
KIINTEISTÖ OY 
KUOPION SIRIUS

Pienen Neulamäentie 2
70800 Kuopio

Uusia varasto-, halli- ja liiketiloja 
hyvien liikenneyhteyksien päässä



Helposti ja nopeasti saavutettava

Kiinteistö Oy Kuopion 
Sirius rakentuu Pienen 

Neulamäen alueelle 
aivan Pitkälahden 

rampin tuntumaan. 
Kohde on helposti 

saavutettavissa sekä 
etelästä että 
pohjoisesta. 

Sirius

Pienen Neulamäentie 2
70800 Kuopio

Moottoritien toisella 
puolella sijaitsee 

Pitkälahden ABC, S-
Market sekä Kodin 

Terra. Pienen matkan 
päässä löytyy myös 

Matkuksen ostoskeskus 
ja Ikea.



Erilaisiin tarkoituksiin 
taipuvia toimitiloja

Kiinteistö Oy Kuopion 
Siriukseen valmistuu 

toimitiloja, jotka 
mahdollistavat yrityksille 

erilaisten toimintojen 
yhdistämisen saman katon 

alle. Tilat ovat 
muokattavissa asiakkaan 

tarpeita vastaaviksi. 
Rakenna juuri teidän 

toimintaa tukevat ratkaisut 
yhdessä meidän kanssa!

Tallitiloja

Toimistotilaa

TuotantotilaTeollisuustilaa

Liiketilaa



Alustava pohjaratkaisu

Alustavaan pohjakuvaan on 
suunniteltu erilaisia tilaratkaisuja 

monenlaista liiketoimintaa silmällä 
pitäen. Lopulliset tilaratkaisut 

suunnitellaan yhdessä asiakkaan 
kanssa asiakkaan tarpeen mukaan.



Rakennustapaseloste

Ikkunat ja ovet
Ikkunat ovat puualumiinirakenteisia ja valmistajan vakiomallistoa. Varastojen-ovet ja 
ulko-ovet ovat valmistajan vakio-ovia. Ulko-ovi ja liiketilojen ovet alumiiniovia.

Lukitus
Ovissa lukitusjärjestelmänä on Iloq sekä ulko-ovessa että jokaisen toimititilan
sisäänkäynnissä.

Lämpö
Lämmönlähde on maalämpö. Lämpimissä sisätiloissa on vesikiertoinen lattialämmitys.

Ilmanvaihto
Ilmanvaihtojärjestelmä on ilmanvaihtokoneella toteutettu tulo- ja poistoilmanvaihto. 
Ilmanvaihtokoneet on varustettu lämmöntalteenotolla.

Viilennys
Viilennys toteutetaan lvi-suunnitelmien mukaisesti esimerkiksi tilakohtaisilla viilentimillä.

Akustiikka
Tilat akustoitu alakatoilla ja tekstiilimatoilla.

Datayhteydet
Kiinteistö liitetään DNA- kuituverkkoon. Valokuitu tuodaan tekniseen tilaan ja tarvittaessa 
jokaiseen
vuokratilaan. Vuokralainen tilaa liittymäsopimuksen haluamallaan sisällöllä.

Muutostyöt
Lisä- ja muutostöistä laaditaan vuokralaisen kanssa aikataulu, jonka mukaan muutokset 
sisäpuolisiin tiloihin voidaan tehdä. Kaikista lisä- ja muutostöistä tehdään kirjallinen 
sopimus(sähköposti). Vuokralaisella on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluvaiheessa 
huoneistokohtaisesti sähkö- ja LVI suunnitelmiin.

SITOUMUKSETTA
Tiloissa 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 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. Kohteen tiedot perustuvat 
tilanteeseen toukokuu 2021. 



Vuokrattavia toimitiloja 
välittää liiketiloihin 

erikoistunut 
yhteistyökumppanimme 

LogisTila. Soita Timolle ja 
kysy lisätietoja!

Timo Puustinen

p. 040 0330 030
timo.puustinen@logistila.fi

Kysy lisää!

tel:040%200330%20030
mailto:timo.puustinen@logistila.fi

