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SIJAINTI
Asunto Oy Mikkelin Urpolan Helmi 
rakennetaan omalle tontilleen 
Urpolan asuinalueelle. 

YHTEISET TILAT
Kellarikerroksessa on neljä autotal-
lipaikkaa ja erillisessä autokatok-
sessa on 6 autopaikkaa.
Kiinteistössä on myös asunto-
kohtaiset irtainvarastot, kuivaus-
huone, talovarasto, tekninen tila 
sekä apuvälinetila. Myös oleske-
lualueelle on suunniteltu oma 
paikka pihapiiristä.

Mikkelin Urpolaan rakennetaan kolmiker-
roksinen pienkerrostalo!  Kohdetta ympäröi 
upea luonto ja erittäin monipuoliset urheilu-
mahdollisuudet. Urpolan kauniit luontopolut 
sijaitsevat ihan talon vieressä, silti Mikkelin kes-
kustaan on matkaa vain kilometrin verran. Jo 
parinsadan metrin päästä löytyy monipuoliset 
kauppapalvelut.

Rakennukseen tulee kahdeksan hengen hissi.
Hyvin suunnitellut pohjaratkaisut takaavat asu-
mismukavuuden, minkä huolella mietitty varus-
tetaso täydentää. Nykyaikaisin menetelmin 
ja materiaalein rakennettu talo on edullinen 
ja turvallinen asua. Asuntoihin tulee kuvalli-
set ovipuhelimet, jotka lisäävät turvallisuutta. 
Pihalta on mahdollisuus ostaa autokatos- tai 
autotallipaikka.

Laatua asumiseen
HUONEISTOKOHTAINEN VIILENNYS JA ILMANVAIHTO

HUONEISTOKOHTAISET SÄHKÖN JA VEDEN MITTAUKSET
ASTIANPESUKONEET 

KUVALLINEN OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ
TILAVA HISSI
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Huoneisto         m2       lkm

ASUNTOTYYPIT Valitse mieleisesi asunto kuudesta erilaisesta vaihtoehdosta!

Jos tarvitset enemmän tilaa voidaan osa 
asunnoista yhdistää!

2H + KK + S  42 m2

Asunnot 2 & 7

1H + KK + ALK 31 m2

Asunnot 3 & 6

Huoneistojen sijainnin rakennukses-
sa näet tästä kaaviosta värikoodien 
perusteella. Kerrokset 1 ja 2

3H + K + S 67 m2

Asunnot 4 & 5

2H + K + S 55 m2

Asunnot 1 & 8

1h+kk+alk 31 2

2h+kk+s 42 2

2h+k+s 55 2

2h+k+s 60 1

3h+k+s 67 2

3h+k+s 73 1

Yhteensä                10

Autopaikkoja on yhteensä 10 kpl, joista erikseen 
myytäviä autotalleja 4 ja autokatospaikkoja 6.

50% VALMISTA  
RAHOITUSTA! 
Asuntojen hinnoissa on puolet 
valmiiksi neuvoteltua yhtiölainaa, 
joten sinun ei tarvitse rahoittaa 
uutta kotiasi kokonaan rakennus-
vaiheen aikana. Yhtiölainan voit 
maksaa talon valmistuttua pois 
milloin haluat. Esimerkiksi kun 
saat nykyisen asuntosi myytyä!

TEE KODISTASI OMAN NÄKÖINEN!
Kun teet varauksen uudesta asunnostasi hyvissä ajoin, voit  
vaikuttaa varusteisiin, kalusteisiin ja pintamateriaaleihin.



RAKENNUSTAPASELOSTE

YLEISTÄ
Yhtiö on omalle tontille rakennetta-
va vapaarahoitteinen asuntoyhtiö. 
Talossa on kolme asuinkerrosta ja 
kellarikerros. Asuntoja talossa on yh-
teensä 10 kpl. Kellarikerroksessa on 
neljä autotallipaikkaa, erillisessä au-
tokatoksessa on kuusi autopaikkaa.

RAKENTEET
Rakennukset perustetaan rakenne-
suunnittelijan suunnitelmien mukaan 
joko betonipaalujen tai maanvarai-
sesti perusanturoiden varaan. An-
turat, perusmuurit, alapohjat sekä 
väli- ja yläpohjat ovat teräsbetonia. 
Huoneistojen väliset seinät ovat 
teräsbetonia. Ulkoseinät ovat kel-
larin osalta kantavia betonisand-
wichseinäelementtejä ja 1-3 krs. 
Ulkoseinien sisäkuoret ovat kantavia 
betoniseinäelementtejä ja ulkopuo-
let rapattuja tai paneloituja. Parve-
ketaustat paneloidaan. Rakennus 
on pulpettikattoinen ja katteena on 
konesaumattu peltikate. Huoneisto-
jen sisäiset väliseinät ovat yleensä 
teräsrankaisia kipsilevyseiniä, pe-
suhuoneiden seinät ovat pääosin 
kiviainesrakenteisia. Portaat ovat 
esivalmisteisia betonielementtipor-
taita, joiden askelmat ovat mosaiik-
kibetonipintaisia. Kerros- ja välitasot 
pinnoitetaan muovimatolla. Parvek-
keet ovat teräsbetonirakenteisia. 
Parvekkeet varustetaan metallirun-
koisilla lasikaiteilla ja avattavilla par-
vekelaseilla (parvekelasitukset eivät 
täysin ole veden- ja lumenpitäviä).

IKKUNAT JA OVET
Asuntojen ikkunat ovat kolmilasisia 
sisäänpäin aukeavia MSE–ikkunoita, 
ulkopuite ja karmin uloin pinta ovat 
alumiinia. Parvekeovet ovat yksi-
lehtisiä ulosaukeavia lasiaukollisia 
ovia. Porrashuoneesta huoneistoi-
hin johtavat ovet ovat kaksilehtisiä. 
Asuntojen sisäovet ovat valkoisia 
laakaovia. Löylyhuoneiden ovet ovat 
karkaistuja lasiovia. Pääsisäänkäyn-
nin ovet ovat alumiini-profiililasiovia. 
Palo-ovet ovat määräysten mukaisia 
vakio-ovia.

KALUSTEET JA VARUSTEET
Keittiöiden kalusteet ovat tehdas-
valmisteisia vakiokalusteita, kalustei-
den ovet ovat  maalattuja MDF-ovia. 

Rst-pesualtaat ovat upotettuja 1½ 
altaisia. Työtasot ovat taivereunaisia 
ja laminaattipintaisia. Keittiökalus-
teissa on tilavaraus mikroaaltouu-
nille. Alakaapistossa on jätteiden 
lajittelua varten jäteastiat. Eteisten 
ja makuuhuoneiden komeroiden 
ovet ovat maalattuja MDF-ovia. Pe-
suhuoneiden kalusteiden ovet ovat 
maalattuja MDF-ovia. Suihkuhuo-
neissa on peilikaapit valaisimella. 
Pesuhuoneissa on saranalliset suih-
kuseinät. Eteiskalusteet ovat ko-
merorakenteellisia, peililiukuovilla, 
sisältäen vaatetangon ja hattuhyl-
lyn.

LAITTEET JA KONEET
Kaksioissa ja sitä suuremmissa asun-
noissa keittiössä on 4–levyinen ke-
raaminen liesitaso ja kalusteuuni,  
yksiöissä keraaminen 500 leveä 
lattialiesi. Kaikissa asunnoissa on lie-
sikupu ja astianpesukone. Yksiöissä 
ja kaksioissa on jää-/pakastinkaap-
piyhdistelmä, kolmioissa on jää-/
viileäkaappi ja pakastinkaappi. Ko-
dinkoneet ovat vakiovalmisteisia ja 
väriltään valkoisia. Pesuhuoneissa on 
pesutornivaraus pyykinpesukoneelle 
ja kuivausrummulle. Löylyhuoneissa 
on sähkökiukaat. Rakennuksessa on 
automaattiovilla varustettu kahdek-
san hengen hissi.

SEINÄPINNOITTEET
Eteisen ja keittiön seinät maalataan. 
Olohuoneissa ja makuuhuoneissa ik-
kunaseinät maalataan ja muut seinät 
tapetoidaan. Erillis-wc:iden ja pe-
suhuoneiden seinät sekä keittiöis-
sä ylä- ja alakaappien välinen seinä 
laatoitetaan keraamisilla laatoilla. 
Löylyhuoneen seinät paneloidaan 
tervaleppäpaneelilla.

LATTIAPINNOITTEET
Asuntojen olohuoneiden, ma-
kuuhuoneiden, keittiöiden ja 
eteisten lattiat päällystetään tam-
milautaparketilla. Pesuhuoneiden 
ja löylyhuoneiden lattiat päällyste-
tään keraamisilla klinkkerilaatoilla. 
Käytävän lattiat kellarissa, 2. ja 3. 
kerroksessa päällystetään muovi-
matoilla. 1. kerroksen käytävän lattia 
päällystetään keraamisilla klinkkeri-
laatoilla. Kellarikerroksessa sijaitse-
vat kuivaus-, ja spk-huoneen lattiat 

päällystetään muovimatolla, muut 
lattiat kellarikerroksessa maalataan.

KATTOPINNOITTEET
Asuntojen katot ovat yleensä ruis-
kutasoitettu. Alaslasketut katot sekä 
kotelot ovat maalattuja. Löylyhuo-
neiden katot ovat tervaleppäpanee-
lia.

LVIS –TEKNIIKKA
LVI- ja sähkötyöt tehdään erikois-
suunnitelmien mukaan. Kiinteis-
tö lämmitetään kaukolämmöllä ja 
vesikiertoisilla pattereilla. Anten-
nijärjestelmä liitetään kaapelitelevi-
sioverkostoon. Sähkön sekä kylmän 
ja lämpimän veden mittaus on huo-
neistokohtainen. Ilmanvaihtojärjes-
telmä on huoneistokohtainen tulo-/
poistoilmanvaihto lämmöntalteen-
otolla. Pesuhuoneissa ja saunoissa 
on sähköinen mukavuuslattialäm-
mitys. Asuntojen ja ulko-oven välillä 
on kuvallinen ovipuhelinjärjestelmä. 
Huoneistokohtainen viilennys on 
asunnoissa vakiona!

YHTEISTILAT
Kiinteistön yhteistiloja ovat asun-
tokohtaiset irtainvarastot, kuivaus-
huone, talovarasto, tekninen tila 
sekä apuvälinetila. Jätesäiliöille on 
tila jätekatoksessa.

ULKOPUOLISET TYÖT
Liikennealueet ovat asfalttipäällys-
teiset ja pääsisäänkäynnin edusta 
ja oleskelupiha päällystetään beto-
nilaatoin asemapiirroksen osoitta-
massa laajuudessa. Oleskelualueet 
varustetaan oleskeluryhmillä. Pi-
halle pystytetään tomutusteline, 
pyykinkuivatusteline, polkupyörä-
telineet sekä penkit. Viheralueet 
nurmetetaan ja istutukset teh-
dään istutussuunnitelman mukai-
sesti. Asuinrakennuksen sokkelin 
vierukset ja parvekkeiden alustat 
päällystetään singelikiveyksellä. 
Autokatospaikat varustetaan läm-
mityspistorasioin.

Rakennuttaja varaa oikeuden muu-
toksiin, jotka eivät alenna laatutasoa. 
Tiedot perustuvat 07.01.2016 tilan-
teeseen.

2H + K + S 60 m2

Asunto 9

3H + K + S  73 m2

Asunto 10

Huoneistojen sijainnin rakennukses-
sa näet tästä kaaviosta värikoodien 
perusteella. Kerros 3

ASUNTOTYYPIT
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ESITTELY JA MYYNTI:

ITÄ-SUOMEN ASUNTOKESKUS OY LKV 
MAAHERRANKATU 10, 50100 MIKKELI 
PUH. 015 415 0600 - www.omakodit.fi

RAKENNUTTAJA

RS-PANKKI

RAKENTAJA


