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As Oy Athene rakentuu Keilanrinteelle  
Saaristokaupunkiin, Jynkänmäen upeiden 
ulkoilumaastojen ja palveluiden äärelle. 

Tämä hissillä varustettu kerrostalo pitää sisällään  
33 avaraa ja valoisaa huoneistoa yksiöistä neliöihin  
– täältä löydät kodin moneen eri elämänvaiheeseen. 
Portaikon lasiseinän myötä rakennus on äärimmäi-
sen valoisa ja perinteisestä kerrostalorakentami-
sesta poikkeava. Pihapiiriin rakentuu autokatosten 
ja ulkovälinevaraston lisäksi viihtyisä alue leikkiin ja 
oleskeluun. Kausitavarat saa säilöön kätevästi huo-
neistokohtaiseen irtainvarastoon. Alakertaan raken-
tuu myös varastotila polkupyörille ja tilaa varataan 
lisäksi polkupyörän huollolle.

Huoneistojen varustetasoon ja suunnitteluun kan-
nattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä Athenen 
kaltaista kotien varustelutasoa ja arkkitehtuuria on 
harvemmin kerrostaloissa tarjolla. Avarien ja tilavien 
huoneistojen asumisviihtyvyyteen on panostettu 
monella tavoin: huoneistojen parvekkeelle pääset 
kulkemaan liu’utettavan lasioven kautta ja isoista  
ikkunoista valo suorastaan tulvii sisään. Yksiöissä  
on kerrosluvusta riippuen joko oma terassi tai rans-
kalainen parveke. Päätykolmiossa ja -neliöissä 
pääset omalle parvekkeelle myös suoraan kylpy-
huoneesta!  Tilavat parvekkeet ja terassit ovat lasi-
tuksen ansiosta käytettävissä myös kylmempinä 
vuodenaikoina.

Athenen sijainti on ulkoilusta nauttivan ihmisen 
unelma: Jynkänmäellä risteävät lenkkipolut pal-
velevat niin ulkoilijoita, hiihtäjiä kuin maastopyö-
räilijöitä. Kesähelteellä teet virkistävän uintiretken 
läheiselle Paloniemen uimarannalle, joka on vain 
kivenheiton päästä taloyhtiöstä. Lähietäisyydeltä 
löytyy niin kauppa, päiväkoti kuin koulukin. 

Luonnon- 
läheisyyttä ja  
asumis- 
mukavuutta

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

Löydät meidät myös: 
www.savonrakentajat.fi
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” As Oy Athenessa suunnittelun painopiste on ollut asumisviihty-
vyydessä, mikä näkyy reilumman kokoisina huoneistoina ja hyvänä 
varustelutasona. Alimman kerroksen huoneistoilla on oma terassi, 
joka tuo rivitaloasumisen tuntua myös kerrostaloon. Porraskäytä-
vän lasinen seinä tuo valon ja luonnon heti sisälle. 

– Jukka Huotari, arkkitehti

viitteellinen kuva
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Luonnon sylissä

Keilanrinteenkatu ja Jynkänmäen alue Saaristokaupungissa ovat 
ulkoilijoiden suosiossa eikä syyttä: tämän helpommaksi ei luon-
nosta nauttiminen tule, sillä Jynkänvuoren ulkoilumaastot avau-

tuvat melkeinpä takapihalta ja ovat niin hiihtäjien, lenkkeilijöiden kuin 
pyöräilijöidenkin käytössä. Palonimen uimarannalle tulee matkaa alle 
puoli kilometriä. 

Arkeasi helpottavat alueen monipuoliset palvelut: lähin päiväkoti on 
muutaman minuutin kävelymatkan päässä ja lähin koulu sekä kauppa 
ovat myös äärellään. 

 ”Sijainnin yksi isoimmista 
plussista on upea luonto, 

jonka helmaan  
taloyhtiö rakentuu.
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PALONIEMEN UIMARANTA

MARTTI AHTISAAREN KOULU

LEHTONIEMEN
PÄIVÄKOTI

PAINIJA EINO
LEINON PUISTO

S-MARKET
KEILANKANTA KUOPIO

TAIDEPÄIVÄKOTI 
PILKE

AS OY ATHENE

Lehtonie
Lehtonie

Alueen palvelut

PÄIVÄKODIT
Taidepäiväkoti Pilke 100 m
Lehtoniemen päiväkoti 300 m

  

KAUPAT
S-market Keilanranta 400 m

TERVEYS
Pääterveysasema n. 6,5 km

LIIKUNTAPAIKAT
Paloniemen uimaranta 400 m
Painija Eino Leinon puisto 700 m
Lippumäen urheilualue n. 5 km
Ratsastuskoulu n. 2 km

KOULUT
Martti Ahtisaaren koulu 400 m

MUITA PALVELUJA
Kuopion keskusta  n. 6,5 km
Kaupunginkirjasto  n. 6,5 km
Jynkän lähikirjasto  n. 4,5 km
Pyörön lähikirjasto  n. 4,5 km

Keilanrinteenkatu
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Athenen varustelutaso ja huoneistopohjat poikkeavat yleisestä tarjonnasta 
monin eri tavoin. Huoneistojen ikkunat ovat kookkaat ja useat asunnot on 
varustettu liu’utettavalla parvekkeen lasiovella. Isoimmissa huoneistoissa 

pääset parvekkeellesi saunan jälkeen myös suoraan kylpyhuoneesta. Alimmassa 
kerroksessa huoneistoilla on oma, tilava terassi, joka tuo rivitaloasumisen tuntua 
myös kerrostaloon.

Asumisviihtyvyyteen on panostettu suunnittelussa monin tavoin. Huoneistot ovat 
väljiä ja tilavaksi suunniteltuja. Saarekkeellisissa keittiöissä on keittotaso, johon 
on integroitu liesituuletin. Tämä lisää huoneiston avaruutta. 

Ostamalla asuntosi ajoissa pääset valitsemaan itse tulevan kotisi sisustusmate-
riaalit. Materiaalivalinnoissa sinulla on apunasi suunnittelun ammattilaiset ja 
toteutamme myös yksilöllisiä toiveita rakennusaikataulun niin salliessa.

Valoa ja avaruutta

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

viitteellinen kuva



8

As Oy Athene rakentuu Keilan-
rinteenkadulle Kuopion Saaristo-
kaupunkiin. Kohde koostuu 

yhdestä yksiportaisesta, hissillä varuste-
tusta viisikerroksisestä kerrostalosta. 

Huoneistoja tulee yhteensä 33 kpl. 
Autokatoksia rakennetaan kolme kappa-
letta ja lisäksi pihapiirin rakentuu jäte-
katos, ulkovälinevarasto ja leikki-/oles-
kelualue asemapiirustuksen mukaisesti. 
Autokatospaikkoja tulee yhteensä 32 kpl 
ja piha-autopaikkoja 6 kpl. Paikat myy-
dään erikseen. Lisäksi pihapiiriin jää  
kaksi vierasautopaikkaa.

Polkupyörien säilytysmahdollisuus  
löytyy alakerran pyörävarastosta ja  
rakennuksen suojaan rakentuvasta  
pyöräkatoksesta. Jokaisella huoneis-
tolla on oma irtainvarasto rakennuksen 
ensimmäisessä kerroksessa.

As Oy Athenen on suunnitellut arkkitehti 
Jukka Huotari / Arkkitehtipalvelu.fi

  

HuOnEISTOJAKAuMA

4h+kt+s      88,0 m2    5 kpl
3h+kt+s      74,5 m2    4 kpl
3h+kt+s       71,5 m2     4 kpl 
2h+kt+s       55,5 m2    4 kpl
2h+kt           46,0 m2     8 kpl 
2h+kt+s       39,5 m2    1 kpl
1h+kt+s       34,0 m2    1 kpl
1h+kt           31,0 m2    1 kpl
1h+kt           30,5 m2     5 kpl

Autokatospaikkoja 32 kpl
piha-autopaikkoja 6 kpl
Vieraspaikkoja 2 kpl

Tyylikäs 
koti  
juuri sinulle

As Oy ATHene
keilanrinteenkatu 6,
70840 kuopio
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kerros 1     

a 1  |   1 H + KT        |    30,5 m2

a 2   |   1 H + KT       |    31,0 m2

a 3    |   2 H + KT + S      |    39,5 m2

a 4   |   4 H + KT + S      |    88,0 m2

a 5    |   1 H + KT + S      |    34,0 m2

kerros 2  

a 6  |   2 H + KT        |    46,0 m2

a 7   |   2 H + KT       |    46,0 m2

a 8    |   3 H + KT + S      |    74,5 m2

a 9   |   2 H + KT + S     |    55,5 m2

a 10    |   1 H + KT       |    30,5 m2

a 11    |   3 H + KT + S     |    71,5 m2

a 12   |   4 H + KT + S      |    88,0 m2

kerros 3  

a 13  |   2 H + KT       |    46,0 m2

a 14   |   2 H + KT       |    46,0 m2

a 15    |   3 H + KT + S     |    74,5 m2

a 16   |   2 H + KT + S     |    55,5 m2

a 17    |   1 H + KT        |    30,5 m2

a 18    |   3 H + KT + S     |    71,5 m2

a 19   |   4 H + KT + S     |    88,0 m2 

”Kohde koostuu yhdestä yksiportaisesta, 
hissillä varustetusta viisikerroksisestä 
kerrostalosta, johon tulee 33 huoneistoa.

viitteellinen kuva
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kerros 4  

a 20  |   2 H + KT       |    46,0 m2

a 21   |   2 H + KT       |    46,0 m2

a 22    |   3 H + KT + S      |    74,5 m2

a 23   |   2 H + KT + S      |    55,5 m2

a 24    |   1 H + KT       |    30,5 m2

a 25    |   3 H + KT + S     |    71,5 m2

a 26  |   4 H + KT + S      |    88,0 m2

kerros 5  

a 27  |   2 H + KT       |    46,0 m2

a 28   |   2 H + KT       |    46,0 m2

a 29    |   3 H + KT + S      |    74,5 m2

a 30   |   2 H + KT + S      |    55,5 m2

a 31    |   1 H + KT        |    30,5 m2

a 32    |   3 H + KT + S      |    71,5 m2

a 33  |   4 H + KT + S      |    88,0 m2
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JuLkisiVu

Lounaaseen

Koilliseen

Luoteeseen

Kaakkoon
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keRROsPOHJA

2. kerros

1. kerros
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keRROsPOHJA

3. kerros

4. kerros
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keRROsPOHJA

5. kerros
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HuoneistopoHjien  
merkkien selitykset

Rakennuttaja pidättää oikeuden suunnitelmanmuutoksiin. 

Huoneiston kiintokalusteet erillisen kalustesuunnitelman mukaisesti.

wc-ISTuIn

OVI

TAnKOKOMERO

HYLLYKOMERO

IKKunA

LIESI
PÄÄLLÄ LIESITUULETIN

KYLPYHuOnEEn/wc:n ALLAS

JääKAAPPI,
PAKASTInKAAPPI

JääKAAPPIPAKASTIn

PORTAIKKO

SuIHKu

ILMAnVAIHTOKOnE

KIuAS

PYYKKIKOMERO

KEITTIön ALLAS

ASTIAnPESuKOnE

JK PK

APK
LTO

K

SIIVOuSKOMERO

KT    =  KEITTOTILA
RUOK    =  RUOKAILUTILA
OH    =  OLOHUONE
MH    =  MAKUUHUONE
VH    =  VAATEHUONE
KHH    =  KODInHOITOHuOnE
KH    =  KYLPYHuOnE
S    =  SAunA
PP    =  PAIKKAVARAUS  
       PYYKInPESuKOnEELLE
KR    =  PAIKKAVARAUS 
       KuIVAuSRuMMuLLE
ET    =  ETEINEN
VAR    =  VARASTO

MIKROAALTOuunIMU

JPK
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 1h + kt       30,5 m2

AsunTOPOHJA

a1  1. kerros
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 1h + kt       31,0 m2

AsunTOPOHJA

a2  1. kerros
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 2h + kt + s       39,5 m2

AsunTOPOHJA

a3  1. kerros
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 4h + kt + s       88,0 m2

AsunTOPOHJA

a4     1. kerros
a12    2. kerros
a19    3. kerros
a26   4. kerros
a33   5. kerros



19

 1h + kt + s       34,0 m2

AsunTOPOHJA

a5     1. kerros
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AsunTOPOHJA
 2h + kt       46,0 m2

a6     2. kerros
a13   3. kerros
a20  4. kerros
a27  5. kerros
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AsunTOPOHJA
 2h + kt       46,0 m2

a7     2. kerros
a14   3. kerros
a21  4. kerros
a28  5. kerros
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AsunTOPOHJA
 3h + kt + s       74,5 m2

a8     2. kerros
a15   3. kerros
a22  4. kerros
a29  5. kerros
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AsunTOPOHJA
 2h + kt + s       55,5 m2

a9     2. kerros
a16   3. kerros
a23  4. kerros
a30  5. kerros
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AsunTOPOHJA
 1h + kt       30,5 m2

a10   2. kerros
a17   3. kerros
a24  4. kerros
a31   5. kerros
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AsunTOPOHJA
 3h + kt + s       71,5 m2

a11   2. kerros
a18   3. kerros
a25  4. kerros
a32  5. kerros
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YLEISTÄ
As Oy Athene,  Kuopio rakennetaan Kuopi-
onkaupungin vuokratontille Saaristokau-
punkiin osoitteeseen Keilanrinteekatu 6, 
70840 Kuopio. Rakennushanke käsittää 
yhden yksiportaisen, viisikerroksisen, 
hissillä varustetun kerrostalon, ulkovä-
linevaraston, jätesuojan ja kolme auto- 
katosta. Asuntoja tulee yhteensä 33 kap-
paletta. Asuntojen irtaimistovarastot  
sijaitsevat rakennuksen ensimmäises-
sä kerroksessa. Autokatoksiin rakentuu 
32 autokatospaikkaa ja tämän lisäksi  
rakennetaan kuusi piha-autopaikkaa 
sekä kaksi taloyhtiön hallintaa jäävää  
piha-autopaikkaa, joista toinen LE-paik-
ka. Rakennukset sekä piha-alue toteute-
taan kokonaisuudessaan asemapiirus-
tuksen mukaisesti.

PIHa-aLUEET
Tontin liikennealueet ovat asfalttipintai-
set ja yhteiset oleskelualueet ovat sora/
nurmikkopintaisia. Piha-alueet toteu-
tetaan asemapiirustuksen mukaisesti. 
Suunnitelmia voidaan muuttaa tarvitta-
essa maastonmuotojen takia. Aitoja tai 
istutuksia voidaan tarvittaessa lisätä/
muuttaa maaston ja tilanteen mukaan. 

aSUINTILaT
Pintamateriaalit sekä kiintokalusteet ovat 
valittavissa rakentajan tarjoamasta vali-
koimasta rakennusaikataulun mukaisesti. 

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

SEINÄT
Asuntojen betoni- ja kipsilevyseinät  
tasoitetaan ja maalataan maalaussuun-
nitelman ja huonekorttien mukaisesti. 
Kosteusrasitukselle alttiiksi joutuvat sei-
näpinnat ovat laatoitettuja tai ne on maa-
lattu kosteutta kestävällä maalilla. Sau-
nan seinät ovat paneloituja.

KATOT
Betoniset sisäkatot ja alaslasketut katot 
ruiskutasoitetaan tai maalataan.
Kosteissa tiloissa on kosteudenkestävä 
mdf-paneeli tai puupaneeli. Saunan katto 
on paneloitu.

KIINTOKALUSTEET
Huoneistoissa on tehdasvalmisteiset 
kiintokalusteet, tasot ja välitilalevyt ovat 
kalustetoimittajan vakiomallistoa kalus-
tesuunnitelman mukaisesti. Kalusteissa 
on useita ovi- ja värivaihtoehtoja.

RAkennusTAPAseLOsTe
KODINKONEET
Asuntotyypistä riippuen asunnoissa on 
tasoon upotettava keittotaso, seinäliesi-
tuuletin tai keittotaso liesituulettimella, 
kalusteuuni, jääkaappi ja pakastin tai jää-
kaappipakastin, astianpesukone sekä va-
raus mikroaaltouunille. Kodinkoneiden 
koko ja malli määräytyy huoneistokoon 
mukaisesti. Asunnon hintaan sisälty-
vät koneet esitetään sisustusesitteessä. 
Pesuhuoneissa on liitäntä ja tilavaraus 
pyykinpesukoneelle ja kondensoivalle 
kuivausrummulle (ei viemäriliitäntää). 
Tarkempi asuntokohtainen kodinkonei-
den valinta tehdään kalustemateriaalien 
valinnan yhteydessä.  Saunoissa on säh-
kökiuas.

RaKENNUS

PERUSTUKSET
Perustukset toteutetaan rakennesuunni-
telmien mukaisesti. 

ALAPohJA JA VäLIPohJA
Alapohjat ovat kantavia teräsbetonilaatta-
rakenteisia ja välipohjat paikallavalettu / 
teräsbetonirakenteisia tai ontelorakentei-
sia. Ala- ja välipohjat toteutetaan raken-
nepiirustuksien mukaisesti.

JULKISIVUT
ulkoseinien pääasiallinen pintamateriaa-
li on valkeaksi käsitelty betonielementti 
tai maalattu betonielementti julkisivupiir-
rustuksen mukaisesti.

YLäPohJA JA VESIKATE
Kantavana yläpohjana on paikallavalettu 
teräsbetonilaatta tai ontelorakenne. Vesi-
katteena on huopakate.

VÄLISEINÄT
Huoneistojen väliset seinät ovat teräs-
betoniseiniä. Asuntojen väliseinät ovat 
pääasiassa kipsilevyseiniä tai teräsbeto-
niseiniä.

IKKUnAT JA oVET
Ikkunat ovat sisään avautuvia puualu-
miinirakenteisia, sälekaihtimilla varus- 
tettuja valmistajan vakiotuotteita. Ker-
rostaso-ovet ovat tehdasvalmisteisia 
yksilehtisiä valmistajan vakio-ovia palo-
määräysten mukaisesti. Terassi- ja par-
vekeovet ovat pääsääntöisesti tehdaste-
koisia liukuovi/ikkunaelementtejä. Osa 
terassi- ja parvekeovista ovat tehdaste-
koisia ulkopuolelta alumiinivuorattuja ja 
sälekaihtimilla varustettuja lasiaukolli-
sia ovia. ulkopuoliset osat ovat värisuun-
nitelman mukaisia.

TERASSIT JA PARVEKKEET
Asuntojen terassit ja parvekkeet toteu-
tetaan pohjapiirustusten ja julkisivu-
piirustuksen mukaisesti. Parvekkeet ja 
terassit ovat lasitettuja. Lasitukset ovat 
osittain avattavia. Lasitusta ei ole suun-
niteltu kaikilta osiltaan vesi- ja ilmatii-
viiksi. 

LÄmPö
Lämmönlähde on kaukolämpö. Asuinti-
loissa ja lämpimissä tiloissa on vesikier-
toinen lattialämmitys.

ILmANVAIHTO
Ilmanvaihtojärjestelmä on huoneistokoh-
taisella ilmanvaihtokoneella toteutettu 
tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihto-
kone on varustettu lämmöntalteenotolla.

KAAPELI TV
Taloyhtiö liitetään alueen kaapeli TV-
verkkoon. Taloyhtiö varustetaan sen  
lisäksi erillisellä kaapeliverkolla esim.  
Internetin käyttöä varten (vain kaape-
lointi ja rasiointi). Taloyhtiö tilaa liitty-
mäsopimuksen haluamallaan sisällöllä. 

mUUTOSTYöT 
Asukkaiden tilaamia lisä- ja muutostöitä 
toteutetaan rakennusaikataulun mahdol-
listamalla tavalla. Lisä- ja muutostöistä 
sovitaan aina erikseen. 

SITOUMUKSETTa
Huoneistoissa saattaa esiintyä koteloin-
teja, jotka poikkeavat suunnitelmapiirus-
tuksista. Koteloinnit, kattojen alaslaskut, 
seinien siirrot ja hormit tehdään LVIS-
tekniikan vaatimassa laajuudessa. niiden 
paikat ja mitat saattaa muuttua LVIS-tek-
nisistä seikoista johtuen. Piha-alueet to-
teutetaan asemapiirustuksen mukaisesti, 
mutta muutokset piha-alueella mahdolli-
sia esimerkiksi kallion tai korkojen takia. 
Kohteen rakenteita ja materiaaleja voi-
daan vaihtaa toisiin samanarvoisiin/vas-
taaviin. Yksityiskohdissa valmis toteutus 
voi poiketa esitteen tiedoista. Markki-
nointi- ja mainoskuvat ovat taiteilijan 
näkemyksiä kohteesta, eivätkä vastaa 
kaikilta osin toteutusta.
Rakennustapaselosteen tiedot perustuvat 
tilanteeseen huhtikuu 2022.

LISÄKSI HUOMIOITaVaa
Rakennustarvikkeiden ja kodinkoneiden 
saatavuushaasteiden vuoksi rakentaja  
pidättää oikeuden vaihtaa tarvittaessa 
tässä rakennustapaselosteessa 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 Athene -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


