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TAVOITTEELLISET RAKENNUSOIKEUDET:

ASUMINEN   41000 K-M2
   ASUMISEN YHTEISTILAT 3500 K-M2
LIIKETILAT JA TOIMITILAT 6000 K-M2
   JOSTA KAUPPA 2000-2500
    50 500 K-M2

RAKENNUSOIKEUDEN MUKAISET AUTOPAIKAT:
ASUMINEN   1 AP/130 K-M2  > 315 AP
VIERASPAIKAT   1 AP/1000K-M2 > 41 AP
LIIKE- JA TOIMITILAT  1 AP/100 K-M2  > 40 AP
   KAUPPA   50-60 AP

RAKENNUSOIKEUDEN MUKAISET POLKUPYÖRÄPAIKAT:
ASUMINEN   1PPP/30 K-M2 > 1367 PPP
   75% SÄÄSUOJATTUNA   > 1025 PPP
LIIKE- JA TOIMITILAT  1 PPP/50 K-M2  > 120 PPP 
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5.

2.

1.

7.6.

3.

SÄILYTETTÄVÄ RAKENNUKSET
1. ATELJEE
2. BENSA-ASEMA 
3. MAINOSTORNI 
 
PURETTAVAT
4. AUTOHUOLTAMO
5. TUKKUVARASTO/TOIMISTO
6. RAKENNUSTARVIKEVARASTO
7. PORTTI

LÄHTÖTILANNE
LIITTYMINEN KAUPUNKIRAKENTEESEEN 1:3000
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522,868 m2

514,470 m2

SUUNNITTELURATKAISU
VAIHTOEHTOISIA TUTKIELMIA 1:3000
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SUUNNITTELURATKAISU
VAIHTOEHTOISIA TUTKIELMIA
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SUUNNITTELURATKAISU
LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN 1:3000



HAVAINNEKUVA 1:1000
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AKSONOMETRIA
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Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille
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Piha-alueet

Eteläosan piha-alueet sijoittuvat pääosin kansirakenteelle. Piha-aluei-
den muodostama visuaalinen kokonaisuus liittyy luontevasti ympäris-
töön sekä kortteleiden arkkitehtuuriin, mittakaavaan ja materiaaleihin. 
Kansipihoilla tulee varmistaa istutuksille tarvittava kasvualustasyvyys 
sekä rakenteiden kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee lisäksi huo-
mioida pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Piha-alueille sijoitetaan eri tyyppisiä leikki- ja oleskelutoimintoja 
rakennusten reunustamiin suojaisiin kohtiin. Polkupyörien säilytys 
järjestetään kulkureittien yhteyteen lähelle sisäänkäyntejä. Katualueil-
le avautuvat korttelipihat rajataan katualueesta kevyin, rakennusten 
pintamateriaaleihin tukeutuvin tukimuurein tai aitarakentein. Piha-alu-
eiden suunnittelussa tulee huomioida alueen merellinen ilmasto sekä 
riittävä valonsaanti leikki- ja oleskelualueilla. 
Korttelipihojen pintamateriaaleissa korostetaan laatua ja kestävyyttä 
sekä liittymistä rakennusten arkkitehtuuriin ja materiaaleihin. Lajiltaan 
ja kooltaan vaihteleva puusto luo piha-alueille kerroksellisuutta ja sitoo 
ulkotilat osaksi rakennusten mittakaavaa. Piha-alueiden puusto liittyy 
Horisontin reunalla katutilaa jaksottaviin puihin. Katualueille avautuvil-
la pihoilla luodaan vehreyttä myös tilaa rajaavin istutuksin (pensasistu-
tukset, koristeheinät, perennat). Läpäisemättömiltä pinnoilta kertyviä 
hulevesiä ohjataan istutusalueille ja hyödynnetään kansipihoilla kasvu-
alustojen kasteluvetenä.

Horisontin pohjoispuolella leikki- ja oleskelutoiminnot keskitetään 
etelään avautuvalle kansipihalle, missä katu- ja piha-alueen tasoerot 
mahdollistavat merelle avautuvia oleskelu- ja näköalapaikkoja sekä 
suojaisia tiloja leikkitoiminnoille. Horisontin eteläpuolella pihatoimin-
not sijoitellaan katualueelle sekä kalliomaastoon avautuville pihoille. 
Oleviin kallioalueisiin liittyvillä piha-alueilla pintamateriaaleissa ja 
toimintojen sijoittelussa huomioidaan pihoilta avautuvat merinäkymät 
sekä liittyminen ympäröivään maastoon. Kulku- ja oleskelualueiden 
pintamateriaaleina käytetään pääosin luonnonkivi- ja puupintoja, jotka 
liittyvät sävyiltään luontevasti ympäröivään kallioon sekä kasvillisuu-
teen. Pihojen kasvillisuus pohjautuu kallioalueille tyypillisiin lajeihin: 
esimerkkinä mänty, pihlaja sekä eri kallioniitty- ja heinälajit.

Puusto ja kasvillisuus
vaihtelevankokoiset puut ja istutusalueet jaksottavat piha-
aluetta avoimiin ja suojaisiin osiin

HORISONTILLE AVAUTUVAT PIHAT

KALLIOALUEILLE AVAUTUVAT PIHAT

Kulkureitit ja reunarajaukset
yhtenäiset pinnoiteaiheet pihatoimintojen taustana
laadukkaat, kestävät pintamateriaalit (esim. maatiili)

Kulkureitit ja reunarajaukset
säilyviin kallioalueisiin luontevasti liittyvät, laadukkaat 
pintamateriaalit (luonnonkivi, puiset oleskelupinnat)

Piha-alueille muodostuu eri tyyppisiä oleskelualueita, 
joilta avautuu näkymiä merelle sekä säilyville kallioalu-
eille. 

Puusto ja kasvillisuus
kallioympäristöstä ammentava puusto ja matala kasvillisuus, esim. mänty, pihlaja
kallioniitty, eri korkuiset heinäkasvit, matalat maksaruohot ja sammalet
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Kalustemaiset piharakenteetAvoin julkinen puisto

PUISTOT JA PIHAT

Ulkotiloista tullaan laatimaan 
asemakaavatyön toisessa vaiheessa tarkempi 
kokonaistarkastelu.

Yksityiset pihat - Puolijulkiset / Julkiset puistot

- Piha-alueet toteutetaan luonteeltaan avoimena 
  puistomaisena kokonaisuutena
- Pyritään mahdollisimman vehreään ilmeeseen ja 
  laajoihin pehmeisiin pintoihin

Kulkuyhteydet

- Alueen läpi kulkevat kevyen liikenteen yhteydet,  
  joiden varrelle rakentuu tilalliseltaan luonteeltaan 
  elämyksellinen ja toiminnalliselta luonteeltaan  
  monipuolinen ulkotilojen sarja 
- Junghansinkuja muutetaan istutetuksi pihakatu
  maiseksi alueen sisäiseksi ajoyhteydeksi.

Puusto

- Nykyistä puustoa säilytetään mahdollisimman paljon
- Puustoa täydennetään istuttamalla monipuolinen 
  lajisto uusia puista

Erilaiset pihakasvit ja puut
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pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

Piha-alueet

Eteläosan piha-alueet sijoittuvat pääosin kansirakenteelle. Piha-aluei-
den muodostama visuaalinen kokonaisuus liittyy luontevasti ympäris-
töön sekä kortteleiden arkkitehtuuriin, mittakaavaan ja materiaaleihin. 
Kansipihoilla tulee varmistaa istutuksille tarvittava kasvualustasyvyys 
sekä rakenteiden kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee lisäksi huo-
mioida pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Piha-alueille sijoitetaan eri tyyppisiä leikki- ja oleskelutoimintoja 
rakennusten reunustamiin suojaisiin kohtiin. Polkupyörien säilytys 
järjestetään kulkureittien yhteyteen lähelle sisäänkäyntejä. Katualueil-
le avautuvat korttelipihat rajataan katualueesta kevyin, rakennusten 
pintamateriaaleihin tukeutuvin tukimuurein tai aitarakentein. Piha-alu-
eiden suunnittelussa tulee huomioida alueen merellinen ilmasto sekä 
riittävä valonsaanti leikki- ja oleskelualueilla. 
Korttelipihojen pintamateriaaleissa korostetaan laatua ja kestävyyttä 
sekä liittymistä rakennusten arkkitehtuuriin ja materiaaleihin. Lajiltaan 
ja kooltaan vaihteleva puusto luo piha-alueille kerroksellisuutta ja sitoo 
ulkotilat osaksi rakennusten mittakaavaa. Piha-alueiden puusto liittyy 
Horisontin reunalla katutilaa jaksottaviin puihin. Katualueille avautuvil-
la pihoilla luodaan vehreyttä myös tilaa rajaavin istutuksin (pensasistu-
tukset, koristeheinät, perennat). Läpäisemättömiltä pinnoilta kertyviä 
hulevesiä ohjataan istutusalueille ja hyödynnetään kansipihoilla kasvu-
alustojen kasteluvetenä.

Horisontin pohjoispuolella leikki- ja oleskelutoiminnot keskitetään 
etelään avautuvalle kansipihalle, missä katu- ja piha-alueen tasoerot 
mahdollistavat merelle avautuvia oleskelu- ja näköalapaikkoja sekä 
suojaisia tiloja leikkitoiminnoille. Horisontin eteläpuolella pihatoimin-
not sijoitellaan katualueelle sekä kalliomaastoon avautuville pihoille. 
Oleviin kallioalueisiin liittyvillä piha-alueilla pintamateriaaleissa ja 
toimintojen sijoittelussa huomioidaan pihoilta avautuvat merinäkymät 
sekä liittyminen ympäröivään maastoon. Kulku- ja oleskelualueiden 
pintamateriaaleina käytetään pääosin luonnonkivi- ja puupintoja, jotka 
liittyvät sävyiltään luontevasti ympäröivään kallioon sekä kasvillisuu-
teen. Pihojen kasvillisuus pohjautuu kallioalueille tyypillisiin lajeihin: 
esimerkkinä mänty, pihlaja sekä eri kallioniitty- ja heinälajit.

Puusto ja kasvillisuus
vaihtelevankokoiset puut ja istutusalueet jaksottavat piha-
aluetta avoimiin ja suojaisiin osiin

HORISONTILLE AVAUTUVAT PIHAT

KALLIOALUEILLE AVAUTUVAT PIHAT

Kulkureitit ja reunarajaukset
yhtenäiset pinnoiteaiheet pihatoimintojen taustana
laadukkaat, kestävät pintamateriaalit (esim. maatiili)

Kulkureitit ja reunarajaukset
säilyviin kallioalueisiin luontevasti liittyvät, laadukkaat 
pintamateriaalit (luonnonkivi, puiset oleskelupinnat)

Piha-alueille muodostuu eri tyyppisiä oleskelualueita, 
joilta avautuu näkymiä merelle sekä säilyville kallioalu-
eille. 

Puusto ja kasvillisuus
kallioympäristöstä ammentava puusto ja matala kasvillisuus, esim. mänty, pihlaja
kallioniitty, eri korkuiset heinäkasvit, matalat maksaruohot ja sammalet

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

Kalustemaiset piharakenteetAvoin julkinen puisto

PUISTOT JA PIHAT

Ulkotiloista tullaan laatimaan 
asemakaavatyön toisessa vaiheessa tarkempi 
kokonaistarkastelu.

Yksityiset pihat - Puolijulkiset / Julkiset puistot

- Piha-alueet toteutetaan luonteeltaan avoimena 
  puistomaisena kokonaisuutena
- Pyritään mahdollisimman vehreään ilmeeseen ja 
  laajoihin pehmeisiin pintoihin

Kulkuyhteydet

- Alueen läpi kulkevat kevyen liikenteen yhteydet,  
  joiden varrelle rakentuu tilalliseltaan luonteeltaan 
  elämyksellinen ja toiminnalliselta luonteeltaan  
  monipuolinen ulkotilojen sarja 
- Junghansinkuja muutetaan istutetuksi pihakatu
  maiseksi alueen sisäiseksi ajoyhteydeksi.

Puusto

- Nykyistä puustoa säilytetään mahdollisimman paljon
- Puustoa täydennetään istuttamalla monipuolinen 
  lajisto uusia puista

Erilaiset pihakasvit ja puut
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Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

Piha-alueet

Eteläosan piha-alueet sijoittuvat pääosin kansirakenteelle. Piha-aluei-
den muodostama visuaalinen kokonaisuus liittyy luontevasti ympäris-
töön sekä kortteleiden arkkitehtuuriin, mittakaavaan ja materiaaleihin. 
Kansipihoilla tulee varmistaa istutuksille tarvittava kasvualustasyvyys 
sekä rakenteiden kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee lisäksi huo-
mioida pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Piha-alueille sijoitetaan eri tyyppisiä leikki- ja oleskelutoimintoja 
rakennusten reunustamiin suojaisiin kohtiin. Polkupyörien säilytys 
järjestetään kulkureittien yhteyteen lähelle sisäänkäyntejä. Katualueil-
le avautuvat korttelipihat rajataan katualueesta kevyin, rakennusten 
pintamateriaaleihin tukeutuvin tukimuurein tai aitarakentein. Piha-alu-
eiden suunnittelussa tulee huomioida alueen merellinen ilmasto sekä 
riittävä valonsaanti leikki- ja oleskelualueilla. 
Korttelipihojen pintamateriaaleissa korostetaan laatua ja kestävyyttä 
sekä liittymistä rakennusten arkkitehtuuriin ja materiaaleihin. Lajiltaan 
ja kooltaan vaihteleva puusto luo piha-alueille kerroksellisuutta ja sitoo 
ulkotilat osaksi rakennusten mittakaavaa. Piha-alueiden puusto liittyy 
Horisontin reunalla katutilaa jaksottaviin puihin. Katualueille avautuvil-
la pihoilla luodaan vehreyttä myös tilaa rajaavin istutuksin (pensasistu-
tukset, koristeheinät, perennat). Läpäisemättömiltä pinnoilta kertyviä 
hulevesiä ohjataan istutusalueille ja hyödynnetään kansipihoilla kasvu-
alustojen kasteluvetenä.

Horisontin pohjoispuolella leikki- ja oleskelutoiminnot keskitetään 
etelään avautuvalle kansipihalle, missä katu- ja piha-alueen tasoerot 
mahdollistavat merelle avautuvia oleskelu- ja näköalapaikkoja sekä 
suojaisia tiloja leikkitoiminnoille. Horisontin eteläpuolella pihatoimin-
not sijoitellaan katualueelle sekä kalliomaastoon avautuville pihoille. 
Oleviin kallioalueisiin liittyvillä piha-alueilla pintamateriaaleissa ja 
toimintojen sijoittelussa huomioidaan pihoilta avautuvat merinäkymät 
sekä liittyminen ympäröivään maastoon. Kulku- ja oleskelualueiden 
pintamateriaaleina käytetään pääosin luonnonkivi- ja puupintoja, jotka 
liittyvät sävyiltään luontevasti ympäröivään kallioon sekä kasvillisuu-
teen. Pihojen kasvillisuus pohjautuu kallioalueille tyypillisiin lajeihin: 
esimerkkinä mänty, pihlaja sekä eri kallioniitty- ja heinälajit.

Puusto ja kasvillisuus
vaihtelevankokoiset puut ja istutusalueet jaksottavat piha-
aluetta avoimiin ja suojaisiin osiin

HORISONTILLE AVAUTUVAT PIHAT

KALLIOALUEILLE AVAUTUVAT PIHAT

Kulkureitit ja reunarajaukset
yhtenäiset pinnoiteaiheet pihatoimintojen taustana
laadukkaat, kestävät pintamateriaalit (esim. maatiili)

Kulkureitit ja reunarajaukset
säilyviin kallioalueisiin luontevasti liittyvät, laadukkaat 
pintamateriaalit (luonnonkivi, puiset oleskelupinnat)

Piha-alueille muodostuu eri tyyppisiä oleskelualueita, 
joilta avautuu näkymiä merelle sekä säilyville kallioalu-
eille. 

Puusto ja kasvillisuus
kallioympäristöstä ammentava puusto ja matala kasvillisuus, esim. mänty, pihlaja
kallioniitty, eri korkuiset heinäkasvit, matalat maksaruohot ja sammalet

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

Kalustemaiset piharakenteetAvoin julkinen puisto

PUISTOT JA PIHAT

Ulkotiloista tullaan laatimaan 
asemakaavatyön toisessa vaiheessa tarkempi 
kokonaistarkastelu.

Yksityiset pihat - Puolijulkiset / Julkiset puistot

- Piha-alueet toteutetaan luonteeltaan avoimena 
  puistomaisena kokonaisuutena
- Pyritään mahdollisimman vehreään ilmeeseen ja 
  laajoihin pehmeisiin pintoihin

Kulkuyhteydet

- Alueen läpi kulkevat kevyen liikenteen yhteydet,  
  joiden varrelle rakentuu tilalliseltaan luonteeltaan 
  elämyksellinen ja toiminnalliselta luonteeltaan  
  monipuolinen ulkotilojen sarja 
- Junghansinkuja muutetaan istutetuksi pihakatu
  maiseksi alueen sisäiseksi ajoyhteydeksi.

Puusto

- Nykyistä puustoa säilytetään mahdollisimman paljon
- Puustoa täydennetään istuttamalla monipuolinen 
  lajisto uusia puista

Erilaiset pihakasvit ja puut
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Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 
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Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava
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Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
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listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
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toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 
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Piha-alueet

Eteläosan piha-alueet sijoittuvat pääosin kansirakenteelle. Piha-aluei-
den muodostama visuaalinen kokonaisuus liittyy luontevasti ympäris-
töön sekä kortteleiden arkkitehtuuriin, mittakaavaan ja materiaaleihin. 
Kansipihoilla tulee varmistaa istutuksille tarvittava kasvualustasyvyys 
sekä rakenteiden kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee lisäksi huo-
mioida pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Piha-alueille sijoitetaan eri tyyppisiä leikki- ja oleskelutoimintoja 
rakennusten reunustamiin suojaisiin kohtiin. Polkupyörien säilytys 
järjestetään kulkureittien yhteyteen lähelle sisäänkäyntejä. Katualueil-
le avautuvat korttelipihat rajataan katualueesta kevyin, rakennusten 
pintamateriaaleihin tukeutuvin tukimuurein tai aitarakentein. Piha-alu-
eiden suunnittelussa tulee huomioida alueen merellinen ilmasto sekä 
riittävä valonsaanti leikki- ja oleskelualueilla. 
Korttelipihojen pintamateriaaleissa korostetaan laatua ja kestävyyttä 
sekä liittymistä rakennusten arkkitehtuuriin ja materiaaleihin. Lajiltaan 
ja kooltaan vaihteleva puusto luo piha-alueille kerroksellisuutta ja sitoo 
ulkotilat osaksi rakennusten mittakaavaa. Piha-alueiden puusto liittyy 
Horisontin reunalla katutilaa jaksottaviin puihin. Katualueille avautuvil-
la pihoilla luodaan vehreyttä myös tilaa rajaavin istutuksin (pensasistu-
tukset, koristeheinät, perennat). Läpäisemättömiltä pinnoilta kertyviä 
hulevesiä ohjataan istutusalueille ja hyödynnetään kansipihoilla kasvu-
alustojen kasteluvetenä.

Horisontin pohjoispuolella leikki- ja oleskelutoiminnot keskitetään 
etelään avautuvalle kansipihalle, missä katu- ja piha-alueen tasoerot 
mahdollistavat merelle avautuvia oleskelu- ja näköalapaikkoja sekä 
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liittyvät sävyiltään luontevasti ympäröivään kallioon sekä kasvillisuu-
teen. Pihojen kasvillisuus pohjautuu kallioalueille tyypillisiin lajeihin: 
esimerkkinä mänty, pihlaja sekä eri kallioniitty- ja heinälajit.

Puusto ja kasvillisuus
vaihtelevankokoiset puut ja istutusalueet jaksottavat piha-
aluetta avoimiin ja suojaisiin osiin

HORISONTILLE AVAUTUVAT PIHAT

KALLIOALUEILLE AVAUTUVAT PIHAT

Kulkureitit ja reunarajaukset
yhtenäiset pinnoiteaiheet pihatoimintojen taustana
laadukkaat, kestävät pintamateriaalit (esim. maatiili)

Kulkureitit ja reunarajaukset
säilyviin kallioalueisiin luontevasti liittyvät, laadukkaat 
pintamateriaalit (luonnonkivi, puiset oleskelupinnat)

Piha-alueille muodostuu eri tyyppisiä oleskelualueita, 
joilta avautuu näkymiä merelle sekä säilyville kallioalu-
eille. 
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kallioniitty, eri korkuiset heinäkasvit, matalat maksaruohot ja sammalet
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Kalustemaiset piharakenteetAvoin julkinen puisto

PUISTOT JA PIHAT

Ulkotiloista tullaan laatimaan 
asemakaavatyön toisessa vaiheessa tarkempi 
kokonaistarkastelu.

Yksityiset pihat - Puolijulkiset / Julkiset puistot

- Piha-alueet toteutetaan luonteeltaan avoimena 
  puistomaisena kokonaisuutena
- Pyritään mahdollisimman vehreään ilmeeseen ja 
  laajoihin pehmeisiin pintoihin

Kulkuyhteydet

- Alueen läpi kulkevat kevyen liikenteen yhteydet,  
  joiden varrelle rakentuu tilalliseltaan luonteeltaan 
  elämyksellinen ja toiminnalliselta luonteeltaan  
  monipuolinen ulkotilojen sarja 
- Junghansinkuja muutetaan istutetuksi pihakatu
  maiseksi alueen sisäiseksi ajoyhteydeksi.

Puusto

- Nykyistä puustoa säilytetään mahdollisimman paljon
- Puustoa täydennetään istuttamalla monipuolinen 
  lajisto uusia puista

Kutomotie 1, täydennysrakentamisen viitesuunnitelma

Kutomotie 1:n rakennusten käyttö Stockmann Oyj:n toimi- ja varastotiloina sekä Veho Oy:n automyynti- ja huoltotiloina on päättynyt. Suun-
nittelualue sijoittuu Pitäjämäen ytimeen, yritysalueen keskeiselle risteysalueelle sekä Raide-Jokeripysäkkien läheisyyteen. Keskeisen sijaintinsa 
kautta alue on luonteva uudelle toiminnoiltaan sekoittuneelle paikalliskeskukselle.

Suunnittelualueen lähiympäristö on rakennustyypeiltään, toiminnoiltaan, mittakaavaltaan, rakennustavoiltaan ja aikakausiltaan monimuo-
toista ja vaihtelevaa. Tontin teollinen ja autoalan historia säilyy suunnittelualueella läsnä säilytettävän rakennuskannan kautta. Uudessa kort-
telirakenteessa tavoitellaan luontevaa ja ympäristöään rikastuttavaa liittymistä sekä lähiympäristöön että tontin teolliseen historiaan. Samalla 
paikalliskeskukselle pyritään löytämään rento ja helposti lähestyttävä oma identiteettinsä, joka kuvastaa korttelin monipuolisia sisältöjä ja 
kerroksellisuutta.

Tehokkaampi rakentaminen painottuu Pitäjänmäentien varteen. Kadunvarsi-istutuksilla korostetaan Pitäjämäentien puistokatumaista ilmettä. 
Tien suuntaisen 2.-8.kerroksisen hybridirakennuksen jalusta rajaa katutilaa ja sulkee ympäristöhäiriöt korttelirakenteen ulkopuolelle. Jalustan 
liike- ja yhteistilat sekä asuntomassojen porrashuoneet avautuvat sekä Pitäjämäentielle että korttelin sisäosiin muodostaen avoimen ja elävän 
katumiljöön. Jalustan läpi avataan kevyen liikenteen valaistu läpikulku, jolle liike- ja yhteistilat avautuvat. Liiketilojen päällä on yksikerroksinen 
rivitalomassa, jonka asunnot avautuvat terasseineen yhteisille kattopihoille. Jalustan päällä olevat korkeammat asuntomassat mukailevat Pitä-
jämäentien pohjoispuolen avointa korttelirakennetta.

Korttelirakenteen eteläosan rakentaminen liittyy hieman väljemmin rakennettuun Kutomotien ympäristöön. Uudet rakennusmassat kiertyvät 
yksityisempien sisäänkäynti- ja oleskelupihojen ympärille kaupunkimaista umpikorttelirakennetta eri mittakaavoissa varioiden. Umpikorttelien, 
puoliavoimien umpikorttelien sekä atrium- ja pistetalojen kerrosluvut vaihtelevat kolmesta kuuteen. Lisäksi alueen lounaiskulmaan sijoittuu 
seisemänkerroksinen pistetalo. 

Korttelin uudisrakentaminen on pääosin asuntorakentamista. Maantasokerroksiin Pitäjämäentien varteen, Kutomotien alkuun ja sisääntulo-
aukion ympärille sijoittuu liike- ja toimitiloja. Ateljeerakennuksen maantasossa on monitoimi- ja työtilaa. Asuinrakennusten avoimet yhteistilat 
sijoittuvat maantasoon sekä kattoterasseille avautuen.

Asuminen

Vaihtelevat rakennus- ja talotyypit antavat joustavia mahdollisuuksia asumisen sisällöille, asuntokoille, rahoitusmuodoille ja toteutusyksikköjen 
koolle. Eri toteutusmuodot voidaan sijoittaa omille tonteilleen. Alueelle on luontevaa sijoittaa perheasuntoja ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Pitäjänmäentien varteen sijoittuu eteläpuolen kattoterasseille avautuvia rivitalomaisia asuntoja. Ylempien kerrosten pistemäiset rakennusmas-
sat antavat mahdollisuuksia avata asuntoja useampaan ilmansuuntaan. Eteläisen korttelirakenteen maantasokerroksen asunnot avautuvat 
omille pihoilleen ja sijoittuvat osittain useampaan tasoon. Rakennusten maantasoon ja kattokerroksiin sijoitetaan parvellisia loft-asuntoja. 
Ateljeerakennuksessa asuntoja on mahdollista yhdistää maantasokerroksen työtiloihin. Korttelin eteläosan kolmikerroksisiin jalustoihin on 
mahdollista sijoittaa townhouse-asuntoja. Atriumtalot tunnistettavine sisäänkäyntitiloineen mukailevat kaupunkivillojen yksilöllistä mittakaa-
vaa ja antavat mahdollisuuksia uudenlaiseen tilanmuodostukseen ja valoisiin asuntoihin.

Yhteistilat on mitoitettu yhteistilaohjeen mukaisesti maantasoon ja kattoterassien yhteyteen.

KUTOMOTIE  1
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Aukiot ja pihat

Rakennusten väliin jäävät yhteiset oleskelutilat, jotka muodostavat erilaisten 
suojaisten aukioiden, avoimien pihatilojen ja toiminnallisten katujen sarjan. 
Pitäjänmäentien julkisen liikenteen pysäkeiltä kulkee lähiympäristön korttelei-
hin sekä liikuntakeskukseen ja tulevaan päiväkotiin viihtyisä kevyen liikenteen 
reitistö. Monipuoliset ulkotilat antavat mahdollisuuksia eri toimintojen, käyt-
täjien ja asukkaiden aktiiviselle vuorovaikutukselle ja kannustavat helppoon 
arkiliikuntaan. Jokaisella tilalla on oma luonteensa ja toiminnallinen periaat-
teensa. Yhdessä ne muodostavat korttelin asukkaille ja vierailijoille kutsuvan 
ja vaihtelevan ulkotilojen sarjan. 

Suunnittelualueelle käydään sisäänkäyntitorin kautta. Sen maamerkkinä toi-
mii vanha bensiiniasema valomainostorneineen. Rakennukseen sijoitetaan 
ravintola, monitoimitila tai kahvila terasseineen. Sisääntuloaukiolta on myös 
käynti päivittäistavarakauppaan ja sille sijoittuu asiointi- ja liityntäpyöräpysä-
köinti. Itä- länsisuunnan toiminnallisille katutiloille avautuvat liike- ja yhteis-
tilat sekä ateljeerakennus ja vehreä keskuspuutarha. Liiketilojen huolto jär-
jestetään myös tältä akselilta. Asuinkortteleiden väliin jäävät katumaiset tilat 
varioivat mittasuhteiltaan ja suunnitellaan toiminnallisiksi oleskelu- ja leikki-
alueiksi. Maantasokerrosten asuntoihin liittyy laajat istutetut terassit, jotka 
tuovat vaihtelua ja eloa alueen miljööseen.

Materiaalit ja hulevesiratkaisut

Uudisrakennusten arkkitehtuurissa on tavoiteltu teollisen rakennuskannan 
tunnelmaa varioivaa suurpiirteistä selkeyttä, kokonaisuuden kollaasinomai-
suutta ja eri mittakaavojen rinnakkaista läsnäoloa. Julkisivuissa käytetään 
lähiympäristölle ja tontin teolliselle rakennuskannalle tyypillisiä materiaaleja; 
klinkkeriä, tiiltä erilaisilla polttoasteilla ja -ladonnoilla, erilaisia metalliverhouk-
sia ja rappauspintoja. 

Aukioiden tiilipintojen käsittely johdattaa kävijän luontevasti korttelin läpi. 
Aktiivisinta kulkureittiä korostetaan kiveyksessä. Runsaslajikkeisia ja reheviä 
istutusalueita korostetaan selkeäpiirteisen arkkitehtuurin rinnalla. Lisäksi auki-
oiden ja pihojen pintamateriaaleissa käytetään mahdollisimman paljon vettä 
läpäiseviä ja viivyttäviä pintoja; nurmikiveyksiä ja kivituhkapintoja. Hulevesiai-
heita tuodaan hienovaraisesti esille. Julkiseen katumaiseen pihatilaan avataan 
rakennusten vehreitä etuterasseja kukkivine pienpuineen. Alueelle istutetaan 
runsas lajisto suuriksi kasvavia puita. Pysäköintihallin yläpuolella olevilla au-
kioilla varaudutaan maanvaraiseen kasvutilaan. Kolmi- ja nelikerroksisten ra-
kennusten kattopinnat ovat hulevesiä viivyttäviä maksaruohopintoja tai käyt-
töterasseja kaupunkiviljelymahdollisuudella.

JULKINEN 

ULKOTILA

SISÄPIHAT

ET
UPIH

AT

KATTOPIHAT

Erilaiset pihakasvit ja puut
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Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

Piha-alueet

Eteläosan piha-alueet sijoittuvat pääosin kansirakenteelle. Piha-aluei-
den muodostama visuaalinen kokonaisuus liittyy luontevasti ympäris-
töön sekä kortteleiden arkkitehtuuriin, mittakaavaan ja materiaaleihin. 
Kansipihoilla tulee varmistaa istutuksille tarvittava kasvualustasyvyys 
sekä rakenteiden kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee lisäksi huo-
mioida pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Piha-alueille sijoitetaan eri tyyppisiä leikki- ja oleskelutoimintoja 
rakennusten reunustamiin suojaisiin kohtiin. Polkupyörien säilytys 
järjestetään kulkureittien yhteyteen lähelle sisäänkäyntejä. Katualueil-
le avautuvat korttelipihat rajataan katualueesta kevyin, rakennusten 
pintamateriaaleihin tukeutuvin tukimuurein tai aitarakentein. Piha-alu-
eiden suunnittelussa tulee huomioida alueen merellinen ilmasto sekä 
riittävä valonsaanti leikki- ja oleskelualueilla. 
Korttelipihojen pintamateriaaleissa korostetaan laatua ja kestävyyttä 
sekä liittymistä rakennusten arkkitehtuuriin ja materiaaleihin. Lajiltaan 
ja kooltaan vaihteleva puusto luo piha-alueille kerroksellisuutta ja sitoo 
ulkotilat osaksi rakennusten mittakaavaa. Piha-alueiden puusto liittyy 
Horisontin reunalla katutilaa jaksottaviin puihin. Katualueille avautuvil-
la pihoilla luodaan vehreyttä myös tilaa rajaavin istutuksin (pensasistu-
tukset, koristeheinät, perennat). Läpäisemättömiltä pinnoilta kertyviä 
hulevesiä ohjataan istutusalueille ja hyödynnetään kansipihoilla kasvu-
alustojen kasteluvetenä.

Horisontin pohjoispuolella leikki- ja oleskelutoiminnot keskitetään 
etelään avautuvalle kansipihalle, missä katu- ja piha-alueen tasoerot 
mahdollistavat merelle avautuvia oleskelu- ja näköalapaikkoja sekä 
suojaisia tiloja leikkitoiminnoille. Horisontin eteläpuolella pihatoimin-
not sijoitellaan katualueelle sekä kalliomaastoon avautuville pihoille. 
Oleviin kallioalueisiin liittyvillä piha-alueilla pintamateriaaleissa ja 
toimintojen sijoittelussa huomioidaan pihoilta avautuvat merinäkymät 
sekä liittyminen ympäröivään maastoon. Kulku- ja oleskelualueiden 
pintamateriaaleina käytetään pääosin luonnonkivi- ja puupintoja, jotka 
liittyvät sävyiltään luontevasti ympäröivään kallioon sekä kasvillisuu-
teen. Pihojen kasvillisuus pohjautuu kallioalueille tyypillisiin lajeihin: 
esimerkkinä mänty, pihlaja sekä eri kallioniitty- ja heinälajit.

Puusto ja kasvillisuus
vaihtelevankokoiset puut ja istutusalueet jaksottavat piha-
aluetta avoimiin ja suojaisiin osiin

HORISONTILLE AVAUTUVAT PIHAT

KALLIOALUEILLE AVAUTUVAT PIHAT

Kulkureitit ja reunarajaukset
yhtenäiset pinnoiteaiheet pihatoimintojen taustana
laadukkaat, kestävät pintamateriaalit (esim. maatiili)

Kulkureitit ja reunarajaukset
säilyviin kallioalueisiin luontevasti liittyvät, laadukkaat 
pintamateriaalit (luonnonkivi, puiset oleskelupinnat)

Piha-alueille muodostuu eri tyyppisiä oleskelualueita, 
joilta avautuu näkymiä merelle sekä säilyville kallioalu-
eille. 

Puusto ja kasvillisuus
kallioympäristöstä ammentava puusto ja matala kasvillisuus, esim. mänty, pihlaja
kallioniitty, eri korkuiset heinäkasvit, matalat maksaruohot ja sammalet

Piha-alueet

Puutarhakortteleissa piha-alueet ovat rakennusten tiiviisti reunustamia, 
vehreitä yhteispihoja, joista avautuu näkymiä Rantakortteleiden yli me-
relle. Pihat toteutetaan osittain kansirakenteiden päälle, mikä mahdol-
listaa kasvillisuuden osalta monipuolisen lajiston sekä suurikokoisenkin 
puuston. Kansipihoilla varmistetaan istutuksille tarvittava kasvualus-
tasyvyys sekä kantavuus. Toimintojen sijoittelussa tulee huomioida 
pihakalusteiden vaatimat asennussyvyydet ja rakenteet.

Pihan keskiosaan muodostuu yhtenäinen nurmialue, jonka ympärille 
sijoittuu pihatoimintoja (mm. leikki, oleskelu, viljelypalstat). Polkupyö-
rien säilytys on keskitetty kulkureittien varrelle sisäänkäyntien läheisyy-
teen. Piha-alueen ja rakennusten pintamateriaalit muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Pintamateriaaleissa korostuu piha-alueiden mittakaava 
sekä muita korttelityyppejä yksityisempi tunnelma. Pihan kulkupinnat 
toteutetaan pääasiassa kivettyinä (luonnonkivi tai maatiili, korttelikoh-
tainen vaihtelu). 

Pihan keskiosaan sijoittuvat hedelmä- ja koristepuut jaksottavat näky-
miä asunnoista piha-alueelle sekä vahvistavat korttelipihan tilallisuutta. 
Piha-alueen pohjoisosaan kansipihan ulkopuolelle istutetaan kook-
kaampaa puustoa, joka muodostaa suojaavan reunan Kultakruunun-
kaaren suuntaan. Hulevesiä hyödynnetään piha-alueilla johtamalla niitä 
kulkupinnoilta istutusalueille. Hulevedet johdetaan läpäisemättömiltä 
pinnoilta pinnankallistuksin ja kouruin laajemmille istutusalueille. 
Kansipihoilla hulevesiä voidaan hyödyntää kasvualustan kasteluvetenä. 
Puutarhakortteleiden D ja E väliin jäävää viheraluetta voidaan hyödyn-
tää osana kortteleiden hulevesien käsittelyä. 

Puutarhamaisuus, vehreys
Rakennusten ja korttelipihan muodostama kokonaisuus ja mittakaava

Vuodenaikojen mukaan muuttuva sävymaalima
Pihapuut esim. poppelit (haapa), pihlaja, koriste- ja hedelmäpuut, korkeat pensaat 

Pihan kulkualueet ja kiveyspinnat toteutetaan selkeinä ja yhtenäisinä pintoina
Pinnoiteaiheiden kevyet variaatiot (kiveyksen sävy, ladontatyyppi) luovat kullekin korttelipihalle erityisen pohjan pihatoiminnoille

Kalustemaiset piharakenteetAvoin julkinen puisto

PUISTOT JA PIHAT

Ulkotiloista tullaan laatimaan 
asemakaavatyön toisessa vaiheessa tarkempi 
kokonaistarkastelu.

Yksityiset pihat - Puolijulkiset / Julkiset puistot

- Piha-alueet toteutetaan luonteeltaan avoimena 
  puistomaisena kokonaisuutena
- Pyritään mahdollisimman vehreään ilmeeseen ja 
  laajoihin pehmeisiin pintoihin

Kulkuyhteydet

- Alueen läpi kulkevat kevyen liikenteen yhteydet,  
  joiden varrelle rakentuu tilalliseltaan luonteeltaan 
  elämyksellinen ja toiminnalliselta luonteeltaan  
  monipuolinen ulkotilojen sarja 
- Junghansinkuja muutetaan istutetuksi pihakatu
  maiseksi alueen sisäiseksi ajoyhteydeksi.

Puusto

- Nykyistä puustoa säilytetään mahdollisimman paljon
- Puustoa täydennetään istuttamalla monipuolinen 
  lajisto uusia puista
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Liikenne 

Korttelin sisäosat on varattu kevyelle liikenteelle. Alueen huolto-, pelastus- ja 
kevyen liikenteen ratkaisut on esitetty kaaviossa. Stockmannintie säilyy julki-
sena jalankulkutienä.

Pysäköinnistä on esitetty lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan kolme erilaista rat-
kaisumallia. Suunnitelmassa esitetyssä vaihtoehdossa pysäköinnin sijoittu-
misessa on pyritty optimoimaan olevien kellareiden käyttö ja huomioimaan 
samalla vaiheittain toteutuminen ja aukioita jäsentävien puuistutusten kas-
vutilat. Pysäköinti sijoittuu kahteen suuren yksikköön omilla sisäänajoillaan. 
Pysäköintipaikkoja halleissa on yhteensä 416 m2, laajennusvarana on esitetty 
42ap. Lisäksi pihoilla on 18 vieraspaikkaa ja Kutomotien varressa 26 vieras- ja 
asiointipaikkaa. Suunnitelman kokonaisautopaikkamäärä 454 ap.

Kaaviomaisesti on lisäksi esitetty hajautettu pysäköintiratkaisu, jossa pysä-
köinti sijoittuu kolmella sisäänajolla pienempiin yksiköihin sekä keskitetty osin 
kaksikerroksinen pysäköintiratkaisu kahdella sisäänajolla. 

Liiketilojen pysäköinti on kaikissa ratkaisuissa osana suurempaa laitosta omal-
la kierrollaan ja kulunohjauksellaan. Vieraspaikat sijoittuvat Stokmannintien 
rinnakkaisväylälle, pieneen taskuun alueen eteläosaan, Kutomotien varteen 
sekä vähäisiltä osin maanalaiseen pysäköintihalliin.

Suunnitelmassa on noin 1620 polkupyöräpaikkaa sisätiloissa ja 420 paikkaa 
ulkona.
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HAJAUTETTU PYSÄKÖINTI 

NOIN 403 AP

KESKITETTY OSIN 2-KERROKSINEN PYSÄKÖINTI 

NOIN 409 AP

SELOSTUS
VAIHTOEHTOISIA PYSÄKÖINTIMALLEJA 1:1250



1-216 830
145 A

P

3-622 460
165 A

P
711 530

105 A
P

LAAJUUSTIEDOT

Suunnitteluratkaisu on esitetty työohjelman tavoitteellisella kerrosalalla. Lisäksi on esi-
tetty tehostamisvaihtoehtoja, joiden mukainen pysäköinti on esitetty suunnitelmassa 
varauksena. Esitetyt alat ovat maanpäällisiä bruttoaloja.

ASUMINEN   44 825 K-M2

 josta yhteistilat 3500 m2

 > ap-mitoittava asuinkerrosala 41 325 k-m2

LIIKETILAT JA TOIMITILAT 3810 K-M2

kauppa    2185 k-m2

yhteensä   5995 k-m2

kokonaisala   50 820 K-M2 

uudisrakentamista   47 495 k-m2

PYSÄKÖINTI

Asuminen  320 AP (ma)

Vieraspaikat  18 ap pihalla + 18 AP kutomotiellä 

   + 6 ap (ma) yht. 42 ap

Liike- ja toimitilat 33 ap (ma) + 6 AP kutomotiellä yht.39 ap

Kauppa   53 AP

Autopaikkoja yhteensä 454 ap

POLKUPYÖRÄPAIKAT:

sisällä 1620 ppp 

ulkona 420 pp

yht. 2040 ppp

Suunnite lma on vaihei t ta in  toteutettavissa Pi tä jänmäent ie l tä  läht ien.
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ILMAKUVASOVITUS
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NÄKYMÄ SISÄÄNKÄYNTIAUKIOLTA PITÄJÄNMÄENTIELTÄ
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NÄKYMÄ RAITILTA
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POHJAKAAVIO 
KELLARIKERROS 1:1000
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POHJAKAAVIO 
MAANTASOKERROS 1:1000
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POHJAKAAVIO
PERUSKERROS 1:1000
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POHJAKAAVIO
YLÄKERRAT 1:1000
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PELASTUSKAAVIO 1:1000
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NÄKYMÄ ATELJEEN EDUSTALTA
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JULKISIVU PITÄJÄNMÄENTIELLE 1:750
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ALUELEIKKAUS B-B 1:750



ALUELEIKKAUS A-A 1:750
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ALUELEIKKAUS C-C 1:750
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ALUELEIKKAUS D-D 1:750
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SUUNNITELMAN

KOKONAISKERROSALA 50 820 K-M2, 412 AP 

TEHOSTAMINEN +3160 K-M2, +25 AP

> 53 980 K-M2, 437AP

TEHOSTAMINEN VAIHTOEHTO 1
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SUUNNITELMAN

KOKONAISKERROSALA 50 820 K-M2, 412 AP 

TEHOSTAMINEN +5520 K-M2, +43 AP

> 56 340 K-M2, 455 AP 

TEHOSTAMINEN VAIHTOEHTO 2
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NÄKYMÄ 
ETELÄKORTTELEISTA


