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• Alueen ympärillä rakentaminen on työpaikka- ja liikerakentamista. 
Ympäristössä on paljon melua ja pölyä aiheuttavia liikenneväyliä.

• Korttelipihoista on haluttu kehittää vehreitä lähiympäristöjä vastapainoksi 
ympäristön karuille lähtökohdille.

• Pihoilla kasvillisuudesta pyritään muodostamaan monilajista ja 
kerroksellista.

• Hulevesiä käsitellään pintaratkaisuina sadepuutarhoissa ja painanteissa 
sekä myös maanalaisissa järjestelmissä.
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• Korttelin keskiosaan muodostuu kulkureittien rajaama yhteinen 
korttelipiha. Rakennusten väleihin muodostuu kulkuyhteyksiä viheralueelle.

• Korttelipihalle sijoittuu leikki- ja oleskelualue, pihanurmikoita, 
pintavesipainanne ja sadepuutarha.

• Kasvillisuus on monilajista ja kerroksellista. 
• Pyöräkatoksen katto hyödynnetään niitty- tai ketokattona.
• Kulkutiet toimivat pelastusteinä, jolloin niiden tulee olla riittävän leveitä 

pelastuskaluston liikkumisen mahdollistamiseksi. Kulkuteiden leveyttä 
pyritään häivyttämään toteuttamalla kulkureitit osittain nurmikiveyksenä. 
Nurmikiveys vähentää myös vettä läpäisemättömän asfaltin pinta-alaa.

• Suunnitellulla ratkaisulla saavutettava viherkerroin on 0,94.
• Oleskelualuetta muodostuu 2881 m², joka vastaa yli 10% osuutta 

asuinkerrosalaneliöistä.
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• Korttelin keskiosaan muodostuu kulkureittien rajaama yhteinen 
korttelipiha. Rakennusten edustalle muodostuu pienempiä hyvin suojaisia 
sisäänkäyntipihoja. 

• Korttelipihalle sijoittuu leikki- ja oleskelualue, pihanurmikoita sekä 
pintavesipainanne.

• Kasvillisuus on monilajista ja kerroksellista. 
• Kulkutiet toimivat pelastusteinä, jolloin niiden tulee olla riittävän leveitä 

pelastuskaluston liikkumisen mahdollistamiseksi. Kulkuteiden leveyttä 
pyritään häivyttämään toteuttamalla kulkureitit osittain nurmikiveyksenä. 
Nurmikiveys vähentää myös vettä läpäisemättömän asfaltin pinta-alaa.

• Pyöräkatoksen katto hyödynnetään niitty- tai ketokattona.
• Suunnitellulla ratkaisulla saavutettava viherkerroin on 0,89.
• Oleskelualuetta muodostuu 3167 m², joka vastaa yli 10% osuutta 

asuinkerrosalaneliöistä.
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• Hyvinvointikeskuksen piha-alueelle tulee sijoittaa alueet päiväkodin ja koulun 
käyttöön. Koululaisten ulkoilupiha jaetaan pienemmille ja isommille koululaisille 
soveltuviin toiminnallisiin alueisiin. 

• Käytettävissä olevan pinta-alan mukaan ulkoilualuetta saadaan riittävästi 131:lle 
päiväkotilapselle sekä 900 koululaiselle. Mitoitusohjeena on käytetty lukuja 15 
m²/päiväkotilapsi ja 5 m²/koululainen.

• Pysäköintialueen ja koululaisten piha-alueen väliin muotoillaan loivapiirteinen 
kumpu, joka rajaa visuaalisesti ulkoilupihan omaksi alueekseen.

• Piha rajautuu pohjoisreunasta ja osin länsireunasta melusuojana toimivaan 
katokseen. Katoksen alle ja seiniin voidaan toteuttaa toiminnallisuutta.

• Katoksen katto hyödynnetään niitty- tai ketokattona.
• Muilta osin piha tulee aidata. Alueen luonteeseen sopivia aitamateriaaleja ovat 

puu ja kivi. Esim. kivikoriaita puisilla yksityiskohdilla elävöitettynä on sopiva 
ratkaisu. Aidan tulee olla vähintään 120 cm korkea.
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• Hyvinvointikeskuksen pihan länsipuolella viheralueella on puustoinen vyöhyke, joka 
tukee alueen läpi kulkevaa ekologista yhteyttä. Myös tontilla puusto on pyritty 
sijoittamaan erityisesti länsiosaan, jolloin latvuspeittävyys painottuu ekologisen 
yhteyden tuntumaan ja piha-alue liittyy luonteeltaan ympäröivään kokonaisuuteen.

• Päiväkodin ja koulun piha-alueelle kohdistuu todella kova kulutus. Tämän vuoksi 
kasvillisuusalueet on pyritty järjestämään omiksi ryhmikseen, jolloin ne kestävät 
paremmin kulutusta ja ryhmät voidaan myös aidata kulumisen ehkäisemiseksi.

• Suunnitellulla ratkaisulla saavutettava viherkerroin on 0,84.

• Piha-alue halutaan ottaa tehokkaasti toiminnalliseen käyttöön. Tämän vuoksi 
hulevesijärjestelyt toteutetaan korttelissa pääasiassa maanalaisin järjestelyin. Osa 
hulevesistä johdetaan viivytys- sekä biosuodatuspainanteisiin.
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• Alueen luonteeseen sopivia aitamateriaaleja 
ovat puu ja kivi

• Kivikori:
• Kevytrakenteinen kivikorimuuri
• Yläosan muotoilu selänne-laakso -vaihtelu
• Kivikoriin lisätään puuyksityiskohtia 

tuomaan pehmeyttä
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Dia 3
1. When green roofs go brown (11.8.2015). Wildflower Turf. Noudettu 20.10.2022 osoitteesta 

https://wildflowerturf.co.uk/2015/08/11/when-green-roofs-go-brown/
2. Satu Tegel (n.d.).Perennat - vanha. Helsingin kaupunkitilaohje. Noudettu 20.10.2022 osoitteesta 

https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/perennat/ 
3. Monica Äijälä (15.12.2021). Hulevesi – ongelma vai mahdollisuus. Oma piha. Noudettu 

20.10.2022 osoitteesta https://omapiha.info/arkistot/79357
Dia 13 
1. Kivikorimelumuuri (n.d.). Granlunds-nettisivut. Noudettu 28.04.2022 osoitteesta 

https://www.granlunds.com/fi/kivikorit/referenssit/.
2.-4. Kivikoriaitoja (n.d.). Ikitaito-nettisivut. Noudettu 25.04.2022 osoitteesta 

https://www.ikitaito.fi/kuvagalleria.
Dia 14
1. Tantalum (n.d.). Lappset. Noudettu 20.10.2022 osoitteesta 

https://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuote/tantalum/220005
2. Outi Karilahti (10.7.2015). Asuntomessukohteen katolla kukkii ketoniitty – uskomaton elämys 

keskellä urbaania maisemaa. MTV. Noudettu 20.10.2022 osoitteesta 
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/asuntomessukohteen-katolla-kukkii-ketoniitty-uskomaton-
elamys-keskella-urbaania-maisemaa/5219850#gs.fmqiam

3. Ulkokiipeilyseinä (n.d.). RS Parks. Noudettu 21.10.2022 osoitteesta 
https://rsparks.fi/palvelut/kiipeilyseinat/ulkokiipeilyseina/

4. Apollo (n.d.). Lappset. Noudettu 20.10.2022 osoitteesta 
https://www.lappset.fi/Tuotteet/Tuote/apollo/220230

5. Princeton University Art Museum (n.d.) Two New Maya Lin Works Grace Grounds of Lewis Arts 
Complex. Town Topics. Noudettu 20.10.2022 osoitteesta
https://www.towntopics.com/wordpress/2019/10/30/two-new-maya-lin-works-grace-grounds-
of-lewis-arts-complex/



Ramboll


