Raision Melodia
Melodia tarjoaa huoletonta ydinkeskusta-asumista
tärkeiden palveluiden ja luonnon läheisyydessä.

1 h+kt, 32 m²
A8 2.krs
A15 3.krs
A22 4.krs
A29 5.krs
A36 6.krs
A43 7.krs
A50 8.krs

peilikuva

2 h+kt, 43 m²

A9 2.krs
A16 3.krs
A23 4.krs
A30 5.krs
A37 6.krs
A44 7.krs
A51 8.krs

2 h+kt+s, 47,5 m²

Raision Melodia
Talotyyppi
Sijainti
Osoite
Tontti
Kaavoitus

8 kerroksinen asuinkerrostalo,
51 asuntoa
Raision keskusta
Tornikatu 15, 21200 Raisio
Raision keskusta Kerttula 3 kaupunginosan
kortteli 332, tontti 13
tontin pinta-ala 1303 m²

Valmistuu

Raision kaupunki
arvioitu valmistumisaika syyskuu 2020

Arkkitehti

Sigge Arkkitehdit Oy

urakoitsija

NCC Suomi Oy

A3 2.krs
A10 3.krs
A17 4.krs
A24 5.krs
A31 6.krs
A38 7.krs
A45 8.krs

A6 2.krs
A13 3.krs
A20 4.krs
A27 5.krs
A34 6.krs
A41 7.krs
A48 8.krs

3 h+kt+s, 76,5 m²

2 h+kt+s, 56,5 m²

A1 1.krs

A4 2.krs
A11 3.krs
A18 4.krs
A25 5.krs
A32 6.krs
A39 7.krs
A46 8.krs

3 h+kt+s, 61 m²

3 h+kt+s, 61,5 m²
A7 2.krs
A14 3.krs
A21 4.krs
A28 5.krs
A35 6.kr
A42 7.krs
A49 8.krs

A2 1.krs

3 h+kt+s, 76,5 m²
A5 2.krs
A12 3.krs
A19 4.krs
A26 5.krs
A33 6.krs
A40 7.krs
A47 8.krs
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Kauppa
Ravintola
Bussipysäkki
Huoltoasema
Terveyspalvelu
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Etäisyyksiä
Raision keskusta 300 m
Turun keskusta 7,8 km
Naantalin keskusta 9,1 km
KOULUTUS JA VARHAISKASVATUS
lähin päiväkoti, Varppeen päiväkoti 950 m
Friisilän alakoulu 1,2 km
Kerttulan alakoulu 1,3 km
lähin yläkoulu, Vaisaaren koulu 1,3 km
lähin lukio, Raision lukio 1,1 km
Raisio työväenopisto 1,1 km
Rasekon aikuisopisto Timala 1,3 km
Rasekon ammattiopisto 1,5 km
TERVEYSPALVELUT
Raision terveyskeskus 2,4 km
Raision sairaala Tyks 2,4 km
Mehiläinen Raisio 350 m
lähin apteekki, Raision ykkösapteekki 600 m
lähin eläinlääkäri, Eläinklinikka Syli 850 m

KAUPAT

RAVINTOLAT

S-market Raisio 300 m
K-Supermarket Raisio 600 m
Lidl Raisio 1,2 km
Tokmanni 300 m

Raision keskustasta löydät kattavan
valikoiman eri tyyppisiä ravintoloita aina
lounaspaikoista illanviettopaikkoihin ja
kahviloihin. Vaihtoehtoja löytyy jokaiseen
makuun aina kotiruuasta burgereihin ja
sushiin.

kauppakeskus Mylly 2,1 km
Ikea Raisio 3,7 km
PANKIT
lähin Otto-automaatti 300 m
Liedon Säästöpankki 240 m
Turun Seudun Osuuspankki 350 m
Nordea 350 m
HARRASTUKSET
Raision kaupunginkirjasto 1,1 km
Kerttulan tennis- ja jäähallit 850 m
Kerttulan jalkapallokenttä 850 m
Uintikeskus Ulpukka 1,5 km
lähin kuntosali, EasyFit Raisio 300 m

MUUTA
Meyer Turun telakka, Turku 1,6 km
Neste Naantalin jalostamo, Naantali 4,1 km
Raision venesatama 4,4 km

Arjen Melodiaa
Uudiskohteemme Melodia tarjoaa keskustaelämisen parhaita
puolia rauhallisen sivukadun varrella. Vehreä ympäristö, tärkeät palvelut ja runsaat harrastusmahdollisuudet ovat kaikki
kävelyetäisyyden päässä. Vain 8 kilometrin läheisyys Turusta
tekee Raisiosta täydellisen asuinpaikan niille, jotka haluavat
asua pikkukaupungissa, mutta kuitenkin hyödyntää suuren
kaupungin tarjoamia työ- ja opiskelumahdollisuuksia.

huoneistotyyppi

huoneistokoko

asomaksu
alkaen €

käyttövastike
alkaen €/kk

1h+kt

32 m²

15 060

416

2h+kt

43 m²

18 777

519

2h+kt+s

47,5–56,5 m²

20 348

563

3h+kt+s

61–76,5 m²

24 573

679

Vastike sisältää 100 M laajakaistan. Melodia on täysin savuton kiinteistö,
joka valmistuu 2020. Tutustu kohteeseen vaso.fi

Rakennustapaselostus
YLEISTIEDOT
Rakennuskohde sijaitsee Raision kaupungin
keskustan Kerttula 3 kaupunginosassa, korttelissa
332. Tontti on omistustontti ja pinta-ala on
yhteensä 1303m2. Kohteen osoite on Tornikatu
15, 21200 Raisio.
Tonteille rakennetaan 8 kerroksinen asuinkerrostalo, joissa on huoneistoja yhteensä 51 kpl.
Asuinkerrostalon ensimmäisessä kerroksessa
sijaitsevat yhtiön yhteiset tilat mm. huoneistokohtaiset varastotilat/väestönsuoja, ulkoiluväline-,
talo- ja liikuntavälinevarasto.
Huoneistokohtaiset irtaimistovarastot ovat
metalliverkkorakenteiset, varustuksena hylly ja
koukut, ovet varustetaan riippulukkoraudoilla
(riippulukot käyttäjän hankinta).
PIHA-ALUE JA -VARUSTEET
Piha-alueella sijaitsee 22 autopaikkaa ja viereiselle
LP-5-alueelle on osoitettu 7 autopaikkaa. Pihaalueen autokatoksessa on 7 autopaikkaa, joissa
on varaus sähköautojen latauksen erillismittaukselle. Lisäksi lämmityspistorasialla varustettuja
avopaikkoja on piha-alueella asemapiirustuksen
mukaisesti 15 kappaletta.
Piha-alueella on varattu paikka 20 pyörälle,
josta 10 sijaitsee polkupyöräkatoksessa. Lisäksi 82
polkupyörälle on paikka ulkoiluvälinevarastossa.
Asuntopihoille rakennetaan puiset terassit
sekä puuaita portilla. Autokatoksen vesikatteena
kumibitumikermieristys, jonka päällä viherkattorakenteet (maksaruoho).
Pihan autopaikat, rakennuksen leikkialueet,
oleskelualueet sekä istutukset ja nurmialueet
toteutetaan asemapiirustuksen mukaisesti. Jätesäiliönä upposäiliöt.
RAKENTEET
Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden
ja rakennesuunnitelmien mukaan betonipaalujen
varaan.
Rakennusten ala- ja välipohjat ovat paikalla
valettua teräsbetonia. Ulkoseinät ovat teräsbetonirakenteisiä. Julkisivumateriaalina on pääosin
ohutrappaus, väri vaalea.
KATTO
Yläpohjan kantavana rakenteena on paikallavalettu teräsbetoni, jonka päälle rakennetaan
yhteen suuntaan kallistettu puurakenne,
vesikatteena kumibitumikermieristys, katteena
kumibitumikermi.

milla. Ikkunoiden ulkopuite ja karmin ulkopuolen
verhoilut ovat alumiinia.
Parvekkeiden ja terassien ovet ovat lasiaukollisia, yksilehtisiä tehdasvalmisteisia vakio-ovia,
joissa on pinta-asennettuna sälekaihtimet.
Porrashuoneen ulko-ovet ovat metallirakenteisia ikkunallisia ovia. Asuinhuoneistojen
kerrostaso-ovet ovat palo- ja äänieristettyjä
tehdasvalmisteisia viilupintaisia vakio-ovia.
Huoneistojen sisäovet ovat tehdasmaalattuja
viilupintaisia vakio-ovia, varusteena ovisilmä,
ovikello ja postiluukku. Saunan ovet ovat lasiovia
puukarmein. Ikkunoiden ja ovien heloitukset ja
painikkeet ovat vakioita.
PARVEKKEET
Parvekkeet lasitetaan ja tehdään betonielementtirakenteisena ulokeparvekkeina.
HUONEISTOJEN PINTAMATERIAALIT
Lattiat
Asuinhuoneiden, eteisen ja vaatehuoneen
lattiat ovat laminaattia. Jalkalistat lattian mukaan
sävytettyjä. Kylpyhuoneiden ja saunojen lattiat
laatoitettuja.
Seinät
Asuinhuoneiden, keittiötilan, vaatehuoneen ja
eteisen seinät ovat maalattuja. Kylpyhuoneiden
seinät laatoitetaan valkoisella laatalla. Saunan
seinät ovat paneloituja. Seinissä on kuusipaneeli
ja lauteet ovat haapaa. Keittiön työtason ja
yläkaappien välitilassa on laatta tai levy.
Katot
Asuinhuoneiden katot ovat valkoiseksi ruiskutasoitettuja kattoja. Alaslasketut katot ja kattoihin
liittyvät koteloinnit tasoitetaan ja maalataan.
Saunan ja kylpyhuoneen katot ovat kuusipaneelikattoja.
KALUSTEET
Kaikki kalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita erillisen kalustesuunnitelman mukaisesti.
Kiinteiden kalusteiden peittämät seinät ovat
maalamattomia ja tasoittamattomia. Laminaattia
ei asenneta kiintokalusteiden alle.

Kylpyhuoneet
Pesutiloissa on peilikaappi valaisimella ja 1-osaisella pistorasialla sekä allaskaappi ja allas. Pyykkikaappi pesuhuoneessa tai lähistöllä.. Suihkutilassa
900 mm leveä kääntyvä suihkuseinä. Pyykinpesukoneelle ja kuivausrummulle on tilavaraus sekä
liitäntävalmiudet arkkitehti- ja lvis-suunnitelmien
mukaan. Kylpytiloissa on wc-istuin, koukusto
pyyhkeille sekä wc-paperiteline arkkitehtisuunnitelmien mukaan.
LAITTEET JA KONEET
Keittiöissä on valkoiset kodinkoneet: keraaminen
lattialiesi, liesikupu, astianpesukone ja jääpakastinkaappiyhdistelmä. Liesikuvusta ohjataan ilmanvaihtokonetta. Mikroaaltouunille on tilavaraus
kalusteissa. Saunoissa on sähkösuunnitelmien
mukainen sähkökiuas.
TALOTEKNIIKKA
Rakennukset liitetään kaukolämpöverkostoon
sekä Raision kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Lämmitysmuotona on vesikiertoinen
lattialämmitys. Asuntojen vesipisteissä on yksiotesekoittajat, suihkusekoittimessa termostaatti.
Saunassa on kuivakaivo.
Yhtiössä on sähkön ja veden huoneistokohtainen mittaus, veden mittaus mahdollistetaankaukoluettavilla mittareilla.
Asuntojen keittiöiden työpöytävalaisimina
käytetään LED-valaisimia. Käytävä- ja porrasvalaistus LED- valaisimilla liiketunnistimilla.
Asunnoissa on huoneistokohtainen koneellinen tulo-poistoilmanvaihto varustettuna lämmön
talteenotolla.
Yhtiö liitetään kaapeli-tv-verkkoon.
Kiinteistössä on valokuituyhteys mm. kiinteätä
internet-yhteyttä varten.
Jokaiseen huoneistoon asennetaan sähkökäyttöinen palovaroitin sähkösuunnitelmien
mukaan.
Rakennuksen porrashuoneen ulko-ovissa
sähköinen lukitus. Sähköisenä lukitusjärjestelmänä
iLOQ.

Keittiötilat

Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonia.
Asuntojen sisäiset kevyet väliseinät ovat teräsrankaisia kipsilevyseiniä.

Keittiön ovat ovet maalattuja MDF- tai laminaattipintaisia ovia hidastimilla. Kalusterunko,
ala- ja ylätäytteet ovat valkoiset. Työpöytätasot
ovat laminaattipintaiset. Astianpesupöytä on
laminaattitasoon upotettu 1,5 altainen rst-allas.
Kalusteissa on tilavaraus mikroaaltouunille.

IKKUNAT JA OVET

Asuinhuoneet ja eteiset

Ikkunat ovat puurakenteisia sisään avautuvia
vakioikkunoita tai kiinteitä vakioikkunoita. Ikkunat
varustetaan kaksilla verhokiskoilla ja sälekaihti-

Asunnot on varustettu siivouskaapilla. Eteisessä
naulakkokomero liukuovilla tai avonaulakko asuntotyypistä riippuen. Asunnoissa on komerokaapit

VÄLISEINÄT

jokaisen makuuhuoneen yhteydessä. Kalustemäärät näkyvät pohjakuvissa. Vaatehuoneet on
varustettu hyllyillä ja vaatetangoilla suunnitelmien
mukaan.

Asumisoikeuskoteja kaikkiin elämäntilanteisiin.
Hakuohjeet saat toimistostoistamme tai osoitteesta vaso.fi
varsinais-Suomen Asunisoikeus Oy Rauhankatu 4, Turku puh. 02 274 7000

Rakentaja pidättää oikeuden vähäisiin muutoksiin, jotka
eivät oleellisesti poikkea tämän selosteen tiedoista. Rakentajalla on oikeus vaihtaa rakenteita ja materiaaleja toisiin
samanarvoisiin sekä soveltaa arkkitehtisuunnitelmissa
esitettyjä mitoituksia. Mahdolliset koteloinnit ja alaslaskut
sekä hormit tehdään LVIS-tekniikan vaatimassa laajuudessa ja niiden tiedot selviävät pääpiirustuksista. Esitteiden
perspektiivikuvat havainnollistavat suunnittelukohteen
ulkonäköä, joten lopullinen rakennus saattaa vähäisissä
määrin poiketa kuvien yksityiskohdista tai värivalinnoista.

