Skandinaavisen
moderni koti
Saaristokaupungissa

T

unnelmallinen ja huolella suunniteltu
As Oy LUNA rakentuu kauniiseen
luontoympäristöön Kalliotörmän-

kadulle Saaristokaupunkiin. Taloyhtiö tuo
tullessaan paljon kaivattuja, uusia yksitasoisia
rivitaloasuntoja Kuopion asuntomarkkinoille,
kuten myös kaksikerroksisia paritaloja, joiden
yläkerrasta avautuu upeat maisemat Kuopion
ylle. Rinnetonttia on hyödynnetty suunnittelussa kekseliäästi ja näin jokaiselle huoneistolle
on voitu taata rauhalliset näkymät sekä oma
piha-alue. Autokatokset rakennetaan kahteen
kerrokseen ja leikkialue sijoittuu turvallisesti
kohtaan, jonka lähellä ei liikuta autolla.
Moderni muotokieli näkyy suunnittelussa
monella tavalla: huoneistoilla on isot ikkunat
ja toimiva pohjaratkaisu. A- ja E-taloissa
olohuoneen ja keittiön katto nousee viistosti
ylöspäin, mikä tekee tilasta avaran ja valoisan.
Saunan lisäksi jokaisella huoneistolla on oma
terassi/parveke sekä varasto, jonne kausitavarat

Myynti

saa kätevästi säilöön.

Katja Oksisto, 041 313 9946
Asiakaspalvelupäällikkö / Asuntomyynti

LUNA sijaitsee suositussa Saaristokaupungissa
ja lähistöltä löydät niin päiväkodin, koulun
kuin ruokakaupankin. Jynkänvuori upeine

Savon Rakentajat Oy
katja.oksisto@savonrakentajat.fi

ulkoilumaastoineen kohoaa liki takapihalta ja

Löydät meidät myös:

lähin uimaranta on kävelymatkan päässä.

www.savonrakentajat.fi
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viitteellinen kuva

”

Suunnittelussa on painotettu tontin tuomien mahdollisuuksien
hyödyntämistä. Skandinaavisen linjakkaat kodit ovat avaria ja
valoisia. Nykyisellä ratkaisulla jokaisen huoneiston asukkaat
pääsevät nauttimaan ympäröivästä luonnosta mahdollisimman
kattavasti. Taustalla kohoava Jynkänvuori tuo rakennuksille
upeat puitteet.
– Jukka Huotari, arkkitehti
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Luonnon sylissä

A

lueena Saaristokaupunki on monelle kuopiolaiselle tuttu.
Kalliotörmänkadun sijainnin yksi isoimmista plussista on upea
luonto, jonka helmaan taloyhtiö rakentuu. Lähin pururata löytyy
tien toiselta puolelta ja Jynkänmäkeä risteilevät lenkkipolut ja hiihtoladut kutsuvat ulkoilemaan ja nauttimaan raikkaasta ilmasta. LUNAn
läheltä löytyy päiväkoti ja Martti Ahtisaaren koulu on kävelymatkan
päässä. Sen välittömässä läheisyydessä on Keilankannan S-market.
Keskustaan tulee noin 7 kilometrin matka, jonka taitat näppärästi autolla,
bussilla tai pyörällä. Lähimmälle bussipysäkille tulee matkaa noin 400
metriä. Autojen paikoitus toteutetaan kahteen kerrokseen rakentuvalla
autokatoksella, josta voit ostaa itsellesi autokatospaikan.

”

Sijainnin yksi isoimmista
plussista on upea luonto,
jonka helmaan

taloyhtiö rakentuu.
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Alueen palvelut
PÄIVÄKODIT

KAUPAT

TERVEYS

Taidepäiväkoti Pilke 100 m
Lehtoniemen päiväkoti 600 m

S-market Keilanranta 700 m

Pääterveysasema 7 km

KOULUT

LIIKUNTAPAIKAT

MUITA PALVELUJA

Martti Ahtisaaren koulu 700 m

Paloniemen uimaranta 700 m
Painija Eino Leinon puisto 1 km
Lippumäen urheilualue 5 km
Ratsastuskoulu 2.5 km

Kuopion keskusta 7 km
Kaupunginkirjasto 7 km
Jynkän lähikirjasto 5 km
Pyörön lähikirjasto 5 km
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Valoa ja avaruutta

H

uoneistopohjien suunnittelussa on painotettu tyylikkyyttä ja
avaruutta. Isot ikkunat tuovat runsaasti valoa sisään. A- ja Etalojen olohuoneen ja keittiön huonekorkeus nousee viistosti

kolmeen metriin, mikä tekee tilasta taatusti avaran ja tyylikkään.
Sisustusmateriaalivalikoimamme on ajankohtainen ja trendikäs.

Sisustusvalinnoissa apunasi ovat sisutus- ja kalustesuunnittelun
ammattilaiset. Mikäli valikoimastamme ei löydy sinulle mieluista
ratkaisua, toteutamme myös lisä- ja muutostöitä joustavasti, jotta saat
juuri sinulle mieluisan kodin.
Haluaisitko keittiöösi aamiaiskaapin tai makuuhuoneeseen walk-in
vaatehuoneen? Nauttia tähtitaivaasta omasta ulkoporeammeesta
käsin? Arkieteisen? Omia toiveitaan kannattaa tuoda rohkeasti esille.

viitteellinen kuva
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”

Viihdy, hengitä, nauti
- olet kotona.

Haluamme tehdä

esteettisesti kauniita,
omien toiveidesi
mukaisia koteja
juuri Sinulle.

viitteellinen kuva
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Tyylikäs
koti juuri
Sinulle

A

s Oy LUNA rakentuu Saaristokaupunkiin Kuopioon. Kohde
koostuu kahdesta yksitasoisesta
rivitalosta sekä kolmesta kaksitasoisesta
paritalosta. Huoneistoja tulee yhteensä
16 kpl.

Autokatos rakentuu kahteen kerrokseen
ja jokaisella huoneistolla on mahdollisuus ostaa autokatospaikka. Autokatospaikkoja rakennetaan yhteensä 20 kpl ja
piha-autopaikkoja kolme, joista yksi jää
taloyhtiölle vieraspaikaksi.
Pihapiiriin rakennetaan VSS/pyörävarasto
sekä leikki/oleskelualue asemapiirustuksen mukaisesti.
As Oy LUNAn on suunnitellut arkkitehti
Jukka Huotari / Arkkitehtipalvelut.fi
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Asuntoyhtiö
As Oy LUNA
Kalliotörmänkatu 10,
70840 Kuopio

Huoneistojakauma
3h+kt+s 79 m 2
3h+kt+s 83 m 2
4h+kt+s 94 m 2
4h+kt+s 104,5 m 2

4 kpl
8 kpl
2 kpl
2 kpl

(paritalo)
(rivitalo)
(paritalo)
(rivitalo)

Lisäksi 20 kpl erikseen myytäviä
autokatospaikkoja
sekä 2 kpl erikseen myytävää
piha-autopaikkaa.

talo a

talo E

a 1

| 3 H + KT + S

|

83,0 m 2

E 10

| 4 H + KT + S

| 104,5 m 2

a 2

| 3 H + KT + S

|

83,0 m 2

E 11

| 3 H + KT + S

|

83,0 m 2

a 3

| 3 H + KT + S

|

83,0 m 2

E 12

| 3 H + KT + S

|

83,0 m 2

E 13

| 3 H + KT + S

|

83,0 m 2

E 14

| 3 H + KT + S

|

83,0 m 2

E 15

| 3 H + KT + S

|

83,0 m 2

E 16

| 4 H + KT + S

| 104,5 m 2

talo B
B 4

| 4 H + KT + S

B 5

| 3 H + KT + S

| 94,0

m2

| 79,0

m2

talo C
C 6

| 3 H + KT + S

|

79,0 m 2

C 7

| 3 H + KT + S

|

79,0 m 2

talo D
D 8

| 3 H + KT + S

| 79,0 m 2

D 9

| 4 H + KT + S

| 94,0 m 2

”

Kohde koostuu yhteensä
viidestä talosta, joista kolme on
kaksikerroksisia paritaloja (B-D)
ja kaksi taloista on yksikerroksisia
rivitaloja (A- ja E-talo).

tähän kuva
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viitteellinen kuva

Julkisivut
talo A

talo B

10

Julkisivut
talo C

talo D

11

Julkisivut
talo E

viitteellinen kuva
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Huoneistopohjien
merkkien selitykset

JPK

JK

APK

MU

PK

liesI
PÄÄLLÄ LIESITUULETIN

kylpyhuoneen/wc:n allas

JÄÄKAAPPIPAKASTIN

wc-istuin

jääkaappi,
pakastinkaappi

suihku

keittiön allas

K

astianpesukone

LTO

kiuas
ilmanvaihtokone

MIKROAALTOUUNI

pyykkikomero

tankokomero

siivouskomero

hyllykomero

ovi
ikkuna
portaikko

KT
RUOK 	
OH 	
MH 	
VH 	
KHH
KH
S
PP
KR
ET
VAR 	

=
=
=
=
=
=
=
=
=

KEITTOTILA
RUOKAILUTILA
OLOHUONE
MAKUUHUONE
VAATEHUONE
KODINHOITOHUONE
KYLPYHUONE
sauna
PAIKKAVARAUS
PYYKINPESUKONEELLE
= PAIKKAVARAUS
KUIVAUSRUMMULLE
= eteinen
= VARASTO

Rakennuttaja pidättää oikeuden suunnitelmanmuutoksiin.
Huoneiston kiintokalusteet erillisen kalustesuunnitelman mukaisesti.
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Pohjapiirustus
talo A

Pohjapiirustus
talo E

14

Pohjapiirustus
talo B

1. kerros

2. kerros

15

Pohjapiirustus
talo C

1. kerros

2. kerros
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Pohjapiirustus
talo D

1. kerros

2. kerros
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ASUNTOPOHJA
3 h + kt + s

83 m2

huoneistot A1, A2, E12 ja E14
Ikkuna-aukotuksessa voi esiintyä huoneistokohtaisia eroja
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ASUNTOPOHJA
3h + kt + s

83 m2

huoneistot A3, E11, E13 ja E15
Ikkuna-aukotuksessa voi esiintyä huoneistokohtaisia eroja
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ASUNTOPOHJA
3h + kt + s

94 m2

huoneisto B4
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ASUNTOPOHJA
3h + kt + s

79 m2

huoneisto B5, C7
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ASUNTOPOHJA
3h + kt + s

79 m2

huoneistot C6 ja D8
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ASUNTOPOHJA
3h + kt + s

94 m2

huoneisto D9
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ASUNTOPOHJA
4h + kt + s

104,5 m2

huoneisto E10
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ASUNTOPOHJA
4h + kt + s

104,5 m2

huoneisto E16
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rakennustapaseloste
YLEISTÄ
As Oy LUNA, Kuopio rakennetaan
vuokratontille Kuopion Rautaniemeen, Saaristokaupunkiin osoitteeseen Kalliotörmänkatu 10, 70840
Kuopio. Rakennushanke käsittää
kolme kaksikerroksista paritaloa,
kaksi yksikerroksista rivitaloa,
väestönsuojan, autokatoksen ja
jäterakennuksen. Asuntoja tulee
yhteensä 16 kappaletta. Asuntojen
irtaimistovarastot sijaitsevat asuntokohtaisesti asuntojen ulko-oven
läheisyydessä tai asunnon terassin/
parvekkeen yhteydessä. Taloyhtiölle
rakennetaan 20 autokatospaikkaa,
kaksi pistokkeellista piha-autopaikkaa ja yksi vieraspaikka.

PIHA-ALUEET
Tontin liikennealueet ovat sorapintaiset ja yhteiset oleskelualueet
ovat sora- ja nurmikkopintaisia.
Piha-alueet toteutetaan asemapiirustuksen mukaisesti. Suunnitelmia voidaan muuttaa tarvittaessa
maastonmuotojen takia. Aitoja,
muureja ja pengeryksiä voidaan
tarvittaessa lisätä/muuttaa.

ASUINTILAT

Katot

Lämpö

Katot pinnoitetaan kuivien tilojen
osalta mdf-paneelilla. Kosteissa
tiloissa on mdf-paneeli tai puupaneeli. Saunan katto on paneloitu.

Lämmönlähde on kaukolämpö.
Asuintiloissa ja lämpimissä tiloissa
on vesikiertoinen lattialämmitys.

kalusteet

Ilmanvaihtojärjestelmä on huoneistokohtaisella ilmanvaihtokoneella toteutettu tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtokone on
varustettu lämmöntalteenotolla.

Kalusteet, tasot ja välitilalevyt ovat
kalustetoimittajan vakiomallistoa.

Kodinkoneet
Asuntotyypistä riippuen asunnoissa
on vakiona tasoon upotettava keittotaso, kalusteuuni, liesituuletin, jääkaappi ja pakastin tai jääkaappipakastin, astianpesukone sekä mikroaaltouuni. Kodinkoneiden koko ja
malli määräytyy huoneistokoon
mukaisesti. Asunnon hintaan sisältyvät koneet esitetään sisustusesitteessä. Tarkempi asuntokohtainen
kodinkoneiden valinta tehdään
kalustemateriaalien valinnan yhteydessä.

RAKENNUS
Alapohja
Rakennuksen alapohja on maanvarainen betonilaatta.

Pintamateriaalit ovat valittavissa
sisustussuunnittelijan opastuksella
rakentajan tarjoamasta laajasta
valikoimasta. Kalusteet ovat
valittavissa kalustesuunnittelijan
opastuksella rakentajan tarjoamasta
laajasta valikoimasta.

Välipohja

Lattiat

Portaat

Kuivien asuintilojen lattiat ovat
vinyyliä tai laminaattia. Kosteissa
tiloissa lattiat ovat laatoitettuja.
Ulkovaraston lattiapinnat ovat
käsittelemätöntä betonia.

Seinät
Kuivissa tiloissa seinät ovat maalattuja. Kosteusrasitukselle alttiiksi
joutuvat seinäpinnat ovat laatoitettuja tai ne on maalattu kosteutta
kestävällä maalilla. Saunan seinät
ovat paneloituja.
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Rakennuksen välipohja on teräsbetonirakenteinen.

Yläpohja
Rakennuksen yläpohja on puurakenteinen.
Asunnon sisäpuolinen porras on
teräsbetonirakenteinen.

Väliseinät
Huoneistojen väliset seinät ovat
puurakenteisia tai teräsbetonirakenteisia. Kevyet väliseinät ovat pääosin puurunkoisia kipsilevyseiniä.

Ikkunat ja ovet
Ikkunat ovat puualumiinirakenteisia ja valmistajan vakiomallistoa.
Varastojen ovet ja ulko-ovet ovat
valmistajan vakio-ovia.

Ilmanvaihto

Kaapeli TV
Taloyhtiö liitetään alueen kaapelitv-verkkoon. Taloyhtiö varustetaan
sen lisäksi erillisellä kaapeliverkolla
esimerkiksi internetin käyttöä
varten (vain kaapelointi ja rasiointi).
Taloyhtiö tilaa liittymäsopimuksen
haluamallaan sisällöllä.

Muutostyöt
Asukkaiden tilaamia lisä- ja muutostöitä toteutetaan rakennusaikataulun mahdollistamalla tavalla.
Lisä- ja muutostöistä sovitaan aina
erikseen.

SITOUMUKSETTA
Huoneistoissa saattaa esiintyä
kotelointeja, jotka poikkeavat
suunnitelmapiirustuksista.
Koteloinnit, alas lasketut katot,
seinien siirrot ja hormit tehdään
LVIS-tekniikan vaatimassa laajuudessa. Niiden paikat ja mitat
saattavat muuttua LVIS-teknisistä
seikoista johtuen. Piha-alueet toteutetaan asemakuvan mukaisesti,
mutta muutokset piha-alueella ovat
mahdollisia esimerkiksi kallion tai
korkojen takia. Kohteen rakenteita
ja materiaaleja voidaan vaihtaa
toisiin samanarvoisiin/vastaaviin.
Yksityiskohdissa valmis toteutus
voi poiketa esitteen tiedoista.
Markkinointi- ja mainoskuvat ovat
taiteilijan näkemyksiä kohteesta,
eivätkä vastaa kaikilta osin toteutusta.
Rakennustapaselosteen tiedot
perustuvat tilanteeseen
syyskuu 2021.

isi
k
k
n
a
p
Rsen
n
i
a
l
a
m
on suo
kki
n
a
p
ö
t
Sääs
Optia

TERVETULOA TYYTYVÄISTEN
ASIAKKAIDEN PANKKIIN!
Meiltäuuteen
uuteenAs
AsOy
OyLuna
Aurinkokallion
-kotiisi
nopea asuntolainapäätös.
Meiltä
-kotiisi nopea
asuntolainapäätös.
Tulejuttelemaan
juttelemaankanssamme
kanssammeasunnon
asunnonrahoituksesta.
rahoituksesta.
Tule

Kristiina
KristiinaMartikainen
Martikainen
rahoitusneuvoja
rahoituspäällikkö
044
2543
044 702 2543

Säästöpankki Optia
Kauppakatu 22, 70100 KUOPIO
Puh. 029 041 2650
saastopankki.fi/kuopio
Puh. hinta: lankapuh. 8,35 snt + 6,91 snt/min, matkapuh. 8,35 snt + 16,69 snt/min
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savonrakentajat.fi
Katja Oksisto
asiakaspalvelupäällikkö
/asuntomyynti
puh. 041 313 9946
katja.oksisto@savonrakentajat.fi

