ENNAKKOMARKKINOINNISSA

As Oy Ingeborginranta
Hämeenlinna
ARVIOITU VALMISTUMINEN KESÄKUU 2023

Hämeenlinnan historiallisiin
maisemiin, kansallisen kaupunginpuiston ja palveluiden
välittömään
läheisyyteen
nousee upea neljän asunnon
rivitalokokonaisuus. Asunto-osakeyhtiö Ingeborginranta on nimetty Hämeenlinnassa 1500-luvulla hallinneen
ja vaikuttaneen vahvan
naishenkilön Ingeborg Aakentytär Tottin mukaan.

Pohjoismaista
arkkitehtuuria
rantamaisemissa

Ingeborginrannan asunnot ovat suunnitelleet arkkitehdit
Riina ja Antti Ek. Suunnittelussa inspiraation lähteenä on
ollut selkeälinjainen, Pohjoismainen design ja talokokonaisuus on kuin harmoninen taideteos kauniin luonnon
keskellä. Asunnot rakennetaan uusinta talotekniikkaa
hyödyntäen, jolloin kustannusten lisäksi ratkaisuissa ja
valinnoissa on huomioitu ekologisuus. Suunnittelussa on
huomioitu lisäksi asumisen helppous ja ilmansuunnat.

• Runkoratkaisu toteutetaan Lammin lämpökivirakenteella

• Lämmitysratkaisu on huoneistokohtainen energiatehokas vesi-ilmalämpöpumppu
• Jokaisessa asunnossa on viilentävä ilmanvaihto
118,5 neliön asunnot ovat
avaria ja valo tulvii sisälle
isoista ikkunoista.
Asuntojen sisäosiin on valittu ylelliset ja
nykyaikaiset pintamateriaalit, jotka kestävät aikaa. Korkeatasoiset kiintokalusteet
ja tasokas keittiö laadukkailla Siemensin
kodinkoneilla kruunaa kokonaisuuden.

Master bedroomissa heräät uuteen aamuun
upottaen jalkasi ylelliselle kokolattiamatolle.
Huoneesta avautuu iso ikkuna asunnon yksityiselle takaterassille. Käytännöllisyyttä asumiseen tuo master bedroomin yhteydessä
oleva lasiseinällä erotettu pukeutumishuone.

Vaikuta uuden kotisi ilmeeseen ja valitse
upeista sisustusteemoista omasi!
1. Aamunkajo - vaaleutta ja harmoniaa rakastavalle
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6.

7.

Asunnon yläkerrassa voit rentoutua ylellisessä spa-maailmassa ja
vilvoitella tai vaikka illallistaa isolla ja rauhallisella kattoterassilla.
Jokaiseen asuntoon tulee oma autokatos, jossa on sähköauton
latauspiste.
Asunnoissa on lisäksi riittävästi säilytystilaa ja jokaisella asunnolla
on oma varastorakennus.

Asunnot ovat muuttovalmiita kesäkuussa
2023
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Projektin toteuttaa kokenut kivitalorakentamiseen erikoistunut
rakennusliike, jolloin työn laatu ja aikataulun paikkaansa pitävyys
on varmistettu.

1. Yleiset tilat lattiavinyyli LAMINYL 1536 STOCKHOLM OAK
2. Makuuhuoneet kokolattiamatto VORWERK PASSION
1001 LUANA 5U61 3. Eteisen ja khh:n lattialaatta PRO MATRIX GREY 60x60 4. Kylpyhuoneiden ja wc:n lattialaatta
FOCUS MOSAICO VOLTERRA BEIGE 5x5 5. Työhuoneen tehosteseinä luonnonkivi MAJAKIVI JOKIKIVI TUULI
6. Alakerran kylpyhuoneen ja yläkerran wc:n seinät FOCUS GRIGIO 30,2x60,4 7. Yläkerran kylpyhuoneen seinät
GEOSTONE TORTORA 30x60 8. Yläkerran kylpyhuoneen tehosteseinä suihkuseinä GEOSTONE TERRA 30x60
Maalattavat seinäpinnat Tikkurila Piazza Y487

1.Keskipäivän Uni - Lämpöä ja tunnelmaa nauttivalle
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1.Iltarusko - Tyylikkyyttä ja aistikkuutta arvostavalle
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1. Yleiset tilat lattiavinyyli LAMINYL 1539 CLAYBORNE OAK
2. Makuuhuoneet kokolattiamatto VORWERK PASSION
1001 LUANA 8H88 3. Eteisen ja khh:n lattialaatta PRO FUTURE BEIGE 60x60 4. Kylpyhuoneiden ja wc:n lattialaatta
FOCUS MOSAICO VOLTERRA BEIGE 5x5 5. Työhuoneen tehosteseinä luonnonkivi MAJAKIVI JOKIKIVI TUULI
6. Yläkerran kylpyhuoneen ja wc:n seinät GEOSTONE TORTORA 30x60 7. Yläkerran kylpyhuoneen tehosteseinä
suihkuseinä ja alakerran kylpyhuoneen seinät GEOSTONE TERRA 30x60
Maalattavat seinäpinnat Tikkurila Piazza Y487

5.

1. Yleiset tilat lattiavinyyli LAMINYL 1531 ARAMIS OAK
2. Makuuhuoneet kokolattiamatto VORWERK PASSION
1001 LUANA 9D84 3. Eteisen ja khh:n lattialaatta PRO MATRIX DARK GREY 60x60 4. Alakerran kylpyhuoneen ja wc:n
lattialaatta MOSAICO FOCUS VOLTERRA ANTRACITE 5X10 5. Yläkerran kylpyhuoneen lattialaatta FOCUS MOSAICO VOLTERRA BEIGE 5x5 6. Työhuoneen tehosteseinä luonnonkivi MAJAKIVI JOKIKIVI TUULI 7. Kylpyhuoneiden
ja wc:n seinät GEOSTONE TORTORA 30x60 8. Yläkerran kylpyhuoneen tehosteseinä suihkuseinä BORA ACERO
45x45. Maalattavat seinäpinnat Tikkurila Piazza Y487

Asunto Oy Ingeborginranta Hämeenlinna
Tampereentie 106 A
13600 Hämeenlinna

TALO JA RAKENNUSPAIKKA
Kohde käsittää 4 asuntoisen rivitalon, joka rakennetaan Hämeenlinnaan Puistonmäkeen omalle tontille osoitteeseen Tampereentie 106 A. Huoneistot ovat kaikki (4kpl) neliöitä. Jokaiseen huoneistoon kuuluu varasto ja autokatos, jossa sähköauton latausyksikkö.
PIHA-ALUE
Sisääntulopiha, pihakäytävä ja yhteiset alueet ovat asemapiirroksen mukaiset.
KANTAVAT RAKENTEET
Rakennus on kivirunkoinen ja lattiat maanvaraisia betonialapohjia. Yläkerran lattiarakenne on toteutettu ontelolaatoilla. Huonekorkeus on 2500-2800mm. Huoneistojen väliseinät ovat harkkorakenteisia betoniseiniä. Huoneistoissa on vesikiertoinen lattialämmitys. Lämmitys toteutetaan huoneistokohtaisella ilma-vesilämpöpumpulla.
VESIKATTO RUUKKI CLASSIC
Peltipinnoitettu pulpettikatto. Kattorakenne kattoterassin kohdalta on toteutettu kumibitumikermikatteella työselityksen mukaisesti.
ULKOSEINÄT
Julkisivut ovat kolmikerrosrappaus-tekniikalla toteutettuja tai puupaneloituja julkisivupiirrosten mukaisesti.
VÄLISEINÄT
Asuinhuoneiden väliset väliseinät ovat pääosin harkkorakenteisia betoniseiniä. Yksi seinä on puurankainen kipsilevyseinä. Kaikki sisäseinäpinnat ovat ylitasoitettuja ja maalattuja.
Suihkutilojen seinät ovat harkkorakenteisia betoniseiniä. Pesu- ja wc-tilat laatoitetaan keraamisin laatoin. Löylyhuoneiden seinät ovat puupaneloidut, puumateriaalina tervaleppä tai vastaava paneeli STP/STS 15x95.
PIHAT JA ULKOTERASSIT
Jokaiseen asuntoon kuuluu piha- ja kattoterassi. Terassien lattiat ovat kyllästettyä terassilautaa.
IKKUNAT
Ikkunat ovat vakiomallisia tai sisään aukeavia tehdasmaalattuja MSEL-tyyppisiä puu-alumiini-ikkunoita, karmin
ulkopinta ja ulkopuite ovat mustaksi maalattua alumiinia. Ikkunoiden sisäpinnat ovat mustaksi peittomaalattuja.
Avattavat ikkunat on varustettu sälekaihtimilla.
OVET
Asuntojen ulko-ovet ovat vakiomallisia ulko-ovia. Asuntojen väliovet ovat tehdasmaalattuja laakaovia. Löylyhuoneiden ja pesuhuoneiden väliset seinät ovat lasiseiniä.
KIINTOKALUSTEET
Kiinto- ja keittiökalusteet ovat erillisen kalusteluettelon mukaisia.
ASUNTOKOHTAISET VARUSTEET
Kylpyhuoneessa on pyyhekoukut ja paperiteline. Suihkut ja vesihanat ovat yksiotemallia. Kylpyhuoneessa on kiintokalusteet kalusteluettelon mukaisesti.Keittiöhanat pesukoneventtiilillä.

SÄHKÖTYÖT
Sähköasennukset käsittävät tavanmukaisen määrän valaistuspisteitä ja sähkörasioita. Yhtiö liitetään kaapeli-tv-verkkoon ja asunnot varustetaan yleiskaapeloinnilla. Olohuoneessa ja makuuhuoneissa on yksi tv-pistorasia
sekä laajakaistapistoke. Huoneistojen kaapeloinnissa huomoitu myös valokaapeli. Asuntojen sähkörasiat on esitetty sähkösuunnitelmassa. Ulko- ja kattoterassilla on pistorasia. Autokatoksessa pistorasia ja sähköauton latauspiste.
ULKOPUOLISET RAKENTEET JA PIHA-ALUE
Piha-alueen viheralueet, istutukset ja kulkuväylien asfalttipinnoitteet asemapiirroksen mukaisesti.
TALOTEKNIIKKA
Yhtiö liitetään Elenian sähköverkkoon ja HS-veden vesi- ja viemärijärjestelmiin. Huoneistoissa on vesikiertoinen
lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmä on huoneistokohtainen ja lämmöntalteenotolla varustettu. Asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla. Huoneistojen kaapeloinnissa huomoitu myös valokaapeli.
Ulkovalaistus on toteutettu sähkösuunnitelman mukaisesti.
ASUNTOJEN PINTAKÄSITTELY, KALUSTEET JA VARUSTEET
ETEINEN
Lattia:		
Jalkalista:
Seinät: 		
Katto: 		
Kalusteet:
		

laatoitus
jalkalista
maalattu
maalattu kipsilevykatto
naulakkokomero, kalusterunko malamiinia,
ovet ovat peililiukuovet

KEITTIÖ
Lattia:		
vinyylilankku
Jalkalista:
jalkalista
Seinät: 		
maalattu
Katto: 		
maalattu kipsilevykatto
Kalusteet:
kalusteet keittiöpiirustuksen mukaan, ka		
lusterunko melamiinia, kalusteovet valikoi		
dusta mallistosta, työpöytätasot laminaattia,
		
allas upotettava. Keittiökalusteissa on liitän		
tä- ja tilavaraus mikroaaltouunille.
Laitteet:
Keraaminen induktioliesitaso, kalusteisiin
		
sijoittuva uuni, integroitu astianpesukone,
		
huippuimurilla varustettu liesikupu ja jää		kaappi- pakastin.
OLOHUONE
Lattia: 		
Jalkalista:
Seinät: 		
Katto: 		

vinyylilankku
jalkalista
maalattu
maalattu kipsilevykatto

MAKUUHUONE
Lattia: 		
kokolattiamatto
Jalkalista:
jalkalista
Seinät:		
maalattu
Katto: 		
maalattu kipsilevykatto
Kalusteet:
komerot kalustepiirustuksen mukaan, 		
		
kalusteovet valikoidusta mallistosta

WC- JA PESUHUONE
Lattia: 		
laatoitus
Seinät:		
laatoitus
Katto: 		
paneeli
SAUNA
Lattia: 		
Seinät: 		
Katto: 		
Kalusteet:

laatoitus
paneeli
paneeli
puulauteet, sähkökiuas

HUOMAUTUS
Kohteen rakenteita ja materiaaleja voidaan vaihtaa toisiin saman arvoisiin tai lisämaksusta erilaisiin. Yksityiskohdissa valmis toteutus voi poiketa
rakennustapaselosteen ja/tai esitteen tiedoista.
Huoneiston yhtiövastike ja muut asumisen kulut
erillisen taulukon mukaisesti
Esitteen kuvat ovat havainnekuvia eivätkä vastaa
yksityiskohdiltaan todellisuutta.

4-5h + k + khh + s + wc + ak + var 545 000 €

Tampere-Helsinki moottoritie 1,5 km • Bussipysäkki 30 m • Kauppa 1 km •
Koulu ja päiväkoti 1 km • Hämeenlinnan keskusta 1,5 km

Myynti

Jematek Oy

Mari Huhtamäki
044 976 1160
mari.huhtamaki@jematek.fi
Arkkitehti: 			
ek & ek architecture-design
Rakennuttaja: 			Jematek Oy
RS-pankki:		
Lammin Säästöpankki

Lähde: www.openstreetmap.org

