ASUNTO OY MIKKELIN

VILLA
HAVULA

Luonnon rauhaa, huoletonta arkea ja käytännöllisiä asumisen ratkaisuja,
tämä kaikki toteutuu Mikkelin Pitkäjärvellä kun Asunto Oy Mikkelin Villa
Havulan 13:n erillistalon kokonaisuuden rakentaminen alkaa keväällä 2020.
Villa Havula on poikkeuksellinen mahdollisuus asua

Huoletonta arkea
parhaimmillaan

omassa kodissa luonnonkauniilla alueella lähellä Mikkelin keskustaa. Reilun kolmen kilometrin päässä keskustasta sijaitseva Pitkäjärvi on tunnettu kauniista luonnostaan, vehreydestään ja rauhallisuudestaan.

Villa Havulan erillistalossa asut kuin omakotitalossa, mutta ilman huolto- ja
remonttihuolia. Unelmien talot odottavat asukkaita – tervetuloa tutustumaan!

Kuva taiteilijan luonnos
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Asunto Oy Mikkelin Villa Havula sijaitsee Pitkäjärvellä Törmätie 1:ssä. Matka
keskustaan palveluiden ja tapahtumien ääreen taittuu autolla vain reilussa
viidessä minuutissa. Lähikauppaan voit halutessasi kävellä kauniita rantareittejä pitkin noin vartissa. Kävelymatkan päässä on myös
monia luonnonkauniita kohteita, kuten Pitkäjärven kävelyreitít ja uimaranta sekä Urpolan luontopolut ja valaistut
pururadat. Urpolan alueella löytyy monipuoliset kaupungin

Lähellä luontoa
ja aktiviteetteja

ylläpitämät maksuttomat liikuntapaikat, kuten esimerkiksi
tekonurmikenttä, jääkiekkokaukalo, tenniskenttä, skeittiparkki, rantalentopallokentät sekä ulkokuntoilulaitteet. Monimuotoinen maasto ja lähimetsät
järvineen luovat hyvät puitteet jokaiselle luonnosta nauttivalle. Villa Havulan arjessa nautit vuoden jokaisesta päivästä.

Aukeaman kuvat taiteilijan luonnoksia

Piha-alueet taite

ilijan näkemys
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Oma talo
Asunto Oy Mikkelin Villa Havula tarjoaa omakotitalotyyppistä rivitaloasumista. Jokainen huoneisto sijaitsee erillistalossa, joka yhdistyy toisiin varastokatoksilla. Ratkaisu takaa
taloyhtiölle visuaalisesti kauniin ja erilaisen julkisivun sekä
jokaisen asukkaan oman rauhan.
Villa Havulaan rakennetaan kahdesta neljään huoneen asuntoja. Kolmioita on kahta eri kokoa. Jokaiseen huoneistoon
kuuluu oma puuterassi.
Villa Havulassa asut pysyvästi ympäristöystävällisesti ja
edullisesti. Tämän takaavat muun muassa poistoilmalämpöpumpulla (PILP) toimiva vesikiertoinen lattialämmitys,
asuntokohtainen ilmanvaihtojärjestelmä sekä talokohtaiset
sähkö- ja vesimittarit. Lisäksi kaikissa
asunnoissa on viilennys!

Tarvitsetko isomman kodin?
Kysy mahdollisuutta
yhdistää asuntoja!

ASUNTO TYYPPI

KOKO

A1
A2
A3
A4

4h+k+s
4h+k+s
3h+k+s
3h+k+s

90+10,5 m2
90+10,5 m2
80+7,5 m2
80+7,5 m2

B5
B6
B7
B8
B9

3h+k+s
4h+k+s
4h+k+s
4h+k+s
3h+k+s

80+7,5 m2
90+10,5 m2
90+10,5 m2
90+10,5 m2
80+7,5 m2

C 10
C 11
C 12
C 13

2h / 3h+k+s
2h / 3h+k+s
2h / 3h+k+s
2h / 3h+k+s

60+7,5 m2
60+7,5 m2
60+7,5 m2
60+7,5 m2

Villa Havulan asunnot ovat kauniita ja kestäviä eteisen laatoituksesta takapihan terassiin. Elämisen laatua antavat esimerkiksi tammiparkettilattiat
ja saunan tervaleppäpanelointi, lisäksi kodit on suunniteltu esteettömiksi.
Jokaisella asunnolla on oma autokatos talojen välis-

Elämisen laatua
ja mukavuutta

sä. Isompiin asuntoihin on mahdollista saada takka.
Asukkaat voivat vaikuttaa oman huoneistonsa kaikkiin ratkaisuihin rakennusvaiheessa. Voit halutessasi
muuttaa C-talon 60m2 asunnon kaksioksi tai kolmioksi

oman tarpeesi mukaan. Asuntojen keittiöratkaisuihin voit myös vaikuttaa
esimerkiksi saarekkeen ja kylmälaitteiden sijainnin osalta. Villa Havulassa
huomioidaan poikkeuksellisen hyvin asukkaiden vapaa-aika.
Jokaiseen huoneistoon kuuluu oman kylmän
varaston lisäksi lämmin tekninen tila, jossa
myös voi säilyttää harrastustarvikkeita.

Varaa uusi kotisi ajoissa,
niin ehdit vaikuttamaan
asuntosi suunnitteluun!

Piha-alueet taiteilijan näkemys

2H+K+S 60+7,5 m2
Asunnot: C10, C11, C12, C13

Pohjaratkaisun
voit valita tarpeen mukaan.
Haluatko kaksion
vai kolmion?

3H+K+S 60+7,5 m2
Asunnot: C10, C11, C12, C13

Kuva taiteilijan luonnos

4H+K+S 90+10,5 m2

Piha-alueet taiteilijan näkemys

Asunnot: A1, A2, B6, B7, B8

3H+K+S 80+7,5 m2
Asunnot: A3, A4, B5, B9

Pitkäjärven upeasta luonnosta
nautit ympäri vuoden.

Rakennustapaselostus
Yleistä

Ikkunat ja ovet

Laitteet ja koneet

Villa Havula on omalle tontille rakennettava vapaarahoitteinen asuntoyhtiö. Alueella
on 13 yksikerroksista erillistaloa, jotka on
kytketty toisiinsa varasto/autokatoksilla.
Lisäksi erillisessä autokatos/varastorakennuksessa on 7 katospaikkaa. Autopaikkoja
on 4 autolle. Autopaikat varustetaan lämmityspistorasioilla.

Asuntojen MSE-ikkunat ovat kolmilasisia,
sisäänpäin aukeavia. Ulkopuite ja karmin
uloin pinta on alumiinia. Ulosaukeavat
parvekeovet ovat yksilehtisiä ja lasiaukollisia. Asuntojen sisäovet ovat valkoisia
laakaovia. Pääsisäänkäynnin ovet ovat
lämpörakenteisia. Löylyhuoneissa on karkaistut lasiovet.

Rakenteet

Kalusteet ja varusteet

Asuntojen keittiössä on valkoiset vakiovalmisteiset kodinkoneet. Kaksioissa ja
kolmioissa on jää/pakastinkaappiyhdistelmä, isommissa asunnoissa on varaus
erillisille jääkaappi- ja pakastinlaitteille.
Kaikissa asunnoissa on keraaminen liesitaso, kalusteuuni, liesikupu ja astianpesukone. Pesuhuoneissa on pesutornivaraus
pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle.
Löylyhuoneissa on sähkökiukaat.

Pulpettikattoiset rakennukset perustetaan
rakennesuunnittelijan suunnitelmien mukaan maanvaraisesti perusanturoiden varaan. Anturat, perusmuurit ja maanvaraiset
alapohjat ovat teräsbetonia. Rakennuksien
kantavat ulkoseinälinjat ovat puisia suurelementtejä. Huoneistojen sisäiset väliseinät ovat teräsrankaisia tai kertopuurunkoisia kipsilevyseiniä. Pesuhuoneiden seinät
ovat märkätilalevyseiniä.

Tehdasvalmisteisten vakiokalusteiden
MDF-kalusteovet ovat maalattuja. Eteisten kaapistoissa on peililiukuovet. Keittiön
rst-pesualtaat ovat upotettuja, 1-altaisia.
Laminaattipintaiset työtasot ovat suorareunaisia. Keittiökalusteissa on tilavaraus
mikroaaltouunille. Alakaapistossa on jätteiden lajitteluun jäteastiat. Suihkuhuoneissa
on peilikaapit valaisimella ja suihkunurkkauksessa on kääntyvät suihkuseinät.

Seinäpinnoitteet
Huoneistojen seinät maalataan valkoisiksi.
Pesu- ja wc-tilojen seinät, sekä keittiöiden
kalustevälitila laatoitetaan. Löylyhuoneen
seinät paneloidaan tervaleppäpaneelilla.

Lattiapinnoitteet

Ulkopuoliset työt

Asuinhuoneiden lattiat päällystetään
tammilautaparketilla. Eteistilan, suihku- ja
wc-tilojen ja löylyhuoneiden lattiat laatoitetaan.

Asuntojen sisäänkäynnit ovat terassirakenteisia. Asuinrakennuksen sokkelin
vierukset päällystetään singelikiveyksellä ja alueen liikennealueet päällystetään
kivituhkalla. Autokatoksen yhteydessä
on jätekatos. Oleskelualueella on tomutus- ja pyykinkuivausteline, keinu, penkit
ja hiekkalaatikko. Viheralueet nurmetetaan
ja istutukset tehdään istutussuunnitelman
mukaisesti.

Kattopinnoitteet
Asuntojen katot ovat MDF-paneloituja.
Alaslasketut katot ja kotelot maalataan.
Löylyhuoneiden katot paneloidaan tervaleppäpaneelilla. Pesuhuoneiden katot paneloidaan kuultokäsitellyllä kuusipaneelilla.

LVIS–tekniikka
LVIS-työt tehdään erikoissuunnitelmien
mukaan. Kiinteistö liitetään vesi-, viemärija sähköverkostoon sekä kaapelitelevisioja valokuituverkostoon. Sähkön, kylmän- ja
lämpimän vedenmittaus on talokohtainen.
Poistoilmalämpöpumpulla (PILP) hoidetaan asuntokohtainen vesikiertoinen
lattialämmitys, ilmavaihto ja viilennys.

Rakennuttaja varaa oikeuden muutoksiin,
jotka eivät alenna laatutasoa. Asuntoihin
saatetaan joutua lisäämään rakennusaikana alaslaskettuja kattoja ja kotelointeja
LVIS-tekniikan vuoksi. Tiedot perustuvat
5.11.2019 tilanteeseen.

Kuva taiteilijan luonnos

FH Invest Oy on vuonna 2007 toimintansa aloittanut rakennuttaja. Yritys
vastaa erilaisista rakennushankkeista ensisijaisesti Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa, mutta myös muualla Suomessa. Kiinteät toimipisteet ovat Mikkelissä, Kouvolassa ja Porvoossa. Vuosien aikana FH Invest Oy on rakennuttanut
kymmeniä kerrostaloja, rivitaloja, paritaloja, vapaa-ajan
asuntoja sekä liikerakennuksia eri puolille maata.
Tuotannon useimmissa tapauksissa rakentaa sisaryri-

Uuden kotisi
rakentaa
FH Invest Oy

tys Finnish Home Constructions Oy, joka tunnetaan
tuttavallisemmin aputoiminimellä FH Rakentajat. Kaikissa rakennusprojekteissa noudatetaan tinkimätöntä rakentamisen korkeaa laatua sekä määräyksiä. Laatua ja asumismukavuutta pyritään kehittämään jatkuvasti energiatehokkailla ratkaisuilla.

FH Rakentajilla
on korkean rakentamisen
laadun RALA-pätevyys.
www.rala.fi

E s i tte l y ja myy n ti

Itä-Suomen Asuntokeskus LKV
Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli
Puh. 015 415 0600
www.omakodit.fi

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

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

Suunni ttel i j a
Arkkitehtitoimisto
Sajaniemi Oy
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