


AS OY KAARINAN ALVAR TARJOAA AJATTOMAN TYYLIKÄSTÄ 

ASUMISTA LUONNONKAUNIISSA LITTOISISSA. LINJAKKAAN 

SELKEÄ RIVITALOKOHDE NOUSEE RAUHALLISELLE  

TONTILLE PÄÄTTYVÄN KADUN PÄÄHÄN. 

ALVAR ON KOKO PERHEEN UNELMA – KOTI LUONNON 

KESKELLÄ, LÄHELLÄ PALVELUITA JA KAUPUNKIA.
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AS OY KAARINAN ALVAR

Rauhalliselle alueelle, luonnonkauniiseen Kaarinan Littoisiin valmistuu vuoden 2020 aikana ajattoman 

tyylikäs As Oy Kaarinan Alvar, joka tarjoaa pohjaratkaisuiltaan toimivia rivitalokoteja luonnonrauhaa 

ja hyviä ulkoilumahdollisuuksia arvostaville asukkaille. Kohde sijaitsee omalla tontilla päättyvän kadun 

päässä ja sen rakentamisesta vastaa TKU-Rakennus Oy. Sijainniltaan ylivoimainen paikka, laadukas 

rakentaminen sekä loppuun saakka mietityt pohjaratkaisut sekä ajaton julkisivu viimeistelevät tämän 

tyylikkään rivitalokohteen. 

Alvar koostuu 10 yksilöllisestä kodista, joiden koot vaihtelevat aina 77 m2 kolmioista 110 m2 kokoiseen 

viiden huoneen asuntoon. Yksitasoiset asunnot toimivilla pohjaratkaisuilla tekevät arjesta helppoa ja li-

säävät asumismukavuutta. Viihtyisät kodit toteutetaan laadukkailla ja ajattomilla pintamateriaaleilla, jotka 

ovat sisustusarkkitehtimme ammattitaidolla valitsemia. Olemme luoneet kolme kaunista ja ajan henkeen 

sopivaa sisustustyyliä, joista asukas voi valita itselleen mieleisensä; Kajo, Aamu ja Usva luovat upeat 

puitteet nykyaikaiselle ja yksilölliselle rivitaloasumiselle kodissa, joka on asukkaansa näköinen. 

Kohteen on suunnitellut Sigge Arkkitehdit Oy ja kohteen pääsuunnittelijana on toiminut kansainvälises-

tikin palkittu arkkitehti Pekka Mäki.

AJATTOMAN 
TOIMIVA KOTI 
LUONNON HELMASSA. 



TARJOAA 
AJATONTA 
ASUMISTA.

TYYLIKÄS
JA LINJAKKAAN 

MODERNI ALVAR

As Oy Kaarinan Alvar edustaa skandinaavisen vaaleaa ja linjakasta 

rivitalokokonaisuutta, jossa suunnittelua kuvastaa onnistuneet kom-

binaatiot; tyylikäs ja toimiva sekä ajaton ja moderni. Alvarin kodit 

muodostuvat tehokkaasti käytetyistä neliöistä, jotka toimivat nerok-

kaasti arjessa antaen kuitenkin asukkailleen mahdollisuuden nauttia 

avarasta ja valoisasta kodista luonnon välittömässä läheisyydessä. 

Olohuoneiden mittavat ikkunapinnat, koko asunnon leveät takate-

rassit sekä olohuoneeseen toimivasti yhdistetty keittiö ja ruokailuti-

la luovat asuntoon avaruutta ja tilantuntua. Ympäröivä luonto avau-

tuu kauniisti asuntojen päätilaan, josta ympäröivän kangasmetsän 

jokainen vuodenaika on aistittavissa kauniina näkymänä isoista ik-

kunapinnoista.

Littoinen on alueena vetovoimainen ja kotoisan rauhallinen. Se edus-

taa hyvin pitkälti suomalaista unelmaa, jossa kaivataan helppoa ja 

yksilöllistä asumista rauhallisella alueella, kuitenkin lähellä kaupungin 

palveluja. Alvar sopii juuri tähän kohderyhmään – unelma-asumista 

järven tuntumassa vain noin 10 kilometrin päässä kauppatorista.

PEKKA MÄKI  |   SIGGE ARKKITEHDIT OY
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OHIKULKUTIE (E18) TARJOAA  
HELPON YHTEYDEN SEKÄ  

HELSINKIIN ETTÄ TAMPEREELLE

NUNNA

Kahden kunnan alueelle sijoittuva Littoinen on tunnettu omaleimaisena asui-

nalueena, jolla on vahva Littoistenjärveen ja vanhaan Verkatehtaaseen no-

jaava identiteetti. Kaunis luonto, järven ympärivuotisesti tarjoamat upeat ret-

keily- ja ulkoilumahdollisuudet sekä toimivat palvelut ja kaupungin läheisyys 

tekevät Littoisista yhden vetovoimaisimmista asuinalueista Turun kupeessa.

As Oy Kaarinan Alvar rakentuu Littoisiin Nunnan alueelle. Luostarintiellä 

sijaitseva tontti on päättyvän kadun päässä, mikä mahdollistaa rauhalliset 

puitteet asumiselle. Sijainti tarjoaa parastaan; luonnon rauhaa ja palveluita 

niin lapsiperheille kuin luonnossa liikkujille. Littoisten hyvät palvelut sekä 

lyhyet etäisyydet niin Turun keskustaan kuin lähimpään kauppakeskuk-

seen tekevät arjesta ihastuttavan mutkatonta. Myös Ohikulkutien tarjoama 

helppo yhteys niin Helsinkiin kuin Tampereellekin on alueelle eduksi.

Kotimäen koulu sijaitsee kohteesta vain kivenheitoin päässä, Ristikallion 

koululle ja päiväkodillekin matkaa kertyy vain noin kahden kilometrin ver-

ran. Littoistenjärvi uimarantoineen sekä urheilukentät ja monitoimitalo si-

jaitsevat vain kävelymatkan päässä. Alue tarjoaa asukkailleen turvallisen 

asuinympäristön, joka huokuu luonnonrauhaa, toimivaa arkea sekä moni-

puolisia vapaa-ajan liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia!



KAJO  |  AAMU  |  USVA

As Oy Kaarinan Alvarin asukkaat voivat valita mieleisensä sisustustyylin 

sisustusarkkitehdin suunnittelemista kolmesta valmiista vaihtoehdosta: 

Kajo, Aamu ja Usva. Nämä skandinaaviset tyylikonseptit kattavat eri si-

sustuksen vivahteet aina Kajon tasaisia ja kylmän seesteisiä sävyjä huo-

kuvasta rauhallisuudesta Usvan voimakkaan graafiseen tyylikkyyteen. 

Kajon ja Usvan välimaastossa olonsa kotoisaksi tunteville Alvar tarjoaa 

tyylisuuntana Aamun, joka Kajon tapaan huokuu rauhallisuutta, mutta on 

maustettu aavistuksen rouheammaksi ja maanläheisemmäksi.

Asukkaan valittavana on laadukas valikoima erilaisia pintamateriaaleja; 

keittiökaapistoihin on valittu tyylikkään selkeät ja aikaa kestävät ovivaih-

toehdot ja keittiön välitiloihin on tarjolla kullekin tyylille sopiva lasipinta tai 

laatta. Kylpyhuoneissa ylellistä tunnelmaa luovat modernit seinälaatat ja 

tyylikonseptiin kauniisti sointuvat lattialaatat.

Kaikkia tyylisuuntia yhdistää korkea laatu sekä harkittu viimeistely, jotka 

luovat yhdessä talon julkisivun kanssa ainutlaatuisen ja arvokkaan ko-

konaisuuden. Jokainen sisustustyyli huokuu skandinaavista sielunmaise-

maa ja Alvarin takuuvarmaa tyylitajua.

ALVAR TARJOAA 
TAATTUA TYYLIÄ 
JA VARMAA LAATUA.



1. KEITTIÖN KAAPIT: Maalattu MDF-ovi, cappuccino  2. OLOHUONE: Sisustusarkkitehdin esittämiä tyyliin sopivia kalusteita  3. KYLPYHUONEEN KALUSTEET: Allaslaatikosto, valkoinen  4. PARKETTI: 

Saarniparketti, 3-sauvainen, valkokäsitelty  5. KYLPYHUONEEN SEINÄ: Laatta, 15 x 30 cm, valkoinen, kiiltävä  6. KYLPYHUONEEN LATTIA: Laatta, 10 x 10 cm, beigenharmaa, himmeä  7. VÄRIMAAILMA: 

Sisustusarkkitehdin esittämiä tyyliin sopivia värisävyjä

4.

5.

3.

6. 7.1

KAJO
PEHMEYS

HARMONIA

VALOISUUS
2.



1. KEITTIÖN KAAPIT: Maalattu MDF-ovi, valkoinen  2. OLOHUONE: Sisustusarkkitehdin esittämiä tyyliin sopivia kalusteita  3. KYLPYHUONEEN KALUSTEET: Allaslaatikosto, valkoinen  4. PARKETTI: Tam-

miparketti, 3-sauvainen, lakattu  5. KYLPYHUONEEN SEINÄ: Laatta, 15 x 15 cm, valkoinen, matta, tiililadonta  6. KYLPYHUONEEN LATTIA: Laatta, 10 x 10 cm, grafiitinharmaa  7. VÄRIMAAILMA: Sisustus-

arkkitehdin esittämiä tyyliin sopivia värisävyjä

4.

5.

3.

6. 7.1
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1. KEITTIÖN KAAPIT: Maalattu MDF-ovi, cappuccino  2. OLOHUONE: Sisustusarkkitehdin esittämiä tyyliin sopivia kalusteita  3. KYLPYHUONEEN KALUSTEET: Allaslaatikosto, valkoinen  4. PARKETTI: 

Saarniparketti, 3-sauvainen, lakattu  5. KYLPYHUONEEN SEINÄ: Laatta, 25 x 55 cm, marmorikuvioitu, himmeä  6. KYLPYHUONEEN LATTIA: Laatta, 10 x 10 cm, musta  7. VÄRIMAAILMA: Sisustusarkkiteh-

din esittämiä tyyliin sopivia värisävyjä
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Alvar koostuu 10 asunnosta, joista kolmioita ja neliöitä on kumpaakin neljä 

kappaletta. Kokonaisuuden kruunaa päätyjen hulppeat viiden huoneen asun-

not, joissa riittää tilaa isommallekin perheelle. Kaikissa asunnoissa on selkeä 

ja toimiva pohjaratkaisu sekä koko asunnon levyinen viihtyisä takaterassi.

Käytännöllisissä ja toimivissa pohjaratkaisuissa on riittävästi tilan tuntua, 

kun keittiö, ruokahuone sekä olohuone ovat yhtä isoa ja avaraa tilaa, johon 

luonnonvalo tulvii upeasti isoista, huoneen korkuisista ikkunapinnoista. Jo-

kaisessa asunnossa on tyylikkään kylpyhuoneen lisäksi oma sauna sekä 

erillinen wc-tila. Säilytystilaa löytyy niin taloyhtiön yhteisestä kellarista kuin 

omasta ulkovarastosta, jonne on käynti suoraan oman asunnon etuterassilta.

77 m2 kolmioissa on takaterassin suuntaan avautuvan rauhallisen pääma-

kuuhuoneen lisäksi pienempi makuuhuone talon sisäänkäynnin puolella, 

kun taas 87 m2 kokoisesa neljän huoneen asunnossa on päämakuuhuo-

neen lisäksi kaksi pienempää makuuhuonetta eteiskäytävän vastakkaisilla 

puolilla, mikä lisää asuinmukavuutta suoden asukkaalleen rauhalliset yöunet.

Viiden huoneen asunnot on suunniteltu 110 m2 kokoisiksi tilaviksi kodeiksi, 

joiden takaterassit avautuvat upeasti ruokatilan ja olohuoneen muodostaman 

lasisen kulmauksen jatkumona. Keittiön, ruokatilan ja olohuoneen muodosta-

ma asunnon päätila on näyttävän valoisa koko seinän korkuisine lasipintoi-

neen. Päämakuuhuoneen lisäksi asunnossa on kolme pienempää makuu-

huonetta sekä takaterassilla arjen luksusta tarjoileva varaus ulkoporealtaalle.

VALON 
JA TILAN KOTI



HUONEISTOT

AS 1
110 M2

AS 6
87 M2

AS 2
87 M2

AS 7
77 M2

AS 4
87 M2

AS 9
77 M2

AS 5
77 M2

AS 10
110 M2

AS 3
77 M2

AS 8
87 M2



4 H + K
87,0 m2

as 2  |  as 4  |  as 6  |  as 8

5 H + K
110,0 m2

as 1  |  as 10

3 H + K
77,0 m2

as 3  |  as 5  |  as 7  |  as 9





Pohjassa esitetyt huoneistoala ja huonealat on 
laskettu standardin SFS 5139 mukaan.

Huoneistoala lasketaan huoneistoa ympäröivien 
seinien mukaan lukuunottamatta hormeja, kanta-
via väliseiniä ja pilareita.

Huoneiden pinta-alat lasketaan tilaa ympäröivien 
seinien mukaan ja ne on ilmoitettu 0,5 m2 tark-
kuudella.

Toteutuvat pinta-alat saattavat poiketa vähäises-
sä määrin suunnitelmissa lasketuista luvuista.

Muutokset pohjakuviin mahdollisia. Rakentaja pi-
dättää oikeuden kaikkiin suunnitelmamuutoksiin.

KATSO KOHTEEN 
LISÄTIEDOT

MERKINNÄT



ASUNTOMYYNTI

 
TKU-RAKENNUS OY

VELI-MATTI OTAVA  |  040 595 8990  |  info@tku-rakennus.fi

TURUN SEUDUN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY LKV

SAKARI SUOMINEN, LKV  |  050 5457 064  |  sakari.suominen@op.fi

SANNA VARJANNE, LKV, FM  |  040 756 9496  |  sanna.varjanne@op.fi

OLLAAN YHTEYDESSÄ JA RAKENNETAAN UNELMASTA TOTTA.


