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ASUNTOYHTIÖ
Asunto Oy Kuopion Ainolantähti 
Ainolankatu 1, 70870 Kuopio
 
Kohde muodostuu kahdesta rivitalosta ja yhdestä kaksikerroksisesta paritalosta. 
Taloyhtiössä on 11 asuntoa. Kaikilla asunnoilla on joko autopaikka tai autotalli. Sen 
lisäksi yhtiöllä on kuusi pihapaikkaa. Pihapaikat on varustettu lämpöpistokkeilla.

TONTIN TIEDOT
Kaupunki     Kuopio
Tontinnumero   36-61-1 
Tontin pinta-ala   4526m² 
Tontin omistus    Vuokratontti Kuopion kaupunki
Asuntojen lukumäärä   11
Huoneistoala yhteensä  912 m²

YLEISET TILAT
Kohteen piha-alueet toteutetaan asemapiirroksen mukaisesti. Taloyhtiöön kuuluu 
tekninen tila, jossa taloyhtiön varasto sekä yhteinen jätekatos.

VALMISTUMINEN
2021

Kohteen
hanketiedot

ASEMAKAAVA 
Kuopion kaupungilta saat 
lisätietoja kaavoituksesta 
sekä ympäristöstä.

RAKENTAJA 
Crane Hill Group Oy 
Kisällinkatu 13 
70780 Kuopio

Koti järvimaisemissa
As Oy Kuopion Ainolantähti rakennetaan Hiltulanlahden uudelle asuinalueelle. 

Pääset nauttimaan mahtavista ulkoilumaastoista järvimaisemissa. Jos sen sijaan nautit 
enemmän shoppailusta ja sosiaalisemmasta elämäntyylistä, on Matkuksen kauppakeskus 

muutaman kilometrin päässä ja moottoritielle pääsee ihan muutamassa minuutissa. 

Lapsiperheen paratiisissa on leikkipuisto aivan naapurissa ja uuteen Hiltulanlahden kouluun on 
vain reilu kilometri.

Havainnekuvat kohteesta



5Sijainti

HUONEISTOJAKAUMA

TALO A
4h+k+s   86,5 m² 4kpl

TALO B
 4h+k+s+var+at  90,5 m² 2kpl

TALO C
3h+k+s   75,5-81 m² 5 kpl

Asemapiirros
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TALO A
4h+k+s  86,5 m² 4kpl

Julkisivu Lounas

Julkisivu Koillinen Julkisivu Kaakko

Julkisivu Luode

Havainnekuvat kohteesta

Talo A 

Havainnekuvat kohteesta

Talo A 
A1 A2 A3 A4
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TALO B
4h+k+s+var+at  2kpl 90,5 m²
    Varasto 9,5 m²
    Autotalli 27 m² 
 

Talo B

Havainnekuvat kohteesta

Talo B

Kerros 1

Kellarikerros

B5  B6

Julkisivu EteläJulkisivu Itä

Julkisivu Länsi Julkisivu Pohjoinen
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TALO C
3h+k+s   75.5-81 m²  5 kpl

Talo C

Havainnekuvat kohteesta

Talo C
C7 C8 C9 C10 C11

Julkisivu Kaakko

Julkisivu Koillinen

Julkisivu Lounas

Julkisivu Luode



12 13Ei mittakaavassa Ei mittakaavassa

A1 

4h+k 86,5m2

A2

4h+k 86,5m2



14 15Ei mittakaavassa Ei mittakaavassa

A3

4h+k 86,5m2

A4 

4h+k 86,5m2



16 17Ei mittakaavassa Ei mittakaavassa16

B5

4h+k+s 90,5m2

17

B6

4h+k+s 90,5m2



18 19Ei mittakaavassa Ei mittakaavassa

C7

3h+k+s 81m2

C8 & C10

3h+k+s 75,5m2

C8

C10



20 21Ei mittakaavassa Ei mittakaavassa

C9

3h+k+s 75,5m2 + var

C11

3h+k+s 75,5m2 + var



RAKENNUSKOHDE
Asunto Oy Kuopion Ainolantähti. Kohde muodostuu yhdestä 
kaksitasoisesta ja kahdesta yksitasoisesta rakennuksesta. 
Taloyhtiössä on yhteensä 11 huoneistoa. Lisäksi ulkoiluväli-
nevarasto, tekniset tilat, autokatos- ja pihapaikat. Yhtiöllä on 
osakkeina myytäviä autokatospaikkoja 9 kpl ja avopaikkoja 4 
kpl. Autopaikat on varusteltu lämpöpistokkeilla. Vieraspaikko-
ja yhtiössä on 2 kpl. Jätehuolto, leikki-, viher-, ja liikennealueet 
toteutetaan asemapiirroksen mukaisesti piha-alueelle. Kohde 
sijaitsee Kuopion Hiltulanlahdessa. Taloyhtiön osoite on Aino-
lankatu 1, 70870 Hiltulanlahti.

PERUSTUKSET
Perustukset tehdään antura+sokkelipalkki, rakennesuunnitel-
mien mukaisesti.

ALAPOHJA JA VÄLIPOHJA
Ala- ja välipohja teräsbetonirakenteinen. Ala- ja välipohjat toteu-
tetaan rakennepiirustuksien mukaisesti.

JULKISIVUT
Ulkoseinien pääasiallinen pintamateriaali on käsitelty
puuverhous. 

YLÄPOHJA JA VESIKATE
Kantavana yläpohjana on ristikkorakenne lämmöneristyksi-
neen. Vesikatteena on pystysaumapelti.

VÄLISEINÄT
Huoneistojen väliset seinät ovat tuplarunkoisia. Asuntojen vä-
liseinät ovat puu- tai teräsrankaisia kipsilevyseiniä tai kantavia 
teräsbetoniseiniä. Pesuhuoneiden seinät vesieristetään.

IKKUNAT SEKÄ TERASSI- 
JA PARVEKEOVET
Ikkunat ovat sisään avautuvia puualumiiniikkunoita, Terassi- ja 
parvekeovet ovat tehdastekoisia yksilehtisiä ulko-ovia ja lasiau-
kollisia ovia. Ulkopuoliset osat ovat värisuunnitelman mukaisia.
 
OVET
Huoneistojen sisäänkäyntiovet ovat tehdasvalmisteisia ul-
ko-ovia, joiden väritys on värisuunnitelman mukainen. Väliovet 
ovat valkoisia tehdasmaalattuja laakaovia. Saunoissa on koko-
lasiovi.

TERASSIT
Asuntojen terassit ja parvekkeet toteutetaan pohjapiirustusten 
ja julkisivupiirustusten mukaisesti. Terassivarustukseen sisäl-
tyy pistorasia ja ulkovalo sähkösuunnitelmien mukaisesti.

LATTIAPINNOITTEET
Eteisissä, keittiöissä, olohuoneissa, makuuhuoneissa ja mah-
dollisissa vaatehuoneissa on laminaatti lattiapinnoite. Pesu-
huoneissa, saunoissa, wc- ja kodinhoitotiloissa on lattialaatoi-
tus.

SEINÄPINNOITTEET
Asuntojen betoni- ja kipsilevyseinät tasoitetaan ja maalataan 
maalaussuunnitelman ja huonekorttien mukaisesti. Pesuhuo-
neiden kaikki seinät laatoitetaan. Keittiöiden kalustevälitilat 
laatoitetaan. Saunojen seinissä on puupaneeli.

KATTOPINNOITTEET
Sisäkatot ruiskutasoitetaan. Saunan ja pesuhuoneen katot pa-
neloidaan puupaneelilla.

KALUSTEET
Huoneistoissa on tehdasvalmisteiset kalusteet, erillisten ka-
lustesuunnitelmien mukaisesti. Käsienpesualtaiden alapuolelle 
asennetaan allaskaappi ja yläpuolelle peilikaappi.

VARUSTEET
Eteistiloissa, pesuhuoneissa ja mahdollisissa vaatehuoneissa 
on kiinteä kattovalaisin. Pesuhuoneissa on varusteena pyy-
hekoukut ja wc-paperiteline. Erillisissä wc:ssä varusteena on 
wc-paperiteline ja pyyhekoukut. Huoneistot on mahdollista va-
rustaa tulisijalla pohjapiirustuksen mukaisesti (lisävaruste). 

KONEET JA LAITTEET
Huoneistojen keittiöissä on tasoon upotettava induktiokeittota-
so, kalusteisiin sijoitettava erillisuuni, astianpesukone, varaus 
mikroaaltouunille, jääkaappi ja pakastin tai yhdistelmäkaappi, 
pohjakuvan mukai sesti. Kodinkoneet ovat teräspintaisia. Pesu-
huoneissa on tilavaraus pyykinpesukoneelle ja kondensoivalle 
kuivausrummulle. Saunoissa on sähkökiuas.

PIHA
Tontin yhteiset oleskelu- ja leikkialue, istutukset, nurmialueet 
ja pihakäytävät, sekä pihan varusteet toteutetaan asemapiirus-
tuksen mukaisesti.

TALOTEKNIIKKA
Taloyhtiö varustetaan kaukolämmöllä ja liitetään alueelliseen 
vesijohto-, viemäri-, ja sähköverkkoon. Huoneistoissa on koko 
huoneiston kattava vesikiertoinen lattialämmitys, asuntokoh-
tainen tulo- ja poistoilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla, 
huoneistokohtainen vedenmittaus (kylmä- ja lämminvesi), sekä 
vedenkulutusta pienentävät wc-istuimet. Huoneistokohtaiset 
ilmanvaihtokoneet sijaitsevat yleensä kodinhoitohuoneessa. 
Rakennukseen asennetaan kaapeli-TV-järjestelmä, sekä da-
ta-yleiskaapelointi, joka mahdollistaa huoneistokohtaiset laa-
jakaistaisen internetliittymän. Rakennus varustetaan huoneis-
tokohtaisilla verkkovirtaan kytketyillä paristovarmennetuilla 
palovaroittimilla.

HUOMAUTUKSET
Tämä esite on laadittu ennakkomarkkinointivaiheessa
ja rakennuttaja varaa oikeuden muuttaa siinä annettuja tieto-
ja. Asuntokaupan sisältö ja ehdot täsmennetään lopullisissa 
myyntiasiakirjoissa. Perspektiivikuvien tarkoitus on havainnol-
listaa kohteen ulkonäköä. Ne eivät ole suunnitelma-asiakirjoja 
ja ne saattavat yksityiskohdiltaan ja väreiltään poiketa lopul-
lisesta rakennuksesta. Asunnoissa saattaa esiintyä vähäisiä 
alaslaskuja ja kotelointeja, joita ei ole merkitty esittelypiirustuk-
siin. Kalusteiden ja hormien mitoitus tarkistetaan työmaalla, ja 
niiden mitat saattavat vähäisessä määrin muuttua suunnitel-
lusta. Piirustuksissa katkoviivalla esitetyt irtokalusteet ovat va-
rauksia ja ne eivät sisälly asunnon hintaan. Myyjällä on oikeus 
vaihtaa kauppanimikkeillä mainittuja tuotteita toisen valmista-
jan vastaaviin tuotteisiin.

RAKENTAJA 
Crane Hill Group Oy
Kisällinkatu 13
70780 Kuopio
Y-tunnus 2812566-5

Kuopiossa 1.9.2020

MYYNTI 
Katja Oksisto 
Asuntomyynti/
asiakaspalvelupäällikkö
katja.oksisto@cranehill.fi
050 300 7540

Rakennustapaseloste

Missionamme on luoda laadukkaita ja viihtyisiä koteja, juuri sinun tarpeisiisi sopivia 
elinympäristöjä. Mielestämme perustajarakennuttamisessa kokonaisuus on enemmän 

kuin osiensa summa, jossa kokonaisvaltainen suunnittelutyö ja laadukkaan toteutuksen 
symbioosi saa aikaan jotain erityisen hyvää.

Kodin ja ympäristön joka on turvallinen. Kodin, jossa koetaan koko elämän kirjo: ilot ja 
surut, onnistumiset ja epäonnistumiset.  Hetket, jotka muistetaan. Hetket, jotka jäävät 

elämään. Tähän me Crane Hill Groupilla tartumme kiinni. Teemme sinulle kodin, jolla on 
ainutlaatuinen merkitys juuri sinulle.

Teemme sinulle kodin



www.cranehillgroup.fi


