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Rakennamme As Oy Selenen Pirtinkaarelle 
Kuopioon, kaikkien tarvitsemiesi palveluiden 
äärelle. Taloyhtiöön kuuluu rivitaloja sekä 

paritaloja. Huoneistokokojen monipuolisuus tuo 
vaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin: etsitpä sitten 
isompaa huoneistoa perheellesi tai mahdollises-
ti pienenpää asuntoa omakotitalossa vietettyjen 
vuosien jälkeen - sen löydät täältä. Pihapiiriin tulee 
viihtyisä, liikenteeltä rauhoitettu leikki- ja oleskelu-
alue, jossa on kaikkien mielekästä viettää aikaa. 

Ilmansuuntiin nähden huoneistot sijoittuvat  
täydellisesti: on sekä etelään että länteen päin  
sijoittuvia, suojaisia takapihoja. Pääset siis nautti-
maan valosta ja omasta rauhasta. Huoneistojen 
isot ikkunat tuovat runsaasti luonnonvaloa sisään. 
Harrastus- ja kausitavarat saat säilytykseen omaan 
varastoon ja myös sauna löytyy joka huoneistosta. 
Tilavalle terassille/parvekkeelle mahtuu isompikin 
kalusteryhmä ja halutessasi se voidaan myös lasit-
taa. Näin sen käyttöaika pitenee pitkälle syksyyn. 

Selenen sijainti tuo helpotusta arkeen, sillä kaikki 
palvelut kaupoista päiväkotiin löydät aivan vierestä.  
Auton saat pysäköityä autokatokseen ja bussi-
pysäkki löytyy tien toisella puolella. Harrastus- ja 
virkistyspaikkojen läheisyys tekee yhteisen ajan 
viettämisen helpoksi. Läheinen uimaranta kutsuu 
kesäisen rantapäivän viettoon ja alueen leikkipuis-
toissa viihtyvät niin pienet kuin isommatkin lapset.

Yhteistä aikaa  
ja tilaa olla,  
tyylistä  
tinkimättä

Myynti
Anniina Parviainen
Asuntomyynti
puh. 041 312 0147
anniina.parviainen@savonrakentajat.fi

Löydät meidät myös: 
www.savonrakentajat.fi



3

” Luonnon eri elementtien läheisyys: metsä sekä vesistö, 
tekevät Selenen sijainnista ihanteellisen idylliseen ja  
rauhalliseen asumiseen. Huoneistopohjien suunnittelussa  
on panostettu erityisesti arjen sujuvoittamiseen ja jokainen  
neliö on käytetty järkevästi. Muotokieleltään modernit  
rakennukset istuvat ympäristöön kauniisti.

– Jukka Huotari, arkkitehti

viitteellinen kuva
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Kaikki helposti  
kodin lähellä

As Oy Selene rakentuu Pirtinkaarelle, Saaristokaupungin eteläiselle  
puolelle. Sen keskeinen sijainti mahdollistaa monipuolisen harrasta- 
misen ja yhteisen ajanvieton niin sisällä kuin ulkona. 

 
Lähin päiväkoti, koulu ja kauppa ovat tien toisella puolella. Tämä tuo helpotusta  
arkeen ja aikaa jää enemmän mielekkäiden asioiden tekemiseen. Lippumäen  
liikuntapalvelut kuntosaleineen ja skeittipuistoineen sijaitsevat kätevän matkan 
päässä, joten harrastusten pariin on helppo liikkua myös pyörällä tai bussilla,  
jonka pysäkki sijaitsee aivan talon vieressä.
 
Selenessä vehreä luonto on lähellä mahdollistaen monipuolisen ulkoilun.  
Täällä myös vesistöt ovat lähellä, Kallavesi on noin puolen kilometrin päässä ja  
Kirveslahden uimarannallekin tulee matkaa vain kilometri. Kirveslahden rannalla  
on myös talviuintimahdollisuus. Veneelle löytyy paikka läheisestä Pirttilahden 
venesatamasta. Pirtin alueella on myös loistavat lenkkeilypolut ja hiihtoladut sekä 
runsaasti leikkipuistoja. 

”Vehreä luonto sekä kattavat 
palvelut ovat käden ulottuvilla.
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PIRTTILAHDEN 

AS OY SELENE

PÄIVÄKOTI TOUHULA
SAARISTOKAUPUNKI

K-MARKET PIRTTI

NORLANDIA LOUNA PÄIVÄKOTI

PIRTTILAHDEN 
VENESATAMA

LÄHILIIKUNTA-
PAIKKA

Alueen palvelut

PÄIVÄKODIT
Touhula Saaristokaupunki 100 m
Takkapolun päiväkoti 150 m
Musiikkipäiväkoti Priimi 600 m
Kuoppamäen päiväkoti 637 m
Norlandia Louna päiväkoti 1,1 km
  

KAUPAT
K-Market Pirtti 20 m
K-Market Pirtinportti 800 m
Lidl 2 km
S-Market 2,2 km
K-Supermarket 2,2 km

TERVEYS
Pyörön terveysasema 2,1 km
Pääterveysasema 12 km
Kuopion yliopistollinen  
sairaala 11 km

LIIKUNTAPAIKAT
Lippumäen  
uima- ja jäähalli 2,1 km
Fressi Lippumäki 1,9 km
Lähiliikuntapaikka 500 m
Kirveslahden uimaranta 1 km

KOULUT
Pirtin koulu 100 m
Aurinkorinteen koulu 1,5 km
Jynkän koulu 4,1 km
Jynkänlahden koulu 3,4 km

TAKKAPOLUN
PÄIVÄKOTI

MUITA PALVELUJA
Pirttilahden venesatama 1 km
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Huoneistopohjat ovat valoisia ja avaria, mikä tuo täydelliset 
olosuhteet toiveidesi mukaisen sisustuksen toteuttamiseen. 
Tarjoamme laajan ja tyylikkään sisustusmateriaalivalikoiman, 

joista pääset valitsemaan mieleisesi kokonaisuuden. Laadukkaat  
materiaalit ovat ekologisia, sillä ne kestävät hyvin aikaa ja käyttöä. 
Kodinkoneet ovat tasokkaita ja tuovat huoneistojen parhaita puolia 
esille. Olohuoneiden isot ikkunat päästävät luonnonvalon tulvimaan 
sisään. Huonekorkeus ja rakennusten arkkitehtuuri vievät asumisviih-
tyvyyden täysin uudelle tasolle. 

Apunasi sisustusprosessissa ovat suunnittelun ammattilaiset.  
Toteutamme joustavasti myös toivomiasi lisä- ja muutostöitä, mikäli 
ne rakennusaikataulun puolesta ovat suinkin mahdollisia.  
Omia toiveitaan kannattaa tuoda rohkeasti esille!

Valoa ja avaruutta

viitteellinen kuva
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” toteutamme joustavasti myös 
toivomiasi lisä- ja muutostöitä.

viitteellinen kuva
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Taloyhtiö rakentuu eteläiseen  
Kuopioon, Pirtinkaarelle.  
Kohde koostuu yhteensä seitse-

mästä rakennuksesta, joista kolme on 
yksitasoista rivitaloa, kolme kaksita-
soista paritaloa sekä yksi yksitasoinen 
paritalo. Huoneistoja tulee yhteensä 19 
kpl.    
 
Autopaikoitusta varten rakennetaan  
kolme autokatosta, joihin tulee yhteensä  
19 kpl autokatospaikkoja. Autopaikat on 
varustettu lämpöpistokkeella ja ne myy-
dään erikseen. Lisäksi taloyhtiön käyt-
töön jää kolme autopaikkaa, joista yksi 
on LE-paikka. Pihapiiriin rakennetaan 
VSS/pyörävarasto, varasto, jätesuoja, 
leikki-/oleskelualue sekä polkupyörä-
paikka asemapiirustuksen mukaisesti.

LISäTIETOJA

Kuopion kaupungin vuokratontti.  
Lisätietoja kaavoituksesta antaa Kuopion 
kaupunki. Rakennustöiden arvioitu  
aloitus on kevättalvella 2022 ja kohteen 
arvioitu valmistuminen loppuvuodesta 
2022.
 
As Oy Selenen on suunnitellut  
arkkitehti Jukka Huotari /  
Arkkitehtipalvelut.fi

  

HuONEISTOJAKAuMA

3h+kt+s      79,0 m2    2 kpl
3h+kt+s      83,0 m2    7 kpl
4h+kt+s      93,5 m2    4 kpl
4h+kt+s      94,0 m2    2 kpl
5h+kt+s     109,0 m2     2 kpl (yksitasoinen)
5h+kt+s     109,0 m2    2 kpl (kaksitasoinen)
 
Autokatospaikkoja 19 kpl
Vieraspaikkoja 3 kpl /joista yksi LE/vieras

Tyylikäs 
koti  
juuri sinulle

ASunToYHTiö
AS oY SeLene, Kuopio
Pirtinkaari 24
70820 kuoPio
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talo a  RIVITALO, yKSITASOINEN   

a 1  |   3 H + KT + S    |    83,0 m2

a 2   |   3 H + KT + S    |    83,0 m2

a 3    |   3 H + KT + S    |    83,0 m2

talo C  PARITALO, yKSITASOINEN

C 6    |   4 H + KT + S    |    93,5 m2

C 7    |   4 H + KT + S    |    93,5 m2

talo D  PARITALO, KAKSITASOINEN

D 8     |   4 H + KT + S    |   94,0 m2

D 9    |   3 H + KT + S    |   79,0 m2 

talo E  PARITALO, KAKSITASOINEN 

E 10     |   3 H + KT + S   |    79,0 m2

E 11     |   4 H + KT + S   |    94,0 m2 

talo F  RIVITALO, yKSITASOINEN

F 12     |   5 H + KT + S   |   109,0 m2

F 13     |   3 H + KT + S   |    83,0 m2 

F 14    |   4 H + KT + S   |    93,5 m2

talo G  RIVITALO, yKSITASOINEN

G 15     |   4 H + KT + S   |   93,5 m2

G 16     |   3 H + KT + S   |    83,0 m2 

G 17    |   3 H + KT + S   |    83,0 m2

G 18    |   3 H + KT + S   |    83,0 m2

G 19     |   5 H + KT + S   |  109,0 m2

talo B  PARITALO, KAKSITASOINEN

B 4    |   5 H + KT + S    |   109,0 m2

B 5    |   5 H + KT + S    |   109,0 m2

”Kohde koostuu yhteensä  
seitsemästä talosta, joista  
kolme on yksitasoista rivitaloa, 
kolme kaksitasoista paritaloa 
sekä yksi yksitasoinen paritalo.

viitteellinen kuva
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JuLKiSiVuT

talo B

talo A
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JuLKiSiVuT

talo D

talo C



12

JuLKiSiVuT
talo E

talo F A
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JuLKiSiVuT
talo G

F

G
D EB

A

C

viitteellinen kuva
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1. kerros

poHJApiiruSTuS
talo A
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1. kerros

2. kerros

poHJApiiruSTuS
talo B
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poHJApiiruSTuS
talo C

1. kerros
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poHJApiiruSTuS
talo D

1. kerros

2. kerros
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poHJApiiruSTuS
talo E

1. kerros

2. kerros
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poHJApiiruSTuS
talo F

1. kerros
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poHJApiiruSTuS
talo G

1. kerros
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”Vehreässä Pirtissä viihtyy koko perhe.  
Monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet 
ovat aivan lähellä, mm. beach volley-, koripallo- ja  
jalkapallokentät sekä leikkipuisto ja uimaranta.
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 3h + kt + s  83 m2

ASunTopoHJA

huoneistot A1, A3, G16 ja G18

1. kerros



23

 3h + kt + s  83 m2

huoneistot A2, F13 ja G17

ASunTopoHJA

1. kerros
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 5h + kt + s  109 m2

huoneisto B4

ASunTopoHJA

1. kerros 2. kerros
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 5h + kt + s  109 m2

huoneisto B5

ASunTopoHJA

1. kerros 2. kerros
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 4h + kt + s  93,5 m2

huoneistot C6 ja G15

ASunTopoHJA

1. kerros
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 4h + kt + s  93,5 m2

huoneistot C7 ja F14 

ASunTopoHJA

1. kerros
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 4h + kt + s  94 m2

huoneistot D8

ASunTopoHJA

1. kerros 2. kerros
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 3h + kt + s  79 m2

huoneisto D9

ASunTopoHJA

1. kerros 2. kerros
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 3h + kt + s  79 m2

huoneisto E10

ASunTopoHJA

1. kerros 2. kerros
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 4h + kt + s  94 m2

ASunTopoHJA

huoneisto E11 

1. kerros 2. kerros
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 5h + kt + s  109 m2

ASunTopoHJA

huoneisto F12 

1. kerros
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 5h + kt + s  109 m2

huoneisto G19 

ASunTopoHJA

1. kerros
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YLEISTÄ
As Oy Selene, Kuopio rakennetaan 
vuokratontille Kuopion Pirttiin, 
Saaristokaupunkiin osoitteeseen 
Pirtinkaari 24, 70820 Kuopio. Raken-
nushanke käsittää kolme yksita-
soista rivitaloa, kolme kaksitasoista 
paritaloa sekä yhden yksitasoisen 
paritalon, väestönsuojan, taloyhtiön 
varaston, jätesuojan ja kolme auto-
katosta. Asuntoja tulee yhteensä 19 
kappaletta. Asuntojen irtaimistova-
rastot sijaitsevat asuntokohtaisesti 
asuntojen ulko-oven läheisyydessä 
tai asunnon terassin/parvekkeen 
yhteydessä. Taloyhtiölle rakenne-
taan 19 autokatospaikkaa. Lisäksi 
rakennetaan kolme vieraspaikkaa, 
joista yksi on LE-paikka.

PIHa-aLUEET
Tontin liikennealueet ovat sora-
pintaiset ja yhteiset oleskelualu-
eet ovat sora/nurmikkopintaisia. 
Piha-alueet toteutetaan asemapii-
rustuksen mukaisesti. Suunnitel-
mia voidaan muuttaa tarvittaessa 
maastonmuotojen takia. Aitoja 
voidaan tarvittaessa lisätä/muut-
taa maaston ja tilanteen mukaan. 
Huoneistojen takapihalle, huoneis-
tojen väliin rakennetaan aita.

aSUINTILaT
Pintamateriaalit sekä kiintokalus-
teet ovat valittavissa rakentajan 
tarjoamasta valikoimasta rakennus-
aikataulun mukaisesti. 

LATTIAT
Kuivien asuintilojen lattiat ovat 
vinyyliä tai laminaattia. Kosteissa 
tiloissa lattiat ovat laatoitettuja. 

SEINÄT
Kuivissa tiloissa seinät ovat maa-
lattuja. Kosteusrasitukselle alttiiksi 
joutuvat seinäpinnat ovat laatoi-
tettuja tai ne on maalattu kosteutta 
kestävällä maalilla. Saunan seinät 
ovat paneloituja.

KATOT
Kuivissa tiloissa alakatto valkoinen 
ruiskutasoite tai valkoinen mdf- 
paneeli tuotteen saatavuuden 
mukaan. Kosteissa tiloissa on mdf-

rAKennuSTApASeLoSTe
paneeli tai puupaneeli. Saunan katto 
on paneloitu. 

KIINTOKALUSTEET
Kiintokalusteet, tasot ja välitilalevyt 
ovat kalustetoimittajan vakiomal-
listoa. 

KODINKONEET
Asuntotyypistä riippuen asunnoissa 
on vakiona tasoon upotettava keitto-
taso, liesituuletin tai keittotaso liesi-
tuulettimella, kalusteuuni, jääkaappi 
ja pakastin tai jääkaappipakastin, 
astianpesukone sekä mikroaalto-
uuni. Kodinkoneiden koko ja malli 
määräytyy huoneistokoon mukai-
sesti. Asunnon hintaan sisältyvät 
koneet esitetään sisustusesitteessä. 
Tarkempi asuntokohtainen kodin-
koneiden valinta tehdään kaluste-
materiaalien valinnan yhteydessä. 
Asukasmuutokset mahdollisia.

RaKENNUS

ALAPohJA 
Rakennuksen alapohja on maan-
varainen betonilaatta.

VäLIPohJA
Rakennuksen välipohja on teräs-
betonirakenteinen.

YLäPohJA
Rakennuksen yläpohja on puura-
kenteinen. Palomääräysten vaati-
musten mukaisesti tarvittaessa 
teräsbetonirakenteinen.

PORTAAT
Asunnon sisäpuolinen porras on 
teräsbetonirakenteinen.

VÄLISEINÄT
Huoneistojen väliset seinät ovat 
teräsbetonirakenteisia.  
Kevyet väliseinät ovat pääosin  
puurunkoisia kipsilevyseiniä.

IkkUnAT JA oVET
Ikkunat ovat puualumiinirakentei-
sia ja valmistajan vakiomallistoa. 
Varastojen ovet ja ulko-ovet ovat 
valmistajan vakio-ovia.

LÄmPö
Lämmönlähde on kaukolämpö. 

Asuintiloissa ja lämpimissä tiloissa 
on vesikiertoinen lattialämmitys.

ILmANVAIhTO
Ilmanvaihtojärjestelmä on huoneis-
tokohtaisella ilmanvaihtokoneella 
toteutettu tulo- ja poistoilmanvaihto. 
Ilmanvaihtokone on varustettu läm-
möntalteenotolla.

KAAPELI TV
Taloyhtiö liitetään alueen kaapeli 
TV-verkkoon. Taloyhtiö varustetaan 
sen lisäksi erillisellä kaapeliverkolla 
esim. Internetin käyttöä varten (vain 
kaapelointi ja rasiointi). Taloyhtiö 
tilaa liittymäsopimuksen haluamal-
laan sisällöllä. Valokuituvaraus on 
kaapeloitu huoneistoihin asti. 

mUUTOSTYöT 
Asukkaiden tilaamia lisä- ja muu-
tostöitä toteutetaan rakennusaika-
taulun mahdollistamalla tavalla. 
Lisä- ja muutostöistä sovitaan aina 
erikseen. 

SITOUMUKSETTa
Huoneistoissa saattaa esiintyä ko-
telointeja, jotka poikkeavat suunni-
telmapiirustuksista. Koteloinnit, 
kattojen alaslaskut, seinien siirrot ja 
hormit tehdään LVIS-tekniikan vaa-
timassa laajuudessa. Niiden paikat 
ja mitat saattaa muuttua LVIS-tekni-
sistä seikoista johtuen. Piha-alueet 
toteutetaan asemakuvan mukaisesti, 
mutta muutokset piha-alueella 
mahdollisia esimerkiksi kallion tai 
korkojen takia. Kohteen rakenteita 
ja materiaaleja voidaan vaihtaa 
toisiin samanarvoisiin/vastaaviin. 
yksityiskohdissa valmis toteutus 
voi poiketa esitteen tiedoista. Mark-
kinointi- ja mainoskuvat ovat taitei-
lijan näkemyksiä kohteesta, eivätkä 
vastaa kaikilta osin toteutusta.
Rakennustapaselosteen tiedot perus-
tuvat tilanteeseen maaliskuu 2022. 

LISÄKSI HUOMIOITaVaa
Rakennustarvikkeiden ja kodin-
koneiden saatavuushaasteiden 
vuoksi rakentaja pidättää oikeuden 
vaihtaa tarvittaessa tässä raken-
nustapaselosteessa esitetty tuote 
samankaltaiseen / vastaavanlai-
seen tuotteeseen.  
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Rs-pankkisi  

on suomalainen 

Säästöpankki  

Optia

Säästöpankki Optia
Kauppakatu 22, 70100 KUOPIO  
Puh. 029 041 2650 
saastopankki.fi/kuopio

Kristiina Martikainen
rahoitusneuvoja 
044 702 2543

Meiltä uuteen As Oy Aurinkokallion -kotiisi nopea asuntolainapäätös.
Tule juttelemaan kanssamme asunnon rahoituksesta.

Puh. hinta: lankapuh. 8,35 snt + 6,91 snt/min, matkapuh. 8,35 snt + 16,69 snt/min

TERVETULOA TYYTYVÄISTEN 
ASIAKKAIDEN PANKKIIN!
Meiltä uuteen As Oy Selene -kotiisi nopea asuntolainapäätös.
Tule juttelemaan kanssamme asunnon rahoituksesta.

Tiina Pikkarainen
044 332 1400



savonrakentajat.fi

Anniina Parviainen
Asuntomyynti

puh. 041 312 0147
anniina.parviainen@savonrakentajat.fi


