Käytåvillä on epäsuora yleisvalo, jonka lisäksitilaan tuovat valoa numerovalot.
Kuva on 22. kerroksesta. Asennukset on toteutettu ilman listoia.

Huoneissa vaihtelee kaksa erilaista tapettikuosia. Sisustussuunnittelun kehyksenä on
tadnallisuus,Tampercen teollinen tausta jå luova nykytila ia tulevåisuudennäkymät.
Katon alapinnat ja osa seinistä on iätetty raakavalulle, ionka päällä on lakka.Vuoteet ovat
Unilon Oy. Viskoelastaania oleva petauspatia reagoi kehon lämpöön ia pään alle voi valita
kolmesta tyynymallista sopivimman. Wau-efektiå luotiin korkeillå ikkunoilla, iotka lähtevåt
lattianraiasta.
toimitti Vallila lnterior Oy.

nousun mukaan. Mustasta pesuberonista

tehdyt julkisivuelementit roimitti Parma

Oy. Elementreihin inregroidur reräsrehosteet, kuten HTS- pellir ja ikkunar
pelteineen asennettiin jo tehtaalla. Lisäk-

si elemenreissä oli valmiina paikar myös
turvakaiteille.
Valmisosien käyttö ahtaalla rakennuspaikalla oli perustelru ratkaisu. Rarkaisur
pudottivar rakennuskusrannuksia ja lyhensivär rakennusaikaa.

-

Hotellissa ei ole lainakaan avatravia
ikkunoita, mikä oli rurvallisuustekilä
myös rakennusvaiheessa. Määrärryihin
väliseinäelementteihin oli jo tehtaal-

la tehry reil«ä ja holkki valmiiksi, johon
turvavaljaiden kiinnirysvaijerin kannatusrakenne eli hirsiprru saatiin kiinni, Julin
kertoo.
Kaikki isoimmar ja pitkät tarvikkeet
kuten julkisivLr- ia. kylpyhuone-elemenr ir
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ja sekä portaat nostettiin kerroksiin torninosturilla, joka sijaitsi nykyisen vastaanoton kohdalla ja oli kiistämättä rakennushankkeen sydän.

set ja

lumipyryt. Tässä vaiheessa tuli pari

viikkoa viivettä, sillä näköalaterassin teräs- ja lasirakenreiden a5ennuksel vJa(ivr(

ryynen kelin. Loppusuoralla tornino.ruri

Hotellin tulee tariota elåmyksiä. Sviittien
ohessa olevista kylpyhuoneista ia saunoista
tehtiin mustat. Saunojen puutyöt on tehnyt
Saunapoiåt Oy. Låuteissä on kevyt alumiinirunkoinen kippimekanismi.

STX Oy:n toimittamat kylpyhuoneelementit nostettiin erillisen pohjaele-

korvattiin 115 metrisellä autonosrurilla,
jonka avulla asennettiin viimeiset ele-

menrrilaatan pälle.
- Pohjalaatassa

mentir sel«j häräpoistumisporras.

Kaupunkinäkymää voi ihailla myös sviittien

Aikaistunut rungon pysrytys sekä l0
ja 18 kerrolaiin tehdyt väliaikaiset vede-

kylpyhuoneista.

oli rartuntareräkser,

joilla elementti integroitiin holvin betonivaluun. Yhdisryksen jälkeen liirolaer
erisretriin. valetriin ja hormit lerl.tetriin
umpeen. Homma ereni alhaalra ylöspäin
kuten koko hotelli valmistuikin, ja elemenrtirakentaminen vauhditri erenemisrä,

Julin keftoo.

Neljä osaluovutusta
Runko saatiin ylös joulukuussa 2013.
Vuoden 2014 alku tehtiin ylimmän kerroksen teräsalumiinirakenteita ja siihen
ajanjaksoon sattuivat kovimmat pakka-

nerisrykset mahdollisrivat sen, er!ä alem-

,,ffi

l

,I

mar kerroket saatiin kuivumaan aioi\sa
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ja sisävalmistusryöt päästiin aloittamaan

_'B

alhaalta päin.
Sopimul<sen mukainen valmisrumisaika oli marraskuun 23. päivä 2014, mut-

-

ra tämä aikaistui lopulta noin kahdella
kuukaudella, Julin kertoo.
Työmaavaloina l«iltettiin 21 wattisia ledejä. )oiden alhainen virrankulurus s"iästi

ryömaa-aikana kustannuksia verrattuna
loisteputkir,alaisimiin 15-20 tuhatta euroa.
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