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1. Yleistä

1.1 Ohjeen tarkoitus

Nämä rakennustapaohjeet täydentävät koko Pyhätunturin asemakaavan osa-alueen B yleisiä 
rakennustapaohjeita, jotka on päivätty 3.9.2008. Rakennustapaohjeet koskevat Kanervikkokadun 
asemakaava-alueen korttelialueita 1121-1141 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita. 

Alueelta on laadittu Pyhä-Luoston matkailualan henkilöstön asumis- ja palvelutarpeita käsittelevä 
konseptisuunnitelma (Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy, 12.12.2012), jonka lähtökohtana ovat 
olleet rakentamisen ekologisuus, ilmaston ja vuodenaikojen huomioiminen, elinkaariajattelu, 
luontoarvot, sosiaalinen kestävyys sekä alueen arkkitehtuuri. Rakennustapaohjeiden tarkoituksena 
on ohjata Kanervikkokadun asemakaavan rakentumista konseptisuunnitelman hengen mukaisesti. 

Tekstissä on sitovia määräyksiä ja suosituksia. Tarkoitus on, että ohjeiden vaikutusalueella 
rakentaminen tapahtuu näiden ohjeiden periaatteita noudattaen. Määräykset ja suositukset on 
tarkoitettu suunnittelijoiden, rakentajien ja rakennusvalvonnan käyttöön. Lopullisesti rakentaminen 
tapahtuu rakennusluvan perusteella, joten nämä ohjeet pitää saattaa osallisten tietoon jo 
hankkeiden alkuvaiheessa, kun suunnitelmia aletaan valmistella. 

Näistä ohjeista voi tapauskohtaisesti ja perustellusti poiketa, jos se kokonaisuus huomioon ottaen 
johtaa parempaan ympäristöön ja on ohjeiden hengen mukainen. Merkittävistä poikkeamista on 
rakennuslupavaiheessa pyydettävä Pelkosenniemen kunnan maankäytön lausunto. 

!
Kuva 1. Kanervikkokadun pysyvän asumisen alueen aluepiirros. 
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1.2 Suunnittelualue

Suunnittelualue on rakentamatonta, melko alavaa suoaluetta, jota halkoo puronuomat. Alue on 
harvapuustoista mäntykangasta sekä harvapuustoista avosuota. Suot ovat tyypillisiä aapasoita, 
joiden pinnoilla mutkittelevat kuivat jänteet ja niiden välissä vetiset rimmet. Rakennusalueet 
sijoittuvat pääasiassa ympäristöään ylempänä oleville ja rakennettavuudeltaan hyville 
maaperäalueille. Alueella sijaitsee kiinteitä asemakaavakarttaan merkittyjä muinasjäännöskohteita, 
jotka ovat pääosin hyvin säilyneitä pyyntikuoppia. 

!  
Kuva 2. Kuvia suunnittelualueelta. 

2. Koko aluetta koskevat yleiset ohjeet

2.1 Energiatehokkuus

Rakennusten sijoittaminen tontille ja tilasuuntaukset 

- Maastonmuodot pyritään huomioimaan niin, että joudutaan tekemään mahdollisimman vähän 
louhimisia ja maansiirtoja. 

- Lämmitysenergian tarvetta pyritään pienentämään sijoittamalla rakennukset tuulensuojaan, 
mutta niin, että ne pystyvät hyödyntämään auringonsäteilyä. 

- Maastoa ja kasvillisuutta pyritään käyttämään tuulensuojana istuttamalla/säilyttämällä 
pohjoispuolella havupuita, jotka suojaavat tuulilta myös talvella, ja eteläpuolella lehtipuita, jotka 
varjostavat auringolta kesällä, mutta päästävät auringon lämmittämään talvella. 
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- Tilojen lämmitystarvetta pyritään pienentämään hyödyntämällä passiivista aurinkoenergiaa 
suuntaamalla verrattain suuri ikkunapinta-ala etelään, sekä sijoittamalla oleskelutilat etelään ja 
tilat, joissa ei oleskella, pohjois- ja itäpuolelle. 

Rakennuksen energiatehokkuus 

- Rakennukset pyritään toteuttamaan passiivitalon rakenneperiaatteita paikallisiin olosuhteisiin 
soveltaen: 

- Lämmitysenergian vuotuinen tarve ≤ 30 kWh/m2 
- Ulkoseinät, yläpohja ja maanvarainen alapohja U <0,15 W/(m2K) 
- Alapohja tuuletettu U <0,10 W/(m2K) 
- Ikkunat U <0,80 W/(m2K) 
- Ulko-ovet U <0,40 W/(m2K) 
- Ilmatiiveys Q50 < 0,6 

- Rakennusten muoto pyritään pitämään pelkistettynä; monimuotoisuus kasvattaa ulkovaipan 
pinta-alaa ja lisää ulkonurkkien ilmanvuotomäärää. 

- Rakennuksen ulkovaipan eli ulkoseinien sekä ylä- ja alapohjan pinta-ala pyritään pitämään 
mahdollisimman pienenä suhteessa sisätilaan. 

- Rakennuksen vaippa tulee olla hyvin lämpöeristetty, ulkopinnalta tuulenpitävä ja sisäpuolelta 
ilmanpitävä. 

- Rakennuksiin pyritään toteuttamaan viherhuoneita ja lasitettuja parvekkeita, jotka toimivat 
puskurivyöhykkeinä sisätilan ja ulkotilan välillä. 

- Tulo- ja poistoilmanvaihto varustetaan tehokkaalla lämmön talteenotolla. 
- Tuloilma pyritään esilämmittämään passiivisesti esim. maalämpöä hyödyntäen. 

2.2 Energian kulutus ja tuotanto

Alueen energiahuoltoa hoitamaan on suunniteltu perustaa aluelämpöyhtiö johon liittyvät osakkaiksi 
kaikki alueen kiinteistöt. yhtiön tavoitteena on tuottaa mahdollisimman edullisesti energiaa kaikkien 
kiinteistöjen tarpeisiin. Energia tuotetaan usealla eri järjestelmällä, jotka täydentävät toisiaan 
älykkäästi säädettynä. Järjestelmän keskeisiä komponentteja ovat ensivaiheessa aurinkopanelit, 
aurinkokeräimet ja geoenergia maalämpökaivoilla. Myöhemmässä vaiheessa CHP-voimala. 
Aluelämpöyhtiö omistaa ja ylläpitää alueellisen energiaverkon ja energian tuottamiseen käytettävät 
tekniset järjestelmät mm. rakennuksiin asennettavat aurinkovoimalat. 

Alla kuvattuna ratkaisuja, joita tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä hyödyntämään rakennusten 
energiahuoltoa suunniteltaessa. 

Energian tuotanto 

- Kaikki rakennukset käyttävät uusiutuvaa energiaa. 
- Rakennuksissa varaudutaan aurinkokennojen/-keräimien asentamiseen. 
- Pientaloalueella autokatosten kattomateriaaleina aurinkolämpölaitokset. Autokatoksissa tulee olla 

mahdollisuus hybridi- tai sähköautojen lataukseen. 
- Rakennesuunnittelussa varaudutaan pientuulivoiman sijoittamiseen rakennuksen katolle. 
- Ns. hybridijärjestelmä, jossa liitetään samaan lämmönvaraajaan ilma-vesilämpöpumppu, varaava 

tulisija ja aurinkokeräin, on hyvä vaihtoehto uudisrakentamiseen. 
- Etenkin suurempiin rakennuksiin asennetaan maalämpöpumppu. Aurinkolämmöllä nostetaan 

maalämmön ottopuolen lämpötilaa neljästä asteesta esimerkiksi kymmenasteiseksi. 
- Alueelle rakennetaan oma chp-laitos eli sähkön ja lämmön yhteistuotantojärjestelmä. 

Lähikaukolämpöverkkoon kytketään tuottajina chp-laitos, maalämpö, aurinkovoimala sekä 
suurikokoinen lämpöakku, joka toimii esilämmitysyksikkönä palvelurakentamisen alueella, ja 
lämpöakun lämpötilan noustessa korkeaksi keskikesällä siitä voidaan tuottaa maalämpöä 
alueella. 

- Lähikaukolämpöverkko toteutetaan matalalämpöperiaatteella, ja kukin asuntoalue ja pientalo 
nostaa lämmön tarvittavalle korkeudelle omalla kompressorilla. 

Energian kulutus 
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- Kaikessa rakentamisessa pyritään nollaenergiarakentamiseen, joka tarkoittaa että rakennus 
tuottaa yhtä paljon energiaa kuin kuluttaa. 

- Taloautomaatio mahdollistaa kuluttajalle sähkön , lämmön, veden ja lämpimän käyttöveden 
kulutuksen sekä sisäilmaolosuhteiden reaaliaikaisen seuraamisen. Tietoisuus 
energiankulutuksesta vähentää sitä. 

- Kaikki asennettavat kiinteät laitteet ja valaisimet tulee kuulua parhaaseen energialuokkaan. 
- Valaistuksen ja muun sähkölaitteiston toimintaa ohjataan hämärä-, aika- tai liiketunnistimilla tai 

muulla kulutuksen vähentämiseen tähtäävällä automatiikalla. Esimerkiksi asuinkerrostalojen 
porrashuoneista valaistaan ainoastaan ne kerrokset, joissa liikutaan. 

- Lämpötilan säätö rakennuksissa kotona-/poissakytkimellä. 
- Suunnitelmiin tulee sisältyä selvitykset sähkönkulutusta pienentävistä ratkaisuista. 

Chp-laitokset 

- Suurempi laitos toimii veden hyörystämisen periaatteella eli paineistettu höyry johdetaan 
turbiiniin. 

- Pienempi laitos toimii diesel-moottorilla, joka pystyy käyttämään dieselpolttoaineen lisäksi 
maakaasua ja biokaasua. Liike-energia muutetaan sähköksi ja prosessista yli jäävä lämpö 
siirretään matalalämpöverkkoon, joka jäähdyttää moottoria tehokkaasti. 

- Biokaasu tuotetaan joko paikallisesti, mikäli raaka-ainemäärät ovat tarpeeksi suuria, tai biokaasu 
tuodaan yhteisesti rakennetusta kaasukellosta, joka myös paineistaa kaasun kuljetuskelpoiseksi. 

Maalämpölaitos 

- Maalämpölaitoksen reiät porataan ns. pienreikinä, jolloin niiden syvyys on perinteisiä reikiä 
merkittävästi syvempi. Pumpattu lämpöenergia siirretään pumppuasemilta 
matalalämpöverkkoon. 

Rakennuskohtaiset lämpöpumput 

- Rakennusten lämpökompressorit ovat yhden kompressorin pumppuja, jotka pumppaavat 
poistoilmasta ja harmaista käyttövesistä lämmön talteen, sekä lisäksi nostavat 
matalalämpöverkosta tarvittaessa lämpöä rakennuksen käyttöön sekä tarvittaessa nostavat 
matalalämpöverkosta lämpöä rakennuksen käyttöön korkeammille lämpötiloille. 

Aurinkolämpövoimala 

- Aurinkolämpövoimalat syöttävät suoraan energian matalalämpöverkkoon, josta energia 
tarvittaessa nostetaan korkean lämpötilan verkkoon siirtolämpöpumpulla. Tämä antaa 
hyötysuhteeltaan parhaimman ja kustannustehokkaimman lämpövoimamallin aurinkoenergialle. 

- Tavoitteena saada puolet vuoden vedenlämmityksen energiasta aurinkolämmöstä. Vuotuinen 
aurinkoenergian tuottotavoite on 840 MWh. 

Vesi- ja viemäri 

- Rakennuksiin asennetaan kaksoisvesijärjestelmä. 
- Jäteveden poistoputkessa tulee olla lämmön talteenotto. 
- Harmaat pesuvedet johdetaan puhdistuskaivojen kautta paikallisiin imeytysrakenteisiin. 
- Rakennuksiin asennetaan asuntokohtainen lämpimän käyttöveden kulutusta näyttävä mittari, 

jossa on mahdollisuus sekä reaaliaikaiseen että pitkän aikavälin kulutuksen seurantaan ja 
vertailuun. 

- Vesiliittymiin asennetaan paineen alennin. 
- Vedensekoittajat ovat vettä säästäviä. 
- Vesikalusteet ja -laitteet ovat vähän vettä kuluttavia. 
- Käyttöveden esilämmitys: isompi säiliö (esimerkiksi 3000 l) esilämmitetään 20 asteiseksi 

aurinkoenergialla. Lopputulistus tapahtuu maalämmön ja aurinkolämmön hybridinä tai sähköllä. 
- Rakennuksen sisäiset lämminvesiputket tulee olla eristettyjä. 
- Suunnitelmiin tulee sisältyä selvitykset vedenkulutusta pienentävistä ratkaisuista. 

�4



Pelkosenniemi
PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B
KANERVIKKOKADUN ASEMAKAAVA , K 1121-1141
RAKENNUSTAPAOHJEET 21.11.2017

2.3 Rakennusmateriaalit

- Rakennusmateriaaleissa huomioidaan niiden kestävyys, huollettavuus, korjattavuus, 
kierrätettävyys ja niiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. 

- Ympäristökuorma suhteutetaan rakenteiden käyttöikään ja muuhun saatuun hyötyyn. 
- Rakennusmateriaaleissa suositaan uusiutuvia ja paikallisia materiaaleja niin pitkälle kuin se on 

mahdollista. 
- Käytetään mahdollisimman paljon hiiltä varastoivia rakenteita, kuten puuta, niin sisä- kuin 

ulkorakenteissa. 
- Eristeissä suositellaan käytettävän ekologisia materiaaleja kuten puukuitueristettä tai 

pellavaeristettä. 
- Sisäseinien ja välipohjien rakenteissa tulee suosia lämpöä varaavia rakenteita. Auringon 

lämpöenergiaa voidaan varastoida rakenteisiin (esim. seinä- ja lattiamateriaaleihin), jotka 
luovuttavat sitä yöllä. 

- Lattiamateriaalina tulee mahdollisimman paljon käyttää uusiutuvia ja kierrätettäviä, ekologisia 
luonnonmateriaaleja, kuten puuta, kiveä, linoleumia tai korkkia. 

- Maaleina tulee suosia keitto- ja öljymaaleja kuten pellavapohjaisia perinnemaaleja. Lakat voi 
korvata pellavaöljyllä tai luonnonvahalla. 

2.4 Jätehuolto

- Asuntojen suunnittelussa tulee huomioida tehostetun jätelajittelun edellyttämät tilavaraukset 
keittiöissä ja/tai eteisissä. 

- Talo- tai yhtiökohtaisesti tulee varautua järjestämään keräykset muoville, energiajakeelle, 
biojätteelle, metallille, lasille, paperille ja pahville. Sekajäte voidaan kerätä korttelikohtaisesti. 

- Pientaloissa tulee olla 200-400 litran lämpöeristetty talouskompostori taloutta kohden tai 
vaihtoehtoisesti riittävän suuri korttelin yhteinen kompostori. Puutarhajätteet kompostoidaan 
omalla tontilla. 

- Korttelitalojen tai lähiruokatorin yhteyteen pyritään järjestämään kierrätyspiste, missä itselle 
tarpeettomia tavaroita voi kierrättää eteenpäin. Pisteessä voi olla myös korjauspaja, jossa voi 
korjata rikki menneitä esineitä. Kierrätyspiste vähentää osaltaan syntyvän sekajätteen määrää. 

- Alueelle tulevalle huoltovarikolle pyritään toteuttamaan alueen yhteinen jätepuristin, jonne alueen 
sekajäte kootaan keskitetysti. Kuljetuskustannukset sekä jätteenkuljetukseen käytettävä energia 
saadaan minimoitua, kun kuljetusväli pitenee ja aina viedään täysiä kuormia. 

- Alueen sisällä varataan alueet lumen läjitykselle. 

2.5 Ulkotilat

Rakennuspaikka 

- Puita ei kaadeta ennen tontin luovuttamista. 
- Rakennustöissä syntyviä kaivuumassoja hyödynnetään pihan rakentamisessa. 
- Rakennuspaikan maastonmuotoja ja kosteusolosuhteita ei oleellisesti muuteta. 

Hulevedet 

- Asfalttia ja laatoitusta käytetään vain välttämättömillä kulkureiteillä ja oleskelupaikoilla. 
Vettäläpäisevät pintamateriaalit mahdollistavat vesien imeytymisen maaperään. Suodattamalla 
vesi maakerroksen läpi se puhdistuu. 

- Hulevedet käsitellään luonnonmukaisesti. Sade- ja sulamisvedet pyritään käsittelemään 
imeyttäen ja viivyttäen niiden syntysijoilla altaita, imeytyskenttiä ja viherkattoja apuna käyttäen. 

- Hulevedet imeytetään ja käytetään hyödyksi kokonaan omalla tontilla, esimerkiksi kasteluun, tai 
toissijaisesti johdetaan viivyttäen kokoavaan hulevesipainanteeseen. 

Kasvillisuus 

- Tontin kasvillisuus ja eläimistö otetaan huomioon mahdollisimman hyvin jo suunnitteluvaiheessa. 
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- Istutuksissa käytetään tontille luontaisia kasveja. Tonteilla suositaan kotimaisia maatiaislajikkeita 
viljely- ja koristekasveina. Kasvit istutetaan toisiaan hyödyntävästi monilajisiksi kasvustoiksi. 

Lähiruoka 

- Alueella sijaitsevat siirtolapuutarha-/palstaviljelyalueet on tarkoitettu pääasiassa alueen 
asukkaiden lähiruoan kasvatukseen ja viljelyyn. 

- Alueelle saa rakentaa viherhuoneita ruoan kasvatukseen. 

2.6 Liikenne

- Rakennettavien katujen määrä minimoidaan kustannustehokkuuden edistämiseksi ja 
luontoalueiden säästämiseksi. 

- Alueelle tehdään yksi kokoojakatu, joka toteutetaan lenkkinä joukkoliikenteen 
mahdollistamiseksi. Eniten alueen sisäistä liikennettä aiheuttavat toiminnot sijoitetaan 
kokoojakadun varteen. 

- Keskusalueella ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne erotetaan siten, että palveluiden alueelle 
syntyy autoton kävelykeskusta. Alueen sisälle toteutetaan ympärivuotisesti auki pidettävä kevyen 
liikenteen reitistö, joka jatkuu myös alueen ulkopuolelle. 

- Rakennusten sisäänkäynnit tulee suunnitella helposti saavutettavaksi, ei laajoja pysäköintialueita 
jalkakäytävien ja rakennusten väliin. 

- Kaikkiin rakennuksiin pyritään asentamaan laajakaistayhteydet, jotka mahdollistavat etätyön 
tekemisen. 

2.7 Sosiaalinen kestävyys ja elinkaariajattelu

- Laaja valikoima erilaisia asuntotyyppejä ja -kokoja tukee monipuolista väestörakennetta alueella. 
- Huoneistot rakennetaan muunto- ja käyttöjoustaviksi. Suunnitteluvaiheessa laaditaan selvitykset 

asuntojen monipuolisuudesta, huoneistopohjien muuntojoustosta, yhteistilojen 
monipuolisuudesta sekä rakennusten soveltuvuudesta liikuntarajoitteiselle. 

- Pienrakennusten kiinteät osat (keittiö, pesu- ja vaatehuoltotilat, wc-tilat, säilytystilat sekä 
lämmitys- ja ilmanvaihtotekniikka) pyritään suunnittelemaan niin, että järjestelmissä huomioidaan 
rakennuksen mahdollinen myöhempi laajentaminen. 

- Rakennuksen ja sen tilojen mahdolliset myöhemmät käyttötarkoituksen muutokset pyritään 
huomioimaan suunnittelussa siten, ettei kantaviin rakenteisiin tai aukotukseen tarvitse kajota, ja 
huoneita voi helposti jakaa tai yhdistää. 

- Rakentamisessa pyritään yhteisöllisyyttä lisääviin ratkaisuihin. Yhteiskäyttötilat (harrastustilat, 
kierrätyshuone, pesutupa, sauna) lisäävät alueen yhteisöllisyyttä sekä säästävät käyttäjien 
rakennus-, vuokra- ja käyttökuluissa. Kun asukkaat tuntevat olevansa osa yhteisöä ja yhteisön 
välittävän heistä, sitoutuminen alueeseen, sen asukkaisiin ja yhteiseen toimintaan kasvaa. 
Mahdollisuus osallistua alueen tai oman kodin suunnitteluun edesauttaa tätä. Kun omasta 
asuinalueesta halutaan pitää huolta, ekologisten valintojen tekeminen on mielekästä. 
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3. Korttelialueita koskevat ohjeet

�

Kuva 3. Korttelialueet. 
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3.1 Asuinpientalojen korttelialueet 1123, 1124, 1131, 1133-1135

- Rakennukset sijoittuvat aluetta rajaavan suoalueen ja kuivan mäntykankaan välille loivalle 
rinnevyöhykkeelle. Rakennukset sijoitellaan yhtenäiseen maaston mukaan kaareutuvaan 
rintamaan siten, että kaikista asunnoista avautuu vapaa näkymä maisemaan. 

- Autokatokset ja varastot sijoitetaan rakennusten väliin niin, että rakennukset voidaan kytkeä 
toisiinsa pareittain. Kumpikin rakennuksista voi käsittää yhden tai kaksi asuntoa. 

- Rakennuspaikan rinteisyydestä riippuen lattiatasoja voidaan porrastaa ja tehdä parvia. 
- Rakennuksilla muodostetaan rajattuja pihapiirejä. Ilmansuunnista riippuen rakennusten väleihin 

voidaan perustaa kasvimaita ja hyödyntää kattovesiä kastelussa. 
- Rakennusten lvi-järjestelmissä huomioidaan kaksoisvesijärjestelmä sekä sadeveden talteenotto. 
- Autokatokset tehdään niin, että niiden katoille voidaan asennetaan aurinkopanelit sähköautojen 

lataamista varten. 
- Kattomuoto on pääosin satulakatto tai pulpettikatto. Kattokaltevuus n. 1:3. Harjan suunta 

likimäärin kadun puoleisen tontin rajan suuntainen. Katemateriaali tumman harmaa pelti tai 
huopa. 

- Julkisivuverhous pääosin vaakalankkua tai höylähirttä. Täydentävissä osissa voi käyttää 
luonnonkiviverhousta ja/tai rappausta. Yleissävy vaalean harmaa. Täydentävissä osissa voi 
käyttää valkoista, okraa, ja sinistä tehostevärinä. 

!  

Kuva 4. Kytketty pientalo. Esimerkkiluonnos.  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3.2 Asuinkerrostalojen korttelialueet 1121, 1126, 1130, 1137

- Pienkerrostalot rakennetaan siten, että ne koostuvat kahdesta porrashuoneella toisiinsa 
kytketystä kapearunkoisesta siivestä, joissa on läpi rungon asunnot. Siipien asentoa voidaan 
säätää rakennuspaikan ja tontin vaatimusten mukaan. Kulku asuntoihin järjestetään pohjois- ja 
itäsivuilla olevien sivukäytävien kautta, ja asuintilat avautuvat pihalle etelään ja länteen. 

- Rakennukset voidaan toteuttaa myös rivitalo -tyyppisesti, jolloin porrashuonetta ei tarvita. 
- Pihan puolelle tehdään yhtenäiset lasitetut parvekenauhat. Rakennusten maantasokerroksiin saa 

sijoittaa aputiloja. 
- Erilliset autokatokset ja varastot sijoitetaan rajaamaan piha-aluetta niin, että ne muodostavat 

suojattuja pihapiirejä. Autokatokset rakennetaan niin, että niiden katoille on mahdollista sijoittaa 
aurinkopaneleita. 

- Rakennussiipien päihin voidaan sijoittaa lasitetut viherhuoneet. Kolmannen kerroksen asuntoihin 
liittyy harjan alle sijoitettava parvi. 

- Siipien kattomuoto on pääosin satulakatto tai pulpettikatto. Kattokaltevuus n. 1:3 - 1:4. 
Satulakaton harjan suunta poikittainen. Katemateriaali tumman punainen pelti tai huopa. 

- Julkisivuverhous pääosin pystysuuntaista lomalaudoitusta tai peiterimalaudoitusta, johon 
tehdään kerroskohtaiset katkot vaakalistoin. Täydentävissä osissa voi käyttää 
luonnonkiviverhousta ja/tai rappausta. Yleissävy tumman harmaa. Täydentävissä osissa voi 
käyttää valkoista, okraa, ja punaista tehostevärinä. 

!  

Kuva 5. Kytketty pienkerrostalo. Esimerkkiluonnos eri kattomuodoilla.  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3.3 Asuinkerrostalojen korttelialueet 1128, 1129

- Korttelialueet on tarkoitettu sekoitetuille toiminnoille. Kortteleihin voi sijoittua esimerkiksi 
asuntola, palveluasuntoja, taiteilijoiden työhuone- ja studiotiloja, etätyökeskus, päiväkoti ja 
alakoulu, lähiruokatori, ateriapalveluja, huoltoyhtiön palveluja, terveydenhoitajan päivystyspiste 
tai pesupalveluja. Lähipalvelut sijoitetaan rakennusten maantasokerroksiin. Toiseen ja 
kolmanteen kerrokseen sijoitetaan yhteisöllisen ja erityisasumisen tiloja, joita voivat olla 
esimerkiksi eri asteiset palveluasunnot ikääntyville, taiteilijoiden ateljee-asunnot ja opiskelija-
asunnot. 

- Korttelit sijoittuvat kokoojakadun ja jalankulkuraitin väliin siten, että huolto ja ajo pysäköintiin 
tapahtuu kadulta, ja käynnit asuntoihin ja palvelutiloihin sijaitsevat pihalla ja raitin puolella. 

- Rakennukset kytketään toisiinsa sisäyhteydellä 2. kerroksen tasolta. Myös kortteleiden läpi ja 
välille voidaan järjestää katettuja säältä suojattuja yhteyksiä. 

- Rakennusten muotokielen tulee heijastaa niiden puolijulkista roolia. Rakennukset muodostavat 
kolmelta sivulta rajattuja pihoja. Autokatosten arkkitehtuuriin tulee kiinnittää huomiota, sillä ne 
muodostavat katutilaa rajaavan elementin. 

- Vesikatot tehdään monimuotoisina lapekattoina. Katteena viherkatot. Vaihtelevat kerroskorkeudet 
ja räystäslinjat muodostavat silhuetin, jolla luodaan keskusalueelle oma tunnistettava ilme. 

- Julkisivujen päämateriaalin tulee olla valkeaa tai vaalean harmaata puuta ja/tai rappausta. 
Päämateriaalin rinnalla voidaan käyttää tehostemateriaaleja ja -värejä erottamaan haluttuja 
rakennuksen osia ja/tai korostamaan eri rakennusten identiteettiä. 

- Julkisivujen tehosteosien väripaletti tulee luonnosta (ruskan värit). 

!  

Kuva 6. Sekoitetuille toiminnoille tarkoitetut asuinkerrostalot. Esimerkkiluonnos 
periaateratkaisusta.  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3.4 Erillispientalojen korttelialueet 1138, 1139

- Kortteleihin rakennetaan muuntojoustavia pientaloja, jotka voivat olla esivalmisteisia tyyppitaloja 
tai modulitaloja. Rakennukset koostuvat märkätilat käsittävästä perusmodulista ja siihen tarpeen 
mukaan liitettävistä, muut asuintilat käsittävistä lisämoduleista ja katetuista ulkotiloista, joilla 
voidaan toteuttaa erilaisia vaihtoehtoisia tilaratkaisuja. Modulitalojen vahvuuksia ovat 
muunneltavuus ja nopea rakentamisaika. 

- Pientalojen julkisivujen päämateriaali on puu. Päämateriaalin rinnalla voidaan käyttää 
tehostemateriaaleja ja -värejä erottamaan haluttuja rakennuksen osia ja/tai korostamaan eri 
rakennusten identiteettiä. 

- Julkisivujen väripaletti tulee luonnosta (ruskan värit). 
- Pientalojen pääasiallinen kattomuoto on satulakatto. 

!  

Kuva 7. Esimerkkejä modulipientalojen tilaratkaisuista.  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3.5 Rivitalojen korttelialue 1140

- Kortteleihin rakennetaan modulirivitaloja, jotka voivat olla esivalmisteisia tyyppitaloja. 
Modulirivitaloissa on erilaisia vaihtoehtoisia tilaratkaisuja, joten ne ovat muunneltavissa. 
Modulirivitalojen vahvuuksia ovat tehokkuus ja edullisuus. 

- Rakennukset koostuvat peruspilareiden varaan (tuulettuva alapohja) asennettavista 
puurakenteisista moduleista, joita voidaan kytkeä rinnakkain sekä syvyys- että 
korkeussuunnassa porrastaen. Porrastusta säätämällä rakennukset voidaan istuttaa 
vaihtelevaan ja rinteiseen maastoon. 

- Rivitalojen julkisivujen päämateriaali tulee olla yhtenäinen. Päämateriaalin rinnalla voidaan 
käyttää tehostemateriaaleja ja -värejä erottamaan haluttuja rakennuksen osia ja/tai korostamaan 
eri rakennusosien identiteettiä. 

- Julkisivujen väripaletti tulee luonnosta (ruskan värit). 
- Rakennusten mittasuhteilla, värityksellä ja jyrkällä poikittaisella harjakattomuodolla luodaan 

perinteisestä tasakattoisesta rivitalomallista erottuva rakennustyyppi. 

!  

Kuva 8. Modulirivitalo. Esimerkkiluonnos. 

3.6 Asumista palvelevat yhteiskäyttöiset korttelialueet 1122, 1125, 1132, 1134, 1136

- Kortteleihin on mahdollista rakentaa asumista palvelevia yhteistiloja kuten kokoontumistiloja, 
askartelu- ja harrastetiloja, varastoja ja pesutupia. 

3.7 Liikerakennusten korttelialue 1141

- Rakennus rajaa muurimaisesti etelään aukeavan piha-alueen, johon sijoittuu liiketilojen 
sisäänkäynnit. Rakennukseen voi sijoittaa päivittäistavarakaupan lisäksi liikunta- ja näyttelytiloja. 

- Liikerakennuksen arkkitehtuuriin tulee kiinnittää huomiota, sillä se muodostaa päätepisteen 
keskusalueen sisäiselle jalankulkuraitille sekä toimii porttirakennuksena alueelle tultaessa. 
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4. Muita alueita koskevat ohjeet

4.1 Tilapäisille, siirrettäville asumisyksiköille tarkoitetut alueet

- Keskusalueen raitti muodostaa eräänlaisen ”laiturin” sen pohjoispuolista kosteikkoaluetta vasten. 
- Alueille voidaan sijoittaa siirrettäviä asuinmoduleita, jotka telakoidaan laituriin ja kytketään 

kunnallistekniikkaan. Asuinmoduli on teräs-lasi-komposiittirakenteinen asuinyksikkö, joka voidaan 
sijoittaa erilaisille alustoille. 

- Moduleiden kosketus luontoon pyritään pitämään minimissään. Moduleissa hyödynnetään 
aurinkosähköä ja kierrätettyä sadevettä. 

!  

Kuva 9. Liikuteltava asuinmoduli. Esimerkkiluonnos. 

4.2 Viheralueet

- Lähivirkistys- ja suojaviheralueilla tulee säilyttää mahdollisimman paljon olemassa olevaa 
kasvillisuutta ja maastoa. Mahdollisissa täydennysistutuksissa tulee käyttää luonnonvaraisia, 
kotimaisia kasvilajeja. 

- Purouomat tulee säilyttää luonnontilaisina. Alueen purot, kosteikot ja niiden reunusmetsät 
muodostavat koko alueen kattavan viheralueverkoston. 
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!  

Kuva 10. Havainnekuva alueelta. Esimerkki massoittelusta. 

!  

Kuva 11. Havainnekuva alueelta. Esimerkki massoittelusta.
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