunto Oy Kirkkonummen Ilmari   |   www.ihaniakoteja.fi

http://www.ihaniakoteja.fi/


Asunnot 

Asuntotyyppi koko m2 kpl kerros
3 h + kt + s + parvi + parveke 58,0 1 8

3 h + kt + s + parveke 58,0 1 7

3 h + kt + parveke 47,5 5 2–6

2 h + kt + s + parvi + parveke 41,5 1 8

2 h + kt + s + parveke 41,5 1 7

1 h + kt + parveke 29,0 6 1–6

1 h + kt + parvi + parveke 26,5 1 8

1 h + kt + parveke 26,5 13 1–7

1 h + kt + parveke 24,5 1 1

1 h + kt + parveke 22,0 2 1

1 h + kt + ransk. parveke 22,0 5 2–6
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Hanke  edot

• Asuntotyypit 1–3 h + kt (+ parvi) (+ s),
 22,0–58,0 m²
• Kerrostalo, 37 asuntoa

Ihana Ko   Ilmarissa on erityisen avara
ja valoisa kerrostaloasunto Masalan 
parhailla paikoilla. Ihastu tavanomaista 
korkeampiin huoneisiin – parvellisissa 
asunnoissa huonekorkeus on jopa 4 
metriä. Jokaisessa Ihanassa Kodissa on 
 lava lasite  u parveke tai ranskalainen 

parveke. Löylyt lämpenevät omassa 
saunassa tai yhteissaunassa, joka sijait-
see ylimmässä kerroksessa. Asunnoilla 
on lämmin varasto  la talon kellariker-
roksessa. Sisäpihalle muodostuu viihtyi-
sä oleskelu- ja leikkialue. 

Yh  öllä on 23 autopaikkaa, jotka 
myydään osakkeina.  
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Asunto Oy Kirkkonummen Ilmari sijoi  uu 
vehreään Masalaan aivan palveluiden ja juna-
aseman läheisyyteen. 

• K-Market 140 m, Sale 190 m
• juna-asema 500 m
• apteekki 160 m, yhtenäiskoulu 210 m, 

kirjasto 500 m, terveysasema 850 m

Junalla
• Kirkkonummelle 7 min
• Espoon keskukseen 7 min
• Leppävaaraan 15 min
• Helsingin keskustaan 34 min

Autolla
• Kirkkonummen kuntakeskukseen 10 min
• Kivenlahden palveluihin ja kauppakeskus  

Pikkulaivaan 10 min, Ma  nkylän metro- 
asemalle ja kauppakeskus Isoon Omenaan  
12 min, kauppakeskus Entresseen 14 min

• Kehä III:lle 2 min, Länsiväylälle 4 min
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Julkisivut 

Luoteeseen Koilliseen

Kaakkoon Lounaaseen
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Vastuullista 
rakentamista
Rakentajana otamme aina huomioon ympäristön
rakentamisen ekologisuuden. Tämä näkyy 
ympäristöä mahdollisimman vähän kuormi  avien 
rakennusmateriaalien sekä energiatehokkaiden 
rakenneratkaisujen valintana. Lähdemme 
rakennuksen elinkaariaja  elusta, joten 
suunni  elemme ja rakennamme laadukkaita, 
aikaa kestäviä rakennuksia, joissa on matalat 
elinkaarikustannukset.

Kirkkonummen
Ilmarin Ihanat Kodit
• Tavanomaista korkeampi huonekorkeus ja 

suuret ikkunat tekevät kodeista valoisia ja 
avaria

• Osassa asunnoissa on parvi ja huonekorkeus 
jopa 4 m – upeaa lo  -tunnelmaa

• Osassa asunnoista on lasite  u parveke ja 
osassa ranskalainen parveke 

• Kaikissa ikkunoissa ja parvekeovissa säle-
kaih  met

• Vesikiertoinen la   alämmitys mahdollistaa      
monipuoliset sisustusratkaisut, koska   
pa  ereita ei tarvita

• Ylimmässä kerroksessa upea sauna  la  
asukkaiden yhteiskäytössä

• Voit valita pintamateriaalit makusi mukaan 
useista tyylikkäistä vaihtoehdoista

• Huoneistokohtainen lämpimän ja kylmän 
veden mi  aus

• Lämmöntalteenotolla varuste  u koneellinen 
ilmanvaihto lisää energiatehokkuu  a

• Turvallisuu  a lisäävät sähköverkkoon liitetyt 
palovaroi   met

Lue lisää: www.ihaniakoteja.fi 

8

http://www.ihaniakoteja.fi/


H
av

ai
nn

ek
uv

at
 o

va
t v

ii
 e

el
lis

iä
, e

iv
ät

kä
 n

e 
tä

ys
in

 v
as

ta
a 

to
de

lli
su

u
 a

.
H

av
ai

nn
ek

uv
a 

on
 n

aa
pu

riy
h

 ö
 K

irk
ko

nu
m

m
en

 Il
m

ar
in

 a
su

nn
os

ta
 A

75
, 1

 h
 +

 k
t +

 p
ar

ve
ke

, 2
9,

0 
m

2 . Modernia ja laadukasta
 asumista Kirkkonummen 
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as. nro kerros
A83 858,0m2

parvi 20,5 m²
3 h + kt + s + parvi + parveke

0 1 53

Lo  -henkeä 
tuovat jopa neljän 
metrin huone-
korkeus ja parvi!

Iso lasite  u 
parveke luo 
mahdollisuuksia 
sisustajalle

Tässä Ihanassa 
Kodissa on oma 
sauna!
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58,0m2

3 h + kt + s + parveke

as. nro kerros
A80 7

0 1 53

Kei   ö, olohuone 
ja ruokailu  la ovat 
avaraa, yhtenäistä 
 laa

Ihana saunallinen 
kolmio, jossa on 
 laa ja tunnelmaa

Voit seurata 
vuodenaikojen 
vaihtelua isolta 
lasitetulta 
parvekkeelta
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47,5m2

3 h + kt + parveke

0 1 53

Uuden kodin 
lumoa ja valoa

Viehä  ävä kolmio, 
jossa toimivat  la-
ratkaisut

Lasitetusta 
parvekkeesta saa 
kukoistavan viher-
huoneen

as. nro kerros
A56 2
A61 3
A66 4
A71 5
A76 6
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41,5m2

parvi 7,0 m²
2 h + kt + s + parvi + parveke

as. nro kerros
A82 8

0 1 53

Ihana ylimmän 
kerroksen lo  -
henkinen ko  

Upeat kierre-
portaat johtavat 
 lavalle parvelle

Lasite  u parveke 
jatkaa olohuone  a 
ulos
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Korkeat ikkunat 
tuovat valon sisälle
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41,5m2

2 h + kt + s + parveke

0 1 53

Näppärällä liuku-
ovella voit yhdistää 
ja jakaa  loja

Kei   ö, olohuone 
ja ruokailu  la ovat 
avaraa, yhtenäistä 
 laa

Lasitetulta 
parvekkeelta voit 
seurata vuoden-
aikojen vaihtelua

as. nro kerros
A79 7
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29,0m2

1 h + kt + parveke

as. nro kerros
A49 1
A70 5

0 1 53

Korkea huone  la 
tuo asuntoon 
avaruu  a

Laadukkaas   
viimeistelty 
pesuhuone

Suuret ikkunat
tuovat kahdelta
suunnalta valoa
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29,0m2

1 h + kt + parveke

0 1 53

Tehokasta  lan- 
käy  öä, valoa ja 
toiminnallisuu  a

Lasite  u parveke 
viimeistelee 
viihtyisyyden

Kulmahuoneiston 
upeat näkymät

as. nro kerros
A55 2
A60 3
A65 4
A75 6
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26,5m2

parvi 7,0 m²
1 h + kt + parvi + parveke

as. nro kerros
A81 8

0 1 53

Lasitetulta 
parvekkeelta voit 
seurata vuoden-
aikojen vaihtelua

Parvi ja jopa neljän 
metrin huone-
korkeus tuovat 
lo  -tunnelmaa

Viehä  ävä yksiö, 
jossa toimivat 
 laratkaisut
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Parvekepuutarhurin
unelma
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as. nro kerros
A47 1
A68 526,5m2

1 h + kt + parveke

0 1 53

Korkea huone  la 
tuo asuntoon 
avaruu  a

Tilava lasite  u 
parveke antaa 
mukavaa lisä  laa

Laadukkaas   
viimeistelty 
kylpyhuone

22



as. nro kerros
A48 1
A69 526,5m2

1 h + kt + parveke

0 1 53

Lasite  u parveke 
jatkaa olohuone  a 
ulos

Ihana Ko  , 
jossa on kaikki 
tarpeellinen

Tyylikkääs   
suunniteltu yksiö, 
jossa on  laa ja 
tunnelmaa
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as. nro kerros
A78 726,5m2

1 h + kt + parveke

0 1 53

Korkeat ikkunat ja 
avoin  la tuovat 
lisää valoa

Asunnon levyinen 
lasite  u parveke 
tuo mukavaa 
lisä  laa

Tehokasta  lan- 
käy  öä, valoa ja 
toiminnallisuu  a
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as. nro kerros
A53 2
A58 3
A63 4
A73 6

26,5m2

1 h + kt + parveke

0 1 53

Vietä kesäiltoja 
omalla lasitetulla 
parvekkeella

Laadukkaas   
viimeistelty
kylyphuone

Tyylikkääs   
suunniteltu 
viihtyisä ko  
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26,5m2

1 h + kt + parveke

0 1 53

Uuden kodin 
lumoa ja
valoisuu  a

Lasite  u parveke 
on kuin yksi huone 
lisää

Viehä  ävä yksiö, 
jossa toimivat 
 laratkaisut

as. nro kerros
A54 2
A59 3
A64 4
A74 6
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24,5m2

1 h + kt + parveke

as. nro kerros
A50 1

0 1 53

Viehä  ävä yksiö, 
jossa toimivat 
 laratkaisut

Lähes asunnon 
levyinen  lava 
lasite  u parveke

Korkeat ikkunat
tuovat kahdelta
suunnalta valoa
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22,0m2

1 h + kt + parveke

0 1 53

Lasite  u parveke 
antaa mukavaa 
lisä  laa

Tyylikkääs   
suunniteltu 
viihtyisä ko  

Korkea huone  la 
tuo asuntoon 
avaruu  a

as. nro kerros
A51 1
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22,0m2

1 h + kt + parveke

as. nro kerros
A52 1

0 1 53

Lasite  u parveke 
on kuin yksi huone 
lisää

Ihana Ko  , 
jossa on kaikki 
tarpeellinen

Suuret ikkunat 
tuovat asuntoon 
valoa
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as. nro kerros
A57 2
A62 3
A67 4
A72 5
A77 6

0 1 53

Ihastu  ava 
ranskalainen 
parveke

Viehä  ävä yksiö, 
jossa toimivat 
 laratkaisut

Laadukkaas   
viimeistelty 
kylpyhuone

22,0m2

1 h + kt + ransk. parveke
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Löylyt lämpenevät 
naapuritaloyh  ö 
Asunto Oy 
Kirkkonummen 
Vernerin 
ylimmässä 
kerroksessa

Talosauna kerros
Ullakkokerros

0 1 53
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Kellarikerros

Kerrospohjat

B3
B2

B1B5
B6

B7

B4

B10

B9
B8

B11
B12

B15

B16
B17

B14
B13

B33
B35

B36

B31
B29

B32

B34
B37

B30

B28

B25

B24
B23

B26
B27

B20

B21
B22

B19
B18
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2. kerros

Kerrospohjat
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4. kerros

Kerrospohjat
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6. kerros

Kerrospohjat



39Asunto Oy Kirkkonummen Ilmari   |   www.ihaniakoteja.fi

7. kerros

Ihania Koteja 
kaikille

http://www.ihaniakoteja.fi/


40

8. kerros

Kerrospohjat
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Rakennustapa-
selostus

Yleistä
Asunto Oy Kirkkonummen Ilmari rakennetaan 
Kirkkonummen Masalaan yh  ön vuokraamalle ton  lle
257-460-3-130 osoi  eeseen Rydmanin  e 7, 02430 
Kirkkonummi. Yh  ö muodostuu yhdestä 8-kerroksisesta 
kerrostalosta, jossa on yhteensä 37 asuntoa.

Asemakaava
Ton  lla on lainvoimainen asemakaava, joka on nähtävissä 
kaupanteko  laisuudessa. Lisä  etoja kaavoituksesta saa 
Kirkkonummen kunnalta puh. (09) 29671.

Perustukset ja alapohja 
Kerrostalon alapohja on teräsbetonirakenteinen lämpö-
eriste  y maanvarainen alapohja.

Runko 
Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonia. Ulkoseinät 
ovat teräsbetonisia ja lämpöeriste  yjä. Rakennuksen 
julkisivut ovat joko muura  uja, rapa  uja, maala  ua 
betonia tai kiillote  ua betonia. 

Vesika  o
Yläpohja on lämpöeriste  y ja pääosin rakenteeltaan 
teräsbetonia. Asuinrakennuksen vesikaton materiaali 
on bitumikermikate ja katon muoto pulpe   ka  o. 

Väliseinät
Huoneiden kevyet väliseinät ovat pääosin teräsrunkoisia 
kipsilevyväliseiniä. Kylpyhuoneiden seinät vesieristetään 
ja tehdään teräsrunkoisina kipsilevyseininä. 

Ikkunat 
Asuntojen ikkunat ovat kolminkertaisia puurakenteisia 
ikkunoita. Ulkopuolen verhous on alumiinia.  

Ovet
Huoneisto-ovet ovat maala  uja. Terassiovet ovat lasi-
aukollisia puu-alumiini ovia. Ranskalaisten parvekkeiden 
ovet ovat sisään avautuvia lasiaukollisia puu-alumiiniovia. 
Sisäovet ovat tehdaskäsiteltyjä laakaovia. 

La   at
Kei   öiden, eteisten, makuu- ja olohuoneiden la   a-
materiaalina on tammilautaparke   . Pesuhuoneissa ja 
saunoissa la   amateriaalina on keraaminen laa  a. 

Seinäpäällysteet
Kuivissa  loissa seinät tasoitetaan ja maalataan. 
Pesuhuoneiden seinät laatoitetaan. Saunassa seinät 
paneloidaan.

Katot
Huoneiden katot ovat yleensä ruiskutasoitepintaisia. 
Alaslasketut katot ovat joko ruiskutasoite  uja tai 
maala  uja. Pesuhuoneissa ja saunoissa katot paneloidaan.

Kalusteet
Kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. 
Kiintokalusteiden alle jäävään la   aan ei asenneta 
parke   a, eikä kiintokalusteiden taakse jääviä seiniä 
tasoiteta eikä maalata.

Kodinkoneet
Yksiöiden kei   öissä on kahden levyn keraaminen liesi-
taso, kalusteeseen upote  u erillisuuni, liesikupu ja as  an-
pesukone sekä jääkaappi pakas  nlokerolla. Kaksioissa 
ja kolmioissa on neljän levyn liesitaso, kalusteeseen 
upote  u erillisuuni, liesikupu ja as  anpesukone sekä 
jääkaappi-pakas  n.

Ilmanvaihto, lämmitys ja vesi
Yh  ö liitetään kaukolämpöverkkoon sekä kunnalliseen 
vesi- ja viemäriverkkoon. Lämmitysjärjestelmänä on 
vesikiertoinen la   alämmitys. Asunnoissa on huoneisto-
kohtainen vedenmi  aus sekä kylmälle e  ä lämpimälle 
vedelle. Asunnoissa on lämmöntalteenotolla varuste  u 
keskite  y koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Kei   ön 
liesikupu on kytke  y talon poistoilmanvaihtoon.

Parvekelasitus
Huoneistoparvekkeissa on parvekelasitus. Lasitus ei ole 
täysin lumi- ja vesi  ivis.

Järjestelmät
Yh  ö liitetään sähkölaitoksen jakeluverkkoon (Caruna 
Oy). Yh  ö varustetaan yleiskaapeloin  verkolla ja liitetään 
yleiseen televerkkoon operaa  orin kiinteistökuidulla 
(sisältää kaapeli-tv:n). Antennipisteitä on kaikissa asuin-
huoneissa, ei kuitenkaan kei   össä. Huoneistot varuste-
taan sähköverkkoon liite  ävillä palovaroi   milla.

Varasto  lat
Asunnoilla on lämmin varasto  la talon kellarikerroksessa. 
Ulkoiluvälinevarastot sijaitsevat ton  lla olevassa piha-
rakennuksessa sekä rakennuksen kellarikerroksessa. 
Osa teknisistä  loista ja varasto  loista on viereen raken-
ne  avan naapuriyh  ön Asunto Oy Kirkkonummen 
Vernerin kanssa yhteiskäytössä. 
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Liesi + uuni

As  anpesukonevaraus

Jääkaappi

Tiskiallas

Siivouskaappi

Ryhmäkeskus

Pyykinpesukonevaraus

Kuivausrumpuvaraus

La   akaivo

Kiuas

Suihku ja suihkuseinä

WC-istuin

Allaskaappi

Seinäyläkaappi

Naulakkokaappi

Muut  lat
Väestönsuoja sijaitsee viereisen yh  ön Asunto Oy 
Kirkkonummen Vernerin kellarikerroksessa. Väestönsuoja 
on yhteiskäytössä Asunto Oy Kirkkonummen Vernerin 
kanssa. Saunaosasto sijaitsee Asunto Oy Kirkkonummen 
Vernerin ullakolla ja on yhteiskäytössä Asunto Oy Kirkko-
nummen Vernerin kanssa. Tekniset  lat sijaitsevat 
Asunto Oy Kirkkonummen Vernerin kellarikerroksessa 
sekä ullakolla ja ovat yhteiskäytössä Asunto Oy Kirkko-
nummen Vernerin kanssa. 

Paikoitus
Yh  öllä on 23 autopaikkaa ja ne sijaitsevat ton  lla. Auto-
paikat myydään osakkeina. 

Pihat 
Piha-alueet toteutetaan erillisen pihasuunnitelman 
mukaises  . Talon sisäpihalle tulee oleskelu- ja leikkialue.

Muutostyöt
Asiakkaan toivomista lisä- ja muutostöistä T2H Rakennus 
Oy antaa kirjallisen tarjouksen. Lisä- ja muutostyö  lauk-
set tulee tehdä sovitussa lisä- ja muutostyöaikataulussa, 
muussa tapauksessa asunnot rakennetaan suunnitelmien 
mukaises  .

Hallinnanjakosopimus
Asunto Oy Kirkkonummen Ilmarin ja Asunto Oy Kirkko-
nummen Vernerin kesken on tehty hallinnanjakosopimus, 
jossa sovitaan yhdessä vuokratun ton  n hallinnasta ja 
käytöstä mm. väestönsuojan, pihan ja leikkialueiden, 
pysäköinnin ja jätekeräyksen sijoi  elusta ja yhteis-
käytöstä.

ALK
ET
IRT. VAR.
KT
LJH
LVV
MH
OH
SPK 
UVV
KPH
IV-KH

alkovi
eteinen
irtaimistovarasto
kei   ö  la
lämmönjakohuone
lastenvaunuvarasto
makuu- ja/tai työhuone
oleskeluhuone
sähköpääkeskus
ulkoiluvälinevarasto
kylpyhuone
ilmanvaihtokonehuone

Käytetyt lyhenteet ja merkinnät

Huomautus
Tämän esi  een  edot perustuvat kesäkuun 2019 
 lanteeseen. Ostajan on tutustu  ava lopullisiin myyn  -

asiakirjoihin kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. 
Kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan perustaja-
urakoitsijan toimesta vaihtaa toisiin samanarvoisiin. Ala-
katot ja koteloinnit saa  avat poiketa myyn  esi  eestä 
tekniikan vaa  mien  lavarausten vuoksi. Havainnekuvat 
myyn  aineistossa ovat taiteilijan näkemyksiä ja saa  a-
vat poiketa toteutuneesta.

http://www.ihaniakoteja.fi/
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Vastuullista rakentamista,
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