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JOHDANTO

Korttelisuunnitelman tavoitteena on muodostaa kaava-alueesta kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, toiminnallisesti 
perusteltu ja ympäristöön sopeutuva kokonaisuus. Korttelisuunnitelma perustelee ja havainnollistaa kaavaratkaisua 
sekä toimii rakennusjärjestyksen mukaisesti ohjeena toteutusvaiheessa.

Nygrannaksen korttelisuunnitelman on laatinut Arkkitehdit Tommila Oy. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet myös No-
maji maisema-arkkitehdit Oy, WSP Oy ja Arkkitehtitoimisto ERAT Oy. Suunnittelutyön pohjalta olennaisimmat toimin-
nalliseen ja ympäristön laatuun vaikuttavat tekijät on viety asemakaavamerkintöihin ja -määräyksiin.

Suunnittelutyö on tehty yhteistyössä pienmaanomistajien kanssa. Suunnittelussa on huomioitu, että kaava-alueen 
pienmaanomistajia kohdellaan tasa-arvoisesti.

JOHDANTO
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KUVAMATERIAALI
          
 RAKEISUUS 1:5000          s. 13
 MAASTONMUODOT JA RAKENTAMINEN       s. 14
 KAUPUNKIRAKENNE          s. 15
 KATUVERKKO           s. 16
 ASEMAPIIRROS 1:2000         s. 17
 LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN: ALUELEIKKAUKSET 1:1500     s. 18
 LEIKKAUKSET A, B, E          s. 19
 RINNEKORTTELI, PERIAATE         s. 20
 RINNEKORTTELI, NÄKYMÄKUVA        s. 21
 RINNEKORTTELI, JULKISIVUT         s. 22
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 NAUHAKORTTELI, PERIAATE         s. 26
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 LIITTYMINEN LAAJEMPAAN VIHERVERKOSTOON      s. 29
 EKOLOGISET YHTEYDET JA LUONTOARVOT       s. 30  
 HULEVESIEN KÄSITTELYN PERIAATTEET       s. 31  
 NAUHAKORTTELI, PIHASUUNNITELMA, PERIAATE      s. 32
 NAUHAKORTTELI, PIHASUUNNITELMA       s. 33
 RINNEKORTTELI, PIHASUUNNITELMA       s. 34
 KAUPUNKIPIENTALOKORTTELI, PIHASUUNNITELMA      s. 35
 LIIKENNEJÄRJESTELYT         s. 36
 PYÖRÄLIIKENTEEN REITTIKAAVIO        s. 37
 ESTEETTÖMYYSKAAVIO         s. 38
 HUOLTO-, MUUTTO- JA SAATTOLIIKENNEREITIT 1:2000     s. 39
 PELASTUSREITIT 1:2000         s. 40
 KORTTELIEN HUOLTO- JA PELASTUSLIIKENNE YHTEENSOVITETTUNA 1:2000  s. 41  
 PYSÄKÖINTI 1:2000          s. 42
 ASUINKORTTELEIDEN ALUSTAVA TONTITUS 1:2000      s. 43
 RINNEKORTTELIALUEEN VAIHEISTUSPERIAATTEITA      s. 44
 VARJOTUTKIELMAT          s. 45

LÄHTÖKOHDAT           s. 6

 Alueen nykytila          s. 6

SELVITYKSET            s. 7

SUUNNITELMAN KUVAUS          s. 8

 Palvelut           s. 8
 Rakentamisen korttelialueet         s. 9
  Asuinkerrostalojen korttelialueet / nauhakorttelit (AK)    s. 9
  Asuinpientalojen korttelialueet / rinne- ja kaupunkipientalokorttelit (AP-1, AP-2) s. 9
  Yleisten rakennusten korttelialue (YL)       s. 9
  Palvelu- ja liikerakennusten sekä energiahuollon korttelialue (P-1)   s. 9
 Virkistysalueet           s. 10
 Liikenne ja pysäköinti          s. 11
  Liittyminen liikenneverkkoon        s. 11
  Huolto-, muutto- ja saattoliikenne sekä jätehuolto     s. 12
  Pelastautumisen periaatteet        s. 12
  Pysäköinti          s. 12

KORTTELISUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO
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LÄHTÖKOHDAT

Asemakaava on tullut vireille kaavoituskatsauksessa vuonna 2011 nimellä Suurpelto VI-VII. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta on palauttanut kaavan valmisteltavaksi keväällä 2018. Muutosehdotuksissa esitetään aiemman, laajan kaava-
alueen jakamista pienemmiksi asemakaavoiksi. Korttelisuunnitelmassa esitelty kaava-alue 241700 Nygrannas vastaa 
alueeltaan noin aiemman kaava-alueen keskiosaa.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Kehä II:n viereen Nygrannaksen alueelle luonnonläheistä, ekologista ja 
lämminhenkistä pientalorakentamista sekä matalaa kerrostaloasuinrakentamista. Uutta rakennusoikeutta on suunnit-
teilla noin 81 000 k-m2, josta noin 69 000 k-m2 on asumista, mikä tarkoittaa noin 1380 asukasta (1 as / 50 k-m2). Em. 
lisäksi osa olevasta rakennuskannasta suojellaan kaavassa.

Alueen nykytila 

Suunnittelualue käsittää lännessä Kehä II:n ja idässä Mankkaan olevan pientaloalueen rajaaman mäki- sekä pelto-
alueen. Etelässä alue rajautuu Lukusolmun liittymään. Kehä II on kyseiseltä osin osa kaava-aluetta, samoin kevyen 
liikenteen sillan korvaava vihersilta Kehä II:n liikennealueen osalta ja Lukusolmun liittymän uudet järjestelyt ympäris-
töineen.

Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta. Alue koostuu metsäisistä selänteistä sekä keskiosan alavasta laaksosta, 
jossa sijaitsee vanhoja peltoja. Alueelta on tunnistettu luontoarvoja, kuten liito-oravan elinympäristöjä ja uhanalainen 
sammalesiintymä. Alueella on myös merkitystä virkistysalueena. Rakentamista on vain hajanaisesti. Alueella ei ole 
työpaikkoja. Suunnittelualue on suurelta osin yksityisomistuksessa. Kehä II:n liikennealueet ovat Väyläviraston ja 
Espoon kaupungin omistuksessa.
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Alueesta on laadittu luontoselvitys vuonna 2019. Liito-oravien elinalueet on suojeltu ja uhanalainen sammalesiintymä 
sijoittuu VL-1/s virkistysalueelle.

Alueelle on laadittu suppea rakennushistoriallinen selvitys sekä selvitys maisematilan historiallisesta kehityksestä, 
joiden pohjalta kaavaluonnokseen on Espoon kaupunginmuseon toimesta esitetty rakennuksia koskevia suojelumäärä-
yksiä sekä alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Muinaisjäännöksiin 
kohdistuvista toimenpiteistä on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa. Alueella sijaitsee Davitsbyn keskiaikainen 
kylämäki, joka on osittain tuhoutunut Kehä II:en rakentamisen myötä. Maisemahistorialliset arvot on huomioitu suunni-
telmassa mm. seuraavasti: 
• Vanhat reitti- ja tielinjaukset pääosin säilyvät.
• Nygrannaksen tilanmäen pihapiiri ja sen ympärillä oleva puustoinen vyöhyke säilyy.
• Nygrannaksen tilanmäeltä näkymät etelään entiselle avoimelle peltoaukealle säilyvät (pelto muuttuu avoimeksi 

viheralueeksi).
• Nygrannaksen tilan pihapiiri on jatkunut länteen ennen Kehän rakentamista. Uusi vihersilta yhdistää nykyisen tilan 

siihen aiemmin kuuluneeseen pihapiiriin. Puustoisen vihersillan voidaan nähdä visuaalisesti pienentävän Kehätien 
haitallisia maisemavaikutuksia.

• Vanha kivimuuri Nygrannaksen mäen eteläosassa voidaan säilyttää.

Alueen liikennemelutilannetta on tarkasteltu kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa 2018. Uusi selvitys on teetetty 
2021. Kaavassa huomioidaan uuden selvityksen suosittelemat toimenpiteet liikennemelun hallitsemiseksi sekä uuden 
että olevan rakennuskannan osalta. Selvitystä päivitetään korttelikohtaisesti tarvittaessa rakennussuunnitteluvaihees-
sa.

Alueesta on aiemmin laadittu hulevesien hallintasuunnitelma. Paikallisesti jyrkkäpiirteisen maaston sekä tulvaherk-
kyyden takia on katsottu tarpeelliseksi suunnitella kaava-alueen pintavesisuunnitelmaa erityisellä huolella. Alueen 
hulevedet käsitellaan ja viivytetään siten, että niistä ei muodostu määrällistä tai laadullista haittaa. Kunnallistekninen 
yleissuunnitelma tarkistetaan hulevesien osalta myöhemmässä suunnitteluvaiheessa.

Suunnittelualue on alustavasti suunniteltu mahdolliseksi liittää Suurpellon ympäristöä säästävään jätteenkeräysjärjes-
telmään.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) ilmanlaatuvyöhykkeet on otettu huomioon uusien asuinkorttelien sijoitta-
misessa Kehä II:n läheisyyteen.

SELVITYKSET
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SUUNNITELMAN KUVAUS

Nygrannaksen alueesta suunnitellaan pääasiassa Suurpellon keskustan ja Mankkaan palveluihin tukeutuva, viihtyisä 
ja paikalliset erityispiirteet huomioiva asuntovaltainen kokonaisuus noin 1380 asukkaalle. Tavoitteena on riittävä asu-
kaspohja joukkoliikenneyhteyksien ja lähipalvelujen turvaamiseksi sekä yhdyskuntataloudellisesti kestävän kaupunki-
rakenteen muodostamiseksi.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 41 hehtaaria. Kaavaehdotuksessa on uutta rakennusoikeutta yhteensa noin 81 
000 k-m2, josta noin 69 000 k-m2 on asumista. Kaava-alueen kokonaistehokkuus uuden rakentamisen osalta on noin 
e = 0.2 (sisältäen Kehä II:n liikennealueen).

Palvelut

Kaavaehdotuksessa mahdollistetaan tarvittavat lähipalvelut, joita ovat uusi koulu ja päiväkoti sekä pieni liike/palveluti-
lakeskittymä.

Sunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee useita julkisia palveluita (mm. hammashoitola, kirjasto, koira-aitaus, koulu, 
päiväkoti, leikkipaikka, sisäliikuntapaikka, ulkoliikuntapaikka, vanhuspalvelu).

Lähimmät kaupallisten palvelujen keskittymät ovat:
• Suurpelto (Kauppakeskus Suuris), matkan pituus 1.2 km (jalankulku- ja pyöräily-yhteys) / 1.5 km (ajoyhteys)
• Mankkaa (Mankkaanportti), matkan pituus 1.3 km (jalankulku- ja pyöräily-yhteys) / 3.9 km (ajoyhteys)
• Sinimäki (Kauppakeskus Sinikallio), matkan pituus 2.0 km (jalankulku- ja pyöräily-yhteys) / 4.1 km (ajoyhteys)
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Yhteispiha-alueille on varattu riittävästi maanvaraista piha-aluetta suurien puiden istuttamiseksi. Hule-uoma (oleva 
ojauoma) on huomioitu keskeisenä elementtinä pihasuunnittelussa. Korttelialueilla on mahdollisuus liikkua ilman 
kulkua rajaavia esteitä. Korttelialueiden sisäisen kevyen liikenteen verkoston liittyminen korttelialueisiin rajautuvaan 
reitistöön on järjestetty mahdollisimman jouhevaksi. 

Asuinrakennusten huolto-, muutto- ja saattoajoneuvoliikenne sijoittuu sisä/yhteispiha-alueille. Nauhakorttelialueella osa 
pelastusajosta voidaan tarvittaessa osoittaa korttelialueiden etelä/länsireunojen maanvaraisille alueille.

Asumisen aputilat sijoittuvat pääosin kellarikerroksiin sekä vähäisissä määrin ylimpiin kerroksiin ja pihatasolle. Pol-
kupyöräpysäköintiin, lastenvaunuvarastoihin ja rakennusten sisäänkäynneille on järjestetty esteetön kulku. Aputilojen 
vaadittu määrä ei edellytä täysmittaisten kellaritilojen rakentamista. Aputiloja voidaan esittää korttelialueille myös kaa-
vassa säilytettäväksi esitettyyn talousrakennukseen.

Nauhakorttelialueella kaupunkikuvallisena tavoitteena on rajata uutta katutilaa ja muodostaa ”porttiaihe” alueelle saa-
vuttaessa sekä toisintaa olevaa maisematilaa (olevan puuston reunan siirtymä korttelialueiden länsireunalle myötäile-
mään uutta kevyen liikenteen- ja latuyhteyttä uudelle vihersillalle). Itälaidallaan nauhakorttelialueet rajautuvat pääosin 
uuteen suojelualueeseen eli oleva katuyhteys Möllinmäen suuntaan (Vanha Nygrannaksentie) säilyy kaupunkikuvassa 
nykyisen kaltaisena.

Asuinkerrostalojen kerrosten lukumäärät ovat vaihtelevia ja massoittelu on monimuotoista. Ullakkokerrosten julkisivut 
käsitellään korkealuokkaisesti riippumatta niiden toiminnallisesta sisällöstä, esimerkiksi tekniset tilat kuten muutkin tilat. 

Asuinpientalojen korttelialueet / kaupunkipientalokortteli (AP-2) ja rinnekorttelit (AP-1) 

Suunnittelualueen korkeimmille kohdille sijoittuu kytkettyjä pientaloja (ns. rinnekorttelit, AP-1 / 16 150 k-m2 ja AP-1 / 1 
040 k-m2) sekä kaupunkipientaloja (ns. kaupunkipientalokortteli, AP-2 / 12 325 k-m2). Korkeusasemaltaan, kerroslu-
vuiltaan ja sijainniltaan nämä vastaavat Mankkaan olemassa olevaa pientalorakentamista. Pysäköintipaikat sijoittuvat 
piha-alueille. Asumisen aputilat ovat järjestetty asuntokohtaisesti.

Kaupunkipientalokortteliin sijoittuu viereiseen asuntoon kytkettyjä, kaupunkimaisia omakotitaloja, jotka rinnastuvat 
omakotitaloon. Rakennusalat tulee jakaa omille tonteilleen. Korttelin itäpuolelle sijoittuva sammalesiintymä on huomioi-
tu korttelin suunnittelussa.

Rinnekortteliin sijoittuu yhtiömuotoisia kytkettyjä pientaloja/rivitaloja. Nygrannaksenkallion (eli niin kutsutun Koulumet-
sänmäen) rinteeseen osoitetaan uusi jalankulkuhteys Suurpellon suunnasta vihersiltayhteydellä ja edelleen liiken-
neympyrästä (bussipysäkeiltä ja P-korttelialueelta) Taavinkylän koululle. Uuden rakentamisen ja nykyisen pientaloalu-
een valiin jää keskimäärin noin 20 metriä leveä metsävyöhyke. Alueella on mahdollisuus liikkua ilman kulkua rajaavia 
esteitä lukuunottamatta yksityisia asuntopihoja. Mäen laki on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL).

Rakennusten massoittelun ja julkisivujen suunnittelun tulee vastata ympäröiville alueille tyypillistä monimuotoisuutta.

Yleisten rakennusten korttelialue (YL) 

Suunnittelualueella mahdollistetaan tarvittavien lähipalveluiden rakentaminen. Taavinkylän koulun läheisyyteen on 
osoitettu varaus uudelle koululle ja paiväkodille, jotka palvelevat myos laajempaa Mankkaan aluetta. Korttelin etelä-
puoliselle katualueelle on kääntöpaikan yhteyteen osoitettu saattopysäköintipaikkoja. Koulukorttelin alueelle voidaan 
osoittaa myös yleistä (tilapäis-)pysäköintiä. Suunnitelmassa alustavasti esitetyt kaksikerroksiset rakennukset sijoittuvat 
alarinteeseen, irti muusta rakentamisesta. Suunniteltu uusi koulukortteli sijaitsee laajemman virkistysalueen vieressä. 
Koulun/päiväkodin yhteyteen liittyy pelikenttä ja pihatoimintoja. Rakennukset sijoittuvat vähintään 18 metrin päähän 
olemassa olevista pientalotonteista.

Palvelu- ja liikerakennusten sekä energiahuollon korttelialue (P-1) 

Suunnittelualueen keskiosaan mahdollistetaan pieni palvelurakennusten korttelialue, joka voi toimia esimerkiksi liike-
paikkana. Korttelialue sijoittuu toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti keskeiselle paikalle.

Rakentamisen korttelialueet

Suunnitellut rakennukset sijoitetaan siten, että ympäristön olemassa oleva pientaloasutus huomioidaan. Näiden välissä 
säilytetään metsäistä aluetta ja rakennukset eivät aiheuta haitallista varjostusta. Kaikki uudet, rakentamiseen tarkoitet-
tavat, olemassa olevan rakentamiskannan lähellä sijaitsevat korttelit on sovitettu olemassa olevaan rakennuskantaan 
istuvaksi. Paikalliset erityispiirteet ja alueen historia huomioiden suunnittelualueen alaville alueille sijoitetaan matalaa 
asuinkerrostalorakentamista; korkeammille kohdille taas -Mankkaan aluerakennetta ja rakentamisen typologiaa seu-
raillen- matalampaa pientalorakentamista.

Rakennettavat asuinkorttelit jakautuvat kolmeen tyyppiin: nauhakortteli (AK), kaupunkipientalokortteli (AP-2) ja rinne-
kortteli (AP-1). Näiden lisäksi osoitetaan palvelurakennusten korttelialue (P-1) sekä yleisten rakennusten korttelialue 
(YL).

Asuinkerrostalojen korttelialueet / nauhakortteli (AK) 

4-kerroksiset asuinkerrostalot sijoittuvat suunnittelualueen alaville osille suurpuutarhapihaisille korttelialueille (ns. 
nauhakorttelit, 39 600 k-m2). Niiden korkeusasema on kehätien länsipuolisen Suurpellon vahvan kaavan mukaisia 
toimistotaloja vastaava. Peltoalueiden korttelialueet ovat täten visuaalisesti yhteneväisiä Kehä II:n molemmin puolin. 

Rakennukset on sijoitettu siten, että alueen merkittävimmät luontoarvot voidaan säilyttää (liito-oravan elinympäristö 
kulkureitteineen). Asuinkerrostalot mahdollistavat suuremman tonttitehokkuuden, jolloin virkistys-alueita säilyy enem-
män ja ne reunustavatkin kauttaaltaan AK-korttelialueita niiden ulkolaidoilla.

Nauhakortteleiden pysäköintipaikat on osoitettu pihakansien alle. Esitetyssä pysäköintiratkaisussa on huomioitu tontin-
muodostus sekä korttelialueiden vaiheittain rakentuminen. 
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Virkistysalueet

Suunnittelussa turvataan erityisesti itä-länsisuuntainen ekologinen yhteys ja virkistysyhteys sekä kehitetään niitä 
nykyistä toimivimmiksi. Ko yhteyttä vahvistamaan esitetään uutta Kehä II:n ylittävää vihersiltaa nykyisen kevyen 
liikenteen sillan paikalle. Liito-oravan elinympäristöt ja uhanalaiset sammalesiintymät suojellaan kaavassa, tar-
kistetun luontoselvityksen ja liito-oravaselvityksen pohjalta.

Männistönmäki kaavoitetaan lähivirkistysalueeksi ja sinne ei osoiteta rakentamista. Männistönmäen ylärinteen nykyi-
sen kulkureitin lisäksi on suunniteltu Taavinsuonreitti, joka toteutetaan polkumaisena yhteytenä.

Kehä II:n varsi kaavoitetaan lähivirkistysalueeksi, jolle ei saa melun takia sijoittaa herkkiä toimintoja. Nykyisen pellon 
puustoinen reuna toisinnetaan tulevien asuinkerrostalokortteleiden eteen siten, että näkymä kehän suunnasta säilyy 
metsäisenä. Kehän varteen on suunniteltu maisemaniitty ja hulevesipainanteet. Istutettavat uudet pienet ”metsäsaa-
rekkeet” vahvistavat Männistönmäen suunnan eteläistä ekologista yhteyttä ja tuovat samalla vaihtelua suunnittelualu-
een eteläisen kevyen liikenteen reitin maisemaan. Olemassa olevia reittejä hyödynnetään (mm. kasvillisuuden säilymi-
nen, kulttuurin ja historian välittyminen eteenpäin).

Suunnittelualueen keskelle sijoittuvan liito-oravametsikön olemassa oleva elinympäristö säilytetään (suojelumää-
räys kaavassa; poikkeuksena Kranninpellon johtaminen metsikön läpi kiertoliittymään). Liito-oravayhteys on turvattu 
kahteen suuntaan. Pohjoisessa liito-oravametsikkö rajautuu kaava-alueen pohjoisreunaan ja yhteys perustuu olevan 
asutuksen kadunvarsipuustoon; yhteyttä voidaan lisäksi tukea olevan Nygrannaksentien länsipuolelle istutettavilla uu-
silla puilla. Etelän suuntaan yhteys toteutetaan tulevien kerrostalokortteleiden välissä säilytettävän, olemassa olevan 
avo-ojan ja sen kasvillisuuden (puut ja pensaat) kautta. Liito-oravametsikköön ja oja-uoman liito-oravayhteyteen ei 
esitetä kulkureittejä.

Kaupunkipientalokorttelialueen halkaiseva, rakennettu huleuoma toimii toissijaisena itä-länsisuuntaisena virkistys/
viheralueyhteytenä.

Taavinkylän koulun viereen varataan puustoinen virkistysalue osaksi olevaa Nygrannasbergetin rinnettä (niin kutsuttu 
Koulumetsänmäki). Nykyisen ja uuden pientaloalueen väliin jätetään metsäinen vyöhyke (useamman puun levyinen, 
keskimäärin 20-metriä leveä reunavyöhyke), joka antaa näkösuojaa ja toimii ekologisena yhteytenä sekä metsäisenä 
polkuyhteytenä. Rinteen pientaloalueen halki osoitetaan uusi kevyen liikenteen yhteys koululta ”kaupalle” ja kiertoliitty-
män bussipysäkeille (Ryijypolku). Rinteen alueella säilytetään mahdollisuuksien mukaan kookkaita mäntyjä.

Suunniteltu uusi koulukortteli sijaitsee laajemman virkistysalueen vieressä. Koulun/päiväkodin yhteyteen liittyy peli-
kenttä ja pihatoimintoja. Rakennukset sijoittuvat vähintään 18 metrin päähän olemassa olevista pientalotonteista.

Kaava-alueen pohjoisosan Dåvitsbyn kylämäen (Nygrannaksen tilanmäen) ympärillä oleva puustoinen vyöhyke säilyy. 
Mäkeä ympäröi joka suunnalta kevyen liikenteen reitistö; varsinaista liittymistä reitistöstä mäen alueelle ei kuitenkaan 
esitetä.
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Liikenne 

Liittyminen liikenneverkkoon

Lukusolmun eritasoliittymä on nykyisin vajaakäytössä ja alueen muuta olevaa katuverkkoa ei pystytä helposti le-
ventämään kokoojakatumitoitukselle riittäväksi ja kestämään liikennemäärien kasvua. Liikenneverkon suunnittelun 
selkärankana onkin uusi Kranninpelto-niminen kokoojakatu Lukusolmun kiertoliittymästä suunnittelualueen keskellä 
sijaitsevaan kiertoliittymään. Alueen sisäisestä kiertoliittymästä on lisäksi järjestetty kolme aluetta palvelevaa, oleviin 
katulinjauksiin perustuvaa katuyhteyttä. Luoteisin näistä (Vanha Nygrannaksentie) voi jatkuessaan jatkossa palvella 
kaava-alueen pohjoispuolelle kaavoitettavia uusia alueita ja muodostaa Kehä II:n rinnakkaisen yhteyden tulevan maan-
käytön pääyhteytenä.

Alueelle on tehty liikenne-ennusteet (alueen liikenteen suuntautuminen nykyiseen ja rakennettavaan katuverkostoon) 
erilaisilla liikenneverkkovaihtoehdoilla. Laskelmien tulosten perusteella liikenneverkkoa on tarkasteltu edelleen mallilla, 
jossa uuden alueen vaikutus oleviin liikennemääriin on mahdollisimman vähäinen. Liikenne-ennusteen pohjalta arvioi-
den paras liikenneverkkomalli on seuraava:
• Aluetta syöttävä pääreitti suuntautuu liikenneympyrästä lounaaseen, Lukusolmun kiertoliittymään (Kranninpelto).
• Oleva katuyhteys liikenneympyrästä kaakkoon levennetään kaavoitettavalla alueella (Krannilankuja). Sen jatke 

(oleva katulinjaus) muutetaan virkistysalueen sisäiseksi ulkoilureitiksi (Uudenkylänahde), jolloin ajoyhteys katkeaa.
• Oleva katuyhteys liikenneympyrästä koilliseen levennetään kaavoitettavalla alueella (Krannilankallio Taavinkylän 

suuntaan). Yhteys säilyy katkaistuna, ts. uuden YL-korttelialueen kautta ei esitetä ajoyhteyttä Taavilantielle.
• Oleva katuyhteys Möllinmäen suuntaan levennetään kaavoitettavalla alueella (Vanha Nygrannaksentie) siten, että 

sen linjauksessa ja mitoituksessa on huomioitu paitsi mahdollisten tulevien pohjoisten alueiden liikennemäärät, 
myös sen viereisen liito-oravan ydinalueen suojelumääräys (etäisyydet pesäpuihin on neuvoteltu ELYn kanssa). 
Tilavarauksissa on myös esitetty bussilinja- ja pysäkkivaraus. Ajoyhteys Möilinmäen suuntaan katkaistaan kaava-
alueen pohjoisreunalla ja mahdollinen uusi ajoyhteys uusille pohjoisille alueille osoitetaan sen länsipuolelle.

• Lisäksi kaupunkipientalo-kortteleita syöttää 3 kpl pihakatuja (Kranninkulma, Krannilanmetsä ja Krannilansuo).

Lukusolmun kiertoliittymän sekä Kranninpelto-yhteyden Kehä II -varren osuuden järjestelyistä on neuvoteltu ELY-
keskuksen kanssa kadun linjauksen, katualueen tilavarauksen, liikenneturvallisuuden, kadun kuivatuksen sekä liito-
oravien pesäpuiden ja liito-oravayhteyksien osalta. Kranninpelto mahdollistaa hyvät yhteydet Kehä II:lle ja vähentää 
läpiajoliikennettä Mankkaan pientaloalueella. Uusi kokoojakatu on suunniteltu myos bussiliikenteen reitiksi. Kehä II:n 
liikennealue Lukusolmun liittymän ja uuden vihersillan (nykyisen Nygrannaksensillan) välillä (noin 8.6 ha) on mukana 
suunnittelualueen rajauksessa.

Alueella sijaitsevista kevyen liikenteen yhteyksistä tärkein on itä-länsi -suuntainen reitistö, joka yhdistää Mankkaan ja 
Suurpellon sekä Keskuspuiston. Reitistöä laajennetaan ja parannetaan painottaen käyttömukavuutta ja turvallisuutta; 
tärkeimpänä elementtinä Kehä II:n ylittävä uusi vihersilta (Nygrannaksensilta). Männistönmäen ylärinteen nykyinen 
reitti (Uudenkylänpolku) jatketaan itään, Männistönmäen alarinteeseen ja länteen, alas Kranninpelto-kadulle kohtaan, 
jossa ”kaupunki alkaa” ja edelleen vihersillalle. Kevyen liikenteen reittejä seurailevat Männistönmäen ja Nybybergetin 
kautta osoitetut latureitit jatkuvat vihersillan kautta edelleen keskuspuiston suuntaan. Myös olevalta, kehän varren 
etelä-pohjoissuuntaiselta kevyen liikenteen väylältä osoitetaan liittyminen vihersillalle sekä edelleen itään kohti liiken-
neympyrää ja edelleen Ryijypolkua Taavinkylän koululle. Rinnekorttelialueen sisäisten ajoväylien nopeuksia rajoitetaan 
kavennuksilla sekä lisäksi korotuksilla Ryijypolun risteyskohdissa. Viheralueiden kevyen liikenteen reitistön lisäksi 
alueelle rakentuu myös urbaanimpi, uusiin katuyhteyksiin tukeutuva reitistö. Taavinsuontien ja Taavilantien välinen reitti 
säilytetään.

Alue tukeutuu vahvasti Kehä II-Suurpellon kautta ajaviin bussilinjoihin (Lukusolmun bussipysäkit). Mankkaantien, 
Kokinkyläntien ja Klovinpellontien bussilinjat täydentävt joukkoliikennetarjontaa. Kaavoitettavan alueen katuverkko on 
lisäksi mitoitettu mahdollistamaan joukkoliikenne välillä Lukusolmun kiertoliittymä - alueen sisäinen kiertoliittymä - mah-
dolliset uudet, pohjoiset alueet maankäytön laajentuessa.
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Huolto-, muutto- ja saattoliikenne sekä jätehuolto

/ Jätehuolto

Suunnittelualue on alustavasti suunniteltu mahdolliseksi liittää Suurpellon ymparistöä säästävään jätteenkeräysjär-
jestelmään. Muussa tapauksessa jätehuolto perustuu kortteli- tai tonttikohtaisiin jätehuoneisiin/katoksiin tai molok-
järjestelmään. Jätteenkeräyspisteet tulee järjestää suunnittelussa niin, että tyhjennysten suorittaminen on esteetöntä ja 
turvallista. 

/ Muu huoltoajo, muutto ja saatto

Kaupunkipientalokortteleita lukuun ottamatta asuinkortteleiden sekä lisäksi päiväkodin/koulun huolto-, muutto- ja saat-
toajoneuvoliikenne sijoittuu korttelialueelle. Palvelu/liiketilaa palvelemaan on osoitettu huoltotasku viereiselle katualu-
eelle. Kaupunkipientalokortteleiden huoltoliikenne sijoittuu viereisille katualueille. Koulun ja päiväkodin saattoliikenteel-
le osoitetaan pysäköintipaikkoja viereiseltä katualueelta (kääntöpaikalta). Suurimmissa asuinkortteleissa huoltoajolle 
on osoitettu kääntöympyrät, pienemmissä huoltoajoneuvojen kääntyminen tapahtuu vekslaamalla korttelialueella tai 
katualueella (kaupunkipientalokorttelit). Niillä korttelialueilla, joissa pelastus- ja huoltoajo käyttävät samoja ajoväyliä, 
tulee huoltoajoneuvoille osoittaa pysähtymispaikat pelastus-tien ja nostopaikkojen ulkopuolelta. Huleuomien huollolle 
on lisäksi osoitettu huoltopysäköintireitit sekä -paikat uomien varrelle.

/ Pihakansien huoltoreitit

Muu kuin pihojen kunnossapitoa varten tarvittava ajoneuvoliikenne kansi/yhteispiha-alueilla on estetty niiltä osin, joissa 
huolto-, muutto-, saatto- ja pelastusajoyhteys on tarpeeton. Mahdolliset kansipihat tulee kuitenkin kokonaisuudessaan 
mitoittaa tilapäisen huolto/kunnossapitoajon mukaisesti. Ajoneuvon painorajoitus tulee ilmoittaa selkeästi kyltillä jokai-
sen kulkureitin yhteyteen. Kansipihojen huoltoreitit noudattavat pihakannen rakennuskohtaisia kulkureittejä ja jalankul-
kuväyliä.

/ Pelastautumisen periaatteet

AK-korttelialueilla voidaan käyttää pelastautumiseen joko parvekeluukkujärjestelmää tai puomitikasauton nostopaik-
koja; kuitenkin siten, että valittu järjestely on tonttikohtaisesti yhtenevä eikä rakennuskohtainen. Kunkin korttelialueen 
jokaisen kulkuväylän yhteyteen tulee sijoittaa koko korttelin kattava opastustaulu, jossa esitetään mm. pelastustie, 
painorajoitukset, pysäköintikiellot. 

Osa pelastusreiteistä on järjestetty viereisiltä katualueilta. Mahdolliset nostopaikat sijaitsevat korttelialueella ja osittain 
katualueilla, miltä osin pelastustiet nostopaikkoineen tulee huomioida em. alueiden suunnitelmissa ja toteutuksessa. 
Pelastustiet ja toimintapaikat ovat talvella kunnossapidettäviä ja aurattavia.

Suunnittelualueen länsilaidan AK-korttelialueiden 26192 ja 26193 länsireunalle on mitoitettu pelastusajo/nostopaikka-
väylä; pelastautuminen (mahdolliset nostopaikat) tulee kuitenkin ensisijaisesti esittää sisäpihan puolelle (tuplaporras, 
pelastusluukut, pelastautuminen katolle IV, sprinklaus tms).

Pientaloalueilla pelastusyksiköllä tulee päästä yleensä uloskäyntien välittömään läheisyyteen, vähintään 50 m etäisyy-
delle; suunnitelmassa tämä mitoitettu 10-metriselle kulkuneuvolle (LuPe:n erillisen ohjeistuksen mukaan).

Rakentamisessa tulee varautua mahdollisten muille tonteille tai hallinta-alueille johtavien pelastusteiden toteutettavuu-
teen.

Polkupyörien säilytys

Polkupyörille osoitetaan säilytystilaa hajautetusti rakennusten kellarikerroksissa / maantasokerroksissa sekä tarvit-
taessa pihatasolla erillisissä piha/aputilarakennuksissa. Polkupyörien säilytys on sääsuojattua tilaa, joka saa sijaita 
ulkoiluvälinevarastossa (PKS_RAVA ohje ARK-02: asuinrakennusten aputilojen mitoitusohje).

Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti (sisältäen sr-merkittyjen rakennusten kerrosalan):

 asunnot 1 pp / 30 k-m2, kuitenkin vähintään 2 pp / asunto katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa
 liiketilat 1 pp / 50 k-m2
 toimistot 1 pp / 80 k-m2, joista puolet oltava katetussa tilassa
 julkiset lähipalvelut 1 pp / 80 k-m2
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/ Pysäköinti

Yleiset pysäköintipaikat (1 ap / 1 000 k-m2, ) sijoittuvat pääasiassa uusien katujen varsille pysäköintitaskuihin. Asu-
kaspysäköinti sijoittuu maanvaraisena korttelialueille, pihakansien alle sekä ja autotalleihin ja -katoksiin. Yhteiskäyttö-
autopalvelulla voidaan asukaspysäköintipaikkojen määrästä tapauskohtaisesti jonkin verran joustaa.

Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti (sisältäen sr-merkittyjen rakennusten kerrosalan):

 asunnot AK ja AP-1 -kortteleissa vähintään 1 ap / 80 k-m2, kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto
 asunnot AP-2 -kortteleissa 2 ap / asunto
 liiketilat 1 ap / 60 k-m2
 toimistot 1 ap / 50 k-m2
 julkiset lähipalvelut 1 ap / 200 k-m2

Maanalainen pysäköintikellari

Maanalainen pysäköintikellari on yhtenäinen tila ilman rajaavia seiniä. Vaiheittaisessa rakentamisessa tulee huolehtia 
siitä, että pysäköintilaitos on toimivuudeltaan ja korkeusasemiltaan yhtenäinen.

Pelastus-, muutto-, saatto- ja huoltoajo kansipihalla voidaan estää rakenteellisesti niiltä osin, missä sitä ei tarvita. Kan-
nen kaikki rakenteet tulee kuitenkin mitoittaa kestämään kunnossapito ja muu tarvittava piha-alueen huolto. Pysäköin-
tikellarin vaiheittainen rakentuminen tulee huomioida pihakannen rakenteita suunniteltaessa.

Maanalaiselle pysäköinnille tarkoitetuissa tiloissa tulee varautua koneelliseen ilmanvaihtoon ja savunpoistoon. Sa-
vunpoistoluukkujen jalusta toteutetaan muuhun arkkitehtuuriin ja pihan rakenteisiin yhteensopivalla materiaalilla. Ne 
voidaan tarvittaessa ympäröidä esim. pensasistutuksilla ja integroida piharakennuksiin tai pihan rakenteisiin.

Maanvarainen pysäköinti

Maanvaraisten autopaikkojen toteutuksessa tulee suosia läpäiseviä pinnotteita. AK, AP-1 ja LPA-korttelialueilla maan 
pinnalle rakennettavat autopaikat on jäsenneltävä istutuksin.

AP-2 -korttelialueilla sallitaan ajoneuvon peruuttaminen kadulle, mikäli riittävä näkemäalue tayttyy.

Vaadittavat näkemäalueet, kun peruutetaan pihakadulle, jolla on jalkakäytävä:
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Maaperäkartta Oleva rakentaminen Tuleva rakentaminen:

-pientalorakentamista täydennetään maaston korkeammissa kohdissa
-korkeampaa rakentamista sijoitetaan maaston mataliin kohtiin

MAASTONMUODOT JA RAKENTAMINEN
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Osoitekartta Oleva kaupunkirakenne Tuleva kaupunkirakenne

-uusi rakentaminen tukeutuu uuteen katuyhteyteen eikä liity Mankkaaseen
-vihersillalla yhdistetään kehän itä- ja länsipuoli toisiinsa
-latuverkkoa ja kevyen liikenteen yhteyksiä lisätään ja parannetaan
-asuinrakentamista tiivistetään ja lisätään
-palveluja lisätään (koulu, päiväkoti, liike/palvelutilat)

KAUPUNKIRAKENNE
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Osoitekartta Oleva katuverkko Tuleva katuverkko

-koillinen: läpiajo Mankkaalle ei edelleenkään mahdollinen
-kaakko: ajoyhteys katkaistaan
-lounas: uusi tieyhteys kehä II:n liittymään
-luode: ajoyhteys Mankkaalle katkaistaan

KATUVERKKO
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Luonnoksessa esitetty uudisrakennusoikeuden määrä:

AK 39 600 kem2
AP 29 515 kem2
AH        50 kem2
P-1   1 000 kem2
YL 11 000 kem2    - tot. 81 165 kem2
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-vihersillalla yhdistetään kehän itä- ja länsipuoli toisiinsa
-peltoalueiden korttelialueet ovat visuaalisesti yhteneviä Kehä II:n molemmin puolin (harjakorkeus)

-pientalorakentamista täydennetään maaston korkeammissa kohdissa
-uuden rakentamisen ja nykyisen pientaloalueen väliin jää noin 20 metriä leveä metsävyöhyke
-peltoalueiden rakennukset noudattelevat maksimissaan olevan pientalorakentamisen minimikorkeusasemia (harjakorkeus)

-liito-oravametsikön olemassa oleva elinympäristö säilytetään
-ns. “koulumetsän” alue Taavinkylän koulun vieressä säilytetään

-peltoalueiden rakennusten eteen tehdään uusi “metsän reuna”
-olemassa oleva oja-uoma säilyy kortteleiden välissä
-Männistönmäen rinteen rakentamisen korkeusasema ja ulottuma säilyy ennallaan

-ns. kaupunkipientaloalueen halkaiseva hule-uoma toimii toissijaisena virkistysyhteytenä
-Männistönmäki kaavoitetaan virkistysalueeksi ja sinne ei osoiteta rakentamista
-Männistönmäen olemassa olevat reitit säilytetään ja lisäksi
  osoitetaan uusi reitti mäen pohjoisreunaan

LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN: ALUELEIKKAUKSET 1:1500
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LEIKKAUS A 1:750

LEIKKAUS B 1:750

LEIKKAUS E  1:750

LEIKKAUKSET A, B, E 1:750
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Rinnekortteli, maantasokerros ja leikkaus 1:500

RINNEKORTTELI, PERIAATE

III / RINNEKORTTELI  >
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julkisivuote 1:500
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Kaupunkipientalokortteli, maantasokerros ja leikkaus 1:500

KAUPUNKIPIENTALOKORTTELI, PERIAATE

III / KAUPUNKIPIENTALOKORTTELI  >
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julkisivuote 1:500
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Nauhakortteli, maantasokerros ja leikkaus 1:500

NAUHAKORTTELI, PERIAATE

IV / NAUHAKORTTELI  >
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julkisivuote 1:500
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Nygrannas  11.2.2022

Metsäluontokohteet

Kosteikkoluontokohteet

Huomioitavat viheryhteydet

Purot

TAPIOLA-
KESKUSPUISTO

KESKUSPUISTO

viljely-
maisema golfkenttä

KERA-
KESKUSPUISTO

LAAJALAHTI

Liittyminen laajempaan viherverkostoon
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Nygrannas  11.2.2022

uusi vihersilta

säilytettävä
puusto

säilytettävä
puusto

säilytettävä
metsä

säilytettävä
metsä

säilytettäväpuusto

säilytettävä puusto

Kadun varteen
uusia
puuistutuksia
tukemaan liito-
oravien
siirtymistä
alueiden välillä.

säilytettävä
metsä

säilytettävä metsä / puusto

istutettavat puut / isot pensaat

vahvistettava ekologinen yhteys

(esim. puronvarsi, metsiköiden välinen yhteys)

rakkosammal- ja pikkuliuskasammalesiintymä

liito-oravan ydinalue

liito-oravalle sopiva ympäristö

vahvistettava yhteys liito-oravien

elinympäristöjen välillä

liito-oravan pesäpuu (kevät 2020)

tärkeä näkymä

maiseman kohokohta

MERKINNÄT

Ekologiset yhteydet ja luontoarvot
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Nygrannas  11.2.2022

1 843,8 m2

1 154,8 m2

855,1 m2

562,8 m2

45,5 m2

789,4 m2

884,3 m2

1 419,7 m2

800,9 m2

756,7 m2

1 163,9 m2

2 278,5 m2

602,1 m2

364,8 m2

1 224,0 m2

41,2 m2

34,9 m2

444,3 m2

298,2 m2

559,3 m
2

395,3 m2

1 201,3 m2

285,1 m2

296,0 m2

285,6 m2

374,6 m2

372,9 m2

373,7 m2

418,8 m2

417,1 m2

274,2 m2

207,8 m2

287,8 m2

273,9 m2

334,5 m2

335,1 m2

269,9 m2

359,3 m2

269,2 m2

365,1 m2

394,7 m2

301,6 m2

264,2 m2
250,5 m2 250,5 m2

260,8 m2

375,0 m2

314,3 m2

318,6 m2

310,5 m2

310,5 m2

310,5 m2

240,0 m2

375,6 m2

469,0 m2

321,4 m2

240,0 m2

360,0 m2

267,4 m2

300,0 m2

256,5 m2

322,2 m2

33,2 m2

40,7 m2

281,7 m2

1 291,5 m2

96,8 m
2

759,1 m2

698,5 m2

375,1 m2

1
7
4
,7

 m
2
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Nygrannaksenpolku

suo

425,1 m2

425,1 m2

tonttiraja

pysäköintikannen reuna

puro / oja (huleveden ohjaus, viivytys)

sadepuutarha / matalapainanne

(viivytys, haihdutus, imeytys, monimuotoisuuden

tukeminen)

tarvittava huleveden viivytysmäärä kuutiona

hulevesiallas / -kosteikko, laajempi kokoava painanne

(viivytys, haihdutus, imeytys, monimuotoisuuden

tukeminen)

nuoli osoittaa sadevettä läpäisemättömältä pinnalta

syntyvän huleveden periaatteellisen viivytyspaikan

huleveden johtaminen hulevesiviemärissä / rummussa

huleveden virtaussuunta

läpäisemätön pinta (katot, asfaltti, kiveys, valettu

turva-alusta tms.), jolta hulevesi viivytetään

sadepuutarhoissa.

läpäisemätön pinta, jolta huleveden viivytys haastava,

ratkaistava maanalaisena rakenteena tai tontin

ulkopuolella.

MERKINNÄT

3,8 m3

Hulevedet viivytetään tonttikohtaisesti: 1,5 m3

viivytyskapasiteetti jokaista 100 m2 sadevettä
läpäisemätöntä pintaa kohden. Vesistöjen läheisyydestä

johtuen hulevesien laadullinen hallinta on huomioitava

liikennöityjen alueiden osalta. Sadepuutarhoista tulee

olla hallittu ylivuotoreitti hulevesiviemäristöön,

laajempaan kosteikkoon tai kasvillisuusalueelle.

Tonteilla hulevettä viivytetään matalissa painanteissa tai

sadepuutarhoissa, jotka ovat kasvipeitteisiä. Kasvillisuus

on lajistoltaan monimuotoista ja vaihtelevaan

kosteustilanteeseen sopeutunutta.

Rinnealueen rivitalotonteilla hulevettä viivytetään

tonttikohtaisissa sadepuutarhoissa / painanteissa.

Sisäänkäyntien kivetyiltä alueilta hulevedet ohjataan

kasvillisuuden käyttöön. LPA alueella ja AH alueella on

omat viivyttävät sadepuutarhansa / painanteensa.

Kallioisella alueella viivytyspainanteisiin voi kertyä

hulevettä myös ympäristöstä ja siksi ylivuotoreittien tulee

olla toimivat.

Pienkerrostaloalueen hulevedet viivytetään ensisijaisesti

korttelin yhteisessä sadepuutarhassa tonttikohtaisen

viivytystarpeen mukaan. Ylivuotoreitti on Nygrannaksen

ojaan.

Pohjoisemman kerrostalokorttelin maanvaraiselle

keskipihalle toteutetaan laaja sadepuutarha.

Eteläisemmän kerrostalokorttelin hulevedet viivytetään

kannen matalissa viivytyspainanteissa ja maanvaraisen

tontinosan sadepuutarhoissa. Ylivuotoreitti on keskipihan

VL alueella säilytettävää ojaan / painanteeseen.

Lammikoitumisen jälkeen hulevesi ohjataan VL alueelta

putkessa ohjaavaan uomaan korttelin länsireunalla ja

siitä edelleen kokoaviin hulevesikosteikkoihin

Nygrannaksenpellolla.

HULEVESIEN HALLINTA TONTEILLA
- avoimet hulevesienhallintarakenteet

Keinoja vähentää muodostuvaa hulevettä
- viherkattojen suosiminen (autokatokset, piharakennukset)

- pysäköintiruudut nurmikiveystä (puoliläpäisevä pinta)

- kivituhkapinta kevyen liikenteen reiteillä (puoliläpäisevä pinta)

- leikkialueilla turvahake / turvasora (läpäisevä pinta)

- koulun pelikenttä hiekkatekonurmea (läpäisevä pinta)

Hulevesien käsittelyn 
periaatteet
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Nygrannas  11.2.2022

Kerrostalokorttelin  
pihasuunnitelma

SUUNNITTELUPERIAATTEET:

 → Olemassa olevaa puustoa säilytetään uoman varrella 
(liito-oravayhteys). Entisen pellon alueelle istutetaan liito-
oravayhteyttä tukevaa uutta puustoa.

 → Kontrasti rakennettujen pihojen ja ”villin” uoman välillä.

 → Hulevesiuoman (VL) yli kapeat polku-/siltayhteydet.

 → Monimuotoisuuden vahvistaminen istutuksin ja vanhaa 
puustoa säilyttäen.

 → Kansipihalla hulevettä ohjataan kasvillisuuden 
käyttöön pinnankallistusten, kourujen ja matalien 
viivytyspainanteiden avulla.

 → Kasvillisuuskumpareiden alla vettä pidättävä kennosto.

 → Ylivuotoreitti hulevesiuomaan, tarvittaessa putken kautta.

 → Kattovesien johtaminen kasteluvesikaivoon -> 
hyödyntäminen viljelylaatikoiden kastelussa.

 → Hulevesipainanteiden- ja uoman virkistyksellinen arvo.

 → Pelastus- ja huoltoreittien vaatimissa levennyksissä 
pintamateriaalin tulee läpäistä hulevettä (nurmikiveys).

Esimerkki kummuista, joihin sadevesiä voidaan ohjata maanalaisen 
järjestelmän kautta -> ylläpitää kasvillisuutta. 
Kuva: Divisare, Corte

Leikkaus A-A piha-alueesta, 1:400.

Esimerkki luonnonmukaisesta uomasta, jonka yli voi päästä kevyen 
siltarakenteen kautta. Kuva: Agence Ter, Billancourt Park
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Nygrannas  11.2.2022

Kerrostalokorttelin pihasuunnitelma, 

esimerkkiratkaisu, 1:600.
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Nygrannas  11.2.2022

Kytkettyjen pientalojen pihasuunnitelma, 
esimerkkiratkaisu 1:500

SUUNNITTELUPERIAATTEET:

 → Omat pihat melko pieniä, yhteiskäyttöiset 
virkistysalueet rivitalojen väleissä (leikki, 
ulkokuntoilu, huoltoalueet, viljely, oleskelu, 
sadepuutarhat).

 → Lisäksi AH-alueella on yhteisöllisyyttä tukeva 
korttelitalo ja laajempi kiipeilyteemainen 
leikkipaikka.

 → Hulevedet ohjataan hallitusti kasvillisuusalueille ja 
viivytetään painanteissa ja sadepuutarhoissa. 

 → Sadepuutarhoista on ylivuoto hulevesiviemäristöön 
tai hallitusti kasvillisuusalueelle. 

 → LPA alueiden hulevesien viivytykselle on omat 
sadepuutarhansa.

 → Pysäköintipaikkojen pintamateriaalin tulee läpäistä 
hulevettä (nurmikiveys / sora).

 → Säilytettävä metsäalue uuden ja vanhan 
asuinalueen välissä; metsäalueelle ei rakenneta 
kulkureittiä vaan pyritään säilyttämään metsä 
elinvoimaisena.

Rivitalojen pihasuunnitelma
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MITTAKAAVA
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

TARKASTAJA

SUUNNITTELIJA PAPERIKOKO

3*2 A4

PIIRUSTUSNUMERO

LS-01-01
PÄIVÄMÄÄRÄ

24.03.2022
KOORDINAATISTO

ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ

N2000

LIIKENNEJÄRJESTELYT

NYGRANNAS

LIIKENNESUUNNITELMA

Aleksi Kankaanpää

Juho Kero

Juho Kero 1:2000

Kadunvarsipaikat (yleinen pysäköinti)
=83ap (1ap huolto) + 8ap
Yhteensä = 90ap + 1ap

WSP Nygrannas liikennejärjestelyt, asemapiirros, ei mittakaavassa

LIIKENNEJÄRJESTELYT
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Alueellinen
pyöräliikenteen 
reittikaavio

1:5000

15.02.2022

PYÖRÄLIIKENTEEN REITTIKAAVIO

WSP Pyöräliikenteen reittikaavio, ei mittakaavassa
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Esteettömyyskaavio
Pituuskaltevuus enintään 5%) =
Pituuskaltevuus 5 - 8%) =
Pituuskaltevuus yli 8% =1:300024.03.2022

ESTEETTÖMYYSKAAVIO

WSP Esteettömyyskaavio, ei mittakaavassa

Esteettömyyskaavio
Pituuskaltevuus enintään 5%) =
Pituuskaltevuus 5 - 8%) =
Pituuskaltevuus yli 8% =1:300024.03.2022
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Nygrannas  11.2.2022

Kaupunkipientalojen pihasuunnitelma, 
esimerkkiratkaisu 1:500

Kaupunkipientalojen  
pihasuunnitelma

SUUNNITTELUPERIAATTEET:

 → Pienkerrostalojen muodostaman korttelin sisällä hulevesien 
viivytys (kattovedet) toteutetaan lähtökohtaisesti tonttien 
yhteisenä sadepuutarha ratkaisuna.

 → Tonttien rajavyöhykkeelle sijoittuva vehreän sadepuutarhan 
halki kulkee miellyttävä ja turvallinen jalankulkuyhteys kevyen 
liikenteen reiteille. 

 → Jalankulkuyhteys voidaan tehdä esimerkiksi pienten 
puusiltojen/tasojen ja sorapolkujen yhdistelmänä.

 → Sadepuutarhan hulevesiuoma täyttyy sateella ja purkautuu 
hiljalleen Nygrannaksen ojaan. 

 → Tonttien omat pihat voidaan rajata sivuiltaa pensasistutuksin 
tai puuaidoin.

 → Pihoilla mahdollisuus pienimuotoiseen viljelyyn: hedelmäpuut, 
marjapensaat, viljelylaatikot.

 → Pysäköintipaikkojen pintamateriaalin tulee läpäistä hulevettä 
(nurmikiveys / sora).
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Yleistä

Asuintontit voi toteuttaa missä tahansa järjestyksessä, mikäli ensin toteutetaan LPA/AH-alueet.
Periaatekaavioissa on esitetty vaiheistustapoja, joissa myös LPA-alueet toteutetaan vaiheittain.

Vaiheistuskaavioissa on otettu huomioon, että kussakin vaiheessa toteutuu 5%:n esteettömät kulkureitit kadulta asun-
toihin, turvalliset jalankulkureitit yleisille alueille (ei ajoyhteyksiä myöten), autopaikat, jätepisteet, tulvareitit ja hulevesi-
järjestelmät viivytysalueineen.

Vaihtoehto B

Vaihtoehdossa toteutetaan ensin kadusta kauimpana olevat tontit.
Myöhempi työmaaliikenne ei aja jo valmistuneiden LPA-alueiden läpi.
Ajoyhteys toteutetaan vähintään työmaatietasoisena.

Vaihtoehto A

Toteutetaan ensin lähimpänä katua olevat tontit ja niiden viereinen LPA-alue.
Myöhempi työmaaliikenne ajaa jo valmistuneen LPA-alueen läpi.

Katkoviivalla merkityn voi toteuttaa myös numeron osoittamassa vaiheessaKatkoviivalla merkityn voi toteuttaa myös numeron osoittamassa vaiheessa
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Kuvassa ei ole esitetty katupuita eikä uusien korttelialueiden puita lukuunottamatta kaavassa säilytettäväksi tai istutettavaksi määrättyjä.
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Kuvassa ei ole esitetty katupuita eikä uusien korttelialueiden puita lukuunottamatta kaavassa säilytettäväksi tai istutettavaksi määrättyjä.
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Kuvassa ei ole esitetty katupuita eikä uusien korttelialueiden puita lukuunottamatta kaavassa säilytettäväksi tai istutettavaksi määrättyjä.
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Kuvassa ei ole esitetty katupuita eikä uusien korttelialueiden puita lukuunottamatta kaavassa säilytettäväksi tai istutettavaksi määrättyjä.
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Kuvassa ei ole esitetty katupuita eikä uusien korttelialueiden puita lukuunottamatta kaavassa säilytettäväksi tai istutettavaksi määrättyjä.
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Kuvassa ei ole esitetty katupuita eikä uusien korttelialueiden puita lukuunottamatta kaavassa säilytettäväksi tai istutettavaksi määrättyjä.
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Kuvassa ei ole esitetty katupuita eikä uusien korttelialueiden puita lukuunottamatta kaavassa säilytettäväksi tai istutettavaksi määrättyjä.
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Kuvassa ei ole esitetty katupuita eikä uusien korttelialueiden puita lukuunottamatta kaavassa säilytettäväksi tai istutettavaksi määrättyjä.
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Kuvassa ei ole esitetty katupuita eikä uusien korttelialueiden puita lukuunottamatta kaavassa säilytettäväksi tai istutettavaksi määrättyjä.
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Kuvassa ei ole esitetty katupuita eikä uusien korttelialueiden puita lukuunottamatta kaavassa säilytettäväksi tai istutettavaksi määrättyjä.
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Kuvassa ei ole esitetty katupuita eikä uusien korttelialueiden puita lukuunottamatta kaavassa säilytettäväksi tai istutettavaksi määrättyjä.
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AURINKO LASKENUT 15.13

Kuvassa ei ole esitetty katupuita eikä uusien korttelialueiden puita lukuunottamatta kaavassa säilytettäväksi tai istutettavaksi määrättyjä.


