
ASUNTO OY TAMPEREEN

L U C Q U E S

Koteja Näsijärven rantamaisemissa

Tampereen Halkoniemessä



ASUNTO OY TAMPEREEN LUCQUES
Männistönraitti 6, 33410 Tampere

Kuva ei vastaa täysin todellisuutta.



Luottamuksellinen

K O T E J A kaikenlaisille ihmisille

Tampereen Lentävänniemen rantamaisemiin!

Tampereen Lentävänniemen Halkoniemen rantaan 

rakennetaan kerrostaloyhtiö Asunto Oy Tampereen Lucques. 

ELÄMÄÄ NÄSIJÄRVEN RANNALLA
Halkoniemen ranta sijaitsee Näsijärven rantamaisemissa noin 

yhdeksän kilometrin päässä Tampereen keskustasta länteen. 

Alue rakennetaan uusimpien kaupunkirakentamisen 

periaatteiden mukaan. Lucquesesta on ihanat maisemat 

Näsijärvelle päin, Tampereen silhuettiin. Kotiovelta lähtee 

upeat ulkoilu- ja lenkkimaastot rantamaisemissa. 

Halkoniemen rannassa on venesatama, josta mahtavat 

yhteydet Näsijärvelle.

MODERNIA  ASUMISTA
Isot lattiatasoikkunat tekevät asunnoista valoisia. Parvekkeet 

tuovat lisää viihtyisää asuintilaa, joista on näkymät järvelle päin. 

Lattialämmitys tuo lisää mukavuutta asumiseen.

HYVÄT YHTEYDET JA PALVELUT
Alueelta on erinomaiset bussiyhteydet Tampereen keskustaan. 

Lielahden kattavat palvelut ovat muutaman kilometrin 

kävelymatkan tai pienen bussimatkan päässä. Aivan läheltä 

löytyy kauppa, koulu ja päiväkoti. 

Tulevaisuudessa uudet kodit ovat aivan ratikkareitin varrella!



A S U N N O T

HANKETIEDOT
Asuntotyypit 29 – 68,5 m2

1h+kt

2h+kt

3h+kt

4h+kt
Tampereen Lentävänniemen 

Halkoniemen rantaan 

rakennetaan kerrostaloyhtiö 

Asunto Oy Tampereen 

Lucques, A-talo ja B-talo. 

Halkoniemen ranta sijaitsee 

Näsijärven rantamaisemissa 

noin yhdeksän kilometrin 

päässä Tampereen 

keskustasta länteen. Alue 

rakennetaan uusimpien 

kaupunkirakentamisen 

periaatteiden mukaan. 

”Koteja 

kaikenlaisille 

ihmisille”

tyyppi koko kpl kerros
1H+KT 29,0 15 2,3,4,5,6
2H+KT 39,0 1 1
2H+KT 43,0 11 1,2,3,4,5,6
3H+KT 60,5 5 2,3,4,5,6
4H+KT 68,5 3 1,3,5
4H+KT 68,5 3 2,4,6

tyyppi koko kpl kerros
1H+KT 32,5 11 1,2,3,4,5,6
2H+KT 48,0 5 2,3,4,5,6
3H+KT 60,5 5 2,3,4,5,6
3H+KT 63,5 6 1,2,3,4,5,6
4H+KT 68,5 3 1,3,5
4H+KT 68,5 3 2,4,6

A

B

Taiteilijan näkemys



KA R T A T

Luottamuksellinen TAMPERE

Viihtyisää asumista –lähellä luontoa ja palveluita! Lenkkipolut 

lähtevät aivan kotiovelta kauniisiin ja upeisiin ulkoilumaastoihin, 

Suomensaaren iso uimaranta ja sauna ovat kävelymatkan 

päässä. Tulevaisuudessa Halkoniemen kehittyvässä 

venesataman kahvilassa voi nauttia auringosta ja Näsijärven 

kimalluksesta.   

Viihtyisää asumista -

palveluiden lähellä luonnon 

rauhassa. Lielahden 

ostoskeskukset, kirjasto ja 

terveyspalvelut ovat parin 

kilometrin päässä. 

Tampereen keskustaan 

pääsee kätevästi bussilla 

tai tulevaisuudessa 

ratikalla. Omalla autollakin 

liikkuminen on helppoa –

hyvät kulkuyhteydet ja 

taloyhtiöllä oma parkkihalli.

AS OY LUCQUES



KAAKKOON

KOILISEEN LOUNAASEEN

LUOTEESEEN

J U L K I S I V U K U V A T



Havainnekuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne täysin vastaa todellisuutta.                        Havainnekuva on asunnosta B70, 63,5 m2



K o t e j a  K a i k e n l a i s i l l e

1. kerros

1:300

1:300

2. kerros



i h m i s i l l e ……………………..

3. kerros

1:300

1:300

4. kerros



K o t e j a   k a i k e n l a i s i l l e

5. kerros

6. kerros

1:300

1:300



I h m i s i l l e….……………………..

Lucques on 

oliivipuulaji. 

Se on vihreä, 

suuri ja 

pitkänomainen.

Havainnekuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne vastaa täysin todellisuutta. Havainnekuva on asunnosta B69, 1h+kt, 32,5m2.



1 h + kt
29 m2

Ihanaa viettää

kesäiltoja omalla 

parvekkeella.

as.nro kerros

A7,A8 2

A14, A15 3

A21,A22 4

A28,A29 5

A35, A36 6

as.nro kerros

A6 2

A13 3

A20 4

A27 5

A34 6

P e i l i k u v a

Tilava ja 
laatoitettu 
kylpyhuone

Näppärä pikku-koti, jossa on kaikki tarpeellinen.



2 h + kt
39 m2

as.nro kerros

A1 1

Isot ikkunat tuovat 

valoa sisälle.

Tarjolla on vain 

yksi tätä 

pohjaratkaisua!



2 h + kt
43 m2

Kylpyhuoneessa 

on tilaa 

pesutornille.

as.nro kerros

A2 1

Nauti kesäinen 

kahvihetki 

viihtyisällä 

terassilla, josta 

pääsee suoraan 

piha-alueelle.



2 h + kt
43 m2

Pikku-koti, 

jossa on kaikki 

tarpeellinen.

as.nro kerros

A5 2

A12 3

A19 4

A26 5

A33 6

P e i l i k u v a 

as.nro kerros

A9 2

A16 3

A23 4

A30 5

A37 6

Asunnon levyinen 

parveke tuo lisää 

viihtyisää tilaa.



3 h + kt
60, 5 m2

as.nro kerros

A4 2

A11 3

A18 4

A25 5

A32 6

Vesikiertoinen lattialämmitys 

on miellyttävä jaloille ja 

helppo sisustaa, kun ei ole 

pattereita.

Olohuone ja keittiö 

muodostavat avarat 

oleskelutilat.



4 h + kt
68,5 m2

Nauti kahvihetki omalla 

terassilla, josta pääsee 

suoraan pihalle.

as.nro kerros

A3 1



4 h + kt
68,5 m2

Isot ikkunat tuo valoa ja 

lasitettu parveke antaa 

lisää viihtyisää tilaa.

as.nro kerros

A17 3

A31 5
Vesikiertoinen lattialämmitys 

on miellyttävä jaloille ja helppo 

sisustaa, kun ei ole pattereita.



4 h + kt
68,5 m2

as.nro kerros

A10 2

A24 4

A38 6 Helppohoitoinen 

laatoitettu pesuhuone

Valoisa ja viihtyisä tila 

jatkuu aina 

parvekkeelle asti.



Havainnekuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne vastaa täysin todellisuutta. Havainnekuvat on asunnosta B70, 3h+kt 63,5 m2. 



1 h + kt
32,5 m2

Erillinen alkovi

Isot ikkunat  ja 

asunnon levyinen 

terassi tuovat 

valoa ja lisää tilaa.

as.nro kerros

B39 1



1 h + kt
32,5 m2

P e i l i k u v a

Isot ikkunat tuovat 

valoa sisälle.

Erillinen alkovi

Näppärä pikku-koti, jossa on kaikki tarpeellinen.

as.nro kerros

B45 2

B51 3

B57 4

B63 5

B69 6

as.nro kerros

B44 2

B50 3

B56 4

B62 5

B68 6



2 h + kt
48 m2

Laatoitettu 

helppohoitoinen 

ja tilava 

pesuhuone.

Ihana viettää 

kesäiltoja omalla 

parvekkeella.

as.nro kerros

B43 2

B49 3

B55 4

B61 5

B67 6



3 h + kt
60,5 m2

Vesikiertoinen lattialämmitys on 

miellyttävä jaloille ja helppo 

sisustaa, kun ei ole pattereita.

Valoisa ja viihtyisä tila 

jatkuu aina 

parvekkeelle asti.

as.nro kerros

B42 2

B48 3

B54 4

B60 5

B66 6



3 h + kt
63,5 m2

Oma terassi  

tuo lisää 

viihtyisää 

asuintilaa ja 

siitä pääsee 

suoraan 

pihalle.

Vaatehuoneessa 

hyvin säilytystilaa

as.nro kerros

B40 1



3 h + kt
63,5 m2

Vaatehuoneessa 

hyvin säilytystilaa

Isot ja asunnon levyiset parvekkeet tuovat 

lisää viihtyisää asuintilaa sekä tarjoaa 

monia mahdollisuuksia kotipuutarhurille.

as.nro kerros

B46 2

B52 3

B58 4

B64 5

B70 6



Taiteilijan näkemys



4 h + kt
68, 5 m2

Ihana viettää kesäiltoja 

omalla terassilla, josta 

pääsee suoraan pihalle.

Olohuone ja keittiö muodostavat 

avarat oleskelutilat.

as.nro kerros

B41 1



4 h + kt
68, 5 m2

.

Tilava ja helppohoitoinen 

laatoitettu pesuhuone

Valoisa ja viihtyisä tila jatkuu 

aina parvekkeelle asti.

as.nro kerros

B53 3

B65 5



4 h + kt
68,5 m2

Olohuone ja keittiö ovat 

yhtenäistä avaraa tilaa.

Vesikiertoinen lattialämmitys 

on miellyttävä jaloille ja helppo 

sisustaa, kun ei ole pattereita. 

as.nro kerros

B47 2

B59 4

B71 6
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KOIRANOMISTAJAN UNELMAYMPÄRISTÖSSÄ ON 

ULKOILUMAASTOA VAIKKA KUINKA PITKÄÄ LENKKIÄ VARTEN.

Taiteilijan näkemykset

KOIRANOMISTAJAN UNELMAYMPÄRISTÖSSÄ 

ON ULKOILUMAASTOA VAIKKA KUINKA PITKÄÄ 

LENKKIÄ VARTEN!



RAKENNUSTAPASELOSTUS

Yleistä
Asunto Oy Tampereen Lucques, Männistönkatu 2, 33410 Tampere. 

Yhtiö muodostuu kahdesta 6-kerroksisesta kerrostalosta. 

Asuntoja on A-talossa 38 ja B-talossa 33.  

Tontti
Tampere, Lentävänniemi, kortteli 2745 tontti 2, kaupungin vuokratontti. 

Kiinteistötunnus (837-273-2745-0002). Tontin pinta-ala on 3388 m2.

Kaavatilanne
Asemakaava on vahvistettu. Lisätietoja antaa Tampereen kaupunki. 

Palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere. 

RAKENTEET

Perustukset ja alapohja
Kerrostalon alapohja on tuulettuva teräsbetonirakenteinen lämpöeristetty 

alapohja.

Runko
Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonia. Ulkoseinät ovat teräbetonisia 

ja lämpöeristettyjä. Rakennuksen julkisivut ovat pääosin rapattuja sekä 

tehdasrapattuja.

Vesikatto
Yläpohja on teräsbetonia ja lämpöeristetty. Asuinrakennuksen vesikaton 

materiaali bitumikermikate ja katon muoto on tasakatto.

Väliseinät
Huoneiden kevyet väliseinät ovat pääosin teräsrunkoisia kipsilevyväliseiniä. 

Pesuhuoneen seinät tehdään suihkun kohdalla kivirakenteisina, muut 

seinät kylpyhuoneessa tehdään teräsrunkoisina kipsilevyseininä. 

Löylyhuoneessa on puurunko.



Ikkunat
Asuntojen ikkunat ovat kolminkertaisia puurakenteisia ikkunoita, ja niiden 

ulkopuolen verhous on alumiinia. Ikkunat varustetaan valkoisilla 

sälekaihtimilla.

Ovet
Käytävien huoneisto-ovet ovat viilupintaisia puuovia. Terassien ja 

parvekkeiden ovet ovat lasiaukollisia, jotka aukeavat ulospäin. Väliovet ovat 

tehdaskäsiteltyjä laakaovia tai liukuovia pohjapiirustusten mukaisesti. 

Lattiat
Eteisen, olohuoneen, keittiön, makuuhuoneen, alkovin ja vaatehuoneen 

lattiamateriaali on parkettia. Pesuhuoneissa ja wc-tiloissa lattiamateriaalina 

on keraaminen laatta. 

Seinäpäällysteet
Kuivissa tiloissa seinät ovat tasoitettuja ja maalattuja. Pesuhuoneiden seinät 

ovat laatoitettuja. Saunan seinät on paneloitu.

Katot

Huoneiden katot ovat yleensä ruiskutasoitepintaisia tai järjestelmäalakattoja. 

Alaslasketut katot ovat joko ruiskutasoitettuja tai maalattuja. Pesuhuoneissa 

ja saunassa katot paneloidaan.

Kalusteet

Keittiökalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita. Kiintokalusteiden 

alle jäävään lattiaan ei asenneta parkettia, eikä kiintokalusteiden taakse 

jääviä seiniä tasoiteta tai maalata.

Pesuhuoneissa kiintokalustus toteutetaan kalustesuunnitelmien mukaisesti.



Kodinkoneet
Kaikissa asunnoissa on astianpesukone, liesitaso, liesikupu ja kalusteeseen 

upotettu erillisuuni. Yksiöiden ja kaksioiden keittiöissä on jääkaappipakastin. 

Kolmioissa ja neliöissä on erilliset jääkaappi ja pakastinkaappi. 

Ilmanvaihto, lämmitys ja vesi
Yhtiö liitetään Tampereen kaupungin kaukolämpöverkkoon sekä 

kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Lämmitysjärjestelmä on 

vesikiertoinen lattialämmitys. Asunnot varustetaan huoneistokohtaisella 

vedenmittauksella ja varaudutaan kaukoluentaan. 

Parvekkeet
Huoneistoparvekkeisiin tulee parvekelasitus. Parvekelasitukset eivät ole 

täysin vesi- ja lumitiiviitä. Asunnoissa A1, A2 ja A3 sekä B39, B40 ja B41 on 

parvekkeen sijaan terassi.  

Järjestelmät
Yhtiö liitetään sähkölaitoksen jakeluverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy). 

Yhtiö varustetaan yleiskaapelointiverkolla ja liitetään yleiseen televerkkoon 

operaattorin kiinteistökuidulla (sisältää kaapeli-tv:n). Huoneistot varustetaan 

sähköverkkoon liitettävillä palovaroittimilla.

Varastotilat
Jokaisella asunnolla on lämmin varastotila talon ensimmäisessä 

kerroksessa. Ulkoiluvälinevarasto ja talovarasto sijaitsevat myös talon 

ensimmäisessä kerroksessa. Lisäksi B-talon päädyssä on kylmä 

ulkoiluvälinevarasto ja talovarasto.

Muut tilat
Saunaosasto yhteistilalla (minikeittiö) sijaitsee B-talon ensimmäisessä 

kerroksessa. Yhtiön tekniset tilat sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa.



Paikoitus
Yhtiöllä on 38 autopaikkaa. Autopaikat on varustettu lämmityspistorasioilla 

ja niiden osakkeet myydään erillisinä. Ne sijaitsevat pihakannen 

alapuolisessa pysäköintihallissa.

Jätekeräys
Jätteiden keräyslaitteet sijoitetaan asemapiirroksessa esitettyyn paikkaan.

Pihat
Piha-alueet toteutetaan erillisen pihasuunnitelman mukaisesti. Yhtiön 

maantasossa sijaitsevilla asunnoilla on omat piha-alueet.

Muutostyöt
Asiakkaan toivomista lisä- ja muutostöistä GRADINA OY antaa kirjallisen 

tarjouksen. Lisä- ja muutostyötilaukset tulee tehdä sovitussa aikataulussa, 

muussa tapauksessa asunnot rakennetaan suunnitelmien mukaisesti.

Huomautus
Tämän esitteen tiedot perustuvat tammikuun 2018 tilanteeseen. Ostajan 

on tutustuttava lopullisiin myyntiasiakirjoihin kauppakirjan allekirjoituksen 

yhteydessä. Kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan 

perustajaurakoitsijan toimesta vaihtaa toisiin samanarvoisiin, laatutasoa 

alentamatta. Alakatot ja koteloinnit saattavat poiketa myyntiesitteestä 

tekniikan vaatimien tilavarausten vuoksi. Myyntiaineistoissa havainnekuvat 

ovat taiteiljan näkemystä ja saattavat poiketa toteutuneesta.



Kalusteet ja koneet 

lt liesitaso

ku kalusteuuni

jk jääkaappi

apk astianpesukone

(mu) mikroaaltouunin tilavaraus

(pp-kv) pesukone-kuivausrummun tilavaraus

sk siivouskaappi

naulakko

yläkaapit

JK

PK
VAR

SK

ku

Merkkien selitykset

Huonetilat
ET eteinen

PE pesuhuone

KT keittiötila

OH olohuone

MH makuuhuone

ALK alkovi

VH vaatehuone

S sauna



NÄSIJÄRVEN MAISEMATAULU…..TYYNI PINTA, MYRSKYÄVÄ 

AALLOKKO, HÄIKÄISEVÄ KESÄINEN KIMALLUS TAI VALKEA 

JÄÄKENTTÄ KEVÄÄN AURINGONPAISTEESSA



LUOMME
YMPÄRISTÖN,
SINÄ TUNNELMAN

Gradina Oy, Federleynkatu 9 LH1, 33400 Tampere

info@gradina.fi  |  gradina.fi


