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Asunto Oy

Vantaan Cupido 
Topaasipolku 2 C, 01700 Vantaa

Roomalaisessa mytologiassa Cupido on 

rakkauden jumala. Cupido tunnetaan myös 

nimellä Amor ja kreikkalaisessa mytologiassa 

tämä pieni, siivekäs, jousta ja nuolia kantava poika 

on Eros. Kerrotaan, että Cupidon nuolet saavat 

osuessaan ihmisen rakastumaan seuraavaan 

näkemäänsä henkilöön. 

Asunto Oy Vantaan Cupido on Ihanien kotien 

kerrostaloyhtiö, joka rakennetaan Kivistön 

sydämeen Vantaalle. Täällä jokainen asunto 

on erityisen avara ja valoisa Ihana koti. 

Kotikorttelissa taloyhtiöiden nimet ovat Cupidon 

tapaan saaneet inspiraation muinaisen Kreikan ja 

Rooman kiehtovista tarustoista. 
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Ihania koteja
Vantaan Kivistöön
 

Vantaan Kivistöön tulee uusia Ihania koteja, kun Asunto Oy Vantaan Cupido nousee 

kehäradan varrelle lähelle juna-asemaa. Ihana koti Cupidossa tarkoittaa avaraa kotia, 

erinomaisia kulkuyhteyksiä, kattavia palveluita ja vehreää ympäristöä. Alueen oma- 

leimaisuutta lisää Kivistöön suunniteltu taiteen konsepti.

Palvelut lähellä

Kivistöstä kasvaa pääkaupunkiseudun uusi ainutlaatuinen keskuspaikka. Suunnitteilla

oleva palvelu- ja kauppakokonaisuus rakennetaan vaiheittain. Uutta kotiasi lähellä ovat 

niin julkinen liikenne kuin runsaat palvelutkin, sillä alueelta löytyvät monipuoliset  

päivittäis- ja erikoiskaupat sekä useita harrastus- ja elämysmahdollisuuksia.   

Liiku kuten haluat!

Kehäradan juna-asemalle on alle 200 metriä, joten yhteydet joka suuntaan, esimerkiksi 

Helsinkiin ja lentokentälle, ovat erinomaiset. Lentokentälle matka-aika on vain 7 minuuttia 

ja Helsingin keskustassa olet alle puolessa tunnissa. Myös lähi- ja kaukoliikenteen  

bussiyhteydet ovat sujuvat, ja autoileva pääsee nopeasti Kehä III:lle ja Hämeenlinnan-

väylälle. Kivistössä kaikki palvelut ovat kävelymatkan päässä, ja tiheän kevyen liikenteen 

reittiverkoston ansiosta liikkuminen on sujuvaa ja turvallista niin jalan kuin pyörällä. 

Ihmisen kokoinen kaupunkialue

Värikäs Kivistö on taidekaupunginosa, jossa taiteen konsepti liitetään kaikkeen ympäristö- 

ja rakennussuunnitteluun. Taide näkyy kaikkialla katukuvassa aina rakennusten julkisivuis-

ta aukioiden kiveyksiin.  

Kivistö on myös luonnonläheistä kulttuuriseutua, jossa urbaani cityelämä ja monipuoliset 

palvelut yhdistyvät rauhalliseen ja yhteisölliseen asumiseen. Rakentamisessa 

huomioidaan uudenlaiset kaupunkirakentamisen ja kestävän kehityksen näkökulmat 

– ekologisuus, viheralueet ja asuntorakenteen monimuotoisuus ovat keskeisessä osassa. 

Lue lisää: vantaankivisto.fi
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Hanketiedot
• Asuntotyypit 1–2 h + kt (+ parvi) sekä 

   5 h + kt + s, 20,0–92,5 m2 

• Kerrostalo, 34 asuntoa 

Ihana koti Cupidossa on asunto tulvillaan valoa ja 

avaruutta Kivistön parhailla paikoilla. Suuret  

lattiasta lähes kattoon ulottuvat ikkunat ja tavan-

omaista korkeampi huonekorkeus tekevät jokai-

sesta asunnosta erityisen avaran ja valoisan Ihanan 

kodin. Parvellisissa asunnoissa nautitaan jopa 5,6 

metrin huonekorkeudesta – upeaa loft-tunnelmaa! 

Jokaiseen asuntoon kuuluu laatoitettu terassi ja 

oma piha tai asunnon levyinen tilava parveke.  

Lempeät löylyt lämpenevät omassa saunassa tai 

naapuriyhtiö Auroran saunaosastolla, joka on 

yhteiskäytössä kotikortteliin kuuluvien Cupidon, 

Victorian, Auroran ja Minervan kanssa. Asuntojen 

lämpimät varastotilat sijaitsevat rakennuksen  

1. kerroksen katu- ja pihatasossa. 

Taloyhtiöllä on autopaikkoja Spinelliparkki- 

autohallissa. Osakkeet myydään erillisinä  

Spinelliparkin B-osakkeina.  
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Syväkiventien puoleisten asuntojen parvekkeet  

lasitetaan. Pihan puoleisiin parvekkeisiin on mahdollista 

tilata parvekelasitus lisätyönä.

Asuntotyyppi koko m2 kerros

5 h + kt + s + wc + parveke x 2 92,5 6

2 h + kt + parveke 41,0 6

2 h + kt + parveke 35,0 2–5

1 h + kt + parvi x 2 + terassi x 2 + piha 34,5 1

2 h + kt + parveke 31,5 2–6

1 h + kt + parveke 28,5 2–6

1 h + kt + parvi + terassi  x 2 + piha 26,5 1

1 h + kt + parveke 20,0 2–5
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Sijainti
Asunto Oy Vantaan Cupido sijoittuu aivan Kivistön 

aseman ja tulevan kaupunkikeskuksen lähelle. Tulevasta 

kodistasi on erinomaiset yhteydet koko pääkaupunki-

seudulle – töihin, harrastuksiin, vapaa-aikaa viettämään.

Bussipysäkille ........................................................................120 m

Kivistön juna-asemalle ......................................................180 m

K-Market Kivistö .................................................................350 m

Aurinkokiven monitoimirakennus ja urheilualue 

(mm. jalkapallo- ja tenniskentät) ....................................500 m

Junalla

Lentokentälle ......................................................................... 7 min

Myyrmäkeen .......................................................................... 9 min

Tikkurilaan ............................................................................17 min

Helsinkiin ...............................................................................27 min
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Julkisivut 

Luode

Kaakko
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Asemapiirros



Vastuullista 
rakentamista
Rakentajana otamme aina huomioon ympäristön 

rakentamisen ekologisuuden. Tämä näkyy ympäristöä 

mahdollisimman vähän kuormittavien rakennus-

materiaalien sekä energiatehokkaiden rakennerat-

kaisujen valintana. Lähdemme rakennuksen elinkaa-

riajattelusta, joten suunnittelemme ja rakennamme 

laadukkaita, aikaa kestäviä rakennuksia, joissa on 

matalat elinkaarikustannukset. 

Modernia ja laadukasta
asumista Vantaan 

Kivistössä
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Vantaan Cupidon
Ihanat kodit
• Tavanomaista korkeampi huonekorkeus (aina vähin-

tään 2,8 metriä, ylimmän kerroksen huoneistoissa 

jopa 3 metriä) ja suuret ikkunat tekevät kodeista 

valoisia ja avaria

• Parvellisissa asunnoissa huonekorkeus on 5,65 metriä 

– upeaa loft-tunnelmaa

• Asunnoissa on terassi ja piha tai parveke

• Kaikissa ikkunoissa ja parvekeovissa on sälekaihtimet

• Syväkiventien puoleisissa parvekkeissa on parveke- 

lasitus. Pihan puoleisiin huoneistoparvekkeisiin on  

mahdollista tilata lisätyönä parvekelasitus 

• Vesikiertoinen lattialämmitys mahdollistaa moni- 

puoliset sisustusratkaisut, koska pattereita ei tarvita

• Voit valita pintamateriaalit makusi mukaan useista 

tyylikkäistä vaihtoehdoista 

• Asunnoissa on huoneistokohtainen lämpimän ja  

kylmän veden mittaus

• Lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen  

ilmanvaihto lisää energiatehokkuutta

• Sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet lisäävät turval-

lisuutta

Lue lisää: www.ihaniakoteja.fi
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as. nro kerros

C105 692,5 m2

5 h + kt + s + wc  
+ parveke x 2

Viiden huoneen 
Ihana koti, jossa 
valoa ja avaruutta

Tässä asunnossa 
oma sauna 

Upea ylimmän 
kerroksen asunto, 
jossa 2 tilavaa  
parveketta

Huonekorkeus
jopa 3 metriä
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as. nro kerros

C106 6
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41,0 m2

2 h + kt + parveke

Ihana ylimmän 
kerroksen kaksio, 
jossa tilaa ja  
tunnelmaa

Korkeat ikkunat 
tuovat valoa ja  
avaruutta

Vietä kesäiltoja 
asunnon levyisellä 
parvekkeella



35,0 m2

2 h + kt + parveke

as. nro kerros

C77 2

12

Avara kaksio, 
jossa suuret lähes 
lattiasta alkavat 
ikkunat

Tässä asunnossa 
todella tilava lasi-
tettu parveke

Huomattava 
huonekorkeus ja 
tilaa omille sisustus- 
ratkaisuille



as. nro kerros

C84 3

C91 4

C98 5

35,0 m2

2 h + kt + parveke
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Valoisan kaksion 
kruunaa todella 
tilava lasitettu 
parveke

Ihana koti, jossa 
korkeat ikkunat 
ja toimivat tila-
ratkaisut

Yhtenäinen keit-
tiö- ja oleskelutila 
on luotu mukavaan 
yhdessäoloon



as. nro kerros

C75 134,5 m2

1 h + kt + parvi 21,5 m2  
+ parvi 8,0 m2 + terassi x 2  
+ piha

14

Upea läpitalon 
huoneisto, jossa 
2 tilavaa terassia

Huikea 5,6 metrin 
huonekorkeus luo 
loft-tunnelmaa

Suuret ikkunat 
tuovat valoa ava-
raan kotiin



Parvikerros as. nro kerros

C75 1

Tässä asunnossa 
2 parvea

Tyylikkäät ja toimi-
vat tilaratkaisut

Uuden kodin 
lumoa ja huoletto-
muutta
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Tässä asunnossa 
erityisen tilava, 
lasitettu parveke

Korkeat ikkunat 
tuovat valoa ja 
avaruutta

Yhtenäiset keittiö- 
ja oleskelutilat on 
luotu mukavaan 
yhdessäoloon
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as. nro kerros

C83 2

C90 3

C97 4

C104 5

C108 6

31,5 m2

2 h + kt + parveke



Suuret ikkunat 
tuovat valon 
sisään

Järkevää tilankäyt-
töä, valoa ja toimin-
nallisuutta

Tilava, asuntoa 
leveämpi parveke
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as. nro kerros

C78 2

C85 3

C92 4

C99 5

28,5 m2

1 h + kt + parveke
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as. nro kerros

C82 2

C89 3

C96 4

C103 5

C107 6

28,5 m2

1 h + kt + parveke

Korkeat ikkunat 
ja avoin tila luovat 
valoa ja avaruutta 

Asuntoa leveämpi 
parveke on kuin 
yksi huone lisää

Uuden kodin 
lumoa ja 
valoisuutta
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Ihanaa, aktiivista
kaupunkielämää



as. nro kerros

C76 126,5 m2

1 h + kt + parvi 21,5 m2   
+ terassi x 2 + piha

-n 
-
-T

2 terassia ja parvi 
tuovat luksusta 
arkeen

Ihana ja valoisa läpi-
talon huoneisto

Tässä asunnossa 
huonekorkeus jopa 
5,6 metriä
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Parvikerros as. nro kerros

C76 1

-n 
-
-T

Parvi tuo asumi-
seen lisää mah- 
dollisuuksia

Suuret ikkunat 
ja toimivat tila-
ratkaisut

Tyylikkäästi suun-
niteltu upea yksiö
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as. nro kerros

C79 2

C86 3

C93 4

C100 5

20,0 m2

1 h + kt + parveke

Korkeat ikkunat 
ja avoin tila tuovat 
valoa ja avaruutta

Ihana valoisa yksiö, 
jossa uuden kodin 
huolettomuutta

Sisusta tilava 
parveke mielei-
seksesi
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20,0 m2

1 h + kt + parveke

as. nro kerros

C80 2

C87 3

C94 4

C101 5

Tavanomaista 
korkeampi huone-
korkeus tuo tilaan 
avaruutta

Nauti kesäilloista 
omalla tilavalla 
parvekkeella

Ihana koti, jossa on 
kaikki tarpeellinen
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as. nro kerros

C81 2

C88 3

C95 4

C102 5

20,0 m2

1 h + kt + parveke

26

Korkeat ikkunat 
tuovat valon sisään

Tyylikkäästi suunni-
teltu upea yksiö

Ihana koti jatkuu 
asunnon levyiselle 
parvekkeelle
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Nauti ulkoilusta 
viheralueilla ja puistoissa



Kerrospohjat

28

1. kerros katutaso
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1. kerros pihataso

Ihania koteja 
kaikille
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2. kerros

Kerrospohjat
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Ihania koteja 
kaikille

3. kerros
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4. kerros

Kerrospohjat
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Ihania koteja 
kaikille

5. kerros
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6. kerros

Kerrospohjat
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Cupido  – Ihania koteja 
Vantaan Topaasipolulla
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Yleistä
Asunto Oy Vantaan Cupido rakennetaan Vantaan Kivistöön 
yhtiön vuokraamalle tontille 092-23-188-3 osoitteeseen 
Topaasipolku 2 C, 01700 Vantaa. Yhtiö muodostuu  
yhdestä 6-kerroksisesta kerrostalosta, jossa on yhteensä 
34 asuntoa. 

Asemakaava
Tontilla on lainvoimainen asemakaava, joka on nähtävissä 
kaupantekotilaisuudessa. Lisätietoja kaavoituksesta saa 
Vantaan kaupungilta puh. (09) 8392 2242.

Perustukset ja alapohja 
Kerrostalon alapohja on teräsbetonirakenteinen lämpö-
eristetty alapohja.

Runko 
Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonia. Ulkoseinät 
ovat teräsbetonisia ja lämpöeristettyjä. Rakennuksen jul-
kisivut ovat osin maalattuja, osin tiililaattapintaisia ja osin 
puuverhottuja.

Vesikatto
Yläpohja on teräsbetonia ja lämpöeristetty. Vesikaton 
materiaali on bitumikermikate ja katon muoto on  
pulpettikatto.

Väliseinät
Huoneiden kevyet väliseinät ovat pääosin teräsrunkoisia 
kipsilevyväliseiniä. Pesuhuoneiden seinät tehdään  
vesieristettyinä.

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

Ovet
Huoneisto-ovet ovat maalattuja. Parveke- ja terassiovet 
ovat kaksilehtisiä lasiaukollisia puu-alumiiniovia. Sisäovet 
ovat tehdaskäsiteltyjä laakaovia. Saunojen ovet ovat koko-
lasiovia.
 
Lattiat
Keittiöiden, eteisten sekä makuu- ja olohuoneiden lattia- 
materiaalina on tammilautaparketti. Pesuhuone-, wc- ja 
saunatiloissa lattiamateriaalina on keraaminen laatta.

Seinäpäällysteet
Kuivissa tiloissa seinät tasoitetaan ja maalataan. Pesu- 
huoneiden seinät laatoitetaan ja saunojen seinät  
paneloidaan. Erillisen wc-tilan allasseinä laatoitetaan ja 
muut seinät tasoitetaan ja maalataan.

Katot
Huoneiden katot ovat yleensä ruiskutasoitepintaisia. 
Alaslasketut katot on joko ruiskutasoitettu tai maalattu. 
Alimman kerroksen parviasuntojen katot alaslaskuineen 
ovat joko ruiskutasoitepintaisia tai maalattuja. Pesu- 
huoneissa ja saunoissa katot paneloidaan.
 
Kalusteet
Kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. 
Kiintokalusteiden alle jäävään lattiaan ei asenneta  
parkettia, eikä kiintokalusteiden taakse jääviä seiniä  
tasoiteta eikä maalata.

Kodinkoneet
Asunnoissa 1h+kt on kahden levyn keraaminen liesitaso, 
kalusteeseen upotettu erillisuuni, liesikupu ja astianpesu-
kone sekä jääkaappi pakastinlokerolla. Asunnoissa 2h+kt 
sekä C75 ja C76 on neljän levyn keraaminen liesitaso, ka-
lusteeseen upotettu erillisuuni, liesikupu ja astianpesukone 
sekä jääkaappipakastin.  5h+kt-asunnossa on neljän levyn 
keraaminen liesitaso, kalusteeseen upotettu erillisuuni, 
liesikupu, astianpesukone, jääkaappi sekä pakastinkaappi.

Ilmanvaihto, lämmitys ja vesi
Yhtiö liitetään kaukolämpöverkkoon sekä kunnalliseen 
vesi- ja viemäriverkkoon. Huoneistojen lämmitys- 
järjestelmänä on vesikiertoinen lattialämmitys. Asunnoissa 
on huoneistokohtainen vedenmittaus sekä kylmälle että 
lämpimälle vedelle. Yhtiössä on keskitetty lämmöntalteen-
otolla varustettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. 
Keittiön liesituuletin on kytketty talon poisto- 
ilmanvaihtoon.

Järjestelmät
Yhtiö liitetään sähkölaitoksen jakeluverkkoon (Vantaan 
Energia). Yhtiö varustetaan yleiskaapelointiverkolla ja 
liitetään yleiseen televerkkoon operaattorin kiinteistö-
kuidulla (sisältää kaapeli-tv:n). Antennipisteitä on kaikissa 
asuinhuoneissa, ei kuitenkaan keittiössä. Huoneistot va-
rustetaan sähköverkkoon liitettävillä patterivarmisteisilla 
palovaroittimilla.

Varastotilat
Asunnoilla on erillinen lämmin varastotila, joka sijaitsee 
ensimmäisessä kerroksessa katu- tai pihatasossa. Lasten-
vaunuvarasto ja ulkoiluvälinevarastot ovat ensimmäisen 
kerroksen pihatasossa. Siivouskomero sijaitsee ensimmäi-
sen kerroksen katutasossa. Asunto Oy Vantaan Cupidon, 
Asunto Oy Vantaan Auroran, Asunto Oy Vantaan Victorian 
ja Asunto Oy Vantaan Minervan kanssa yhteiskäytössä 
olevat talovarastot sijaitsevat Asunto Oy Vantaan Auroran 
pihatasossa sekä Asunto Oy Vantaan Minervan  
katutasossa.

Rakennustapa-
selostus
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ET

KT

MH

OH

WC+PE

LH 

SK

eteinen

keittotila

makuuhuone

olohuone

wc ja pesuhuone

sauna 

siivouskaappi

  allas

  allas + bideesuihku

JK  jääkaappi

PK  pakastin

KU  kalusteeseen upotettu uuni

L  liesi

LU  liesi + erillisuuni

APK  astianpesukone

(MU) mikroaaltouunin tilavaraus

PP + KR varaus pyykinpesukoneelle
  ja kuivausrummulle

RK  ryhmäkeskus eli sulakekaappi

  tankokaappi

T + HH tanko + hattuhylly

T + YK tanko + yläkaappi

  seinäyläkaappi/hylly

Parvekelasitus
Syväkiventien puoleisten asuntojen parvekkeet lasitetaan. 
Pihan puoleisiin huoneistoparvekkeisiin on mahdollista tilata 
lisätyönä parvekelasitus. Parvekelasitus ei ole täysin vesi- ja 
lumitiivis. 

Muut tilat
Saunaosasto sijaitsee Asunto Oy Vantaan Auroran ullakolla. 
Se on yhteiskäytössä Asunto Oy Vantaan Cupidon, Asunto Oy 
Vanaan Auroran, Asunto Oy Vantaan Victorian ja Asunto Oy 
Vantaan Minervan kanssa. Yhteiskäytössä Asunto Oy Vantaan 
Minervan kanssa oleva väestönsuoja sijaitsee ensimmäisen 
kerroksen katutasossa. Tekniset tilat sijaitsevat katutasossa ja 
IV-konehuone sijaitsee ullakolla. Lämmönjakohuone sijaitsee 
naapuriyhtiö Asunto Oy Vantaan Minervan puolella ja on 
yhteiskäytössä Asunto Oy Vantaan Cupidon ja Asunto Oy 
Vantaan Minervan kanssa.  

Paikoitus
Korttelin 23183 LPA-tontilla 2 sijaitsevaan autohalliin on osoi-
tettu yhtiölle autopaikkoja, jotka myydään erillisinä Kiinteistö 
Oy Vantaan Spinelliparkin B-osakkeina.

Jätekeräys
Yhtiö liitetään Kivistöön rakennettavaan alueelliseen 
jätteiden putkikeräysjärjestelmään, jonka toteuttaa ja jota 
ylläpitää Vantaan kaupungin perustama Kivistön Putkijäte 
Oy. Järjestelmän rakentamiskustannukset ja asumisaikaiset 
käyttökustannukset tullaan jakamaan tonttien ja yhtiöiden 
kesken rakennusoikeuksien suhteessa. Jätteiden keräyspis-
te sijoitetaan naapuritontille 6. Yhteiskäytössä Asunto Oy 
Vantaan Cupidon, Asunto Oy Vantaan Auroran, Asunto Oy 
Vantaan Victorian ja Asunto Oy Vantaan Minervan kanssa 
oleva kierrätyshuone sijaitsee Asunto Oy Vantaan Auroran 
katutasossa.

Yhteisjärjestelyt ja hallinnanjako
Korttelin 23188 tonttien 1, 3, 6 ja 7 välille laaditaan yhteis- 
järjestelysopimus, jossa sovitaan muun muassa tonteilla olevien 
kulkuväylien, piha-alueen ja jätepisteen hallinnasta ja yhteis-
käytöstä. Tontilla 3 sijaitsevien yhtiöiden Asunto Oy Vantaan 
Cupidon, Asunto Oy Vantaan Auroran, Asunto Oy Vantaan 
Victorian ja Asunto Oy Vantaan Minervan välille on tehty  
hallinnanjakosopimus, jossa sovitaan yhteisesti vuokratun  
tontin sekä tontilla sijaitsevien rakennusten hallinnasta ja 
käytöstä.

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

Huomautus
Tämän esitteen tiedot perustuvat huhtikuun 2020 tilantee-
seen. Ostajan on tutustuttava lopullisiin myyntiasiakirjoihin 
kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Kohteen raken-
teita 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.

Lyhenteet ja merkinnät



T2H 

Vastuullista rakentamista,
nykyaikaista asumista.

E
LI

D
O

  |
 0

4
 | 

 2
0

2
0

www.ihaniakoteja.fi

Perustajaurakoitsija

THE APP ICON & 
THE GLYPH

There are two logos, the App Icon and the 
Glyph, shown here.

Using the App Icon
Use the app icon only if you are showing 
it on a device with other apps or if you 
are encouraging people to download the 
Instagram app.

Don’t change the color, design or 
appearance of the app icon in any way.

Using the Glyph

presence on Instagram.

The glyph can be used in any color, as  
long as all other aspects of its design stay 
the same.

Obtaining Approved Files
Only use the approved Instagram glyph  

https://www.instagram-brand.com/

See Instagram Glyph & App Icon for  
more detailed information on Glyph and  
App Icon usage. 

The App Icon The Glyph

Version 1.1 Instagram Brand Guidelines — p2

www.facebook.com/t2h.fi 

www.linkedin.com/company/t2h-rakennus-oy

T2H_ihaniakoteja 
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