laatu

I

turvallisuus

I

hyvä sijainti

Moderni tekniikka,
laadukkaat materiaalit ja
varusteet yhdistettynä
hienoon sijaintiin.
Varaa toiveittesi koti,
teet samalla hyvän
sijoituksen.

Laadukas, turvallinen, edullinen, moderni

KAUPUNKIKOTI
Rauhalliselle ja suositulle
alueelle, Pankajoen rantaan
rakennetaan kolme kerrostaloa,
Asunto Oy Mikkelin Sinfonia toisena.
Moderniin kuusikerroksiseen
taloon valmistuu 36 huoneistoa

Omalle tontille teräsbetonista
rakennettava talo kestää
sukupolvelta toiselle.
Julkisivuissa käytetään tyylikkäitä
ja ajattomia materiaaleja, mm.
tiililaattaa ja valkobetonia.

yksiöstä kolmioon. Nykyaikaisella

Lasitus jatkaa mukavasti parvekkeen

tekniikalla ja materiaaleilla

vuotuista käyttöaikaa, sekä lisää sen

rakennettava Mikkelin Sinfonia
on edullinen asua ja turvallinen
omistaa. Hyvin suunniteltu
tilankäyttö ja valoisat huoneratkaisut luovat asumismukavuutta.
Huolella valitut materiaalit ja

käyttömahdollisuuksia esimerkiksi
viherhuoneena. Rakennukseen
tulee tilava kahdeksan
hengen hissi automaattiovin.
Turvallisuutta tuo kätevä kuvallinen
ovipuhelinjärjestelmä, jonka avulla

moderni varustelu - huoneisto-

näet kuka soittaa pohjakerroksessa

kohtaisesta viilennyksestä

sijaitsevaa ovikelloasi. Alakerrassa

alkaen - viimeistelevät
asunnot upeiksi kodeiksi.

on yhteisten tilojen lisäksi
huoneistokohtaiset irtainvarastot.

Kuva: taiteilijan näkemys

Koti keskustan tuntumassa, silti

LUONNON SYLISSÄ
Mikkelin Sinfoniassa nautit
luonnosta vuoden jokaisena päivänä.
Kalevankankaan upealle luonnonsuojelualueelle
ja sen monipuolisille lenkkeily-, hiihto- ja
pyöräilyreiteille pääset aivan asuntosi läheltä.

Kuvat: kuvituskuvia

Mikkelin Sinfonia sijaitsee upealla

Kale
va
luon nkankaa
nons
n
uojel
ualu

paikalla Pankalammen sydämessä

e

osoitteessa Pankalamminkatu 2 A.

Naisvuori

Matka keskustan palveluihin
ja tapahtumiin taittuu kävellen
muutamassa minuutissa.
Mikaeli

linja-autot lähtevät kotikadulta -

As Oy Mikkelin
Sinfonia

Kauppa

Savil

ahde

Mikkelin
Teatteri

nkat

u

Kirkkopuisto

Puis

toka
tu

Mikkelin liikuntaelämän keskus
Kalevankangas, konsertti- ja

katu
rotin

Aivan vieressä on esimerkiksi

Lönn

Pieta

matkan päässä harrastuksista.

nkat

rinka

Mikkelin Sinfoniassa asut kävely-

u

tu

aivan talon vierestä.

Yrjö

Lisäksi paikallisliikenteen

Kirkk

okat

u

Kirkko

Tori

kongressikeskus Mikaeli,

Matkakeskus

Mikkelin Teatteri sekä aarimaa.
Monipuolinen lähikauppa sijaitsee
vain korttelin päässä.
Lapset nauttivat alueen leikkipuistoista, Kalevankankaan
uudesta päiväkodista ja koulusta.

u
kat
van
a
t
O

Kauppa

5

Viihtyisä ja käytännöllinen

PIHA-ALUE

Mikkelin Sinfonian piha-alue suorastaan
kutsuu ulkoilemaan. Pääsisäänkäynnin edusta
ja oleskelupiha laatoitetaan. Yhteiselle pihaalueelle viihtyisyyttä tuodaan oleskeluryhmillä ja pihaistutuksilla. Arkea helpottavat
tomutustelineet ja pyykinkuivatusteline.
Viheralueet nurmettamalla viimeistellään
piha kauniiksi.
Autokatospaikkoja on 8 kpl ja pihapaikkoja
15 kpl. Autopaikat varustetaan lämmityspistorasioin. Kaikki autopaikat myydään
erillisinä osakkeina

Laadukkaat, valoisat ja kauniit

HUONEISTOT
Mikkelin Sinfoniaan valmistuu 36 huoneistoa,
pienistä näppäristä yksiöistä aina isommankin
perheen kolmioon. Valitsetpa asunnoksesi
30m2 yksiön tai 85,5m2 kolmion, saat valoisan,
käytännöllisen kodin, jossa jokainen neliö on
tarkkaan suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu.
Kauniit ja valoisat huoneistot viimeistellään
huolella valituilla pintamateriaaleilla.
Asuinhuoneistojen lattiat ovat kestävää ja
kaunista tammilautaparkettia, kylpyhuoneen
lattiat päällystetään moderneilla ja silti
ajattomilla keraamisilla klinkkerilaatoilla ja
keittiön kaapistojen ovet ovat maalattuja MDFovia tai mikrolaminaattipintaisia. Saunaan
tuo tunnelmaa kaunis ja käytännöllinen
tervaleppäpaneeli.

Kuva: kuvituskuva

TYYPPI

KOKO

2

SIJAINTI

1h+kk+alk. ...................... 30m2 ....................... 2 – 6krs
1h+kk+s+alk. ................. 30m2 ....................... 1 – 6krs
1h+kk+s+alk. ................. 32m² ....................... 2 – 6krs
1h+kk+s+alk. ................. 34m² ....................... 2 – 6krs
2h+k+s .............................. 55,5m² ................... 1 – 5krs
3h+k+s .............................. 68m² ....................... 2 – 6krs
3h+k+s .............................. 85,5m² ................... 6krs

asunnot 6, 13,
20, 27, 33

asunnot 1, 3,
10, 17, 24

30m2

30m2

1, 3, 10, 17, 24

30m – 85,5m
2

1h + kk + s + alk.

6, 13, 20, 27, 33

HUONEISTOT

1h + kk + alk.

1h + kk + s + alk.

asunnot 9, 16,
23, 30, 36

asunnot 7, 14,
21, 28, 34

30m2

1h + kk + s + alk.

34m2
7, 14, 21, 28, 34

9, 16, 23, 30, 36

32m2

asunnot 8, 15,
22, 29, 35

8, 15, 22, 29, 35

1h + kk + s + alk.

3h + k + s

asunto 31

Hyvin suunniteltu tilankäyttö,
valoisat huoneratkaisut ja
huolella valitut materiaalit luovat
asumismukavuutta. Monipuolinen
varustus huoneistokohtaisesta
viilennyksestä alkaen viimeistelee
kokonaisuuden upeaksi kodiksi.

31

85,5m2

Isompi asunto?
Kysy mahdollisuutta
yhdistää huoneistoja.

2h + k + s

3h + k + s

55,5m2

asunnot 5, 12,
19, 26, 32

5, 12, 19, 26, 32

2, 4, 11, 18, 25

asunnot 2, 4,
11, 18 ja 25

68m2

Talon pohjapiirustus

1 KERROS
Omalle tontille teräsbetonista
rakennettava talo kestää
sukupolvelta toiselle.
Julkisivuissa käytetään
tyylikkäitä ja ajattomia
materiaaleja, kuten tiililaattaa
sekä valkobetonia.

Talon pohjapiirustus

KERROKSET
2–5

Talon pohjapiirustus

6 KERROS
Lasitus jatkaa mukavasti
parvekkeen vuotuista
käyttöaikaa, sekä lisää sen
käyttömahdollisuuksia
vaikkapa viherhuoneena.

RAKENNUSTAPASELOSTUS
YLEISTÄ

kattoinen ja katteena on kumibitumikermi. Huo-

on sälekaihtimet. Parvekeovet ovat yksilehti-

Yhtiö on omalle tontille rakennettava vapaa-

neistojen sisäiset väliseinät ovat yleensä teräs-

siä ulosaukeavia lasiaukollisia ovia. Porras-

rahoitteinen asuntoyhtiö. Talossa on kuusi asuin-

rankaisia kipsilevyseiniä, pesuhuoneiden seinät

huoneesta huoneistoihin johtavat ovet ovat

kerrosta. Asuntoja talossa on yhteensä 36 kpl.

ovat pääosin kiviainesrakenteisia. Portaat ovat

yksilehtisiä. Asuntojen sisäovet ovat valkoisia

Autokatospaikkoja on 8 kpl ja pihapaikkoja 15

esivalmisteisia betonielementtiportaita, joiden

laakaovia. Löylyhuoneiden ovet ovat karkaistuja

kpl, jotka kaikki myydään erillisinä osakkeina.

askelmat ovat mosaiikkibetonipintaisia. Kerros-

lasiovia. Pääsisäänkäynnin ovi on metallirunkoi-

ja välitasot pinnoitetaan muovimatolla. Parvek-

nen lasiovi sähköautomatiikalla. Palo-ovet ovat

RAKENTEET

keet ovat teräsbetonirakenteisia. Parvekkeiden

määräysten mukaisia vakio-ovia.

Rakennus perustetaan rakennesuunnittelijan

kaiteet ovat metallirunkoisia ja lasitettuja.

suunnitelmien mukaan joko teräsputki- tai

Parvekkeet lasitetaan avattavilla parvekelaseil-

KALUSTEET JA VARUSTEET

betonipaalujen ja osittain maanvaraisesti

la. (parvekelasitukset eivät täysin ole veden- ja

Keittiöiden kalusteet ovat tehdasvalmisteisia

perusanturoiden varaan. Anturat, perusmuurit,

lumenpitäviä).

vakiokalusteita. Kalusteiden ovet ovat maalat-

alapohjat sekä väli- ja yläpohjat ovat teräsbeto-

tuja MDF-ovia tai mikrolaminaattipintaisia. Keit-

nia. Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbeto-

IKKUNAT JA OVET

tiöiden työtasoihin upotetaan yksi iso RST-allas.

nia. Ulkoseinät ovat hienopestyä valkobetonia,

Asuntojen ikkunat ovat kolmilasisia sisään-

Työtasot ovat suoralla ABS-reunalla ja lami-

tiililaattapintaisia tai uritettuja ja maalattuja

päin aukeavia MSE–ikkunoita, ulkopuite ja

naattipintaisia. Keittiökalusteissa on tilavaraus

sandwich–elementtejä. Rakennus on pulpetti-

karmin uloin pinta ovat alumiinia. Ikkunoissa

mikroaaltouunille. Alakaapistossa on jätteiden

lajittelua varten jäteastiat. Makuuhuoneiden

väriltään valkoisia. Löylyhuoneissa on sähkö-

pohjakerroksessa maalataan epoksimaalilla.

komeroiden ovet ovat maalattuja MDF-ovia tai

kiukaat. Rakennuksessa on automaattiovilla

Parvekkeiden lattioilla on säänkestävä

liukuovia. Pesuhuoneiden kalusteiden ovet ovat

varustettu kahdeksan hengen hissi.

huopaterassimatto.

kaapit valaisimella. Pesuhuoneisiin asennetaan

SEINÄPINNOITTEET

KATTOPINNOITTEET

saranalliset suihkuseinät. Eteiskalusteet ovat

Huoneiston seinät maalataan vaaleilla sävyillä.

Asuntojen katot ovat yleensä ruiskutasoitettu.

komerorakenteellisia, peililiukuovellisia, sisältä-

Erillisten wc-tilojen ja pesuhuoneiden seinät

Alaslasketut katot sekä kotelot ovat maalattuja.

en vaatetangon ja hattuhyllyn.

sekä keittiöissä ylä- ja alakaappien välinen sei-

Löylyhuoneiden katot ovat tervaleppäpaneelia ja

nä laatoitetaan keraamisilla laatoilla. Löylyhuo-

pesuhuoneiden katot ovat valkokuultokäsiteltyä

neen seinät paneloidaan tervaleppäpaneelilla.

kuusipaneelia.

keittiöt varustetaan keraamisella liesitasolla,

LATTIAPINNOITTEET

LVIS –TEKNIIKKA

kalusteuunilla, liesikuvulla, integroidulla astian-

Asuntojen olohuoneiden, makuuhuoneiden,

LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoissuunnitelmien

pesukoneella, jääkaapilla ja pakastinkaapilla.

keittiöiden ja eteisten lattiat päällystetään

mukaan. Kiinteistö liitetään vesi- ja viemäri-

Yksiöiden keittiöt varustetaan keraamisella

tammilautaparketilla. Pesuhuoneiden ja löy-

verkostoon sekä sähkö- ja kaukolämpöverkos-

lattialiedellä, liesikuvulla, astianpesukoneella

lyhuoneiden lattiat päällystetään keraamisilla

toon. Kiinteistö liitetään kaapelitelevisio- ja

ja jääkaappi/pakastimella. Pesuhuoneissa on

klinkkerilaatoilla. Pohjakerroksessa sijaitsevat

valokuituverkostoon. Sähkön sekä kylmän ja

pesutornivaraus pyykinpesukoneelle ja kuivaus-

wc-tila, kuivaus-, siivous- ja spk-huoneiden

lämpimän veden mittaus on huoneistokohtainen.

rummulle. Kodinkoneet ovat vakiovalmisteisia ja

lattiat päällystetään muovimatolla, muut lattiat

Ilmanvaihtojärjestelmä on huoneistokohtainen

maalattuja MDF-ovia. Suihkuhuoneissa on peili-

LAITTEET JA KONEET
Kaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa

tulo- / poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

ULKOPUOLISET TYÖT

LTO-kone on sijoitettu pesuhuoneeseen pesu-

Asunto-osakeyhtiön ulkopuoliset liikennealueet

tornivarauksen yläpuolelle. Pesuhuoneissa ja

ovat asfalttipäällysteisiä ja pääsisäänkäynnin

saunoissa on sähköinen mukavuuslattialämmi-

edusta ja oleskelupiha päällystetään betoni-

tys. Peruslämmitys hoidetaan vesikiertoisilla

laatoin asemapiirroksen osoittamassa laajuu-

pattereilla. Asuntojen ja pääsisäänkäynnin

dessa. Oleskelualueet varustetaan oleskelu-

ulko-oven välillä on kuvallinen ovipuhelinjärjes-

ryhmillä. Piha varustetaan tomutustelineellä,

telmä. Asunnoissa on viilennys vakiona!

pyykinkuivatustelineellä, polkupyörätelineillä

YHTEISTILAT
Asunto-osakeyhtiön yhteinen väestönsuoja,
asuntokohtaiset irtainvarastot, kuivaushuone,
talovarasto, tekninen tila sekä ulkoiluvälineva-

sekä penkeillä. Viheralueet nurmetetaan ja istutukset tehdään istutussuunnitelman mukaisesti.
Asuinrakennuksen sokkelin vierukset ja parvekkeiden alustat päällystetään singelikiveyksellä.
Autopaikat varustetaan lämmityspistorasioin.

rasto. Jätteen syväkeräyssäiliöille on oma tila
piha-alueella.

Rakennuttaja varaa oikeuden muutoksiin, jotka eivät alenna laatutasoa. Tiedot perustuvat 12.5.2020 tilanteeseen. Asuntoihin ja
käytäviin saatetaan rakentamisen aikana joutua lisäämään vähäisiä alaslaskettuja kattoja, kotelointeja ja luukkuja putkien,
palopeltien, mittareiden tms takia. Suunnitelmissa esitettyjen hormien määriin ja sijoituksiin voi tulla muutoksia!

Ota yhteyttä ja
varaa unelmiesi
koti jo tänään!
Itä-Suomen Asuntokeskus LKV

OMAKODIT
Satu Viskari
050 3858 392
Juha Nulpponen
050 3858 361
Maaherrankatu 10,
50100 Mikkeli
www.omakodit.fi

Asuntojen hinnoissa on
puolet valmiiksi neuvoteltua
yhtiölainaa, joten sinun ei tarvitse
rahoittaa uutta kotiasi kokonaan
rakennusvaiheessa.

LISÄTIEDOT MIKKELIN SINFONIASTA
www.mikkelinsinfonia.fi

Kuvat: kuvituskuvia

Mikkelin Sinfonian laadun ja luotettavuuden takaavat

KOKENEET AMMATTILAISET

FH INVEST

RAKENNUTTAJA I FH INVEST
Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli
050 571 4043
www.fhinvest.fi

SUUNNITTELIJA
ARKKITEHTITOIMISTO SAJANIEMI OY
Graanintie 5, 50500 Mikkeli
015 162 345
www.sajaniemioy.fi
RAKENTAJA I FH RAKENTAJAT
Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli
050 571 4043
www.fhrakentajat.fi
FH ASUNNOT
Catarina Helenius
050 4664 889
catarina.helenius@fhinvest.fi
www.fhinvest.fi

FH INVEST
FH Invest Oy on vuonna 2007 toimintansa aloittanut
rakennuttaja. Yritys toimii ensisijaisesti KaakkoisSuomen alueella, mutta myös muualla Suomessa.
Kiinteät toimipisteet ovat Mikkelissä, Kouvolassa
Järvenpäässä ja Porvoossa.
Vuosien aikana FH Invest Oy on rakennuttanut
kymmeniä kerrostaloja, rivitaloja, paritaloja sekä
vapaa-ajanasuntoja ja liikerakennuksia eri puolille
toiminta-aluettaan.
Tuotannon useimmissa tapauksissa rakentaa sisaryritys Finnish Home Constructions Oy, joka tunnetaan
tuttavallisemmin aputoiminimellä FH Rakentajat.
Projekteissa noudatetaan tinkimättömästi
rakentamiseen liittyviä määräyksiä ja normeja.
Tuotannon laatua ja asumismukavuutta kehitetään
jatkuvasti käyttäen energiatehokkaita ratkaisuja.
Lisätiedot » www.fhinvest.fi

