KALEVAN TIMJAMI
Helppojen kulkuyhteyksien ja monipuolisten
palveluiden äärelle kauniiseen Kalevaan
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VALOISIA, AVARIA JA AJATTOMIA KOTEJA
KAIKKIIN ELÄMÄNTILANTEISIIN
”Ryhmärakennuttamiskohteessa asuntopohjat
ovat joustavia, joten
monenlaiset ratkaisut
onnistuvat ja saat
varmasti juuri sinun
toiveesi ja tarpeesi
täyttävän kodin.”

Sweco PM:n uusin ryhmärakennuttamishanke Kalevan Timjami
on suunnitteilla Tampereen Kalevaan. Se kohoaa Pellervonkadun itäpäähän, vehreän Pellervonpuiston suojaan. Kohde on
osa viihtyisää korttelia, jonka muodostaa kolme kerrostaloa.
Pihan suunnittelussa on huomioitu erityisesti yhteiset ulkotilat
ja mahdollisuus ekologiseen elämäntapaan.
Asunnot
Kalevan Timjamin kodit on suunniteltu sopimaan monenlaisille
asukkaille ja elämään mukana muutoksissa. Pellervonkadulta
löydät niin ensiasunnon, lapsiperheen unelmakodin kuin
esteettömän asunnon eläkepäiville. Ryhmärakennuttamiskohteessa asuntopohjat ovat joustavia, joten monenlaiset
ratkaisut onnistuvat ja saat varmasti juuri sinun toiveesi ja
tarpeesi täyttävän kodin. Asuntojen suunnittelussa keskeisiä
tavoitteita ovat olleet pohjaratkaisujen toimivuus, tilojen
valoisuus sekä oleskelutilojen avaruus. Ikkunoita on useisiin
ilmansuuntiin, joten kodit saavat valoa pitkin päivää.
Kohteeseen on suunniteltu yhteensä 28 asuntoa. Asunnoista
kaksi on kaksikerroksisia perheasuntoja, joilla molemmilla on
myös omat vehreät maantasopihat. Asuntojen yhdistäminen
suuremmiksi on hankkeen puitteissa mahdollista. Osa
asunnoista on saunallisia, ja kaikilla on oma irtaimistovarasto.
Kohteen sijaintia on hyödynnetty suuntaamalla kaikkien
asuntojen oleskelutilat länteen tai etelään, jotta asukkaat
saavat nauttia auringonvalosta ja pitkistä puistonäkymistä.
Julkisivujen materiaalivalinnoissa on huomioitu kestävyys,
ajattomuus ja viihtyisyys. Kalevan kaupunginosaan luonteenomaisena ja kestävänä ratkaisuna julkisivut ovat vaihtoehtoisesti joko tiiliverhottuja tai harkkorakenteen päälle rapattuja.

Kalevan Timjamin julkisivu lounaaseen,
arkkitehdin luonnos.

KALEVAN TIMJAMI, TAMPERE
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ASUMINEN LAAJENEE KODISTA
YHTEISTILOIHIN
Sisäpiha
Korttelin keskus on kotoisa ja toiminnallinen kolmen asunto-osakeyhtiön yhteiskäyttöinen sisäpiha, jossa viihtyvät niin
lapset kuin aikuiset. Pihaan rakennetaan
erilliset alueet tehokasta kuntoilua,
lasten leikkejä ja pihapelejä varten.
Pyörän korjauspisteellä voi huoltaa oman
kaksipyöräisensä kätevästi. Viljelylaatikot
ja marjapensaat mahdollistavat halukkaille pienimuotoisen kaupunkiviljelyn ja
oman puutarhan perustamisen. Pihan
grilli katoksineen on asukkaiden käytössä
ja tilaa on varattu myös mukavaan
oleskeluun.

Maantasokerroksesta löytyvät myös
väestönsuoja sekä irtaimistovarastot.
Ylimmästä kerroksesta löytyy taloyhtiön
komea saunaosasto sekä hulppea
kattoterassi. Timjamin asukkaiden
käytössä on tilavat pyöräsuojat.

”Ylimmän kerroksen
saunatiloista pääsee
vilvoittelemaan upealle
kattoterassille, josta
aukeaa hieno maisema.”

Sauna- ja muut yhteistilat
Kalevan Timjamissa yhteiset tilat ovat
tärkeä osa asumista ja laajentavat asuinpiiriä. Porrashuone on valoisa ja maantasokerroksesta läpi talon avautuva.
Rakennuksessa on kuusi kerrosta, joista
ensimmäiseen sijoittuu yhteisiä apu- ja
varastotiloja, pesutupa, sekä kuivaushuone.

Näkymä Kalevasta Teiskontielle.

KALEVAN TIMJAMI, TAMPERE
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PUISTOJEN JA MONIPUOLISTEN
PALVELUIDEN KALEVA
”Lapsiperheitä alueelle
houkuttelevat
lähietäisyydellä sijaitsevat
päiväkodit ja koulut.”

Alue ja palvelut

Koulut ja oppilaitokset

Tampereen Kalevan vanhempi,
keskustan puoleinen alue edustaa
40 – 60 -luvuille tyypillistä kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtuuria. Kalevan
Timjami sijaitsee Kalevan itäpäässä,
jonka rakennuskanta on uudempaa.
Aluetta on kehitetty viime vuosina
voimakkaasti ja naapurustoon kohoaa
lähivuosina lukuisia asuintaloja sekä
liiketiloja.

Lapsiperheitä alueelle houkuttelevat
lähietäisyydellä sijaitsevat päiväkodit ja
koulut. Keväällä 2021 avautunut
Pellervon päiväkoti ja koulu ovat aivan
Timjamin vieressä. Kalevassa on myös
lukuisia leikkipuistoja ja lasten oma
liikennepuisto sijaitsee uintikeskuksen
lähellä.

Kalevassa on laaja palvelutarjonta niin
kauppojen kuin liikuntapalvelujen
osalta. Sammonkadun ja Hervannan
valtaväylän muodostamassa risteyksessä
sijaitsee Kalevan Prismakeskus, josta
löytyy ruokakaupan lisäksi apteekki ja
useita muita erikoisliikkeitä. Prismaa
vastapäät on valmistunut uusi liikekeskus Kale.
Liikuntamahdollisuudet ovat Kalevassa
erinomaiset. Kävelyetäisyydellä on
muun muassa Kalevan uintikeskus,
Tampereen suurin uimahalli, jonka
yhteydessä on myös maauimala.
Tampereen uusi urheilualue, Hakametsä
Sport Campus rakentuu kivenheiton
päähän Timjamista.

Myös muut oppilaitokset ja yliopisto
ovat helppojen kulkuyhteyksien päässä.
TAMK:in pääkampus sijaitsee
puolentoista kilometrin kävelymatkan
päässä Timjamista ja yliopistolle on
matkaa kahden kilometrin verran.
Terveyspalvelut ovat myös helposti
saavutettavissa: TAYS on reilun vartin
kävelymatkan päässä ja Tammelakeskuksen terveysasemalle on matkaa
saman verran.
Kalevan läpi kulkee useita bussilinjoja
keskustaan ja 2021 liikennöinnin
aloittanut ratikka tekee julkisilla
liikkumisesta entistäkin helpompaa.
Sammonkatua reunustaa molemmin
puolin jalkakäytävästä erotettu
kaksisuuntainen pyörätie, jota pitkin
matka kohti keskustaa sujuu vaivatta ja
turvallisesti sekä pyörällä että jalan.

Tampereen raitiovaunu Sammonkadulla.

KALEVAN TIMJAMI, TAMPERE
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RAKENNUSPAIKKA JA
SUUNNITTELUTIIMI
Tontti

SUUNNITTELIJAT

Tontti on varattu ryhmärakennuttajakonsultille ryhmärakennuttamishanketta varten. Tontti vuokrataan perustettavalle
asunto-osakeyhtiölle Tampereen kaupungilta. Tuleva asuntoosakeyhtiö hallitsee tonttia vuokrasopimuksen ehtojen
mukaisesti.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
Arkkitehdit LSV Oy

Rakennusta ja rakennustapaa koskevat alustavat suunnitelmat

LVIA-suunnittelu
Insinööritoimisto Jarmo Kuitunen

Asuinhuoneistoja koskevat suunnitelmat tarkentuvat ryhmärakennuttajien omien tarpeiden mukaisesti, sitovaa asukasmuutosohjetta noudattaen. Valittavat urakoitsijat rakentavat
hankkeen valmiiksi, eikä huoneistoja voi jättää keskeneräiseksi. Hankkeen osakkaat eivät voi suorittaa omia rakennustöitä tai hankintoja rakentamisvaiheen aikana.

Rakennesuunnittelu
A-Insinöörit Oy

Sähkösuunnittelu
Ramboll Finland Oy
GEO-suunnittelu
Ramboll Finland Oy

Timjami sijaitsee Tampereen Kalevassa
Pellervonkadulla.

Pihakuva, arkkitehdin luonnos.

KALEVAN TIMJAMI, TAMPERE

MARKKINOINTITIEDOT KOHTEESTA, SIVU 5/8 - OSALLISTUMISSOPIMUKSEN LIITE 3 – 22.6.2022

RAKENNUSHANKKEEN
PERUSTIEDOT
TONTIN PERUSTIEDOT
OSOITE

Kalevan Timjami
Pellervonkatu 20b
33540 Tampere

RAKENNUSHANKKEEN PERUSTIEDOT
TONTTI

Tontti on Tampereen kaupungin vuokratontti.
RAKENNUS
Rakennus on betonirunkoinen tai vaihtoehtoisesti tai betoni/valuharkkorunkoinen ja
rakennuksen julkisivut ovat pääosin vaaleaa tiiltä tai vaihtoehtoisesti
harkkorakenteen päälle vaaleaa rappauspintaa. Parvekkeiden taustaseinät ovat
puupaneloituja. Parvekepielet ja parvekelaattojen otsapinnat maalataan.
YHTEISTILAT
Ylimmässä kerroksessa sijaitsevat saunatilat kattoterasseineen. Ensimmäiseen
kerrokseen sijoittuu yhteisiä apu- ja varastotiloja, pesutupa, kuivaushuone sekä
irtaimistovarastot. Ulkoiluvälinevarastossa on pesupaikka, jossa vesipiste.
PIHA-ALUEET
Piha-alue jakautuu pysäköinti- ja liikennealueeseen sekä taloyhtiön ja korttelin
yhteispiha-alueeseen. Maantasokerroksen asunnoilla on omat pihat.
YHTEISPIHA
Yhteispihalla on oleskelu-, leikki-, peli- ja kuntoilualueet varusteineen sekä grillikatos.
Pihassa on myös yhteiskäyttöinen kaupunkiviljelyalue marjapensaineen sekä
auringonottorinne.
PYSÄKOINTI- JA LIIKENNE
Taloyhtiön autopaikat sijoittuvat kortteliin tehtävään yhtiöiden yhteiseen kylmään
pysäköintihalliin ja pysäköintikannelle. Korttelissa on myös liikuntaesteisille
suunniteltuja paikkoja. Polkupyöräkatos on pysäköintikannen läheisyydessä.
JÄTEKERÄYS
Jätekeräys toteutetaan syväkeräysjärjestelmin.

Timjamin julkisivu luoteeseen, arkkitehdin luonnos.

KALEVAN TIMJAMI, TAMPERE
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TALOUSSUUNNITELMA,
ALUSTAVA AIKATAULU JA VASTIKELASKELMA
Ryhmärakennuttamishankkeen rahoitus hankkeen suunnittelu- ja rakentamisaikana
muodostuu seuraavasti:
• Rakennusaikaiset vastikesuoritukset / ennakkomaksut erikseen tarkennettavan
maksuaikataulun mukaisesti (50 %)
• Taloyhtiölaina (50 %)
Yhtiölle haetaan rakennusaikaista rahoitusta 50 % hankkeen kustannusarvion mukaisesta
hankinta-arvosta. Rakennusaikainen taloyhtiölaina jaetaan asuinhuoneistoille rakennusaikaisen jyvityskertoimen mukaisesti.
Rakennusaikaiset vastikkeet määritellään huoneistoille yhtiöjärjestyksen mukaisella
huoneistokohtaisella osuudella. Vastikkeet ovat osa hankkeen kokonaiskustannusta, joilla
katetaan 50 % hankkeen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista.
Osakepääoma muodostaa asunto-osakeyhtiön peruspääoman, jonka suuruinen rahamäärä
on suunniteltu jätettäväksi asunto-osakeyhtiön kassaan hankkeen valmistumisen jälkeen.
Osakepääomaa ei ole huomioitu hankkeen kustannusarviossa. Osakepääoma on maksettujen osallistumismaksujen suuruinen.
Valmistumisen jälkeen asunto-osakeyhtiö kantaa osakkailta hoito- ja rahoitusvastiketta.
Hoitovastike määräytyy huoneistoille yhtiöjärjestyksessä mainittavan asuinpinta-alan
mukaisesti.

VASTIKELASKELMA
ARVIO HOITOVASTIKKEESTA
6,75 €/m2/kk, sis.
tonttivastikkeen 3 €/kk
ARVIO VESIMAKSUSTA
Vesivastike 25 €/hlö/kk,
tarkastus toteuman
mukaisesti
ARVIO MEDIAVASTIKE
12 €/asunto
SÄHKÖ
Kulutuksen mukaisesti
ARVIO AUTOPAIKAN VUOKRASTA
50 €/paikka
PÄÄTÖKSENTEKO
Tulevan kiinteistön
kunnossapito- ja
huoltosopimukset
kilpailutetaan hankkeen
valmistuessa yhteisjärjestelysopimus
huomioiden. Yhtiö päättää
perittävistä vastikkeista.

ALUSTAVA AIKATAULU
• Yhtiön perustaminen: kesä/syksy 2022
• Rakentaminen käynnistyy: loppuvuosi 2022
• Rakentaminen valmis: kevät 2024

”Rakennusaikaiset vastikkeet määritellään
huoneistoille yhtiöjärjestyksen mukaisella
huoneistokohtaisella osuudella.”
KALEVAN TIMJAMI, TAMPERE

Arkkitehdin luonnos.

MARKKINOINTITIEDOT KOHTEESTA, SIVU 7/8 - OSALLISTUMISSOPIMUKSEN LIITE 3 – 22.6.2022

KUINKA VOIMME AUTTAA?

Ota yhteyttä ja kysy
lisätietoja hankkeestamme.
RYHMÄRAKENNUTTAJAKONSULTTI
Sweco PM Oy
Annankatu 27, 00100 Helsinki
Asiakaspalveluvastaava
Johanna Marttinen
Yhteydenotot:
timjami@sweco.fi

Sauna- ja oleskelutilat,
arkkitehdin luonnos.

KALEVAN TIMJAMI, TAMPERE
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