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Laventeli on huumaavan tuoksuinen sinikukkainen yrtti, jota on käytetty jo 
muinaisessa Roomassa niin hajusteena, mausteena kuin lääkkeenä. Tänä päivänä 

laventelia käytetään erityisesti rentouttavana ja rauhoittavana tuoksuna.

Rauhaa rakastava ihastuu myös Asunto Oy Tampereen Laventeliin. Laventelin Ihanat 
kerrostalokodit rakentuvat idylliseen Annalaan, joka sijaitsee vehreän Kaukajärven 

kupeessa mutta kuitenkin erinomaisten kulkuyhteyksien varrella ja kattavien 
peruspalveluiden läheisyydessä.

Laventelin asunnot ihastuttavat ainutlaatuisella avaruudellaan ja valoisuudellaan, 
mikä on erityisesti tavanomaista korkeamman huonekorkeuden ja suurten 

ikkunoiden ansiota. Jokaisessa kodissa asumisen ihanuuden viimeistelee oma tilava 
parveke tai terassi ja oleskelupiha. Osassa asunnoista näyttävä parvi henkii modernia 

loft-tunnelmaa ja upea lasiseinäinen sauna tuo ripauksen ylellisyyttä.

Asunto Oy Tampereen Laventeli on kerrostaloyhtiö Tampereen 
Annalassa, vehreän Kaukajärven kupeessa ja alle 10 kilometrin 
päässä Tampereen keskustasta. Suuret ikkunat ja tavanomaista 
korkeammat huonetilat tekevät jokaisesta Laventelin asun-
nosta Ihanan kodin, joka on täynnä valoa ja avaruutta. Vehreä 
ja viihtyisä Annala tarjoaa rauhallisen asuinympäristön, mutta 
kattavat palvelut sekä sujuvat yhteydet Hervantaan ja  
Tampereen keskustaan – lähditpä sitten opiskelemaan, töihin 
tai harrastuksiin. 

Sujuvaa arkea Annalassa

Laventelin Ihanat kodit rakennetaan Ojavainionkadulle eli mukavasti 
keskelle Annalaa. Päiväkodit, koulut, kaupat ja muut lähipalvelut ovat vain 
5–10 minuutin kävelymatkan päässä – ja mitä et löydä kotikulmilta, saat 
helposti Hervannasta ja Tampereen keskustasta. 

Asumisen ja arjen vaivattomuuden täydentävät sujuvat yhteydet. Kotitalon 
viereiseltä bussipysäkiltä pääset useita kertoja tunnissa mm. Hervannan 
palveluihin ja kampuksille, TAMKin pääkampukselle sekä Tampereen  
keskustaan rautatieasemalle ja Keskustorille. 

Annalan sijainti on ihanteellinen myös autoilevalle: Ihanasta kodista ajaa 
Hervantaan alle 10 minuutissa ja keskustaan nopeimmillaan alle 20  
minuutissa.

Elämyksiä luonnosta

Annalan pohjoispuolella liplattaa kirkasvetinen Kaukajärvi. Laventelin 
Ihanista kodeista pyöräilee lähimmälle Riihiniemen uimarannalle viidessä 
minuutissa. Kaukajärvi on myös suosittu sukeltajien keskuudessa ja kai-
kentasoisille harrastajille sopivia sukelluspaikkoja löytyy useita.

Kaukajärven rannalla sijaitsee myös soutu- ja melontastadion, jota kut-
sutaan yhdeksi maailman parhaimmaksi luonnon luomista radoista. Täällä 
on järjestetty useita soudun, melonnan ja muiden vesilajien kilpailuja, ja 
uuden harrastuksen voi löytää vaikkapa kanoottipoolosta.

Mahtavat ulkoilumaastot ja valaistut reitit houkuttelevat tutustumaan 
Annalaan, Kaukajärveen, Hervantaan ja muuhun lähiseutuun kävellen, 
pyörällä ja hiihtäen. Älä anna nimen hämätä: Hikivuori on ehdottomasti 
valloittamisen arvoinen paikka jylhine rinteineen ja huikaisevine näköala-
paikkoineen, ja retki maisemareittiä pitkin Kaukajärven ympäri on elämys, 
joka jää varmasti mieleen. Esimerkiksi juhlallinen Haiharan kartano tarjoa 
kesäaikaan upean miljöön taiteelle ja kesäkahvilan herkuista nauttimiselle.

Ihania koteja 
Tampereen Annalaan
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Hanketiedot

Ihana koti Laventelissa on erityisen valoisa ja 
avara asunto Annalan sydämessä. Ihastu suuriin 
ikkunoihin ja tavanomaista korkeampiin huonei-
siin –  1. ja 5. kerroksen parvellisissa asunnoissa 
nautitaan jopa noin 4 metrin huonekorkeudesta ja 
upeasta loft-tunnelmasta!

Laventelin 1. kerroksen kodeissa asutaan rivita-
lomaisesti: asuntoihin kuuluu laatoitettu terassi 
ja iso piha, ja kotiin tullaan oman sisäänkäynnin 
kautta. Ylempien kerrosten asunnot ovat mukavan 
asumisen kerrostalokoteja, joissa on toimiviksi 
suunnitellut neliöt, valoa ja avaruutta sekä tilava 
asunnon levyinen parveke. Osassa asunnoissa 
saunotaan oman saunan löylyissä.

Jokaiselle asunnolle kuuluu lämmin varastotila, 
joka sijaitsee naapuriyhtiön alimmassa kerrokses-
sa. Viihtyisät piha-alueet jaetaan naapuriyhtiöiden 
kanssa. Pihasta löytyvät myös autopaikat, jotka 
myydään osakkeina.

Sijainti

• Bussipysäkki kotitalon edessä, suora bussilinja 
Hervannan runsaaseen palvelukattaukseen ja op-
pilaitoksille (10 min) sekä Tampereen keskustaan 
(35 min).

• Omalla autolla liityt Annalasta sujuvasti alueen 
pääväylille (E63, Hervannan valtaväylä) sekä ajat 
esimerkiksi Tampereen keskustaan vain 20 mi-
nuutissa ja Hervantaan alle 10 minuutissa.

• Lähipalvelut kävelyetäisyydellä: Sale 500 m, 
K-Market 750 m, Annalan koulu 290 m, useampia 
päiväkoteja 300–800 m etäisyydellä.

• Kaikki Kaukajärven palvelut, kuten Kauppakeskus 
Vinkkeli, Karosen koulu, kirjasto ja terveysasema 
löytyvät alle 2 km päästä.

• Hervantaan ja sen kauppakeskus Duoon matkaa 
vain reilu 4 km

Asunto Oy Tampereen Laventeli sijoittuu kodikkaaseen Annalaan Tampereen 
itäpuolelle, alle 10 kilometrin päähän Tampereen keskustasta. Monipuoliset 
lähipalvelut sekä erinomaiset kulkuyhteydet Tampereen keskustaan ja Hervannan 
kaupunkimaiseen palvelukeskittymään tekevät arjesta sujuvaa.

• Sujuvan arjen lisäksi vietät lähiseudulla myös 
antoisaa vapaa-aikaa: kuntosali 750 m, Haiharan 
kartano 900 m, Isolammen koirapuisto 1 km, 
tekonurmikenttä 1,2 km sekä Riihiniemen uima-
ranta 1,2 km.

• Harrastusmahdollisuudet sukkelan pyöräily- tai 
automatkan päässä, mm. Kaukajärven soutu- ja 
melontastadion 3,6 km, Kaukajärven uimala ja 
avantosauna 3,9 km sekä Pirkanmaa Golf 5,3 km.

• Raitiotien 1. vaihe Pyynikiltä Hervantaan val-
mistuu 2021: raitiovaunut kulkevat sujuvasti 
enintään 7,5 minuutin vuorovälein ja siirtyminen 
bussista raitiovaunuun tai toisinpäin onnistuu 
helposti ja turvallisesti. Hurauta keskustasta rati-
kalla Hervantaan ja vaihda bussiin, joka vie lähes 
kotiovelle!

Asunnot
Asuntotyyppi Koko (m2) Kerros

4 h + kt + s + parvi + parveke 70,5 m² 5

3 h + kt + s + parvi + parveke 52,0 - 53,0 m² 5

3 h + kt + s + parveke 46,5 m² 2-4

2h + kt + s + parveke 43,0 m² 2-4

2h + kt + parvi + parveke 37,0 m² 5

2h + kt + parveke 37,0 m² 3-4

2h + kt + s + parvi + terassi + piha 36,0 m² 1

1h + kt + parveke 20,5 - 30,0 m² 2-4

1h + kt + s + parvi + terassi + piha 28,0 m² 1

1h + kt + parvi + terassi + piha 20,5 -  25,0 m² 2-4

1h + kt + parvi + parveke 20,5 -  25,0 m² 5

• Kerrostalo Tampereen Annalassa

• Asuntotyypit: 1–4 h + kt + (+ s) (+ parvi),  
20,5–70,5 m2

• Kaikissa kodeissa oma parveke tai terassi 
ja asuntopiha

Parvekkeisiin on mahdollista tilata parvekelasitus lisätyönä.
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Vastuullista 
rakentamista
Otamme aina huomioon ympäristön ja raken-
tamisen ekologisuuden. Suosimme ympäristöä 
mahdolisimman vähän kuormittavia rakennusma-
teriaaleja ja energiatehokkaita rakenneratkaisuja. 
Lähtökohtana on rakennuksen elinkaariajattelu 
– suunnittelemme ja rakennamme laadukkaita, 
aikaa kestäviä rakennuksia, joissa on matalat 
elinkaarikustannukset.

Kuin itselle tehty
Pyrimme jatkuvasti parempiin ratkaisuihin 
ja mietimme yksityiskohdat huolella. Taatak-
semme asiakastyytyväisyyden olemme suo-
raan yhteydessä tulevien asukkaiden kanssa 
ja tarjoamme valittavaksi useita vaihtoehtoja 
keittiön pintamateriaaleissa, laatoituksissa ja 
lattioissa.

Oman kodin ostaminen on arvokas ja tärkeä 
investointi, joten haluamme asiakkaan 
voivan luottaa meihin prosessin jokaisessa 
vaiheessa.

Lue lisää: ihaniakoteja.fi

Energiatehokkuutta
Laventelissa nautit rajattomista sisustus-
mahdollisuuksista: asuntoihin asennetaan 
tehokas vesikiertoinen lattialämmitys, 
jonka ansiosta pattereita ei tarvita.

Asunnoissa on lämmön talteenotolla va-
rustettu huoneistokohtainen koneellinen 
tulo- ja poistoilmanvaihto.    

Turvallisuutta lisäävänä yksityiskohtana Ihanat 
kodit varustetaan sähköverkkoon liitettävillä   
palovaroittimilla. 

Kaikissa ikkunoissa sekä terassi- ja parvekeovissa 
on sälekaihtimet, jotka auttavat valon ja lämmön 
säätelyssä. Lisäksi parvekkeisiin on mahdollista 
tilata parvekelasitus lisätyönä.
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Julkisivu etelään

Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu itään

Julkisivu länteen

AsemapiirrosJulkisivut
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ALUSTAVA 28.1.2021
Markkinointiaineisto

As. Oy Tampereen Laventeli
Ojavainionkatu 4A
33710 Tampere
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3H+KT+S+PARVI+PARVEKE
70,5 m2

A70 5.krs

HUOM!
PARVI ERILLISELLÄ SIVULLA!
HUOM! 2/2
VAIHTOEHTOINEN TOTEUTUS A70!

WC-varaus

4h + kt + s + parvi + parveke

70,5 m2
A70  05
as. nro kerros

Avara olohuone jatkuu 
todella tilavalle parvekkeelle

Upea ylimmän 
kerroksen saunallinen 
kulmahuoneisto

Loft-henkisessä kodissa 
parvi ja huonekorkeus 
jopa 4 metriä

3h + kt + s + parvi + parveke

70,5 m2
A70  05
as. nro kerros

Tilavalla parvekkeilla mahtuu 
viettämään aikaa suurenkin 
ystäväjoukon kanssa

Huikea, jopa 4 metrin 
huonekorkeus luo ylellisen 
avaraa tunnelmaa

VAIHTOEHTOINEN POHJA
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Kulmahuoneiston upeat 
näkymät ylimmästä 
kerroksesta

3h + kt + s + parvi + parveke

53,0 m2
A71 05
as. nro kerros

Ihana kolmen huoneen 
koti, jossa parvi ja oma 
sauna

Korkeat ikkunat ja jopa 4 metrin 
huonekorkeus tuovat valoa ja 
avaruutta

3h + kt + s + parvi + parveke

52,0 m2
A66 05
as. nro kerros

Upea saunallinen kolmio, 
jossa tilaa ja tunnelmaa

Suurista ikkunoista 
näkymät kahteen 
ilmansuuntaan

Jopa 4 metrin 
huonekorkeus –
avaraa loft-tunnelmaa!
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3h + kt + s + parveke

46,5 m2
A36 03
A51 04
as. nro kerros

Korkeista ikkunoista 
näkymät kahteen 
ilmansuuntaan

Oma sauna ja huomattava 
huonekorkeus tuovat 
asumiseen luksusta

Nauti aamukahvit 
erityisen tilavalla 
parvekkeella

3h + kt + s + parveke

46,5 m2
A21 02
as. nro kerros

Vesikiertoinen 
lattialämmitys 
mahdollistaa rajattomat 
sisustusratkaisut

Tilavalla parvekkeella 
mahtuu viettämään 
aikaa isommallakin 
porukalla
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2h + kt + s + parveke

43,0m2
A43 03
A58 04
as. nro kerros

Nauti kesäilloista 
tilavalla parvekkeella

Ihana koti, jossa uuden 
kodin huolettomuutta

Suuret ikkunat tuovat 
valoa korkeaan 
huonetilaan

Avara kaksio, jossa on 
kaikki tarpeellinen

2h + kt + s + parveke

43,0 m2
A28 02
as. nro kerros
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Havainnekuva on viitteellinen eikä se täysin vastaa todellisuutta. 

Tavanomaista korkeampi 
huonekorkeus tuo tilan tuntua.



2h + kt + parvi + parveke

37,0 m2
A68 05
as. nro kerros

Parvekkeelta parvelle – 
avaraa loft-tunnelmaa!

Uuden kodin 
huolettomuutta

Jopa 4 metrin 
huonekorkeus ja tilaa 
omille sisustusratkaisuille

2h + kt + parveke

37,0 m2
A38 03
A53 04
as. nro kerros

Korkeat ikkunat ja 
toimivat tilaratkaisut

Sisusta asunnon 
levyinen parveke 
mieleiseksesi
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2h + kt + s + parvi + terassi
+ piha

36,0 m2
A12 01
as. nro kerros

Rivitalomaista asumista: terassi, 
piha ja oma sisäänkäynti

Tässä kodissa oma sauna 
ja kätevä parvi

1h + kt + parveke

30,0m2
A23 02
as. nro kerros

Tyylikkäät, laatoitetut 
kylpyhuonetilat

Valoisa yksiö, jossa 
korkeat ikkunat

Sisusta tilava parveke 
mukavaan oleiluun
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Tilava terassi ja oma 
piha tuovat asumiseen 
lisää viihtyisyyttä

Avara pohjaratkaisu luo 
tilan tuntua asuntoon

Kätevä parvi 
ja tilaa omille 
sisustusratkaisuille

1h + kt + s + parvi + terassi 
+ piha

28,0m2
A16 01
as. nro kerros

Tämä koti on kuin 
rivitaloasunto: terassi, 
piha ja oma sisäänkäynti

Parvi ja jopa 4 metrin 
huonekorkeus tuovat 
lisää tilaa ja tunnelmaa

1h + kt + s + parvi + terassi 
+ piha

28,0m2
A14 01
as. nro kerros
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Havainnekuvat ovat viitteellisiä eivätkä ne täysin vastaa todellisuutta. 

Suuret ikkunat antavat  
reilusti valoa asuntoon.



1h + kt + s + parvi + terassi 
+ piha

28,0 m2 A11 01
A13 01
A15 01
as. nro kerros

Rivitalomaistaasumista: 
terassi, piha ja 

oma sisäänkäynti

Loft-henkisessä 
asunnossa parvi ja noin 
4 metrin huonekorkeus

Ihastuttava parvi

1h + kt + s + parvi + terassi 
+ piha

28,0 m2
A10 01
as. nro kerros

Parvi tuo asumiseen 
mukavasti lisätilaa

Valoisa yksiö, jossa jopa 
4 metrin huonekorkeus
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1h + kt + parvi + parveke

25,0 m2
A65 05
as. nro kerros

Huikea huonekorkeus ja 
suuret ikkunat tekevät 
asunnosta ainutlaatuisen 
avaran

Sisusta asunnon 
levyinen parveke 
mieleiseksesi

1h + kt + parveke

25,0 m2 A20 02
A35 03
A50 04
as. nro kerros

Valoisa yksiö, jossa 
korkeat ikkunat

Sisusta tilava parveke 
mukavaan oleiluun
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Parvi luo asuntoon 
tyylikästä loft-tunnelmaa

1h + kt + parvi + terassi 
+ piha

25,0 m2
A1 01
as. nro kerros

Tilava parveke on 
parvekepuutarhurin 
unelma

Upea lähes 4 metrin 
huonekorkeus

1h + kt + parvi + parveke

22,5 m2
A69 05
as. nro kerros

Tilava parvi on kuin 
yksi huone lisää

Uniikki loft-tunnelma 
antaa ripauksen 
ylellisyyttä

Suuret ja korkeat ikkunat 
tuovat ainutlaatuisen 
valoisuuden
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Havainnekuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuutta.

Tilava parveke toimii kotisi 
luonnollisena jatkeena.



1h + kt + parvi + parveke

22,5 m2
A67 05
as. nro kerros

Tyylikkät pintamateriaalit 
viimeistelevät asumisen 
ylellisyyden

Asunto jatkuu 
luonnollisesti 
parvekkeelle

1h + kt + parveke

22,5 m2 A25 02
A40 03
A55 04 
as. nro kerros

Suurella lasitetulla parvekkeella 
vietät aikaa useammankin 

ystävän kanssa

Ainutlaatuista avaruutta 
ja valoisuutta
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1h + kt + parveke

22,5 m2 A27 02
A42 03 
A57 04
as. nro kerros

Tyylikkät pintamateriaalit 
viimeistelevät asumisen 
ylellisyyden

Asunto jatkuu 
luonnollisesti 
parvekkeelle

1h + kt + parveke

22,5 m2 A22 02
A37 03
A52 04 
as. nro kerros

Modernit materiaalit ja 
varusteet viimeistelevät 

asumismukavuuden

Parveke tarjoaa lisää tilaa 
ja mahdollisuuksia
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1h + kt + parveke

22,5 m2
A24 02
A26 02 
A39 03
A41 03
A54 04
A56 04
as. nro kerros

Fiksu pohjaratkaisu tuo 
tilan tuntua

Ainutlaatuista valoisuutta 
suurten ikkunoiden ansiosta

1h + kt + parvi + parveke

21,0 m2
A72 05
as. nro kerros

Parvi tuo 
käytännöllistä 
lisätilaa

Ihanan avara ja 
valoisa yksiö
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Ihanan kodin lumoa 
ja avaruutta.

Havainnekuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuutta.



1h + kt + parvi + parveke

21,0 m2 A63 05 
A64 05 
A74 05
as. nro kerros

Loft-henkinen parvi 
viimeistelee asumisen 
ylellisyyden

Suurten ikkunoiden 
ansiosta asunto on 
avara ja valoisa

1h + kt + parveke

21,0 m2 A29 02
A44 03 
A59 04
as. nro kerros

Fiksu pohjaratkaisu tuo 
tilan tuntua

Tilava parveke on kuin yksi 
huone lisää
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1h + kt + parveke

21,0 m2
A18 02 
A19 02 
A31 02
A33 03
A34 03
A46 03
as. nro kerros

Ihanan avara ja 
valoisa yksiö

Huolellinen suunnittelu 
ilmenee arjen toimivuutena

A48 04
A49 04
A61 04
as. nro kerros

1h + kt + parvi + parveke

21,0 m2
A62 01
as. nro kerros

Valitse mieluisat 
pintamateriaalit tyylikkäistä 
vaihtoehdoista

Parvi viimeistelee 
asumismukavuuden

Asunto Oy Tampereen Laventeli  |   ihaniakoteja.fi 4948 Asunto Oy Tampereen Laventeli   |   ihaniakoteja.fi  Asunnot     |     Muut tilat     |     Kerrospohjat  Asunnot     |     Muut tilat     |     Kerrospohjat



1h + kt + parveke

21,0 m2

Suurten ikkunoiden ansiosta 
asunto on avara ja valoisa

Asunto jatkuu 
luonnollisesti 
parvekkeelle

A17 02
A32 03
A47 04
as. nro kerros

Elä sujuvaa arkea 
Ihanassa kodissa

1h + kt + parvi + terassi 
+ piha

21,0 m2
A9 01
as. nro kerros

Parvi tarjoaa ylimääräisen 
etätyötilan, leikkipaikan tai 

vaikkapa makuuhuoneen

Vietä aikaa 
viihtyisässä 

pihassasi
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Havainnekuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuutta.

Valitse mieluisat pintamateriaalit 
modernin tyylikkäistä 
vaihtoehdoistamme.



1h + kt + parvi + terassi 
+ piha

21,0 m2

Rivitalotunnelmaa 
kerrostalossa!

Upea parvi ja näyttävä 
jopa 4 metrin 
huonekorkeus

A8 01
as. nro kerros 1h + kt + parvi + terassi 

+ piha

21,0 m2
A4 01
as. nro kerros

Moderni varustelu 
viimeistelee ensiluokkaisen 
asumismukavuuden

Jopa 4 metrin huonekorkeus 
ja näyttävät parvi ihastuttavat 
ensisilmäyksellä
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1h + kt + parvi + terassi 
+ piha

21,0 m2

Fiksu pohjaratkaisu tuo 
tilan tuntua

Haaveissa oma piha? 
Tässä asunnossa unelmasi 
käyvät toteen

A7 01
as. nro kerros 1h + kt + parvi + terassi 

+ piha

21,0 m2 A2 01
A3 01
A5 01
as. nro kerros

Suuret ikkunat tuovat 
avaruutta ja valoisuutta

Ylellinen jopa 4 metrin 
huonekorkeus ja 
käytännöllinen parvi
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1h + kt + parvi + parveke

20,5 m2

Loft-henkinen parvi 
viimeistelee asumisen 
ylellisyyden

Asunto jatkuu 
luonnollisesti 
parvekkeelle

A73 05
as. nro kerros 1h + kt + parveke

20,5 m2 A30 02
A45 03
A60 04
as. nro kerros

Tilava parveke on kuin 
yksi huone lisää

Huolellinen suunnittelu 
ilmenee arjen toimivuutena
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1h + kt + parvi + terassi 
+ piha

20,5 m2

Asunto jatkuu tilavalle 
terassille ja omalle 
oleskelupihalle

Fiksu pohjaratkaisu jättää 
enemmän tilaa elämiselle

A6 01
as. nro kerros

Rajattomat sisustusratkaisut 
vesikiertoisen lattialämmityksen 
ansiosta.
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Yleistä
Asunto Oy Tampereen Laventeli rakennetaan Tampereen 
Annalan alueelle yhtiön vuokraamalle tontille 837-60-5867-
1 osoitteeseen Ojavainionkatu 4, 33710 Tampere. Yhtiö 
muodostuu yhdestä 5-kerroksisesta kerrostalosta, jossa on 
yhteensä 74 asuntoa.

Asemakaava:
Tontilla on lainvoimainen asemakaava, joka on nähtävissä 
kaupantekotilaisuudessa.  Lisätietoja kaavoituksesta saa Tam-
pereen kaupungilta puh. 03 565 611

Perustukset ja alapohja 
Kerrostalon alapohja on teräsbetonirakenteinen lämpöeristet-
ty alapohja. 

Runko 
Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonia. Ulkoseinät ovat 
teräsbetonisia ja lämpöeristettyjä betonielementtejä.

Vesikatto
Yläpohja on teräsbetonia ja lämpöeristetty. Vesikaton materi-
aali on bitumikermikate. Katon muoto on aumakatto.

Väliseinät
Huoneiden kevyet väliseinät ovat pääosin kipsilevyväliseiniä. 
Pesuhuoneen seinät tehdään vesieristettyinä.

Ikkunat 
Asuntojen ikkunat ovat pääosin kolminkertaisia puu-alumii-
ni-rakenteisia ikkunoita. Ulkopuolen verhous on alumiinia. 
Kaikissa asuntojen ikkunoissa on sälekaihtimet.

Ovet
Huoneisto-ovet ovat maalattuja. Parveke- ja terassiovet ovat 
ulos aukeavia lasiaukollisia puu-alumiiniovia. Sisäovet ovat 
tehdaskäsiteltyjä laakaovia tai liukuovia.

Lattiat
Keittiöiden, eteisten, makuu- ja olohuoneiden lattiamateriaa-
lina on tammilautaparketti.  Pesuhuone, sauna- ja wc-tiloissa 
lattiamateriaalina on keraaminen laatta. Ensimmäisen kerrok-
sen asuntojen sisääntulon edusta laatoitetaan.

Seinäpäällysteet
Kuivissa tiloissa seinät ovat tasoitettuja ja maalattuja. Huo-
neistoissa seinien väri on valkoinen. Pesuhuoneiden seinät 
ovat laatoitettuja. Saunojen seinät on paneloitu. Saunojen ja 
pesuhuoneiden välillä on lasiseinä ja -ovi.

Katot
Huoneiden katot ovat yleensä ruiskutasoitepintaisia. Alas-
lasketut katot ovat joko ruiskutasoitettuja, maalattuja tai ne 
ovat järjestelmäalakattoja. Pesuhuoneiden ja saunojen katot 
paneloidaan.

Kalusteet
Kiintokalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. Kiin-
tokalusteiden alle jäävään lattiaan ei asenneta parkettia, eikä 
kiintokalusteiden taakse jääviä seiniä tasoiteta eikä maalata.

Kodinkoneet
Asuntojen keittiöissä on joko kahden tai neljän levyn keraa-
minen liesitaso, kalusteeseen upotettu erillisuuni, liesikupu 
ja astianpesukone. Kylmälaitteina on jääkaappi-pakastin, 
jääkaappi pakastinlokerolla tai erilliset jääkaappi ja pakastin-
kaappi.

Ilmanvaihto, lämmitys ja vesi
Yhtiö liitetään kaukolämpöverkkoon sekä kunnalliseen vesi- 
ja viemäriverkkoon. Asunnoissa lämmitysjärjestelmänä on 
vesikiertoinen lattialämmitys. Yhteisissä tiloissa lämmitysjär-
jestelmänä on joko vesikiertoinen lattialämmitys tai vesikier-
toinen patterilämmitys. Asunnoille on huoneistokohtainen 
vedenmittaus sekä kylmälle että lämpimälle vedelle. Asunnoil-
le on lämmöntalteenotolla varustettu keskitetty koneellinen 
tulo- ja poistoilmanvaihto. Keittiön liesikupu on kytketty talon 
poistoilmanvaihtoon.

Parvekelasitus
Huoneistoparvekkeille on mahdollista tilata parvekelasitus 
lisätyönä.

Järjestelmät
Yhtiö liitetään sähkölaitoksen jakeluverkkoon.  Yhtiö varuste-
taan yleiskaapelointiverkolla ja liitetään yleiseen televerkkoon 
operaattorin kiinteistökuidulla (sisältää kaapeli-tv:n). Antenni-
pisteitä on kaikissa asuinhuoneissa. Huoneistot varustetaan 
sähköverkkoon liitettävillä palovaroittimilla.

Rakennustapaselostus

Huomautus

Tämän esitteen tiedot perustuvat tammikuun 2021 
tilanteeseen. Ostajan on tutustuttava lopullisiin 
myyntiasiakirjoihin kauppakirjan allekirjoituksen yh-
teydessä. Kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan 
perustajaurakoitsijan toimesta vaihtaa toisiin saman-
arvoisiin. Alakatot ja koteloinnit saattavat poiketa 
myyntiesitteestä tekniikan vaatimien tilavarausten 
vuoksi. Havainnekuvat myyntiaineistossa ovat taitei-
lijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta.

Lyhenteet ja merkinnät
ET  Eteinen
OH Olohuone
MH  Makuuhuone
KPH  Kylpyhuone
S  Sauna
VH Vaatehuone
KT Keittotila
P Parvi
T Terassi

jääkaappi pakastelokerolla

jääkaappi/pakastin

astianpesukone

liesitaso + uuni

liesitaso + uuni

mikroaaltouunin tilavaraus 

komero

tankokaappi

yhdistetty siivous- ja pyykkikaappi

keittiökaapisto

keittiöallas

suihkuseinä

suihku

WC-istuin

pesualla ja pidesuihku

lattiakaivo

pyykinpesukonevaraus, kuivausrumpuvaraus

sähkökiuas

hormi

ryhmäkeskus

alakatto tai kotelo

Varastotilat
Asuntojen lämpimät irtaimistovarastot on sijoitettu viereisen 
yhtiön (As Oy Tampereen Melissa) kellarikerrokseen. Irtaimis-
tovarastot on numeroitu huoneistonumeroiden mukaisesti. 
Tekniset tilat sekä ulkoiluvälinevarasto/lastenvaunuvarasto 
sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa. Ilmanvaihdon kone-
huone sijaitsee talon ullakolla.

Muut tilat
Väestönsuoja sijaitsee Asunto Osakeyhtiö Tampereen Melis-
san (viereinen yhtiö) kellarikerroksessa.

Paikoitus
Yhtiöllä on 28 autopaikkaa ja ne sijaitsevat taloyhtiön tontille 
rakennettavalle pysäköintialueelle. Autopaikat myydään osak-
keina ja ne on varustettu pistorasioilla lämmitystä varten. 

Pihat 
Piha-alueet toteutetaan erillisen pihasuunnitelman mukaisesti 
ja ne ovat tontin kaikkien yhtiöiden yhteiskäytössä. 

Hallinnanjakosopimus
Yhtiön ja samalle tontille rakennettavien yhtiöiden välille 
laaditaan hallinnanjakosopimus koskien yhtiöiden tontin 
hallintaa ja käyttöä. Hallinnanjakosopimuksessa sovitaan mm. 
pihasta, pysäköintipaikoista, kulkureiteistä sekä yhtiöiden tai 
osakkaiden yksinhallinta-alueista.

Yhteisjärjestelysopimus
Yhtiö on osapuolena yhteisjärjestelysopimuksessa, jossa 
sovittu kortteli 5864 tontti 1 autopaikoitusalueen käytöstä. 
Sopimuksessa on osallisina korttelin 5864 tontit 7, 10, 11 ja 
12 sekä kortteli 5867 tontti 1.

Muutostyöt
Asiakkaan toivomista lisä- ja muutostöistä T2H Pirkanmaa 
Oy antaa kirjallisen tarjouksen. Lisä- ja muutostyötilaukset 
tulee tehdä sovitussa lisä- ja muutostyöaikataulussa, muussa 
tapauksessa asunnot rakennetaan suunnitelmien mukaisesti.
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Ihania 
Koteja

Vastuullista rakentamista, nykyaikaista asumista
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