Suunnitteluhinnasto 2019

Maisemasuunnittelu tanjanieminen on korkeatasoinen piha- ja vihersuunnitteluyritys, jonka kiitelty ja palkittu suunnittelu perustuu
maisema-analyysiin, jonka perusteella asiakkaan toiveet yhdistyvät
paikan ehdoilla rakennetuksi kokonaisuudeksi. Maisemointi myös
tehdään perusteellisesti alusta loppuun, sillä suunnittelija viihtyy
myös työmailla seuraamassa piirustustensa konkretisoitumista
Tanjan suunnittelemat pihat tuovat asiakkaalle iloa vuoden jokaisena päivänä.
Ammattilaisen tekemä suunnitelma on avain onnistuneeseen lopputulokseen. Toiveesi täyttyvät, rakentaminen sujuu ja pihaprojektisi pysyy hallinnassa myös kustannuksien osalta. Suunnittelijan
pitkä kokemus liittää pihassa yhteen ideat, unelmat ja käytännöllisyyden.
Maisemasuunnittelu tanjanieminen on perustettu 2005 ja yritys toimii pääosin Etelä-Suomessa. Yritys on Maisemasuunnittelijat ry:n,
Suomen Yrittäjien sekä Suomen Tilaajavastuu Oy:n jäsenyritys.

Tuotteita uuden talon rakentajalle:
Alla olevat tuotteet muodostavat kokonaisuuden. Mitä aikaisemmin olet liikenteessä, sitä paremmin
pystyt hyödyntämään suunnitteluapuni. Hyvä ja järkevä suunnittelu pienentää rakennuskustannuksia.

Tontin analyysi, hinta 550 € (sis alv 24 %)
a.
b.
c.

Sisältää 1 käynnin tontilla( 20 km säteellä Hämeenlinnasta). Ylimeneviltä kilometreiltä laskutamme
0,85 €/km
Käynnin kesto 1,5 - 2 h.
Tontin mahdollisuudet kartoitetaan. Laaditaan suunnitelma tarvittavista mittauksista ja kartoituksista. Katsotaan yhdessä talon paikkaa ja säästettävää kasvillisuutta sekä korkeuseroja ym. Määritellään tarvittavat pohjatutkimuspisteet sekä perustamistapalausunnon tarve.

Tämä soveltuu erinomaisesti sinulle, joka olet hankkinut tontin ja mietit miten saisit taloprojektin mahdollisimman sujuvasti alkuun. Käyt juuri neuvotteluja ehkä talopaketin toimittajien kanssa.

Yleissuunnitelma ja 3D-mallinnus uuteen taloon, hinta 1 290 € (sis alv 24%)
a.
b.
c.

Sisältää 1 käynnin tontilla( 20 km säteellä Hämeenlinnasta). Ylimeneviltä kilometreiltä laskutamme
0,85 €/km.
Käynnin kesto 1,5 - 2 h.
Pihaluonnoksessa, mittakaavassa 1:200 tai 1:100, pihan toiminnot ja kulkureitit on sijoitettu paikoilleen, rakenteet ja valaistuksen periaatteet on esitetty, säilytettävä ja istutettava kasvilisuus on
merkitty. Luonnoksessa on esitetty myös tasauksen ja hulevesien käsittelyn periaatteet.

Toteutussuunnitelma uuteen taloon, hinta 1 100 € (sis alv 24%)
a.
b.
c.

Sisältää yhden käynnin tontilla (20 km säteellä Hämeenlinnasta). Ylimeneviltä kilometreiltä laskutamme 0,85 €/km.
Käynnin kesto 1,5 - 2 h.
Toteutussuunnitelmassa, mittakaavassa 1:200 tai 1:100, esitetään pintamateriaalit, määrät, istutukset ja multaukset. Suunnitelmassa esitetään myös pihan varustus.
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Suunnitelman mukaiset taimet Tanjan laatimiin suunnitelmiin
Toimitan suunnittelemiini kohteisiin mielelläni myös kasvit. Näin pääset hyödyntämään kasviosaamiseni maksimaalisesti: oikeat määrät ja lajikkeet sekä tarkastettu laatu ja nopeat toimitukset. Tulen
mielelläni myös tekemään istutustyöt yhdessä asiakkaan kanssa. Taimitilaukset yksilöllisten tarjousten
mukaisesti. Istutustöiden veloitushinta on 620 €/pv (sis alv 24%, 500€ alv 0%)

Työmaa-aikainen neuvonta
Mahdollisesti tarkentavat suunnitelmat ja detaljit laaditaan viherakentajan tarpeiden perusteella erillisen tarjouksen mukaan. Tuntiveloitushinta on 86,80 €/h (sis alv 24%, 70€/h alv 0%).

’Puutarha kertoo parhaimmillaan sinusta ja elämästäsi. Itselleni
pihasuunnittelu ja pihapulmissa auttaminen on kutsumus.’
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