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WOODCUBE 

live urban - live green

EMME RAKENNA VAIN AINUTLAATUISIA KOTEJA, LUOMME UUDEN TAVAN ELÄÄ.

Näe ja koe puun pehmeä kosketus kotonasi ja elä vaivattomasti, luontoa kunnioittaen ja edullisin 
asumiskustannuksin yksilöllisessä asunnossasi!

AS OY JÄRVENPÄÄN KESÄRANTA

Pientalo järven rannalla kaupungin keskustassa. Tämä suomalainen asumisen haave on nyt ulot-
tuvillasi, kun Keski-Uudenmaan parhaalle paikalle Tuusulanjärven rantaan Järvenpään keskustan 
kupeeseen rakentuu AsOy Järvenpään Kesärannan 11 pientalon kokonaisuus, johon tulee yhteensä 
15 asuntoa. Kohde tulee olemaan ainutlaatuinen mahdollisuus ostaa pientaloasunto huippusijain-
nilla rauhallisessa kulttuurimaisemassa, kuitenkin aivan palvelujen läheltä.

Valittavanasi on asunto 120 k-m2 ja 113 k-m2 erillistaloista tai 96 k-m2 paritaloista. Jokaisella 
asunnolla on lisäksi asunnon ulkopuolinen ulkovarasto. Erillistalojen autopaikat sijoittuvat asun-
tojen sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen ja paritaloillakaan ei autopaikalle ole pitkä etäisyys 
asunnoista. Kullakin asunnolla on oma piha ja hallinta-alue. Lisäksi taloyhtiöllä on yhteinen oleske-
lupiha leikkipaikkoineen.

Rakennukset ovat laadukasta ja ekologista puuarkkitehtuuria. Jokaisella asunnolla on parveke ja 
terassi järven suuntaan. Terassit ovat lasitettavissa. Valittavanasi on kolme sisustusteemaa, jotka 
ovat saaneet innoituksensa suomalaisesta luonnosta: Halti, Saimaa ja Hanko. Asuntojen pohjarat-
kaisut on suunniteltu ilman hukkaneliöitä ja asunnoissa on mahdollisuus tehdä tiettyjä valintoja 
mm. säilytystilan ja aulan välillä. Asunnoissa on paljon ikkunapintaa, jolloin luonto ja valo pääsevät 
asunnon sisälle kaikkina vuodenaikoina. 

Asuntojen lämmitysmuoto on edullinen ja ekologinen maalämpö. Asuntoihin on mahdollisuus 
saada viilennys. Taloissa on vahva betonirakenteinen tuulettuva alapohja sekä harjakatto. Huone-
korkeus alakerrassa on tavanomaista korkeampi ja yläkerrassa parhaimmillaan jopa noin kolme 
metriä. 

Tontin ja rannan luonnonsuojelualueen välissä on kapea kaupungin omistama puistokaistale, jossa 
ei kuitenkaan ole julkista kulkuväylää. Kaupungin keskustan palvelut ovat noin puolen kilometrin 
päässä. Uusi Lepolan päiväkoti Polle on 200 metrin päässä ja Järvenpään kaupunki on rakentamas-
sa uutta Järvenpään yhteiskoulua alle puolen kilometrin etäisyydelle rakennuspaikasta. Uimaranta 
ja venesatama ovat myös alle parinsadan metrin etäisyydellä kohteesta ja Järvenpään rantapuisto 
monine virikkeineen aivan tulevan kotisi vieressä. 

Ainutlaatuinen ja korkeatasoinen uudiskohde huippupaikalla. Varaa oma asuntosi ja pääset valitse-
maan asuntoosi sisustuksen ja varustetason, joka viimeistelee tämän upean kokonaisuuden. Raken-
taminen käynnistyy alkuvuodesta 2020.

TOIMINTAMME KULMAKIVET

Roomalaisen, jo antiikin aikana vaikuttaneen arkkitehti Marcus Vitruvius Pollion määritel-
män mukaan arkkitehtuurissa tulee pyrkiä kolmeen päämäärään: kauneus (venustas), kestävyys 
(firmitas), käyttökelpoisuus (utilitas). Näihin päämääriin pyrimme aina CityCube kodeissamme 
lisättynä vielä sijainnilla (locus). 
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HARRASTUKSET

leikkipuisto 400 m
uimaranta 200 m
venesatama 200 m
tori 700 m
urheilukenttä 500 m
rantapuisto 200 m
yleinen rantasauna 200 m
minigolf 150 m

LIIKENNEYHTEYDET

bussipysäkki 250 m
juna-asema 1 km

PALVELUT

koulu 500 m
päiväkoti 200 m
Prisma 700 m
kioski 150 m
ravintola 600 m
kahvila 400 m
Järvenpää-talo (kirjasto, konsert-
tisali) 1,5 km
ratsastuskeskus 500m

Kattavat palvelut lähistöllä

vaihda kuva päivitettyyn versioon ->

Taiteilijan näkemys kohteesta.



6 7

EKOLOGINEN MAALÄMMITYS

PUUSTELLI-KEITTIÖ

LAADUKAS KYLPYHUONE

ERINOMAINEN ÄÄNIERISTYS

VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS

Keskistetty maalämmitys pitää 
asumiskustannukset matalina.

Huoneistoissa on vesikiertoi-
nen lattialämmitys kaikissa 
asuintiloissa.

Laadukas kokonaisuus.

Toimiva kokonaisuus.

Parkettilattiat ja seinät on varustet-
tu modernilla äänieristyksellä, jotta 
voit rauhassa nauttia elämästä

Helppoa asumista vuorokauden ympäri

SÄHKÖPYÖRIEN -JA AUTOJEN 
LATAUSPISTEET

AURINKOPANEELITROBOTTI-IMURI

AVAIMETON KULKU KOTIVAHTI MAAVIILENNYSOMA LÄMMIN VARASTO

Oma varasto tuo mukavasti 
lisäsäilytystilaa.

Sähkölukko vapauttaa 
avainten etsinnältä.

Siivoaa silloin kun sinä 
haluat

Kodin hälytysjärjestelmä 
turvaa kotisi poissaolles-
sasi.

Ekologisempi tapa liikkua.

Pidä kotisi mukavan viileänä kesäi-
sin.

= Tähdellä merkityt ikonit ovat lisähintaisia.

Hillitse hiilijalanjälkeäsi.
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RAKENNUSTAPASELOSTE

TONTTI
Molemmilla asunto-osakeyhtiöillä on oma tontti. Yhteisalueiden hallinnasta sovitaan hallinnanjakosopimuk-
sella. Tontilla 5 sijaitseva suojeltava rakennus sijaitsee omalla tontin määräosalla ja muodostaa oman asun-
to-osakeyhtiön. 

PERUSTUKSET JA ALAPOHJA
Teräspaalutus. Paikalla valettu sokkeliperustus ja tuulettuva ontelolaatta- alapohja. Lämmöneristeenä  EPS. 
(kts. tarkemmin rakennekuva).

ULKOSEINÄT
Ulkoseinät toteutetaan puuelementtirakenteisina. Ulkoseinän verhoilumateriaalina on maalattu puupaneeli. 
(kts. tarkemmin rakennekuva).

VÄLIPOHJA
Puuelementtirakenne.

YLÄPOHJA
Kantava ristikkorakenne. Villaeriste. 

VESIKATTO JA VARUSTEET
Peltikatto. Lumiesteet toteutetaan rakennuslupakuvien mukaisesti. Valmiiksi maalatut rännit ja syöksyt suun-
nitelmien mukaan.

HUONEISTOJEN VÄLISET SEINÄT (KOSKEE VAIN PARITALOJA)
Huoneistojen väliset seinät toteutetaan puuelementtirakenteisina seininä. 

VÄLISEINÄT
Huoneistojen kevyet väliseinät toteutetaan kipsilevy- ja kertopuutolpparakenteisina.
SEINÄPÄÄLLYSTEET
Kuivien tilojen seinät tasoitetaan ja maalataan valkoisella maalilla. Pesuhuoneen seinät laatoitetaan kauttaal-
taan.  

SISÄKATOT
Kuivien tilojen sisäkatot paneloidaan valkoisella MDF-paneelilla. Pesuhuoneen katto paneloidaan tervalep-
päpaneelilla.

OVET
Ulko-ovet ovat puurakenteisia ovia. Sisäovet ovat huullettuja, sileitä laakaovia. 

IKKUNAT
Asuntojen ikkunat ovat kolminkertaisia puurakenteisia MSE-ikkunoita, joiden ulkopuolen verhous on maa-
lattua alumiinia. 

KALUSTEET JA VARUSTEET
Puustelli-keittiön kiintokalusteet ovat kotimaisia vakiokalusteita. (Kts. talo- ja huoneistokohtaiset keittiökuvat). 
Sama toimittaja toimittaa myös muut kiintokalusteet.

PESUHUONE
Pesuhuoneen lattia ja seinät laatoitetaan. Pesuhuoneessa on valmis paikka pesukoneelle ja kuivausrummulle.

VAATESÄILYTYSTILAT
Huoneistoissa on erilliskomerot arkkitehtikuvien mukaisesti.

VARASTOTILAT
Jokaisella asunnolla on oma puolilämmin ulkovarasto tai verkkovarasto maantasossa. Oman varaston seinät 
ja katto maalataan valkoiseksi.  Lämmönlähteenä toimii sähköpatteri.

PARVEKKEET JA TERASSIT
Terassit toteutetaan puurakenteisina. Pintamateriaalina painekyllästetty ruskea puu. (Terassin lasitus toteute-
taan halutessa erillisenä lisätyönä.) 2. kerroksessa on parveke. 

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
Talo varustetaan keskitetyllä maalämmityksellä ja huoneistokohtaisesti säädettävillä termostaateilla.
Asunnoissa on vesikiertoinen lattialämmitys kaikissa tiloissa.

KONETEKNISET TYÖT
Rakennus liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Jokaisessa huoneistossa on oma sähkömittari sekä 
omat mittarit lämpimälle ja kylmälle käyttövedelle. Jokaisessa huoneistossa on valmius langalliseen televerk-
koon liittymisestä (asiakas vastaa itse operaattorin liittymismaksusta). Huoneistossa on koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto, joka on varustettu lämmön talteenottojärjestelmällä. 

PIHAT
Pihatiet ja autopaikat päällystetään kivituhkalla. Nurmikkoalueen nurmikot kylvetään. Lapsille rajataan leik-
kialue, jossa on hiekkalaatikko.

JÄTTEENKERÄYS JA KIERRÄTYS
Taloyhtiöllä on oma, Molok-syväkeräysjärjestelmä, jossa on erilliset astiat eri jätelajeille.

AUTOPAIKAT
Jokaisella asunnolla on kaksi sähkötolpallista autopaikkaa. (Autopaikka on mahdollista varustaa lisätyönä 
sähköauton latausjärjestelmällä)

Rakennustapaselostus    22.10.2019
As Oy Järvenpään Kesäranta I ja As Oy Järvenpään Kesäranta II
Tervanokantie 2, 04400 Järvenpää
Yhtiön nimi: As Oy Järvenpään Kesäranta
Katuosoite: Tervanokantie 2, 04400 Järvenpää
Kiinteistötunnus: 186-1-102-5 ja 186-1-102-6
Tontin pinta-ala: Tontin 5 pinta ala on 3219 m2 ja tontin 6 pinta-ala on 2694 m2
Tontin omistus: Oma
Asuntojen lukumäärä: 15 kpl
Autopaikat: 2 autopaikkaa/asunto
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Tervanokantie 2
04400 Järvenpää
As Oy Järvenpään Kesäranta

E, F, G



12 13

L, M, N, O

A, B, C, D, H, I, J, K
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SISÄKUVA

Asumistarpeet ovat viime vuosien aikana muuttuneet paljon ja ny-
kyaikainen asuminen on yhä monimuotoisempaa. Markkinoiden 
nykyisessä asuntotarjonnassa ei ole ratkaistu nykyajan vaatimuksia 
laadukkaista, ekologisista ja yksilöllisistä asunnoista sekä urbaanis-
ta, mutta luonnonläheisestä elämäntavasta.

Me ajattelemme asumista kokonaisvaltaisena kokemuksena, jossa 
kaikki asumiseen liittyvät seikat on huomioitu kestävällä tavalla. 
Yksilöllisyys toteutuu Woodcube-asunnoissa sisustusvaihtoehtojen 
kautta - valittavana ovat kolme sisustusteemaa suoraan suomalai-
sesta luonnosta.

- ANTTI HEIKKILÄ, ARKKITEHTI SAFA

Taiteilijan näkemys kohteesta.

Taiteilijan näkemys kohteesta.
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SISUSTUSTYYLINÄ HALTI

Haltin vetovoima on yhdistelmä pohjoisen jylhyyttä ja                         
              karunkaunista ikiaikaisuutta.
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SISUSTUSTYYLINÄ HANKO

Hanko henkii lempeää ja merellisyyttä ja
               keskikesän kirkkautta.
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SISUSTUSTYYLINÄ SAIMAA

Saimaan materiaalipaletti on kuulas ja harmoninen             
             kuin suomalainen järvimaisema.
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ASIAKASKOKEMUKSIA

Valitsin  Cubesta-asunnon juuri sen hyvän hinta-laatusuhteen takia.
Mielestäni Cubestan asunnot sopivat hyvin nuorille ja nuorenmieli-
sille.

Parasta Cubestassa on toimivuus ja brändi-imago. Suosittelen Cu-
bestaa kaikille kaupunkiin haluaville, jotka arvostavat tyyliä ja käy-
tännöllisyyttä.

Tämä on ensiasuntoni ja mielestäni fiksu valinta sellaiseksi. Katsoin 
myös muita asuntoja, mutta ne eivät kiinnostaneet samalla tavalla. 
Tämän asunnon persoonallisuus houkutteli muita enemmän. 

- SUSANNA, YKSITYINEN OSTAJA

- SAMUEL, SIJOITTAJA

- ANNA, YKSITYINEN OSTAJA

15 v.

10 v.

Huoletonta asumista

ARVONNOUSU

KOKEMUS RAKENTAMISESTA

RAKENNUSVIRHETAKUU

REMONTTIVAPAA



OTA YHTEYTTÄ:

Cubesta Oy

Joel Rainio

045 872 2777

www.cubesta.fi

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 suunnitel-
ma-asiakirja ja saattaa yksityiskohdiltaan ja väreiltään poiketa lopullisesta rakennuksesta. Asunnoissa saattaa esiintyä alalaskuja ja kotelointe-
ja, joita ei ole merkitty esittelypiirustuksiin. Kalusteiden ja hormien mitoitus tarkistetaan työmaalla, ja niiden mitat saattavat muuttua suunni-
tellusta. Ikkunoiden sijoittelussa voi olla huoneistokohtaisia eroja, jotka käyvät ilmi rakennuslupakuvcasarjasta. 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. 




