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1. Tori 
- Kivetty aukio
- Talvella luistinrata
- PP-pysäköinti

2. Pienliiketilaa 1. krs
- Lasiset läpinäkyvät liiketilat rajaavat suojaisan torin
- Kevyenliikenteen läpikulkuja ja pergolakatoksia- Kevyenliikenteen läpikulkuja ja pergolakatoksia

3. Aukiotorni 12 krs.
- 2.ensimmäistä kerrosta lasisia. Pienpalveluita/senioripalveluita.
- Ylempänä esim. erityisasumista/senioriasumista
- Viherpiha talvipuutarhan katolla

4. Lasinen ympäri vuoden vihreä talvipuutarha

5. Marketti 2000 kem2  , 1. krs.
- Sisäänkäynti avautuu torille päin- Sisäänkäynti avautuu torille päin

6. Keskuskortteli  6-8 krs.
- Asumista/erityisasumista 2 kerroksesta yöspäin
- Vihreä kansipiha
- Korttelin sisäpihan puolella murtoviivan lailla taittuvat parvekkeet.

7. ”Verho” - 8-12 krs.
-- Asuinaluetta suojaava loivasti aaltoileva lamellitalojen muodostama 
verho.
- Suojaa melulta ja hiukkasilta.
- Parvekkeet aukeavat länteen ja etelään päin.

8. Muurikortteli - Asuinkerrostalokortteli, 5-9 krs.
- Viisikerroksinen muurimainen kortteli, jossa korkeampia 9.    
krs. torneja.
-- Ratkaisu tuo valoa korttelin pihalle ja toisaalta avaa korttelin sisältäkin 
pitkiä näkymiä ympäröivään maisemaan. 
- Osa korttelin autopaikoista on mahdollista sijoittaa viereisen korttelin 
pysäköintitaloon.

9. Pysäköintitalo 6 krs.
- 316 autopaikkaa
- Betonirakenteinen puukuorinen pysäköintitalo
-- Pysäköintitalon  Mannerheimintien puoleiseen päätyyn voidaan 
heijastaa digitaalista tietoa alueen energiankäytöstä, säätilasta yms 
yleishyödyllistä informaatiota.

10. Hammaskortteli - Asuinkerrostalokortteli, 4-8 krs.
- Korttelin rakennusmassat madaltuvat puistoon päin
- Kattoparvekkeita ja ulostulevia lasisia erkkereitä/parvekkeita
-- Korttelin lounaiskulmassa korkeampi 8 krs. torni, joka toimii 
Kytösuontien näkymän päätepisteenä.

11. Päiväkoti 2 krs.
- Avautuu suoraan puistoon.
- Huolto tapahtuu päiväkodin eteläpuolella ja sisäänkäynti itäpuolella.
- Piha aidataan.

12. Viheraukio ja hulevesiallas

13. Mätäojan linjausta muutetaan ja se kaivetaan esiin.13. Mätäojan linjausta muutetaan ja se kaivetaan esiin.

14.Korvaavat pysäköintipaikat Kytösuontien varren pohjoispäästä poistu-
ville autopaikoille sekä päiväkodin saatto- ja hakuliikenne.

15. Viistokattoinen tiili-/puukerrostalokortteli, 6 krs.
- Katto laskeutuu sisäpihalla 3 krs:n korkeudelle korttelin etelä ja länsi-
sivuilla , pienentäen mittakaavaa korttelin sisällä sekä vähentäen raken-
nusten varjostusvaikutusta.
- Kattopinnassa parvekkeita ja kattoikkunoita.
- Pysäköinti terassoituu korttelin sisällä rinteen mukaan kahteen tasoon.

16. Lohkarekortteli - Asuinkerrostalokortteli, 6 krs.
- Korttelin kokoaa yhteen reunassa kiertävä muuri ja portit.
- Veistosmaisia pistetaloja on veistetty parvekkeiden avulla, jolloin 
saadaan valoa kortteliin ja toisaalta avattua pitkiä näkymiä.
- Pysäköinti terassoituu korttelin sisällä rinteen mukaan kahteen tasoon.

17. Terassitalokortteli - Asuinkerrostalokortteli, 7-4 krs.17. Terassitalokortteli - Asuinkerrostalokortteli, 7-4 krs.
- Rakennusmassat terassoituvat rinteen mukaan.
- Pysäköinti pihakannen alla kahdessa tasossa.

18. Viherkatos
- Polkupyöräpysäköinti
- Mainoksia lasikuutioissa
- Istutuksia, viherseinämä

19. Kortteleita yhdistävät katokset19. Kortteleita yhdistävät katokset
- Heijastava metalli alapinnassa

20. Kevyen liikenteen bulevardi

21. Yhteys kevyen liikenteen sillalle

Havainnekuva 1:2000



NÄKYMÄ KOILLISESTA



Liikennekaavio 1:2000



SISÄÄNTULONÄKYMÄ POHJOISESTA SAAVUTTAESSA



Pysäköintikaavio 1:2000





Viherrakennekaavio 1:2000
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