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Asunto Oy Kuopion Kotiniemen Kaarre
 
 

Lehtoniemeen, Kuopion Saaristokaupunkiin, on suunnitteilla 13 huoneiston rivitaloyhtiö Asunto Oy
Kuopion Kotiniemen Kaarre. Tämä laadukas kokonaisuus sijaitsee uudella Lehtorinteen alueella
keskellä kauneinta suomalaista luontoa ja kuitenkin lähellä Lehtoniemen palveluita. Kuopion
torillekaan ei ole Saaristokatua pitkin matkaa kuin vain kuutisen kilometriä. Matka taittuu omalla
autolla tai bussilla kymmenessä minuutissa, pyöräillen alle puoleen tuntiin.

Kaikki asunnot ovat kaksikerroksisia. Asuntojen koot vaihtelevat 83 - 111,5 m2 välillä ja soveltuvat
erinomaisesti perheille. Suuret ikkunat tekevät asunnoista valoisia ja avaria. Jokaisessa
asunnossa on parveke ja terassi sekä terassin jatkeena piha-alue. Suuret parvekkeet ja terassit
ovat tunnelmallisia paikkoja yhdessäololle. 

Kohteessa on taloudellinen kaukolämpö. Jokaiseen huoneistoon kuuluu varasto. C-talon varastot
ovat asuntojen sisäänkäynnin yhteydessä ja A- ja B-talojen varastot ovat väestösuojassa.
Autokatos- ja pistokepaikat myydään erillisinä osakkeina. Myös sähköauton lataus on mahdollista
järjestää autopaikalle.

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2023 ja arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2024.
Varaamalla huoneiston hyvissä ajoin, pääset vaikuttamaan materiaalivalintoihin ja saat itsesi
näköisen kodin.

Tee nyt alustava ennakkovaraus veloituksetta. Rakennustöiden alettua tulee tehdä päätös
kaupasta ja kauppakirja allekirjoitetaan. Kauppahintaerät erääntyvät rakennustöiden edetessä.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää!
 

 

Näkymä tontilta itään.



Kohdetta myy:

Meille arki tarkoittaa
viihtymistä, onnellisuutta
ja toimivia pohjaratkaisuja.

Asunto Oy Kuopion Kotiniemen Kaarre tarjoaa asumisen laatua metsäisten
lenkkipolkujen ja kauniiden järvimaisemien syleilyssä.

 
Asunnon hintaan kuuluvat laadukkaat sisustusmateriaalit. Asunnon ostajana sinulla on

mahdollisuus vaikuttaa pintamateriaalivalintoihin ja suunnitella kodistasi itsesi näköinen.
Halutessasi voit hyödyntää valinnoissasi kohteeseen valmiiksi suunniteltuja

sisustuskokonaisuuksia tai muokata niiden pohjalta oman näköisen sisustuksen. Voit
tehdä valinnat myös itse tehden kunkin valittavissa olevan ratkaisun omien mieltymystesi

pohjalta. Lisäksi käytössäsi on sisustussuunnittelija, joka auttaa yksilöllisten
sisustusratkaisujen kanssa. 

 
 

Havainnekuva on taiteilijan näkemys. 

Luomme pohjaa onnelliselle arjelle

Kalla Kiinteistöt
Kisällinkatu 5 A 6
70780 Kuopio

Anu Naumanen LVV, LKV
anu.naumanen@kallakiinteistot.fi
044 739 2210



Keskellä kauneinta suomalaista
luontoa, lähellä kaupunkia -
Saaristokaupungissa

Kuopion keskusta 6,0 km

Matkus Shopping Center 10,5 km

S-market Keilankanta 1,2 km

Pyörön terveysasema 6,6 km

Pääterveysasema 6,3 km

Kuopion yliopistollinen sairaala 6,8  km

As Oy Kotiniemen Kaarre

Kauppa

Koulu

Päiväkoti

Uimaranta

Kuikkalammen Päiväkoti 200 m

Lehtoniemen päiväkoti 950 m

Martti Ahtisaaren koulu 1,1 km

Pyörön yläkoulu 6 km

Minna Canthin koulu 5,5 km

Itä-Suomen yliopiston kampus 7 km 



ASTU SISÄÄN
JA KOE

ASUMISEN
HELPPOUS

YLEISTÄ
Asunto osakeyhtiö käsittää kolme kaksitasoista
rivitaloa joihin tulee yhteensä 13 huoneistoa.
Tarkoituksena on rakentaa talot ajalla 6/2023 -
9/2024.

PERUSTUKSET
Perustukset tehdään
teräsbetoni-/kiviainesrakenteisina
rakennesuunnitelmien mukaan.

ALA- VÄLI- JA YLÄPOHJA 
Alapohja on maanvarainen teräsbetonilaatta ja
välipohjat betonirakenteisia rakennesuunnitelmien
mukaisesti. Yläpohja on puurakenteinen ja
vesikatemateriaalina bitumikermi. Yläpohjan
lämmöneristeenä puhallusvilla. 

ULKOSEINÄT
Ulkoseinät ovat puurunkoisia, pääasiallinen
pintaverhousmateriaali on puupaneeli.
Lämmöneristeenä mineraalivilla.

VÄLISEINÄT
Huoneistojen väliset seinät ovat puu- tai
kivirakenteisia. Asuntojen sisäpuoliset väliseinät ovat
puu- tai teräsrankaisia kipsilevyseiniä. 

IKKUNAT JA PARVEKEOVET
Ikkunat ovat 3-lasisia puu-alumiini-ikkunoita.
Parvekeovet ovat rakenteeltaan vastaavia
lasiaukollisia ovia. 

OVET
Huoneistojen sisäänkäyntiovet ovat puurakenteisia
lämpöeristettyjä sekä tehdasmaalattuja. Väliovet ovat
valkoisia maalipintaisia laakaovia. Saunoissa on
karkaistut lasiovet.

LATTIAPÄÄLLYSTEET 
Asuinhuoneiden lattiapinnat ovat vinyylilankkua.
Vinyylilankkua ei asenneta kiintokalusteiden alle. WC-
tiloissa, kylpy- ja kodinhoitohuoneessa sekä saunassa
on lattialaatoitus.

SEINÄPINNOITTEET
Asuinhuoneiden seinät ovat pääosin tasoitettuja ja
maalipintaisia. Kylpyhuoneiden seinät ovat
laatoitettuja. Saunojen seinät ovat puupaneloituja.
Erilis-WC tilojen seinät ovat maalattuja.

SISÄKATOT
Katot ovat yleensä MDF-paneelia, roisketasoitettuja tai
sileitä maalattuja levykattoja. Kylpyhuoneiden ja
saunojen katot ovat puupaneloituja.

KALUSTEET JA VARUSTEET
Kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita.
Keittiökalusteiden ovet ovat maalattua mdf-levyä tai
mikrolaminaattipintaisia kalusteovia. Keittiöissä
työpöytätasot ovat laminaattia upotetuilla rst-altailla.
Eteisen komerot varustetaan peililiukuovilla.
Kylpyhuoneissa ja WC-tiloissa on allaskaappi sekä
pelikaappi valaisimella tai valopeili. Kylpyhuoneissa on
lasinen suihkuseinä sekä pyyhekoukut. WC-tiloissa on
pyyhekoukut ja wc-paperiteline. Asuintiloissa on
verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

KONEET JA LAITTEET
Keittiöissä on jää-pakastinkaappi tai jääkaappi ja
pakastinkaappi, erillisuuni, liesitaso, astianpesukone ja
integroitu mikroaaltouuni. Kodinkoneet ovat saatavana
valinnan mukaan valkoisina tai rst-sävyisinä.
Asunnoissa on tilavaraus pyykinpesukoneelle.
Saunoissa on sähkökiuas.

PARVEKKEET JA TERASSIT
Parvekkeilla kaiteet ovat puurakenteisia ja lattian
pintaverhous kestopuulaudasta. Parvekkeilla on
pistorasia sekä valaisin. Terassit ovat pääosin
kaiteettomia tai tarvittaessa puukaiteistettuja, lattian
pintaverhous kestopuulaudasta. Terasseilla on
pistorasia sekä valaisin. 

TALOTEKNIIKKA JA LÄMMITYSENERGIA
Asuinrakennukset liitetään kaukolämpöverkkoon.
Asunnoissa on lämmitystapana kauttaaltaan
vesikiertoinen lattialämmitys. Asunnoissa on
huoneistokohtainen lämpimän ja kylmän veden
mittaus. Rakennuksissa on huoneistokohtainen
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
lämmöntalteenotolla varustettuna. Kiinteistöön
asennetaan kiinteä laajakaistaverkko internetiä ja
kaapeli-TV järjestelmää varten joiden
käyttökustannuksista vastaa jokainen huoneisto
osaltaan. 

PIHA-ALUEET
Jätehuolto, leikki- ja viheralueet sekä pysäköintipaikat
sijaitsevat piha-alueella asemapiirustuksen mukaisesti.
Osakkeina myytävillä autokatospaikoilla on
sähkölämmityspistokkeet tai hidaslatauspiste
(latausteho alle 3,5 kW) osakkeenostajan valinnan
mukaisesti. Autopaikoille asennetaan
latauspistevalmius siten, että jokaiseen sähköistettyyn
pysäköintipaikkaan voidaan muutostyönä asentaa
sähköautoille tarkoitettu hidaslatauspiste.

Asunto Oy Kuopion Kotiniemen Kaarre
Rakennustapaselostus 1.1.2023

Sijainti: Kuopion Saaristokaupunki, Lehtoniemi
Osoite: Lehtoniementie 152, 70840 KUOPIO
Tontti: Kaupungin vuokratontti 297-33–59-2, pinta-ala 3510m2



ASTU SISÄÄN
JA KOE

ASUMISEN
HELPPOUS

Asunto Oy Kuopion Kotiniemen Kaarre
Rakennustapaselostus 1.1.2023

MUUTA
Jokaiselle huoneistolle on oma erillisvarastotila. A- ja
B-talojen varastot sijaitsevat väestönsuojatilassa. C-
talon asuntojen varastot ovat asunnon
sisääntulokuistin yhteydessä. 

Lisätietoja alueen kaavoituksesta: Kuopion kaupunki,
Kaavoitus, Kaupunkiympäristön palvelualue tai
https://www.kuopio.fi/voimassa-olevat-asemakaavat

MATERIAALIVALINNAT JA LISÄ- JA MUUTOSTYÖT
Kohteen erillisessä materiaaliesitteessä on esitettynä
vaihtoehtoiset tai käytettävät materiaalit ja varusteet.
Asiakkaalla on mahdollisuus esittää omia lisä- ja
muutostyö toivomuksia. Lisä- ja muutostyöt
vahvistetaan kirjallisesti ennen niiden toteutusta

HUOMAUTUKSET
Rakennustapapaselostus on tarkoitettu yleisluontoisen
tiedon antamiseksi.
Tämä rakennustapaselostus on laadittu 11.1.2023 ja
myyjä pidättää oikeuden muuttaa siinä annettuja
tietoja. Asuntokaupan sisältö ja ehdot tarkennetaan
lopullisissa myyntiasiakirjoissa. 

Asunnoissa saattaa esiintyä alaslaskuja ja
kotelointeja, joita ei ole merkitty esittelypiirustuksiin.
Kalusteiden ja hormien mitat tarkistetaan työmaalla ja
niiden mitat saattavat vähäisissä määrin muuttua.
Piirustuksissa esitetyt irtokalusteet ovat viitteellisesti
esitettyjä sijainteja ja kalusteet eivät sisälly asunnon
hintaan.

Kohteen havainnekuvat eivät vastaa
yksityiskohdiltaan, ympäristöltään ja väreiltään
lopullista toteutusta. Myyntiesite ei ole kauppakirjan
liite.

RAKENTAJA:

Rakennusliike Pohjonen Oy
Markus Pohjonen, toimitusjohtaja



Asemapiirros
As Oy Kuopion Kotiniemen Kaarre
Lehtoniementie 152, 70840 Kuopio

Pohjakuvat eivät ole mittakaavassa. Pohjakuvat ja muut esitteen tiedot ovat alustavia, eivätkä sisällä kaikkia yksityiskohtia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 



NeliötPohjakuvat, A-talo
Kaksi kerroksinen paritalo

Pohjakuvat eivät ole mittakaavassa. Pohjakuvat ja muut esitteen tiedot ovat alustavia, eivätkä sisällä kaikkia yksityiskohtia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 



5h+k+s
Pohjakuvat, A-talo

Pohjakuvat eivät ole mittakaavassa. Pohjakuvat ja muut esitteen tiedot ovat alustavia, eivätkä sisällä kaikkia yksityiskohtia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

5h+k+s
103 m²
A1

Päätyasunto
Oma terassi ja
parveke

5h+k+s
111 m²
A2

Päätyasunto
Oma terassi ja
parveke



NeliötPohjakuvat, B-talo
Kaksi kerroksinen rivitalo

Pohjakuvat eivät ole mittakaavassa. Pohjakuvat ja muut esitteen tiedot ovat alustavia, eivätkä sisällä kaikkia yksityiskohtia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 



5h+k+s
Pohjakuvat, B-talo

Pohjakuvat eivät ole mittakaavassa. Pohjakuvat ja muut esitteen tiedot ovat alustavia, eivätkä sisällä kaikkia yksityiskohtia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

5h+k+s
103 m²
B1

Päätyasunto
Oma terassi ja
parveke

5h+k+s
111,5 m²
B5

Päätyasunto
Oma terassi ja
parveke



4h+k+s
Pohjakuvat, B-talo

Pohjakuvat eivät ole mittakaavassa. Pohjakuvat ja muut esitteen tiedot ovat alustavia, eivätkä sisällä kaikkia yksityiskohtia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

4h+k+s
84 m²
B2, B3, B4

Oma terassi ja
parveke



NeliötPohjakuvat, C-talo
Kaksi kerroksinen rivitalo

Pohjakuvat eivät ole mittakaavassa. Pohjakuvat ja muut esitteen tiedot ovat alustavia, eivätkä sisällä kaikkia yksityiskohtia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 



5h+k+s
Pohjakuvat, C-talo

Pohjakuvat eivät ole mittakaavassa. Pohjakuvat ja muut esitteen tiedot ovat alustavia, eivätkä sisällä kaikkia yksityiskohtia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

5h+k+s
111,5 m²
C1

Päätyasunto
Oma terassi ja
parveke

5h+k+s
111,5 m²
C6

Päätyasunto
Oma terassi ja
parveke



4h+k+s

Pohjakuvat, C-talo

Pohjakuvat eivät ole mittakaavassa. Pohjakuvat ja muut esitteen tiedot ovat alustavia, eivätkä sisällä kaikkia yksityiskohtia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

4h+k+s
83 m²
C2, C4

Oma terassi ja
parveke

4h+k+s
83 m²
C3, C5

Oma terassi ja
parveke



Arjen pohjaratkaisuja
Meille arki tarkoittaa viihtymistä, onnellisuutta ja toimivia pohjaratkaisuja.
Pääperiaatteemme on rakentaa paitsi rakenteeltaan hyviä, myös
ulkonäöllisesti ja sisustuksellisesti tasokkaita kiinteistöjä ja asuntoja.
Hyvään lopputulokseen pääsemme yhdessä useiden aliurakoitsijoiden
kanssa, jotka valitsemme joka vuosi huolella. Rakennusvuoden aikana
pidämme tiivistä yhteydenpitoa ostajien kanssa ja suunnittelemme
yhdessä jokaiselle näköisensä uuden kodin.

Kasvavan kaupungin rakentaja.

Luomme pohjaa onnelliselle arjelle Kohdetta myy:

Kalla Kiinteistöt
Kisällinkatu 5 A 6
70780 Kuopio

Anu Naumanen LVV, LKV
anu.naumanen@kallakiinteistot.fi
044 739 2210


