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Kotosalla on turvallinen, luotettava ja yhteisöllinen
Kotosalla on YH Länsi Oy:n ja Kotosalla Säätiön 
yhdessä kehittämä nykyaikainen ja toimiva 
asumismuoto yli 55-vuotiaille, jotka haluavat 
asua turvallisesti ja itsenäisesti omassa 
kodissa nauttien helposti saatavilla olevista 
palveluista, seurasta ja toiminnasta.

Kotosalla-asuminen on paljon enemmän kuin pelkkä 
asunto, sillä se tarjoaa asukkaalle kodin, toimivan 
ympäristön ja palveluiden yhdessä muodostaman 
kokonaisuuden. 

Kotosalla-taloissa kiinnitetään huomiota asukkaiden 
arjen viihtyvyyteen mahdollistamalla monipuolinen 
yhdessäolo ja harrastetoiminta.

Asukas päättää itse, mitä palveluita hän haluaa 
käyttää kattavasta palveluverkostosta ja kuinka 
aktiivisesti hän haluaa olla mukana Kotosalla-yhteisön 
sosiaalisessa toiminnassa. 

Kotosalla-palvelut ovat helposti saatavissa 
paikan päällä sijaitsevasta palvelupisteestä, jossa 
palveluohjaaja on sovitusti paikalla auttamassa arjen 
tilanteissa, esimerkiksi hoitotukien hakemisessa, 
apuvälineiden ja siivouspalveluiden hankinnassa sekä 
monissa muissa arkeen liittyvissä kysymyksissä.

Palveluohjaaja järjestää myös yhdessä asukkaiden 
kanssa esimerkiksi teatteri- ja konserttimatkoja. 
Toiminnan avulla tuetaan asukkaiden terveyttä muun 
muassa liikunnallisten ryhmien avulla, esimerkiksi 
Kotosalla-talojen kuntoilutiloissa tai yhdessä luonnon 
helmassa harrastaen.

Kotosalla-palvelut, jotka hankitaan ulkopuoliselta 
yrittäjältä, kilpailutetaan. Näin asukkaille taataan 
luotettavat ja hinta-laatusuhteeltaan hyvät palvelut. 
Palvelujohtaja valvoo palveluiden luotettavuutta, 
saatavuutta ja laatua.

Ammattitaitoinen suunnittelu yhdessä uusimman 
tekniikan kanssa tekevät elämän helpoksi, 
turvalliseksi ja mukavaksi Kotosalla-talossa. Kaikissa 
taloissa on ovipuhelinjärjestelmät sekä automaattiset 
paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmät.

Kotosalla on helppo asua. Kotosalla-talot sijaitsevat 
keskeisillä paikoilla palveluiden välittömässä 
läheisyydessä. Myös luonto on lähellä, joten 
ulkoilumahdollisuudet ovat mitä parhaimmat.

Kotosalla asut itsenäisesti, mutta et yksin.
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Kutomonkatu 1

Kutomonkatu 1, 20100 Turku

51 asuinhuoneistoa ja kaksi ryhmäkotihuoneistoa.

Arvioitu valmistuminen syksyllä 2011.

Ole hyvä ja kysy lisää.

Kotoisa Verkatehtaan alue 
toivottaa Sinut tervetulleeksi!

Etäisyyksiä palveluihin

· kauppa samassa korttelissa
· apteekki  400 m
· keskustan
 terveysasema 1 km
· kauppatori 800 m
· kirjasto 600 m
· kylpylä 1 km
· posti 1 km
· teatteri 1 km
· linja-autoasema 400 m
(kaikki etäisyydet ovat arvioita)

Paraatipaikalla Aurajoen rannan tuntumassa
Turun ensimmäinen ja odotettu Kotosalla-
kohde yli 55-vuotiaille valmistuu Verkatehtaan 
alueelle syyskuun lopulla 2011. Kyseessä on 
rakennusliikkeen entinen toimitalo Turun keskustassa, 
paraatipaikalla Aurajoen rannan tuntumassa. Koko 
talo peruskorjataan täydellisesti. Huolellisella 
suunnittelulla varmistetaan asuntojen sekä yhteisten 
tilojen toimivuus ja esteettömyys. 

Turun Kutomonkadun asunnot ovat vuokra-asuntoja. 

Turun Kutomonkatu on 7-kerroksinen senioritalo, 
jonka ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen 
valmistuu kaksi ryhmäkotia ikääntyville vanhuksille. 
Kolmannesta kerroksesta ylöspäin sijaitsevat 
Kotosalla–asunnot. Huoneistot ovat tyypiltään 
2h+kk+kh, 37,5 – 60,5 m². Talon ylimmässä 
kerroksessa on kohteen ainoa 3h+kk+kh, 72,5 m². 
Osassa huoneistoista on oma parveke ja osassa 
ranskalainen parveke.

Palveluohjaajan toimitila sijaitsee talon ensimmäi-
sessä kerroksessa, heti sisäänkäynnin vieressä. 
Ulko-ovien vierestä pääsee lasitettua käytävää pitkin 
Kotosalla–asukkaiden käytössä olevaan kuntosaliin, 
jonka yhteydessä on myös salin käyttäjille oma 
pukuhuonetila.

Kellaritiloissa sijaitsevat kohteen irtaimistovarastot 
sekä talon pesutupa ja kuivaushuone. Myös kaikki 
autopaikat ovat kellarikerroksen autohallissa. Kulku 
paikasta toiseen on helppoa, sillä eri tilojen välillä on 
helppokulkuiset automaattiovet.

Talon ylimpään kerrokseen valmistuu tilava ja 
valoisa yhteistoimintatila, jossa sijaitsee talon 
yhteinen kokoontumistila sekä yhteissauna 
pukuhuonetiloineen. Tilan yhteydessä on myös 
keittiö. Täältä Kutomonkadun huipulta asukkaat 
pääsevät ihailemaan suurien erkkeri-ikkunoiden 
kautta avautuvia upeita näköaloja Aurajoen suuntaan 
sekä vehreän puuston takaa siintävää Turun 
tuomiokirkkoa.
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Rakennustapaselostus

LÄNNEN YH-ASUNNOT OY
20.12.2010
KUTOMONKATU 1

Asuinhuoneistot

YLEISTIEDOT

RAKENNUSKOHDE
Rakennuskohde on Lännen YH-Asunnot Oy:n Kutomonkatu 1 
ja se sijaitsee osoitteessa Kutomonkatu 1, 20100 Turku. Tontti 
rajoittuu asuinrakennuksille varattuihin tontteihin.

RAKENNUSTYYPPI
Asuinrakennus muodostuu 7-kerroksisesta rakennuksesta ja 
yksikerroksisesta piharakennuksesta, jotka peruskorjataan 
toimistotiloista asunnoiksi, palveluasunnoiksi sekä tarvittaviksi 
aputiloiksi. Asuinkerrostalossa on 51 asuinhuoneistoa ja kaksi 
ryhmäkotihuoneistoa.
 
PIHA-ALUEET
Kohteessa on oleskelupiha asukkaiden yhteistoimintaa varten 
sekä liikkumiseen suunniteltu ns. aktiivipiha. Autopaikoitus on 
rakennuksen kellarikerroksessa pysäköintihallissa. Piha-alueella 
on kolme autopaikkaa lyhytaikaista pysäköintiä varten.

JÄTEHUOLTO
Jätteenkeräysastiat sijaitsevat sisäpihalla jätekatoksessa. 

RUNKORAKENTEET  

Olemassa olevat rakenteet ja julkisivu säilytetään pääosin.

RUNKO
Rakennuksen uudet perustukset ovat paikalla valettua 
teräsbetonia. 
Uudet kantavat rakenteet ovat pääosin betonielementtejä 
pohjarakenne- ja rakennesuunnitelmien mukaan.
  
VESIKATTO
Uusi yläpohja on paikalla valettua teräsbetonia, 
lämmöneristeenä mineraalivilla. Uusi vesikate on 
bitumikermikate.

ULKOSEINÄT
Uudet julkisivut ovat lämmöneristettyjä ja rapattuja, 
puurunkoisia seiniä. 

VÄLISEINÄT
Huoneistojen väliset seinät ovat teräsrankarunkoisia, 
äänieristettyjä levyseiniä tai muurattuja väliseiniä 
suunnitelmien mukaan.

TÄYDENTÄVÄT RAKENTEET

KEVYET VÄLISEINÄT
Kevyet väliseinät ovat teräsrankarunkoisia, kipsilevypintaisia 
väliseiniä.

IKKUNAT
Ikkunat ovat pääosin 3-lasisia, puu-alumiinirakenteisia 
MSE-ikkunoita selektiivilasilla. Puurakenteinen sisäpuite on 
valkoiseksi maalattu, ulkopinta on alumiiniprofiili verhottu. 

OVET
Porrastaso-ovet ovat tehdasvalmisteisia, jalopuuviilupintaisia 
laakaovia ovisilmällä ja postiluukulla varustettuna. Asunnon 
sisäiset väliovet ovat tehdasmaalattuja, valkoisia laakaovia. 
Parvekeovet ovat ulosavautuvia, yksi-lehtisiä, lasiaukkoisia 
puu-alumiiniovia.

PARVEKKEET
Osassa asuntoja on parveke. Parvekkeet ovat 
teräselementtirakenteisia. Parvekekaiteet ovat pääosin 
alumiini- ja lasirakenteisia. Parvekkeet ovat lasitettuja ja 
lasitukset ovat avattavissa. Parvekelasit eivät tee parvekkeista 
vedenpitäviä. Parvekkeilla on valaisin, sähköpiste ja 
tuuletusteline.

PORRASHUONEET JA HISSIT
Talossa on yksi porrashuone ja yksi hissi sekä ryhmäkoteja 
palveleva paarimitoitettu hissi. Tuulikaapin, sisääntuloaulan ja 
kerrostasanteiden lattiapinnoitteena on pääosin muovimatto, 
seinät ovat pääosin maalatut. Porrasaskelmat ovat 
mosaiikkibetonia. Kaiteet ovat maalattuja, teräsrakenteisia 
pinnakaiteita.

ASUNTOJEN PINTAKÄSITTELY, KALUSTEET JA VARUSTEET

Eteinen
Lattia laminaatti, jalkalistat parketin sävyyn 
 kuultokäsiteltyä mäntyä
Seinät tasoite ja maalaus
Katto alaslaskettu kipsilevy, tasoite ja maalaus
Kalusteet tehdasvalmisteiset vakiokalusteet, naulakkokaappi 
 ilman sokkelia, peililiukuovet
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Keittiö
Lattia laminaatti, jalkalistat parketin sävyyn 
 kuultokäsiteltyä mäntyä
Seinät tasoite ja maalaus
 kalusteiden välitilassa taustalaatoitus
Katto alaslasketut katot tasoitus ja maalaus, betonikatot 
 ruiskutasoitus
Kalusteet tehdasvalmisteiset vakiokalusteet, kalusteovet 
 puukuvioista laminaattia
 keittiötilan työ- ja aputasojen kansilevyt 
 suorareunaisia laminaattitasoja, jossa tasoon 
 upotetut rst-altaat
Varusteet 500 mm leveä keraaminen turvaliesi, liesikupu
 jää-pakastinkaappi
 astianpesukonevaraus
 mikroaaltouunivaraus

Olohuone 
Lattia laminaatti, jalkalistat parketin sävyyn 
 kuultokäsiteltyä mäntyä
Seinät tasoite ja maalaus
Katto ruiskutasoitus

Makuuhuone
Lattia laminaatti, jalkalistat parketin sävyyn 
 kuultokäsiteltyä mäntyä
Seinät tasoite ja maalaus
Katto ruiskutasoitus
Kalusteet tehdasvalmisteiset vakiokalusteet

Vaatehuoneet
Lattia laminaatti, jalkalistat parketin sävyyn 
 kuultokäsiteltyä mäntyä
Seinät tasoite ja maalaus
Katto alaslaskettu kipsilevy, tasoite ja maalaus
Varusteet säilytyshyllyt

Pesuhuone
Lattia laatoitus
Seinät laatoitus
Katto paneeli (alaslaskettu katto)
Kalusteet tukikaiteellinen pesuallas, allaskaappi
 peilikaappi valaisimella
 pyykkikaappi
 korotettu WC -istuin, johon valmius asentaa 
 käsinojat 
 suihkuverhokisko, wc-paperirullateline, pyyhekoukut,
 lattiassa on sähköinen mukavuuslattialämmitys, 
 kiinteistösähkössä ja varaus pyykinpesukoneelle 
 sekä kuivausrummulle 
 

YHTEISET TILAT JA ALUEET

Yhtiön yhteiset tilat ja varastot
Yhtiön hallinnassa ovat saunatilat, ulkoiluvälinevarasto, 
irtaimistovarasto, pesula ja tekniset tilat.
Irtaimistovarastossa on asuntokohtaiset verkkokomerot. 
Ulkoiluvälinevarastossa on pyörätuolinpesupaikka sekä 
-latauspiste. Pihalla on lisäksi kylmä ulkoiluvälinevarasto.

Autopaikoitus
Piha-alueella on lyhytaikaiseen pysäköintiin avopaikkoja. 
Autopaikoitus on pääosin sekä lämmittämättömässä että 
lämpimässä autopaikoitushallissa kellarissa. 

Jätehuolto
Jätteenkeräysastiat sijaitsevat sisäpihalla jätekatoksessa.

Piha-alueet
Pihatyöt tehdään arkkitehtisuunnitelman mukaan. 
Autopaikoitusalueet, ajotiet ja jalankulkuväylät asfaltoidaan.

JÄRJESTELMÄT

LVI-järjestelmä
Yhtiö liitetään kaukolämpöön, ja asunnoissa on vesikiertoinen 
patterilämmitys. Pesuhuone/wc:ssä on sähköinen 
mukavuuslämmitys (mittaus kiinteistön sähköstä). 
Käyttövesi mitataan huoneistokohtaisesti. Huoneistoissa on 
asuntokohtainen lämmön talteenotolla varustettu tulo- ja 
poistoilmanvaihto. Lämmöntalteenottokone sijaitsee kunkin 
huoneiston yhteydessä. 

Sähkö
Asunnot varustetaan tietoliikennekaapeloinnilla. Yhtiö liitetään 
sähkö- ja puhelinlaitoksen verkkoon sekä kaapeli-tv-verkkoon. 
Asunnot varustetaan yleiskaapeloinnilla. Sähkö mitataan 
huoneistokohtaisesti.

Turvajärjestelmät
Rakennus varustetaan asuntoihin ulottuvalla, automaattisella 
osoitteellisella palonsammutus- ja paloilmoitinjärjestelmällä. 
Asunnoissa on ovipuhelimet ja turvapuhelinvalmius. 
Ovipuhelinjärjestelmä on varustettu varauksella kuvalliseen 
puhelimeen. Ulko-ovella on ovenaukaisulaitteistot.

Rakentaja pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.

YH Länsi Oy
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Asunto n:o
6, 17, 28, 39

Asunto n:o
14, 25, 36, 47

2H+KK • 37,5 m2

2H+KK • 44,5 m2



0 1 2 3 4 5m

7Kutomonkatu 1

Asunto n:o
11, 22, 33, 44

Asunto n:o
53

2H+KK• 49,0 m2

2H+KK • 49,0 m2
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Asunto n:o
50

2H+KK • 50,5 m2

Asunto n:o
7, 18, 29, 40

2H+KK • 49,5 m2
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Asunto n:o
8, 19, 30, 41

Asunto n:o
12, 23, 34, 45

2H+KK • 50,5 m2

2H+KK • 51,0 m2
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Asunto n:o
54

2H+KK • 51,0 m2

Asunto n:o
13, 24, 35, 46

2H+KK • 51,0 m2
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Asunto n:o
51

Asunto n:o
9, 20, 31, 42

2H+KK • 52,5 m2

2H+KK • 52,5 m2
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Asunto n:o
5, 16, 27, 38

2H+KK • 53,5 m2

Asunto n:o
49

2H+KK • 53,0 m2
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Asunto n:o
10, 21, 32, 43

Asunto n:o
52

1H+alk.+KK • 54,0 m2

1H+alk.+KK • 54,5 m2
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Asunto n:o
55

3H+KK • 72,5 m2

Asunto n:o
15, 26, 37, 48

2H+KK • 60,5 m2
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ASEMAPIIRROS
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1. kerros
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Kellarikerros

2. kerros
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3. - 6. kerros
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7. kerros
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Kotosalla Säätiö 
YH Länsi Oy

Humalistonkatu 12
20100 TURKU

www.yhkodit.fi
www.kotosalla.fi

Painos 2/2011

Vuokraus:
Puh. 010 227 3773

Kotosalla Säätiö
Palvelujohtaja
Tuija Kanto-Hannula
Puh. 010 227 3000
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