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As Oy Mikkelin 

Asunto Oy Mikkelin Ankkuripuisto 1 on koti 
sinulle, joka arvostat rauhallista sijaintia 
Mikkelin keskustan läheisyydessä ja veden 

tuntumassa. Ankkurikadun varteen rakennettava 
kolmikerroksinen kerrostalo sijoittuu loistavasti 
Mikkelin Satamalahden rantamaisemaan. Lahden 
toisella puolella on vastapäätä Mikkelin keskusta. 

Lähes kaikissa Ankkuripuiston asunnoissa on lasitetut 
parvekkeet, jotka avautuvat Satamalahden puolelle. 
Näin rantamaisemasta tulee osa asuntoa. Asuntojen 
laadukas varustelu sekä huolella valitut pintamateriaalit 
tekevät kodin, jossa viihdyt ja asut mukavasti. 
Ankkuripuisto tarjoaa tyylikkäät puitteet rauhallisessa 
puistoympäristössä. Alueella ovat kaikki peruspalvelut, 
kuten koulu ja päiväkoti lyhyen kävelymatkan päässä. 

Graanin liikekeskukseen on matkaa n. 500 m ja 
paikallisbussien pysäkit ovat n. 300 metrin päässä kotisi 
ulko-ovelta. 

Satamalahden hyvät kävely-, lenkki- ja pyöräilyreitit 
alkavat aivan vierestä. Kevyen liikenteen väyliä pitkin 
pyöräilet hetkessä Mikkelin torille, jonne on matkaa 
n. 1,4 km. Ankkurikadun tontille rakennetaan kahden 
kerrostalon muodostama viihtyisä kokonaisuus. Yhteiselle 
pihalle tulee oleskelu- ja leikkialue.

Talon moderni julkisivutoteutus herättää varmasti 
myönteistä huomiota. Puun ja betonin yhdistelmä luo 
mielenkiintoista kontrastia julkisivuun ja sopii hyvin 
Satamalahden maisemaan. Lisäksi ajaton pulpettikatto 
täydentää tyylikkään julkisivukokonaisuuden. 

Julkisivu länteen

Ankkuripuisto 1:ssä on 21 asuntoa aina vajaan 
30 neliön yksiöistä 58,5 neliön kaksioihin ja 80 
neliön kolmioihin. 

Eri pohjaratkaisuista löytyy varmasti oikeankokoinen 
koti lähes jokaiseen elämäntilanteeseen. 

Ostettavissa on lisäksi autotalli (1kpl), 
autokatospaikka (12kpl) ja erillinen lämmin 
varastotila (2kpl).

1. KERROS
as. 1 2H+K+S  57,5m²
as. 2 2H+K+S  52,0m²
as. 3 2H+KK+S  41,00m²
as. 4 2H+KK+S  41,00m²
as. 5 2H+KK+S  41,00m²
as. 6 3H+K+S+WC 74,0m²
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2. KERROS
as. 7 2H+K+S  58,5m²
as. 8 2H+K+S  53,0m²
as. 9 2H+KK+S  42,00m²
as. 10 2H+KK+S  42,00m²
as. 11 2H+KK+S  42,00m²
as. 12 3H+K+S+WC 75,0m²
as. 13 3H+K+S+WC 66,00m²
as. 14 1H+KK+PH 28,5m²
as. 15 1H+KK+PH 28,5m²
as. 16 1H+KK+PH 28,5m²
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3. KERROS
as. 17 2H+K+S  53,0m²
as. 18 2H+KK+S  42,0m²
as. 19 2H+KK+S  42,00m²
as. 20 2H+KK+S  42,00m²
as. 21 3H+K+S+WC 80,00m²
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Asunto Oy Mikkelin Ankkuripuisto 1 on 
sijoitus tulevaisuuteen. Asuntoyhtiön 

sijainti Satamalahden tuntumassa on loistava. 
Lähellä ovat kaikki peruspalvelut sekä hyvät 
ulkoilumahdollisuudet. 

Huolellinen suunnittelu ja laadukas rakentaminen 
takaavat sinulle huoletonta asumista vuosiksi 
eteenpäin.

Asunto Oy Mikkelin Ankkuripuisto 
houkuttelee rahoilleen vastinetta kaipaavaa 

asiakaskuntaa tarjoamalla fi ksuja, kohtuuhintaisia 
neliöitä sekä viihtyisyyttä - siis järkevää asumista. 

Kun asuminen ei vie kaikkia varojasi, voit satsata 
elämiseen.

SIJOITA TULEVAISUUTEEN SATSAA ELÄMISEEN

Pääset nyt uuteen kotiin kohtuuhinnoin. Asunto Oy 
Mikkelin Ankkuripuisto 1:n asuntojen velattomat 

neliöhinnat alkavat 2 900 €/m2 ja myyntihinnat alkavat 
1000€/m2  (Kts. erillinen hinnasto).
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Kodin viihtyisyys syntyy sen toimivuudesta sekä omien toiveiden huomioimisesta. Ostajana 
sinulla onkin nyt mahdollisuus vaikuttaa kotisi yksiköllisiin sisustusratkaisuihin ja varusteluun 
omien mieltymystesi mukaisesti. Yhteispelillä kanssamme asiat sujuvat ja saat kotisi 

näyttämään juuri siltä omalta kodilta, jossa viihdyt pitkään

SINUN NÄKÖINEN KOTI UNIIKKI KOKONAISUUS

As Oy Mikkelin 

Uuden kotisi ilmeen voit suunnitella halutessasi yhdessä 
sisustussuunnittelijamme kanssa. Hän auttaa sinua uniikin 
kotisi materiaalivalinnoissa.
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RAKENNUSTAPASELOSTUS
Asunto Oy Mikkelin Ankkuripuisto 1
YLEISTÄ
Mikkelin satamalahden rantamaisemaan, Ankkurika-
dun varteen rakennetaan kolmekerroksinen kerrosta-
lo. Vapaarahoitteiseen asunto yhtiöön tulee yhteensä 
21 asuntoa, yksi autotalli ja 12 autokatospaikkaa. 
Yhtiössä on lisäksi ulkoiluvälinevarasto, kuivaushuone 
ja tekniset tilat. Jokaiselle asunnolle kuuluu lämmin 
irtainvarasto yhtiön yhteisissä tiloissa. Kaksioissa ja 
suuremmissa asunnoissa on tilava lasitettu parveke. 
Rakennuksessa on automaattiovilla varustettu 8 hen-
kilön hissi.  

RAKENTEET
Rakennukset perustetaan rakennesuunnitelmien 
mukaan. Perusmuurit ovat teräsbetonia. Rakennusten 
kantava pystyrunko tehdään betonielementeistä ja 
ala-, väli- sekä yläpohjat ovat paikallavalettua teräsbe-
tonia. Ulkoseinät ovat ensimmäisen kerroksen osalla 
betonielementtejä ja ylemmissä kerroksissa puuel-
ementtejä. Vesikattorakenteena on pulpettikatto ja 
vesikatteena kumibitumikermi. Huoneiden väliseinät 
ovat kipsilevyväliseiniä. Portaat ovat betonira-
kenteiset ja askelmat ovat mosaiikkibetonia.  

IKKUNAT JA OVET
Ikkunat ovat kolminkertaisia puu-alumiini-ikkunoita 
ja parvekkeiden ovet ovat yksilehtisiä ikkunaovia, 
joiden ulkopuite ja karmin uloin pinta ovat alumiinia. 
Asuntojen huoneisto-ovet ovat vaatimusten mukaisia 
kaksinkertaisia tehdasmaalattuja puuovia. Asun-
tojen sisäovet ovat huullettuja valkoisia laakaovia. 
Löylyhuoneessa on kokolasinen turvalasiovi. Talon 
sisäänkäyntiovi on alumiinirunkoinen lämpökatko-
profi ilinen lasiovi. Autotallin ovena on metallira-
kenteinen nosto-ovi.  

KALUSTEET JA VARUSTEET
Kaikkien kiintokalusteiden ovet ovat laadukkaita 
tehdasvalmisteisia melamiinipintaisia ovia. Keittiössä 
on jätteiden lajittelua helpottava jätevaunukaappi. 
Keittiön pesualtaat ovat ruostumatonta terästä upo-
tettuna laminaattipintaisiin työtasoihin. Wc-tilojen 
valumarmorialtaan yhteydessä on allaskaappi, pyykki-
kaappi sekä peilikaappi. Asuinhuoneiden ikkunat 
varustetaan verhotangoin.

LAITTEET JA KONEET
Keittiöissä on keraaminen erillinen liesitaso ja eril-
linen kalusteeseen upotettu uuni, astianpesukone 
sekä tyylikäs ulosvedettävä säädinkupu. Yksiöissä ja 
kaksioissa on kylmälaitteena jääkaappi/pakastinkaap-
pi ja suuremmissa asunnoissa jää/-viileäkaappi 
ja pakastinkaappi. Kodinkoneet ovat valkoisia. 

Pesuhuoneessa on tilavaraus pyykinpesukoneelle ja 
kuivausrummulle. Löylyhuoneissa on sähkökiuas. 

SEINÄPINNOITTEET
Huoneiden seinät maalataan valkeaan sävyyn. 
Keittiöissä laatoitetaan keraamisilla laatoilla ylä- ja 
alakaappien välinen seinä. Pesuhuoneiden seinät 
laatoitetaan kokonaan ja erillisten wc-tilojen seinät 
osittain keraamisin laatoin. Saunojen seinät verhoil-
laan paneelilla.

KATTOPINNOITTEET
Asuntojen katot ovat yleensä ruiskutasoitetut. Erillis-
ten wc-tilojen katot maalataan ja pesuhuoneiden sekä 
saunojen katot verhoillaan paneelilla. 

LATTIAPINNOITTEET
Pesuhuoneen, saunojen ja erillisten wc-tilojen lattiat 
laatoitetaan keraamisin laatoin. Asuntojen muut lat-
tiapinnat päällystetään tammiparketilla.   

TALOTEKNIIKKA
Yhtiö liitetään vesi- ja viemäriverkostoon sekä 
sähkö- ja kaukolämpöverkostoon. Antennijärjest-
elmä liitetään kaapelitelevisioverkkoon. Jokaisessa 
asuinhuoneistossa on liittymismahdollisuus kiinteään 
internetverkkoon. Liittymisestä ja kustannuksista 
vastaa jokainen osakas itse. LVI- ja sähkötyöt tehdään 
erikoissuunnitelmien mukaan. Jokaisessa huoneistois-
sa on koneellinen lämmöntalteenotolla varustettu 
tulo- ja poistoilmanvaihto. Sähkön sekä lämpimän- 
ja kylmän veden mittaus on huoneistokohtainen. 
Pesuhuoneissa, saunoissa ja erillisissä wc-tiloissa 
on sähkötoiminen mukavuuslattialämmitys. Asun-
not varustetaan verkkokäyttöisillä palovaroittimilla. 
Asuntojen ja ulko-ovien välillä on ovipuhelinyhteys. 
Autokatospaikat varustetaan lämmityspistorasioilla.

ULKOALUEET 
Paikoitus- ja liikennealueet ovat asfalttipintaisia. Kuiv-
aus- ja tuuletustelineen alue päällystetään betonilaa-
toin, leikkialue on hiekkapintainen. Pihalle asennetaan 
asemapiirustuksen mukaisesti polkupyörätelineet, 
lipputanko ja leikkialueelle hiekkalaatikko, penkit sekä 
keinu turva- ja lautaistuimin. Viheralueet nurmetet-
aan ja istutukset tehdään erillisen istutussuunnitel-
man mukaisesti. Rakennusten sokkelien vierustat ja 
parvekkeiden alustat päällystetään sepelillä. Kiinteistö 
varustetaan jäte- ja hiekoitusastioin.

Rakennuttaja varaa oikeuden muutostöihin, jotka 
eivät alenna laatutasoa. Tiedot perustuvat 1.6.2016 
tilanteeseen.

RAKENTAJA/RAKENNUTTAJA:

www.valiotalo.fi 

RS-PANKKI: SISUSTUS:

ESITTELY JA MYYNTI:

Soita!

www.valiokiinteistot.fi 

Teemu Pääkkönen
Puh. 044 033 8348
Anssi Kaipainen
Puh. 050 598 0860


