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päIvItä vUOSILUvUt

POHJOISKAARI 34-38

asemakaavan viitesuunnitelman suunnittelualue sijoittuu lauttasaaren vehreään asuinympäristöön 
Pohjoiskaaren ja koillisväylän kulmaukseen. korttelissa on voimassa oleva asemakaava, numero 8289, 
vuodelta 1981. asemakaavassa korttelialue on merkitty hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (yh). 

kohde edustaa hyvin säilynyttä 1950-luvun kerrostumaa lauttasaaressa, mikä ilmenee mittakaavassa, 
sijoittelussa tontille, rakennuksen hahmossa, rakennustavassa, materiaaleissa, rakennusosien sovituksissa 
ja värityksessä. vuonna 1952 valmistunut arkkitehti bertel liljeqvistin suunnittelema päärakennus toimi 
oppilaitoksena. liljeqvistin kuoleman jälkeen toimiston keskeneräisiä töitä jatkoi norjalaissyntyinen avustaja, 
joka on vuonna 1956 tontille valmistuneen b-rakennuksen suunnittelija.

suunnittelualue rajautuu koillissivultaan Pohjoiskaaren, kaakkoissivultaan koillisväylään, lounais- ja 
luoteissivultaan kotkavuoren kallioiseen luonnontilaiseen puistoalueeseen. ympäristön rakennuskanta on 
sekoittunutta ja ilmentää useamman eri aikakauden tyylisuuntauksia. suunnittelualue liittyy lähiympäristön 
yhtenäisenä jatkuvaan asuinkerrostalojen korttelialueeseen. alueelliset lähipalvelut ja julkiset liikenneyhteydet 
löytyvät lauttasaarentien varrelta ja uudesta “lauttis”-aluekeskuksesta. 

tontille esitetään tehtäväksi kaavamuutos, jossa tontin käyttötarkoitus muutetaan asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi, joka on kaupunkikuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti, paikallishistoriallisesti ja 
rakennustaiteellisesti arvokas (ak/s). suunnittelualueella sijaitseva päärakennus (Rak a) esitetään 
säilytettäväksi ja asemakaavalla suojeltavaksi. Pääosin majoituskäytössä ollut rakennus (Rak b) esitetään 
osittain purettavaksi. vanha oppilaitoksen rehtorin asuntona toiminut asuntosiipi esitetään suojeltavaksi.

suojeltavien rakennusten ja rakennusosien lisäksi tontille esitetään rakennettavaksi kaksi uudisrakennusosaa 
(Rak C ja Rak d), joista Rak C täydentää suojeltua rakennusosaa Rak a tontin luoteiskulmalla Pohjoiskaaren 
varrella ja Rak d täydentää suojeltua rakennusosaa Rak b tontin kaakkoiskulmalla koillisväylän varrella. 

käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä rakennetaan asumisen tarvitsemat autopaikat pihakannen alle. 
Pihakannelle sijoitetaan asumista palvelevia toimintoja (mm. pp-parkit) ja istutusalueita. Rakennusten 
pohjoispuoleisia pihaosia rasittaa länsiväylältä kantautuva liikennemelu. melulta suojatut oleskelualueet 
sijoitetaan rinteeseen säilytettävän päärakennuksen lounaispuolelle. Päärakennuksen etelä- ja 
kaakkoispuolella oleva kalliorinne säilytetään nykytilassa kasvillisuuksineen. lounaispuolella oleva kalliorinne 
kasvillisuuksineen pyritään myös säilyttämään oleskelupihaa rakennettaessa. kalliorinteeseen ei tehdä 
merkittävää maastonmuokkausta, istutettava puusto ja kasvisto noudattelee olemassa olevaa lajikirjoa. 

uudisrakennukset sovittuvat mittakaavaltaan olemassa olevaan rakennuskantaansa ja ympäristöönsä. 
yksinkertaiset, kestävät ja kauniisti vanhenevat materiaalit tukevat korttelin ominaisluonnetta.

säilytettäviin rakennusosiin ja uudisrakennuksiin suunnitellaan huoneistojakaumaltaan monipuolisia 
asuntoja ja suunnittelun lähtökohtana on toteuttaa kohteeseen alueelle sopivia perheasuntoja. Rakennusten 
maantasokerroksiin ja kellaritiloihin sijoitetaan asumista palvelevia yhteistiloja. uudisrakennusten 
kellaritiloista on yhteys pihakannen alapuolisiin pysäköintitiloihin. yhteistilojen mitoitus on Pks-Rava:n 
asuinkerrostalojen yhteistilojen mitoitusohjeiden mukainen. merkittävä osa yhteistiloista sijoitetaan 
suojeltavan Rak a kellaritiloihin. näitä ovat muiden muassa kerhotila, pesula- ja kuivaustilat, irtaimistovarastot 
ja ulkovälinevarastot.

uudisrakennukset suunnitellaan esteettömiksi. suojeltu päärakennus varustetaan korjaustöiden yhteydessä 
hissillä. maastomuodoista johtuen koillisväylän varren tonttiosan kulkuväylät eivät ole esteettömiä. myös 
säilytettävien pihaosien kulkuväylät ovat joiltain osin esteellisiä.

suunnittelualueelle jää rasitteena sisäänajot kotkavuoren alapuolisiin kallliosuojiin. Rasiteena osoitetaan 
kolme autopaikkaa sisäänajojen läheisyyteen. lisäksi tonttia rasittaa kulkurasite em. sisäänajoille ja 
johtorasitteet katualueelta kalliosuojiin. Rasitealueet on esitetty erillisessä rasitekartassa.
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Jatke Uusimaa Oy - Pohjoiskaari 34-38 2.4.2019ymPÄRistÖselvitys, valokuvia tontilta

näkymä Pohjoiskaaren ja koillisväylän risteyksestä

valokuvat: tuomas uusheimo

suojeltavan päärakennuksen (Rak a) sisäänkäynti tontin kotkavuoreen liittyvät piha-alueet
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Jatke Uusimaa Oy - Pohjoiskaari 34-38 2.4.2019suOJelutavOitteet, valokuvia kohteesta

näkymä suojeltavan päärakennuksen porrasaulasta

valokuvat: tuomas uusheimo

suojeltavan päärakennuksen pihanäkymä
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Pohjoiskaari 34-38
Suojelutavoitteet, päivitetty 16.5.2019 katselmuksen jälkeen
Julkisivut A rakennus ja B sikäli kuin osa säilyy

Rakennusosa Alkuperäinen Nykytila A-talo Nyktila B-talo Korjaustapa Erityistä
Sokkeli Saumatulla liuskekivellä 

verhottu betonisokkeli
Alkuperäinen Alkuperäinen Entistävä korjaus

Julkisivu Roiskerappaus. 
Rappauksen ja sokkelin 
välissä n. 4 cm korkea 
syvennetty rappauslista.

Rappausta uusittu 
paikoitellen tai 
kokonaan.Ikkunoiden 
syvennökset ovat 
mahdollisesti olleet sileitä 
ja niitä on mahdollisesti 
kiertänyt seinän värinen 
sileä vyöhyke. Iv-ritilöiden 
aukotusta on muutettu. 
Rappaussaumat ovat 
alkuperäisiä.

Alkuperäinen rappaus. Entistävä korjaus 
tarvittaessa. Ei 
lämpörappausta tai 
muutenkaan seinän 
kasvattamista. Liittyvien 
rakennusosien sovitukset 
tulee säilyttää alkuperäisen 
kaltaisina. IV-ritilöiden 
osalta pyritään 
palauttamaan alkuperäinen 
ilme.

Räystäs Avoräystäs, maalattu 
betoni

Alkuperäinen Alkuperäinen Entistävä korjaus

Katto Tiili Tiili Tiili Korjataan vanhan mallin 
mukaan.

Ikkunat Kaksilasiset puuikkunat Alkuperäiset vetoisat 
ikkunat, joita tiivistetty ja 
joiden heloja vaihdettu. 
Tiivistettä varten on ajettu 
ura, johon on asennettu 
liian kookas tiivistenauha. 
Ikkunoiden liika 
tiivistäminen on johtanyt 
niiden vääntymiseen. 
Vaihtelevasti 
lahovaurioita.Huoltokorjau
kset on laiminlyöty. 

Alkuperäiset ikkunat Uudet kaksilasiset 
puuikkunat samalla 
puitejaolla, identtisillä 
profiilimuodoilla ja 
sovituksilla ulkoseinään. 
Valoaukko sama kuin 
aikaisemmin.  Sisempi lasi 
lämpölasi. 
Pääporrashuoneessa 
säilytetään ja kunnostetaan 
vanhat puuikkunat.

Korjaamalla ei saada 
kuntoon. Uusien, nykyisten 
kaltaisten ikkunoiden 
tekeminen edellyttää 
ikkunadetaljien  
dokumentointia 1:1 ja 
ikkunakaavioita 
mittoineen. 
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Teräsovet Teräslasiovet, joissa 
puulistat

Alkuperäinen (pääporras) Ei ole. Kunnostetaan entistäen. Ei 
vaihdeta lämpölaseja, jotta 
saranointiin ei tarvitse 
puuttua.

Ei yritetä saada 
vastaamaan nykynormeja.

Puuovet Ikkunalliset 
puupaneeliovet, pariovi

Alkuperäinen (sivuporras) Alkuperäinen (huoneiston 
ovi). Muita ovia ei ole 
huomioitu.

A-rakennuksen pääportaan 
parvekkeiden ovet 
kunnostetaan. Sivuportaan 
ovet kunnostetaan. B-
rakennuksen asunnon ulko-
ovi korvataan uudella 
vanhaa vastaavalla ovella.

B-rakennuksen ovi 
teknisesti erittäin heikossa 
kunnossa.

Autotallin ovet Pystypaneeli Alkuperäinen Ei ole. Mahdollisesti 
kunnostettavissa?

Sisäänkäyntien 
katokset ja 
parvekelaatat

Betoni Pääsisäänkäynnissä 
alkuperäinen, mutta 
vaurioitunut rakenne. 
Sivuportaassa koteloitu 
rakenne.

Parvekelaatta 
alkuperäinen, kunto ei 
tiedossa.

Betonirakenteen korjaus 
siten, että dimensiot eivät 
muutu tai korvaaminen 
uudella samanlaisella 
rakenteella. Ei kotelointia.

Parvekkeen kaide Koristeellinen pinnakaide Alkuperäinen koristeellinen 
pinnakaide säilynyt kaikissa 
parvekkeissa. Matala ja 
ruostunut.

Yksinkertainen kaide 
lattaprofiilista (?)

B-talon kaide on 
mahdollisesti korjattavissa. 
A-talon kaiteet vaihdetaan 
uusiin vastaaviin, joita 
muokataan vastaamaan 
nykysiä 
turvallisuusmääräyksiä niin, 
että ulkoasu säilyy 
autenttisena.
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Pohjoiskaari 34-38
Suojelutavoitteet, päivitetty 16.5.2019 katselmuksen jälkeen
Pääporras A-rakennus ja sivuporras

Pääporras Alkuperäinen Nykytila Korjaustapa Erityistä
Tilahahmo Aulatilat olleet suuria ja 

merkittäviä tiloja, joita on 
korostettu materiaalivalinnoin

Aulatiloja on supistettu ja 
muutettu.

Säilytetään tuulikaappi ja joka 
kerroksessa aulan porrasvyöhyke 
hieman laajennettuna. Pinnat (seinät, 
katto) pidetään puhtaina ja 
myöhemmät pinta-asennukset 
siirretään sekundäärisiin tiloihin.

Tutkitaan alkuperäinen väritys 
keskeisistä rakennusosista ja 
palautetaan se soveltuvin osin.

Lattia Mosaiikkibetoni Alkuperäinen Säilytetään ja tarvittaessa 
paikkakorjataan konservaattorin 
toimesta.

Seinät Rapattu, maalattu, väritys ei 
tiedossa.

Seiniä on muutettu jossain 
määrin.

 Alkuperäinen väri ja maalityyppi 
palautetaan.

Katto Rapattu, maalattu, väritys ei 
tiedossa.

Alkuperäinen Tutkitaan alimmat maalikerrokset. 
Alkuperäinen väri ja maalityyppi 
palautetaan.

Tuodaan porrashuoneen 
kattoon ruokalassa säilyneet 
alkuperäiset valaisimet (9 kpl).

Ikkunat (portaat) Kaksilasiset puuikkunat Alkuperäiset puuikkunat, joissa 
alkuperäiset 
mosaiikkibetoniset 
ikkunapenkit.

Ikkunoiden puuosat kunnostetaan,  
maalataan ja tiivistettään. 
Vaurioituneet helat vaihdetaan. 
Heloituksessa palataan 1950-luvun 
malleihin. Ei vaihdeta lämpölaseja. 
Alkuperäiset  ikkunapenkit 
säilytetään.

Korvattavista ikkunoista 
saadaan talteen 1950-luvun 
heloja, kuten 
pukinsarvivetimiä. 
Mosaiikkibetoniset 
ikkunapenkit säilytetään koko 
talossa.

Ovet Parvekkeen ovi on 
kolmiosainen puukehyksinen 
lasiovi, jossa ovilehdet sisään- 
ja ulosaukeavat.

Alkuperäinen Kunnostetaan entistäen Huoneistojen ovet toteutetaan 
uusina vaneeripintaisina 
laakaovina vanhan mallin 
mukaan.Ovet ovat nykyisten 
määräysten (ääni ja tiiveys) 
mukaisia. 

Teräsovet Alkuperäinen (pääporras) Kunnostetaan entistäen. Ei vaihdeta 
lämpölaseja, jotta saranointiin ei 
tarvitse puuttua.

Sisätilojen suojelu kohdistetaan pääportaaseen ja sivuportaaseen soveltuvin osin. 
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Listat 1950-luvulle ominaiset 
yksinkertaiset listat

Säilyneet vaihtelevasti Uudet listat noudattavat 
alkuperäisten listojen profiileita.

Kaide Teräspinnakaide, jossa lakattu 
käsijohde.

Alkuperäinen Pinnajakoa täydennetään vastaamaan 
nykyisiä turvallisuusmääräyksiä siten, 
että kaiteen ilme säilyy.Maalin poisto 
tarvittaessa. Uudelleenmaalaus.
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Listat 1950-luvulle ominaiset 
yksinkertaiset listat

Säilyneet vaihtelevasti Uudet listat noudattavat 
alkuperäisten listojen profiileita.

Kaide Teräspinnakaide, jossa lakattu 
käsijohde.

Alkuperäinen Pinnajakoa täydennetään vastaamaan 
nykyisiä turvallisuusmääräyksiä siten, 
että kaiteen ilme säilyy.Maalin poisto 
tarvittaessa. Uudelleenmaalaus.
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suOJelutavOitteet
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TEKNISET TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

A-Insinöörit ovat laatineet 4.4.2018 tutkimusraportin, johon viitaten seuraava tieto on koottu.

KUNTOTUTKIMUS

Rakennuksiin ei voi tehdä käyttötarkoitusmuutosta ilman täydellistä rungolle purkamista ja 
perusparannusta.

Rakennuksilla todettiin olevan nykyisessä käytössään teknistä käyttöikää jäljellä lukuun 
ottamatta sisäilmaongelmaisia tiloja. Käyttäjät ovat raportoineet rakennuksissa sisäilmahaittoja.

Rakennuksissa havaittiin riskirakenteita ja terveydelle vaarallisia haitta-aineita, mm. asbestia 
ja PAH-yhdisteitä. Tutkimuksen mukaan riskirakenteita ovat B-talon kellari, A-talon kellarin 
pohjoispääty sekä A-talon kaksoislaattapalkiston muottilaudat.

Lämmöneristysarvot todettiin liian alhaisiksi. Seinien lämmöneristävyys on 30% vaaditusta ja 
ylä- ja alapohjat 25% vaaditusta.

LVI-järjestelmä todettin toimivaksi nykyisessä käytössä, mutta siinä ei ole varaa muutoksen.

Rakennuksiin suositellaan tehtäväksi tarkentavia jatkotutkimuksia mm. sisäilman ja haitta-
aineiden osalta.

Toimenpidesuositukset A-taloon:

Yläpohja: 
- Hormin akuutin vesivuodon korjaus.
- Räystäskourujen ja syöksytorvien vuototarkistus.
- Betoniräystään laastikorjaus ja huoltokäsittely (vettähylkivä-/maalauskäsittely)  
- Perusparannuksessa yläpohjan kotelorakenteen purku ja muottiladoiutksen poisto. 
- Perusparannuksessa lisälämmöneristys.

Alapohjat:
- lattiarakenteiden uusiminen 
- purku 
- louhinta 
- salaojitus 
- pohjamaan uusinta 
- normien ja käyttöpaikan mukainen lattiarakenne

Välipohjat:
- Poistoilmakanavien purku ja puhdistus. 
- Kotelolaattarakennealuiden purku ja lattiarakenteen uusiminen. 
- Mahdolliset lisätutkimukset: Perusparannukseen lisätutkittava autotallin katon rakenne.

Ulkoseinät:
- lisälämmöneristäminen

Jatke Uusimaa Oy - Pohjoiskaari 34-38 4.4.2018
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A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

1614202.2 Pohjoiskaari 34-38 
Lausunto rakenteiden ääneneristävyydestä 

30.3.2018 
 

2 Määräykset 

2.1 Ympäristöministeriön asetus 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä 

Asetuksessa todetaan käyttötarkoituksen muutoksen osalta seuraavasti: 
 
”Rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa rakennuksen ääneneristys, melun- ja tärinäntor-
junta ja ääniolosuhteet sekä virkistykseen käytettävien rakennuksen piha- ja oleskelualueiden 
sekä oleskeluun käytettävien parvekkeiden meluntorjunta ja ääniolosuhteet on suunniteltava 
ja toteutettava siten, että ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa.” 
 
Edellä esitetyn vaatimuksen voidaan olettaa toteutuvat, kun asunnot suunnitellaan uudisraken-
nusten tasolle. Tällöin asuntojen sekä majoitus- ja potilashuoneiden ilma- ja askelääneneris-
tyksen suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava taulukon 1 mukaisia lukuarvoja: 
 
Taulukko 1. Asumistilojen ilma- ja askelääneneristyksen suunnittelussa ja toteutuksessa nou-
datettavat lukuarvot 

Huonetila 
Pienin sallittu 

äänitasoeroluku DnT,w 
[dB] 

Suurin sallittu 
askeläänitasoluku 

L’nT,w + Cl, 50-2500 [dB] 

Asuntojen, majoitus- tai  
potilashuoneiden välillä 55 

 
53 

Uloskäytävästä asuin-, majoitus-  
tai potilashuoneeseen 39 

 
63 

  
Lisäksi asetuksessa on annettu seuraava määräys asuinrakennusten ulkovaippojen ääne-
neristävyydelle: 
 
”Rakennuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, ulkovaipan ääneneristys on 
suunniteltava ja toteutettava siten, että ääneneristys on vähintään 30 desibeliä. [1]”  

3 Nykyiset rakenteet ja muutostarpeet 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty molempien talojen osalta nykyiset rakenteet sekä alusta-
vat muutostarpeet, jotta ilma- ja askelääneneristävyysvaatimukset täytetään. 

3.1 Talo A 

3.1.1 Alapohja 

Nykyinen alapohjarakenne (ylhäältä alaspäin): 

 lattiapinnoite 
 100 mm betonilaatta 
 170 mm Siporex valu 
 bitumisively AHA-näyte 
 50 mm betoni 
 pohjamaa hiekkalaatikkohiekka 

PK A 1
Bitumikermi
ASB+PAH

PK A 4
lattiapinnoite
ASB

PK A 8
lattialaatta
ASB

PK A 15
lattiapinnoite
ASB

PK A 2
IV-kanava, bitumi
ASB+PAH

PK A 5
lattiapinnoite
ASB

PK A 13 alapohja
bitumi
ASB+PAH

PK A 14 ulkoseinä
bitumi/kermi
ASB+PAH

12m

24
.5

m

9 .8m

35.1m

17.8m

2.8m

4.8m

7.2m

2.7m3.
9m

11.4m

tekniset tutkimukset Ja selvitykset
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ÄÄNENERISTYS SISÄTILOISSA

Rakennusten muuttaminen asuinkäyttöön edellyttää ääneneristävyyden näkökulmasta 
mittavia muutoksia väli- ja yläpohjarakenteisiin sekä väliseiniin.

Tehty liikennemeluselvitys osoittaa, että julkisivuihin ei tarvitse lisätä melua vaimentavia 
rakenteita.

Liikennemeluntorjunnan näkökulmasta ikkunat on suositeltavaa uusia.

LIIKENNEMELU

Piha-alueiden meluntorjuntaa on käsitelty erillisessä meluselvityksessä. Uudisrakentamisvaihtoehdolla 
saadaan piha tehokkaammin hyödynnettyä sekä suojattua piha paremmin melulta.

Nykytilanteessa päiväaikaan tontin melutaso vaihtelee välillä alle 55 dB - alle 65 dB, yöaikaan alle 55 dB 
- alle 60 dB.

Vuoteen 2035/2040 tehdyn ennusteen mukaan päivä- yöaikainen keskiäänitaso kasvavat hieman 
erityisesti tontin pohjoispuolella tien varressa.
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Pohjoiskaari 34-38
00200 HELSINKI

ENNUSTE V. 2035/2040
päiväaikaan LA,eq,7-22

Melukartta
Tieliikenteen melutasot
2 m maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Kahdeksankulmioiden sisällä
olevat numeroarvot
Julkisivulle kohdistuvat
korkeussuunnassa suurimmat
tieliikenteen melutasot
ilman julkisivuheijastusta

A-painotettu keskiäänitaso
päiväaikaan LA,eq,7-22

 < 50 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB
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Pohjoiskaari 34-38
00200 HELSINKI

ENNUSTE V. 2035/2040
päiväaikaan LA,eq,7-22

Melukartta
Tieliikenteen melutasot
2 m maanpinnan yläpuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Kahdeksankulmioiden sisällä
olevat numeroarvot
Julkisivulle kohdistuvat
korkeussuunnassa suurimmat
tieliikenteen melutasot
ilman julkisivuheijastusta

A-painotettu keskiäänitaso
päiväaikaan LA,eq,7-22

 < 50 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

tekniset tutkimukset Ja selvitykset
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asemaPiiRROs, 1:500

keRROsalalaskelma

säilytettävä rakennus Rak a 1280 kem2

säilytettävä rakennus Rak b 200 kem2

säilytettävät rakennukset yht. 1480 kem2

(säilytettävien rakennusten ilmoitetut rakennusoikeuteen 
laskettavat kerrosalat on mitattu suunnitelmista, ilmoitettuun 
kerrosalaan ei ole laskettu mukaan asuntojen yhteistiloja)

uudisrakennus Rak C  1100 kem2

uudisrakennus Rak d  2460 kem2

uudirakennukset yht.  3560 kem2

(uudisrakennusten ilmoitetut rakennusoikeuteen laskettavat 
kerrosalat on mitattu suunnitelmista, ilmoitettuun kerrosa-
laan ei ole laskettu mukaan asuntojen yhteistiloja)

keRROsala yhteensÄ:  5040 kem2

a

a

b

b

C

C
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jätepiste

1 ap

rakennuskieltoalue

pohjoisosan
johtoalue

tierasite (vihreä) tontin sisäisen tien
johtoalue (keltainen)

2 ap

Rasitteiden arvioitu tuleva sijainti
Kiinteistötunnus 91-414-1-618, 91-31-24-5
  .  .2019

alustava RasitekaRtta

tOnttiin kOhdistuvat Rasitteet

Rakennuskieltoalue, maanalaisen kalliosuojan kohdalla

tierasite, kulkureitti kalliosuojille

Johtoalueet, kaapelireitit katualueelta kalliosuojiin

autopaikat, tontin ulkopuoliseen käyttöön jäävät autopaikat

Jätepiste, tontin ulkopuoliseen käyttöön osoitettava jätepiste 
(likimääräinen sijainti)
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Varjostustarkastelu kevät- ja syyspäiväntasauksen aikaan, oleva tilanne

kello 11:00

kello 17:00

kello 12:00Oleva tilanne, kello 8:00

Oleva tilanne, kello 13:00 kello 14:00

kello 9:00

kello 15:00

kello 10:00

kello 16:00
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Varjostustarkastelu kevät- ja syyspäiväntasauksen aikaan, tuleva tilanne

kello 11:00

kello 17:00

kello 12:00Tuleva tilanne, kello 8:00

Tuleva tilanne, kello 13:00 kello 14:00

kello 9:00

kello 15:00

kello 10:00

kello 16:00
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Varjostustarkastelu kesäpäivänseisauksen (21.6.) aikaan, oleva tilanne

Oleva tilanne, kello 6:00

Oleva tilanne, kello 11:00

Oleva tilanne, kello 17:00

kello 7:00

kello 12:00

kello 18:00

kello 8:00

kello 13:00

kello 19:00

kello 9:00

kello 15:00

kello 20:00

kello 10:00

kello 16:00

kello 21:00
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Varjostustarkastelu kesäpäivänseisauksen (21.6.) aikaan, tuleva tilanne

Tuleva tilanne, kello 6:00

Tuleva tilanne, kello 11:00

Tuleva tilanne, kello 17:00

kello 7:00

kello 12:00

kello 18:00

kello 8:00

kello 13:00

kello 19:00

kello 9:00

kello 15:00

kello 20:00

kello 10:00

kello 16:00

kello 21:00
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Varjostustarkastelu talviaikaan (20.10.), oleva tilanne

kello 11:00

kello 17:00

kello 12:00 kello 13:00Oleva tilanne, kello 9:00

kello 15:00Oleva tilanne, kello 14:00

kello 10:00

kello 16:00
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kello 11:00

kello 17:00

kello 12:00 kello 13:00Tuleva tilanne, kello 9:00

kello 15:00Tuleva tilanne, kello 14:00

kello 10:00

kello 16:00

Varjostustarkastelu talviaikaan (20.10.), tuleva tilanne
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kello 11:00 kello 12:00 kello 13:00Oleva tilanne, kello 9:00

kello 15:00Oleva tilanne, kello 14:00

kello 10:00

Varjostustarkastelu talvipäivänseisaus, oleva tilanne
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kello 11:00 kello 12:00 kello 13:00Tuleva tilanne, kello 9:00

kello 15:00Tuleva tilanne, kello 14:00

kello 10:00

Varjostustarkastelu talvipäivänseisaus, tuleva tilanne
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22 ap

17 ap

si
sä

än
aj

o
au

to
ha

lli
in

sisäänajo
autohalliin

1 inva-
ap

2 ap rasite +
2 ap AS OY

1 ap
rasite

vaihtoehtoinen

sisäänajo
autohalliin

varaus
maanalaiselle
pysäköinnille

tOntin PysÄkÖintiJÄRJestelyt

asuntojen tarvitsemat autopaikat sijoitetaan pääosin pi-
hakannen alapuolisiin autosuojiin. liikuntaesteisille sovel-
tuva autopaikka sijoitetaan katutasoon. Rasitesopimuksen 
mukaisesti tontille on osoitettava 3 autopaikkaa kalliosuojien 
käyttöön.

asuntOJen autOPaikat:

autopaikkatarve 1ap/135kem2

asuntojen kerrosala, yht. 5040kem2

asuntojen tarvitsema autopaikkamäärä 5040/135=38ap

asuntojen tarvitsemista autopaikoista 22 ap sijoitetaan Rak 
C:n yhteyteen rakennettavaan autohalliin ja 17 ap sijoitetaan 
Rak d:n yhteyteen rakennettavaan autohalliin.

lisäksi rakennetaan 1 inva-ap katutasoon ja 2 maantasopaik-
kaan pihan sisäänajon yhteyteen.

viitesuunnitelmassa esitetyt asuntojen autopaikat yhteensä 
42 ap.

PysÄkÖintikaaviO Ja PelastustiekaaviO

tOntin PelastustieJÄRJestelyt

Pohjoiskaari ja koillisväylä soveltuvat nykyisessä muodossaan  
pelastusajolle (koillisväylän soveltuvuus pituuskaltevuuden 
puolesta tulee varmistaa pelastuslaitokselta). sisäpihalle ei 
tule pelastusajoa, jotta tontin maisemalliset arvot saadaan 
säilytettyä.

asuntojen pelastustiejärjestelyt on järjestettävissä osittain 
pelastuslaitoksen ulosvedettävin tikkain, jolloin nostopaikkaa 
ei tarvita ko. rakennusosien sivustalle. sisäpihan puoleisissa 
asunnoissa käytetään parvekeluukkuratkaisuja asukkaiden 
omaehtoiseen pelastautumiseen.

Pelastustie (vaaleanpunainen)

nOstOPaikat (punainen)

sisÄPihan PuOlella asuntOJen PaRvekkeille tulee 
Pelastautumisluukku (OmaehtOinen Pelastautu-
minen)
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+11,50

n.+9,60

n.+9,50

+10,00

n. +7,6

n. +8,5

17 ap

UVV

~
1:

7

1:16

1:25

1:25
sivuttain kalteva pysäköintitaso

n. +11

vaihtoehtoinen
autohallin
sisäänajo

autohallin
sisäänajo

varaus
maanalaiselle
pysäköinnille

5h+kt
130,0 m2

Tekn (19)
31,0 m2

126,5 m2

LVV
14,5 m2

Kuiv.
19,5 m2

Pesula
23,0 m2

Irt.var.
29,0 m2

Irt.var.
43,0 m2

Irt.var.
26,0 m2

SK
4,5 m2

4h+kt
91,0 m2

Kerhohuone
75,0 m2

TV
5,0 m2

Tekn.
25,0 m2

5h+kt
89,5 m2

+7,00

n.+5,0

+7,00

n.+4,5

22 ap

1
:8

1
:1

6

1:
16

1:66

sivuttain kalteva pysäköintitaso

n. +6,0

2h+kt
60,5 m2

Kuiv
9,5 m2

SK
2,5 m2

LVV
9,5 m2

autotalli
42,5 m2

jätehuolto
42,5 m2

POhJakaaviO, keRROstasO +7,00-10,00
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+13,00+13,00

n.+12,50

n.+12,50

+12,00

n.+13,50

Yhteistilat:
Irtaim

istovarastot

-isoja (3m
2) 33 kpl

-pieniä (2m
2) 17 kpl

-A:ssa on 22 kpl isoja, 8 kpl pieniä

-D:ssä on 12 kpl isoja, 9  kpl pieniä

LVVisoille asunnoille: 34*0,5m
2=17 m

2

pienille asunnoille: 17*0,3m
2=5,1m

2

yhteensä 22,1m
2

UVV51*2m
2=102m

2
PP

5028kem
2 / 30kem

2=168 pp

-A:ssa on 104+46pp

-C:ssä on 18pp

=168 ppSK
3kpl

Talovarasto

8,5m
2

VSS101m
2+sulkuteltta (2,5m

2)+ivl (1,5m
2) x3

=108m
2

n. +13,5

n. +12,0

n. +12,0

pp

4h+kt
120,5 m2

2h+kt
47,0 m2

VSS/Irt.var.
125,0 m2

5h+kt
130,0 m2

2h+kt
60,0 m2

3h+kt
63,0 m2

3-4h+kt
86,0 m2

2h+kt
54,5 m2

4h+kt
95,5 m2

4h+kt
109,5 m2

3-4h+kt
69,5 m2

4h+kt
91,0 m2

LVV
18,5 m2

1h+kt
30,5 m2

Yhteistila
46,5 m2

5h+kt
89,5 m2

POhJakaaviO, keRROstasO +12,00-13,50

ASUNTOJAKAUMA

Säilytettävät rakennukset:

1h+kt (34,5m²)  1 kpl

2h+kt (54,5m²)  1 kpl

3h+kt (69,5-86m²)  3 kpl

4h+kt (91-109,5m²)  6 kpl

5h+kt (n.180m²)  1 kpl

Uudisrakennukset:

1h+kt (30,5-39,5m²)  9 kpl

2h+kt (44-60,5m²)  18 kpl

3h+kt (63m²)  1 kpl

4h+kt (87-120,5m²)   10 kpl

5h+kt (130m²)  3 kpl

YHTEISTILAOHJELMA

Säilytettävät rakennukset:

Irtaimistovarastot  98 m²

Ulkoiluvälinevarastot  126,5 m²

Lastenvaunut ja apuvälineet 14,5 m²

Polkupyörien säilytys 146 pp

Siivouskomero  2 m²

Pesula- ja kuivaustilat 23 m² + 19,5 m²

Kerhotila   75 m²

Talovarasto  5 m²

Tekninen tila  25 m²

Uudisrakennukset:

Irtaimistovarasto / VSS 45 m² + 102 m²

Lastenvaunut ja apuvälineet 17,5 m²

Siivouskomerot  7 m²

Kuivaustilat  21,5 m²

Tekninen tila  58 m²

VAIHTOEHTO 2.

ASUNTOJAKAUMA

Säilytettävä rakennus:

1h+kt (34-34,5m²)  2 kpl

2h+kt (54,5m²)  1 kpl

3h+kt (69,5-86m²)  3 kpl

4h+kt (91-109,5m²)  6 kpl

Uudisrakennukset:

1h+kt (30-38,5m²)   7 kpl

2h+kt (44,5-57,5m²)  11 kpl

3h+kt (62,5-81,5m²)  14 kpl

4h+kt (93-117m²)   11 kpl

YHTEISTILAOHJELMA

Säilytettävät rakennukset:

Irtaimistovarastot  144 m²

Ulkoiluvälinevarastot  45 m²

Lastenvaunut ja apuvälineet 6 m²

Polkupyörien säilytys 46 pp

Siivouskomero  2 m²

Kerhotila    90,5 m²

Pesula- ja kuivaustilat 20 m² + 19,5 m²

Tekninen tila  14,5 m²

Uudisrakennukset:

Irtaimistovarastot / VSS 104,5 m²

Ulkoiluvälinevarastot  121 m²

Lastenvaunut ja apuvälineet 22,5 m²

Polkupyörien säilytys 124 pp

Siivouskomerot  6,5 m²

Talovarasto  13 m²

Tekninen tila  60 m²
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n.+15,70

+15,00

+16,00

+16,50

4h+kt
106,0 m2

2h+kt
46,0 m2

2h+kt
49,5 m2

1h+kt
39,5 m2

2h+kt
44,0 m2

2h+kt
44,0 m2

5h+kt
130,0 m2

2h+kt
60,0 m2

4h+kt
87,0 m2

1h+kt
34,5 m2

3-4h+kt
69,5 m2

4h+kt
95,5 m2

4h+kt
109,5 m2

1h+kt
37,5 m2

4h+kt
108,5 m2

POhJakaaviO, keRROstasO +15,00-16,50
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+19,00

+18,00

+19,50

4h+kt
92,0 m2

4h+kt
106,0 m2

2h+kt
46,0 m2

2h+kt
49,5 m2

1h+kt
39,5 m2

2h+kt
44,0 m2

2h+kt
44,0 m2

1h+kt
37,5 m2

4h+kt
108,5 m2

POhJakaaviO, keRROstasO +18,00-19,50
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+21,00

+22,50

4h+kt
106,0 m2

2h+kt
46,0 m2

2h+kt
49,5 m2

1h+kt
39,5 m2

2h+kt
44,0 m2

2h+kt
44,0 m2

1h+kt
37,5 m2

4h+kt
108,5 m2

POhJakaaviO, keRROstasO +21,00-22,50
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+25,50

1h+kt
36,5 m2

2h+kt
44,0 m2

2h+kt
44,0 m2

1h+kt
37,5 m2

4h+kt
108,5 m2

POhJakaaviO, keRROstasO +25,50
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kORtteliJulkisivut POhJOiskaaRelle Ja kOillisvÄylÄlle 1:500

JulkisivumateRiaalit:

1. vaalea kattotiili
2. Paikallamuuraus/massiivirakenne + 3-kerrosrappaus
3. luonnonkivi-/sauvatiiliverhoilu

2.

1.

3.
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kORttelileikkaukset 1:500

korttelileikkaus a-a

korttelileikkaus b-b

korttelileikkaus C-C
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E / VAALEA HARMAA, KIRJAVA
kuten Petersen D91  

D / MUSTA, LAAVA
Tiileri, reikätiili, 
taustapatina- ja sileäpinta 

A /TUMMA HARMAA, KIRJAVA
Tiileri, ruukintiili, osassa tiiliä loft-pinta 
 

B /RUSKEANMUSTA
Tiileri, ruukintiili, osassa tiiliä loft-pinta 
 

C /RUSKEANKIRJAVA
Tiileri, ruukintiili, osassa tiiliä loft-pinta 
 

F / VAALEA KELTAINEN, KIRJAVA
kuten Petersen D70/D71  

G / RUSKEA KELTAINEN, KIRJAVA
kuten Petersen D31/D32  

TIILIPALETTI

Ti i l i ja lusta  paika l la  muurattua t i i l tä
-  Käytetään er i la is ia  t i i l iä ,  sävyjä ,  ladontoja  ja  saumavärejä
-  Ti i l i  ja  sävy vaihte lee asuntojen mukaan
- Yhteispihan puole isten asuntojen terass ien muur i t  asuntotyypin ju lk is ivun mukaan

Er ikois-  ja  kehysmuuraukset Katuun ra jautuvat  muur i t  kuten Petersen /Kolumba/K58/K44

Farver er vejledende
Farbabweichungen möglich
Colours are intended as a guide

PETERSEN TEGL A/S
Nybølnorvej 14 
DK-6310 Broager
Telefon: +45 74 44 12 36
Telefax: +45 74 44 04 34
E-mail: info@petersen-tegl.dk
 www.petersen-tegl.dk

ZD
1143 - 2015

Farver er vejledende
Farbabweichungen möglich
Colours are intended as a guide

PETERSEN TEGL A/S
Nybølnorvej 14 
DK-6310 Broager
Telefon: +45 74 44 12 36
Telefax: +45 74 44 04 34
E-mail: info@petersen-tegl.dk
 www.petersen-tegl.dk

ZD
1143 - 2015

Formater
DNF:  228 x 108 x 54 mm
HF:  220 x 105 x 65 mm
FF:  228 x 108 x 40 mm
Eksempel med hvid og grå fuge, DNF
Ingen rengøring med saltsyre

Formate
DNF:  228 x 108 x 54 mm
HF: 220 x 105 x 65 mm
FF: 228 x 108 x 40 mm
Beispiel mit weißer und grauer Fuge, DNF
Reinigen ohne Salzsäure

Sizes
DNF: 228 x 108 x 54 mm
HF: 220 x 105 x 65 mm
FF:  228 x 108 x 40 mm
Example with white and grey joint, DNF
Not to be cleaned with hydrochloric acid

D70

23KALASATAMAN SOMPASAAREN ASUINKORTTELI 10631,  1.6.2016   KAUPUNKIKUVANEUVOTTELUKUNTA

JulkisivuOte 1:100

JulkisivumateRiaalit:

1. vaalea kattotiili
2. Paikallamuuraus/massiivirakenne + 3-kerrosrappaus
3. luonnonkivi-/sauvatiiliverhoilu
4. Puunsävyiset ikkuna- ja ovipieliosat
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MATERIAALIT JA RAKENTAMISTAPA

TIILIPINNAT

RUUKINTIILET; VAALEAN, HARMAAN, RUSKEAN JA KELTAISEN SÄVYT

7.-12.KRS MATERIAALIT

- METALLI, 
- VAALEA TAUSTAMAALATTU LASI,
- RELIEFIKUITUBETONI
- PERIAATTEENA YKSIAINEISUUS

JULKISIVUPERIAATTEITA JA PARVEKERATKAISUJA
TIILIJULKISIVUILLA

- SISÄÄNVEDETYT PARVEKEVYÖHYKKEET, 
(PAIKALLA MUURATTU TIILI ULKOPINNASSA)
- ULOKEPARVEKKEET
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Veg Tech

VEGETATIONSTEKNIK

Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak
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VEGETATIONSTEKNIK

Grönare byggande för framtidens städer

MüNcHEN, SAKSA

6.kerros, viherkatto idealuonnos

Viherkatto,  Sedumtak (maksaruohokatto)

-valmis rullamattotuote, joka mahdollistaa valmiiksi kasvatetun vihermaton asentamisen katolle
-viherkattotuotteessa ja yläpohjan käännetyssä rakennetyypissä on erityisesti huomioitu vettä pidät-
tävä pintakerros ja juurisuojaus
-viherkatossa on montaa eri kasvityyppiä, joista kasvuolosuhteisiin parhaiten sopeutuvat menestyvät
-viherkatto-osa ei ole liikennöitävissä

Terass i laudoitus

-liikennöitäville terassiosille asennetaan puukomposiitista valmistettu säänkestävä terassilaudoitus
-terassi toteutetaan täysin esteettömänä samaan tasoon sisätilojen lattian kanssa
-terassiosan rakennetyyppi on pintarakenteita lukuun ottamatta sama kuin viherkatto-osalla 
(pintabetonilaatan alapuolinen rakenne), joten viher- ja oleskeluterasseille saadaan käännetyn 
katon lämmön- ja vesieristeiden osalta yhtenäinen ja turvallinen rakenne

Terass ios ien ra jaukset ja i r tokalustus

-saunaosaston ja kerhotilan yhteyteen tulee terassilasein lasitettu suojaisa lähialue (pieliseinien 
syvyydeltä)
-terassiosat rajataan maalatuin teräspinnakaiten viherkatto-osasta, samainen teräspinnakaide 
jatkuu myös räystäsosalla (kaiteen korkeus h=1100mm räystään ylimmältä kohdalta mitattuna)
-terassiosille voidaan tuoda irtoruukuin korkeampaa suojaavaa kasvillisuutta

SedumtakSedumtak

Sedumtak

Julkisivu Polariksenkadulle 1:150

1. Paikalla muurattu tiili, 
ruskea (KATU)

6. Betonisokkelielementti, 
silikonimuottikuvioitu väribe-
toni, ruskea

7a. Ikkuna, polttomaalattu 
musta

8a.Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu musta

11. Struktuurimaalattu 
teräslevypintainen ulko-ovi, 
musta

2. Paikalla muurattu tiili, ra-
pattu valkoinen, puuhierretty 
(SISÄPIHA)

4. Luonnonkivimuuri 7b. Ikkuna, polttomaalattu 
vaalean harmaa (SISÄPIHA)

8b. Teräspinnakaide, polt-
tomaalattu vaalean harmaan 
(SISÄPIHA)

10. Pellitykset yleensä, vaal-
ean harmaa (SISÄPIHA)
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1. Paikalla muurattu tiili, ruskea
2. Paikalla muurattu tiili, rapattu valkoinen, puuhierretty
3. Ikkunakehys, muurattu tiili, ruskea
4. Luonnonkivimuuri
5. Levyrappaus, valkoinen
6. Betonisokkelielementti, silikonimuottikuvioitu väribetoni, ruskea
7. Ikkuna
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalattu vaalean harmaa
8. Teräspinnakaide
 a) polttomaalattu musta
 b) polttomaalaatu vaalean harmaa
9. Räystäspellitykset
10. Pellitykset yleensä
11. Struktuurimaalattu teräslevypintainen ulko-ovi, musta
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Kaupunkikylä, elegantisti betonista
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KATTOPINNAT 

- VIHERKATOT, 
- KIVIPUUTARHAT 
- KATTOTERASSIT 

PIHOJEN RAJUTUMINEN KATUTILAAN JA YHT. PIHAAN

- TIILI- TAI LUONNONKIVIMUURIT
- KASVILLISUUS
- TIILI JA LUONNONKIVI PIHAPINNOISSA

KRUUNUVUORI

54

VIITESUUNNITELMA 10.10.2014

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

MATALAT OSAT 

- OMAT KUISTIT JA PIHAT
- RANSKALAISET PARVEKKEET

JulkisivumateRiaalit:

1. Punainen kattotiili
2. Paikallamuuraus/massiivirakenne + 3-kerrosrappaus
3. luonnonkivi-/sauvatiiliverhoilu
4. Puunsävyiset ikkuna- ja ovipieliosat
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Työryhmä, anttinen oiva arkkitehdit oy:

selina anttinen, arkkitehti saFa
Vesa oiva, arkkitehti saFa

riku rönkä, arkkitehti saFa
anna Grönlund, arkkitehti saFa 

saara linden, arkkitehti yo
Tuula jeker, arkkitehti saFa

jussi kalliopuska, arkkitehti saFa

Työryhmä, ark-byroo oy:

Marianna heikinheimo, arkkitehti saFa


