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Ekologista ja
edullista asumista

Asumisen ympäristövaikutukset ovat Suomessa

Rantakylän kartanon viihtyisälle alueelle,

vaikutuksista. Me Rakennustoimisto Valiotalolla

monipuolisten palveluiden ääreen valmistuu

haluamme tarjota asiakkaillemme kodin, jossa

10 asunnon kodikas rivitaloyhtiö Asunto Oy

ympäristölle aiheutuva kuormitus olisi mahdolli-

Mikkelin Kartanon Tähti.

simman pieni.

Energiatehokkaalla teknologialla
varustettu ainutlaatuisessa Kartanon
tähdessä asut edullisesti ja ekologisesti.

poikkeuksellisen suuret kylmän ilmaston vuoksi.
Toisaalta suomalaiset ovat hyvin tietoisia näistä

Kartanon tähti on viiden
tähden laatua

Asunnot lämpiävät auringon energiaa hyödyntä-

Tyylikkäät yhteen tasoon rakentuvat asunnot on

vällä maalämmöllä, jonka tekniikka saa lisäenergi-

suunniteltu pohjaratkaisuiltaan toimiviksi, joiden

aansa myös yhtiön omasta aurinkosähkölaitokses-

käytännöllisyyttä lisäävät erilliset pesu- ja kodin-

ta - mikä parasta, aurinkosähkö on täysin ilmaista.

hoitotilat sekä ulkopuoliset asuntokohtaiset

Ilmanvaihdossa käytetään lämmöntalteenottavaa
järjestelmää ja energiaa säästyy myös vähemmän
vettä kuluttavien hanojen sekä energiatehokkaiden kodinkoneiden ansiosta.
Autopaikoissakin on otettu huomioon ratkaisut,
jotka eivät vanhene tulevina vuosina: älykkäät
latauspisteet, jotka mahdollistavat lämmityksen
lisäksi sähköautojen latauksen ja yksilöllisen
kulutuksen seurannan.

varastot. Korkeampi huonekorkeus sekä suuret
ikkunat lisävät valoa ja tilan tuntua, eikä asumisen
viihtyisyyttä täydentävä lattialämmitys vie tilaa
sisustukselta.
Myös sisä- ja ulkotilat on luotu toimimaan yhdessä
luontevasti. Olohuoneen jatkeena toimivat avarat
puurakenteiset terassit, jossa voit nauttia
aurinkoisista kesäpäivistä.
Takkatulen tunnelmasta nauttiville on myös
huomioitu tulisijan sijoitusmahdollisuus.
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Asunto Oy Mikkelin Kartanon Tähden ovet avataan onnen avaimilla. Tunne aurinko - kurkota tähtiin.

Räätälöi oma uusi koti

Suuremmissa, 3-4 h asunnoissa on modernit keittiö-

Valittavanasi on erilaisiin elämäntilanteisiin sovel-

liesi ja kalusteasenteinen kiertoilmauuni sekä grilli

tuvia koteja kolmessa erillisessä rivitalossa; muka-

mikroaaltouuni. Kaikkien kodinkoneiden väri on rst.

vuutta kahdelle aikuiselle, kasvavan lapsiperheen
tarpeisiin tai persoonallinen sinkkukoti.
Kodin viihtyisyys syntyy sen
toimivuudesta ja omien toiveiden
huomioimisesta.

saarekkeet. Ruuan valmistusta jouduttaa induktio-

Ajattomat sävyvalinnat luovat erinomaiset puitteet
persoonallisiin sisustuksiin ja kaikki nämä ilahduttavat niin asukkaita kuin vieraitakin.

• EDULLINEN
• EKOLOGINEN
• KÄYTÄNNÖLLINEN
• LAPSIYSTÄVÄLLINEN
• HYVÄ SIJAINTI

Ostajana sinulla on laadukkaan perustason
lisäksi mahdollista vaikuttaa kodin yksilölliseen
toteutukseen ja varusteluun omien mieltymysten
mukaisesti.
Yhteispelillä kanssamme asiat sujuvat ja saat kotisi
näyttämään juuri siltä omalta kodilta.

Tyylikkäitä valintoja
Huoneistojen materiaalit ovat laadukkaita ja
tyylikkäitä. Lattiat ovat tammiparkettia ja laattaa,
sisäkatot ovat valkeaa sisustuspaneelia, saunojen
puuverhoukset ovat haapaa ja kiukaat ovat
moderneja pilarikiukaita.

Asunto Oy Mikkelin Kartanon Tähden ovet avataan onnen avaimilla. Tunne aurinko - kurkota tähtiin.
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1.

5.

3.

SIJAINTI

2.

Kartanon Tähti rakennetaan Rantakylän
viihtyisälle kartanon asuinalueelle, joka
sijaitsee vain 5,6 kilometrin päässä
Mikkelin keskustasta.
Rantakylä on monipuolisten palveluiden
asuinalue, josta löytyvät esimerkiksi
päiväkoti, koulu, kauppa ja apteekki.

Palvelut vain
kivenheiton päässä
1.
2.
3.
4.
5.

Rantakylän koulu......................1,5 km
Rantakylän kirjasto..................1,5 km
Viihdeuimala Rantakeidas.....1,5 km
Orijärven uimaranta................1,0 km
Rantakylän S-market..............1,7 km

Asunto Oy Mikkelin
Kartanon Tähti

© OpenStreetMapin tekijät
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Asunto Oy Mikkelin Kartanon Tähti - sijainti

4.

Autokatokset

Asunto Oy Mikkelin Kartanon Tähti - asemapiirros ja autokatokset.
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Asunto Oy Mikkelin Kartanon Tähti - havainnekuvat

Asunto Oy Mikkelin Kartanon Tähti - havainnekuvat
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HUONEISTOT

1

HUONETYYPPI
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As. 1

3-4H+K+S+KHH

80,0m2

As. 2

3H+K+S+KHH+VH

73,0m2

As. 3

3-4H+K+S+KHH

80,0m2

As. 4

3H+K+S+KHH+VH

73,0m2

As. 5

2H+K+S+KHH

50,0m2

As. 6

3H+K+S+KHH+VH

73,0m2

As. 7

3H+K+S+KHH+VH

73,0m2

As. 8

2H+K+S+KHH

50,0m2

As. 9

3H+K+S+KHH+VH

73,0m2

As. 10

3-4H+K+S+KHH

87,0m2
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RAKENNUSTAPASELOSTUS

RAKENTEET
Rakennukset perustetaan rakennesuunnitelmien
mukaan teräsbetonianturoiden varaan.
Perusmuurit ovat teräsbetonia ja/tai slammattua
kevytsoraharkkoa. Huoneistojen väliset seinät
ovat betonirakenteisia (paksuus 200 mm).
Puurunkoiset ulkoseinät ovat sisäpuolelta verhottu kipsilevyllä ja ulkopuolelta ulkoverhous-

YLEISTÄ
Mikkelin Rantakylän Kartanon viihtyisälle
asuinalueelle rakennetaan upeat rivitalot
kaupungin vuokratontille. Vapaarahoitteiseen
asuntoyhtiöön tulee yhteensä 10 asuinhuoneistoa, 10 autokatospaikkaa sekä yhtiön hallintaa

paneelilla. Rakennusten yläpohjien kantavana
rakenteena ovat tehdasvalmisteiset puuristikot.
Kattomuoto on murrettu harjakatto, jonka vesikatteena on tiilikate. Huoneiden väliseinät ovat
kipsilevyväliseiniä.

1 inva- ja 3 vierasautopaikka. Toisen auto-

IKKUNAT JA OVET

katoksen yhteydessä on puolilämmin talous-

Ikkunat ovat kolminkertaisia puu-alumiini-

rakennus, jossa sijaitsevat yhtiön talovarasto-

ikkunoita, olohuoneiden ja ruokailutilan ikkunat

sekä tekniset tilat.

ovat kiinteitä. Terassien sekä patioiden ovet ovat

Jokaiseen asuntoon kuuluu tilava puurakentei-

yksilehtisiä ulosaukeavia ikkunaovia, joiden ulko-

nen ja katettu terassi, joka on myös mahdol-

puite ja karmin uloin pinta ovat alumiinia. Asun-

lista lasittaa terassilasituksella. Lisäksi jokaisen

tojen ulko-ovet ovat puurakenteisia ikkunallisia

asunnon katetun sisäänkäynnin yhteydessä on

lämpöovia. Asuntojen sisäovet ovat huullettuja

asunnon oma ulkovarastotila. Asunnoissa on

valkoisia laakaovia. Löyly- ja suihkuhuoneissa on

tilavaraus myös lisähintaan asennettavalle

kokolasinen turvalasiovi.

takalle ja savuhormille.

KALUSTEET JA VARUSTEET
Kaikkien kiintokalusteiden ovet ovat laadukkaita
tehdasvalmisteisia maalattuja MDF-ovia. Eteisen
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naulakkokomeroissa on liukupeiliovet. Keittiöissä
pesualtaat ovat komposiittia ja kodinhoitotiloissa
ruostumatonta terästä upotettuina laminaattipintaisiin työtasoihin. Keittiöissä on jätteiden lajittelua helpottava jätevaunukaappi ja kulmakaapissa
karusellimekanismi. Kodinhoitotiloissa on pesualtaan
yhteydessä allaskaappi sekä valaisinpeili tai peilikaappi valaisimella suunnitelmien mukaan. Lisäksi

SEINÄPINNOITTEET
Huoneiden seinät maalataan valkeaan sävyyn. Keittiöissä sekä kodinhoitotiloissa ylä- ja alakaappien
välitila verhoillaan laminaatilla. Suihku- ja erillisten
wc-tilojen seinät laatoitetaan kokonaan keraamisin
laatoin. Löylyhuoneiden seinät verhoillaan haapapaneelilla.

LVI- ja sähkötyöt tehdään erikoissuunnitelmien
mukaan. Huoneistoissa on koneellinen lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto liesikupu ohjauksella. Sähkön sekä lämpimän- ja kylmän
veden mittaus on huoneistokohtainen. Asunnon kaikissa tiloissa on vesikiertoinen lattialämmitys. Asunnot varustetaan verkkokäyttöisillä palovaroittimilla.
Jokaisessa asuinhuoneistossa on liittymismahdolli-

osassa kodinhoitotiloja on suunnitelmien mukaisesti

KATTOPINNOITTEET

suus kiinteään tietoliikenneverkkoon, liittymisestä

silityslautakaappi. Erillisten wc-tilojen kalustuksena

Saunojen katot verhoillaan haapapaneelilla. Asun-

ja kustannuksista vastaa jokainen osakas itse.

on valumarmorialtaan yhteydessä allaskaappi,

noissa muut kattopinnat verhoillaan valkoisella

laatikosto, valaisinpeili sekä seinäkaappi. Kaluste-

mdf-paneelilla. Suihku- ja kodinhoitotiloissa

ovien saranat sekä laatikostot ovat vaimennetut.

mdf-paneeli on kosteudenkestävää.

Asuinhuoneiden ikkunat varustetaan verhotangoin.

ULKOALUEET
Paikoitusalueet ja pihapolut ovat murskepintaisia.
Lasten leikkipaikalla on hiekkalaatikko sekä penkit ja

LATTIAPINNOITTEET

pöytä. Pihalle pystytetään lipputanko ja asukkaiden

Olohuoneen, makuuhuoneiden, keittiön ja vaate-

käytössä olevat tomutustelineet sekä polkupyörä-

huoneen lattiat päällystetään tammilautaparketilla.

telineet. Viheralueet nurmetetaan ja istutukset

LAITTEET JA KONEET

Eteisten, wc-, löylyhuone-, suihku- ja kodinhoito-

tehdään erillisen istutussuunnitelman mukaisesti.

Keittiöissä on erillinen keraaminen induktiokeitto-

tilojen lattiat laatoitetaan keraamisin laatoin.

Rakennusten sokkelien vierustat päällystetään

Saunojen lauteet ja selkänojat ovat lämpökäsiteltyä
haapaa.

taso ja erillinen kiertoilmauuni kalusteeseen upotettuna, astianpesukone, seinäkaappiin upotettava
mikroaaltouuni sekä erilliset jääkaappi ja pakastinkaappi kylmälaitteet. Kaksioissa on kylmälaitteena
yksi jääkaappi-pakastinkaappi. Kodinkoneet sekä
liesikuvut ovat väriltään RST, saarekkeellisessa keittiössä on nk. design-liesikupu. Kodinhoitotilassa on
tilavaraus pyykinpesukoneelle sekä kuivausrummulle
ja löylyhuoneissa on sähkökiuas.

TALOTEKNIIKKA

sepelillä.

Yhtiöllä on oma energiaa säästävä aurinkosähkö-

Rakennuttaja varaa oikeuden muutostöihin, jotka

sekä maalämpölaitos.

eivät alenna laatutasoa. Tiedot perustuvat

Kaikki autokatospaikat varustetaan älykkäillä läm-

3.3.2020 tilanteeseen.

mitys-/latauspistorasioilla, mahdollistaen sähköautojen latauksen sekä kulutuksen mittauksen.
Yhtiö liitetään vesi-, viemäri- ja sähkö- sekä
valokuituverkkoon.

Asunto Oy Mikkelin Kartanon Tähti - rakennustapaselostus
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PINTAMATERIAALIT
& VARUSTELU

Tästä esitteestä löydät Asunto Oy
Mikkelin Kartanon Tähden rivitalokoteihin huolella valitut laadukkaat
materiaalivaihtoehdot.
Kodin viihtyisyys syntyy sen
toimivuudesta sekä omien
toiveiden huomioimisesta.
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Yleellisen perustason lisäksi sinulla on
myös mahdollisuus vaikuttaa kotisi
yksilölliseen toteutukseen ja varusteluun
omien mieltymystesi mukaisesti.
Yhteistyökumppanimme sisustussuunnittelija auttaa sinua halutessasi
materiaalivalinnoissa ja luomaan
yhdessä unelmiesi kodin.

Lattia

ETEINEN
- Pukkila

Seinät

- Landstone 30x60

SAUNA, SUIHKU, WC/KHH, WC

- laatat R10 himmeä tai R11 struktuuri

- suihkutila ja erilliset wc:t laatoitetaan
- muut tilat maalataan, myös khh

Pukkila • Landstone 10x10 • laatat R10 himmeä

SEINÄLAATAT
- laatoitetaan ylös asti
- 20x40
Anthracite

Dove

Anthracite
Kiiltävä valkoinen

Grey

White

Himmeä valkoinen

Pukkila • Landstone 20x40 • laatat R10 himmeä

Grey

PARKETTI
Karelia • tammilautaparketti • 3-sauvainen

White

Anthracite

White

Mattavalkolakattu,
Vanilla, Matt

Dove

Grey

Dove

Luonnonvärinen,
lakattu, Natural

Asunto Oy Mikkelin Kartanon Tähti - pintamateriaalit & varustelu
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Keittiö

OVET
- puusyykuvioitu melamiiniovi
ABS-reunalistalla tai maalattu sileä mdf-ovi
- ovissa ja laatikostoissa vaimennukset

TYÖTASOT
- laminaatti
- suora reuna

Valkaistu tammi
70

Vaalea ruskea
68

Tumma ruskea
69

Harmaa ruskea
76

Vaaleanharmaa
R228

Tammi
F149

Valkoinen
10

Vaalea harmaa
28

Hiekka
17

Cappuccino
12

Ruskeanharmaa
hiekkakuvio R411

Patinoitu pronssi
R715

VÄLITILA

Musta kvartsikuvio
F269

VETIMET

- välitilalevy 4 mm

Valkoinen satiini
HYR155

16

Valkoinen kiiltävä
HY002A

Harjattu alumiini
M01371

Vedin 81
Alumiinin harmaa

Asunto Oy Mikkelin Kartanon Tähti - pintamateriaalit & varustelu

Vedin 95
RST

Vedin 39
Alumiinin harmaa

WC/Kodinhoitohuone ja WC

OVET (KOSKETUS)
- maalattu mdf sileä
- ovissa vaimennukset

VÄLITILA
- Välitilalevy 4 mm

Valkoinen
10

Vaalea harmaa
28

Hiekka
17

Cappuccino
12

Valkoinen satiini
HYR155

TYÖTASOT

Harjattu alumiini
M01371

VETIMET

- laminaatti

Vaaleanharmaa
R228

Valkoinen kiiltävä
HY002A

Tammi
F149

Musta kvartsikuvio
F269

Ruskeanharmaa
hiekkakuvio R411

Patinoitu pronssi
R715

Vedin 81
Alumiinin harmaa

Asunto Oy Mikkelin Kartanon Tähti - pintamateriaalit & varustelu

Vedin 95
RST

Vedin 39
Alumiinin harmaa
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Makuuhuone
ja eteinen
VETIMET

OVET (KOSKETUS)
- Maalattu mdf, sileä
- Ovissa vaimennukset

Vedin 81
Alumiinin
harmaa

Vedin 95

Valkoinen
10

Vaalea harmaa
28

Hiekka
17

Cappuccino
12

RST

Vedin 39
Alumiinin
harmaa
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ALLAS JA HANA

KALUSTEUUNI

FRANKE SIRIUS SID,
MUSTA TAI VASTAAVA
KOMPOSIITTIALLAS

UPO O6307S
(TAI VASTAAVA)

- työtasoon upotettava

ORAS SAFIRA
(TAI VASTAAVA)

Keittiö - varusteet

- kalusteeseen upotettava
- energialuokka: A
- uunitoiminnot: kiertoilma,
ylä- ja alalämpö, erillinen
alalämpö, kiertoilmagrilli
- väri: RST

- kaareva juoksuputki

MIKROAALTOUUNI

ASTIANPESUKONE

UPO MI50DS TAI
VASTAAVA

UPO D6523T TAI
VASTAAVA

- kalusteeseen
upotettava

- energialuokka A++

JÄÄKAAPPI

- Aqua stop

UPO R6601S TAI VASTAAVA

- teho 700 W

- 6 pesuohjelmaa

- energialuokka A+

- grilli 1000 W

- väri: RST

- automaattinen sulatus

- elektroninen ohjaus

- vihanneslaatikko ja
Fresh zone -laatikko

- väri: RST

- LED-valo
- väri: RST

KEITTOTASO
UPO HI6414F
TAI VASTAAVA
- tasoon upotettava
- induktio
- neljä HighSpeed
keittoaluetta
- ajastin
- kosketusvalitsimet
- viistohiottu reuna

LIESIKUPU
- ulosvedettävällä
lasilla tai
saareke liesikupu

PAKASTINKAAPPI
UPO FN6601S TAI
VASTAAVA
- energialuokka A+
- LED-valo
- No frost sulatusautomatiikka
- väri: RST

JÄÄKAAPPIPAKASTIN
UPO NRF5602S TAI VASTAAVA

- konepestävä
rasvasuodatin

- energialuokka A+

- väri: RST

- 3 pakastinlaatikkoa

- 4 lasihyllyä
- Minimal frost
- väri: RST

Asunto Oy Mikkelin Kartanon Tähti - pintamateriaalit & varustelu
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Sauna
varusteet

SAUNAN
PUUVERHOUKSET
- haapa tai lämpökäsitelty haapa (ei suojakäsitelty)

SAUNAN
LASIOVI
- turvalasi
- värit: savunharmaa, 		
pronssi ja
kirkas

KIUAS
HARVIA CILINDRO
TAI VASTAAVA
- osittain suojapellin
ympäröimä
- väri: musta tai
valkea

KARMI
- kuultokäsitelty
mänty
- väri: lämpökäsitelty haapa

SEINÄVALAISIN
RAITA
- saunavalaisin tai 		
vastaava
- sävy: koivu tai 		
lämpökäsitelty 		
koivu
- asennetaan
lauteiden alle

20
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KODINHOITOHUONEEN
PESUALLAS
FRANKE ROTONDO RAX 660
TAI VASTAAVA

WC/kodinhoitohuone/suihku
Varusteet

- Ø 430 mm RST
- työpöytätasoon upotettu

WC ISTUIN
KODINHOITOHUONEEN
PESUALLASHANA
ORAS SAFIRA 1014 TAI VASTAAVA
- pesukoneventtiili
- bide-suihku wc:n yhteydessä

WC-PAPERITELINE

IDO GLOW TAI VASTAAVA
- iso ja pieni huuhtelu
- pehmeä kansi
- istuinkorkeus 42 cm
- moderni, huuhtelukaulukseton malli
- Easy Clean -pinnoite
- väri: valkoinen

WC:N PESUALLAS
- valumarmoriallas

TINOS 420 TAI VASTAAVA

- valkoinen

- harjattu teräs

- erillisten kalustepiirustusten mukaan

SUIHKU

WC:N PESUALLASHANA

ORAS OPTIMA 7149
SUIHKUSEKOITTAJA

ORAS SAFIRA 1008

SUIHKUN VÄLIOVI
- turvalasi

PYYHEKOUKUSTO
- Tinos 417 tai vastaava

- väri: satin
- painikelukitus
- karmi maalattu valkoinen

- harjattu teräs

Asunto Oy Mikkelin Kartanon Tähti - pintamateriaalit & varustelu
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Muu varustelu

VAATEHUONE

VALAISIMET

- viisi hyllyä, hattuhylly ja vaatetanko
- valkoiset säätölistat, kannakkeet sekä hyllylevyt

KEITTIÖ TYÖPISTEVALAISIN
ENSTO AL122L TAI VASTAAVA

- hyllylevyjen materiaalina melamiinipintainen lastulevy

- LED-valaisin
- valaisimessa pistorasiat

ETEISEN LIUKUOVET
- mdf-levy sekä yksi kirkas peiliovi
- ovien kehysvärit harmaa tai valkoinen

VÄLIOVET JA
PAINIKKEET
SILEÄ LAAKAOVI

PH, KHH, WC
ENSTO ALDS TAI VASTAAVA
- LED-valaisin
- uppoasennus
- väri: valkoinen

- väri: valkoinen
- karmi: valkoinen puu

OVEN PAINIKE
- väri: valkoinen

ULKOVALAISIN
EV-PRO WALL-I TAI VASTAAVA
- LED-valaisin
- väri: valkoinen

WC VÄÄNTÖNUPPI
- peitekilvet valkoiset
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LISTAT JA PANEELIT
JALKALISTA
- väri: valkoinen

KATTOLISTA
- varjolista
- väri: valkoinen

KATTOVERHOUS
OH, K, ET, MH, VH, AULA
- MDF-kattopaneeli Maler
- 10x195x2070 tai vastaava
- WC/KHH + Suihku kosteudenkestävä
Spa-malli 10x120x2070
- väri: puhdas valkoinen

VERHOTANKO
GARDINIA KULA VERHOTANKO TAI VASTAAVA
- väri: teräs tai musta
- tangot asennetaan n. 10 cm ikkunan yläpuolelle

ILMANVAIHTOKONE
- asennetaan tyylikkäästi pyykki-kaapin
yläpuolella olevaan kaappitilaan
katseilta piiloon

Asunto Oy Mikkelin Kartanon Tähti - pintamateriaalit & varustelu
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RAKENNUSTOIMISTO VALIOTALO OY
MIKA ROSSI
mika.rossi@valiotalo.fi
Puh. 050 307 3347

RAKENTAJA/RAKENNUTTAJA/MYYNTI
Mika Rossi
Puh. 050 307 3347
mika.rossi@valiotalo.fi
www.valiotalo.fi
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ESITTELY/MYYNTI
Valiokiinteistöt LKV
Linnankatu 5, 50100 Mli
Teemu Pääkkönen
Puh. 044 033 8348
www.valiokiinteistot.fi

ESITTELY/MYYNTI
Aitoasunnot / Palhomaa, Oy
Raatihuoneenkatu 9, 50100 Mli
Puh. 015 338 700
mikkeli@aitoasunnot.fi
www.aitoasunnot.fi

ESITTELY/MYYNTI
OP Koti Suur-Savo Oy LKV
Porrassalmenkatu 19, 50100 Mli
Puh. 010 255 2200
www.op-koti.fi

RS-PANKKI

