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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.

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

rissa tulee pyrkiä kolmeen päämäärään: kauneus venustas, kestävyys firmitas, käyttökelpoisuus utilitas. Näihin pää-

määriin pyrimme aina CityCube kodeissamme lisättynä vielä sijainnilla locus.

Kotisi uudessa Kuparilinnassa on enemmän kuin koti. Käsityksemme asumisesta, työstä ja liikkumisesta kehittyvät. 

Kuparilinna on vastaus ajan asettamiin haasteisiin. Uuden kotisi ylellisyys syntyy arkkitehtuurin, hyvinvoinnin ja 

ekologisuuden yhdistelmästä. Kuparilinnassa yhdistät saumattomasti etätyön, päästöttömän liikkumisen ja rentou-

tumisen, ilman lisäkustannuksia. 
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Kuparilinnan sijainti Keravan ytimessä, mutta kuitenkin kirkkopuiston vieressä, tekee siitä ainutlaatuisen uudis-

rakennuksen paikan. Kuparilinnan huoneistot ovat yksilöllisiä mutta tunnelmaltaan yhtenäisiä. SAFA arkkitehti 

Antti Heikkilän suunnitteleman rakennuksen arkkitehtuurissa on vaikutteita perinteikkäästä mannermaisesta kau-

punkikivitalosta, joka rajaa ryhdikkäästi kaupunkitilaa urbaanin katutilan ja vehreän yksityisen puutarhan välillä. 

Yhdessä kaupunkikuvallisesti arvokkaan Kupariseppä-talon kanssa ne muodostavat mittakaavaltaan miellyttävän, 

erilaisten ajallisten kerrostumien sävyttämän ja arkkitehtuuriltaan näyttävän kaupunkikorttelikokonaisuuden Kera-

van keskustaan. Kupariseppä-talo peruskorjataan asuinkäyttöön Kuparilinnan rakentamisen aikana.

Ylimmän kerroksen Sky-huoneistoista avautuu näkymiä kaupungin kattojen ylle ja ne henkivät suurten kaupun-

kien ullakkoasuntojen tunnelmaa. Niiden korkeisiin vinokattoisiin tiloihin on sijoitettu yksilöllisiä parviratkaisuja. 

Pihan puolelle avautuvat Garden Studiot leijuvine lasiparvekkeineen ovat tunnelmaltaan intiimejä puutarhamaisia 

kaupunkikoteja. Keskikerrosten Studio- ja Atelier-huoneistot ovat muunneltavissa tarpeittesi mukaan siirrettävillä 

MoveTheRoom -elementeillä. Asuntojen Wintergarden-parvekkeet ovat yhdistettävissä saumattomasti asuntoihin 

liukulasiovien kautta.

Rakennuksen kellarissa sijaitsee asukkaiden yhteiskäytössä oleva ylellisesti sisustettu saunaosasto Cellar Spa. Katu-

tasossa olevassa Corner Salon -monitoimitilassa voit tehdä etätöitä, järjestää juhlia tai vaikkapa kokata yhdessä 

naapurisi kanssa. Koko talon kattava Elisan valokuituyhteys takaa nopeat internet yhteydet.

Kuparilinnan asukkaiden käyttöön tulee sähköauto Zoe, joka ladataan talon katon aurinkopaneeleilla. Ensimmäisen 

vuoden ajan auton käyttö on ilmaista talon asukkaille. Sähköpyörien latauspisteet sijaitsevat talon sisäpihalla.
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KER AVA -HY VÄN ELÄMÄN K AUPUNKI

Keravan tavoitteena on olla monimuotoinen viherkaupunki.  Kaupungissa on laajat pyörätiet, joita ylläpidetään 

läpi vuoden ja asukkaita kannustetaan kulkemaan juna-asemalle pyörällä. Tiiviisti rakennetun keskustan kävely-

kadun varrella sijaitsee pääosa kaupungin palvelutarjonnasta. Kerava on Suomen kolmanneksi tiheimmin asutettu 

kaupunki, osa Helsingin metropolialuetta. Keravalta pääset alle puolessa tunnissa Helsinkiin ja vartissa Vantaalle, 

koska se sijaitsee pääradan varrella, Hämeenlinnan väylän vieressä ja lähellä Tuusulan väylää. 

HELPPOA JA EDULLISTA ASUMISTA 

Ekologinen maalämpö yhdistettynä miellyttävään lattialämmitykseen pitää lämmityskustannukset alhaisina. Imu-

rirobotti puhdistaa kotisi automaattisesti. Kotioven sähkölukko vapauttaa avainten etsinnältä ja huoneiston kiinteät 

led- ja loisteputkivalaisimet pitävät sähkölaskusi kurissa.  

KOTISI  ON VALMIS

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

kolmeksi erilaiseksi tyylikokonaisuudeksi teemana rouhea New York, raikkaan eksoottinen Tokio tai skandinaavi-

nen Tukholma. (Katso tarkemmat tiedot erillisestä sisustusmateriaalit ja -varusteet liitteestä).

Havainnekuva kerhotilasta
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PALVELUT:

» Prisma 300 m

» apteekki 300 m

» koulu 500 m

» päiväkoti 500 m

LIIKENNEYHTEYDET:

» juna-asema 350 m

» Hki-Vantaa lentoasema 

22 km

» Helsingin päärautatie-

asema 34 min

HARR ASTUKSET:

» kuntosali 100 m

» uimahalli 1200 m

» kirjasto 500 m

» teatteri- ja taidemuseo 

100 m

Kattavat lähipalvelut

KUPARISEPÄNK ATU 1,  04250 KER AVA
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VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS

Kaikissa asuintiloissa on vesikier-

toinen lattialämmitys, joka lisää 

asumismukavuutta.

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 SPA-OSASTO

Taloyhtiössä on laadukas yhteinen 

SPA-osasto.

LAADUK AS KYLPYHUONE

WC:ssä on käytetty maitolasiovea, 

joka lisää tilantuntua.
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SÄHKÖAUTO

Kuparilinnan asukkaiden käyttöön 

tulee sähköauto Zoe, joka ladataan 

talon katon aurinkopaneeleilla.

AURINKOPANEELIT

Taloyhtiön katolle on asennettu 

aurinkopaneleita, joilla myös 

ladataan yhteiskäyttöautoa.

ETÄTYÖTILA

Taloyhtiössä on Corner Salon 

-monitoimitila jossa voit tehdä 

etätöitä, järjestää juhlia tai 

vaikkapa kokata yhdessä

naapurisi kanssa.
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SIIRRY HUOLETTOMAAN TAPAAN KULKEA!

Kuparilinnan asukkaiden käyttöön tulee Renault Zoe 

täyssähköauto. Yhteiskäyttöisellä sähköautolla voit suorittaa 

isommat kuljetustarpeesi helposti, ilman oman auton 

omistamiseen liittyviä huolia. Ja ympäristö kiittää!

» Sähköautolla on latausjärjestelmällä varustettu  

parkkiruutu talon edessä

» Helppo mobiilisovellus mahdollistaa sähköauton  

varaamisen ja ovien avaamisen

» Sähköauto ladataan Kuparilinnan katon aurinkopaneeleilla

» Yhdellä latauksella pääsee 150-300 kilometriä,  

olosuhteista ja ajotavasta riippuen

» Sähköauton voi ladata toisaalla normaalista 

sähköpistokkeesta (tietyin varauksin)

» Kullakin huoneistolla on kuukausittaista,  

ilmaista sähköautoaikaa 13-31 tuntia

» Ilmainen sähköautoaika lasketaan huoneiston  

osakkeiden määrästä

» Sähköautoaika on aika, jonka auto on varattuna  

(sisältää sekä ajo-, että parkkiajan)

 » Sähköautoaikaa on 24 tuntia vuorokaudessa

» Sähköauton minimivuokrausaika on 1 tunti

» Lisätunti maksaa 10 euroa  

» Kolaritilanteessa sähköauton kuljettajan  

omavastuu on 500 euroa

» Palvelun toimittaa OP Kulku

» Talokolmikko maksaa sähköauton 1. vuoden käytön. Tämän 

jälkeen taloyhtiö voi päättää jatkosta suoraan OP:n kanssa. 

» Latauspaikka ja aurinkopaneelit ovat taloyhtiön omaisuutta ja 

ovat yhteensopivia erilaisten sähköautojen kanssa.
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CELLAR SPA

Ylellinen ja samalla intiimi saunaosasto nostaa sinut arjen 

yläpuolelle. 

• Saunan luonnonkivipintainen takaseinä yhdessä puupintojen 

kanssa tuo luonnonmukaisen tunnelman saunaosastoon. 

• Sylinterimallinen kiuas jakaa löylyn tasaisesti ja suuri 

kivimäärä takaa riittävän lämmön.

• Saunan ja kylpytilan jakava lasiseinä tekee tilasta yhden, 

avaran kokonaisuuden.

• Säädettävällä valaistuksella voit loihtia erilaisia tunnelmia 

hämärästä savusaunasta aina kirkkaasti hohtavaan kylpylään. 

• Porealtaan erilaiset hierontaohjelmat takaavat rentouttavan, 

mutta samalla virkistävän kylpykokemuksen. 

• Sadesuihku jakaa veden tasaisesti ja pehmeästi ihollesi.
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CORNER SALON

Laadukkaasti varustettu monitoimitila

• Corner Salon toimii päivisin etätyötilana, jossa on työpöydät 

kahdelle, sohvaryhmä sekä pyöreä pöytä.

• Kadulle aukeavat suuret ikkunat tuovat luonnonvalon sisälle. 

Kaihtimilla säädät valon määrän eri tilanteisiin sopivaksi.

• Tilan harmoninen sisustus ja kestävät materiaalit luovat hyvät 

puitteet etätyöhön.

• Tilan kiinteä valaistus tuo sopivan valon eri käyttötilanteisiin.

• Elisan valokuituyhteys takaa nopeat yhteydet.

• Puustellin keittiössä voit järjestää juhliisi ikimuistoiset 

tarjoilut tai kokata naapurisi kanssa juhlallisen illallisen. 
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KUPARI-
LINNA

B-TALO

A-TALO

KUPARI-
SEPPÄ

SAMPOLANKATU

KUPARISEPÄNK ATU

Kuparisepänkatu 1
04250 Kerava

As Oy Keravan Kuparilinna
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Kerros- ja talokuvat
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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
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