Tammipuiston
Senioriasunnot
Huoletonta senioriasumista Lahden
parhaalla paikalla, helposti ja mukavasti.

Tammipuistossa
olet kotona!
Tammipuiston senioriasunnoissa tarjoamme huoletonta asumista senioreille Dilakorttelissa,
aivan keskustan palveluiden sekä Pikku-Vesijärven läheisyydessä. Huoneistot sijaitsevat
Sibeliuksenkatu 6b:n ylimmissä (6.-8.) kerroksissa, joista avautuvat upeat näkymät Lahden ylle.
Asunnot ja kerroksien yhteiset tilat on uudistettu vuosina 2016 - 2018 varta vasten senioriasumiseen
soveltuviksi. Uudistus on toteutettu hyvällä maulla yhteistyössä sisustussuunnittelijan kanssa.
Asunnoissa on uudet kodinkoneet ⃰, ilmastointi sekä hyvin toteutetut säilytysratkaisut. Asunnoissa
on huomioitu myös liikuntaesteettömyys ja wc-/pesutiloissa on turvalattiat. Kerroksissa
ovat asukkaiden yhteiskäytössä vaatteiden pesupaikka ja yhteiset tilat parvekkeineen.
Kellarikerroksessa on lisäksi varastotilaa. Huoneistoihin on saatavilla myös nettiyhteys.
⃰ 8.-7.krs:n keittiöissä turvaliesi, jenkkijääkaappi ja astianpesukone. 6. krs:n keittiöissä keittotaso ja jääkaappi.

Senioriasuminen ja siihen liittyvät palvelut

Dilassa senioriasumiseen liittyy aina asukkaan asumista ja elämää helpottava palvelupaketti, jonka asukas valitsee hänelle sopivista vaihtoehdoista. Asuntojen vuokraan kuuluvat lämpö, vesi ja
sähkö. Asunnon vuokran lisäksi veloitetaan palvelupaketin maksu kuukausittain. Neliövuokra
asunnoissa on noin 27,05 €/m².

Senioriasuntojen
palvelupaketit ja hinnat
Palvelupaketti A sisältää Ravintola Kiven herkullisen
buffet-lounaan paikan päällä nautittuna.
Palvelupaketti B sisältää lounaan kotiin toimitettuna.

Lounaan lisäksi paketteihin sisältyvät
● Turvapuhelinpalvelu
● Osallistuminen ohjattuun liikuntaryhmään kerran viikossa
● Asunnon siivous joka 2. viikko, 1 h/kerta
Palvelupaketti A
Hinta 516,60 €/kk
Palvelupaketti B
Hinta 624,23 €/kk

Asunnon vuokrasopimuksesta ja
palvelupaketteihin liittyvistä palveluista tehdään jokaisen asukkaan kanssa erilliset sopimukset.
Palvelupaketin sisältöä voi muuttaa
pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa sekä niissä tilanteissa, joissa
asukkaan palvelun tarve muuttuu
oman terveydentilanteen tai muun
olennaisesti asumiseen liittyvän
syyn vuoksi.

Tammipuiston Senioriasuntojen koot
8. kerros

7. kerros

6. kerros

Asunto 54 • 34m²
1h(tupakeittiö)+parveke

Asunto 48 • 41,5m²
2h+avokeittiö+parveke

Asunto 41 • 28,5m²
1h(tupakeittiö)+alkovi+parveke

Asunto 53 • 28m²
1h(tupakeittö)+parveke

Asunto 47 • 26,5m²
1h(tupakeittiö)+parveke

Asunto 40 • 26m²
1h(tupakeittiö)+parveke

Asunto 52 • 32,5m²
1h(tupakeittiö)+parveke

Asunto 46 • 26,5m²
1h+tupakeittiö

Asunto 39 • 24,5m²
1h(tupakeittiö)+parveke

Asunto 51 • 34,5m²
2h+keittiö+parveke

Asunto 45 • 33m²
1h+tupakeittiö+parveke

Asunto 38 • 26,5m²
1h(tupakeittiö)+alkovi

Asunto 50 • 38,5m²
2h+avokeittiö+parveke,

Asunto 44 • 32,5m²
1h+tupakeittiö+parveke

Asunto 37 • 20,5m²
1h(tupakeittiö)

Asunto 49 • 27,5m²
1h(tupakeittiö)+parveke,

Asunto 43 • 28m²
1h+tupakeittiö

Asunto 36 • 23m²
1h(tupakeittiö)

Asunto 42 • 28,5m²
1h(tupakeittiö)+parveke

⃰ Asunto 35 • 21m²
1h(tupakeittiö)
Asunto 34 • 20,5m²
1h(tupakeittiö)+parveke

⃰ Lyhytaikaiskäytössä oleva asunto (min. vuokra-aika 1vk). Asunnon vuokra on lyhytaikaiskäytössä
40€/kk korkeampi. Asunnon kalustukseen kuuluu hoivavuode, nojatuoli ja pöytä.

Lisätiedot ja hakeminen
Varaa esittelyaika ja kysy lisää
Tammipuiston Senioriasunnoista.
Puh. 044 713 2020 (arkisin klo 8-15)
tai asumispalvelut@dila.fi
Katso myös: www.dila.fi/senioriasuminen
Tervetuloa tutustumaan!

