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Hannusranta

Kaupunkikoti
järven rannalla

Ulkoilumaastoon
kotiovelta

Kestävää ja 
ympäristötietoista 

asumista

Identiteetti
Hannusrannan alue uudistuu, mutta sen identiteetti ei synny tyhjästä. 
Alueella on historiansa ja asukkaansa. Kotijärvestä ja -metsästä 
pidetään aktiivisesti huolta. Myös alueen tuleville asukkaille 
ympäristön hyvinvointi on tärkeää. Hannusrantaan muuttavat arvostavat 
kaupunkimaista asumista hyvien ulkoilumaastojen äärellä. He vaativat 
sujuvia joukkoliikenneyhteyksiä ja ovat kiinnostuneita vähähiilisestä 
energiantuotannosta. Ympäristötietoinen asuminen yhdistää uusia ja 
vanhoja hannusrantalaisia.
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Metrolla kotirantaan
Hannusrannassa toteutuu suomalainen unelma: koti kaupungissa järven 
rannalla. Pian Hannusjärven rantaan pääsee metrolla, ja koko eteläinen 
pääkaupunkiseutu on helposti saavutettavissa. Päiväkodit, koulut ja 
päivittäispalvelut ovat kävelyetäisyydellä. Monen arki sujuukin mainiosti 
ilman autoa.
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Metsän kainalossa
Hannusrannassa luontoon on lyhyt matka. Ikkunasta avautuu
näkymä metsään tai järvelle, ja lenkkipolut alkavat kotiovelta. Alueen 
suunnittelussa on maanläheisyyttä, pehmeitä vettä läpäiseviä pintoja 
sekä metsäluonnosta tuttua lajistoa. Luonnonmukainen rantapuisto 
tarjoaa kodin lepakoille ja liito-oraville.
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Yhteinen Hannusjärvi
Hannusrannan kaavamuutos avaa tähän saakka yksityisen ranta-alueen 
yleiseen käyttöön. Muutoksen käynnistäjinä ovat olleet alueen nykyiset 
asukkaat. Uusi rakentaminen on suhteellisen tiivistä, jolloin viheralueet 
säilyvät mahdollisimman laajoina ja yhtenäisinä. Hulevesien hallintaan 
kiinnitetään erityistä huomiota. Rakentamisesta ei aiheudu haitallisia 
vaikutuksia Hannusjärven tilaan. 
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Hannusranta, asemakaavan muutosalue

PIENENNÖS, ALKUPERÄINEN 1:1000
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Hannusranta, kerroskorkeudet

PIENENNÖS, ALKUPERÄINEN 1:1000



Näkymä eteläisestä rantakorttelista (31086)
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HANNUSRANNAN-
AUKIO

HANNUSJÄRVEN-
RANTA

HANNUSMETSÄ

hu-1

h

BONDAKSENSUO

I

Julkiset ulkoilureitit

MUUT TILAT

+ mahdollinen laajennus 230 k-m2
(5m2/lapsi,eli 52+46 lasta)

ARVIOITU HULEVESIEN VIIVYTYSTARVE

Vettä läpäisemätön pinta-ala 20664,7m2

Viivytystarve yhteensä 206,6m3 (1m3 /100m2)

VIIVYTYSPAINANTEET
Painanne Pinta-ala Tilavuus
31086 229,2 m² 68,8 m³
31157 202,2 m² 60,7 m³
31088a 154,0 m² 77,0 m²
31088b 184,0 m² 55,2 m²
YHTEENSÄ 769,4 m² 261,6 m³

(sis. päiväkodin + liiketilan)

(sis. kaupan + liiketilan)

KERROSALAT KORTTELEITTAIN

Kortteli Kerrosala
31086 22 200 k-m2

31157 15 900 k-m2

31088a 23 800 k-m2

31088b 12 200 k-m2

liiketila VP-1-alueella 150 k-m2

YHT 74 250 k-m2

POLKUPYÖRIEN PYSÄKÖINTI

1pp/30 k-m2, min 2pp/asunto kun arvioitu keskimääräinen asunto on 45m2 

31086 ~462 asuntoa 927 pp
31157 ~354 asuntoa 708 pp
31088a ~507 asuntoa 1014 pp
31088b ~272 asuntoa 544 pp

Liiketilat (1pp/50 k-m2) 28 pp
Päiväkoti (1pp/100 k-m2) 10 pp

Yhteensä arviolta 3225 polkupyöräpaikkaa

AUTOJEN PYSÄKÖINTI
TARVE TOTEUTUU

1ap/110 k-m2 as. kerrosalaa, kuitenkin väh. 0,5 ap/as. 651 ap 733 ap (P1+P2)
1ap/100 k-m2 liik.til. kerrosalaa 14 ap 14 ap (kansipiha 10 ap + P2 4ap)
1ap/200 k-m2 päiväkodin (yl) kerrosalaa 5 ap 5 ap (P1)
1ap / 1500k-m² yleiselle pysäköinnille 50ap 50-54ap (kadunvarsi)

Yhteensä toteutuu arviolta 799-803 autopaikkaa.
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ASEMAPIIRROS 1:2000
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KORTTELISUUNNITELMA 1:1000

Tonttijako on alustava.

Asuinkerrosalaa 71 700 k-m²

y päiväkoti 1000 k-m²

m pakottavaa 1000 k-m²

m sallivaa 400 k-m²

m VP-1 -alueella 150 k-m²

yht. n. 74 250 k-m²

Kortteli Kerrosalat

31086 ap-1 1060 k-m²

ak 19 740 k-m²

y 1000 k-m²

m 300 k-m²

m 100 k-m²

yhteensä 22 200 k-m²

31157 ak 15 900 k-m²

31088a ak 22 800 k-m²

m 700 k-m²

m 300 k-m²

yhteensä 23 800 k-m²

31088b ak 12 200 k-m²
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PELASTUSKAAVIO 1:1000
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6

ajo

r= 
16

.0

Nostopaikka (6x13m)
+nostosäde 16m

Pihatie

Porraskäytävä

Ajoreitti
rakennuksen läpi 
(h = min. 4200mm)

Jokaisen rakennuksen katolle oltava
reitti nostokalustolla.
Kulku saman rakennuksen eri
korkuisten osien välillä kiinteillä tikkailla

Pelastustie,
nostoauton
ajoreitti, leveys
min. 3,5 m

Jätehuone

Jäte/huoltoauton 
lastauspaikka

Korttelipihojen puolella omatoiminen
pelastautuminen parvekkeiden kautta.
Kadun puolella nostopaikat.

Katupuiden paikat tarkentuvat
katusuunnitelmissa. Pihoilla puiden
sijainti suuntaa-antava.

Ambulanssin ja
sammutusauton
reitit, leveys
min. 3,5m



MAANTASOKERROKSEN TILAKAAVIO 1:1000

Polkupyöräpaikkojen arvioitu 
tarve kortteleittain

31086 993 pp

31157 708 pp

31088a 1092 pp

31088b 550 pp

yht. 3343 pp

Vaaditut polkupyöräpaikat sijoitetaan 
maantasokerroksessa sijaitseviin
ulkoiluvälinevarastoihin (UVV) ja osittain 
kaksikerroksisiin telineisiin. Lisäksi pihoille 
sijoitetaan runkolukittavia avopaikkoja
lyhytaikaiseen pyöräpysäköintiin.

31157

31086
31088a

3

5

6

7

2

3

4

5

9

1

2

3

4

7

1

5

6

1

7

8

4

6

31088b

4

2

3

1

2

+ 11.9

+ 11.6

+ 11.5

+ 14.5

+ 13.0

+ 13.5

+ 13.0

+ 12.0

+ 11.0+ 9.5

+ 9.0

+ 10.0

+ 10.5

+ 11.0

+ 11.5

+ 9.0

+ 10.0

+ 11.7

+ 12.0

+ 13.3

+ 12.0

+ 12.0

+ 13.0

+ 12.0

+ 11.5

+ 11.0

+ 11.7

+ 12.0

+ 13.0

+ 13.0

+ 13.5

+ 14.0

+ 13.5

+ 13.0

+ 11.0
+ 11.5

+ 10.5

+ 11.3

+ 10.3

+ 10.4

ASUNTO

LIIKETILA

KERHO

PESULA

JÄTEHUONE

UVV/LVV

MUUT APUTILAT

PORRASHUONEET,
PYSÄKÖINTI

ASUNTO

LIIKETILA

KERHO

PESULA

JÄTEHUONE

UVV/LVV

MUUT APUTILAT

PORRASHUONEET,

PYSÄKÖINTI

Hannusranta  |  Pohjola Rakennus Oy  |  INARO



Näkymä Kaitaantien ja Iivisniemenkadun kulmasta Hannusrannan alueelle
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Näkymä Hannusranta-kadun pohjoispäästä kohti metroasemaa
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KAUPPAKORTTELIN TUTKIELMA 1:500

KauppaLastauspiha +11.00
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Leikkaus A-A 1:500

Ajo Arkadi + LiiketilaaKerhotila/työtila/pesula
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Kauppakortteli (31088a)
Hannusrannan kaavamuutosalueen eteläosa liiketiloineen täydentää 
Kaitaan metroaseman ympärille rakentuvaa paikalliskeskusta. 
Korttelin 31088 eteläosaan on mahdollista sijoittaa n. 840 m² 
päivittäistavarakauppa, jonka huolto- ja pysäköintitilat sijoittuvat 
korttelipihan puolelle pihakannen alle. Katutasossa kerroskorkeus
on normaalia asuinkerrosta korkeampi ja julkisivuissa käytetään isoja 
lasipintoja, jolloin katunäkymästä saadaan elävä ja kaupunkimainen. 
Liiketilojen lisäksi kaduille avataan korttelien kerhotiloja, työtiloja ja 
pesuloita. Kiinteistöt voivat halutessaan vuokrata tiloja lyhytaikaisesti 
myös ulkopuolisten käyttöön.

Korttelin lounaiskulman tornimainen osa toimii Iivisniemenkujan
pohjoisena päätteenä sekä Kaitaan keskuksen maamerkkinä. Kaitaantien 
puolella on korttelin mittainen sisään vedetty arkadi, joka jatkuu 
tornirakennuksen ulokkeen alla kulman taakse Hannusrannanaukiolle.
Maantasokerroksen arkadi näyteikkunoineen sulautuu osaksi 
metrokeskuksen kaupallisia toimintoja. Arkadin alle muodostuu sateelta
ja paahteelta suojainen kohtaamispaikka.



REFERENSSIKUVIA
WHAT! ARKITEKTER, GÖTEBORG WHAT! ARKITEKTER, GÖTEBORG INARO UTOPIA ARKITEKTER

KONSEPTISKISSI
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Harjakatot
Perinteinen harjakatto antaa Hannusrannan alueelle omanlaisen
tunnistettavan ilmeen. Kattomuoto sitoo yhteen etenkin
kortteleita, joissa korkeusvaihtelu on suurta (8...2 kerrokseen).
Harjakatot korostavat ja elävoittävät porrastuvia rakennusmassoja. 
Kattomuodon ansiosta kerros- ja pientalojen liitos on luontevampi, ja
kattovedet on helpompi ohjata harjakatoilta pihoille maanpäällisiin 
viivytysrakenteisiin.



Leikkausperspektiivi eteläisestä rantakorttelista (31086)
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Leikkausperspektiivi pohjoisesta rantakorttelista (31157)
Pysäköintilaitosten katot toteutetaan viherkattoina tai niitä hyödynnetään 
aurinkoenergian tuotannossa. Katoille voidaan sijoittaa myös pihatoimintoja.

Hannusranta  |  Pohjola Rakennus Oy  |  INARO



Leikkausperspektiivi itäisestä korttelista (31088)
Vehreät katuaukiot sekä rakennusten istutetut sisäänvedot jaksottavat Hannusranta-
kadun jalankulkijan kannalta miellyttäviin noin 50 metrin etappeihin.

HANNUSMETSÄNKULMA 

ISTUTETTU SYVENNYS

RAITSU

HANNUSRANNANAUKIO

ISTUTETTU SYVENNYS
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Katujulkisivu
Hannusranta-kadusta tulee tiiviin kaupunkimainen. Pääosin 8-kerroksista  
rakennuksista muodostuvaa rivistöä on kevennetty 5-kerroksisilla sekä 
pohjoispäässä 6-, 4- ja 2-kerroksisilla osilla. Metrokeskuksen puoleisella 
aukion maamerkkinä on 12-kerroksinen asuintalo. Kadun eteläosassa on 
kivijalkaliiketiloja sekä varaukset päiväkodille ja päivittäistavarakaupalle. 
Kadun keskivaiheilla ulkoilureitin risteyskohdassa on vehreä aukio, jonka 
ilmeelle tärkeitä yksityiskohtia ovat pysäköintitalon alakertaan sijoittuva 
pyöräkeskus sekä P-talojen julkisivukäsittelyt ja viherseinäratkaisut.



Näkymä Hannusranta-kadulta / Raitsulta etelään
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RANTAPOLKUHANNUSJÄRVI HULEVESIKOSTEIKKO TOWNHOUSE/
RIVITALOT

PORRASTUVAT
RAKENNUKSET

KORTTELIN
YHTEISPIHA

LIIKETILA
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Rantakorttelit
Järven puolella rakennukset madaltuvat rantaa kohti. Hannusranta-
kadun varren 8-kerroksiset talot muodostavat taustan, josta irralliset,
viuhkamaisesti sijoitellut lamellit porrastuvat 6- , 4- ja 2-kerroksisiin
osiin. Porrastuvat päädyt tuovat alueelle pientalomaista mittakaavaa. 
Eteläisimmän korttelin pohjoisreunalla, ulkoilureitin varrella, on viiden 
2-kerroksisen pientalon rivistö, joka voidaan toteuttaa rivitaloyhtiönä tai 
itsenäisinä townhouse-tontteina.



PYSÄKÖINTITALO PISTETALOTKÄVELYREITTI YHTEISPIHA JA PORRASTUVAT
RAKENNUKSET

HANNUSMETSÄN 
ULKOILUREITTI

OLEMASSA OLEVAT PIENTALOT
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Pohjoisreuna
Hannusranta-kadun itäpuolen korttelien pohjoisreunalla, Hannusmetsä-
nimisen ulkoilureitin takana on säilyvää pientaloasutusta. Rakennukset 
sijaitsevat melko jyrkästi nousevassa metsäisessä rinteessä, jonka 
vastaparina ovat Hannusrannan uudet, porrastaen madaltuvat
rakennukset. Hannusrannan pohjoisosa on ilmeeltään kevyempi ja 
lähempänä naapuruston pientalojen mittakaavaa. Ulkoilureitin varressa 
uudet rakennukset ovat 2- ja 4-kerrosta korkeita, ja niiden edustalla
nykyisten pientalojen kohdalla on pieni puustoinen lähivirkistysalue.



Yleisnäkymä pohjoisesta
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Näkymät järveltä
Alueen julkisivua järven suuntaan on pyritty havainnollistamaan kahdella 
perspektiivimallinnuksella, jotka perustuvat todellisiin maastonmuotoihin
sekä suunniteltuihin rakennusmassoihin. Puuston sijanti perustuu 
pistepilviaineistoon vuodelta 2015 sekä liito-oravareitillä keväällä 2020 
tehtyyn puustomittaukseen, joiden avulla on määritetty mallissa näkyvien 
puiden korkeus sekä likimääräinen sijainti. Kuvat eivät esitä yksittäisten 
puiden paikkoja tai puulajeja. katselupiste
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Kuvasovitus uimalaiturilta
Kuva esittää Hannusrannan aluetta järven länsipään uimalaiturilta 
katsottuna. Suunnitelman 3d-malli on sovitettu nykytilanteesta
otettuun valokuvaan havainnollistamaan valmista tilannetta. Kesäaikaan 
rantapuusto sekä säilyvän liito-oravayhteyden korkeat puut peittävät uudet 
rakennukset suurelta osin.



Suuret näyteikkunat tuovat eloa katukuvaan.
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Pysäköintitalot
Hannusrannan korttelien pysäköinti on keskitetty kahteen 
pysäköintitaloon. Keskittämisen ansiosta korttelien sisäosat on 
rauhoitettu liikenteeltä pihatoiminnoille. Kauppakortteliin (31088a) 
voidaan toteuttaa päivittäistavarakauppaa palveleva pihakannen 
alainen pysäköinti ja huolto, mutta muualla pihat säilyvät maanvaraisina 
mahdollistaen mm. suurikokoiset puut ja hulevesien imeyttämisen 
maaperään.

Pysäköintirakennukset sovitetaan osaksi korttelirakennetta siten, että 
ne eivät muodostu liian hallitseviksi kaupunkikuvassa. Katutasoon tulee 
näyteikkunamaista lasipintaa, jonka takana voi sijaita esim. pyörien 
huolto- ja pysäköintitiloja. Rakennusten julkisivut  tehdään laadukkaasti ja 
ne ovat pääosin tuulettuvia ja valoa läpäiseviä, esimerkiksi puurimoitusta, 
keraamista sauvaa, rei’itettyä metallilevyä tai pitsitiiltä. Julkisivuista osan 
tulee olla viher- tai köynnösseinää.

Pysäköintitalojen katot tulee toteuttaa viherkattoina tai niitä tulee 
hyödyntää aurinkoenergian tuotannossa. Kattoja voidaan hyödyntää 
myös kortteleiden oleskelupihoina ja hulevesien viivytyksessä. Jatkossa 
tutkitaan pysäköintilaitosten käyttöä paikallisina geoenergiakeskuksina.

yhtenäinen julkisivu   |   viherkatto   |   pyöräkeskus   |   aurinkopaneelit   |   ikkunoita kadulle   |   keskitetty energianhuolto   |   kierrätyspiste   |   taide   |   viherseinä



Läntisen pysäköintitalon edustalla matala pyörä-
pysäköintiin käytettävä osa liittää rakennuksen 
osaksi kadunvarren näyteikkunavyöhykettä.
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Ote meluselvityksestä: Päiväajan keskiäänitaso, ennustetilanne 
2040.
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Melu ja tuulisuus
Suunnitelmasta on laadittu alustava meluselvitys (Ramboll Finland Oy
5.5.2020, luonnos). Selvityksessä määritettiin melun laskentamallin 
avulla alueen melutasot vuoden 2040 ennusteliikenteellä huomioiden 
suunniteltu rakennusmassoittelu.

Korttelien piha-alueilla melutasot alittavat päivällä 55 dB:n ohjearvon. 
Yöajan tilanteessa melutasot ovat enintään uusien alueiden ohjearvon 
45 dB tasalla. Asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuu Kaitaantien
puolella (Hannuksenrannan itäpuolella) enimmillään 64 dB päiväajan 
melutaso, jolloin ääneneristävyystarve on 29 dB, pyöristäen 30dB. Muilla 
julkisivuilla melutasot jäävät alhaisemmiksi, joilla äänieristysmääräyksiä 
ei ole välttämätöntä asettaa. Mallinnusten perusteella ei yli 65 dB 
melutasoja esiinny julkisivuilla, joten melu ei aseta rajoitteita asuntojen
sijoittelulle. Parvekkeita sijoitettaessa niille julkisivuille, joissa päiväajan 
keskiäänitaso ylittää 55 dB, parvekkeiden äänitasoa voidaan alentaa 
suljettavin lasituksin.

Suunnitelmasta tilattiin myös tuulisuutta koskeva asiantuntijalausunto 
(Sitowise Oy & Numerola Oy 30.4.2020). Siinä todetiin, että 
Hannusrannan katutason tuuliolosuhteiden voidaan olettaa olevan
kokonaisuudessaan hyvät. ”Alue on ympäristöään matalammalla ja 
aluetta ympäröivät monella puolen metsät. Viitesuunnitelma ottaa hyvin 
huomioon vallitsevat lounaistuulet, jotka saapuvat alueelle Hannusjärven 
poikki. Rannassa on tiivis puustovyöhyke ja rakennukset madaltuvat 
rantaa kohti, ohjaten tuulia pois piha-alueilta. Jotta rantapuusto suojaa
aluetta myös talvella, tulee rannassa olla riittävästi havupuita. Erityistä 
huomiota tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää Kaitaantien ja Hannusranta-
kadun risteysalueeseen. Etelätuulet saapuvat tälle alueelle verrattain 
esteettä. Myös muista suunnista tuleva tuuli voi kääntyä katutilaan 
pitkin 12-kerroksisen rakennuksen julkisivua. Kyseisen rakennuksen
katutasossa on arkadilla rajattu sisäänveto, joka tarjoaa suojaa 
jalankulkijoille.”

Alueesta ollaan tekemässä tarkempi, numeeriseen virtausmallinnukseen 
(CFD: computational fluid dynamics) pohjautuva analyysi, jonka kautta voi
vielä paljastua uusia näkökohtia.

Ote tuulisuutta koskevasta asiantuntijalausunnosta: kuvassa merkittävimmät 
tuuli-ilmiöt alueella ja huomioita suunnitelman hyvistä ominaisuuksista.



Kevätpäiväntasaus 20.3. klo 11.00. Kesäpäivänseisaus 21.6. klo 12.00. Kesäpäivänseisaus 21.6. klo 15.00. Syyspäiväntasaus 22.9. klo 17.00.

Pihan osat, jotka saavat suoraa auringonvaloa ja soveltuvat parhaiten oleskeluun. Mitä tummempi läikkä, sitä 
enemmän kohta saa suoraa auringonvaloa eri vuoden- ja vuorokauden aikoina.

Hannusranta  |  Pohjola Rakennus Oy  |  INARO

Pienilmasto ja varjostus
Suunnitelmassa alueen korttelipihat ovat varsin hyvin tuulelta ja melulta
suojattuja, ja niistä voidaan olettaa muodostuvan pienilmastoltaan 
miellyttäviä paikkoja. Alueesta tehtiin 3D-mallin pohjalta varjotutkielma 
(INARO), jonka avulla kartoitettiin suotuisimpia paikkoja oleskelu- ja
leikkialueille. Tarkastelu päivitettiin edotusvaiheessa, minkä jälkeen 
rakennusten korkeuksiin ja sijainteihin ei ole tullut muutoksia.

Yleisesti ottaen rannan puoleisissa kortteleissa valaistusolosuhteet ovat
hyvät, sillä pihat aukeavat lounaaseen ja länteen. Rakentaminen myös 
madaltuu rantaa kohti, jolloin niiden varjostava vaikutus on vähäisempi. 
Itäpuolen korttelissa tilanne on haastavampi, sillä korttelia reunustaa 
lännessä Hannusranta-kadun suuntainen yhtenäinen rakennusrivistö. 
Pistetalojen eri puolille jää kuitenkin eri vuorokauden aikoina suoraa 
auringonvaloa saavia alueita, joten hyviä paikkoja oleskeluun löytyy 
etenkin kun kortteleiden pihat suunnitellaan yhteiskäyttöisiksi.

Pelkästään pihojen suuren koon vuoksi on suositeltavaa, että niillä on 
useita oleskeluun ja leikkiin varattuja alueita. Valastusolosuhteiden
vaihtuessa on mahdollista valita paikoista se, johon aurinko kulloinkin
paistaa. Kesäkuumalla taas varjoinen tai puiden katveessa oleva 
puolivarjoinen alue voi olla miellyttävin oleskelupaikka.

Hannusranta-katu saa eniten aurinkoa keskellä päivää. Kesällä puolen 
päivän tienoo on paahteisin, mutta katupuut varjostavat jonkin verran, 
jolloin olosuhteet eivät silloinkaan ole liian tukalat. Eniten aurinkoisia 
tunteja saavat kadun eteläpään Hannusrannan aukio sekä Raitsuksi 
nimetty aukio kadun keskivaiheilla. Valoisia aukioita voidaan hyödyntää 
mm. oleskeluun ja pienimuotoiseen toimintaan (esim. terassit, kesäkioskit 
ja katukirppikset).



Metsäinen tunnelma syntyy kasvivalinnoilla, läpäisevillä pinnoilla sekä puun ja luonnonkiven käytöllä.
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Korttelipihat
Kortteleihin muodostuu isoja, useista tonteista yhdistyviä korttelipihoja. 
Pihat suunnitellaan kokonaisuutena tonttien rajoista riippumatta, jotta
mm. hulevesien hallinta, huolto- ja pelastusajo ja pienilmastoltaan
suotuisat oleskelualueet voidaan sijoittaa ja suunnitella parhaalla
mahdollisella tavalla.

Hannusrannan alueen vahvuutena on hienojen luontoalueiden, metsän ja 
järven läheisyys. Luonnonläheiset teemat toistuvat pihojen suunnittelussa 
kuten myös katualueiden materiaali- ja lajivalinnoissa. Pihoilla suositaan 
luontaisia metsän lajeja ja niihin viittaavia lajikkeita. Pinnoitteet ovat 
pääosin läpäiseviä, mikä auttaa hulevesien hallinnassa. Luonnonmukaisia 
materiaaleja, kuten luonnonkiveä ja puuta, suositaan piharakenteissa. 
Pihat liittyvät luontevasti vaihettuen ympäröiviin metsäalueisiin ja 
rakennettaviin hulevesipainanteisiin.

metsän lajistoa   |   luonnonkiviä   |   hulevesipainanteita   |   läpäiseviä pintoja   |   puurakenteita   |   murrettuja värejä   |   avokalliota   |   säilyvää puustoa   |   kunttaa
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Näkymä kauppakorttelin sisäpihalta / korttelin 31088 Kaitaantiehen rajautuva eteläosa
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Pihakaaviot
Hannusrannan alueelle rakentuu neljä erilaista 
korttelipihakokonaisuutta. Oheisissa kaavioissa
on tarkasteltu eri toimintojen sijoittumista sekä 
niiden tilantarvetta. Kullekin korttelille on laskettu
läpäisemättömän pinnan (katot sekä päällystetyt 
alueet) määrä neliömetreinä sekä siitä johdettu 
hulevesien viivytystarve kuutioina (1 m³/ 100 m²). 
Hulevesien viivytys on osoitettu maanpäällisiin 
painanteisiin, joiden keskisyvyydeksi on laskettu 0,3 m
lukuun ottamatta kauppakorttelia, jossa keskisyvyys
on 0,5 m. Painanteiden sijainti ja muoto on suuntaa-
antava, mutta tasauksen järjestämiseksi niitä tulisi 
olla useampia ja niiden tulisi sijaita eri puolilla pihaa.
Esitetty ylimitoitus (75,9 m) tuo joustoa painanteiden
suunnitteluun.



Hannusranta  |  Pohjola Rakennus Oy  |  INARO

Pihakaavio
kortteli 31086
Korttelissa on varaus kivijalkapäiväkodille. Kortteliin 
voidaan sijoittaa aidattu leikkipiha, joka on asukkaiden
käytössä päiväkodin aukioloaikojen ulkopuolella.
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Pihakaavio
kortteli 31157
Rakennukset rajaavat pihalle eri kokoisia tiloja,
joita polkumaiset reitit yhdistävät. Korttelissa on 
mahdollista säilyttää avokalliota ja hyödyntää sitä 
pihasuunnittelussa.
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Pihakaavio
kortteli 31088a
Korttelissa on varaus pihakannelle, joka voidaan
yhdistää maanvaraiseen pihaan esteettömällä 
luiskalla. Vaihtoehtoisesti kulku tasojen välillä voi 
tapahtua eteläisemmän pistetalon porrashuoneen 
kautta. Varjostuksen takia oleskelu- ja leikkialueita on
sijoitettu eri puolille pihaa.
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Pihakaavio
kortteli 31088b
Korttelinosan kautta kulkee rasitteena itä–länsi-
suuntainen kevyen liikenteen yhteys ja korttelin
itärajalla etelä–pohjois-suuntainen kävelyreitti. 
Rakennusten varjostuksen takia oleskelu- ja
leikkialueita kannattaa hajauttaa eri puolille
korttelipihaa. Suunnitelmassa näitä yhdistää 
rengasmainen kävelyreitti.



PÄIVÄKOTI 1. KERROS, 1:200

Monitoimisali
148.2m2

Henkilökunta
54.7m2 Keittiö

81.7m2

Aula
82.1m2
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WC
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+12.6

+12.2

+12.1

+11.8

+12.5

+12.6

+12.6

+11.9

Hätäpoistuminen

Pesula

LVVUVV

UVV

9.
6

Aita

+12.6
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Esiopetus (Ryhmä B2)
63.7m2

Lepotilat
35.6m2

44 sänkyä

Esiopetus (Ryhmä B1)
64.7m2

WC
12.6m2

Aula
40.9m2

Esiopetus (Ryhmä A1)
52.3m2

Esiopetus
(Ryhmä A2)
49.9m2

Lepotilat
33.7m2
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+16.8

+14.9
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WC
12.6m2

WC
12.6m2

AsuntoAsunto

AsuntoAsunto
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poistuminen

ppp
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Etäisyys lepotilan ovelta 
portaalle yhteensä 24,87m

16.62.8

PÄIVÄKOTI 2. KERROS, 1:200

Porrashuoneet osastoituja. Sisäinen 
porrashuone saadaan osastoitua palo-
ovella, joka sulkeutuu automaattisesti
sähköverkkoon kytkettyjen palo varoit-
timien havaitessa savua. Aulaan
avautuvan hissin oven tulee olla
palo-osastoiva.

Pisin sallittu matka tilasta poistumis-
tienä toimivalle porrashuoneen 
ovelle on 45 metriä. Matka lasketaan 
kaksinkertaisena osuuksilla, joissa
poistuminen tapahtuu vain yhteen
suuntaan.

ppp = pikapaloposti

ks = käsisammutin
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Päiväkotitutkielma
Ehdotusvaiheen jälkeen tutkittiin 1000 m² päiväkodin sijoittamista 
kahteen kerrokseen korttelissa 31086.



Päiväkodin piha-alueet
Kivijalkapäiväkodin piha-alueet jakatuvat kahteen osaan. Sisäänkäynnin 
yhteydessä oleva kokoontumispiha on kooltaan noin 192 m². Päiväkodin 
ovi on aitauksen sisäpuolella, jolloin lapset voidaan päästää turvallisesti 
suoraan sisätiloista odottamaan ulkoiluun siirtymistä. Pihalla on 
muutama pienten lasten käyttöön sopiva leikkiväline, hiekkalaatikko sekä 
istuskeluun sopiva istutusaluetta rajaava muuri.

Varsinainen leikkipiha sijaitsee pienen kävelymatkan (n. 80 m) päässä 
naapurikorttelissa, puistoreitin pohjoispuolella. Leikkipihan koko
on n. 563 m². Yhteensä päiväkodin piha-alueiden koko on noin 755 
m², mikä jaettuna neliryhmäisen päiväkodin lapsimäärällä (66–84 
lasta) on noin 9,0–11,4 m² lasta kohden. Pihan koossa on huomioitu 
lähimaaston erinomaiset ulkoilumahdollisuudet. Leikkipiha on päiväkodin 
aukioloaikojen ulkopuolella yleisessä käytössä.

Leikkipihaa rajaa puinen pystylaudoitettu aita. Turva-alustana käytetään 
turvahaketta. Leikkivälineiden materiaali- ja värivalinnoilla pyritään 
niin ikään rauhalliseen ja luonnonläheiseen vaikutelmaan. Pihan 
pohjoispuoleisen asuinrakennuksen terassipihojen ja leikkipihan välissä 
on monilajinen pensas- ja perennaistutus. Leikkialueiden ympäristöön 
istutetaan vain myrkyttömiä kasvilajeja.

KOKOONTUMIS-
PIHA

192 m²

HULE

17

1. Pesäkeinu

2. Keinut

3. Tasapainoiluväline

4. Kiipeilyteline

5. Kiikkulauta

6. Leikkikeskus

7. Leikkimökki

8. Jousikeinut

9. Pöytäryhmä 

10.Pitkä tunneli

11. Karuselli

12.Pöytä-penkkiryhmä

13. Huojuvat lankut

14. Trapetsi

15. Tornileikki

16.Leppismökki

17. Hiekkalaatikko

LEIKKIVÄLINEET, ESIMERKKEJÄ

PÄIVÄKODIN 
LEIKKIPIHA

563 m²

HULE

KORTTELIN RAJA, AITA

ISOMMAT LAPSET

PIENET LAPSET
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PÄIVÄKODIN LEIKKIPIHA HANNUSRANNANKUJAN SUUNTAAN

Pinus mugo ’Pumilio’, 
kääpiövuori-mänty

Cornus alba,
laikkukirjokanukka

EHDOTUKSIA KASVILAJEIKSI

Spiraea chamaedryfolia,
idänvirpiangervo

Polemonium caeruleum f.
lacteum, lehtosinilatva

Aconogonon divaricatum,
kaitaröyhytatar
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Näkymä Hannusrannankujalta itään kohti Raitsua
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