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Herää satakielen lauluun
Turun Gränsbackan alue sijoittuu aivan palveluiden viereen Länsikes-

kusta vastapäätä. Tien toisella puolella sijaitsevassa Länsikeskuksessa 

on mm. isoimmat päivittäistavarakaupat,  apteekki sekä urheilutarvi-

keliike. 

Pryssinkadulla sijaitsevan Valpurin eteläpuolelta löytyvät Kuninkojan 

alajuoksun metsäiset puistot, kuten Kustavinpuisto, joka on Sata-

kielen pesimäaluetta. Metsäiset polut ja maastot ovat ihanteellisia 

aamulenkille koiran kanssa. 

Hetkessä naapurikuntiin
Turun keskustaan on 10 minuutin ajomatka ja Satakunnantietä pitkin 

hurauttaa alle 10 minuutissa Raisioon ja Naantaliin 20 minuutissa. 

Satakunnantieltä kulkee myös useampikin bussilinja, joten omaa 

autoakaan ei tarvitse. 

Turun Gränsbackan Valpuri
Kuusikerroksiseen As Oy Turun Gränsbackan Valpuriin valmistuu 

yhteensä 43 omistusasuntoa. Valittavana on 25 neliön yksiöistä 

aina 83,5 neliöisiin saunallisiin nelikoihin. Jokaisessa asunnossa 

on lasitettu, tilava parveke.

Asunto m2 Huoneistoja
1h + kt 25,0 5 kpl
1h + kt 29,0 10 kpl
1h + kt + vh 39,0 1 kpl
2h + kt 42,0 5 kpl
2h + kt + vh 48,5 6 kpl
2h + kt + s + vh 50,5 4 kpl
3h + kt + vh 60,0 5 kpl
3h + kt + s 60,0 5 kpl
4h + kt + s + vh 83,5 2 kpl

Havainnekuva 60 neliöisestä kolmiosta. 

Havainnekuva 50,5 neliöisestä kaksiosta

Asuntojen havainnekuvat ovat taiteilijan näkemys. Osa havainnekuvissa esitetyistä materiaaleista on saatavissa erillisinä lisä- ja muutostyönä. Lopul-
liset asunnon hintaan sisältyvät materiaalit, kalusteet ja varustus on määritetty kohteen materiaaliesitteessä sekä pohja-, kaluste- ja sähkökuvissa. 

Huomioithan, että osa kuvissa näkyvistä materiaaleista on 
lisähintaisia. Kuvat ovat taiteilijan näkemyksiä asunnoista.
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Oma vai vuokratontti, sinä voit päättää
Gränsbackan Valpuri sijaitsee vuokratontilla, jossa on mahdol-
lista lunastaa tonttiosuus asuntokohtaisesti omaksi. Vuokraton-
tilla maksetaan erillistä tonttivastiketta. Sinulla on mahdollisuus 
lunastaa tonttiosuus ensimmäisen kerran valmistumisen yhtey-
dessä omaksi, jolloin vapaudut myös tonttivastikkeesta.

Lunastushinta ei sisälly asunnon velattomaan hintaan. Lu-
nastushintaan lisätään varainsiirtovero ja muut lunastuksesta 
syntyvät kustannukset. Lunastushinta on sidottu elinkustan-
nusindeksiin. Kts. lisätiedot maanvuokrasopimuksesta ja esiso-
pimuksesta määräalojen kaupasta.
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5

Länsikeskus 500 m

Teräsrautelan koulu 1,0 km

Taoskujan päiväkoti, 1,1 km

2.

1.

4.

Etäisyyksiä

As Oy Turun Gränsbackan Valpuri

1.

2.

3.

4.

5.

Impivaaran liikuntakeskus 2,5 km

Kauppatori 4,2 km 

Rautatieasema 3,4 km

6.

5.

6.3.

Satakunnantie, Länsikeskus
Satakunnantie

Pryssinkatu
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6

Julkisivu länteen

Julkisivu itään Julkisivu etelään

Julkisivu pohjoiseen
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1. KERROS

1 2 3 4 5m0

2.- 4. KERROS

1 2 3 4 5m0

5.- 6. KERROS

1 2 3 4 5m0
Ei mittakaavassa
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Muutokset mahdollisia. Rakennuttaja pidättää oikeuden muutoksiin.

Koteloiden ja alaslaskettujen kattojen sijainti ja määrä voivat poiketa pohjakuvista.

2h+kt+vh

2h+kt+vh

1h + kt + alk
25,0 m2

Asunto 7, 2. kerros
Asunto 15, 3. kerros 
Asunto 23, 4. kerros
Asunto 31, 5. kerros
Asunto 38, 6. kerros

1h+kt+alk

1h + kt +alk 
29,0 m2

Asunto 2, 1. kerros
Asunto 10, 2. kerros
Asunto 18, 3. kerros 
Asunto 26, 4. kerros
Asunto 34, 5. kerros
Asunto 41, 6. kerros

1h+kt+alk

1h+kt+alk

1h+kt+alk
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Muutokset mahdollisia. Rakennuttaja pidättää oikeuden muutoksiin.

Koteloiden ja alaslaskettujen kattojen sijainti ja määrä voivat poiketa pohjakuvista.

2h+kt+vh

2h+kt+vh

1h + kt + vh
39,0 m2

Asunto 5, 1. kerros

1h+kt+vh

1h+kt+alk

1h+kt+vh

1h + kt + alk
29,0 m2

Asunto 3, 1. kerros
Asunto 12, 2. kerros
Asunto 20, 3. kerros 
Asunto 28, 4. kerros

1h+kt+alk
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Muutokset mahdollisia. Rakennuttaja pidättää oikeuden muutoksiin.

Koteloiden ja alaslaskettujen kattojen sijainti ja määrä voivat poiketa pohjakuvista.

2h+kt+vh

2h+kt+vh

2h+kt+vh

2h+kt+vh

2h + kt + vh
48,5 m2

Asunto 1, 1. kerros
Asunto 9, 2. kerros
Asunto 17, 3. kerros
Asunto 25, 4. kerros
Asunto 33, 5. kerros
Asunto 40, 6. kerros

2h + kt
42,0 m2

Asunto 11, 2. kerros
Asunto 19, 3. kerros
Asunto 27, 4. kerros
Asunto 35, 5. kerros
Asunto 42, 6. kerros
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Muutokset mahdollisia. Rakennuttaja pidättää oikeuden muutoksiin.

Koteloiden ja alaslaskettujen kattojen sijainti ja määrä voivat poiketa pohjakuvista.

2h+kt+vh

2h+kt+vh

2h + kt + s + vh
50,5 m2

3h + kt + vh
60,0 m2

Asunto 4, 1. kerros
Asunto 13, 2. kerros
Asunto 21, 3. kerros 
Asunto 29, 4. kerros

Asunto 6, 2. kerros
Asunto 14, 3. kerros
Asunto 22, 4. kerros
Asunto 30, 5. kerros
Asunto 37, 6. kerros

Katso havainnekuva sivulta 3
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Muutokset mahdollisia. Rakennuttaja pidättää oikeuden muutoksiin.

Koteloiden ja alaslaskettujen kattojen sijainti ja määrä voivat poiketa pohjakuvista.

2h+kt+vh

2h+kt+vh

3h + kt + s 
60,0 m2

Asunto 8, 2. kerros 
Asunto 16, 3. kerros
Asunto 24, 4. kerros 
Asunto 32, 5. kerros
Asunto 39, 6. kerros

Katso havainnekuva sivulta 3
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Muutokset mahdollisia. Rakennuttaja pidättää oikeuden muutoksiin.

Koteloiden ja alaslaskettujen kattojen sijainti ja määrä voivat poiketa pohjakuvista.

2h+kt+vh

2h+kt+vh

4h + kt + s + vh 
83,5 m2

Asunto 36, 5. kerros
Asunto 43, 6. kerros

Katso havainnekuva sivulta 3
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Rakennustapaseloste
Asunto Oy Turun Gränsbackan Valpuri rakennetaan rakennuslupaa 
haettaessa vuoden 2017 voimassa olevien rakentamismääräysten 
mukaisesti. Tietoa rakentamismääräyksistä ja niiden muuttumisesta 
saa mm. Ympäristöministeriöstä (www.ymparisto.fi) tai paikallisesta 
rakennusvalvonnasta. 

Yleistä
Kohteen nimi on Asunto Oy Turun Gränsbackan Valpuri ja katuosoite 
Pryssinkatu 10, 20320 Turku. Kohde rakennetaan tontille 853-075-67-8.

Gränsbackan Valpuri on kuusikerroksinen kerrostalo, jossa on yhteen-
sä 43 asuntoa. Korttelialueen yhteiset väestönsuojatilat sijaitsevat 
tontille 9 myöhemmin rakennettavassa rakennuksessa.

Tontti rajoittuu etelästä korttelialueen sisäiseen liikenneväylään, jonka 
toisella puolella on asuinrakennusten korttelialueet. Muilta sivuiltaan 
tontti rajoittuu rakennettuihin ja rakenteilla oleviin asuinkiinteistöihin. 
Kohde sijaitsee valinnaisella vuokratontilla. Tarkemmat lisätiedot kaa-
voituksesta on saatavilla Turun kaupungin kaavoitusosastolta.

Rakenteet

Perustukset ja alapohja
Rakennus perustetaan kantavaan pohjaan geo- ja rakennesuunnitel-
mien mukaisesti.

Kantavat rakenteet
Rakennuksen kantavat ulkoseinät ovat teräsbetonielementtirakentei-
sia. Ala-, väli- ja yläpohjat ovat paikallavalettuja teräsbetonirakenteita 
rakennesuunnitelmien mukaan.

Yläpohja ja vesikatto
Yläpohja on teräsbetonirakenteinen paikalla valettu laatta. Yläpohjien 
lämmöneristeenä on mineraalivilla. Vesikatto tehdään rakennesuun-
nitelmien mukaisesti. Vesikatteena on bitumikermikate ja kannattaji-
na puurakenteiset kattotuolit.

Ulkoseinät
Ulkoseinät ovat elementtirakenteiset ja julkisivu on pääosin rapattu. 
Parvekkeiden taustaseinissä on puupaneeli.

Väliseinät
Huoneistojen väliset seinät ovat kantavia teräsbetoniseiniä, osittain 
elementtirakenteisia. Kevyet väliseinät ovat kipsilevypintaisia teräs-
rankaisia seiniä.

Ikkunat
Ikkunat ovat pääosin 3-lasisia puualumiinirakenteisia MSE-ikkunoita 
selektiivilasilla. Puurakenteinen sisäpuite on valkoiseksi maalattu, ul-
kopinta on verhottu alumiiniprofiililla. Kaikissa ikkunoissa on sälekaih-
timet.

Ovet
Porrastaso-ovet ovat laminaattipintaisia 1-lehtisiä, laakaovia ovisilmällä, 
ovikellolla ja postiluukulla varustettuina. Asunnon sisäiset väliovet ovat 
sileäpintaisia, valkoisia laakaovia. Märkätiloissa on ympärimaalatut ovet. 
Parvekeovet ovat ulosavautuvia lasiaukollisia puu-alumiiniovia.
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Parvekkeet
Parvekkeet toteutetaan alhaalta kannatettuina parvekkeina. Parveke-
laatat ovat teräsbetonirakenteisia. Parvekekaiteet ovat pääosin alumii-
ni- ja lasirakenteisia. Parvekkeet ovat lasitettuja ja lasitukset ovat avat-
tavissa. Parvekelasit eivät tee parvekkeista vedenpitäviä. Parvekkeilla 
on valaisin ja sähköpistorasia.

Säilytystilat
Jokaisella huoneistolla on oma irtaimistovarasto, joka sijaitsee raken-
nuksen 1. kerroksessa. 1. kerroksessa sijaitsevat myös ulkoiluvälineva-
rastot.

Autopaikoitus
Autopaikat 26 kpl sijaitsevat piha-alueelle ja ne myydään erillisinä 
osakkeina. Lisäksi vieraspaikkoja on yhteensä 6, joista 3 sijoittuu kiin-
teistön omalle tontille ja 3 viereisen kiinteistön tontille, Gränsbackan-
kujan puolelle. Kaikilla autopaikoilla vieraspaikkoja lukuun ottamatta 
on lämmityspistorasia.

Jätehuolto
Jätepisteessä on astiat jätteiden keräystä ja lajittelua varten. Jätepiste 
on yhteinen Pryssinkatu 12:hden kanssa.

Piha-alueet
Pihatyöt toteutetaan arkkitehdin pihasuunnitelman mukaan. Auto-
paikoitusalueet, ajotiet ja jalankulkuväylät asfaltoidaan ja osin laatoi-
tetaan betonilaatalla. Osa kulkureiteistä toteutaan sorapintaisena.

Porraskäytävät
Porraskäytävien lattiat ovat alimman kerroksen osalta laattaa ja ylem-
pien kerrosten osalta muovimattoa. Porraskäytävien seinät ovat maa-
latut. Porrastasojen alaslasketut katot ovat avattavia, T-listakannatet-
tuja akustiikkalevykattoja.

Portaiden askelmat ovat mosaiikkibetonisia ja portaissa on maalatut 
pinnakaiteet.

Asuntojen pintakäsittelyt, kalusteet ja varusteet

LATTIA SEINÄT KATTO

OH laminaatti maalaus ruiskutasoitus

K/KT laminaatti maalaus* ruiskutasoitus tai tasoitus ja 
maalaus

MH laminaatti maalaus ruiskutasoitus

ET laminaatti maalaus alaslaskettu***

KPH laatoitus laatoitus puupaneeli

S laatoitus puupaneeli puupaneeli

WC laatoitus maalaus** tasoitus ja maalaus

Jalkalistat ovat valkoiset puujalkalistat. Kynnyslistat ovat tammea. Sau-
nassa ja wc:ssä jalkalistana on laatta.

*Keittiökalusteiden välitila on välitilalaminaattia.

**Altaan taustaseinä laatoitetaan.

***Alaslasketut katot toteutetaan suunnitelmien mukaan, joko avat-
tavana levyrakenteisina tai tasoitettuina ja maalaatuina kipsilevyra-
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kenteisina alakattoina. Koteloiden ja alaslaskettujen kattojen sijainti ja 
määrä voi poiketa pohjakuvista.

Puupaneelit ovat tervaleppäpaneelia.

Asunnon hintaan sisältyvät pintamateriaalit (laatat, laminaatti, keit- 
tiön kaapinovet, työtasot, keittiön välitila ja vetimet) ovat valittavissa 
valmiista vaihtoehdoista (osa vaihtoehdoista on lisähintaisia).

Kalusteet 
Kalusteet ovat melamiinirunkoisia valkoisia vakiokalusteita. Eteisen 
säilytystilana ovat naulakkokaappi peililiukuovin ja hyllykomerotilaa 
arkkitehtisuunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Asunnon varustuk-
seen kuuluu myös siivous-pyykkikaappi. 

Keittiön työtaso on taivereunainen laminaattitaso upotetulla rst- 
altaalla.

Kylpyhuoneessa on pesuallas allaskaapilla ja peili valaisimella. Erilli-
sessä wc:ssä on pesuallas, allaskaappi, peili ja peilivalaisin. Kylpyhuo-
neen kalusteiden rungot ovat kosteuden kestävää materiaalia ja ovet 
valkoista laminaattia.

Varusteet 
Keittiössä on erillisliesitaso, kalusteuuni, liesikupu, astianpesukone, 
sekä jääpakastinkaappi. Mikroaaltouunille on tila- ja liitäntävaraus.

Kylpyhuoneessa ja wc:ssä on wc-istuin, bideesuihku, pyyhekoukusto 
ja wc-paperiteline. Kylpyhuoneessa on lisäksi tila- ja liitäntävaraus pe-
sukoneelle ja kuivausrummulle.

Saunassa on sähkökiuas.

Ikkunoissa on 2-liukuinen verhokisko ja sälekaihtimet. 

Talotekniikka
LVIS-työt toteutetaan erikoispiirustusten mukaisesti. Rakennus liite-
tään vesi-, viemäri- kaukolämpö- ja sähköverkkoon. 

Huoneistoissa on lämmöntalteenotolla varustettu huoneistokohtai-
nen ilmanvaihto, LTO-koneen sähkönkulutus on kiinteistön mittauk-
sessa.

Sähkö ja käyttövesi mitataan huoneistokohtaisesti. Pyykinpesukonet-
ta ja astianpesukonetta varten on viemäröinti ja hana. Asunnoissa on 
vesikiertoinen lattialämmitys. Märkätilojen lattialämmitys toteute-
taan jatkuvalämmitteisenä, joka on käytössä myös lämmityskauden 
ulkopuolella.

Asuinnoissa on ovipuhelimet.

Asunnot varustetaan tietoliikennekaapeloinnilla, taloyhtiöön to-
teutetaan vastikkeellinen laajakaistayhteys sekä kaapeli-tv-yhteys. 
Perinteistä lankapuhelinverkkoa ei toteuteta. Rakennuttaja ei vastaa 
matkapuhelinverkon kuuluvuudesta (kuitenkin viestintäviraston 
määräysten mukaisesti). Rakennuksen energiatehokkuusluokka on C. 
Energiatehokkuusluokka perustuu laskennalliseen kulutukseen.

Rakennustapaseloste perustuu syyskuun 2018 tilanteeseen ja raken-
nuttaja pidättää itsellään oikeuden muutoksiin laatutasoa olennaises-
ti alentamatta.



YH Kodit Oy
Humalistonkatu 12, 20100 Turku

puh. 010 227 3700*
myynti@yhkodit.fi

www.yhkodit.fi/gransbacka

9/2018*Lankapuhelimesta 0102-alkuiseen numeroon 8,35 snt / puhelu + 7,02 snt / minuutti (sis. alv 24%).
 Matkapuhelimesta soittaessa 8,35 snt / puhelu + 17,17 snt / minuutti (sis. alv 24%).

YH Kodit on elämän kestävää asumista
YH Kodit on merkittävä vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntojen rakennuttamiseen ja omistamiseen sekä 
asumisen palveluiden tuottamiseen erikoistunut yritys. Tarjoamme vankalla kokemuksella asiakaslähtöisiä 
asumisen palveluja. Tavoitteemme on parantaa asukkaidemme elämänlaatua tarjoamalla toimivia koteja sekä 
yksilöllisiä tarpeita tukevia palveluja.

YH Kotien pääomistajia ovat pirkanmaalaiset ja varsinaissuomalaiset kaupungit ja kunnat sekä säätiöt. Raken-
nutamme noin 500–1000 uutta asuntoa vuodessa alueille, jotka tukevat omistajakaupunkien ja -kuntien kehitty-
mistä sekä hyödyttävät niiden asukkaita. 

Visiomme on olla johtava toimija asumisessa ja asumisen palveluissa Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.


