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Esipuhe
Muuran viitesuunnitelma on osa laajempaa uuden 
kaupunginosan asemakaavaluonnosta. Tulevaisuuden 
Muura on usean maanomistajan ja konsultin yhteis-
työssä Vantaan kaupungin kanssa suunnittelema 
kokonaisuus, joka tukeutuu Vantaalle suunniteltuun 
pikaraitiotiehen. Alue koostuu vuodenaikojen mukaan 
teemoitetuista kylistä.

INARO:n suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja idässä 
laajoihin liikennealueisiin. Alueen eteläreunalla on kal-
lioinen mäki, Plootukallio, joka on suunnittelua ohjaava 
ja säilytettävä merkittävä maastonmuoto sekä tulevan 
kaupunginosan tärkein lähivirkistysalue. Suunnitellut 
korttelit kytkeytyvät alueen pohjoispuolella uuteen 

Aviapolis Coren jo osittain toteutuksessa olevaan kau-
punkikeskukseen. Suunnittelualue on pääosin Finavian 
ja AVIA Real Estate Oy:n omistuksessa. 

Viitesuunnitelma sisältää neljä tehokasta asuinkortte-
lia, näiden pysäköintiratkaisun sekä laajan KTY-alueen. 
Pääpaino suunnitelmassa on Plootukallioon kytkeyty-
vissä asuinkortteleissa ja niiden muodostamassa kylä-
kokonaisuudessa. KTY- alueelle kaavaillaan tulevaisuu-
dessa niin sanottua yleisömagneettia, vetovoimaista 
tapahtumakeskusta, sekä toimitiloja. Näille vielä 
täsmentymättömille toiminnoille on suunnitelmassa 
varattu runsaasti tilaa asumiselle huonosti soveltuvalta 
alueelta.

Vantaan kaupunki
Charlotta Tanner
Päivi Veijola
Johanna Rajala

Avia Real Estate Oy
Niina Puumalainen

INARO:n työryhmä
Sami Heikkinen, arkkitehti, projektin johto
Ville Mellin, projektiarkkitehti
Anna-Kaisa Aalto, maisema-arkkitehti
Lassi Luotonen, arkkitehti
Tuomas Voutilainen, arkkitehti
Janina Virtanen, arkkitehti yo
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7 KAAVARUNKOKARTTA, MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

Sekoittuneiden kaupunkitoimitojen alue

Asumisvaltainen, sekoittuneiden 
kaupunkitoimitojen alue

Intensiivinen työpaikka-alue

Työpaikka-alue

Palvelujen alue

Yleisömagneetti

Virkistysalue

Vahva kaupallinen julkisivu

Kiinnostavuuden kehä

Korttelipuisto

Viheryhteys

Merkinnät ja määräykset

Liikkumisen yhteys

Eritasoliittymä

Runkolinjapysäkki

Kehäradan sisäänkäynti

Mahdollinen lentoradan asema

Yhteystarve

Kehitettävä puroympäristö

Varaus palveluille

Suunnittelualue

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
rakennus

Laadun paikka

Lentomeluvyöhyke 2

48

Yleiskaava osoittaa kaupungin eri aluieden käyttötarkoituksen. AT, VL, VR, M
ja MT -alueiden rakentamista säädellään pääasiassa yleiskaavalla. Muilla
alueilla edellytetään pääsääntöisesti asemakaavaa. Asemakaavoituksessa ja
lupakäsittelyssä on otettava huomioon museoviraston ylläpitämän
muinaisjäännösrekisterin mukaiset muinaismuistolain suojaamat kohteet ja
museoviranomaisen ylläpitämän kulttuuriympäristötietokannan mukaiset
merkittävät rakennusperintökohteet ja selvitettävä niiden suojelutarve ja -
edellytykset. 

Hulevesien muodostumista on pyrittävä ehkäisemään. Muodostuvat
hulevedet on viivytettävä. Avoimet ja luonnonmukaiset purot tulee
lähtökohtaisesti säilyttää avoimena. Ekologiset yhteydet on otettava
huomioon asemakaavoituksessa ja muussa jatkosuunnittelussa.

Koko kaava-alueella on meluntorjuntatarve lentomelua ja muuta
liikennemelua vastaan. Meluntorjuntatarve on otettava huomioon
asemakaavoituksessa ja lupakäsittelyssä.

Länsisalmen keskustan ja asuntoalueiden toteuttaminen edellyttää
metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä. Länsisalmen asuntoalueen
tarkemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee varmistaa
metsälajiston liikkumisen kannalta toimivan ekologisen yhteyden säilyminen
Sipoonkorven ja Natura 2000-verkostoon kuuluvan alueen "Mustavuoren
lehto ja Östersundomin lintuvedet" välillä. Yhteyttä ei saa heikentää
ennenkuin Länsisalmen alueen länsipuolinen uusi ekologinen yhteys on
käytettävissä. Lapinkylän suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee turvata
metsäisen etelä-pohjoisuuntaisen ekologisen yhteyden kehittäminen ja
avoimen maaseudun kulttuurimaiseman rajaaminen.

Maantie 152 jatkeen varren uusien työpaikka-alueiden toteuttaminen ja
työpaikka-alueiden laajentaminen on mahdollista vasta, kun maantie 152
jatke on käytettävissä.

Yleis- ja ajoitusmääräykset

Vantaan yleiskaava 2020

Strategiset kehittämismerkinnät

Kestävän kasvun vyöhyke

Joukkoliikenteen runkolinjastoon tukeutuva  vyöhyke, jolle
kaupunginosan maankäyttöä tehostava rakentaminen
ensisijaisesti ohjataan. Pientaloalueilla tehokkuuden muutos
tulee suunnitella useiden tonttien kokonaisuuksina.

Asemanseuduilla ja pysäkeillä parannetaan saavutettavuutta
ja paikkojen tunnistettavuutta. Alueiden kehittämisessä
aseman ja pysäkin lähikortteleita kehitetään sen
vaikutusalueen palveluiden ja kaupan keskittymänä. Kaupan
rakentuminen alueelle tulee kytkeä raitiotien toteutumiseen ja
lähialueen asutuksen rakentumiseen. Raitiotien reitillä kasvun
vyöhyke on ensisijaisesti pysäkkien kohdalla. Pysäkkien paikat
määritellään raitiotien suunnittelun yhteydessä.

Katukuvan kehitysalue

Kaupunkirakenteen tiivistyessä tulee merkinnällä merkitystä
kadusta rakentaa laadukasta kaupunkitilaa niin, että
katukokonaisuus on viihtyisä ja luo helpot mahdollisuudet
ihmisten monipuoliseen liikkumiseen. Kadunvarren kortteleissa
rakentamisen tulee edistää viihtyisän katukuvan
muodostumista.

Jokivarren virkistyskäytön
kehittämisvyöhyke

Merkinnällä osoitetaan ensisijaiset virkistyskäyttöön
kehitettävät jokien rannat. Rantoja kehitetään siten, että
veden äärelle pääsee helposti ja monenlainen ulkoilu ja
virkistys on mahdollista.

Allmänna bestämmelser

Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset

Vanda generalplan 2020
Generalplanebeteckningar och bestämmelser

Generalplanen anger användningsändamålet för stadens olika områden. Byggandet
av områdena AT, VL, VR, M och MT regleras huvudsakligen genom generalplanen. I
övriga områden förutsätts i regel detaljplan. I detaljplanering och behandling av
tillstånd ska objekt som är skyddade enligt lagen om fornminnen i det
fornlämningsregister som upprätthålls av museiverket och viktiga
byggnadsarvsobjekt som är skyddade enligt den kulturmiljödatabas som
upprätthålls av museimyndigheten tas i beaktande och deras skyddsbehov och -
förutsättningar ska utredas.

Man ska sträva efter att förebygga att det bildas dagvatten. Dagvatten som bildas
ska fördröjas. Utgångspunkten är att öppna bäckar och bäckar i naturligt tillstånd
ska bevaras så att de är öppna. Ekologiska förbindelser ska beaktas i detaljplanering
och i övrig fortsatt planering.

I hela planområdet finns ett behov av bullerbekämpning mot flygbuller och 
annat trafikbuller. Behovet av bullerbekämpning ska beaktas i detaljplaneringen och
i bygglovsbehandlingen.

För att Västersundoms centrum och bostadsområdena ska kunna byggas
förutsätts ett bindande byggnadsbeslut för metroförbindelsen. I den mer ingående
planeringen och byggandet av Västersundoms bostadsområde ska man med tanke
på skogsarternas rörlighet se till att en fungerande ekologisk förbindelse bevaras
mellan Sibbo storskog och området ”Svarta backens lundområde och Östersundoms
fågelvatten”, vilket hör till nätverket Natura 2000. Förbindelsen får inte försämras
innan den nya ekologiska förbindelsen väster om Västersundomområdet kan
användas. I planeringen och byggandet av Lappböle ska utvecklandet av en
ekologisk skogsförbindelse i syd-nordlig riktning och avgränsandet av det öppna
kulturlandskapet på landsbygden säkerställas.

Byggandet av nya arbetsplatsområden längs förlängningen av landsväg 152 och
utbyggandet av arbetsplatsområdena är möjligt först då förlängningen av landsväg
152 är i bruk.

Strategiska utvecklingsbeteckningar

Zon för hållbar tillväxt

En zon som stöder sig på kollektivtrafikens stomlinje. Byggande som
effektiverar markanvändningen i stadsdelen anvisas i första hand till
denna zon. I småhusområdena ska ändringar i exploateringstalen
planeras som helheter bestående av flera tomter.

Tillgängligheten och platsernas identifierbarhet förbättras i områdena
kring stationerna och på hållplatserna.  I samband med utvecklingen
av områdena ska stationens och hållplatsens närmaste kvarter och
dess verkningsområde utvecklas till ett centrum för service och
handel. Utvecklingen av affärsverksamhet i området ska
sammankopplas med byggandet av en spårväg och bostäder i
närområdet. Spårvägens zon för tillväxt ligger i första hand vid
hållplatserna. Hållplatsernas placering fastställs i samband med
planeringen av spårvägen.

Gatubildens utvecklingsområde

När stadsstrukturen förtätas ska gator som angetts med
beteckningen byggas till ett högklassigt stadsrum där gatan
bildar en trivsam gatuhelhet med lätta möjligheter till mångsidig
rörelse och motion. Byggandet i kvarteren utmed gatan ska bidra
till att skapa en trivsam gatubild.

Utvecklingszon för rekreationsbruk utmed ån

Med beteckningen anges de åstränder som i första hand ska
utvecklas för rekreationsbruk. Stränderna utvecklas så att
det är lätt att ta sig ner till vattnet och att olika
utomhusaktiviteter och all slags rekreation är möjlig.

Kaupunkikeskustan alue
C

Kaupunkikeskustan aluetta kehitetään monipuolisena,
toiminnoiltaan sekoittuneena kaupunkiympäristönä. Olemassa
olevissa keskustoissa tulee varmistaa, että liike- ja toimitilan
määrä kehittyy edelleen ja rakentaminen parantaa
kaupunkitilan laatua erityisesti katutasolla. Keskeisillä
keskusta-alueilla julkiseen kaupunkitilaan avautuvat
maantasokerrosten tilat on osoitettava liike- ja toimitiloiksi.
Länsisalmessa vähittäiskaupan suuryksiköiden rakentaminen
tulee ajoittaa asuntorakentamisen aikatauluun.

Käveltävyyden tulee olla kaupunkiympäristön mitoituksen
lähtökohta. Alueet tulee toteuttaa vihertehokkaasti. Alueilla
tulee varata riittävästi tilaa palveluille, puistoille ja muille
julkisille ulkotiloille. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee
varmistaa palveluverkon riittävyys ja palveluiden
saavutettavuus kestävillä kulkumuodoilla. Alueen
pysäköintiratkaisut on toteutettava kokonaisvaltaisesti pyrkien
keskitettyyn, nimeämättömään ja vuorottaiskäyttöiseen
ratkaisuun. Alueelle tulee toteuttaa lyhytaikaista
kadunvarsipysäköintiä. 

Asuntovaltainen keskusta-alue
AC

Alue varataan ensisijaisesti keskusta-asumiseen. Alueelle saa
sijoittaa myös asuinkortteleihin soveltuvia palveluita,
työpaikkoja ja muita toimintoja. Kaupunkiympäristöstä tulee
muodostua toimiva ja viihtyisä kokonaisuus viereisen
keskustan kanssa. Alueella tulee varata riittävästi tilaa
puistoille ja julkisille ulkotiloille. Alueen uuden
asuntorakentamisen tulee olla tehokasta ja sitä voidaan
toteuttaa kaikilla talotyypeillä. Kulkuyhteyksien tulee olla
läpikuljettavia kevyelle liikenteelle ja muodostaa yhtenäinen
verkosto keskusta-alueen reittien kanssa.

Rakentamisen tulee olla vihertehokasta. Asemakaavoituksen
yhteydessä tulee varmistaa palveluverkon riittävyys ja
palveluiden saavutettavuus kestävillä kulkumuodoilla.
Pysäköintiratkaisut on toteutettava kokonaisvaltaisesti.
Keskitetyt, nimeämättömät ja vuorottaiskäyttöiset
pysäköintiratkaisut ovat suositeltuja. Alueelle tulee toteuttaa
lyhytaikaista kadunvarsipysäköintiä.

Maankäyttö

Tiivis asuntoalue
A

Alue varataan ensisijaisesti asumiseen. Alueelle saa sijoittua
asuinympäristöön ja paikalliseen alakeskukseen soveltuvia
palveluita sekä toimitilaa. Aluetta voidaan rakentaa kaikilla
talotyypeillä. Pientaloalueiden täydennysrakentamisessa tulee
vaalia olemassa olevan ympäristön ominaispiirteitä. 

Alueen kehittämisessä ja täydennysrakentamisessa tulee
parantaa kaupunkitilan viihtyisyyttä sekä kävelyn ja pyöräilyn
mahdollisuuksia. Alueilla tulee varata riittävästi tilaa
virkistysalueille. Alueet tulee toteuttaa vihertehokkaasti.
Asemakaavoituksen yhteydessä tulee varmistaa palveluverkon
riittävyys ja palveluiden saavutettavuus kestävillä
kulkumuodoilla. Alueella on suosittava tehokkaita
pysäköintiratkaisuja. 

Pientalovaltainen asuntoalue
AP

Alue varataan asumiseen. Alueelle saa sijoittaa erilaisia
pientalotyyppejä ja lähipalveluita. Uudis- ja
täydennysrakentamisessa tulee vaalia olemassa olevan
ympäristön ominaispiirteitä. Asemakaavoituksen yhteydessä
tulee varmistaa palvelujen riittävyys ja hyvä saavutettavuus.
Alueilla tulee säilyttää riittävästi tilaa virkistysalueille.

Rakentamista säädellään yleiskaavalla kunnes alueelle on
laadittu asemakaava. Mikäli rakentaminen ei vaikeuta alueen
tulevaa asemakaavoitusta, alueelle sallitaan rakentaminen
6.6.1983 mukaisilla tiloilla seuraavasti: 
- yksi asunto 0,2 -2 hehtaarin suuruisilla tiloilla 
- kaksi asuntoa 2-3 hehtaarin suuruisilla tiloilla 
- kolme asuntoa yli 3 hehtaarin suuruisilla tiloilla. 

Stadscentrumets område

Stadscentrumets område utvecklas till en mångsidig stadsmiljö
med blandade funktioner. I de redan existerande centrumen ska
man se till att antalet affärs- och kontorslokaler utvecklas
ytterligare och att byggandet förbättrar kvaliteten på
stadsrummet, särskilt i gatuplan. I centrala centrumområden ska
de gatuplansvåningar som öppnas upp mot det  offentliga
stadsrummet anvisas som affärs- och kontorslokaler. I
Västersundom ska byggandet av stora detaljhandelsenheter
anpassas till bostadsbyggandets tidtabell.

Promenadvänlighet ska vara utgångspunkten i dimensioneringen
av stadsmiljön. Områdena ska byggas gröneffektivt. Det ska
reserveras tillräckligt med utrymme för tjänster, parker och andra
offentliga uterum i områdena. I samband med detaljplaneringen
ska det säkerställas att servicenätet räcker till och att servicen är
tillgänglig med hållbara färdmedel. Man genomför heltäckande
parkeringslösningar i  området och strävar efter lösningar med
centraliserad och växelvis parkering  med icke namngivna
parkeringsplatser. Kortvarig gatuparkering ska ordnas i området.

Bostadsdominerat centrumområde

Markanvändningen

Området reserveras i första hand för centrumboende. I
området får också tjänster, arbetsplatser och andra funktioner
placeras som passar in i bostadskvarteren. Stadsmiljön ska
bilda en fungerande och trivsam helhet tillsammans med det
närliggande centrumet. Det ska reserveras tillräckligt med
utrymme för parker och offentliga uterum i området.
Byggandet av nya bostäder i området ska vara effektivt och
alla typer av hus kan ingå i byggandet. Vägförbindelser för
gång- och cykeltrafik ska gå genom området och bilda ett
enhetligt nätverk med lederna i centrumområdet.

Byggandet ska vara gröneffektivt. I samband med
detaljplaneringen ska det säkerställas att servicenätet räcker
till och att servicen är tillgänglig med hållbara färdmedel.
Parkeringslösningarna ska vara heltäckande. Lösningar med
centraliserad och växelvis parkering och icke namngivna
parkeringsplatser rekommenderas. Kortvarig gatuparkering ska
ordnas i området.

Tättbebyggt bostadsområde

Området reserveras i första hand för boende. I området får
tjänster och lokaler placeras som passar in i boendemiljön och
det lokala sekundärcentrumet. Alla typer av hus kan byggas i
området. Vid kompletteringsbyggande i småhusområdena ska
man värna om särdragen i den existerande miljön.

Området ska utvecklas och kompletteringsbyggas så att
stadsrummet blir trivsammare och möjligheterna till gång- och
cykeltrafik förbättras. Det ska reserveras tillräckligt med
utrymme för rekreationsområden i områdena. Områdena ska
byggas gröneffektivt. I samband med detaljplaneringen ska
det säkerställas att servicenätet räcker till och att servicen är
tillgänglig med hållbara färdmedel. I området ska effektiva
parkeringslösningar prioriteras.

Småhusdominerat bostadsområde 

Området reserveras för boende. Olika typer av småhus och
närtjänster får placeras i området. Vid ny- och
kompletteringsbyggande ska man värna om särdragen i den
existerande miljön. I samband med detaljplaneringen ska det
säkerställas att servicen är tillräcklig och lättillgänglig.
Tillräckligt med utrymme ska bevaras för rekreationsområden.

Generalplanen reglerar byggandet tills en detaljplan har
utarbetats för området. Ifall byggandet inte försvårar
områdets framtida detaljplanering, tillåter man byggande i
området på fastigheter enligt 6.6.1983:
– en bostad på fastigheter med storleken 0,2–2 hektar.
– två bostäder på fastigheter med storleken 2-3 hektar.
– tre bostäder på fastigheter över 3 hektar.

Yleiskaava 2020 ja Aviapoliksen kaavarunko

Yleiskaava 2020 Aviapoliksen kaavarunko
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Ajantasa-asemakaava ja alustava asemakaavaluonnos

Alustava asemakaavaluonnos 1/2021Ajantasa- asemakaava

Asuinkerrostalojen korttelialue

Yleisten rakennusten korttelialue

Keskustatoimintojen korttelialue

Toimitilarakennusten korttelialue

AK

Y

C

KTY

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue

Lähivirkistysalue

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue

Autopaikkojen korttelialue

T

VL

VU

LPA
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Muura - Konsepti8

KONSEPTIKARTAT
Seuraavaksi esitellään konseptin kartta-aineisto ja -kaaviot. Nämä tarkentavat suunnittelun lähtökohtia ja 

tavoitteta mm. kaupunkirakenteen, kaupunkikylien teemoja,  viheralueiden, liikkumisen ja palveluiden osalta. 
Kartoissa esitetään visio koko Muuran alueen tulevasta maankäytöstä , mukaanlukien Ensimmäisensavun 

kiinteistö, joka kaavaluonnoksessa on jäämässä toistaiseksi nykyiseen käyttöön (T). 

KAUPUNKIRAKENNE - KAUPUNKIKYLÄT

Muuran kaupunkirakenteen perusideana ovat 
yhteisölliset kaupunkikylät. Korttelikokonaisuuksista 
suunnitellaan kaupunkikyliä, joilla jokaisella on oma 
kylän kohtaamispaikka (aukio) sekä toimivat, kort-
teleita yhdistävät kevyen liikenteen reitit kylän sisällä. 
Kaupunkikylät puolestaan yhdistetään toisiinsa kaupun-
kiraitilla, josta suunnitellaan vehreä pääosin koko 
matkaltaan vain jalankulkijoille ja pyöräilijöille varattu 
reitti. Muuran alueen keskusta muodostuu ratikka- ja 
bussipysäkkien ympärille ns. kiinnostavuuden kehän 
varrelle. Muuran aukio on shared space- tyyppinen, 
elävä ja viihtyisä aukio, jonka reunoille kivijalkaan 
keskitetään alueen liiketiloja ja palveluita. 

Eriluonteisia työpaikka-alueita varataan 
Lentoasemantien ja Tikkurilantien varteen. 
Tikkurilantien ja Lentoasemantien kulmassa on oma 
korttelinsa ns. yleisömagneetille, mikä voi olla lähes 
mitä tahansa isojen yleisötapahtumien järjestämistä 
palvelevaa toimintaa (urheilu, kulttuuri, konsertit jne.) 

Julkisina palveluina alueelle on varattu alueet Muuran 
yhtenäiskoulua ja päiväkotia sekä erillistä päiväkotia 
varten. Alueen keskellä säilyy kallioinen Plootukallio 
ja länsireunalle varataan alue liikuntapuistoa varten. 
Suunnittelussa varmistetaan toimivat viheryhteydet 
näiden laajempien viheralueiden välille.  
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matkaltaan vain jalankulkijoille ja pyöräilijöille varattu 
reitti. Muuran alueen keskusta muodostuu ratikka- ja 
bussipysäkkien ympärille ns. kiinnostavuuden kehän 
varrelle. Muuran aukio on shared space- tyyppinen, 
elävä ja viihtyisä aukio, jonka reunoille kivijalkaan 
keskitetään alueen liiketiloja ja palveluita. 

Eriluonteisia työpaikka-alueita varataan 
Lentoasemantien ja Tikkurilantien varteen. 
Tikkurilantien ja Lentoasemantien kulmassa on oma 
korttelinsa ns. yleisömagneetille, mikä voi olla lähes 
mitä tahansa isojen yleisötapahtumien järjestämistä 
palvelevaa toimintaa (urheilu, kulttuuri, konsertit jne.) 

Julkisina palveluina alueelle on varattu alueet Muuran 
yhtenäiskoulua ja päiväkotia sekä erillistä päiväkotia 
varten. Alueen keskellä säilyy kallioinen Plootukallio 
ja länsireunalle varataan alue liikuntapuistoa varten. 
Suunnittelussa varmistetaan toimivat viheryhteydet 
näiden laajempien viheralueiden välille.  
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Vantaan kaupungin tavoitteet

Tarvitsemme kansainvälisesti kiinnostavaa ja asukkaita hou-
kuttelevaa arkkitehtuuria
•	 Arkkitehtuurikilpailut kaupunkikuvallisesti merkittävistä 

kohdista

•	 Maamerkkejä: yleisömagneetti, koulu, Muuran aukio ym.

•	 Hiilineutraali rakentaminen

Muura on värikäs, leikkisä ja kodikas
•	 Kartanonkoski 2.0 -> jotain lainattua, jotain ihan uutta

•	 Runsaat ja vehreät pihat

•	 Pientaloasumisen elementit

Kaupunkikylien teemat näkyvät arkkitehtuurissa
•	 Väritys, yksityiskohdat, taideteokset ym.

•	 Jokaiselle korttelille laaditaan värisuunnitelma
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Lähiympäristö ja etäisyydet
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Maanomistus

Finavia Oyj/ AVIA Real Estate

suunnittelualueen raja

Muura  |  AVIA Real Estate Oy  |  INARO



10/31

Maaperä

turve

lieju

savi

siltti

hiekka

sora

moreeni

täytemaa, rakennettu alue

kallioinen alue

vesistö ja rakennuksia

kaksoismaalaji
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Plootukallion näkymät

Plootukallion jyrkkä koilliskulma jää viheralueeksi Asuinkorttelit avautuvat Plootukallion suuntaan
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Asuinkortteleiden laatu

Isot maanvaraiset ja 

yhteisölliset korttelipihat

Laskeutuvat rakennusmassat ja lovetut nurkat  

luovat tunnistettavan ilmeen kortteleille

Keskitetyt pysäköintiratkaisutKortteleiden ytimessä pieni aukio

Itsenäiset liiketilat pysäköinti-

laitoksen yhteydessä
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Liikenteen haittojen minimointi

Kortteleiden muoto ja massoittelu ehkäisee tehokkaasti 

melun sekä pienhiukkasten kulkeutumista asuinalueelle

Kävelijän ja pyöräilijän yhteydet alueelle juna-aseman suunnasta
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Julkinen ulkotila

Muurassa tavoitellaan tunnelmaa, joka on 
”kodikas, värikäs, vehreä ja leikkisä”. Osa-alueen 
eli kaupunkikylän teema on KESÄ, joka tuo 
mieleen ”lomatunnelman, huolettomuuden ja 
ulkoilmaelämän”. 

•	 rento oleskelu, lepotuolit, riippumatot
•	 ulkona ruokailu, pöytäryhmät
•	 auringolta suojautuminen, päivänvarjot
•	 vesiaiheet, suihkulähde / juomapiste / kaivo
•	 paljain jaloin kulkeminen, rantakivet, puu
•	 kiveykset ja katukuviot näkyvät parhaiten kesällä
•	 katutaide, väliaikaisuus, pop-up-tapahtumat
•	 katupuuna alkukesästä kukkiva, kookas 

hevoskastanja tai vaihtoehtoisesti matalahko ja 
leveäkasvuinen saarnivaahtera

•	 kesällä kukkivat pensaat, kuten syreenit ja ruusut
•	 kukkivat köynnökset
•	 kesäkukat, heinät ja kesällä kukkivat perennat

”Kodikas, värikäs, 
vehreä, leikkisä”

”Kesäkylä”
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Ympäristö on muotoiltu ohjaamaan liikkumista  
jalankulkuun, pyöräilyyn ja joukkoliikenteen 
käyttämiseen. Suurten liikenneväylien 
haittavaikutuksia minimoidaan. Lähiympäristön 
palvelutarjonta vähentää liikkumistarvetta. 

Pysäköinnissä hyödynnetään 
vuorottaispysäköintiä. Pysäköintipaikat tehdään 
nimeämättöminä, jolloin paikat saadaan 
tehokkaampaan käyttöön.

Plootukalliota on säästetty korttelien sijoittelua 
muokkaamalla. Suuret umpikorttelit luovat 
yhdessä ja erikseen puitteet yhteisöllisen 
naapuruston syntyyn. Maanvaraisille vehreille 
sisäpihoille muodostuu rakennusten massoittelun 
myötä suotuisa mikroilmasto. 

Rakennuksiin sijoitetaan paikallista 
energiantuotantoa, kuten aurinkokeräimiä. 
Yhteisiin pysäköintitiloihin on mahdollista tehdä 
useamman korttelin käyttöön akustot. Myös 
maalämmön hyödyntämistä kortteleissa voidaan 
tutkia Kehärata huomioiden.

Kestävä kehitys
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Näkymä kaakosta
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Havainnekuva

1:2000
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Näkymä asuinkortteleiden väliselle aukiolle
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Reittikaavio

1:4000

pyöräilyn pääreitti / reitti

ajoneuvoliikenne

raitiovaunu

pysäkki

keskeinen virkistysreitti
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Liikenne ja pysäköinti kortteleissa

pyöräilyn pääreitti

ajoneuvoliikenne

raitiovaunu

pysäkki

keskeinen virkistysreitti

ajo pysäköintiin / saatto

jalankulun ja pyöräilyn reitti

huoltoajo

käynti kortteliin

pysäköintilaitos

alikulku

1:2000
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Maantason toiminnot, aukiot, korttelipihat

liiketila

yhteiskäyttötila

maantasoasunto

1:1000

tapahtuma-aukio

aukio
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Aukio

Kesällä kukkivat katupuut
•	 Aukiolla pienikokoinen, rungollinen ruusu- tai 

helmiorapihlaja

•	 Huminatiellä suurilehtinen ja varjostava hevoskastanja

Lämpöä ja suojaa
•	 Aukion eteläosa avoin: matala kivikkoinen istutusalue 

ajoradan välissä säilyttää näkymät ja valoisuuden

•	 Lounaaseen avautuvien liiketilojen edustalla 3m leveä 

vyöhyke, jonne voi sijoittaa esim. terassin

Ajovauhti hidastuu aukion kohdalla 
•	 kavennetulla ajoradalla esim. nupukivi

•	 korotetut suojatiet aukion reunoilla

•	 aukion kiveys jatkuu yhtenäisenä seinästä seinään – 

pyörät ajavat jalankulkijan tahdissa

1:500

Crataegus

Clematis

Humulus

Magnolia

oleskelu

terassi
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Värit ja materiaalit

VAALEATM1

M2, M4

M3

•	 Vierekkäisillä rakennuksilla on eri väri ja/tai 

materiaali

•	 Aukion värimaailma tehostuu kulma-

rakennusten päätyjen kautta 
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Alueleikkaukset

1:750

Toinensavu Havinapolku

aukio

Plootukatu

pysäköintilaitos

Huminatie

korttelipiha korttelipiha
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1:750

Alueleikkaukset

Huminatie

korttelipiha

Plootukallio Tikkurilantie Avia-aukio
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Näkymiä alueelta

Näkymä luoteestaNäkymä lounaasta
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Näkymä kaakosta
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Laajuustiedot

Kortteli Asuminen (k‐m²) Toimistot (k‐m²) Liike‐/toimitilat (k‐m²) yhteensä Pinta‐ala (m²) Korttelitehokkuus (ek) Autopaikkatarve
M1 16900 16900 5523 3.06 130
M2 13400 13400 4595 2.92 103
M3 14600 14600 6862 2.13 112
M4 12600 12600 4623 2.73 97
M5 6500 30000 36500 232
M6 10000 10000 100
yhteensä 57500 16500 30000 104000 21603 774

Yleisömagneetti
A 1ap/ 130 k‐m²
L  1ap/ 180 k‐m²
T  1ap/ 100 k‐m²

M1 M2

M3 M4
M5

M6
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Näkymä korttelin M3 sisäpihalta kohti Plootukalliota
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