


Asunto Oy Mikkelin
Jääkärinhovi
Unelmiesi asunto keskeisellä paikalla Mikkelissä.

Jääkärinkadun keskustan puoleiseen päähän rakennetaan pienkerrosta-
lo, jossa on 14 valoisaa ja toimivaksi suunniteltua asuntoa. Pienin asunto 
on 36 m2 kaksio ja isoin 77 m2 kolmio. Asuntoja on myös mahdollista 
yhdistellä isommaksi kokonaisuudeksi. Nykyaikaisin menetelmin ja ma-
teriaalein rakennettu talo on edullinen ja turvallinen asua. Omalle tontil-
le rakennettava talo toteutetaan teräsbetonista kestämään sukupolvel-

ta toiselle. Upean sijaintinsa ansiosta Jääkärinhovin asunnot ovat 
myös hyvä sijoitus.

Asumismukavuutta luo nykyaikainen ja tasokas va-
rustelu sekä laadukkaat pintamateriaalit. Kattavaan 

varusteluun kuuluu mm. asuntokohtainen viilennys, 
parkettilattiat, kylpyhuoneiden mukavuuslat-
tialämmitys ja kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä. 
Autotalli- ja katos osakkeet on ostettavissa erik-

seen. Näiden lisäksi pihalla on 9 pistokkeellista 
avopaikkaa autoille.

Taiteilijan luonnos
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Asunto Oy Mikkelin

Sijainti
Talo sijaitsee Mikkelin keskustassa palveluiden, koulujen, 

toimistojen ja liikuntapaikkojen ympäröimänä.

Tontti sijaitsee todella keskeisellä paikalla Mikkelissä Jääkärinkadulla 
- alle kilometrin päässä torilta. Lähellä on kaikki keskustan palvelut ja  

kävelysiltaa pitkin pääsee nopeasti myös Urpolan apteekkiin ja isompiin 
ruokakauppoihin, kuten Lidliin ja S-markettiin.

Jääkärinkadulla sijaitsee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 
kampus. Myös ammattikoulu, lukio ja ylä-aste ovat vain parin minuutin 

kävelymatkan päässä. Monipuolisia liikuntamahdollisuuksiakin löytyy 
heti tontin vierestä. Viereisellä Hänninkentällä pelataan kesäisin jal-
kapalloa ja talvisin jääpalloa. Urheilupuistossa voi harrastaa vaikka 

yleisurheilua tai tennistä ja talvisin sen ympärille ajetaan myös 
hiihtoladut. Jääkärinkadulta on lyhyt matka myös Urpolan upei-

siin lenkkimaastoihin ja palveluihin.



 

Huoneistoluettelo
Asunto	 Tyyppi	 Koko	 Sijainti

1 2h+k+s 46,5 m2 1.kerros
2 2h+k+s 48,0 m2 1.kerros
3 2h+k+s 58,5 m2 2.kerros
4 2h+kk+s 36,0 m2 2.kerros
5 2h+k+s 55,0 m2 2.kerros
6  2h+k+s 46,5 m2 2.kerros
7 2h+k+s 46,5 m2  2.kerros
8 2h+k+s 58,5 m2 3.kerros
9 2h+kk+s 36,0 m2 3.kerros
10 2h+k+s 55,0 m2 3.kerros
11  2h+k+s 46,5 m2 3.kerros
12 2h+k+s 46,5 m2 3.kerros
13 3h+k+s 73,0 m2 Ullakkokerros
14 3h+k+s 77,0 m2 Ullakkokerros

Tarvitsetko isompaa 
asuntoa? 

Kysy asuntojen 
yhdistämis- 

mahdollisuutta!
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Yhteiset tilat ja
autopaikat
Suojaisalla piha-alue.

Alimmassa kerroksessa on kaksi autotallipaikkaa, 
erillisessä autokatoksessa on seitsemän auto-
paikkaa ja pihalla yhdeksän autopistokepaikkaa.

Kiinteistön yhteistiloissa on asuntokohtaiset 
irtainvarastot, kuivaushuone, talovarasto, tekni-
nentila ja apuvälinetila. Jätekatoksessa on jäte-
säiliöt.

Pihalla tulee olemaan oleskeluryhmät, penkit ja 
polkupyörätelineet sekä tomutus- ja pyykinkui-
vaustelineet.

Ennakkomarkkinointikuva

Valitse mieleisesi asunto

Kun varaat ajoissa, pääset vaikuttamaan asuntosi 
sisäpuoliseen suunnitteluun! Jos tarvitset lisätilaa, on osa 

asunnoista myös mahdollista yhdistää. 
Pyydä myyjältäsi asuntokohtaiset pohjakuvat!

Ajo pihalle

JÄÄKÄRIN
KATU

Leikki

Kuivaus

Pelastustie

Autotalli

Autotalli

Jätekatos Autokatospaikat 7 kpl

Autopistokepaikat 9 kpl

P
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• Asuntokohtainen viilennys
• Lasitetut parvekkeet
• Parkettilattiat
• Kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä
• Autokatos ja autotallit
• Keskeinen sijainti

Asunto Oy Mikkelin
Jääkärinhovi



Yleistä
Yhtiö on omalle tontille rakennettava vapaarahoitteinen 
asuntoyhtiö. Rakennuksessa on neljä asuinkerrosta ja 14 
asuntoa. Kellarikerroksessa on kaksi autotallipaikkaa, erilli-
sessä autokatoksessa on seitsemän autopaikkaa ja pihalla 
yhdeksän autopistokepaikkaa.

Rakenteet
Rakennukset perustetaan rakennesuunnittelijan suunni-
telmien mukaan maanvaraisesti perusanturoiden varaan. 
Anturat, perusmuurit, ala- ja välipohjat ovat teräsbetonia 
ja ylä-pohja on betoniontelolaattaelementtiä. Huoneisto-
jen väliset seinät on teräsbetonia. Ulko-seinät on kantavaa 
betonisandwichseinäelementtiä. Rakennuksen harjakatto 
on bitumihuopakatteinen. Huoneistojen sisäiset väliseinät 
ovat yleensä teräsrankaisia kipsilevyseiniä. Pesuhuoneiden 
seinät on osin peltirankaisia ja kivirakenteisia. Portaat ovat 
esivalmisteisia betonielementtiportaita. Kerros- ja välitasot 
pinnoitetaan muovimatolla. Parvekkeet on teräsbetonira-
kenteisia. Parvekkeet varustetaan betonirunkoisilla umpikai-
teilla ja avattavilla parvekelaseilla (parvekelasitukset eivät 
ole täysin veden- ja lumenpitäviä). 

Ikkunat ja ovet
Asuntojen MSE-ikkunat on kolmilasisia, osa on sisäänpäin 
aukeavia ja osa kiinteitä ikkunoita. Ulkopuite ja karmin 
uloin pinta on alumiinia. Ulosaukeavat parvekeovet ovat 
yksilehtisiä ja lasiaukollisia. Porrashuoneesta huoneistoi-
hin johtavat ovet on yksilehtisiä. Asuntojen sisäovet ovat 
valkoisia laaka-ovia. Löylyhuoneissa on karkaistut lasiovet. 
Pääsisäänkäynnin ovet on alumiiniprofiililasiset. Palo-ovet 
ovat määräysten mukaisia vakio-ovia.

Kalusteet ja varusteet
Keittiökalusteet on tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. 
MDF-kalusteovet on maalattuja.  Rst-pesualtaat on upo-
tettuja, 1-altaisia. Laminaattipintaiset työtasot on suora-
reunaisia. Keittiökalusteissa on tilavaraus mikroaaltouunille. 
Alakaapistossa on jätteiden lajittelua varten jäteastiat. Ma-
kuuhuoneiden kaapistojen MDF-kalusteovet on maalattuja. 
Pesuhuoneiden MDF-kalusteovet on maalattuja. Suihkuhuo-
neissa on peilikaapit valaisimella. Pesuhuoneissa on sara-
nalliset suihkuseinät. Eteisten kaapistoissa on peililiukuovet, 
vaatetanko ja hattuhylly. 

Laitteet ja koneet
Asuntojen keittiössä on 4 –levyinen keraaminen liesitaso 
ja kalusteuuni. Kaikissa asunnoissa on liesikupu ja astian-
pesukone. Asunnoissa on jää/pakastinkaappiyhdistelmä, ja 
varaus erillisille jää/viileäkaappi- ja pakastinlaitteille. Valkoi-
set kodinkoneet ovat vakiovalmisteisia. Pesuhuoneissa on 
pesutornivaraus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle. 
Löylyhuoneissa on sähkökiukaat. Rakennuksessa on auto-
maattiovilla varustettu hissi.

Seinäpinnoitteet
Huoneistojen seinät maalataan valkoisiksi. Pesu- ja wc-ti-
lojen seinät, sekä keittiöiden kalustevälitila laatoitetaan 
keraamisilla laatoilla. Löylyhuoneen seinät paneloidaan 
terva-leppäpaneelilla. 

Lattiapinnoitteet
Asuntojen olohuoneiden, makuuhuoneiden, keittiöiden ja 
eteisten lattiat päällystetään tammilautaparketilla. Pesu- ja 
wc-tilojen, sekä löylyhuone lattiat päällystetään keraamisilla 
klinkkerilaatoilla. Käytävän lattiat, 2., 3. ja 4. kerroksessa 
päällystetään muovimatoilla. 1.kerroksen käytävän lattia 
päällystetään keraamisilla klinkkerilaatoilla. Kuivaushuo-
neen lattia päällystetään muovimatolla, muut lattiat maa-
lataan maalilla.

Rakennustapaselostus

Kun varaat ajoissa, pääset vaikuttamaan asuntosi kalusteisiin, varusteisiin ja materiaaleihin!

Kattopinnoitteet
Asuntojen katot on yleensä ruiskutasoitettuja. Alaslasketut 
katot ja kotelot maalataan. Löylyhuoneiden katot paneloi-
daan tervaleppäpaneelilla. Pesuhuoneiden katot paneloi-
daan kuultokäsitellyllä kuusipaneelilla.

LVIS –Tekniikka
LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoissuunnitelmien mukaan. 
Kiinteistö liitetään vesi- ja viemäriverkostoon sekä sähkö- ja 
kaukolämpöverkostoon. Kiinteistö liitetään kaapelitelevisio- 
ja valokuituverkostoon. Sähkön, kylmän- ja lämpimän ve-
denmittaus on huoneistokohtainen. Huoneistokohtaisessa 
ilmanvaihtojärjestelmässä on tulo- / poistoilmanvaihto läm-
möntalteenotolla. LTO-kone on sijoitettu pesuhuoneeseen 
pesutornivarauksen yläpuolelle. Pesuhuoneissa ja saunoissa 
on sähköinen mukavuuslattialämmitys. Peruslämmitys hoi-
detaan vesikiertoisilla seinäpattereilla tai kattopaneeleilla. 
Asuntojen ja pääsisäänkäynnin ulko-oven välillä on kuvalli-
nen ovipuhelinjärjestelmä. Asunnoissa on vakiona viilennys. 

Yhteistilat
Kiinteistön yhteistiloissa on asuntokohtaiset irtainvarastot, 
kuivaushuone, talovarasto, tekninentila sekä polkupyörä- ja 
apuvälinetila. Jätekatoksessa on jätesäiliöt.

Ulkopuoliset työt
Liikennealueet on asfalttipäällysteiset. Pääsisäänkäynnin 
edusta ja oleskelupiha päällystetään betonilaatoin asema-
piirroksen osoittamassa laajuudessa. Oleskelualueet va-
rustetaan oleskeluryhmillä. Pihalle pystytetään tomutus-, 
pyykinkuivatus- ja polkupyörätelineet sekä penkit. Vihe-
ralueet nurmetetaan ja istutukset tehdään istutussuunni-
telman mukaisesti. Asuinrakennuksen sokkelin vierukset 
ja parvekkeiden alustat päällystetään singelikiveyksellä. 
Autokatospaikat varustetaan lämmityspistorasioin.

Rakennuttaja varaa oikeuden muu-
toksiin, jotka eivät alenna laatuta-
soa. Tiedot perustuvat 10.01.2019 
tilanteeseen. Asuntoihin ja käytäviin 
saatetaan rakentamisen aikana jou-
tua lisäämään vähäisiä alaslasket-
tuja kattoja, kotelointeja ja luukkuja 
putkien, palopeltien, mittareiden 
tms. takia. Suunnitelmissa esitetty-
jen hormien määriin ja sijoituksiin 
voi tulla muutoksia!

Helppoa, laadukasta ja turvallista asumista!



Marjoniemi, Kouvola

Anninpuisto, Mikkeli Sven Tuuva, Mikkeli

FH Invest Oy
Asunto Oy Mikkelin Jääkärinhovin rakennuttamisesta 
vastaa FH Invest Oy. 

FH Invest Oy on vuonna 2007 toimintansa aloittanut rakennuttaja. 
Yritys toimii ensisijaisesti Kaakkois-Suomen alueella, mutta myös 
muualla Suomessa. Kiinteät toimipisteet ovat Mikkelissä, Kouvolassa 
ja Porvoossa. Vuosien aikana FH Invest Oy on rakennuttanut kymme-
niä kerrostaloja, rivitaloja, paritaloja sekä vapaa-ajanasuntoja ja liike-
rakennuksia eri puolille toiminta-aluettaan.

Tuotannon useimmissa tapauksissa rakentaa sisaryritys Finnish Home 
Constructions Oy, joka tunnetaan tuttavallisemmin aputoiminimellä 
FH Rakentajat. Projekteissa noudatetaan tinkimättömästi rakentami-
seen liittyviä määräyksiä ja normeja. Tuotannon laatua ja asumismu-
kavuutta pyritään kehittämään jatkuvasti käyttäen energiatehokkaita 
ratkaisuja.

Puistokettu, Kouvola



ESITTELY JA MYYNTI

RAKENNUTTAJA RAKENTAJA SUUNNITTELIJA

RS-PANKKI

Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli
Puh. 015 415 0600
www.omakodit.fi

FH Invest Oy  
Maaherrankatu 10, Mikkeli
Puh. 050 571 4043
www.fhinvest.fi

Finnish Home Constructions Oy
Torikatu 4 a 7, Kouvola
Maaherrankatu 10, Mikkeli
www.fhrakentajat.fi

Arkkitehtitoimisto 
Seppo Asikainen Oy

WWW.FHINVEST.FI

Itä-Suomen Asuntokeskus LKV


