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SYKE
1. Myyr Yorkin Sykkeessä 
Syke-korttelit luovat uuden kerrostuman alueelle tunnusomaisen betonielement-
tirakentamisen rinnalle. Kekseliäs julkisen ulkotilan käsittely vahvistaa Myyrmäelle 
tunnusomaisiin sisäisiin jalankulun ja pyöräilyn raitteihin perustuvaa kaupunkira-
kennetta. Alueelle ominainen monikulttuurisuus, lähiöidentiteetti ja katukulttuuri 
todentuvat korttelin muraaleissa ja graffititaiteessa. Syke-korttelit toimivat ilmeik-
käänä ja sporttiin virittävänä porttina uudelle Urheilupuistolle keskustan ja ase-
man suunnasta saavuttaessa. 

Ehdotuksemme ammentaa Myyrmäen olemassa olevasta kaupunkikuvasta ja vah-
vasta paikallisidentiteetistä. Näytämme esimerkkiä ohjaamalla olemassa olevien 
rakennusten osat uudelleenkäyttöön, hyödyntämällä uusia vähähiilisempiä materi-
aaleja ja suunnittelemalla uutta pitkään käyttöikään tähtäävillä tavoilla. Suunnitel-
ma korostaa betoniarkkitehtuurin kauneutta mittakaavan ja huolellisten puudetal-
jien avulla. Näin saadaan uusi rakennuskanta näyttämään helposti lähestyttävältä 
ja kodikkaalta. Jatkossa korttelimme tavoite on toimia inspiraation lähteenä, kun 
naapurikiinteistöille tulee tarve saneerata julkisivujaan tai pihojaan.

Vehreä suurkortteli
Vehreä ja laaja suurkortteli mahdollistaa monimuotoisen urbaanin luonnon tuo-
misen aivan asukkaiden ikkunan eteen. Suunnitteluratkaisun tavoitteena on ollut 
luoda mahdollisimman vehreä ja aurinkoinen keidas korttelin pihalle ja asuinraken-
nukset on sijoitettu korttelin reunoille. Niiden syliin jää yhtenäinen, aurinkoinen, 
sisäpiha, joka luo naapurustolle yhteisen paikan monipuolisten aktiviteettien ää-
relle. Se tarjoaa myös turvallisen ja esteettömän korttelin sisäisen reitin leikille, 
liikunnalle, lasten pyöräilyn opetteluun ja vaikka senioreiden päiväkävelyille koti-
pihalla. Tilaa jää runsaasti myös monimuotoiselle kasvillisuudelle ja viheralueille. 

“Syke-korttelit” ympäristön linkkinä 
Syke-kortteli sijaitsee lähellä Myyrmäen palveluita, kuten urheilupuistoa ja Myyr-
mannin kauppakeskusta. Syke muodostaa nivelkohdan uudistetun urheilupuiston 
ja kehittyvän keskustan välillä. Sykkeen arkkitehtuuri, yhteisöä aktivoivat toimin-
not, viheralueiden käsittely ja grafiikan käyttö nivoutuvat yhteen tukien myyryor-
kilaista paikallisidentiteettiä. Suunnitelma tarjoaa yhteisöllisyyttä vahvistavia yh-
dessä tekemisen ”meidän” paikkoja.

Meripihkatori on käsitelty osana kokonaissuunnitelmaa ja siellä toistuu Syke-kort-
teleiden tunnusomaisia piirteitä kuten vahvoja opastavia graafisia elementtejä. 
Uudistettu tori on kaikille avoin kohtaamispaikka, jolle korttelin rakennusten tilat 
avautuvat luoden elävää ja turvallisen tuntuista julkista tilaa. Vahva identiteetti ja 
yhteisön syntyminen Meripihkatorille voi sijoittua myös korttelin liiketilan terassia 
tai liikkuvia myyntikojuja. 

Fyysisesti aktiivinen elämäntapa
Syke-kortteli muodostaa erilaisilla arkkitehtonisilla ratkaisuilla asuinympäristön, 
joka edistää ja tukee laaja-alaisesti korttelin asukkaiden fyysisesti aktiivista elä-
mäntapaa. Pääosa suomalaisista kaikissa ikäryhmissä liikkuu oman terveytensä ja 
hyvinvointinsa kannalta liian vähän. Fyysisesti aktiivinen elämäntapa on liikkumis-
muotojen kudelma, joka on luotavissa monenlaisista säikeistä. Elämäntilanteesta 
ja -vaiheesta riippuen sen ydin voi muodostua mm. leikkimisestä, arkiliikkumisesta 
ja -askareista tai erilaisten lajien harrastamisesta – kaikki tavat ovat yhtä arvok-
kaita. Syke-kortteli tarjoaa fyysisesti aktivoivia elinympäristöjä niin ulko- kuin si-
sätiloissa. 

11. Katutason näkymä Kivikirveenkujalta 

10. Lintuperspektiivi Vaskivuorentien puolelta

11. Katutason näkymä Meripihkatorilta
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12. Pysäköinti, reitti- ja liikenneratkaisut
Alueen pysäköinti on keskitetty pysäköintitaloon heti alueen sisäänkäyntiliittymän yhteyteen ja si-
ten alue on rauhoitettu muulta liikenteeltä. Myös päiväkodin saattoliikenteen vaikutus alueeseen on 
minimoitu sijoittamalla päiväkoti liikenteellisesti lyhyen yhteyden päähän pääliittymästä. Alueen pi-
hoille kulkee ainoastaan tarvittava huoltoliikenne. Muutoin alueen halkaisee vain sen sisäinen kevyen 
liikenteen reitistö. Se erottuu Myyrmäen halkaisevasta kevyen liikenteen väylästä siihen niveltyvän 
korttelipuiston/-torin avulla.

Pyöräilyn tukeminen
Pyöräilyyn tukemiseen on korttelissa kiinnitetty erityistä huomiota ja asukkaiden on mahdollista hypä-
tä pyörän selkään suoraan jo pyörävaraston ovelta. Ulkovälinevarastojen ovet avautuvat painikkeella. 
Pyöränpesupaikka on sijoitettu pyörävaraston eteen pihalle ja kortteliin on varattu erityinen paja va-
rusteineen pyörien ja moottoripyörien fiksaamista varten. Varastoissa ja pihalla on pyöriä ja vaunuja 
varten runkolukituksen mahdollistavat telineet. Pyörävaraston seinällä on lukolliset kaapit sähköpyö-
rän akun lataamista varten. 

Pyöräilyn tukeminen palvelee sekä liikunnallisia tavoitteita, että kaupunkikuvallisia ja ekologisia ta-
voitteita. Pyörien arkikäyttöä helpottavat lukittavat varastot sijaitsevat maantasossa sisäänkäyntien 
yhteydessä ja keskitetysti autohallissa, joihin pääsee suoraan pihalta yhden oven kautta.

13. As Oy Kaarenhongan pysäköintialue ja sen peruskorjaus
Nykyinen As Oy Kaarenhongan pysäköintialueen päällyste puretaan ja aluetta siirretään noin kolme 
metriä etelään ja sitä laajennetaan hieman Raappavuorentielle päin. Näillä muutoksilla luodaan sujuvat 
yhteydet ympäröiviin kortteleihin. Pysäköintialueen tasaus nousee nykyisestä n. 0,1 m ja vanhat  ra-
kennekerrokset uusitaan oletetun paksun savikerroksen päälle niin, että uudet rakennekerrokset ovat 
seuraavat: päällyste (asfaltti) 0,04 m, kantava 0,15 m, jakava 0,6 m eli yhteensä 0,79 m.

Pysäköintialueen sähköt uusitaan niin, että ne riittävät valaistuksen ja lämmitystolppien lisäksi mah-
dollisille sähköautojen latauspaikoille sekä ajopuomeille. Pysäköintialueella nykyisin sijaitseva kaivo 
uusitaan nykyiseen sijaintiin ja liitetään Raappavuoretien vieressä olevaan kaivoon. Pysäköintialueen 
vierellä oleva nykyinen painanne ja puolirumpu säilyvät nykyisellään. Alueen liittymiä ja rajapintoja 
selkeytetään kasvillisuudella ja pintamateriaalien rajauksilla. Pysäköintialueen suunnitelma on esitetty 
asemapiirroksessa (autopaikkoja yhteensä 46 ap). 
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9. Kerrospohjakaavio, kaduntasokerros 1:1000

9. Kerrospohjakaavio, peruskerros 1:1000 
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3. TILAOHJELMA (LIITE 16)

Rakennus Rakennuksen 
kerrosala 

4895 k-m2

4990 k-m2

8450 k-m2

6180  k-m2

4680 k-m2

2865 k-m2

VAV

HOAS 

Talo 1

Talo 2

Talo 3

Talo 4

vuokra 

vuokra 

omistus 

omistus

omistus

omistus

21 kpl

52 kpl 

42 kpl

33 kpl

19 kpl

19 kpl

31 kpl

28 kpl

61 kpl

35 kpl

31 kpl

18 kpl

27 kpl

14 kpl

42 kpl

40 kpl

32 kpl

16 kpl

79 kpl

94 kpl

145 kpl

108 kpl

82 kpl 

53 kpl

225 m2

190 m2 

0 m2

110 m2

0 m2

0 m2

Asuntojen 
hallintamuoto

1h+kt 2h+kt 3-5h+kt asuntoja 
yhteensä

liiketilan osuus 
kerrosalasta

Valoisaa ja laadukasta asumista 
Syke-kortteleiden sisältä löytyy monipuolisesti asuntoja niin yksinasu-
ville, perheille kuin kimppa-asujille. Asuntokoot vaihtelevat noin 30-100 
neliön välillä. Rakennusten viistotut kulmat varmistavat asunnoista ja 
yhteistiloista parhaat näkymät ympäristöön. Rakennusmassan korkeu-
den vaihtelu, avara suurkortteliratkaisu ja läpitalon asunnot mahdollis-
tavat asuntojen avautumisen useaan ilmansuuntaan, jolloin luonnon-
valoa riittää asunnoissa eri vuorokauden aikoina. Elämäntilanteiden 
muutoksissa asukkaat voivat sujuvasti varioida asuntojen huonemäärää 
elinkaaren aikana.

Asukkaiden yhteiset tilat
Syke-kortteleissa yhteistilat ovat laadukkaita ja monipuolisia. Kaduille ja 
sisäpihoille avautuvat yhteistilat ovat helposti saavutettavissa ja käy-
tettävissä myös arjen kiireessä. Korttelissa valoisat porrashuoneet ja 
värikkäät ulkoportaat houkuttelevat asukkaita valitsemaan arkiliikunnan 
hissien sijaan. Porrashuoneisiin sijoitettujen käyttäjämäärää mittaavien 
sensoreiden avulla asukkaat voivat käydä rappujen välistä “porraskisaa”. 
Näin luodaan myös sisätiloihin leikkimisen mahdollisuus pimeisiin ja kyl-

miin vuodenaikoihin. Maisemaportaat johdattavat puoliyksityisille ra-
kennuskohtaisille kattopihoille. Viljelylaatikot ja kasvihuoneet luovat 
luontevan yhteisöllisen touhuilun paikan, jossa voi vaikka nauttia aa-
mukahvin naapurin kanssa puutarhatöiden lomassa tai vaikka nostaa 
maljan sadonkorjuujuhlassa. Parhaiden maisemien ääreen on sijoitet-
tu kerho- ja saunatilat, joissa asukkaat voivat nostattaa yhteishen-
keä lenkkisaunan, hotjoogan tai vaikka rennon illanvieton merkeissä. 

Fyysisesti aktivoiva arkkitehtuuri asunnoissa
Ihmisen tulisi nostaa itsensä istumasta seisomaan ja liikkumaan 
puolen tunnin välein, jotta keho toimisi optimaalisesti. Kaikista te-
hokkaimmin ihmisten arkiliikkumista voidaan parantaa sisätiloissa 
kekseliäillä eri ikäryhmiä palvelevilla lisävarusteilla. Asunnoissa mah-
dollistetaan ja osoitetaan paikat kattokoukuille roikkuvien liikunta-
varusteiden, kuten voimistelurenkaiden kiinnittämistä varten. Katto-
koukuista voi ripustaa esimerkiksi akrojooganauhan tai riippumaton. 
Huoneisiin jätetään seinäpintoja, joihin on mahdollista kiinnittää kii-
peilyotteita perheen pienimmille.
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11. Katutason näkymä Raappavuorentieltä

7. Aluejulkisivu, Liesikuja, 1:1000

7. Julkisivuotteet, 1:200

Sykähdyttäviä värejä ja aitoja materiaaleja
Rakennusten pintamateriaalit ja arkkitehtoniset elementit ovat toistuvia re-
hellisiä, yksinkertaisia ja vähäeleisiä: betonia, tiiltä, terästä, puuta ja rapat-
tuja pintoja. Selkeät viimeistellyt detaljit kuten puurakenteiset parvekkeet 
ja katokset tuovat muuten rouheaan rakentamiseen laatua ja inhimillistä 
mittakaavaa. Purettavien rakennusten muraalein käsiteltyjä betonielement-
tejä pyritään hyödyntämään alueen ympäristörakentamisessa. Liikenteelliset 
solmukohdat kuten rakennusten sisäänkäynnit artikuloidaan maalauksista 
nousevin sporttisin värein. 

Suunnitelmassa ympäristögrafiikka asfalttimaalauksineen, tehosteopastei-
neen ja graafisine tehosteväreineen tuo vastapainoa rauhalliselle selkeälin-
jaiselle arkkitehtuurille. Graafisia elementtejä on porraskäytävien ja yhteis-
tilojen lisäksi pihoilla mm. pihakivetysladonnoissa, pelikenttien vahvoissa 
värityksissä ja seinille maalatuissa muraaleissa. Ympäristögrafiikka toimii 
opasteena osoittaen paitsi reittejä myös toimintoja ja porrashuoneiden nu-
merointeja. Tämän lisäksi tontilla on muraaleja ja graffititaidetta keskeisillä 
paikoilla.

Välineiden varastointi
Hyvät varastoratkaisut mahdollistavat monipuolisen lajiliikunnan. Syke-kort-
teleissa on runsaasti sekä yhteisvarastoja että varattavia yksityisiä lisävaras-
toja kalliimpien varusteiden säilyttämiseen. Korttelissa urheiluvälineiden lait-
taminen kiertoon on tehty mahdollisimman helpoksi. Osana yhteistiloja on 
kierrätyshuone, jossa hyllyt annettaville tavaroille, sekä älylukollinen kaappi 
maksullisten vaihtojen ja vuokrauksen helpottamiseksi.  

Varastoja on sijoitettu: 
 - Parkkihalliin, palvelemaan autoilevia asukkaita: esim. 
   laskettelusukset, jääkiekkovarusteet, golf-bagit, surffilaudat. 
 - Porrashuoneiden ja kuntosalin yhteyteen: esim. lastenvaunut, 
   polkupyörät, pyörävaunut, kick boardit, mailat, rollaattorit. 
 - Leikki- ja pelialueiden yhteyteen: esim. pallot, mailat, hiekkalelut.

Syke-korttelit ovat tulevaisuutta, arkkitehtuurin keinoin vahvistetaan jakami-
sen palveluita. Korttelin liiketiloihin pyritään saamaan erityisesti urheiluväli-
neiden vuokrausta tarjoavia palveluita, jotta harvoin käytettäviä tavaroita ei 
tarvitsisi seisottaa varastoissa. 

5. Energiatehokkuus ja energiatalous
Alue toteutetaan energiatehokkaana A-luokan joutsenmerkkikohteena, 
jossa kemikaalikuorma on mahdollisimman pieni ja rakennukseen käytetyt 
ympäristömerkityt materiaalit on tarkoin valittu. Joutsenmerkki ohjaa myös 
osaltaan kiertotalouden mukaisiin materiaalivalintoihin. Rakennusten muoto 
suunnitellaan energiaa säästäväksi ja lämpöhukka minimoidaan. Rakennukset 
totutetaan energia- ja materiaalitehokkaina. Niissä on hyvä huoneistokoh-
taisen ilmanvaihdon tuoma puhdas sisäilma sekä maksimoitu luonnonvalo 
elämänlaadun parantamiseksi.

Alustavan selvityksen mukaan korttelissa on mahdollista hyödyntää geoe-
nergiaa. Lisäksi katoille sijoitetaan aurinkopaneeleita. Lämpöä puskuroivilla 
eriste- ja tilavyöhykkeillä kuten viherkatolla ja parvekevyöhykkeillä vähen-
netään rakennusten energiahäviöitä ja tasoitetaan rakennusten lämmön 
säätelyä eri vuodenaikoina. Suljettu suurkorttelimassa, jota on rikottu pienin 
rakennusmassoin, vähentää tuulisuutta ja luo pihalle miellyttävämmän mi-
kroilmaston.

11. Katutason näkymä Vaskivuorentieltä

Pitkäikäinen ja kestävä kortteli
Syke-korttelit suunnitellaan pitkäikäisiksi ja resurssi-
viisaiksi. Detaljiikassa otetaan huomioon rakennuksen 
osien eripituiset käyttöiät ja huollettavuus esimerkiksi 
julkisivujen mekaanisilla, irrotettavilla liitoksilla. Tehdään 
muuntojoustaviksi - yhdistyminen isommiksi tai erottumi-
nen pienemmiksi yksiköiksi kysynnän mukaan. 

Rakentamisessa tutkitaan ja pilotoidaan vähähiilisen 
betonin laajempaa käyttöä betonielementtirungon hii-
lijalanjäljen pienentämiseksi merkittävästi. Lisäksi hyö-
dynnetään muun muassa puuta parvekeratkaisuissa ja 
kierrätysperäisiä materiaaleja pihan rakenteissa. Asumi-
sen viihtyisyyttä, paikallista biodiversiteettiä, hiilidiok-
sidin sitoutumista ja hulevesien viivytystä vahvistetaan 
ja lisätään maksimoimalla pihan kasvillisuuspeitteisten 
alueiden pinta-ala.

Rakennukset materiaalipankkeina
Muuntojoustavuus ja purettavuus huomioidaan toteutta-
malla parkkihalli tasalattiaisena, maanpäällisenä ja osis-
ta, jotka on irrotettavissa uudelleenkäyttöön muualla, jos 
pysäköintitarve jossain vaiheessa vähenee. Parkkitalon 

päällä olevat tilat toteutetaan kevytrakenteisista tilamo-
duleista, jotka on helppo siirtää tarvittaessa uuteen käyt-
töön. Tontilla olemassa olevista rakennuksista tehdään 
purkukartoitus ja niiden elementtien käyttö osana tontin 
uusia rakenteita tutkitaan, tai ne pyritään ohjaamaan 
uudelleenkäyttöön muualla. Myös uudet rakennukset to-
teutetaan elementeistä, jotka on mahdollista hyödyntää 
myöhemmin muissa rakennuksissa. Näin osien käyttöikä 
saadaan yksittäisen rakennuksen elinkaarta pidemmäksi.

Ekologisten valintojen helppous arjessa
Syke-korttelissa on helppo asua ja elää resurssiviisaasti. 
Korttelissa kierrätyshuone ohjaa tavaroiden uudelleen-
käyttöön, pakettiautomaatit mahdollistavat myös netti-
vuokrauksen, ja yhteisöllinen ilmapiiri rohkaisee vertais-
vuokraamaan omaa autoa tai urheiluvälineitä naapureille. 
Viljelylaatikoissa ja kasvihuoneessa voidaan tuottaa lähi-
ruokaa satokautena. Kasvun prosessi ilahduttaa vuodesta 
toiseen ja puutarhanhoito tuo ihmisiä yhteen tarjoamalla 
hyvän syyn hengailla ulkona. Viljelyn näkyminen ympä-
ristössä lisää kasvisten arvostusta ja kiinnittää huomiota 
kasvisten osuuteen asukkaiden ruokavaliossa. 

5. RESURSSIVIISAUS
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1. Tiili, valkoinen
2. Tiili, punainen
3. Alumiinipaneeli, harmaa
4. Betoni, vaalean harmaa
5. Puuverhous, valkoinen
6. Puuverhous, keltainen
7. Puuverhous, sininen
8. Puuverhous, punainen
9. Teräs, vaalean harmaa
10.Räystäspellit, harmaa
11. Puu (pergolat)
12. Lasi 
13. Viherkatto
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LEIKKIMINEN 
SALLITTU! 
Ulkotilan ilme on graafisen iloista, raikasta ja selkeää. Sporttisuus toistuu 
värikkäin peli- ja toiminta-alueiden pinnoin sekä kiveyksissä. Saavuttaes-
sa alueelle leikin ja toimintojen tilasarjat johdattelevat urheilupuistoon 
vievältä raitilta suurkorttelin edustan toiminnalliselle aukiolle, päiväkodin 
leikkipihalle ja leikkipuistoon sekä aina suurkorttelin sisäpihalle saakka. 
Julkinen ulkotila tarjoaa runsaasti toiminnallisia mahdollisuuksia! Leikki-
puiston sijoittaminen päiväkodin pihan viereen mahdollistaa suurleikki-
puiston syntymisen ja tilojen yhteiskäytön kun portit voidaan avata isoksi 
puistoksi, jossa voi järjestää vaikka juoksukilpailut. Reitti urheilupuistoon 
on kutsuva, puistojen rajaama ja vehreä, jonka matkalla voi juosta vaikka-
pa kuntoportaat päiväkodin edustalla!

Pihat on suunniteltu viihtymiseen ja runsas, monilajinen hyöty- ja koriste-
kasvillisuus luo tälle mieluisat olosuhteet vuoden ympäri. Suurkorttelissa 
on maksimoitu kasvillisuuden määrä niin pihalla kuin katoilla. Pysäköintita-
lon seinän peittävä suuri köynnösseinä toimii sekä liikunnallisena pisteenä 
kuntoportaineen ja sen edustan leikki- ja kuntoilualueineen, mutta myös 
luo eri vuodenaikojen näyttämönä lehtevien köynnösten ansiosta. Pihan 
ja kattojen hulevedet kerätään talteen ja hyödynnetään kasteluvetenä. 
Paikalta puretusta materiaalista ja kasvillisuudesta otetaan elementtejä 
muistumiksi ympäristörakentamiseen, kuten puunrungoista lahopuita tai 
pölkkypolkuja.

Hoasin korttelin sisäpiha on graafisen selkeä: värikäs mosaiikkikiveys tuo 
pihalle ilmettä ja puut vehreyttä. Leikki ja muut oleskelun toiminnot on 
sijoitettu katolle, josta on myös kätevästi pääsy yhteisjumppa-alueille 
suurkortteliin siltaa pitkin. Pysäköintipaikka on vettä läpäisevää nurmiki-
veä jonka alla hulevedet viivytetään.  

Fyysisesti aktivoiva arkkitehtuuri ulkotiloissa

Ulkotilojen suunnittelulla houkutellaan alueelle urheilullisia perheitä ja yk-
silöitä. Leikin ympäristöissä on kiinnitetty erityistä huomiota liikkumiseen 
leikin lomassa. Suurkorttelin piha, leikkipuisto ja päiväkodin piha tarjoavat 
yhdessä erinomaiset mahdollisuudet liikkuvaan leikkiin. Tavoitteena on, 
että jokainen leikki-ikäinen löytää tekemistä niin, että kahden tunnin päi-
vittäinen liikuntasuositus täyttyy helposti lasten osalta.

Alue tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja yhteisölliseen vapaaseen 
leikkiin, mikä varmasti liikuttaa lapsia eniten. Lisäksi leikkipaikkojen palve-
lutasoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Alueelle sijoitetaan esimerkiksi 
reitti juoksuun ja pyöräilyyn, keinuja eri ikäisille, köysirata, kiipeilytelinei-
tä, boulderointipaikka, pelikenttiä, ulkotrampoliini, karuselli, kummut, ta-
sapainorata yms. Leikkipaikkojen esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä 
huomiota. Kiinteiden leikkivälineiden lisäksi suunnitteluratkaisut kannus-
tavat asukkaiden omatoimiseen liikkumiseen. Pihalle puuston katveeseen 
sijoitetaan sijoitetaan tolppia, joihin voi kiinnittää niin slackline-tasapai-
nottelunauhan, nyrkkeilysäkin tai riippumatonkin

Parkkitalon katolle pääsee sisäportaiden ja hissin lisäksi julkisivua myöten 
nousevia kuntoportaita pitkin. Katolla on mahdollista paiskia voimaköyt-
tä, potkunyrkkeillä säkkiä vastaan ja kyykätä voimannostotangolla cros-
sfit-ulkokuntosalilla. 

Liikkuminen korttelissa ja korttelin ulkopuolella
Naapurissa sijaitseva Myyrmäen urheilupuisto ja lähialueet tarjoavat 
paljon urheilumahdollisuuksia, joten ei ole mielekästä yrittää tuoda kaik-
kia lajeja Syke-kortteliin. Tietyt lajit kuten koripallo, skeittaus ja padel 
aiheuttavat melua, joka tekee niistä sopimattomia suoraan asumisen lä-
helle tahi asuntojen ikkunan alle. Nämä toiminnot tarvitsevat noin sadan 
metrin etäisyyden asumisesta, ja siksi kortteliin on valittu sellaisia liikun-
nallisia ratkaisuja, joiden on nimenomaan hyvä sijaita välittömässä kodin 
läheisyydessä ja joille riittää tarpeeksi kysyntää korttelimittakaavassa. 

Liikkuminen on universaalia. Me kaikki nisäkkäät liikumme eri tavoin 
ja se pitää meidät liikkeessä. Syke-korttelissa liikkuminen ja sportti 
on elämäntapa. Suunnittelussa on huomioitu liikkuminen kokonai-

suutena, mutta myös lajiliikkujien ja arkiliikkujien eri tarpeet.

lapsiperheet
itsenäiset nuoret
himosporttaajat
seniorit

lapsiperheet
itsenäiset nuoret
himosporttaajat
seniorit

Toimintojen sijoittuminen

Lapsiperheet
Nuoret 
Itselliset aikuiset
Seniorit

1) Lajiliikunta
Sporttaajille on tarjolla erinomaiset mahdollisuudet kaikenlai-
seen lajiharrastamiseen huomioiden korttelin lähiympäristön 
lajitarjonta sekä kortteliin luodut tukipalvelut, kuten isompien 
liikuntavälineiden erilliset säilytysmahdollisuudet korttelissa. 
Sporttihenkisten asukkaiden yhteinen intohimo liikuntaa koh-
taan luo myös loistavia edellytyksiä vahvalle yhteenkuuluvuu-
den tunteelle ja yhteisöllisyydelle korttelissa. Lisäksi korttelin 
asukkaille järjestetään liikunnan tutorointipalvelua ensimmäi-
sen asuinrakennuksen valmistumisesta vuosi viimeisen asuin-
rakennuksen valmistumisen jälkeen välisenä aikana. Palvelun 
tarkoituksena on kannustaa ja rohkaista asukkaita liikkumaan 
ja opettaa hyödyntämään korttelin liikuntamahdollisuuksia 
parhaalla mahdollisella tavalla.

LIIKUNNAN TYYPIT KORTTELISSA

7. Aluejulkisivu, Vaskivuorenkatu, 1:1000
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2) Arkiliikunta 
Korttelisuunnittelun ratkaisuilla kannustetaan arkiliik-
kumiseen ja madalletaan aktiivisuuden kynnystä terve-
ystilanteesta, elämänvaiheesta tai etnisestä taustasta 
riippumatta. Syke-kortteli tarjoaa eri-ikäisille asukkaille 
hyvät olosuhteet leikkiä, pelata, viljellä puutarhaa tai 
tehdä vaikka erilaisia pieniä liikuntasuorituksia aivan ko-
tioven vieressä. Suunnitteluratkaisut, kuten houkuttele-
vat portaikot ja pyörävarastojen sijainti suhteessa park-
kihalliin, ohjaavat valintoja kohti lihasvoimin liikkumista. 
Syke-korttelissa korostetaan nimenomaan kaikenikäisten 
mahdollisuutta vapaaseen leikkiin ja liikuntaan, pienten 
leikki-ikäisten touhupaikkoja ja leikkisoppia unohtamatta.

Hulevedet ja vehreys Syke-kortteleissa

1. Tiili, valkoinen
2. Tiili, punainen
3. Alumiinipaneeli, harmaa
4. Betoni, vaalean harmaa
5. Puuverhous, valkoinen
6. Puuverhous, keltainen
7. Puuverhous, sininen
8. Puuverhous, punainen
9. Teräs, vaalean harmaa
10.Räystäspellit, harmaa
11. Puu (pergolat)
12. Lasi 
13. Viherkatto
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Liikkuminen on välttämätöntä meille kaikille, mutta eri ikäisinä liikkuminen on erilaista ja käyt-
täjien tarpeet vaihtelevat. Syke-korttelin suunnitelmassa on huomioitu liikkuminen läpi elämän 
eri elämäntilanteissa.

Lapsiperheet
Kotipihalla on lapsille keskeinen merkitys myös liikuntaympäristönä. Korttelin sisäalueelle si-
joittuu tavanomaisten keinujen ja hiekkalaatikoiden lisäksi monipuolisesti erilaisia pihapeleihin, 
temppuiluun, kiipeilyyn ja monenlaisia leikkiin innostavia välineitä.

Lasten pihaleikkien turvallisuus on huomioitu erilaisin suunnitteluratkaisuin. Perheasunnoista 
on näkymä sisäpihalle mikä helpottaa lasten silmällä pitämistä, porrashuoneet on käsitelty 
tunnistevärein Leikkialueiden läheisyyteen on luotu vanhemmille mahdollisuus lasten leikin 
ohessa vaikka kahvitella naapureiden kanssa tai tehdä omaa treeniä pihan kuntovälineillä tai 
kuntoportaissa.  Grillipaikka leikkipaikan vierellä mahdollistaa vanhemmille vaikkapa kesäjuhlat 
lasten leikkiessä näköetäisyydellä. Ulkoleikkivälineille on tuotu koodilla toimivia säilytyslaati-
koita aivan leikkipaikan viereen.

Nuoret 
Vaikka nuorille kotipiha ei useinkaan ole keskeisin liikkumisympäristö, on Syke-korttelissa 
huomioitu nuorten fyysisen aktiivisuuden tarpeita erityisesti oman tilan ja kavereiden kans-
sa tekemisen näkökulmasta. Haluamme korttelin suunnittelussa helpottaa erityisesti tyttöjen 
mahdollisuutta liikkua heille ominaisilla tavoilla ilman suoritus- ja esillä olemisen painetta. Tyt-
töjen tarve yksityiseen, mutta sosiaaliseen touhuamiseen ikätovereiden kanssa huomioidaan 
luoden erityisesti sisätiloihin mahdollisuus yksityisille liikkumisen hetkille, esimerkiksi oma kun-
tosalitunti. Lajivalinnoissa suositaan moderneja ja kekseliäitä yhteisöllisyyttä lisääviä lajeja. 
Yhteistilat mahdollistavat yksityiset pienryhmän liikuntahetket nuorten suosimissa lajeissa. 
Pihalla on puolestaan suojaisia toiminnallisia oleskelupaikkoja, joissa voi hengailla kavereiden 
kanssa tai vaikka pelata pienimuotoisia höntsäpelejä. Myös nykynuorisoa paljon kiinnostavaan 
lihaskuntoharjoitteluun itsenäisesti tai kavereiden kanssa on korttelissa erinomaiset mahdolli-
suudet niin sisällä kuin ulkonakin.

Itselliset aikuiset
Merkittävä kohderyhmä, jota Syke-kortteli houkuttelee asumaan, on nuoret aikuiset. Liikun-
tatapojen osalta tässä asukasryhmässä korostuu tyypillisesti muita asukasryhmiä enemmän 
”uudehkot ja trendikkäät” liikuntalajit, mutta myös liikunnan harrastamisen edullisuuden tär-
keys. Syke-korttelin suunnittelussa nuoret aikuiset on huomioitu erityisesti pysäköintitalon 
katon yhteyteen tulevien liikuntamahdollisuuksien osalta. Katolla oleva sisä- ja ulkoliikuntatilat 
mahdollistavat edullisesti erilaisten nuorekkaiden kuntoliikuntamuotojen harrastamisen (cros-
sfit, street workout, jooga yms) oman kodin välittömässä läheisyydessä. Parkkihallin katolle 
on lisäksi suunniteltu erillinen korttelin asukkaille vuokrattava saunaosasto, joka mahdollistaa 
esimerkiksi pienimuotoisten liikunnallisten illanviettojen järjestämisen myös kaveriporukoille.   

Ulko- ja sisäsalit, crossfit-telineet sekä ulkoportaat tarjoavat himotreenaajille hyvät olosuhteet 
kuntoilla. Kohderyhmälle Syke-kortteliin luodaan hyvät olosuhteet päivittäiseen liikkumiseen ja 
kunnon ylläpitämiseen muun muassa korttelin oma kuntosali, parkkihallin katon crossfit-alue 
sekä piha-alueen kuntoportaikot. 
 
Seniorit 
Senioreille pääsy esteettömästi sisä- ja ulkosaleille tukee oman fyysisen kunnon ylläpitämistä. 
Lisäksi korttelin ympäri kulkeva reitti mahdollistaa turvallisen kierroksen heikompikuntoisel-
le. Reitin varrelle on tehty paljon levähdys- ja kohtaamispaikkoja, joista käsin on mahdollista 
tarkkailla korttelin elämää.  Aktiivinen asuinkortteli sisäpihan kohtaamisineen ja yhteistoimin-
toineen ilahduttaa yksinäistäkin. Puutarhatyöt ja muutaman porrastasanteen välin kulkeminen 
kaitein varustetuissa porraskäytävissä tukee omalta osaltaan aktiivisuutta. Korttelipuiston 
pikkuaukiolla on tilaa asukkaiden yhteisille kyykkä-, mölkky- ja petankkipeleille. Merkittävä 
osa senioreista on myös pienten lasten isovanhempia, minkä takia Syke-korttelin piha-alueen 
monipuolisella leikkipaikkatarjonnalla on merkitystä myös senioreiden aktivoinnissa. 

AKTIIVINEN ELÄMÄNTAPA ERI ELÄMÄNTILANTEISSA

10. Lintuperspektiivi Liesikujan puolelta

Liikunnallisuus ja leikki Syke-kortteleissa

Esteetön oleskelu Syke-kortteleissa


