
HARPPUUNAKORTTELI
ASUMISEN LINNAKE – TÄYNNÄ ELÄMÄÄ



Täynnä elämää – täyttä elämää

 Koti - yhteisö - kaupunki

 Elämisen laatu on kiinni myös ympäristöstä

 Yhdistetään eri ikäpolvia

 Yhdistetään uutta ja vanhaa

 Investoidaan laatuun – laadukas investointi kannattaa

 Kunnioitetaan ympäristöä



HARPPUUNAKORTTELI

 Rakentuu Turun linnan kupeeseen 

 Harppuunaparkki, korttelitalo ja korttelipiha 
2016-2017

 Ensimmäinen asuintalopari – rakentaminen 
käynnistyy 2017

 12 asuintaloa rakentuu vaiheittain

 Täysin uniikki tuhannen asukkaan 
uudiskohde, joka tarjoaa asukkailleen 
persoonallisia koteja eri elämänvaiheisiin. 

 Rakennuttaja on Merimieseläkekassa

 Suurin rakennushanke, n. 130 milj. €

 Pääurakoitsijana toimii NCC

 Suunnittelusta vastaa turkulainen Sigge
Arkkitehdit





KORTTELIPIHA

 Asukkaiden yhteinen piha-alue

 Autoton umpipiha

 Maisemaltaan upea

 Toiminnallinen

 Aktivoiva ympäristö

 Liikkuminen ja harrastaminen

 Turvallinen

 Autopaikat pihakannen alla



 Pohjoismaiden suurin uusiutuvan energian 

kohde

 Lähes energiaomavarainen 

 Asukkailleen poikkeuksellisen ekologinen 
valinta. 

 Maalämpö, aurinkoenergia ja muut 

modernit ratkaisut 

 Alhaiset asumiskustannukset

EKOLOGISUUS



YHTEISÖLLISYYS

 Alueelle valmistuvat talot ovat 4–7-

kerroksisia

 Omistus-, vuokra- ja palveluasuntoja sekä 

liiketiloja

 Keskeiset palvelut kuten oma lähikauppa, 

ravintola ja päiväkoti löytyvät korttelista

 Korttelilaisten käytössä on myös vaikkapa 

perhejuhliin tai leffailtaan sopiva 

korttelitalo



DIGITAALISUUS

 NCC:n kanssa yhdessä digidemo-projekti 

syksyllä 2016

 Kysyttiin Facebookin kautta seuraajilta 
odotuksia

 Haastateltiin eri asukasprofiililla henkilöitä

 Demo valmistui tammikuussa 2017

 Mobiilikäyttöliittymä

 Internet-käyttöliittymä

 Toiminee mallina asukkaille ja 

palveluntuottajille rakennettavassa 

alustassa

 Ylläpito – asukkaat ja Harppuunavouti



ALLIANSSIMALLI  Rakennushanke toteutuu ns. 
allianssimallilla

 Allianssiin valitut osapuolet kuten 
suunnittelija, keskeiset urakoitsijat ja 
rakennuttaja muodostavat toteutuksen 
ydinryhmän 

 Mallissa kukin osapuoli tuo hankkeeseen 
oman asiantuntemuksensa ja 
työpanoksensa sekä tietämyksensä 
elinkaari-, energiatehokkuus-,  
ympäristövastuullisuus- ja 
työturvallisuusasioissa 

 Osapuolet sitoutuvat myös omalta 
osaltaan tehokkaasti ns. harmaan 
talouden torjuntaan annettujen 
määräysten ja ohjeiden mukaisesti



ASUMINEN

 Ensimmäiset asunnot valmistuvat 2018

 Asuntojen ennakkomyynti käynnistyy kesällä 

2017

 Asuntojen välitystoimiston valinta keväällä 2017



VIESTINTÄ

 www.harppuunakortteli.fi

 Uusi versio julkaistaan 5/2017

 Uutiskirje

 Facebook: 

https://www.facebook.com/harppuunakorttel i

 Twitter:
@harppuuna1

 Videot YouTubessa ’harppuunakortteli’

 Yleisesittely

 Allianssimallillla rakentaminen

 Peruskiven muuraus

 Medianäkyvyys

 Yhteistyö Briiffi Oy:n kanssa

http://www.harppuunakortteli.fi/
https://www.facebook.com/harppuunakortteli
https://www.youtube.com/watch?v=4D71lAAdMA0
https://www.youtube.com/watch?v=69ud88G8PMo
https://www.youtube.com/watch?v=lDvK-uvX3Fw


Sisäpiha, autokansi ja korttelitalo valmistuvat 
kesällä 2017



“

”

Millainen on sinun unelmakotisi? 

Entä unelmien pihapiiri?

TI LAAMALLA UUTISKIRJEEN OSOITTEESSA: WWW.HARPPUUNAKORTTELI .FI PYSYT AJANTASALLA.

Merimieseläkekassa (MEK) on merenkulkijoiden lakisääteinen työeläkelaitos, joka myöntää ja maksaa 

merenkulkijoille ansiotyöhön perustuvia MEL-eläkkeitä. MEK maksoi vuonna 2016 eläkkeitä noin 150 
miljoonan euron arvosta noin 8500 merenkulkijalle. Tulevaisuuden eläkkeiden rahoitusta 
Merimieseläkekassa turvaa pitkäjännitteisellä, vastuullisella ja tuottavalla sijoitustoiminnallaan. Noin 1,06 

miljardin euron arvoisesta sijoitusomaisuudesta noin kolmannes muodostuu kiinteistöomistuksista. MEKn
omistuksessa on asuinvuokra-, toimitila- ja liikekiinteistöjä pääkaupunkiseudulla, Haminassa,  Turussa ja 

Maarianhaminassa. Lisätietoa: www.merimieselakekassa.fi.

http://www.harppuunakortteli.fi/
http://www.merimieselakekassa.fi/

