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1. SELOSTUS
			Liittyminen MyyrYorkin keskustarakenteeseen
Kortteli muodostaa pääkatukehän rajaaman Myyrmäen ydinkeskustan
uuden, urbaanin länsikulman. Meripihkatorin asemaa alueen sisäisen raittiverkoston linkkinä korostaa sitä rajaavan uuden asuntorakentamisen voimakas hahmo ja kivijalkaa elävöittävä liiketila.
Rakennusten porrastus ja kerroslukujen vaihtelu muodostavat kerroksellista
kaupunkimaisemaa. Korttelipihoille ja katualueille ulottuu päivänkierron eri
vaiheissa valoa ja asunnoille tarjoutuu avautumissuuntia sekä väljyyden
tuntua.
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URHEILUPUISTO

Myyrmäen asemaa ja urheilupuistoa yhdistävä Liesikuja uudistuu kilpailualueeseen rajautuvalta osaltaan. Naapuruston uutena solmukohtana
on yleisen leikkialueen ja päiväkodin muodostama toiminnallinen kokonaisuus. Kivikirveenpuisto on toiminnallista leikkialuetta täydentävä luonnonmukaisempi metsäpuisto.
Korttelin kivijalkapalvelujen tilat on keskitetty Raappavuorentien ja Vaskivuorentien kulmaan, kulkureittien ja näkyvyyden kannalta liiketoiminnalle
otollisimmalle paikalle, jossa se hyötyy myös näkyvyydestä urheilupuistoon.
			Rakentamistapa
Asuinrakennusten julkisivujen pääasiallinen materiaali on puhtaaksi muurattu tiiliverhous eri sävyin ja limitystavoin. Parvekejulkisivuilla rakentamistavalle voidaan valita erilaisia vaihtoehtoja ja jakaa julkisivu vyöhykkeisiin
hyödyntäen tiilimuurausta, maalattuja betonielementtejä, julkisivuelementtejä tai tiililaattaelementtejä.
Monitoimitalon julkisivuverhous toteutetaan rei’tetyillä julkisivuelementeillä. Katutason osuus on puhtaaksimuurattu tiiliverhous.
Viherkatto-osuudet ovat ekstensiivisiä. Ilman viherkatetta olevat tasakattomaiset pinnat hyödynnetään ensisijaisesti aurinkopaneelien sijoittamiseen.
Rakennusten kantavat runkorakenteet suunnitellaan 100 vuoden elinkaarelle. Elinkaaritarkastelun näkökulmasta tiilijulkisivu ikääntyy arvokkaasti, on
teknisesti yksikertainen ja koeteltu rakentamistapa, lisäksi pitkä huoltoväli
on rakennuksen elinkaarikustannusten kannalta edullinen valinta.
			Liikenne korttelissa
Korttelin autopaikat keskitetään korttelin yhteiskäyttöiseen monitoimitaloon, jonne ajoyhteys on Kivikirveenkujalta. Katutasoon sijoittuu keskitetty
jätehuolto, runsaasti yhteiskäyttöistä polkupyörien säilytystilaa, latauspisteet sekä huolto- ja pesupiste. Katutason ratkaisu sallii Vaskivuorentien puoleisen osuuden muuttamisen myöhemmin muuhun käyttöön kuin autojen
säilytykseen, mikäli kulkutapojen muutokset tulevaisuudessa sen mahdollistaisivat. Kaikki korttelin asukaspysäköintipaikat varustetaan dynaamisen
hidaslatauksen valmiudella.
Kivikirveenkujan ajoneuvoliikenteen tarpeet päiväkodin huolto- ja saattoliikenteineen rajataan mahdollisimman lyhyelle jaksolle, mikä rauhoittaa
kadun jatkeen Liesikujalle miellyttäväksi ja turvalliseksi jalankulun kujaksi.
Liikenteellinen kaavioesitys on kohdassa 12.
Kaupunkikuvan ja arkkitehtuurin periaatteet
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1. SELOSTUS
			Kaupunkivihreä
Sporttikortteleissa lähiluonto ja rakennettu ympäristön liitos muodostavat
viihtyisän tulevaisuuden asuinympäristön. Alueen siniviherrakenteessa on
huomioitu toiminnallisten aspektien lisäksi ekologinen vastuullisuus. Monimuotoiset kadunvarsien biosuodatuspainenteet ja korttelipihan sadepuutarha auttavat hulevesien käsittelyssä ja ovat osa kiinnostavaa, muuttavaa ympäristöä. Sporttikorttelien viherrakenne kattaa monipuolisesti niin
maavaraisia kuin katoillekin sijoitettuja elementtejä aina kookkaista puista
pieniin hedelmäpuihin, pensasistutuksiin, kaupunkiviljelmiin, köynnösseinämiin ja kattoniittyihin. Katto-osuuksille sijoittuvat viherkatot rikastuttavat
asunnoista aukeavia näkymiä.
Ympäristörakentamisen toiminnallinen keskittymä sijoittuu yleisen puiston
ja päiväkodin muodostamaan kokonaisuuteen, jossa olevaa puustoa säilyttäen on luotu puistomaista ympäristöä tinkimättä toiminnoista. Korttelin suuri satsaus on monikäyttötalon viherrakentamiselle jäsennelty kattokerros, jonne sijoittuu kaikkia asukkaita palvelevia ja innostavia toimintoja
aina näköalasaunasta, joogaan ja crossfitiin.
Korttelipihoilla, asuntojen edustoilla, tunnelma on rauhoitettu oleskeluun,
ruoanlaittoon ja vuoden aikojen mukaan muuttavan kasvillisuuden pariin.
			Asuntotarjonta
Suunnitelma toteuttaa kaupungin asuntopoliittista linjausta. Asuintalokohtaisesti (pois lukien HOAS -talo) vähintään 30% asunnoista on perheasuntoja (3h tai väljempiä) ja enintään 30% yksiöitä. VAV -rakennuksessa perheasuntotarjontaa painotetaan muita kohteita enemmän. Yhteensä
korttelissa on n. 460 asuntoa.
			Mitoitustiedot
Rakennuskohtainen taulukkotieto on esitetty kohdassa 3. Asuinrakentamista on yhteensä 29 000 k-m2. Suunnitelman koko rakennusoikeus jakaantuu
seuraavasti:
•
HOAS 							4350 k-m2
•
VAV 							4350 k-m2
•
Vapaarahoitteinen rakentaminen 		
20 300 k-m2
•
Liiketilat 							500 k-m2
•
Kaupungin päiväkoti 				
1650 k-m2
P

			Pysäköinti
•
•
•
•
•
•

HOAS: 5 ap omalla tontilla
Asuntojen autopaikat: 190 ap (1 ap/130 k-m2)
Liike- ja palvelutilat 5 ap
Päiväkodin tontilla 24 ap
Kadunvarsipaikat 7 ap
Pyöräpaikat 460 + 17 pp (1 pp/asuinhuone + 1pp/30 k-m2 liiketiloille)

Rakennusoikeuslaskelma sisältää asuinkerrostasojen porrashuoneet. Rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa vaadittavat yhteistilat, muut asukkaille tarjottavat yhteiskäyttöiset tilat ja autopaikat. Irtaimistovarastoja ja
väestönsuojia on sijoitettu myös kellaritiloihin, mikä avaa tiiviissä korttelissa
maantasokerrokseen tilaa asunnoille ja tarjoaa joustavuutta kivijalkaan
avautuvien tilojen muuntelulle.
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2. KARTTA RAKENNUSTEN SIJOITTUMISESTA JA HALLINTAMUOTOJEN JAKAUTUMINEN

RAK A
EN
VAPAARAHOITTEIN
2
7900+400 k-m

RAK C
VAV
2
4350 k-m

RAK B
HOAS
2
4350 k-m

LPA - kortteli
yhteiskäyttöinen
liikkumisen talo

AH

AS OY KAARREHONKA

Y
2
1650 k-m

RAK D
VAPAARAHOITTEIN2EN
12 400 + 100 k-m

Rakennusten sijoittuminen ja kortteleiden hallintamuodot.

Näkymä sisäpihalta pysäköintilaitoksen ja oleskeluportainden suuntaan.

3. RAKENNUSKOHTAINEN TAULUKKO
Myyr Yorkin Sporttikorttelit, liite 16. ALUSTAVA 2021‐08‐01 AHn

Rakennus

Rakennuksen
kerrosneliömetrimäärä

Numeroi kukin rakennus ja esitä sen sijainti erillisellä
suunnitelmakartalla (hankintasuunnitelman asiakirja 2)

k‐m2

Asuntojen hallintamuoto

Rakennuksessa yksiöitä, kpl
(1h+k/kk)

Rakennuksessa kaksioita, kpl
(2h+k/kk)

Rakennuksessa kolmioita tai
suurempia asuntoja, kpl
(3h+k/kk‐‐>)

Rakennuksessa asuntoja
yhteensä, kpl

Rakennuksessa liike‐, palvelu‐ tai
toimistotiloja

Huoneeksi lasketaan ainoastaan
tilat, joista on ikkuna suoraan ulos.

k‐m2

RAK A

7900+400

Omistus

37

49

RAK B

4350

Opiskelija

65

26

RAK C

4350

Vuokra

10

28

24

62

RAK D

12400+100

Omistus

55

75

56

186
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4. AKTIIVINEN ELÄMÄNTAPA JA LIIKUNNALLISUUS & 5. ENERGIARATKAISUT
			Toiminnallinen roolitus

ROOLITUS

Kilpailualueen liikunnallinen suunnitelma suhteutetaan Myyrmäen urheilupuiston nykyiseen ja suunnitteilla olevien palvelujen tarjontaan.

KORTTELIN ASUKKAAT

Urheilupuisto tarjoaa kaupunkiseudun mittakaavassa merkittäviä urheiluja vapaa-ajan tiloja ja kenttiä. Myyrmäen paikallisen keskustarakenteen
tasolla uusi leikkialue ja päiväkodin piha muodostavat toiminnallisen linkin
juna-aseman ja urheilupuiston välissä. Suunnittelukohteen ja urheilupuiston tarjonta koordinoidaan siten, että ne täydentävät toisiaan päällekkäisyyttä välttäen. Kokonaisuus täydentää kaupunginosan leikki ja liikuntapalveluja erityisesti lapsille ja nuorille. Sporttikorttelin ja yleisten alueiden
välillä sovelletaan vastaavaa periaatetta: Leikkialueen ja Sporttikorttelin
toiminnot lomittuvat synergisesti välttäen samojen toimintojen ja kalusteiden monistamista vieri viereen.
Korttelikohtaisesti helpoimmin saavutettavat liikkumisen, yhdessä tekemisen ja leikin paikat ovat pihatasossa, jossa myös pienimmät lapset huoltajineen tai heikomman liikuntakyvyn omaavat tavoittavat ne parhaiten.
Enemmän tilaa vievät yhteisölliset liikuntapaikat sijoittuvat monitoimitalon
katolle, jolloin pääsyä voidaan kulunvalvonnalla rajata asukkaille.
			Energia ja elinkaari
Korttelin asuinrakennusten energialuokka on A. Kustakin asuinrakennuksesta on työn yhteydessä laskettu E -luku. Rakennukset täyttävät A- energialuokan raja-arvon 75. Laskenta on laadittu suunnitelman ulkoseinien,
ylä- ja alapohjan sekä julkisivuaukkojen pinta-alojen perusteella.
A -energialuokan saavuttamiseksi asuintaloissa A (omistusasuminen) ja C
(VAV) hyödynnetään aurinkosähköjärjestelmää kiinteistösähkön tuottamisessa. Aurinkopaneelit sijoittuvat tasakattopinnoille. Paneeleille varatut
pinta-alat perustuvat suunnitelmista laadittuun omavaraissähköenergian
laskentaan vuosituottoarvion perusteella. Rakennusten LVIS -tekniikka sisältää kiinteistön sähkönkulutuksen mukaan optimoidun omavaraissähkön
tuoton aurinkoenergiasta.

Arkikäytännöissä kestävää kiertotaloutta edesauttaa eri jakeiden helppo
lajittelu. Asunnoissa on jäteastiat seka-, bio- ja muovijätteelle sekä yhteinen astia lasille ja metallille. Kaapistojen mitoituksessa huomioidaan sijoituspaikat keräyspaperille, -pahville sekä -pulloille ja -tölkeille.

SPORTTIKORTTELI

KAUPUNGINOSA

LEIKKIPUISTO

KIVIKAUDENPUISTO
-metsä, lähiluonto

MYYRMÄEN
URHEILUPUISTO
-Myyrmäen urheilutalo,
uimahalli, peli- ja
pallokentät, jäähalli,
yleisurheilu,
lähiliikuntapaikat

PÄIVÄKOTI

Uuden korttelin liikuntapaikat sovitetaan yleisten
alueiden ja myyrmäen urheilupuiston tarjontaan.
Tavoitteina ovat toisiaan synergisesti täydentävät
toiminnot ja päällekkäisyyksien välttäminen.

VANTAA/PK SEUTU

Monitoimitalon kattopuisto

Taloyhtiökohtaiset kattoterassit

Pihapiirit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crossfit
Ulkopunttisali
Pingis
Pallotteluseinä
Välinevarastokontti
Joogaportaat
Petankki
Laatikkoviljely
Aurinkodekki

Kattosauna
Vilvoitteluterassi
Kevytrakenteinen viherpergola
Tarjoavat tiiviiden pihapiirien vastapainona omaa tilaa, rauhallisen yhdessäolon paikan ja näkymiä pitkälle

Lähileikki
Shakki
Oleskelu
Pihagrilli
Piirtelyseinä
Kiipeilytangot
Tasapainoilu
Riippukeinu
Kuntoilu- ja istuskeluportaat
Palloiluverkko

• Konttisauna
• Vilvoittelu
• Kylpypalju

Kortteli liitetään kaukolämpöverkkoon. Kukin rakennus on lämmöntalteenoton piirissä. Koneellinen ilmanvaihto voidaan toteuttaa keskitettynä tai
asuntokohtaisena. Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on 70%. Tuloilman oletuslämpö on 18 C. Rakennuksissa ei ole jäähdytystä tai viilennystä.
Kesäkauden auringonsäteilyn lämpökuormaa leikkaavat asuntoihin liittyvät parvekevyöhykkeet ja selektiivilasit.
Elinkaaren mittaiseen energiataseeseen vaikuttavat myös asukkaiden
arkitottumukset ja -valinnat. Taloyhtiön kulutustoteutuman seuraaminen,
analysointi ja energiankäytön ohjaaminen voidaan toteuttaa kiinteistöhoitoyhtiön kautta tai vaihtoehtoisesti hankittuna ostopalveluna.

ASEMA

Leikkipuisto ja päiväkoti

Yhteiskäyttöinen kivijalka
•
•
•
•
•
•
•

Pyörien huolto ja pesu
Latauspisteet
Tilaa vievien kulkupelien säilytys
Liikuntasali
Hyppely- ja istuskeluaskelmat
Terassikatto
Opiskelijoiden yhteiskeittiö

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miniareena
Avoin pelitila
Tasapainoilu
Kiipeily
Keinut
Karuselli
Hiekkaleikit
Metsäleikki
Satunurmi
Lava
Kattopiha
Puistokuntoiluvälineet

Sporttikorttelin toimintojen sijoittuminen.
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6. ASEMAPIIRROS

Asemapiirros, 1:500
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7. JULKISIVUT

4.

1.

3.

7.

Aluejulkisivu Vaskivuorentien suuntaan, 1:500

3.
4.
2.
5.

1.

Aluejulkisivu Liesikujan suuntaan, 1:500

6.

Julkisivumateriaalit:
2.

Julkisivuotteita asuinrakennuksista, 1:200
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Puhtaaksi muurattu tiiliverhous
Puhtaaksi muurattu tiiliverhous/ tiililaatta
Maalattu betonielementti / julkisivulevy
Perforoitu/ kuvioitu julkisivulevy
Väripainatettu lasi
Pystysuuntainen alumiiniprofiili
Parvekkeen taustaseinä esim. maalattu betoni tai kuitusementtilevy
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8. ALUELEIKKAUKSET

1.

5.

4.

2.

Alueleikkaus A-A, 1:500

3.

Julkisivumateriaalit:
1.
2.
3.
4.
5.

Puhtaaksi muurattu tiiliverhous
Maalattu betonielementti / julkisivulevy
Perforoitu/ kuvioitu julkisivulevy
Parvekkeen taustaseinä esim. maalattu betoni tai kuitusementtilevy
Puuverhous

Alueleikkaus B-B, 1:500

MYYR YORKIN SPORTTIKORTTELIT “MOVE YORK”

8 / 17

9. KERROSPOHJAKAAVIOT

Maantasokerros, 1:500
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9. KERROSPOHJAKAAVIOT

2. kerros, 1:500

Kellari, 1:1500
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4. kerros, 1:1500

8. kerros, 1:1500
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10. LINTUPERSPEKTIIVIKUVAT
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10. LINTUPERSPEKTIIVIKUVAT
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11. KATUTASON NÄKYMÄT

Näkymä Vaskivuorentieltä sporttikorttelin suuntaan.
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11. KATUTASON NÄKYMÄT

Näkymä Kivikirveenkujalta.
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11. KATUTASON NÄKYMÄT

Näkymä Raappavuorentieltä.
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Näkymä Meripihkatorilta.
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12. KILPAILUALUEEN LIIKENNEKAAVIO JA PYSÄKÖINTISUUNNITELMA
Jalankulun ja pyöräilyn pääreitti, siniviheryhteys
Katualueella kulkeva kevyenliikenteen reitti
Ajoyhteydet katualueelta korttelin pysäköintiin
Kulkureitti kortteliin
Bussipysäkki
Päiväkodin saattoliikenne
Huoltoajo
Asuinkorttelien keskitetty jätehuolto ja päiväkodin huolto
Yhteiskäyttöinen laitos: asukaspysäköinti/ pyöräpysäköinti/ jätehuolto
Päiväkodin tontilla olevat autopaikat
As Oy Kaarrehongan autopaikat
Katualueen lyhytaikaiset autopaikat
Pelastusreitti

Liikennekaavio

Pysäköintilaitokset pohja- ja leikkauskaaviot, 1:500
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13. AS OY KAARENHONGAN PYSÄKÖINTIALUE
As Oy Kaarrehongan pysäköintialue
Kilpailuehdotuksen toteuttaja vastaa As Oy Kaarrehongan pysäköintialueen peruskorjauksesta osana korttelikokonaisuutta. Ehdotuksessa sitoudutaan peruskorjaamaan pysäköintialue tasoltaan kilpailuohjelman liitteen 17 (maanomistajien välinen sopimus) mukaisesti. Suunnitteluratkaisu
toteuttaa maanomistajien välisen sopimuksen kohdat 5.2-5.4. As Oy Kaarrehongalle ei koidu sopimuksen ja kilpailuehdotuksessa esitetyn ratkaisun
toteuttamisesta kustannuksia.
Peruskorjaus sisältää seuraavat asiat:
• Pysäköintialueelle sijoittuu 46 autopaikkaa. Autopaikat toteutetaan
maantasopysäköintinä. Pysäköintiruudun mitoitusleveys on vähintään
2,5 metriä.
• Ennen toteutussuunnittelua ja rakentamista pysäköintialueella tehdään
pohjatutkimus. Pohja- ja perustustyöt tehdään tekoajankohtana voimassa olevien suunnitteluohjeiden ja -normien mukaisesti. Pohjarakenteiden toteutuksessa huomioidaan, ettei ympäristön asuintaloille aiheudu vahinkoa.
• Sadevesien ja hulevesien viemäröinti, sähköt ja muut tekniset järjestelmät uusitaan tekoajankohtana voimassa olevien suunnitteluohjeiden ja
-normien mukaisesti.
• Muiden alueen kiinteistöjen viemäri, vesi- ym. johdot pyritään suunnittelemaan ja rakentamaan siten, että ne eivät kulje Kaarrehongan pysäköintialueen läpi.
• Autopaikat varustetaan sähkö/lämmitystolpilla, joihin on mahdollisuus
lisätä myöhemmin sähkö- ja hybridiautojen lataamisen mahdollistama
laite (hidas lataaminen). Kaapelien teho mitoitetaan yhteensopivaksi
tekoajankohtana As Oy Kaarrehongan sähköjärjestelmien ja -kapasiteetin kanssa. Peruskorjauksessa varaudutaan lisäksi sähköautojen mahdollisten myöhempien latauspisteiden rakentamiseen autopaikoille
asentamalla putkitusvaraukset sähkökeskuksesta sähkö/lämmitystolpille. Pysäköintialuetta palvelevat sähköjohdotukset ja muut kaapeloinnit
kytketään As Oy Kaarrehongan omistuksessa olevaan nykyiseen järjestelmään tai As Oy Kaarrehongan omalla kustannuksellaan rakentamisen yhteydessä hankkimiin omiin järjestelmiin.
• Pysäköintialue valaistaan siten, että se on turvallinen, mutta ei häiritse
asukkaita.
• Kivikirveenkujan ajoliittymään asetetaan automaattista ajoporttia varten kaapeli kaapeliputkeen.
• Ajotiet ja pysäköintialueet asfaltoidaan. Muut alueet istutetaan. Autopaikkojen rajat merkitään asfalttiin muuten kuin maalaamalla.
• As Oy Kaarrehongalle osoitetaan peruskorjauksen ajaksi väliaikaista pysäköintiä varten alue sen välittömästi läheisyydestä. As Oy Kaarrehonka
vastaa alueen käytönaikaisesti kunnossa pidosta.
• Peruskorjausta koskevat suunnitelmat toimitetaan As Oy Kaarrehongalle hyväksymistä varten ennen töiden aloittamista.
• Peruskorjaustyöt toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä ja siten, että
väliaikaisen pysäköinnin tarve on mahdollisimman lyhyt.
• Maanomistajien välisen sopimuksen lisäksi kilpailuehdotus esittää tonttien rajaamista koskevilta osin:
• Raappavuorentietä ja uutta asuinkorttelia vasten As Oy Kaarrehongan
pysäköintialue rajataan kaupunkikuvallisesti laadukkaalla kiviaineisella
muurilla/aidalla. Muurin/aidan yleispiirteinen korkeus, sijainti ja julkisivu
on esitetty kilpailuaineistossa. Muurin/aidan perustukset voivat tarvittaessa sijoittua myös katualueen tai uuden asuinkorttelin puolelle huomioiden peruskorjauksessa toteutettavien kaapelointien ja johtojen tilatarve As Oy Kaarrehongan puolella.
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Asemapiirros, As Oy Kaarenhongan pysäköintialue, 1:400

Periaateleikkaus, As Oy Kaarenhongan pysäköintialue, 1:200

Julkisivuote pysäköintialueen seinästä, 1:200
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