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SIJAINTI

Asunto Oy Mikkelin
Ankkuripuisto 2 on
kotisatama rauhallisella
sijainnilla Mikkelin
keskustan läheisyydessä
ja veden tuntumassa.

ASUNTO OY MIKKELIN ANKKURIPUISTO2
Paukkulantie 26, 50170 Mikkeli

Ankkurikadun varteen rakennettava
kolmikerroksinen kerrostalo sijoittuu loistavasti
Mikkelin Satamalahden rantamaisemaan.
Lahden toisella puolella on vastapäätä Mikkelin
keskusta.
Lähes kaikista asunnoissa on lasitetut
parvekkeet, jotka avautuvat satamalahden
puolelle. Asuntojen laadukas varustelu sekä
huolella valitut materiaalit tekevät kodin, jossa
viihdyt ja asut mukavasti.

ASEMAKAAVA

Alueella on kaikki peruspalvelutkin lähellä,
kuten koulu, päiväkoti ja Graanin liikekeskus.
Satamalahden hyvät kävely-, lenkki-, ja
pyöräilyreitit alkavat aivan vierestä. Kevyen
liikenteen väyliä pitkin liikut hetkessä vaikka
Mikkelin torille tai satamaan.
Ankkuripuiston tontille rakennetaan kahden
vapaarahoitteisen kerrostalon muodostama
viihtyisä kokonaisuus (Ankkuripuisto 1 ja
Ankkuripuisto 2), joilla on yhteiset oleskelu- ja
leikkialueet.
Ankkuripuisto 2:ssä on yhteensä 22 asuntoa
28,5 m2 yksiöstä 41,0-58,5 m2 kaksioihin ja 6680 m2 kolmioihin. Eri pohjaratkaisuista löytyy
varmasti oikeankokoinen koti lähes jokaiseen
elämäntilanteeseen. Ostettavissa on lisäksi
autokatospaikka (10 kpl) sekä autopihapaikkoja
(13 kpl).

JULKISIVUT

Julkisivu länteen

Julkisivu itään

Elämää
lähellä ja
luonnossa

Ankkuripuiston asuntoyhtiö
sijaitsee rauhallisen järvimaiseman läheisyydessä, mutta
sen lisäksi käytännöllisesti
lähellä peruspalveluita.

lenkki- ja pyöräilyreitit.
Kevyenliikenteen väyliä
pitkin pyöräilet hetkessä
Mikkelin torille, jonne on
matkaa n 1,4km.

Aktiivisen arjen takaavat
Satamalahden hyvät kävely-,

Asu lähellä keskustaa mutta
silti aivan luonnon äärellä!

HUONEISTOT

1. KERROS
as. 1
as. 2
as. 3
as. 4
as. 5
as. 6
as. 7

2H+K+S
2H+K+S
2H+KK+S
2H+KK+S
2H+KK+S
3H+K+S
3H+K+S

58,5 m2
52,0 m2
41,0 m2
41,0 m2
41,0 m2
74,0 m2
64,5 m2

2. KERROS
as. 8
as. 9
as. 10
as. 11
as. 12
as. 13
as. 14
as. 15
as. 16
as. 17

2H+K+S
2H+K+S
2H+KK+S
2H+KK+S
2H+KK+S
3H+K+S
3H+K+S
1H+KK
1H+KK
1H+KK

58,5 m2
53,0 m2
42,0 m2
42,0 m2
42,0 m2
75,0 m2
66,0 m2
28,5 m2
28,5 m2
28,5 m2

3. KERROS
as. 18
as. 19
as. 20
as. 21
as. 22

2H+K+S
2H+KK+S
2H+KK+S
2H+KK+S
3H+K+S

53,0 m2
42,0 m2
42,0 m2
42,0 m2
80,0 m2

1
2
3

Eri pohjaratkaisuista
löytyy varmasti
oikeankokoinen
koti, olit sitten
missä elämäntilanteessa
tahansa.
Ankkuripuisto 2:ssa on 22
asuntoa aina vajaan 30 neliön
yksiöistä 58,5 neliön kaksioihin
ja 80 neliön kolmioihin.
Ostettavissa on lisäksi autokatospaikka (10 kpl) sekä
autopihapaikkoja (13 kpl).

2H+K+S

1H+KK

52,0 m2 / 53,0 m2

28,5 m2

2H+K+S
57,5 m2 / 58,5m2

Helppoa
asumista nyt
ja huomenna
Ankkuripuiston kodit on
suunniteltu ottaen huomioon
jokaisen asuinneliön hyötykäyttö. Kerrosten ja huoneiden
järkevillä pohjaratkaisuilla voit
luottaa siihen että asut
helposti ja käytännöllisesti
vuosia eteenpäin.

2H+KK+S
41,0 m2 / 42,0 m2

3H+K+S
64,5 m2 / 66,0 m2

Yksilöllinen
koti sinun
ehdoillasi
Viihtyisä koti syntyy sen
toimivuudesta sekä omien
toiveiden huomioimisesta.
Voit olla mukana päättämässä
kotisi yksilöllisistä
sisustusratkaisuista ja
varusteluista yhdessä
sisustussuunnittelijan kanssa,
jolloin kodista muotoutuu juuri
sinun näköisesi.
Uniikin kodista tekevät
muunmuassa erilaiset väri- ja
materiaalivaihtoehdot, olivat
ne sitten lattia- tai pöytäpintoja,
kaakeleita tai kalustevalintoja
– sinä päätät.

3H+K+S
74,0 m2 / 75,0 m2

3H+K+S
80,0 m2

R A K E N N U S TA PA S E L O S T U S
Asunto Oy Mikkelin Ankkuripuisto 2

YLEISTÄ
Mikkelin satamalahden rantamaisemaan, Ankkurikadun varteen
rakennetaan kolmekerroksinen kerrostalo. Vapaarahoitteiseen
asuntoyhtiöön tulee yhteensä 22 asuntoa 10 autokatos- ja 13
autopihapaikkaa sekä yhtiön hallintaa 2 inva- ja 4 vierasautopaikkaa. 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 Kone Oy:n 8 henkilön hissi.

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
verhoillaan paneelilla.

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

LATTIAPINNOITTEET
Pesuhuoneen, saunojen ja erillisten wc-tilojen lattiat laatoitetaan keraamisin laatoin. Asuntojen muut lattiapinnat päällystetään tammilautaparketilla.
Parvekkeiden lattioihin tulee parvekematto

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.
Asuntojen sisäovet ovat huullettuja valkoisia laakaovia. Löylyhuoneessa on kokolasinen turvalasiovi. Talon sisäänkäyntiovi on
alumiinirunkoinen lämpökatkoprofiilinen lasiovi.
KALUSTEET JA VARUSTEET
Keittiö ja eteistilojen kiintokalusteiden ovet ovat tehdasvalmisteisia maalattuja MDF-ovia. Muiden tilojen kiintokalusteiden
ovet ovat tehdasvalmisteisia melamiinipintaisia ovia. Keittiössä
on jätteiden lajittelua helpottava jätevaunukaappi. Keittiön pesualtaat ovat ruostumatonta terästä upotettuna laminaattipintaisiin työtasoihin. WC / PH-tilojen valumarmorialtaan yhteydessä on allaskaappi ja peilikaappi sekä PH-tiloissa pyykkikaappi.
Asuinhuoneiden ikkunat varustetaan verhotangoin.
LAITTEET JA KONEET
Keittiöissä on keraaminen erillinen liesitaso ja erillinen kalusteeseen upotettu uuni, seinäkaappiin upotettava mikroaaltouuni,
astianpesukone sekä tyylikäs ulosvedettävä säädinkupu. Yksiöissä ja kaksioissa on kylmälaitteena jääkaappi/pakastinkaappi
ja suuremmissa asunnoissa jää/-viileäkaappi ja pakastinkaappi. Kodinkoneet ovat valkoisia. Pesuhuoneessa on tilavaraus
pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle. Löylyhuoneissa on
sähkökiuas.

ESITTELY JA MYYNTI:

KATTOPINNOITTEET
Asuntojen katot ovat yleensä ruiskutasoitetut. Erillisten wc-tilojen, pesuhuoneiden sekä saunojen katot verhoillaan paneelilla.

TALOTEKNIIKKA
Yhtiö liitetään vesi- ja viemäriverkostoon sekä sähkö- ja
kaukolämpöverkostoon. Antennijärjestelmä liitetään kaapelitelevisioverkkoon. Jokaisessa asuinhuoneistossa on liittymismahdollisuus kiinteään internetverkkoon. Liittymisestä ja kustannuksista vastaa jokainen osakas itse. LVI- ja sähkötyöt tehdään
erikoissuunnitelmien mukaan. Jokaisessa huoneistoissa 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. Asunnot
varustetaan verkkokäyttöisillä palovaroittimilla. Asuntojen ja
ulko-oven välillä on ovipuhelinyhteys. Autokatos- ja pihapaikat
varustetaan lämmityspistorasioilla, vieraspaikoilla ei ole lämmityspistorasioita.
ULKOALUEET
Paikoitus- ja liikennealueet ovat asfalttipintaisia. Kuivaus- ja
tuuletustelineen alue päällystetään betonilaatoin, leikkialue on
hiekkapintainen. Pihalle asennetaan asemapiirustuksen mukaisesti polkupyörätelineet, lipputanko ja leikkialueelle hiekkalaatikko, penkit sekä keinu turva- ja lautaistuimin. Viheralueet
nurmetetaan ja istutukset tehdään erillisen istutussuunnitelman
mukaisesti. Rakennusten sokkelien vierustat ja parvekkeiden
alustat päällystetään sepelillä. Kiinteistö varustetaan jäte- ja
hiekoitusastioin.
Rakennuttaja varaa oikeuden muutostöihin, jotka eivät alenna
laatutasoa. Tiedot perustuvat 13.06.2017 tilanteeseen.

RAKENTAJA/RAKENNUTTAJA/MYYNTI:

Mika Rossi / 050 307 3347

RS-PANKKI:

