
TERVEELLISTÄ JA LUONNONLÄHEISTÄ ASUMISTA
Asunto Oy  Mikkelin Saimaan Kotikallio
KIRKONVARKAUS VÄÄNÄSENPOLKU 1, 50700 MIKKELI

Tunne se
 - terveen hirsikodin tuoksu



Mikkelin Kirkonvarkaudessa, asuntomessualueen vieressä käynnistyy kahden talon ja kuuden asunnon ri-
vitalohanke, joka poikkeaa selvästi tavallisesta rivitalosta. Talot tehdään hirrestä ja yksi tärkeimmistä lähtö-
kohdista on ollut rakentaa terveellisen asumisen mahdollistavia valoisia ja nykyaikaisia laadukkaasti varus-
teltuja asuntoja. Asuntoihin on saatavilla kattavasti erilaisia lisävarusteita aina ulkoporealtaista laadukkaisiin 
äänentoistojärjestelmiin. Kohteessa panostetaan erityisesti vastuulliseen rakentamiseen sekä terveelliseen 
sisäilmaan. 

ASUNTO OY MIKKELIN SAIMAAN KOTIKALLIO

Asunto Oy Mikkelin Saimaan Kotikallio rakennetaan sisäilman laa-
tua edistävästä hirrestä. Panostamme laadukkaisiin ja aikaa kestäviin 
materiaaleihin, ekologisuuteen sekä yksilöllisiin ratkaisuihin asuntojen 
sisustuksessa ja lisävarusteissa.

Terveellinen sisäilma on olennainen osa hyvinvointiamme.

TERVEELLISTÄ ASUMISTA

ASUNTOJA 6, KAHDESSA TALOSSA

YHTIÖN AUTOPAIKKOJA ASUNTOKOHTAINEN AUTOKATOSPAIKKA ERILLISENÄ OSAKKEENA
LISÄKSI YHTIÖLLÄ 6 AUTOPAIKKAA LÄMMITYSTOLPALLA

TONTTI VUOKRATTU, 5475 m²

TALOYHTIÖN NIMI ASUNTO OY MIKKELIN SAIMAAN KOTIKALLIO

PÄÄASIALLINEN RAKENNUSMATERIAALI HIRSI

RS-KOHDE, SUOMENNIEMEN SÄÄSTÖPANKKIKOHTEEN RAHOITUS

KIRKONVARKAUS, VAIN 3 KM MIKKELIN KESKUSTASTASIJAINTI

KOHDETTA MYY
Kiinteistömaailma Mikkeli
Porrassalmenkatu 27
50100 Mikkeli
(015) 7600 001
mikkeli@kiinteistomaailma.fi

LUONNON YMPÄRÖIMÄNÄ
 mutta silti lähellä kaikkea.
Mikkelin Kirkonvarkaus tuli tutuksi suurelle yleisölle 
2017 asuntomessujen myötä. Yhä kehittyvä pienta-
loalue sijaitsee lähellä Mikkelin keskustaa, hyvien kul-
kuyhteyksien päässä. Alueella on erityisesti panostettu 
viihtyvyyteen ja huomioitu myös lapsiperheiden tarpeet. 

Asunto Oy Mikkelin Saimaan Kotikallio sijaitsee lähellä 
lenkkipolkuja, laadukasta ja monipuolista lasten leikki-
paikkaa ja ulkokuntoilupuistoa. Hiihtoladut lähtevät alle 
kilometrin päästä.

MIKKELIN KESKUSTA 3 km

HIIHTOLADUT Annilanselkä n. 500 m

LENKKIPOLUT 200 m

 GOLFKENTTÄ n. 2 km

PÄIVÄKOTI 200 m

KOULUT Moision ala-aste n. 2 km

LEIKKIPUISTO 500 m

Asunto Oy Mikkelin
Saimaan Kotikallio

Päiväkoti

Leikkipuisto

Asunto-
kohtainen
viilennys
vakiona



Kaikki Asunto Oy Mikkelin Saimaan Kotikallion asunnot 
ovat valoisia ja avaria nykyaikaisia koteja. Keittiö, ruo-
kailutila ja olohuone ovat yhtenäistä avointa korkeaa 
tilaa, josta aukevat isot ikkunat suojaiselle takapihalle 
kauniilla luonnonnäkymällä. Jokaiseen asuntoon kuuluu 
lämmin varasto. Lisäksi asunnoissa on terassi sekä etu- 
että takapihalla.

Asunnot ovat hyvin äänieristettyjä ja takapihan puolel-
la suojaa luo aita asuntojen välillä. Kohde sijaitsee kal-
lion päällä Saimaan tuntumassa luonnonmukaisessa 
ympäristössä. Takapihat ovat huomattavasti läheistä 
ympäristöä ylempänä. Osa tontista jätetään nykyiseen 
upeaan luonnontilaan, joka koostuu pääasiassa kuntta-
maasta sekä luonnonkalliosta. 

LUONTO OSANA
SISUSTUSTA.

POHJAKUVAT JA ASUNTOJEN MYYNTIHINNAT

70 m²
3 H + K + S
asunto 1

myyntihinta   79 960 €
yhtiölainan osuus 119 940 €

velaton myyntihinta 199 900 €

70 m²
3 H + K + S
asunto 3

myyntihinta   85 960 €
yhtiölainan osuus 128 940 €

velaton myyntihinta 214 900 €

54 m²
2 H + K + S
asunto 2

myyntihinta   67 960 €
yhtiölainan osuus 101 940 €

velaton myyntihinta 169 900 €

Asuntokohtaiset autokatospaikat 
erillisellä osakkeella à 5000 €

Asuntoihin on saatavilla 
kattavasti erilaisia lisä-
varusteita kuten ulko-
poreallas, saunapaketti 
ja sähkömarkiisi. Katso 
lisää nettisivuiltamme 
osoitteessa 
www.kenora.fi

RAKENNUSTIEDOT TALO B

kerrosala (kem²) KOKO RAKENNUS 244

lämmin huoneistoala (htm²) ASUNTO 4 56

lämmin huoneistoala (htm²) ASUNTO 5 56

lämmin huoneistoala (htm²) ASUNTO 6 104

lämmin huoneistoala (htm²) YHTEENSÄ 227

RAKENNUSTIEDOT TALO A

kerrosala (kem²) KOKO RAKENNUS 223

lämmin huoneistoala (htm²) ASUNTO 1 70

lämmin huoneistoala (htm²) ASUNTO 2 54

lämmin huoneistoala (htm²) ASUNTO 3 70

lämmin huoneistoala (htm²) YHTEENSÄ 207

56 m²
2 H + K + S
asunto 4

myyntihinta   69 960 €
yhtiölainan osuus 104 940 €

velaton myyntihinta 174 900 €

Isot ikkunat
kaikissa 

asunnoissa



Rakennustapaseloste
YLEISTÄ 
Mikkelin Kirkonvarkauden messualueen viereen rakenne-
taankaupungin vuokratontille kaksi kolmen asunnon hir-
sirivitaloa, joka on RS-kohde. Talotoimittajana on Kontio. 
Kullekin huoneistolle tulee autokatospaikka erillisenä osak-
keena ja lisäksi yhtiöllä on 6 autopaikkaa. Tontille rakenne-
taan myös tekninen tila, yhteinen talovarasto ja jätekatos.

RAKENTEET
Rakennukset perustetaan teräsbetonianturoille kevythark-
kosokkelin varaan. Alapohjana on maanvarainen lämpö-
eristetty teräsbetonilaatta. Talojen ulkoseinät ovat terveel-
listä asumista tukevaa hirttä ja huoneistojen väliset seinät 
ovat kiviseiniä (kahi desibelipontti tai vastaava). Taloon 
tulee pulpettikatto ja yläpohjan eristeenä on puhallettava 
ekovilla. Höyrynsulkuna käytetään ilmansulkukangasta/pa-
peria. Vesikatteena on lukkoponttipelti, jonka alle asenne-
taan alushuopa. Asuntojen kevyet väliseinät ovat kipsilevy- 
ja kivirakenteisia. 

OVET JA IKKUNAT
Asuntojen ulko-ovet ovat lämpöovia. Terassinovet ovat 
yksilehtisiä lasiaukollisia ulosaukeavia ovia. Sisäovet ovat 
huullettuja valkeita peiliovia. Saunaan tulee karkaistu lasio-
vi. Asuntojen ikkunat ovat pääosin korkeita kiinteitä huur-
tumattomia MEKA ekoenergiaikkunoita ja kaksipuitteisia 
kolmilasisia MSEA ekoenergiaikkunoita. Olohuoneen ja 
keittiön korkeisiin yläikkunoihin asennetaan valmiiksi säle-
kaihtimet.

SISÄPINNAT
Asuintilojen seinät ovat maalattuja. Pesuhuoneen seinät 
laatoitetaan. Eteisen, pesuhuoneen, saunan, kodinhoito-
huoneen ja erillisen wc:n lattiat laatoitetaan. Muihin lattioihin 
asennetaan lautaparketti/laminaatti. Sisäkatot paneloidaan 
MDF-paneelilla. Sauna paneloidaan tervaleppäpaneelilla 
kuten myös pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen laipiot.

KALUSTEET JA KODINKONEET
Keittökalusteet ovat tehdasvalmisteisia laadukkaita koti-
maisia kalusteita, ovet MDF-ovia. Työtasot ovat laminoituja.
Pesualtaat ovat terästä tai komposiittia. Kodinhoitohuo-
neen, eteisen ja makuuhuoneiden korkeat kiintokalusteet 
ovat liukuovellisia. Keittiössä on induktioliesitaso (halutes-
saan saa keraamisen liesitason), erillisuuni, asuntokohtai-
nen liesituuletin, astianpesukone, jääkaappi/pakastin. Ko-
neet ovat väriltään rosteria/valkoisia. Kodinhoitohuoneessa 
on varaus pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle. Jokai-
seen asuntoon tulee suihku (4h + k asuntoon kaksi suih-
kua). 3h + k sekä 4 h + k asuntoihin tulee kaksi wc-istuinta, 
toinen erillisessä wc:ssä ja toinen pesuhuoneessa. 2h + k 
asuntoihin tulee yksi wc-istuin. Saunassa on sähkökiuas.

TALOTEKNIIKKA
Talo liitetään viemäri- ja vesijohtoverkostoon sekä kaupun-
gin kaukolämpöverkkoon. Lämmönjako asuntoihin toteute-
taan vesikiertoisella lattialämmityksellä. Lisäksi jokaiseen 
asuntoon asennetaan ilmalämpöpumppu. Sähkön ja veden
kulutus mitataan asuntokohtaisesti. Ilmanvaihtojärjestelmä
on huoneistokohtainen tulo-/poistoilman lämmön talteen-
otolla. Asunnot varustetaan verkkokäyttöisillä palovaroitti-
milla.

MUUT JÄRJESTELMÄT
Talon antennijärjestelmäksi asennetaan kaapelitelevi-
siojärjestelmä. Asunnot varustetaan tietoliikennekaa-
peloinnilla.

VARASTOT
Jokaiseen asunnolle tulee asunnon yhteydessä oleva
talon etupuolelle sijoittuva lämmin varasto. Varastojen 
ulkovuoraus tehdään hirsipanelilla.

PIHA-ALUE 
Piha-alueet istutuksineen tehdään erillisen suunni-
telman mukaan. Osa tontista jätetään luonnontilaan 
kunttamaaksi nykyisine puustoineen. Jätesäiliöt si-
joitetaan lukittavaan jätekatokseen. Etupihalle raken-
netaan yhteinen alue, jonne sijoitetaan myös lasten 
leikkipaikka. Piha-alueelle tulee tomutusteline, pyy-
kinkuivausteline ja lipputanko. Kulkuväylät ovat sora-
pintaisia.

Kaikki esitteen tiedot ovat alustavia. Esitteen kuvat kuvaavat  
kohdetta, mutta ovat suuntaa antavia eri vaihtoehdoista. Raken-
nuttaja varaa oikeuden muuttaa ja täsmentää suunnitelmia suun-
nittelun etenemisen mukaan kuitenkaan heikentämättä hankkeen 
laatutasoa. Lopulliset tiedot ja varustetasot sovitaan asiakkaan 
kanssa ennen kauppakirjojen allekirjoittamista. Tulevat varus-
temuutokset ja mahdolliset lisävarusteet hinnoitellaan erikseen 
asuntokohtaisesti.

TERVEELLISTÄ ASUMISTA
Kenora Oy:ssa me tiedostamme erittäin hyvin terveellisen asu-
misen merkityksen nykyaikaisessa asumisessa. Tämän vuoksi 
Kenora rakentaa ainoastaan koteja, joissa voi varmasti asua ter-
veellisesti. Huolehdimme sisäilman hyvästä laadusta monin eri 
keinoin yhteistoiminnassa Kontion ja muiden suunnittelijoiden 
kanssa. Terveellinen asuminen on vahvasti mukana hankkeen 
suunnittelussa ja toteutuksessa ja huolehdimme kodistasi myös 
sen valmistumisen jälkeen. 

Terveellisen ja viihtyisän asumisen vaatimukset otetaan aina huo-
mioon hankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa
Tähän kuuluvat mm. rakenteelliset ratkaisut ja  terveellistä asu-
mista edistävä asuntojen varustelu sekä sisustusratkaisut.

Turvalliset materiaalit
Turvallisilla materiaalivalinnoilla on erittäin suuri merkitys ter-
veellisen asumisen toteutumiseen. Tärkeimpiä tähän vaikuttavia 
materiaalivalintoja ovat talon päärakennusmateriaali, eristeet, 
höyrynsulku sekä sisäpintojen käsittelyyn käytettävät aineet. 

Vastuullinen rakentaminen
Rakennusaikainen kosteuden ja rakennuspölyn hallinta, materi-
aalien kuivaketjusta huolehtiminen ja työmaan siisteys. Erillisen 
suunnitelman laatiminen näiden asioiden toteuttamisesta käy-
tännössä. 
 
Rakennusvaiheiden huolellinen toteutus kuuluu oleellisesti vas-
tuulliseen rakentamiseen. Teemme kaikki rakentamisen vaiheet 
huolellisesti ja kosteusriskit tiedostaen.  Hallitsemme näitä ris-
kejä seuraamalla systemaattisesti riskikohtien oikeanlaista to-
teutumista. 

Terveellinen asuminen edellyttää toimenpiteitä myös kotisi val-
mistumisen jälkeen. Kenoralla me annamme uuden kotisi ja 
siihen liittyvien järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjeet ja 
opastuksen  asukkaille/taloyhtiölle sekä osallistumme terveelli-
sen asumisen toteutumisen seurantaan. Lisäksi hankimme val-
mistuneista kohteistamme kahden ensimmäisen asuinvuoden 
ajalta asukkaiden palautetta onnistumisestamme terveellisen 
asumisen toteutuksessa.

Terveellistä asumista periaatteista saa lisätietoa Kenoralta.

JOUSTAVUUS 
MATERIAALI- JA

KALUSTEVALINNOISSA

Kaikissa Asunto Oy Mikkelin Saimaan Kotikallion 
kodeissa toteutetaan laadukkaat keittiö- ja kylpy-
huoneratkaisut. Asunnon ostajalla on mahdollisuus 
vaikuttaa valittaviin materiaaleihin ja käyttää sisus-
tus- ja keittiösuunnittelun ammattilaisia apunaan 
kalusteiden ja materiaalien valinnassa. 

56 m²
2 H + K + S
asunto 5

myyntihinta   69 960 €
yhtiölainan osuus 104 940 €

velaton myyntihinta 174 900 €
104 m²
4 H + K + S
asunto 6

myyntihinta 131 000 €
yhtiölainan osuus 196 500 €

velaton myyntihinta 327 500 €

Laadukkaat 
kylpyhuoneet 
sinun tyylisi 
mukaisesti

Asuntokohtaiset autokatospaikat 
erillisellä osakkeella à 5000 €



TEHDÄÄN YHDESSÄ 
TERVE KOTI.

SUOMENNIEMEN SÄÄSTÖPANKKI
Porrassalmenkatu 15
50100 Mikkeli
010 4417380
www.saastopankki.fi

Lisätietoja kohteesta:

RS-pankki

KENORA OY
Kuula 8
50150 Mikkeli
+358 44 520 5894
asiakaspalvelu@kenora.fi
www.kenora.fi

Rakentaja / rakennuttaja

KIINTEISTÖMAAILMA MIKKELI
Porrassalmenkatu 27
50100 Mikkeli
(015) 7600 001
mikkeli@kiinteistomaailma.fi

Myyjä


