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Pihlajiston Soinnussa on panostettu arjen sujuvuuteen ja turvalliseen asuin-
ympäristöön. Olemme koonneet sinulle tähän esitteeseen keskeisiä asumiseen ja 
asumismukavuuteen liittyviä asioita. Tavoitteenamme on ollut rakentaa viihtyisiä 

ja laadukkaita koteja ja tehdä asukkaidemme arjesta mahdollisimman sujuvaa. 

HYVÄÄ MIELTÄ JA 
SUJUVAA ARKEA 
PIHLAJISTOSSA



Pihlajiston Soinnun piha-aluee-
seen on panostettu, jotta arki 
olisi virikkeellistä ja mielekästä 
vuoden jokaisena päivänä. Ta-
loyhtiöllä on iso oma puutarha-
piha, jossa on marjapensaita ja 
omenapuita. 

PIHA-ALUE

Pihalla on oleskeluryhmiä sekä 
leppoisa pihakeinu kesäpäivis-
tä nauttimiseen. Pihalta löytyy 
myös aikuisille tarkoitettuja fy-
sioterapeuttien suosittelemia 
liikuntavälineitä, jotka ovat 
asukkaiden vapaassa käytössä.

normaalia 
leveämmät 
autopaikat

esteettömät ja 
leveät kulkureitit

senioreille 
tarkoitettuja 
kuntoilulaitteita
ja oleskeluryhmiä

hedelmäpuita ja 
marjapensaita

liikuntaesteisten autopaikat



Yhteisöllisyys ja esteettömyys 
on osa Pihlajiston asukkaiden 
arkea. Käytössäsi on taloyh-
tiön yhteisiä tiloja, joissa nau-
tit elosta ja yhteisestä ajasta 
niin muiden asukkaiden kuin 
vaikkapa perheesi ja ystäviesi 
kanssa. 

1. KRS

Kerhohuoneessa järjestetään 
viikoittain erilaista asukkai-
den toiveiden mukaan suun-
niteltua ohjelmaa. Täällä voit 
katsella myös esimerkiksi tele-
visiota yhdessä muiden asuk-
kaiden kanssa tai pelailla eri-
laisia pelejä. 

iso kerhohuone
talon olohuoneena

saunaosasto ja
vilvoitteluterassi

tilavat, normaalia leveämmät 
esteettömät kulkuaukot

tilava 
ulkoiluvälinevarasto

irtainvarastot

pesutupa

ulkoilu- ja apuvälineiden 
pesupaikat



ASUNNOT

suuret lasitetut kulmaparvekkeet

laatoitetut ja esteettömät 
kylpyhuoneet
• korotettu wc-istuin
• mahdollisuus asentaa 
apukahvat

runsaasti säilytystilaa

2h+kt
42m2

1h+kt
28,5m2

as 5
as 14
as 23
as 32
as 41

as 6
as 15
as 24
as 33
as 42

as 7
as 16
as 25
as 34
as 43

as 8
as 17
as 26
as 35
as 44

as 9
as 18
as 27
as 36
as 45



tilavat 
lasitetut 
parvekkeet

ranskalainen
parveke

laadukkaat keittiökalus-
teet ja kodinkoneet
• uuni ja liesi
• jääkaappipakastin
• astianpesukone

1h+alk.+kt
31m2

2h+kt
39,5m2

2h+kt
41m2

as 1
as 10
as 19
as 28
as 37

as 2
as 11
as 20
as 29
as 38

as 3
as 12
as 21
as 30
as 39

as 4
as 13
as 22
as 31
as 40

as 5
as 14
as 23
as 32
as 41



VUOKRAUS 
JA LISÄTIEDOT

puh. 010 315 4140
vuokraus@graniittiasunnot.fi


