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CITYCUBE

CityCube on nimensä veroinen, kuutio kaupungissa. Asumista on aina suunniteltu kaksiulotteisesti, CityCube tekee 

asumisesta kolmiulotteista. Asunnon koko avaruus on otettu asuinkäyttöön, ei pelkästään lattia-ala. Siksi CityCube 

on uusi, ekologinen ja viihtyisä asumismuoto kaikille kaupunkilaisille.

AS OY ESPOON PUISTOLINNA

Puistolinna tuo urbaanin ullakkoasuntotunnelman Espoon Kauklahteen, alle puolen tunnin junamatkan päähän 

Helsingin keskustasta. Toisen kerroksen asuntojen hulppea huonekorkeus yhdistettynä tilavaan parveen tekee 

asunnoista uniikkeja, tällaisia asuntoja on totuttu näkemään vain vanhojen suurkaupunkien ytimessä! Ateljeemai-

sen arkkitehtonisen sisätilan lisäksi asunnoissa on monia laadukkaita ratkaisuja, kuten maalämpö, lattialämmitys 

ja Puustelli- keittiö. Uudet kaupunkivillat yhdistävät omakotitalon yksilöllisyyden, rivitalon turvallisuuden ja ker-

rostalon taloudellisuuden.

K AUPUNKIVILLOJEN VIETTELYS

Alueena Bassenkylä on Kauklahden helmi. Kauniille mäelle rakentuva luonnonmukainen asuinalue, josta lähtevät 

upeat ulkoilureitit metsineen, kallioineen ja lampineen. Turvallisen ja lyhyen kävelymatkan päässä on Kauklahden 

juna-asema, jossa Helsingin rautatieasemalle kulkevat paikallisjunat pysähtyvät noin 15 minuutin välein. Bassenky-

län kauniisti kallioiden lomiin linjatut valaistut kadut johtavat Kauklahden vanhaan idylliseen keskustaan. Kauklah-

desta löytyvät kaikki peruspalvelut, kuten päiväkoti, koulut, kaupat, ravintola ja legendaarinen Halmeen leipomo, 

jonka nykyisiä uuneja on pidetty lämpiminä jo olympiavuodesta 1952 asti!

Uudet kaupunkivillat sijoittuvat rauhallisesti uuden ja näyttävän Bassenkylän asuinalueen laidalle. Tontti rajoit-

tuu koko toiselta sivultaan upeaan Palolammen puistoalueeseen. Yhteiset pihat sijoittuvat puistoon rajoittuvalle 

osalle tonttia. Asuntojen tilava, lasitettavissa oleva parveke tai maantasoterassi on suunnattu valoisaan ilmansuun-

taan. Laajojen lasipintojen kautta asunto jatkuu visuaalisesti terassille saakka. Rakennusten väritys on lämmin ja 

vivahteikas, Etelä-Euroopan aurinkoisten maisemien pohjoista tulkintaa. Talot on sijoitettu yhtenäiseksi ja eläväksi 

rintamaksi Kauppiaantanhuan varrelle. Korkeampiin rakennuksiin sijoittuvat pääkaupunkiseudun komeimmat ker-

rostaloasuntojen sisätilat lähes kuuden metrin huonekorkeuksin!

HELPPOA JA EDULLISTA ASUMISTA

Ekologinen maalämpö yhdistettynä miellyttävään lattialämmitykseen pitää lämmityskustannukset alhaisina. Huo-

neistokohtainen sähkö- ja vesimittaus takaavat oikeudenmukaisen laskutuksen. Asunnon kiinteät led- ja loisteput-

kivalaisimet pitävät sähkölaskusi kurissa. Taloyhtiön tilavat pyykki- ja kerhotilat auttavat arjen sujumista. Katuta-

son iso pyörävarasto pitää pyöräsi siistinä ja turvassa läpi vuoden.
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KOTISI  ON VALMIS

Huoneiston voi sisustaa ammattilaisten valitsemien pintamateriaalien, kiinteiden kalusteiden ja koneiden osalta 

kolmeksi erilaiseksi tyylikokonaisuudeksi teemana New York, Tokio tai Tukholma. (Katso tarkemmat tiedot erilli-

sestä sisustusmateriaalit ja varusteet liitteestä). 

Sinun ei tarvitse hankkia mikroaaltouunia, verhotankoja tai pyyhekoukkuja. Ne kaikki ovat oikeilla paikoillaan. 

Jokaisessa asunnossa on eteiskaapistoon integroitu imurirobotti. Halutessasi pääset vaivattomasti kylpylätunnel-

maan, koska Puistolinnan sauna on laadukkaasti varusteltu rentoutumispaikka. 

TOIMINTAMME KULMAKIVET

Roomalaisen, jo antiikin aikana vaikuttaneen arkkitehti Marcus Vitruvius Pollion määritelmän mukaan arkkiteh-

tuurissa tulee pyrkiä kolmeen päämäärään: kauneus (venustas), kestävyys (firmitas), käyttökelpoisuus (utilitas). 

Näihin päämääriin pyrimme aina CityCube kodeissamme lisättynä vielä sijainnilla (locus).

Havainnekuva kerhotilasta

utilitas

locus

venustas

firmitas
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PALVELUT:

» K-Market 750 m

» Otto 750 m

» apteekki 750 m

» lukio 1,7 km

» päiväkoti 500 m

LIIKENNEYHTEYDET:

» linja-autopysäkki 800 m

» juna-asema 1200 m

» Hki-Vantaan lentoasema 25 km

» Helsingin päärautatieasema 23 min

» Kehä III 1,4 km

HARR ASTUKSET:

» kuntosali 1,0 km

» urheilukenttä 1,6 km

» merenranta 3,1 km

» pururata 100 m

» lammenranta 400 m

K AUPPIAANTANHUA 3,  02780 ESPOO

Kattavat palvelut lähistöllä

utilitas

locus

venustas

firmitas
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VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS

Kaikissa asuintiloissa on vesikier-

toinen lattialämmitys, joka lisää 

asumismukavuutta, tilaa ja pitää 

jalat lämpiminä.

EKOLOGINEN MAALÄMMITYS

Keskistetty maalämmitys pitää 

asumiskustannukset matalina ja 

huoneistokohtaiset termostaatit 

takaavat juuri sinulle sopivan

lämpötilan.

ERINOMAINEN ÄÄNIERISTYS

Parkettilattiat ja seinät on varustet-

tu modernilla äänieristyksellä, jotta 

voit rauhassa nauttia elämästä.

PUUSTELLI-KEITTIÖ

Hyvin varustellussa Puustelli-keit-

tiössä on kaikki mietitty kohdilleen 

astianpesukonetta myöten.

YHTEINEN SAUNA & KERHOTILA

Taloyhtiössä on laadukas yhteinen 

sauna, kerhotila ja tilava

pyykkitupa.

LAADUK AS KYLPYHUONE

WC:ssä on käytetty maitolasiovea, 

joka lisää tilantuntua ja arvoa 

asuntoosi.
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utilitas

locus

venustas

firmitas
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Talo A - 1. krs

Talo A - 2. krs

Kerros- ja talokuvat

utilitas

locus

venustas

firmitas
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Talo B - 1. krs

Talo B - 2. krs
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Talo C - 1. krs

Talo C - 2. krs

utilitas

locus

venustas

firmitas



12

Talo D - 1. krs

Talo D - 2. krs
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Asunnot A3 | B9 
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utilitas

locus

venustas

firmitas
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Asunnot A5 | B11 Asunto A6 Asunto B12
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Asunto C17 Asunto C18
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utilitas

locus

venustas

firmitas
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Asunto C19
Asunto D20
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Asunto D23
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utilitas

locus

venustas

firmitas
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Asumistarpeet ovat viime vuosien aikana muuttuneet paljon ja nykyaikainen 

asuminen on yhä monimuotoisempaa. Markkinoiden nykyisessä asuntotarjon-

nassa ei ole ratkaistu nykyajan vaatimuksia laadukkaista, kohtuuhintaisista ja  

yksilöllisistä asunnoista. Me ajattelemme asuntoa kolmiulotteisena kokonai-

suutena, jossa asumisen eri toimintoja on sijoitettu asunnossa päällekkäin ja 

limittäin — tätä on CityCube.

Laatu CityCubessa tehdään kestävillä ja ekologisilla materiaalivalinnoil-

la. Kohtuuhintaisuus saadaan aikaan puolestaan asuntojen hukkaneliöi-

den poistamisella ja pientaloasumisen ja kerrostaloasumisen hyvät puolet  

yhdistämällä. Yksilöllisyys tuodaan CityCubessa sisustusvaihtoehtojen kaut-

ta – valittavana on eri suurkaupunkien tämänhetkiset trendit.

-  ANTTI HEIKKILÄ, ARKKITEHTI SAFA

utilitas

locus

venustas

firmitas





utilitas

locus

venustas

firmitas

Industrial-tyyli inspiroi sinua. Korkeiden tilojen loft-tunnelma täydentyy 

rosoisilla pinnoilla ja harmailla sävyillä. Täällä eletään rennosti!

SISUSTUSTY YLINÄ NEW YORK
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utilitas

locus

venustas

firmitas

Selkeys, luonnon sävyt ja -materiaalit sekä rauhallinen väri-iloittelu

ovat kotisi tunnusmerkit. Futon-patja sopii mielestäsi parhaiten parvelle

ja tyynyt sekä tatamit lattialle.

SISUSTUSTY YLINÄ TOKIO
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utilitas

locus

venustas

firmitas

Skandinaavinen tyyli, jossa yhdistyy ajattomuus ja arvokkuus.

Valkoinen, puu ja luonnonvalo ovat sisustuksesi peruspilarit.

SISUSTUSTY YLINÄ TUKHOLMA
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Valitsin CityCube-asunnon juuri sen hyvän hinta-laatusuhteen takia. 

Mielestäni CityCuben asunnot sopivat hyvin nuorille ja nuorenmielisille.

-  SUSANNA, YKSITYINEN OSTAJA

Parasta CityCubessa on toimivuus ja brändi-imago. Suosittelen CityCubea 

kaikille kaupunkiin haluaville, jotka arvostavat tyyliä ja käytännöllisyyttä.

-  SAMUEL, SIJOITTAJA

Tämä on ensiasuntoni ja mielestäni fiksu valinta sellaiseksi. Katsoin myös muita 

asuntoja, mutta ne eivät kiinnostaneet samalla tavalla. Tämän asunnon persoonallisuus 

houkutteli muita enemmän.

-  ANNA, YKSITYINEN OSTAJA

Löysin oikeastaan ensin tämän alueen ja aloin katsoa, mitä tänne on tulossa. Minulle oli 

tärkeää, että asunnot ovat kompakteja, jotta asumiskulut eivät kasva valtavan isoiksi.

-  SINI,  YKSITYINEN OSTAJA

Arjen luksusta yksityiskohtia myöten

»  ekologinen maalämpö

»  lattialämmitys

»  parkettilattiat 

»  hyvin varusteltu Puustelli-keittiö

»  kylpyhuoneen kattava varustelu

»  laadukas talosauna

»  tilava pyykkitupa

»  yhteinen kerhotila
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Arjen luksusta yksityiskohtia myöten

»  ekologinen maalämpö

»  lattialämmitys

»  parkettilattiat 

»  hyvin varusteltu Puustelli-keittiö

»  kylpyhuoneen kattava varustelu

»  laadukas talosauna

»  tilava pyykkitupa

»  yhteinen kerhotila

KOKEMUS R AKENTAMISESTA

R AKENNUSVIRHETAKUU

REMONTTIVAPAA

ARVONNOUSU

14 v.

10 v.

utilitas

locus

venustas

firmitas
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R AKENNUSTAPASELOSTUS         02.01.2018

As Oy Espoon Puistolinna

Kauppiaantanhua 3, 02780 Espoo

Yhtiön nimi: As Oy Espoon Puistolinna

Katuosoite: Kauppiaantanhua 3, 02780 Espoo

Kortteli/tontti: 49-44-75-1

Tontin pinta-ala: 2465 m²

Tontin omistus: Espoon kaupunki, vuokrattu 60 vuodeksi

Asuntojen lukumäärä: 27 kpl

Autopaikat: Myydään erillisinä osakkeina

PERUSTUKSET JA ALAPOHJA

Teräspaalutus, paikalla valettu sokkeliperustus ja tuu-

lettuva ontelolaatta-alapohja tai paikalla valettu teräs-

betoniperustus sekä maanvarainen laatta varustettuna 

radon-poistolla. Lämmöneristeenä EPS (kts. tarkem-

min rakennekuva).

ULKOSEINÄT

Ulkoseinät toteutetaan puuelementtirakenteisina.

Ulkoseinän pinnoitteena kivilevyn päälle tehty rappaus 

(kts. tarkemmin rakennekuva).

VÄLIPOHJA

Puuelementtirakenne, askeläänieristys ja betonivalu.

YLÄPOHJA

Kantava ristikkorakenne. Eristeenä puhallusvilla.

VESIK ATTO JA VARUSTEET

Peltikatto. Lumiesteet toteutetaan rakennuslupakuvien 

mukaisesti. Valmiiksi maalatut rännit ja syöksyt suunni-

telmien mukaan.

HUONEISTOJEN VÄLISET SEINÄT

Huoneistojen väliset seinät toteutetaan puuelementti-

rakenteisina seininä.

VÄLISEINÄT

Huoneistojen kevyet väliseinät toteutetaan kipsilevy- ja 

kertopuutolpparakenteisina.

SEINÄPÄÄLLYSTEET

Kuivien tilojen seinät tasoitetaan ja maalataan valkoisella 

maalilla. Kylpyhuoneen seinät laatoitetaan kauttaaltaan.  

SISÄK ATOT

Kuivien tilojen sisäkatot maalataan valkoisiksi. Pesu-

huoneen ja saunan katot paneloidaan kauniilla terva-

leppäpaneelilla.

OVET

Ulko-ovet ovat puurakenteisia lämpöeristettyjä palo-

ovia. Sisäovet ovat huullettuja, sileitä laakaovia. Kylpy-

huoneen ovi on varustettu maitolasilla. Saunan ovi on 

kokolasinen.

IKKUNAT

Asuntojen suuret ikkunat ovat kiinteitä (ei avattavia) 

MEK-ikkunoita ja muut ikkunat ovat avattavia MSE-ikku-

noita. Kaikki ikkunat ovat puurakenteisia ja niiden ulko-

puolen verhous on maalattua alumiinia.
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K ALUSTEET JA VARUSTEET

Keittiön kiintokalusteet toimittaa Puustelli. Puustelli 

toimittaa myös keittiön kodinkoneet ja huoneiston 

muut kiintokalusteet (tutustu tarkemmin erilliseen 

keittiöesitteeseen).

PESUHUONE

Pesuhuoneessa on pesuallas allaskaapilla sekä peilikaappi 

valolla. Pesuhuoneessa on valmis paikka pesukoneelle ja 

kuivausrummulle.

SAUNA

Sauna varustetaan sähkökiukaalla. Lauteet ovat kaunista

tervaleppää.

 

VAATESÄILYTYSTILAT

Yhdessä makuuhuoneessa on erilliskomerot.

VAR ASTOTILAT

Jokaisella asunnolla on oma erillinen varasto. Varaston 

seinät ja katto maalataan valkoisiksi. Varaston läm-

mönlähteenä toimii sähköpatteri.

PARVET

2. kerroksen asunnot varustetaan parvella, jossa on 

puupinnakaiteet ja puiset portaat. Parven vapaa kor-

keus on alle 1600 mm (parvea ei siten lasketa huoneis-

toalaan).

PARVEKKEET

Parvekkeet on mahdollista lasittaa.

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

Talo varustetaan keskitetyllä maalämmityksellä ja huo-

neistokohtaisesti säädettävillä termostaateilla. Huo-

neistoissa on vesikiertoinen lattialämmitys kaikissa 

tiloissa.

KONETEKNISET TYÖT 

Rakennus liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriver-

kostoon. Jokaisessa huoneistossa on oma sähkömittari 

sekä omat mittarit lämpimälle ja kylmälle käyttöve-

delle. Jokaisessa huoneistossa on valmius langalliseen 

televerkkoon liittymisestä (asiakas vastaa itse operaat-

torin liittymismaksusta). Huoneistossa on koneellinen 

tulo- ja poistoilmanvaihto, joka on varustettu lämmön 

talteenottojärjestelmällä.  

PIHAT

1. kerroksen asunnoissa on oma, rajattu piha-alue. 

Pihatiet ja autopaikat päällystetään kivituhkalla. Nur-

mikkoalueen nurmikot kylvetään. Lapsille rajataan 

leikkialue, jossa on hiekkalaatikko.

AUTOPAIK AT

Taloyhtiöllä on lämmitystolpilla varustettuja autopaik-

koja sekä autopaikkoja ilman lämmitystolppaa. Autopai-

kat myydään erillisinä osakkeina.

utilitas

locus

venustas

firmitas
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CITYCUBE — EDULLINEN HANKKIA JA YLLÄPITÄÄ

Uniikkia unelma-asuntoa maksaessasi keräät varallisuutta itsellesi. Silti asumiseesi kuluu vähemmän rahaa kuin 

vastaavassa vuokra-asunnossa. 

Huom. Nämä ovat esimerkkilaskelmia, jotka on tehty vuoden 2017 korko- ja kustannustasolla. Oman asuntolainan  

koron määrittää lainan myöntävä pankki. Korot ja kustannukset voivat muuttua ja muuntaa siten asumiskustannuksia.  

Tarkista ensimmäisen vuoden kustannukset ja toisen vuoden kustannusarvio taloussuunnitelmasta ja oman asunto- 

lainan korkoprosentti pankistasi.

CITYCUBE ON HY VÄ SIJOITUSKOHDE!  

HUONEISTO 20 M 2 (+ PARVI 11 M 2)  + PARVEKE

Neljän asumisvuoden kustannukset  

kuukaudessa ovat seuraavat:

VMH 137 000€

Hoitovastike 110 € (5,5 €/m2)

Yhtiölainan korot 93 € (1,5 % korko)

Oma asuntolaina 252 € (1,5 % korko, laina-aika 25 v)

Asumiskulut yhteensä 455 €/kk

Viidennestä asumisvuodesta eteenpäin  

kustannukset kuukaudessa ovat seuraavat:

Hoitovastike 110 € (5,5 €/m2)

Yhtiölaina 357 € (1,5 % korko, laina-aika 20 v)

Oman lainan lyhennys 252 € (1,5 % korko, laina-aika 25 v)

Kuukausikustannus 719 €/kk

INVESTOINTILASKELMA YKSIÖ 

Huoneistokoko   20 m2 

Velaton myyntihinta  137 000 €

Vuokratulo kuukaudessa  700 €

Kuukausia   12 

Vuokratulo vuodessa  8 400 €

Yhtiövastike kuukaudessa  110 €

Yhtiövastike vuodessa  1320 €

Tulot vuodessa   7 080 €

Pääoman tuottoprosentti  5,2 % 

Vuokralainen lyhentää lainaasi jo ensimmäisestä asumis-

vuodesta alkaen!  Hanki itsellesi lainapäätös suoraan Aktia- 

pankista ja osta CityCube kodiksesi tai sijoitusasunnoksesi. 

CityCube on helppo vuokrata tai myydä, jos elämäntilanteesi 

muuttuu.

Oheinen laskelma on arvio tuotoista ja kuluista. 



31

Varaa aika esittelyyn ja tule tutustumaan 
CityCube-näyttelyasuntoon!

Talokolmikko Oy

Ilkka Rainio

010 504 5940  //  0400 823 000

www.citycube.fi    |   www.talokolmikko.fi

OTA YHTEYTTÄ:



YHTEYSTIEDOT

Talokolmikko Oy

Ilkka Rainio

www.talokolmikko.fi

010 504 5940  //  0400 823 000

YHTEISTYÖSSÄ

TÄRKEÄ TIETÄÄ
 
Asuntokaupan sisältö ja ehdot täsmennetään lopullisissa myyntiasiakirjoissa, joihin ostajan on tutustuttava kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. 
Myyntiesite ei ole kauppakirjan liite. Perspektiivikuvan tarkoitus on havainnollistaa kohteen ulkonäköä. Se ei ole suunnitelma-asiakirja ja saattaa  
yksityiskohdiltaan ja väreiltään poiketa lopullisesta rakennuksesta. Asunnoissa saattaa esiintyä alaslaskuja ja kotelointeja, joita ei ole merkitty esittely- 
piirustuksiin. Kalusteiden ja hormien mitoitus tarkistetaan työmaalla, ja niiden mitat saattavat muuttua suunnitellusta. Ikkunoiden sijoittelussa voi 
olla huoneistokohtaisia eroja, jotka käyvät ilmi rakennuslupakuvasarjasta. Piirustuksissa katkoviivalla esitetyt kalusteet ja varusteet ovat varauksia, 
ja ne eivät sisälly asunnon hintaan. Myyjällä on oikeus vaihtaa kauppanimikkeillä mainittuja tuotteita toisen valmistajan vastaaviin tuotteisiin.


