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Palvelu- ja yhteistilat



Aurastrandin palvelu- ja yhteistilat

Kotosalla asuminen tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen tekemiseen ja
harrastamiseen. Aurastrandin Kotosalla-korttelin palvelu- ja yhteistilat si-
joittuvat Turun Kuunariin, johon on sisäinen kulkuyhteys korttelin muista
Kotosalla-taloista. Palvelu- ja yhteistiloihin kuuluvat mm. yhteinen olohuo-
ne sekä ylimmän kerroksen saunatilat, joista avautuu upeat näkymät Tuo-
miokirkolle saakka. Aurastrandin palvelutarjontaa lisäävät myös hyvin-
vointi- ja kuntoilutilat, talopesula sekä palveluohjaajan toimisto. Näitä tiloja
esitellään tarkemmin seuraavilla sivulla.

Korttelin palveluiden lisäksi Fregatin asukkailla on käytössään Fregatissa
sijaitseva oma oleskelutila, jossa voi tavata naapureita ja järjestää yhteistä
ohjelmaa palveluohjaajan kanssa.

Kotosalla-talojen yhteisiin tiloihin on luotu viihtyisä tunnelma muun muassa
miellyttävillä värimaailmoilla, kalusteilla, tekstiileillä ja pienillä, viehättävillä
yksityiskohdilla. Sisustuksessa on lähdetty liikkeelle moderneista
ratkaisuista ja asukkaiden tarpeista. Aurastrandin yhteiset tilat on
suunnitellut Sisustussuunnittelu Marika Kurki. www.marikakurki.fi

AS OY TURUN FREGATTI TURUN KUUNARI
Aurastrandin korttelin yhteistilat 
sijaitsevat tässä rakennuksessa

SUUNNITTEILLA OLEVA 
KOTOSALLA-TALO



KUNTOSALI
Kuntosalilla on monipuolisia ja 
laadukkaita välineitä kuntoiluun, 
joita asukkaat voivat käyttää 
itsenäisesti. Myös palveluohjaaja 
vetää erilaisia liikuntaryhmiä, 
joihin voi halutessaan osallistua. 

FYSIOTERAPIA
Fysioterapiatiloissa 
tarjotaan 
hyvinvointipalveluja.

PALVELUOHJAAJAN 
TOIMISTO
Palveluohjaaja on sovitusti 
paikalla palvelupisteessään 
auttamassa arjen eri 
tilanteissa. Tuttu 
palveluohjaaja on henkilö, 
jolta saa tukea, ohjausta ja 
neuvontaa asukkaan sitä 
tarvitessa.

OLOHUONE
Korttelin yhteinen olohuone, 
Messi, kokoaa asukkaat 
tapaamaan toisiaan. Täällä 
voi vaikka lukea lehtiä, 
käyttää tietokonetta tai vain 
istuskella mukavilla 
nojatuoleilla.

RUOKAILU JA KEITTIÖ
Tilassa järjestetään 
monenlaista 
harrastustoimintaa ja 
yhteisiä tapahtumia, kuten 
esimerkiksi joulujuhlat. 

1. KERROS

Kuva Tampereen Frans Emilin kuntosalista

TALOPESULA
Talopesulasta voi varata  
oman pyykkivuoron. 
Tiloissa on isot pesukoneet 
ja kuivaushuone.



TERASSI 

SAUNAOSASTO
Asukkaiden yhteisessä käytössä on ylimmän 
kerroksen viihtyisä saunaosasto, johon kuuluvat 
sauna- ja pesutilojen lisäksi takkahuone ja keittiö.  

Terassilta on upeat näkymät aina Tuomiokirkolle saakka.

9. KERROS

KOKOUSTILA
Kokoustilaa voidaan käyttää asukkaiden 
harrastustoimintaan ja siellä voidaan 
myös järjestää pienimuotoisia kokouksia.



Valokuvia Aurastrandin yhteistiloista

Messi – korttelin yhteinen olohuone

Saunaosaston takkahuone


