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Sisältö

Peeta Peltola on muotoilija ja palkittu sisustusbloggaaja, 
jonka RAW design blog voitti Paras sisustusblogi -tittelin Gloria 

Blog Awardseissa marraskuussa 2013. Loft-tehtaan konsepteissa 
esiintyvät sisustukset ovat Peltolan taiteellisia näkemyksiä 

valmiista kodeista.
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Loft-tehtaassa yhdistyvät loft-rakentamisen eli 
teollisuusrakennusten uudelleenkäytön mahdollisuudet 

ainutlaatuisella tavalla: Rakennuksen vaikuttava mittakaava, 
tehdasmaisen komea hahmo ja teollisuusnostureita kannattaneet 

massiiviset rakenteet luovat mielenkiintoiset lähtökohdat 
uniikkien uusien asuntojen suunnittelulle. Loft-tehdas sijaitsee 

kaupunkirakenteessa erittäin merkittävällä paikalla Aurajoen 
rannalla ja sen uudelleenkäyttö säilyttää tärkeän osan Turun 

laivanvarustuksen historiasta.

Vanhaan rakennusrunkoon luodaan tilallisesti, mittakaavallisesti 
ja esteettisesti vaikuttavia ja persoonallisia loft-asuntoja, jotka 

poikkeavat valtavirran uudistuotannosta monin tavoin. Avarat 
joki- ja satamanäkymät avautuvat ryhdikkäiden vanhojen ikkuna-

aukkojen kautta useimmissa asunnoissa, joiden valossa kylpevissä 
tiloissa on vaikuttava voimakas kontrasti vanhojen punatiilipintojen 

ja betonirakenteiden, sekä modernien uusien pintojen ja 
kiintokalusteiden välillä. Vanhan rakennuksen charmi säilyy 

ja korostuu.

Renni Haroma
Arkkitehti SAFA, CEO

Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy
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Loft-asumisen juuret

Loft-asuminen juontaa juurensa 40-luvun New Yorkiin, jolloin 
boheemit taiteilijat valtasivat hylättyjä tehdasrakennuksia 

Manhattanin kaupunginosasta. Loftien avarat, luonnonvalossa 
kylpevät tilat toimivat sekä koteina että studioina, joissa taitelijat 

pystyivät esteettömästi työskentelemään ja ilmaisemaan 
luovuuttaan. 

Loftien viehätys pohjautuu 
ajattomaan charmiin, 

persoonalliseen rosoisuuteen 
ja mielenkiintoiseen 

tarinaan. 
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60-luvun lopulla SoHon rönsyilevissä lofteissa käynnistyi 
elinvoimainen taidevirtaus, joka herätti henkiin horroksessa 

olevan naapuruston. Merkittävän huonekorkeuden ja näyttävän 
galleriamaisuutensa ansiosta loftit olivat seurapiirien 

suosimia seurustelupaikkoja, joihin taideostajat, muodinluojat ja 
intellektuellit kokoontuivat juhlimaan sekä verkostoitumaan. 

Maineikkaiden edelläkävijöiden myötä loft-asuminen alkoi 
levitä ympäri maailmaa. Tänä päivänä asuinkäytössä olevat 

entiset teollisuuskiinteistöt ovat yhä suurkaupunkien 
tavoitelluimpia osoitteita. 
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L-tehtaan historia

Turun telakan historia ulottuu 1700-luvulle asti, jolloin
veneitä veistettiin Aurajoen rannoilla. Vauhtia turkulaiseen 

laivateollisuuteen antoi skottilainen insinööri William Crichton 
(1827–1889), joka elinvuosinaan johti Turun konepajaa ja 

laivatelakkaa, Crichton & C:o -nimistä yhtiötään. 

Vuonna 1934 
rakennetun kone-

pajahallin uusi alku
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Työskennellessään Venäjällä Crichton tutustui paikallisiin 
sotaviranomaisiin, joiden ansiosta Turun telakka sai myöhemmin 

merkittäviä tilauksia venäläisiltä laivastoilta. Ensimmäisen 
maailmansodan ja usean omistajanvaihdoksen myötä yhtiö 

kuitenkin ajautui konkurssiin 1900-luvun alussa. Toiminta jatkui 
Crichton-Vulcan Ab:na, kunnes telakka liitettiin osaksi Wärtsilä-
yhtymää 1930-luvun lopulla, jolloin se myös nimettiin Wärtsilän 

Turun telakaksi. 
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L-tehtaan historia

Aurajoen rannalla sijaitsevan L-tehtaan menneisyys 
kertoo vaiherikasta tarinaa Suomen 1930- ja 1950-luvun 

teollisuushistoriasta. Konepajahalli rakentui vuonna 1934 ja 
laajentui kaarihallilla 1958, kun toisen maailmansodan jälkeinen 

laivateollisuus lähti huimaan nousuun. Aktiivisina vuosinaan 
alue toimi Suomen suurimpana telakkana ja työpaikkana: 

laivanrakennuksen kulmakivi työllisti parhaimmillaan lähes 
5000 työntekijää. 

Kun telakka-alue kävi tilausmääräänsä nähden liian pieneksi, 
laivanrakennus siirrettiin Turun Pernon telakalle ja viimeiset 
työt Turun telakalla valmistuivat vuonna 2004. Konepajahalli 

lukeutuu yhä Turun näyttävimpiin rakennuksiin ja on tänä päivänä 
harvinainen pala arvokasta teollisuushistoriaa.
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Tehdashistoriaa 80 
vuoden ajalta. 
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L-tehtaan historia
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Loft-tehdas sijaitsee keskeisellä paikalla Aurajokisuun
läheisyydessä. Hyvät liikenneyhteydet, lähellä olevat palvelut 

ja kävelymatka keskustaan edustavat kaupunkiasumista 
parhaimmillaan.

Itäinen Rantakatu

Laivurinkatu

Varvintori

Aurajoki

Unioninkatu

Linnankatu

Crichtoninkatu

Stedinginkatu

Läntinen Rantakatu

Sijainti



Tunnelmallinen jokiranta 
tarjoaa monipuolisia 

kaupunkitapahtumia, 
viehättäviä ravintoloita 

ja kauniit puitteet 
ulkoilmaharrastamiselle. 

LOFT-TEHDAS
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Asunnot

Loft-tehtaaseen valmistuu 155 viehättävää kotia, joiden
näyttävät huonekorkeudet ja ikkunapinnat antavat tiloille

avaruutta, luonnonvaloa ja ilmavuutta. Joen puolen
kaksikerroksissa asunnoissa huonekorkeus yltää parhaimmillaan
jopa kuuteen metriin. Autopaikkoja löytyy sekä kellarikerroksen

hallista että pihan puolelta.

Ylimmän kerroksen harvinaislaatuisista penthouse-asunnoista
avautuu yksityiset jokinäkymät kattoterasseilta, jotka luovat
ylelliset puitteet nautinnolliselle elämäntyylille. Kohteeseen

rakennetaan neljä eri asuntoyhtiötä, joista YH Kodit Oy aloittaa
A- ja B-portaiden rakentamisen jo vuoden 2014 aikana.  

C- ja D-portaiden urakoitsijana toimii Jatke Oy.

Loft-tehtaalle on räätälöity kolme erilaista konseptia auttamaan
pintamateriaalien valinnassa. Arkkitehtitoimisto Haroma
& Partnersin harkiten valitut korkeatasoiset materiaalit 

täydentävät tyylikkäästi rakennuksen arvokasta arkkitehtuuria.
Oman kodin materiaalivalintoihin on myös mahdollista

vaikuttaa rakentamisen aikaisessa vaiheessa.



15

LOFT-TEHDAS

Loft-tehtaan arvioitu
valmistumisaika on

syksy 2016.
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Konsepteista ensimmäinen, Lämmin, on tyylikäs, vähäeleinen
ja lämminsävyinen sisustuslinja. Vaaleat kiintokalusteet, valkopesty

lankkuparketti ja puhdistetut, alkuperäiset tiilipinnat luovat
kodikkaan tunnelman ja raikkaan yleisilmeen.

Lämmin
Konsepti #1 

Konsepti #1: Lämmin
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“Puinen lattia ja punaiset  
tiilet luovat lämmintä tunnelmaa.”

– Peeta Peltola





20

Tämän konseptin esikuvat löytyvät Manhattanin 
teollisuuskortteleiden autenttisista lofteista, joissa kiinteistön 

alkuperäinen käyttötarkoitus on häivyttämisen sijaan haluttu 
säilyttää. Teollisen persoonallinen ja robusti linja näkyy betoniseinissä 
ja -lattiassa, punaisessa alkuperäisessä tiiliseinässä sekä sinkityissä 

ilmanvaihtokanavissa, jotka jätetään rohkeasti näkyviin.

Teollinen
Konsepti #2

Konsepti #2: Teollinen
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“Betonipohja ihastuttaa teollisen 
tyylin ystävää ja tarjoaa oivat 

mahdollisuudet ronskimpaankin 
sisustustyyliin.”

– Peeta Peltola
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Minimalistinen
Konsepti #3

Kolmas konsepti, Minimalistinen, on valoisa, puhdas ja eleetön 
sisustuslinja. Suuria, valkoisia pintoja rikkova betoniseinä tuo juuri 

sopivaa karheutta muutoin pelkistettyihin pintamateriaaleihin. 
Minimalistinen kantaa arvokkaasti sekä koruttoman hillityn että 
räiskyvän värikkään sisustuksen – sen aistikas muotokieli antaa 

vaatimattomasti tilaa kodin tärkeimmille esineille.

Konsepti #3: Minimalistinen
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“Valkoinen on minimalistin valinta. 
Värejä lisäämällä tälle pohjalle  

voi luoda mitä tahansa oman maun 
mukaisesti.”

– Peeta Peltola
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Toteutus ja lisätiedot

YH Kodit Oy on erikoistunut rakennuttamiseen ja isännöintiin,
vuokra-ja asumisoikeus-asuntojen omistamiseen sekä asumisen

palveluiden tuottamiseen yli 30 vuoden ja 30 000 asunnon
kokemuksella. YH Kodit rakennuttaa ja valvoo vuosittain 400-600 

asuntoa sekä omistaa ja isännöi yli 8 000 asuntoa.

Jatke Oy on asuntotuotantoon, julkisivusaneeraukseen 
sekä toimitilarakentamiseen ja saneeraukseen erikoistunut 

rakennusliike, joka toimii kattavasti koko Etelä-Suomen alueella 
vahvalla paikallistuntemuksella. Toiminta keskittyy kolmeen osa-
alueeseen: asuntoihin, julkisivuihin ja toimitiloihin. Toimipisteet 
sijaitsevat Kouvolassa, Hyvinkäällä, Lappeenrannassa, Porissa, 

Tampereella, Turussa ja Helsingissä. 

Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy:n laaja osaaminen 
ja pitkä kokemus kattaa arkkitehtuurin eri osa-alueet 

pientalokohteista ja asuinalueista hotelleihin ja kylpylöihin, 
teollisuuden tuotantolaitoksiin sekä liike-, teknologia- ja vapaa-
ajankeskuksiin. Uudisrakentamisen rinnalla osaaminen painottuu 

vahvasti vanhojen rakennusten innovatiivisen uusiokäytön 
suunnitteluun, mm. loft-asunnoiksi ja toimistotiloiksi.

Myynti ja lisätiedot: 

Loft-tehtaan brändi- ja konseptisuunnittelu: Emmi Jalkanen. Graafinen suunnittelu: 
Johanna Lundberg. Sisustusstailaus: Peeta Peltola. 3D-mallinnus: Tietoa Oy.  

Kuvitus: Taru Moilanen. Valokuvat: Valokuvaamo Saaristo Oy, Wärtsilä Oy.  
Painopaikka: Lönnberg, Helsinki 2014

Rakentaja pidättää mahdollisuuden muuttaa tämän esitteen tietoja. Ostajan
on tutustuttava myyntiasiakirjoihin ja vahvistettuihin suunnitelmiin kauppakirjan

allekirjoittamisen yhteydessä. Tämä esite perustuu tilanteeseen 06/2014.
Rakennustapaselosteen, pohjakuvat ja muut kohteen erityistiedot hinnastoineen 

saa asunnon myyjältä tai rakentajalta.

© 2014 Loft-tehdas 

Toteutus

www.loft-tehdas.fi

A- ja B-portaat

YH Kodit Oy
Humalistonkatu 12

20100 Turku
+358 10 227 3709
+358 10 227 3726

myynti.turku@yhkodit.fi

C- ja D-portaat 

Jatke Oy
Pronssikuja 1

21410 Vanhalinna
+358 10 773 7000
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