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Luonto lähellä, 
Runosmäen palvelut lähellä
Turun Runosmäen sydämessä sijaitsee mäki, jonka mukaan kaupungin- 
osa sai aikoinaan nimensä.  Historiankirjat kertovat, että kauan sitten 
seudulla sijaitsi ratsumäen leiri ja harjoituskenttä. 1970-luvulla metsien 
ja peltojen täplittämälle alueelle alkoi nousta kohinalla kerrostaloja. Ny-
kyään Runosmäessä asuu 10 000 ihmistä. Se on Turun suurin kaupungin- 
osa – silti ihmisen kokoinen ja viihtyisä. 

Runosmäen rakennettuun ympäristöön antaa tasapainoa kaunis luonto, 
jonka uumenista löytyy erikoisuutensa. Nunnavuoren Kivikko eli Pirun-
pelto on hämmästyttävä pala mennyttä maailmaa ja yksi Turun luon-
nonsuojelualueista. Ajatteren ylimmistä kerroksista avautuukin upeat 
metsäiset maisemat. Aktiiviseen kunnon kohotukseen Runosmäestä löytyy 
mm. 1,7 kilometrin kuntorata, hiihtolatu ja uimahalli.

Turun Ajatar valmistuu Runosmäen keskeiselle paikalle osoitteeseen 
Varusmestarintie 17 C. Toisella puolella katua kohoaa juuri se rinne, josta 
kaupunginosan nimi alkujaan juontaa. Taloyhtiön hyvä sijainti varmis-
taa sen, että kaikki arjen tärkeimmät palvelut ovat kävelymatkan päässä 
kotiovelta: ruokakaupat, kirjasto, apteekki ja Runosmäen terveysasema.  
Turun pohjoisosassa levittäytyvä kaupunginosa sijaitsee vain neljän kilo-
metrin päässä keskustasta. Matka kaupunkiin taittuu mukavasti vaikka 
pyöräillen. Alueen kautta kulkevat myös hyvät julkisen liikenteen yhteydet 
eri puolille Turkua. 
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Asuntojakauma
Asunto m2 Huoneistoja

h + kt 29,0 16 kpl

h + kt 31,0 14 kpl

2h + kt  36,0 7 kpl

2h + kt 42,0 8 kpl

2h + kt 47,0 7 kpl

2h + kt 49,0 7 kpl

2h + kt 50,0 7 kpl

3h + kt + s 63,0 7 kpl

 

Hyvää ja turvallista asumista  
Ajattaressa

Ajatar on kotoisa ja toimiva kerrostalo, jonka tarkoin 
mietityissä suunnitteluratkaisuissa painottuvat elä-
misen helppous. Se on yksi kolmesta samalle tontille 
kohoavasta talosta, jotka jakavat yhteisen pihapiirin. 
Kahdeksankerroksisesta Ajattaresta löydät juuri sinulle 
sopivan vaihtoehdon tehokkaista 29 neliön yksiöistä 63 
neliön kolmioon. Valoisat kodit on mitoitettu siten, että 
toimintojen ympärille jää runsaasti väljyyttä liikkumiseen. 
Ilmeeltään ajattomien pintamateriaalien värisävyt vaih-
televat valkoisesta vaaleanharmaaseen. Helppohoitoi-
nen tammilaminaattilattia viimeistelee kodin leppoisan 
ilmeen.

Ajattaren kotien pienissäkin yksityiskohdissa on paljon 
ajatusta. Esimerkiksi kodinkoneet on valittu siten, että 
ne ovat paitsi laadukkaita myös helppokäyttöisiä. Lie-
dessä on automaattinen virrankatkaisu ja asunnoissa 

automaattinen spinklausjärjestelmä tuomassa turvaa. 
Kylpyhuoneen seinät on vahvistettu siten, että niihin 
voi tarpeen vaatiessa asentaa tukikahvat liikkumisen 
helpottamiseksi.

Ajatar on kauttaaltaan suunniteltu hyvään arkeen 
ja rentoon yhdessäoloon. Leveillä ja esteettömillä 
käytävillä on turvallista liikkua ja ulko-ovet aukeavat 
sähköavusteisesti. Ulkoilu- ja apuvälinevälinevaraston 
yhteydessä on apuvälineiden pesupiste. Ensimmäises-
tä kerroksesta löytyvät lisäksi sauna ja pesula, kuivaus-
huone sekä keittiöllinen yhteistila, jossa kokoontuvat 
niin ompelukerhot kuin peliporukatkin. 

Taloyhtiölle kuuluu yhteensä 19 lämmityspistorasiallis-
ta autopaikkaa. 

Asunnot on suunnattu ikäihmisille. Asuntoihin on 
mahdollista tilata lisämaksusta räätälöityjä palveluja 
helpottamaan arkea. 

Kauppa  300 m

Apteekki  300 m

Kirjasto  300 m

Terveysasema 600 m

Koulu  2,2 km

Uimahalli  1,7 km

Kauppatori 4,8 km

Rautatieasema 4,9 km

Etäisyyksiä



Turku |   Varusmestarintie  17 C

Asemapiirros, autopaikat
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1. krs

2.-8. krs
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Muutokset mahdollisia. 
Rakennuttaja pidättää oikeuden muutoksiin.
Koteloiden ja alaslaskettujen kattojen sijainti ja määrä voivat 
poiketa pohjakuvista.

H+KT+P 31,0 m2

2. krs C132
3. krs C142
4. krs C152
5. krs C162
6. krs C172
7. krs C182
8. krs C192

2. krs C131
3. krs C141
4. krs C151
5. krs C161
6. krs C171
7. krs C181
8. krs C191

H+KT+P 29,0 m2

1. krs C121
2. krs C126
3. krs C136
4. krs C146
5. krs C156
6. krs C166
7. krs C176
8. krs C186

1. krs C122
2. krs C127
3. krs C137
4. krs C147
5. krs C157
6. krs C167
7. krs C177
8. krs C187
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lasitettu 
parveke

AH

ET

KT

PH

RK

SK/PY

L APK JK

MU

(PP/KR)
LTO

jakot.

LPR -arkkitehditoy
www.ark-lpr.fi

Skanssin Torni,
Skanssinkatu 22, 20730 Turku

Asunnot: 7, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70

1H + KT  31,0 m²

3. - 10.  kerros

2. kerros

P

42,0 m2 2H+KT+P

1. krs C120
2. krs C125
3. krs C135
4. krs C145
5. krs C155
6. krs C165
7. krs C175
8. krs C185

36,0 m2 2H+KT

2. krs C129
3. krs C139
4. krs C149
5. krs C159
6. krs C169
7. krs C179
8. krs C189
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Muutokset mahdollisia. 
Rakennuttaja pidättää oikeuden muutoksiin.
Koteloiden ja alaslaskettujen kattojen sijainti ja määrä voivat 
poiketa pohjakuvista.

2H+KT+P 49,0 m2

2. krs C130
3. krs C140
4. krs C150
5. krs C160
6. krs C170
7. krs C180
8. krs C190

2H+KT 47,0 m2

2. krs C123
3. krs C133
4. krs C143
5. krs C153
6. krs C163
7. krs C173
8. krs C183
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lasitettu 
parveke

AH

ET

KT

PH

RK

SK/PY

L APK JK

MU

(PP/KR)
LTO

jakot.

LPR -arkkitehditoy
www.ark-lpr.fi

Skanssin Torni,
Skanssinkatu 22, 20730 Turku

Asunnot: 7, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70

1H + KT  31,0 m²

3. - 10.  kerros

2. kerros

P

63,0 m2 3H+KT+S+P 

2. krs C124
3. krs C134
4. krs C144
5. krs C154
6. krs C164
7. krs C174
8. krs C184

50,0 m2 2H+KT+P

2. krs C128
3. krs C138
4. krs C148
5. krs C158
6. krs C168
7. krs C178
8. krs C188
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YH-Antura Oy / Turun Ajatar  rakennetaan rakennuslupaa 
haettaessa voimassa olevien rakentamismääräysten mukai-
sesti. Tietoa rakentamismääräyksistä ja niiden muuttumi-
sesta saa mm. Ympäristöministeriöstä (www.ymparisto.fi) 
tai paikallisesta rakennusvalvonnasta.

YLEISTÄ

Kohteen nimi on YH-Antura Oy / Turun Ajatar ja katuosoite 
on Varusmestarintie 17 C, 20360 Turku. Kohde rakennetaan 
tontille 853-85-81-5. 

Turun Ajatar on kahdeksankerroksinen kerrostalo, jossa 
on 73 asuntoa. Tontille rakennetaan vaiheittain yhteensä 
kolme kerrostaloa, joilla on yhteiset piha- ja autopaikoitus-
alueet sekä väestönsuojat. Väestönsuojat sijaitsevat A- ja 
B-taloissa.

Tupakointi on kielletty kiinteistön sisätiloissa ja parvekkeil-
la. Tupakointi on sallittu ainoastaan pihalla sijaitsevassa 
tupakointikatoksessa.

Tontti rajoittuu pohjoisesta metsään, joka on koulualuetta, 
idästä palveluasumisen alueeseen, etelästä puistoaluee-
seen ja lännen puolelta tiealueeseen. Lisätiedot kaavoituk-
sesta Turun kaupungin kaavoitusosastolta. 

RAKENTEET

Perustukset ja alapohja

Rakennus perustetaan kantavaan pohjaan geo- ja rakenne-
suunnitelmien mukaisesti. 

Kantavat rakenteet

Rakennuksen kantavat ulkoseinät sekä välipohjat ovat 
teräsbetonielementtirakenteisia. Alapohjana on paikalla 
valettu teräsbetonilaatta. Yläpohja tehdään rakennesuun-
nitelmien mukaan. Yläpohjien lämmöneristeenä on mine-
raalivilla.

Yläpohja ja vesikatto

Yläpohja on teräsbetonielementtirakenteinen. Vesikatto 
tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Vesikatteena 
on bitumikermikate.

Ulkoseinät

Ulkoseinät ovat elementtirakenteiset ja pääosin rapattuja. 
Ensimmäisen kerroksen osuus julkisivusta on hienopestyä, 
uritettua väribetonia.

Väliseinät         

Huoneistojen väliset seinät ovat kantavia teräsbetonisei-
niä. Kevyet väliseinät ovat kipsilevypintaisia teräsrunkoisia 
seiniä.  Pesuhuoneiden kevyet väliseinät ovat erikoiskovaa 
tukikaiteiden ja suihkuistuimen kiinnityksen mahdollista-
vaa kipsilevyä. Pesuhuoneiden seinissä on ääneneristevilla.

Ikkunat              

Ikkunat ovat pääosin 3-lasisia puu-alumiinirakenteisia 
MSEL-ikkunoita selektiivilasilla. Puurakenteinen sisäpuite 
on valkoiseksi maalattu, saunassa sisäpuite puun värinen, 
ulkopinta on verhottu alumiiniprofiililla

Ovet 

Porrastaso-ovet ovat laminaattipintaisia 1-lehtisiä, laaka-
ovia ovisilmällä, ovikellolla ja postiluukulla varustettuina. 
Asunnon sisäiset väliovet ovat sileäpintaisia, valkoisia 
laakaovia. Märkätiloissa kosteudenkestävät ovet. Saunan 
ovet ovat kokolasiovia. Parvekeovet ovat ulosavautuvia, 
lasiaukollisia puu-alumiiniovia. Ranskalaisten parvekkeiden 
ikkunaovet avautuvat sisälle. 

Kulkureitit

Kohteessa on kiinnitetty huomiota kulkureittien esteettö-
myyteen. Pääkulkureitillä (pääovesta hissille saakka) oleviin 
oviin asennetaan ovenaukaisulaitteistot. Käytävien seinille 
asennetaan puiset käsijohteet.

Parvekkeet 

Parvekkeet toteutetaan alhaalta kannatettuina parvekkei-
na. Parvekelaatat ovat teräsbetonirakenteisia, väliseinät 
valkoiseksi maalattua betonia. Parvekekaiteet ovat alumii-
ni- ja lasirakenteisia. Parvekkeet ovat lasitettuja ja lasitukset 
ovat avattavissa. Parvekelasit eivät tee parvekkeista veden-
pitäviä. Parvekkeilla on valaisin, sähköpistorasia ja tuule-
tusteline. Osassa asuntoja on lasikaiteellinen ranskalainen 
parveke. 

Yhteistilat

Asukkaiden yhteisessä käytössä ovat keittiöllinen yhteinen 
oleskelutila, saunaosasto, talopesula ja kuivaushuone.

Säilytystilat

Jokaisella huoneistolla on oma irtaimistovarasto, jotka 
sijaitsevat rakennuksen 1. kerroksessa. 1. kerroksessa sijait-
see myös ulkoilu- ja apuvälinevälinevarasto, jossa on apu-
välineiden pesupiste.

Autopaikoitus

Kohteelle on osoitettu yhteiseltä autopaikoitusalueelta 19 
kpl autopaikkoja. Kaikilla autopaikoilla on lämmityspisto-
rasia. 

Jätehuolto

Jätteiden keräys hoidetaan maahan upotettavilla jätteen-
keräysastioilla ja/tai maanpäällisillä lajitteluastioilla.

Piha-alueet

Pihatyöt toteutetaan arkkitehdin pihasuunnitelman mu-
kaan. Pihalle toteutetaan oleskelu- ja leikkialueet. Autopai-
koitusalueet, ajotiet ja jalankulkuväylät asfaltoidaan, osin 
päällysteenä käytetään pihakiviä.
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ASUNTOJEN PINTAKÄSITTELYT 
LATTIA SEINÄT KATTO

AH laminaatti maalaus ruiskutasoitus

KT laminaatti maalaus ruiskutasoitus

ET laminaatti maalaus alaslaskettu*

VH laminaatti maalaus alaslaskettu*

KH laatoitus laatoitus puupaneeli

S laatoitus puupaneeli puupaneeli

*Alaslasketut katot toteutetaan suunnitelmien mukaan tasoitet-
tuina ja maalaatuina kipsilevyrakenteisina alakattoina. Koteloiden 
ja alaslaskettujen kattojen sijainti ja määrä voi poiketa pohjaku-
vista.

Lattialaminaatti on tammea, jalka- ja kynnyslistat laminaatin 
sävyyn. Pesuhuoneen seinälaatoitus on valkoinen, lattialaatoitus 
harmaa. Keittiön työtaso on puunsävyistä laminaattia, kalustei-
den välitilassa on valkoinen laminaattilevy.

KALUSTEET

Kalusteet ovat melamiinirunkoisia valkoisia vakiokalusteita. 
Eteisessä ja keittiössä kalusteovet ovat valkoista, suorareu-
naista mdf-levyä ja makuuhuoneessa valkoista melamiinia. 
Eteisessä on naulakkokaappi sekä siivous-pyykkikaappi 
(kolmioissa pyykkikaappi sijaitsee kylpyhuoneessa). Keitti-
ön työtaso on taivelaminaattia upotetulla rst-altaalla.

Kylpyhuoneessa on pesuallas allaskaapilla ja peilikaappi 
valaisimella. Kylpyhuoneen kalusteiden rungot ovat kos-
teuden kestävää materiaalia ja ovet valkoista laminaattia. 

VARUSTEET

Keittiössä on keraaminen liesitaso (turvaominaisuuksina 
automaattinen virrankatkaisu ja lapsilukko), kalusteuuni, 
liesikupu, astianpesukone sekä jää-/pakastinkaappi. Mik- 
roaaltouunille on tila- ja liitäntävaraus.

Kylpyhuoneessa on wc-istuin, bideesuihku, suihkuverho-
kisko tai suihkuseinä arkkitehtikuvien mukaisesti, pyyhe-

koukusto, wc-paperiteline sekä tila- ja liitäntävaraus pesu-
koneelle ja kuivausrummulle.

Saunassa kaksiportainen porrasjakkara ja kiuas. Vaatehuo-
neessa on säädettävät avohyllyt ja vaatetanko. Ikkunoissa 
on 2-liukuinen verhokisko ja sälekaihtimet. 

TALOTEKNIIKKA

LVIS-työt toteutetaan erikoispiirustusten mukaisesti. Ra-
kennus liitetään vesi-, viemäri-, sprinklerivesi-, kaukoläm-
pö- ja sähköverkkoon.

Huoneistoissa on lämmön talteenotolla varustettu huo-
neistokohtainen ilmanvaihto, lto-koneen sähkön kulutus 
on kiinteistön mittauksessa.

Sähkö ja käyttövesi (lämmin/kylmä) mitataan huoneisto-
kohtaisesti. Pyykinpesukonetta ja astianpesukonetta var-
ten on viemäröinti ja hana. Asunnoissa on vesikiertoinen 
patterilämmitys. Pesuhuoneessa on sähköinen mukavuus-
lattialämmitys, jonka kustannus sisältyy yhtiön taloussuun-
nitelman mukaisiin lämmityskuluihin.

Rakennuksen yhteiset tilat ja asunnot varustetaan auto-
maattisella palonsammutusjärjestelmällä (sprinklaus). Yh-
teisessä oleskelutilassa on induktiosilmukka. Asuinnoissa 
on ovipuhelimet. 

Asunnot varustetaan tietoliikennekaapeloinnilla ja talo-
yhtiöön toteutetaan vastikkeellinen laajakaistayhteys. 
Kohteeseen toteutetaan kaapeli-tv-yhteys. Lankapuhelin-
verkkoa ei toteuteta. Rakennuttaja ei vastaa matkapuhe-
linverkon kuuluvuudesta (huom. viestintäviraston määräys 
kuuluvuudesta). Rakennuksen energiatehokkuusluokka 
on C. Energiatehokkuusluokka perustuu laskennalliseen 
kulutukseen.

Rakennustapaseloste perustuu kesäkuun 2019 tilanteeseen ja 
rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden muutoksiin laatuta-
soa olennaisesti alentamatta.

ET Eteinen
AH Asuinhuone
KT Keittotila
KH Kylpyhuone
VH Vaatehuone

Kylpuhuonemerkinnät Keittiömerkinnät Muut

IV-laite, jonka alla 
pyykinpesukone- ja 
kuivausrumpuvaraus

MU  mikroaaltouunivaraus

LT+U Liesitaso, uuni

Allas, tasoon upotettu

APK  Astiapesukone

JK/PK Jääpakastinkaappi

SK/PY Siivous-/pyykkikaappi

N Naulakko

WC-istuin

Pesuallas

Suihku, lattiakaivo



YH Kodit vuokra-asunnot
puh. 010 227 3700

Humalistonkatu 12, 20100 Turku

Puhelun hinta (sis. alv 24 %): lankapuhelimesta 8,35 snt/puh.  
+ 7,02 snt/min | matkapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min

Esitteen tiedot perustuvat kesäkuun 2019 tilanteeseen.


