
TAMPEREEN
KANNEN
TOPAASI

INTERIORS
Ennakkomarkkinointi



Rakentaja pidättää mahdollisuuden muuttaa tämän esitteen tietoja ja 
piirustuksia sekä materiaalitoimittajia. Ostajan on tutustuttava myyn-
tiasiakirjoihin ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Tämän esit-
teen sisältö perustuu tilanteeseen huhtikuu 2019. Asuntojen mark-
kinoinnissa annettavista tiedoista annetun asetuksen nro 130/2001 
mukainen esite on nähtävissä SRV:n asuntomyynnissä ja esittelyssä. 
Tämän esitteen piirustukset ja mallinnokset ovat taiteilijan näkemyk-
siä ennen tarkennettujen suunnitelmien valmistumista ja voivat poi-
keta yksityiskohdiltaan toteutuvasta. Esitteeseen painetut värit ja 
mitat voivat poiketa todellisesta. Lopulliset yksityiskohdat määritel-
lään myyntiasiakirjoissa. Tämän esitteen kuvat ovat eri materiaalitoi-
mittajien kuvapankeista.

VALITSE OMA

SISUSTUSTYYLI

HORIZON 
kerroksissa 7. - 12.

SKY 
kerroksissa 13. - 16. 

SKY +
asunnoissa: A79, A80, A90, A91, A98, 
A99, A102, A103, A104, A105

Taiteilijan näkemys asunnosta A89



Mustan ja valkoisen tyylikäs yhdistelmä, 
johon on helppo sisustaa moderni kaupunki-
koti. Selkeä värimaailma on aina varma va-
linta. Mattaparketti tuo pehmeyttä mustan 
ja valkoisen kontrastin rinnalle, ja graafisen 
selkeä kokonaisuus tarjoaa vahvan lähtö-
kohdan sisustuksen rakentamiselle.

Tyylisuunta taipuu helposti mustaan ja 
valkoiseen sisustukseen, mutta siihen on 
kätevä yhdistää myös värikkäitä kalusteita 
ja kankaita.
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Tyyli 1

ELEGANT 

Taiteilijan näkemys asunnosta A98
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Laatat Pukkila

SEINÄLAATTA 
Valkoinen  25x40 cm White Satin
sauma marmorinvalkoinen

LATTIALAATTA 
Geo Black 9,7x9,7cm
sauma tumma harmaa

Kalusteet

PEILIKAAPPI 
Vetimetön ovi sormiuralla ja molemmin puolisella peilillä,
LED kylpyhuonevalaisin peilikaapin päällä

PESUALLASKAAPPI tai -LAATIKOSTO
Valkoinen, allas valkoinen laatikostoon/kaappiin 
sovitettu malli

KATTOPANEELIT 
Puupaneeli 
Tervaleppä saunallisissa asunnoissa tai 
Erikoismänty valkolakattu saunattomissa asunnoissa

KYLPYHUONE / WCKEITTIÖ

Keittiökalusteet Novart

KALUSTEOVI 
Valkoinen maalattu sileä ovi 961

VEDIN 
Vedin BK12, musta

KALUSTERUNKO valkoinen
KALUSTESOKKELI rst

TYÖTASO 
Laminaattitaso supermatta musta 602,
suora ABS-reuna, 20 mm

VÄLITILA 
Alumiinipintainen välitilalevy RH harjattu rst

PARKETTI 
Karelia
Tammi Natural Matt 3s
Jalkalistat parketin sävyiset 
Kynnykset tammi

* Kalusteet huoneistokohtaisten kalustekaavioiden mukaan.
Tuotemerkit ja tuotteet ovat alustavia. 
Painoteknisistä syistä kuvien värit voivat poiketa tuotteiden todellisista väreistä.

HORIZON 
ELEGANT 

Taiteilijan näkemys asunnosta A54
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SKY
ELEGANT KEITTIÖ

Keittiökalusteet Novart

KALUSTEOVI 
Valkoinen maalattu sileä ovi 961

VEDIN 
yläovet ilman vetimiä, pomppusalpa/sormiura
alaovet vedin BK25, musta

KALUSTERUNKO valkoinen
KALUSTESOKKELI rst

TYÖTASO 
kvartsikomposiittitaso musta 20mm

VÄLITILA 
Välitilalasi taustamaalattu musta

PARKETTI 
Karelia
Tammi Natural Vanilla Matt 3s
Jalkalistat ja kynnykset parketin sävyiset 
Tammi

* Kalusteet huoneistokohtaisten kalustekaavioiden mukaan.
Tuotemerkit ja tuotteet ovat alustavia. 
Painoteknisistä syistä kuvien värit voivat poiketa tuotteiden todellisista väreistä.

Laatat Pukkila

SEINÄLAATTA 
Cosy Basalt 25x40 cm himmeä sileä
sauma keskiharmaa

LATTIALAATTA 
Geo Black 9,7x9,7 cm
sauma tumma harmaa

Kalusteet

LED VALOPEILI Peili, jossa integroidut valaisimet

valittavissa myös
PEILIKAAPPI Horizon tyylin mukaan

PESUALLASKAAPPI tai -LAATIKOSTO
Valkoinen, allas valkoinen laatikostoon/kaappiin 
sovitettu malli

KATTOPANEELIT 
Puupaneeli 
Tervaleppä saunallisissa asunnoissa tai 
Erikoismänty valkolakattu saunattomissa asunnoissa

KYLPYHUONE / WC

Taiteilijan näkemys asunnosta A 89
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SKY+
ELEGANT KEITTIÖ

Keittiökalusteet Novart

KALUSTEOVI 
Yläovet valkoinen maalattu sileä ovi 961
Alaovet tammi vaakaviiluovi musta 43B

VEDIN 
Yläovet ilman vetimiä sormiura/pomppusalpa
alaovet vedin BK25, musta

KALUSTERUNKO valkoinen / tummaharmaa
KALUSTESOKKELI rst

TYÖTASO 
kvartsikomposiittitaso musta 20mm

VÄLITILA 
Välitilalasi taustamaalattu musta

PARKETTI 
Karelia Tammi Shadow Grey matt 188
Jalkalistat ja kynnykset parketin sävyiset tammi

TEHOSTESEINÄ
sävy Tikkurila J499 harmaa tai S499 grafiitti

* Kalusteet huoneistokohtaisten kalustekaavioiden mukaan.
Tuotemerkit ja tuotteet ovat alustavia. 
Painoteknisistä syistä kuvien värit voivat poiketa tuotteiden todellisista väreistä.

Laatat Pukkila

SEINÄLAATTA 
Landstone 298x598mm White himmeä
sauma marmorinvalkoinen ohut sauma

LATTIALAATTA 
Landstone 97x97mm Antracite himmeä
sauma tumma harmaa

Kalusteet

LED VALOPEILI Peili, jossa integroidut valaisimet

valittavissa myös
PEILIKAAPPI Horizon tyylin mukaan

PESUALLASKAAPPI tai -LAATIKOSTO
Valkoinen, allas valkoinen laatikostoon/kaappiin 
sovitettu malli

KATTOPANEELIT 
Puupaneeli 
Tervaleppä saunallisissa asunnoissa tai 
Erikoismänty valkolakattu saunattomissa asunnoissa

KYLPYHUONE / WC

Taiteilijan näkemys asunnosta A98
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Lämpimät ja luonnolliset värit yhdistävät 
sisustuksen harmoniseksi kokonaisuudeksi. 
Pehmeät sävyt kutsuvat sinut kotiin, jossa 
on helppo rentoutua arjen kiireistä kau-
pungin keskellä. Tunnelmaa voi täydentää 
viherkasveilla, jotka tuovat luonnon lähem-
mäs kotia. Klassiset kalusteet sopivat hyvin 
Natural-tyyliin, ja runsas puun käyttö tekee 
yleisilmeestä lämpimän.

Tyyli 2

NATURAL

Taiteilijan näkemys asunnosta A98
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HORIZON 
NATURAL

Keittiökalusteet Novart

KALUSTEOVI 
Lämmin puu 146, melamiiniovi reunanauhalla 

VEDIN 
Vedin SK12, rst

KALUSTERUNKO valkoinen
KALUSTESOKKELI rst

TYÖTASO 
Laminaattitaso kiiltävä valkoinen 464, 
suora ABS-reuna, 20 mm

VÄLITILA 
Alumiinipintainen välitilalevy RH harjattu rst

PARKETTI 
Karelia
Tammi Natural Vanilla Matt 3s
Jalkalistat parketin sävyiset 
Kynnykset tammi

Laatat Pukkila

SEINÄLAATTA 
Valkoinen  25x40cm White Glossy
sauma marmorinvalkoinen

LATTIALAATTA 
Geo Grey 9,7x9,7cm
sauma keskiharmaa

Kalusteet

PEILIKAAPPI 
Vetimetön ovi sormiuralla ja molemmin puolisella peilillä,
LED kylpyhuonevalaisin peilikaapin päällä

PESUALLASKAAPPI tai -LAATIKOSTO
Valkoinen, allas valkoinen laatikostoon/kaappiin 
sovitettu malli

KATTOPANEELIT 
Puupaneeli 
Tervaleppä saunallisissa asunnoissa tai 
Erikoismänty valkolakattu saunattomissa asunnoissa

KYLPYHUONE / WCKEITTIÖ

* Kalusteet huoneistokohtaisten kalustekaavioiden mukaan.
Tuotemerkit ja tuotteet ovat alustavia. 
Painoteknisistä syistä kuvien värit voivat poiketa tuotteiden todellisista väreistä.Taiteilijan näkemys asunnosta A54
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SKY
NATURAL KEITTIÖ

Keittiökalusteet Novart

KALUSTEOVI 
Yläovet valkoinen maalattu sileä ovi 961
Alaovet tammi vaakaviiluovi luonnonväri 439

VEDIN 
yläovet ilman vetimiä, pomppusalpa/sormiura
alaovet vedin WL33 valkoinen 

KALUSTERUNKO valkoinen
KALUSTESOKKELI rst

TYÖTASO 
kvartsikomposiittitaso valkoinen 20mm

VÄLITILA 
Välitilalasi taustamaalattu  valkoinen

PARKETTI 
Karelia
Tammi Natural Matt 3s
Jalkalistat ja kynnykset parketin sävyiset 
Tammi

* Kalusteet huoneistokohtaisten kalustekaavioiden mukaan.
Tuotemerkit ja tuotteet ovat alustavia. 
Painoteknisistä syistä kuvien värit voivat poiketa tuotteiden todellisista väreistä.

Laatat Pukkila

SEINÄLAATTA 
Cosy Grey 25x40 cm himmeä sileä
sauma keskiharmaa

LATTIALAATTA 
Geo Grey 9,7x9,7cm harmaa
sauma keskiharmaa

Kalusteet

LED VALOPEILI Peili, jossa integroidut valaisimet

valittavissa myös
PEILIKAAPPI Horizon tyylin mukaan

PESUALLASKAAPPI tai -LAATIKOSTO
Valkoinen, allas valkoinen laatikostoon/kaappiin 
sovitettu malli

KATTOPANEELIT 
Puupaneeli 
Tervaleppä saunallisissa asunnoissa tai 
Erikoismänty valkolakattu saunattomissa asunnoissa

KYLPYHUONE / WC

Taiteilijan näkemys asunnosta A89
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SKY+
NATURAL

* Kalusteet huoneistokohtaisten kalustekaavioiden mukaan.
Tuotemerkit ja tuotteet ovat alustavia. 
Painoteknisistä syistä kuvien värit voivat poiketa tuotteiden todellisista väreistä.

KEITTIÖ

Laatat Pukkila

SEINÄLAATTA 
Landstone 298x598mm Grey himmeä
sauma harmaa ohut sauma

LATTIALAATTA 
Landstone 97x97mm Grey himmeä
sauma harmaa

Kalusteet

LED VALOPEILI Peili, jossa integroidut valaisimet

valittavissa myös
PEILIKAAPPI Horizon tyylin mukaan

PESUALLASKAAPPI tai -LAATIKOSTO
Valkoinen, allas valkoinen laatikostoon/kaappiin 
sovitettu malli

KATTOPANEELIT 
Puupaneeli 
Tervaleppä saunallisissa asunnoissa tai 
Erikoismänty valkolakattu saunattomissa asunnoissa

KYLPYHUONE / WC

Keittiökalusteet Novart

KALUSTEOVI 
Yläovet valkoinen maalattu sileä ovi 961
Alaovet tammi vaakaviiluovi luonnonväri 439

VEDIN 
yläovet ilman vetimiä, pomppusalpa/sormiura
alaovet vedin WL33 valkoinen 

KALUSTERUNKO valkoinen
KALUSTESOKKELI rst

TYÖTASO 
kvartsikomposiittitaso valkoinen 20mm

VÄLITILA 
Välitilalasi taustamaalattu  valkoinen

PARKETTI 
Karelia
Tammi Kartano Natur Vanilla Matt 1s
Jalkalistat ja kynnykset parketin sävyiset tammi

TEHOSTESEINÄ
sävy Tikkurila  Y484 hiekka tai X487 Laasti

Taiteilijan näkemys asunnosta A98
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Kaupunkikodin sisustus saa vaikutteita  
suurkaupunkien sykkeestä ja tunnelmas-
ta. Betonin ja hiekan sävymaailma luovat 
pehmeän ja rauhallisen ilmeen, jossa voi 
rauhoitua kaupunkikodin tunnelmaan.

Urban-tyylin sisustukseen saa kontras-
tia käyttämällä tummaa puuta, mustaa 
metallia tai valitsemalla oman tehostevärin 
piristämään ilmettä.

Tyyli 3

URBAN

Taiteilijan näkemys asunnosta A98
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HORIZON 
URBAN

Keittiökalusteet Novart

KALUSTEOVI 
Harmaa maalattu sileä ovi 965

VEDIN 
Vedin SL13

KALUSTERUNKO valkoinen
KALUSTESOKKELI rst

TYÖTASO 
Laminaattitaso vaalea/harmaa kivi kiiltävä 603,  
suora ABS-reuna, 20 mm

VÄLITILA 
Alumiinipintainen välitilalevy RH harjattu rst

PARKETTI 
Karelia
Tammi Natural Vanilla Matt 3s
Jalkalistat parketin sävyiset
Kynnykset tammi

* Kalusteet huoneistokohtaisten kalustekaavioiden mukaan.
Tuotemerkit ja tuotteet ovat alustavia. 
Painoteknisistä syistä kuvien värit voivat poiketa tuotteiden todellisista väreistä.

Laatat Pukkila

SEINÄLAATTA 
Valkoinen  25x40cm White Glossy
sauma marmorinvalkoinen

LATTIALAATTA 
Geo Vizon, hiekan harmaa 9,7x9,7cm
sauma keskiharmaa

Kalusteet

PEILIKAAPPI 
Vetimetön ovi sormiuralla ja molemmin puolisella peilillä,
LED kylpyhuonevalaisin peilikaapin päällä

PESUALLASKAAPPI tai -LAATIKOSTO
Valkoinen, allas valkoinen laatikostoon/kaappiin 
sovitettu malli

KATTOPANEELIT 
Puupaneeli 
Tervaleppä saunallisissa asunnoissa tai 
Erikoismänty valkolakattu saunattomissa asunnoissa

KYLPYHUONE / WCKEITTIÖ

Taiteilijan näkemys asunnosta A54
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SKY
URBAN

Taiteilijan näkemys asunnosta A89

KEITTIÖ

Keittiökalusteet Novart

KALUSTEOVI 
Yläovet valkoinen maalattu sileä ovi 961
Alaovet tuhkanharmaa maalattu 966

VEDIN 
Yläovet ilman vetimiä sormiura/pomppusalpa
Alaovet vedin SL33 rst 

KALUSTERUNKO valkoinen / harmaa
KALUSTESOKKELI rst

TYÖTASO 
kvartsikomposiittitaso valkoinen 20mm

VÄLITILA 
Välitilalasi taustamaalattu  valkoinen

PARKETTI 
Karelia
Tammi Shadow Grey  3s 
Jalkalistat ja kynnykset parketin sävyiset 
Tammi

* Kalusteet huoneistokohtaisten kalustekaavioiden mukaan.
Tuotemerkit ja tuotteet ovat alustavia. 
Painoteknisistä syistä kuvien värit voivat poiketa tuotteiden todellisista väreistä.

Laatat Pukkila

SEINÄLAATTA 
Cosy White 25x40cm himmeä sileä
sauma marmorinvalkoinen

LATTIALAATTA 
Geo Vizon, 9,7x9,7cm hiekan harmaa
sauma keskiharmaa

Kalusteet

LED VALOPEILI Peili, jossa integroidut valaisimet

valittavissa myös
PEILIKAAPPI Horizon tyylin mukaan

PESUALLASKAAPPI tai -LAATIKOSTO
Valkoinen, allas valkoinen laatikostoon/kaappiin 
sovitettu malli

KATTOPANEELIT 
Puupaneeli 
Tervaleppä saunallisissa asunnoissa tai 
Erikoismänty valkolakattu saunattomissa asunnoissa

KYLPYHUONE / WC
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SKY+
URBAN

* Kalusteet huoneistokohtaisten kalustekaavioiden mukaan.
Tuotemerkit ja tuotteet ovat alustavia. 
Painoteknisistä syistä kuvien värit voivat poiketa tuotteiden todellisista väreistä.

KEITTIÖ

Laatat Pukkila

SEINÄLAATTA 
Landstone 298x598mm Dove himmeä
sauma harmaa ohut sauma

LATTIALAATTA 
Landstone 97x97mm Dove himmeä
sauma harmaa

Kalusteet

LED VALOPEILI Peili, jossa integroidut valaisimet

valittavissa myös
PEILIKAAPPI Horizon tyylin mukaan

PESUALLASKAAPPI tai -LAATIKOSTO
Valkoinen, allas valkoinen laatikostoon/kaappiin 
sovitettu malli

KATTOPANEELIT 
Puupaneeli 
Tervaleppä saunallisissa asunnoissa tai 
Erikoismänty valkolakattu saunattomissa asunnoissa

KYLPYHUONE / WC

Keittiökalusteet Novart

KALUSTEOVI 
Yläovet valkoinen maalattu sileä ovi 961
Alaovet tuhkanharmaa maalattu 966

VEDIN 
Yläovet ilman vetimiä sormiura/pomppusalpa
Alaovet vedin SL33 rst 

KALUSTERUNKO valkoinen / harmaa
KALUSTESOKKELI rst

TYÖTASO 
kvartsikomposiittitaso valkoinen 20mm

VÄLITILA 
Välitilalasi taustamaalattu  valkoinen

PARKETTI 
Karelia
Tammi  Chalky Grey  3s 
Jalkalistat ja kynnykset parketin sävyiset tammi

TEHOSTESEINÄ
sävy Tikkurila  H486 hiekka tai K486 harmaa

Taiteilijan näkemys asunnosta A98 
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Tunnetko jo 
tuoksun?
Keittiöt on suunniteltu moder-
niin kaupunkiympäristöön.

Kompakti citykeittiö, jossa yhdistyy toimivuus ja tilan käyttö. 
Kompakti citykeittiö on suunniteltu kaupunkiasumisen tar-
peisiin, jossa ison keittiön toiminnot mahtuvat kätevästi pie-
nempään tilaan. 

Vai tyylikäs kokonaisuus, jossa keittiön on suunniteltu ajat-
tomilla ja tyylikkäillä ratkaisuilla osaksi asunnon sisustusta. 
Isompi keittiö antaa tilaa yhdessäoloon ja keittiössa voi naut-
tia ruoanlaitosta yhdessä perheen tai ystävien kesken.

HORIZON 

SKY

* Kodinkoneet huoneistokohtaisten kalustekaavioiden mukaan.
Tuotemerkit ja tuotteet ovat alustavia. 

SKY+
Induktiotaso 2-liesinen tai 4-liesinen asuntopohjan mukaisesti
Kalusteuuni, jossa monitoimiuuni ja mikroaaltouuni samassa tai 
kalusteuuni  ja integroitu mikroaaltouuni asuntopohjan mukaisesti 
Integroitava jääkaappi pakastinlokerolla tai 
Integroitava jääkaappipakastin tai erilliset integroidut jääkaappi ja pakastin asuntopohjan mukaisesti
Integroitava pienempikokoinen astianpesukone 
tai integroitava astianpesukone 45cm tai 60cm asuntopohjan mukaisesti
Integroitava liesituuletin 

Kylmälaitteet ja astianpesukone kalusteovipeitteiset.
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SISÄOVET 
asuntopohjan mukaisesti

laakaovi valkoinen
liukuovi valkoinen, kuppi vedin 

IKKUNAVERHOKISKO 
2-osainen, sileä valkoinen

SÄLEKAIHTIMET 
Mattavalkoinen

KOMEROT

MUUT

Komerokalusteet Novart 

MAKUUHUONEET ja TYÖHUONEET 
Kalusteovet valkoinen maalattu sileä ovi 961
Vedin WL33 valkoinen pystyyn

ETEISEN KALUSTEET
sama kalusteovi kuin keittiössä, jos kiinteä
kokonaisuus keittiön kanssa.  

LIUKUOVI-KAAPISTOT
Erilliset eteiskalusteet 
Kirkas peilikuvastin, matta-alumiinikehyksellä

* Kalusteet huoneistokohtaisten kalustekaavioiden mukaan.
Tuotemerkit ja tuotteet ovat alustavia. 
Painoteknisistä syistä kuvien värit voivat poiketa tuotteiden todellisista väreistä.

KEITTIÖ

KEITTIÖHANA
Oras Vega 1839F

PESUALLAS 
Keittiöissä 1-altainen pesuallas asuntopohjan mukaisesti

Isompi allas
Franke Sirius SID
musta, harmaa tai valkoinen 

Kompaktikeittiön  pesuallas
Stala MX-30

KEITTIÖN VÄLITILAVALAISIN 
LED-nauha/lista
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KOUKUSTOT 
Pyyhekoukut 1, 2, tai 4 koukkua ja
Wc-paperiteline tarrakiinnitys RST, 
pinnoitus kiiltävä/harjattu kromi, musta tai valkoinen

LATTIAKAIVO 
RST

VALAISTUS

KATTOVALAISIN 
LED-valaisin

SUIHKUSEINÄ 
kirkas lasi, alumiinirunko  
kiinteä tai kääntyvä 
suora suihkuseinä 
asuntopohjan mukaisesti

KYLPYHUONE/WC

PESUALLASHANA  
Oras Vega 1812 tai 1814 huoneistosta riippuen

SUIHKUHANA JA -SETTI 

HORIZON ja SKY 
Oras Optima 7149

SKY+
Oras Optima 7192

WC-ISTUIN 
IDO Seven D 38310
Kova kansi ja 
Soft Close -mekanismi

* Kalusteet huoneistokohtaisten kalustekaavioiden mukaan.
Tuotemerkit ja tuotteet ovat alustavia. 
Painoteknisistä syistä kuvien värit voivat poiketa tuotteiden todellisista väreistä.

SAUNAN LASIOVI 
turvalasi, tervaleppäkarmi

SAUNAN VALAISTUS
Valaisin lauteiden alla 

* Sauna huoneistotyypin mukaan.

SAUNA
SAUNAN PANEELIT JA LAUTEET
Tervaleppä

LATTIALAATOITUS 
Kuten kylpyhuoneessa

KIUAS 
Harvia 
Cilindro
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Sisustusvalinnat tehdään kaupanteon jälkeen
verkossa Nettikoti-ohjelmassa osoitteessa:
http://srv.webhome.fi. Saat ohjelmaan sähköpos-
titse henkilökohtaiset tunnukset. Halutessasi 
voit tehdä kodin sisustusvalinnat myös erillisellä 
valintalomakkeella. Asunnon hintaan sisältyvissä
sisustustyyleissä olemme miettineet valmiiksi
kokonaisuuksien harmoniaa. Materiaaleja on
mahdollista valita myös ristiin tyylien kesken.

LISÄHINTAISET VALINNAT
Olemme suunnitelleet valmiiksi myös lisähintaisia 
ratkaisuja sisustusvaihtoehtojen lisäksi. Vaihto-
ehdot löydät Interiors Plus -esitteestä kaupante-
kovaiheessa.

YKSILÖLLISET MUUTOKSET
Jos toivot kotiisi muita yksilöllisiä muutoksia, ota
kaupanteon jälkeen yhteyttä kohteen asiakaspal-
veluvastaavaan. Asiakaspalveluvastaava laatii
toiveittesi pohjalta kirjallisen muutostyötarjouk-
sen hyväksyttäväksi. Ennen kaupantekoa emme
tee muutostyötarjouksia. 

Sisustusvalinnat ja yksilölliset muutokset on
tehtävä valintalomakkeeseen annettuun
päivämäärään mennessä. Valinnat ja päivämää-
rät ovat sitovia. Myöhemmin esitettyjä toiveita
voida toteuttaa, koska muutostyöt toteutetaan
työmaan aikataulun sekä materiaalien tilaus- ja

toimitusaikojen mukaisesti. Aikataulun umpeu-
duttua SRV Rakennus Oy valitsee materiaalit. 
Kun kaikki sisustusvalinnat ja yksilölliset muu-
tokset on tehty, saat meiltä tilausvahvistuksen 
allekirjoitettavaksi.

SRV Rakennus Oy hankkii ja asentaa kaikki 
tarvittavat materiaalit ja laitteet sekä toteuttaa 
muutostyöt. Muutoksia, joita emme voi toteuttaa:

• Rakennuslupaa vaativat muutokset
• Julkisivuun ja asunnon ulkopuolisiin 

tiloihin vaikuttavat muutokset
• Muutokset kantaviin väliseiniin
• Sähkömuutokset betoniseinissä
• Vesi- ja viemäripisteiden siirrot
• Hormien, sähkökeskusten ja          

LTO-koneiden siirrot
• Muihin asuntoihin tai yhteisiin tiloihin 

vaikuttavat muutokset
• Märkätilan laajuus- ja sijaintimuutokset

Valintojen ja muutostöiden tekemisestä
voit lukea lisää kotisivuiltamme.

Ennakkomarkkinointivaiheessa on mahdollista
tehdä varausvaiheen suunnittelusopimus, jos
muutostoiveita, esim. asuntojen yhdistäminen,
halutaan selvittää jo ennen kaupantekoa. Muu-
toksista aiheutuvat suunnittelukustannukset tu-
levat maksettavaksi, vaikka kauppa ei toteutuisi.
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