KALLIOTÖRMÄN-

helmi

KOT I K A L L A V E D E N M A I S E M I S S A
A S U NTO OY K U O P I O N K A L L I OTÖ R M Ä N H E L M I

Teemme
sinulle kodin
Missionamme on luoda laadukkaita ja viihtyisiä koteja, sekä juuri sinun tarpeisiin 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, jossa on ainutlaatuinen merkitys meille kaikille.
Siellä koetaan kaikki: ilot ja surut, onnistumiset ja epäonnistumiset. Tylsistyminen ja huippuhetket.
Hetket jotka muistetaan, hetket jotka jäävät elämään.
Tähän me Crane Hill Groupilla tartumme kiinni. Teemme sinulle kodin.

Taiteilijan näkemys

Koti

Kallaveden
maisemissa

Kuva ei ole kohteesta

ASUNTO OY KALLIOTÖRMÄNHELMI rakennetaan Saaristokaupunkiin
upealle Kallaveden maisemapaikalle. Tontille tulee kaksi kaksikerroksista
luhtitaloa, sekä yksi kaksikerroksinen rivitalo, joissa on yhteensä 23
huoneistoa. Maisema Kallaveden ylle on häikäisevä, ja asunnot sekä
pihapiiri tarjoavat kokonaisuuden, joka on toimiva ja viihtyisä.
Saaristokaupungin vehreys, ulkoilureitit ja erityisesti vesistön läheisyys
luovat ainutlaatuisen asuinympäristön. Venesatama tarjoaa veneilijöille
suoran yhteyden kauniille Kallavedelle, jonka lukuisilla rannoilla pääset
nauttimaan myös kesähelteistä. Alueella on kuntolatuja, lenkkipolkuja ja
lapsia ilahduttavat useat alueen leikkipuistot.
Saaristokaupungista löydät myös koulun ja kauppoja, sekä helpot
yhteydet Kuopion keskustaan. Aito savolaismaisema ja järvisuomen
helmi, Kallavesi, kutsuvat luomaan hetkiä, jotka jäävät elämään.
Vuodenajasta riippumatta.

Taiteilijan näkemys

Kohteen

Hanketiedot
ASUNTOYHTIÖ
Asunto Oy Kuopion Kalliotörmänhelmi
Kalliotörmänkatu 18, 70840 Kuopio
Kohde muodostuu kahdesta kaksikerroksisesta
luhtitalosta, sekä yhdestä kaksikerroksisesta rivitalosta. Taloyhtiössä on yhteensä 23 huoneistoa.
Ulkoiluvälinevarasto, väestönsuoja, tekniset tilat,
autohalli ja autokatos sekä -paikat. Rivitalojen
huoneistovarastot ovat autohallissa. Yhtiöllä on
osakkeina myytäviä autohallipaikkoja 10 kpl ja
4 autokatospaikkaa ja 15 kpl avopaikkaa. Vieraspaikkoja yhtiössä on 2 kpl. Autopaikat on varusteltu lämpöpistokkeilla. Jätehuolto, leikki-, viher-,
ja liikennealueet, sekä autokatospaikat ja
avopaikat toteutetaan asemapiirroksen
mukaisesti piha-alueelle.

TONTIN TIEDOT
Kaupunki
Tontin numero
Tontin pinta-ala
Tontin omistus

Kuopio
297-37-145-1
4482 m²
vuokratontti, Kuopion
kaupunki
Asuntojen lukumäärä
23
Huoneistoala yhteensä 1227 m²
HUONEISTOJAKAUMA
Luhtitalot:
2H+KT+S
2H+KT+S+P
2H+KT+S+P
Rivitalo:
5H+KT+S

YLEISET TILAT
Kohteessa sijaitsee ulkoiluvälinevarasto, väestönsuoja, tekniset tilat, autohalli ja autokatos sekä
-paikat. Rivitalon huoneistovarastot ovat autohallissa. Jätehuolto, leikki-, viher-, ja liikennealueet,
sekä autokatospaikat ja avopaikat toteutetaan
asemapiirroksen mukaisesti piha-alueelle.
Asemakaava
Kuopion kaupungilta saat lisätietoja
kaavoituksesta sekä ympäristöstä.

41,5 m²
41,5 m²
44,0 m²

9kpl
9kpl
1kpl

109 m²

4kpl

Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehtuuritoimisto
Visio Oy/ Jukka Huotari

Rakentaja
Crane Hill Group Oy
Purukatu 7,
70800 Kuopio

Arvioitu valmistuminen Syksy 2018

Kuva ei ole kohteesta

Mielestämme perustajarakennuttamisessa kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa, jossa kokonaisvaltainen
suunnittelutyö ja laadukkaan toteutuksen symbioosi saa aikaan jotain erityisen hyvää. Me Crane Hill Groupilla huolehdimme,
että yhdessä kanssanne valitut laadukkaat sisustuspintamateriaalit löytävät paikkansa tyylikkäästi ja ammattitaidolla.
Tavoitteenamme on luoda toimiva viimeistely, joissa sisustuksen vakioratkaisut ovat kokonaisuudessaan kauniit.
Jätämme kuitenkin sinulle mahdollisuuden tehdä oman makusi mukaisia muutoksia, mikäli valikoimastamme ei
löydykään sinulle tärkeää ratkaisua. Teemme kodin juuri Sinulle.

sähkölaite
JK jääkaappi
PA pakastin
MU mikroaaltouuni, varaus
APK astianpesukone
KR kuivausrumpu, varaus
PPK pyykinpesukone, varaus
PY pyykkikaappi
SK siivouskaappi
IVK ilmanvaihtokone
JT jakotukki
kiuas

sähkölaite
JK jääkaappi
PA pakastin
MU mikroaaltouuni, varaus
APK astianpesukone
KR kuivausrumpu, varaus
PPK pyykinpesukone, varaus
PY pyykkikaappi
SK siivouskaappi
IVK ilmanvaihtokone
JT jakotukki
kiuas

Talo A

sähkölaite
JK jääkaappi
PA pakastin
MU mikroaaltouuni, varaus
APK astianpesukone
KR kuivausrumpu, varaus
PPK pyykinpesukone, varaus
PY pyykkikaappi
SK siivouskaappi
IVK ilmanvaihtokone
JT jakotukki
kiuas

sähkölaite
JK jääkaappi
PA pakastin
MU mikroaaltouuni, varaus
APK astianpesukone
KR kuivausrumpu, varaus
PPK pyykinpesukone, varaus
PY pyykkikaappi
SK siivouskaappi
IVK ilmanvaihtokone
JT jakotukki
kiuas

Talo B

sähkölaite
JK jääkaappi
PA pakastin
MU mikroaaltouuni, varaus
APK astianpesukone
KR kuivausrumpu, varaus
PPK pyykinpesukone, varaus
PY pyykkikaappi

SK pyykkikaappi
IVK siivouskaappi
JT ilmanvaihtokone
jakotukki
kivitornikiuas
Led- valaistus, OH -tilassa
himmentimet

Talo C

sähkölaite
JK jääkaappi
PA pakastin
MU mikroaaltouuni, varaus
APK astianpesukone
KR kuivausrumpu, varaus
PPK pyykinpesukone, varaus
PY pyykkikaappi

SK pyykkikaappi
IVK siivouskaappi
JT ilmanvaihtokone
jakotukki
kivitornikiuas
Led- valaistus, OH -tilassa
himmentimet

Talo C

Taiteilijan näkemys

Autosuoja

Rakennustapaseloste
RAKENNUSKOHDE
Asunto Oy Kuopion Kalliotörmänhelmi. Kohde muodostuu kahdesta
kaksikerroksisesta luhtitalosta, sekä yhdestä kaksikerroksisesta
rivitalosta. Taloyhtiössä on yhteensä 23 huoneistoa. Lisäksi ulkoiluvälinevarasto, väestönsuoja, tekniset tilat, autohalli ja autokatos sekä paikat. Rivitalojen huoneistovarastot ovat autohallissa. Yhtiöllä on
osakkeina myytäviä autohallipaikkoja 10 kpl ja 4 autokatospaikkaa ja
15 kpl avopaikkaa. Vieraspaikkoja yhtiössä on 2 kpl. Autopaikat on
varusteltu lämpöpistokkeilla. Jätehuolto, leikki-, viher-, ja liikennealueet, sekä autokatospaikat ja avopaikat toteutetaan asemapiirroksen mukaisesti piha-alueelle. Kohde sijaitsee Kuopion Saaristokaupungissa. Taloyhtiön osoite on Kalliotörmänkatu 18,70840 Kuopio.

TERASSIT JA PARVEKKEET
Asuntojen terassit ja parvekkeet toteutetaan pohjapiirustusten ja
julkisivupiirustusten mukaisesti. Terassit ja parvekkeet ovat
lasitettuja. Talon C alakerran terassit ovat avoterasseja.
Avattavat terassilasitukset ja osittain avattavat parvekelasitukset on
suunniteltu tuulettuviksi, jolloin ne eivät ole vesi- eivätkä lumitiiviitä.
Terassi- ja parvekevarustukseen sisältyy pistorasia ja ulkovalo
sähkösuunnitelmien mukaisesti.
LATTIAPINNOITTEET
Eteisissä on osittainen lattialaatoitus pohjapiirustuksien mukaisesti.
Keittiöissä, olohuoneissa, makuuhuoneissa ja mahdollisissa
vaatehuoneissa on laminaattilattia. Pesuhuoneissa, saunoissa, wc- ja
kodinhoitotiloissa on lattialaatoitus.

PERUSTUKSET
Perustukset tehdään antura+sokkelipalkki, rakennesuunnitelmien
mukaisesti.

SEINÄPINNOITTEET
Asuntojen betoni- ja kipsilevyseinät tasoitetaan ja maalataan
maalaussuunnitelman ja huonekorttien mukaisesti. Pesuhuoneiden
kaikki seinät laatoitetaan. Laattavaihtoehtoja on useita. Keittiöiden
kalustevälitilat laatoitetaan. Saunojen seinissä on tervaleppäpaneeli.

ALAPOHJA JA VÄLIPOHJA
Alapohja on teräsbetonirakenteinen ja välipohja puurakenteinen. Alaja välipohjat toteutetaan rakennepiirustuksien mukaisesti.

KATTOPINNOITTEET
Sisäkatot ruiskutasoitetaan. Saunan ja pesuhuoneen katot
paneloidaan tervaleppäpaneelilla.

JULKISIVUT
Ulkoseinien pääasiallinen pintamateriaali on käsitelty puuverhous.

KALUSTEET
Huoneistoissa on tehdasvalmisteiset kalusteet, erillisten
kalustesuunnitelmien mukaisesti. Kalusteissa on useita väri ja ovi
vaihtoehtoja. Käsienpesualtaiden alapuolelle asennetaan allaskaappi
ja yläpuolelle peilikaappi.

YLÄPOHJA JA VESIKATE
Kantavana yläpohjana on ristikkorakenne lämmöneristyksineen.
Vesikatteena on pystysaumapelti.
VÄLISEINÄT
Huoneistojen väliset seinät ovat tuplarunkoisia. Asuntojen väliseinät
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 lasiaukollisia
ovia. Ulkopuoliset osat ovat värisuunnitelman mukaisia. Ikkunoissa
valkoiset sälekaihtimet.
OVET
Huoneistojen sisäänkäyntiovet ovat tehdasvalmisteisia ulko-ovia,
joiden väritys on värisuunnitelman mukainen. Väliovet ovat valkoisia
tehdasmaalattuja laakaovia. Saunoissa on kokolasiovi.

VARUSTEET
Eteistiloissa, pesuhuoneissa ja mahdollisissa vaatehuoneissa on
kiinteä kattovalaisin. Pesuhuoneissa on varusteena pyyhekoukut
ja wc-paperiteline, sekä suihkuseinä pohjakuvan mukaisesti. Erillisissä
wc:ssä varusteena on wc-paperiteline ja pyyhekoukut. Saunojen
lauteet ja selkänojat ovat tervaleppää.
KONEET JA LAITTEET
Huoneistojen keittiöissä on tasoon upotettava induktiokeittotaso,
kalusteisiin sijoitettava erillisuuni, astianpesukone, varaus
mikroaaltouunille, jääkaappi ja pakastin tai yhdistelmäkaappi,
pohjakuvan mukaisesti. Kodinkoneet ovat teräspintaisia.
Pesuhuoneissa on tilavaraus pyykinpesukoneelle
ja kondensoivalle kuivausrummulle.
Saunoissa on sähkökiuas.

PIHA
Tontin yhteiset oleskelu- ja leikkialue, istutukset, nurmialueet ja pihakäytävät, sekä pihan varusteet toteutetaan asemapiirustuksen mukaisesti.
TALOTEKNIIKKA
Taloyhtiö liitetään alueelliseen kaukolämpö-, vesijohto-, viemäri-, ja
sähköverkkoon. Huoneistoissa on koko huoneiston kattava
vesikiertoinen lattialämmitys, asuntokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla, huoneistokohtainen vedenmittaus
(kylmä- ja lämminvesi), sekä vedenkulutusta pienentävät wc-istuimet.
Huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet sijaitsevat yleensä pesuhuoneessa. Rakennukseen asennetaan kaapeli-TV -järjestelmä, sekä
data-yleiskaapelointi, joka mahdollistaa huoneistokohtaiset
laajakaistaisen internetliittymän. Rakennus varustetaan huoneistokohtaisilla verkkovirtaan kytketyillä paristovarmennetuilla palovaroittimilla.
HUOMAUTUKSET
Tämä esite on laadittu ennakkomarkkinointivaiheessa ja rakennuttaja
varaa oikeuden muuttaa siinä annettuja tietoja. Asuntokaupan
sisältö ja ehdot täsmennetään lopullisissa myyntiasiakirjoissa.
Perspektiivikuvien tarkoitus on havainnollistaa kohteen ulkonäköä.
Ne eivät ole suunnitelma-asiakirjoja ja ne saattavat yksityiskohdiltaan
ja väreiltään poiketa lopullisesta rakennuksesta. Asunnoissa saattaa
esiintyä vähäisiä alaslaskuja ja kotelointeja, joita ei ole merkitty
esittelypiirustuksiin. Kalusteiden ja hormien mitoitus tarkistetaan
työmaalla, ja niiden mitat saattavat vähäisessä määrin muuttua
suunnitellusta. Mahdollista parvekelasitusta ei ole suunniteltu vesi- ja
ilmatiiviiksi rakenteeksi. Piirustuksissa katkoviivalla esitetyt irtokalusteet ovat varauksia ja ne eivät sisälly asunnon hintaan. Myyjällä on
oikeus vaihtaa kauppanimikkeillä mainittuja tuotteita toisen valmistajan vastaaviin tuotteisiin.
RAKENTAJA
Crane Hill Group Oy
Purukatu 7
70800 Kuopio
Y-tunnus 2812566-5
Kuopiossa 8.8.2017

Myynti ja lisätiedot:
Crane Hill Group Oy
Purukatu 7, 70800 Kuopio
Jonna Simontaival
projektipäällikkö | 0504319317 | jonna.simontaival@cranehill.fi

Asenteesta meidät tunnetaan ja huomataan.
www.cranehillgroup.fi | facebook.com/cranehillgroup/

