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– turvallisesti omaan kotiin

Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta.

TAMMIONTIE

Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta.



HASO Tammiontie rakennetaan hyvien kulkuyhteyk-

sien äärelle aivan Pakilantien varteen. Yhtiön kolme 

taloa tarjoavat pohjaratkaisuja moneen makuun ja 

tarpeeseen, tilavista kaksioista avariin viiden huo-

neen perheasuntoihin. Kaikki asunnot ja tilat on 

suunniteltu esteettömiksi, ja kaikissa asunnoissa 

on lasitettu parveke. Kohteessa on 36 autopaikkaa, 

joista seitsemän tulee liiketilojen käyttöön.

Hyvät bussiyhteydet kulkevat aivan kotisi vierestä ja 

aivan lähelle pian valmistuvan Maunula-talon kult-

tuuritapahtumat ja yhteisölliset projektit tuovat eloa 

alueelle. Harrastusmahdollisuuksia on muutenkin 

paljon; Maunulan liikuntahalli, Pirkkolan urheilupuis-

to ja Pakilan siirtolapuutarha-alue ovat kaikki lähellä. 

Lähikauppa on aivan vieressä. Myös rakennusten 

katutasossa on liiketiloja. 

Lue lisää uudistuvasta alueesta: 

www.uuttahelsinkia.fi/esikaupungit

Helsingin uudistuvaan Maunulaan hyvien kulkuyhteyksien äärelle rakennetaan kolmesta 

5-kerroksisesta talosta koostuva Helsingin Asumisoikeus Oy Tammiontie, jonka 44 asuntoa 

ovat kooltaan 40,5–98 m2.

Uudistuvaa esikaupunkia



ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO RAKENNUTTAA
ASUMISOIKEUSASUNTOJA MAUNULAAN

Kohteessa on kolme kerrostaloa. Asuntoja on yhteensä 44, kool-
taan 40,5–98 m2. Osassa asuntoja on oma sauna. Kaikissa asun-
noissa on lasitettu parveke (asunnossa C29 on myös terassi).

Asuntojen arvioitu valmistumisajankohta on 10–11/2018.
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TAMMIONTIE

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO
Junailijankuja 3, Itä-Pasila, 00520 Helsinki
Avoinna ma–pe 9–16
Puhelinpalvelu arkisin numeroissa
(09) 310 32314 ja (09) 310 32313
www.att.hel.fi

Haettavat huoneistot:

1 h + kt 40,5 m2

2 h + kt 45,0 m2

2 h + kt 49,0 m2

3 h + kt 59,5–60,0 m2

3 h + kt + s 70,5 m2

3 h + kt + s 78,5 m2

5 h + kt + s 98,0 m2

HAKUAIKA 19.12.2016 klo 12:00 saakka. Huom! Kohdetta voi hakea myös nettisivujemme kautta sähköi-
sellä lomakkeella www.att.hel.fi. Hakijalla tulee olla kunnan myöntämä asumisoikeusjärjestysnumero
www.hel.fi/asunto. Emme käsittele hakemuksia, joissa ei ole asumisoikeusjärjestysnumeroa.














































































































