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Yleistä

puutarhapihat

Piha- ja ympäristösuunnittelun lähtökohtia ovat olleet Kuninkaantammen
monimuotoinen, keskiaikaan viittaava ympyräkaupunkirakenne sekä
pyrkimys puutarhamaisen vehreään, elävään ja vaihtelevaan sekä
mittakaavaltaan miellyttävään asuinympäristöön. Alueen kallioinen
maaperä näkyy kasvillisuudessa ja kiven monipuolisessa käytössä
ympäristörakentamisessa. Ekologisia tavoitteita alueella ovat sadevesien
luonnonmukainen käsittely ja hyödyntäminen pihoilla ja puutarhoissa,
pitkäaikaisten, kestävien ja paikallisten materiaalien suosiminen
sekä asumisen, elämisen ja liikkumisen eri toimintojen monipuolinen
mahdollistaminen alueen sisällä elämänkaaren eri vaiheissa.

metsä- ja kalliopihat
kansipihat

Kapeat, rakennusten tiiviisti rajaamat polveilevat katutilat ovat seinästä
seinään kivettyjä muodostaen selkeän kontrastin puutarhamaisten
pihapiirien vihreydelle. Katutilojen yhtenäiset käsittelyperiaatteet
helpottavat orientoitumista ja luovat kaupunkikuvallista yhtenäisyyttä
muotokieleltään rikkaaseen ympäristöön. Keskeisiä kaupunkitiloja
ovat pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen pääreitti, liikkumista
jäsentävät pikkuaukiot, tori sekä kylätalon kortteli. Itä-länsisuuntainen
puistoakseli luo intiimin oleskelupaikan kaupunkirakenteen keskelle.
Alueen maaperä ja maastonmuodot sekä säilytettävä puusto
ja rakennukset luovat lähtökohdat kasvillisuuden ja pihapiirien
monimuotoisuudelle sekä sadevesien käsittelytavoille alueella.
Pihapiirien toiminnallisessa jäsentelyssä lähtökohtana ovat olleet myös
pienilmastolliset olosuhteet. Kasvillisuuden käytössä tärkeitä ovat havuja kalliokasvillisuus, erilaiset heinät ja perinteiset puutarhakasvit sekä
ranta- ja kosteikkokasvit veden äärellä.
Sadevesien käsittelyssä tavoitteena on syntyvien valumien minimointi
sekä sadevesien hyödyntäminen pihoilla ja ohjaaminen kasvillisuuden
käyttöön. Kallioisilla alueilla ensisijaisia menetelmiä ovat vesien
kuljettaminen ja viivyttäminen, kitkamaa-alueilla vesien pidättäminen ja
imeyttäminen. Pihapiirit ovat suurelta osin monikerroksisen kasvillisuuden
peittämiä ja piha-alueiden muut pinnoitteet kansipihoja lukuun
ottamatta ovat läpäiseviä. Katualueilla tiiviiden pintojen määrää
vähennetään kiveämällä kadut keskeistä kävelypintaa lukuun ottamatta
leveäsaumaisella noppa- tms. kiveyksellä. Katualueille sijoitetaan
myös kadunpintaa hieman alemmaksi upotettavia kasvillisuusalueita,
joille ohjataan pintavesiä. Huolto- ja pelastusreitit sijoittuvat suurelta
osin katualueille, samoin polkupyörien päivittäispysäköinti ym. kovia
pintamateriaaleja edellyttävät toiminnot.

palvelupihat
“teollisuuspihat”
osavaluma.-alueet
ja sadevesien käsittelyperiaatteet

korttelityypit

kevyen liikenteen pääreitit ja yleiset alueet

Piha-alueilla ensisijaisia tavoitteita ovat pienimittakaavainen ja
kasvillisuudeltaan monipuolinen puutarhamaisuus sekä asukkaiden
vaikutusmahdollisuudet omaan lähiympäristöönsä. Puutarhamaisuuteen
kuuluvat kaunis ja hoidettava hyöty- ja koristekasvillisuus sekä
kompostointi tonttialueilla. Yksityisten ja puolijulkisten tilojen rajaamisessa
pyritään oman tilan joustavaan ja liukuvaan, tilallisesti monimuotoiseen
rajaamiseen kasvillisuuden ja istutusrakenteiden avulla. Luonnonkiveä
käytetään monipuolisesti mm. sadevesirakenteissa, rajauksissa,
erilaisissa pinnoissa ja tukimuureissa. Kalliomaaston vaihtelevuus on
ollut inspiraationa pienipiirteiselle maastonmuotoillulle. Piharakenteissa
käytetään myös puuta.
Kylätalon kortteli toimii ekologisen rakentamisen ja puutarhakulttuurin
esimerkkikorttelina. Pihalla on keittiöpuutarhatyyppiset mallipuutarhat
ja korttelin pintavedet käsitellään näkyvästi avorakenteissa. Pihapiirin
yksikerroksisessa rakennuksessa on viherkatto.
Reittien ja toiminnallisten alueiden valaistuksen lisäksi valaistuksella
korostetaan kivi- ja vesirakenteita sekä maisemallisesti arvokkaita puita.
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Kansipiha
Kansipiha sijaitsee Kuninkaantammen ympyräkadun varrella lähellä
alueen sisääntuloa. Pihapiiri jatkuu tilallisesti seuraavaan kortteliin.
Kansipihalla lähtökohtana on ollut korostaa rakennettua pihamaisemaa.
Tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja alimman kerroksen omien
pihojen rajaamiseksi pihan reiteistä ja yhteisistä alueista sekä viihtyisien
asuntokohtaisten ulkotilojen järjestämiseksi.
Ympyräkadun suuntainen rakennusmassa on muutettu kevyesti
polveilevan
lamellirivistön
sijaan
yhtenäiseksi
kaarevaksi
rakennukseksi, joka paitsi korostaa ympyräkadun muotoa ja korttelin
kaupunkirakenteellista sijaintia sisääntulon ja suurimittakaavaisen
painotalon läheisyydessä, mahdollistaa asuintilojen joustavan
toteuttamisen rakennusrungon sisällä, kuten normiratkaisuja tilavammat
porrashuoneet aula- ja yhteistiloineen, omapihaiset ja –sisäänkäyntiset
asunnot maantasokerroksessa sekä suuremmat ja mahdollisesti myös
kaksikerroksiset asunnot yläkerroksissa. Asuntokohtaisen vaihtelun
tulisi näkyä myös rakennuksen julkisivussa. Sisäänkäynnit rakennetaan
ainakin ensimmäisen kerroksen osalta lasitettuina ja läpi talon, mikä
osaltaan jäsentää pitkää julkisivua. Ylimmät 1-2 kerrosta toteutetaan
sisäänvedettyinä, mikä mahdollistaa kattoterassien rakentamisen.
Parvekkeet rakennetaan koko julkisivun mitalta ja ympyräkadun puolella
ainakin osin lasitettuina. Parvekkeille suunnitellaan valikoima kiinteitä
istutus- ja säilytyskalusteita ja parvekkeiden kuivatusvedet johdetaan
hallitusti hyötykäyttöön. Sauna ulko-oleskelutiloineen sijoitetaan
kattokerrokseen. Kattojen viistoaminen vähentää rakennuksen
varjostavaa vaikutusta pihan suuntaan. (Tällöin pitkä rakennusmassa voisi
olla ainakin osin viisikerroksinen). Maantasokerroksen omat pihat rajataan
toisistaan puisin seinäkkein tai piharakennuksin sekä istutuslaatikoilla
tai istutuksin pihareitistä ja pihan yleisistä alueista. Tavoitteena on,
että rajaavat elementit ovat yhtenäisiä materiaalimaailmaltaan (puu
ja kasvillisuus), mutta vaihtelevan korkuisia ja ainakin osin rajaus on
läpäisevä.
Yhteinen piha-alue muodostuu aukiomaisista, vaaleista betonikivetyistä
pinnoista sekä dyynimäisesti koholle muotoilluista viheralueista, joihin on
koverrettu leikki-, oleskelu- ja muut toiminnalliset alueet. Maastonmuotoilu
mahdollistaa riittävät kasvualustasyvyydet kannella ja antaa puitteet
monipuoliselle leikkiympäristölle. Kasvillisuus muodostuu pensas- ja
perenna-alueiden
revontulimaisista
värikentistä,
nurmipinnoista
ja köynnöksistä sekä pääosin pieni- ja keskikokoisesta puustosta.
Havupensaita käytetään kontrastina värillisille pensas- ja perennaalueille. Piha-alueen pintavedet kootaan painanteissa ja kouruissa ja
ohjataan pihan eteläosassa sijaitsevaan matalaan altaaseen. Pitkän
rakennuksen kattovedet ohjataan ympyräkadun varteen kevyen
liikenteen reitin ja rakennuksen väliin sijoittuvaan sadevesikanavaan,
johon ohjataan myös muita osavaluma-alueen sade- ja hulevesiä.

Puutarhapiha
Puutarhapiha on maapohjainen, pienimittakaavainen kerros- ja
pientalopiha. Pihalla ei ole säilytettävää puustoa. Pihassa on etsitty
ideoita omakotitalomaiseen asumiseen rehevässä puutarhatunnelmassa
kerrostaloympäristössä.
Pihan keskellä kulkee sorapintainen reitti, jonka ympärille asuntojen
omat pihat puutarhoineen, kerrostalon sisäänkäyntipihat ja yhteinen
puutarha oleskelualueineen säteittäisesti sijoittuvat. Reitti rajautuu
molemmin puolin puutarhavyöhykkeeseen, jossa on hyötykasveja, kuten
marjapensaita ja monivuotisia yrttejä, paljon koristekasvi-istutuksia ja
hedelmäpuita. Yhteispuutarhassa on sadevesiallas ja perennaistutuksia.
Talojen läheisyydessä ovat omat pihat, jotka muodostuvat talon edustalla
sijaitsevista puisista terasseista sekä terassien ja reitin väliin sijoittuvista
puutarhoista. Terassien puupinnat ja pehmeät muodot luovat intiimiä
mittakaavaa ja tunnelmaa. Puutarhat rajaavat pihat reitin suuntaan ja
toisistaan. Ne hahmottuvat visuaalisesti osaksi yhteistä piha-aluetta ja
ovat luonteeltaan välittäviä puoliyksityisiä tiloja pihan yleisten osien ja
yksityisten terassien välillä. Terasseille kuljetaan puutarhan läpi kivettyjä
polkuja pitkin.
Kasvilajisto suunnitellaan runsaaksi, jotta näkymät olisivat vaihtelevia
kautta vuoden. Puutarhassa on keväällä kukkivia sipulikasveja, ikivihreää
kasvillisuutta, kukkivia pensaita ja kasveja, joilla on loistelias syysväritys.
Pihassa ei ole erillistä lasten leikkipaikkaa, vaan ainoastaan hiekkaleikille
varattu alue. Leikkipaikka on viereisen, vastaavantyyppisen korttelin
kanssa yhteinen ja sijoittuu korttelien väliselle ”katupihalle”. Pitkä,
vaihtelevanmuotoinen puulaituri toimii reittinä ja rajaa leikkipaikan.
Kasvillisuutena ovat erilaiset havukasvit paikan ”merihenkisyyden”
korostamiseksi ja tuomassa suojaa ja viihtyisyyttä ympärivuotisesti.
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näkymä senioripihalle

Senioripiha
Senioripiha on maapohjainen korttelipiha, jolla on säilytettävää puustoa.
Kortteli sijaitsee Kuninkaantammen kylätalon läheisyydessä. Palvelujen
ja joukkoliikennepysäkkien läheisen sijainnin vuoksi kortteli soveltuu
hyvin senioriasumiseen. Säilytettävä puusto tuo pihalle muistuman
metsästä ja ajallista jatkumoa. Pihassa on huomioitu liikuntarajoitteisuus
sekä dementiaa sairastavat asukkaat. Pihassa voidaan järjestää
päivätoimintaa myös alueen muille senioreille tai liikkumisrajoitteisille.
Pihan länsipuolella sijaitseva pieni puisto on suunniteltu tuoksujen
puutarhaksi, rauhoittumis- ja virkistäytymispaikaksi.
Korttelipiha on suunniteltu puutarhaksi, joka ei rajoita ikääntyneiden
asukkaiden itsemääräämisoikeutta. Ympäristön piirteillä viestitetään,
että levollinen oleminen ja puutarhasta nauttiminen on sallittua, ei
tarvitse suorittaa ja välttämättä ottaa aktiivisesti osaa toimintaan.
Tietoisuus omasta osaamisesta on tärkeä, vaikka ei enää tekisikään
asioita konkreettisesti tai aktiivisesti. Monipuolisilla aistikokemuksilla
aktivoidaan myönteisiä muistikokemuksia, joiden avulla olemassaolon
kokemus vahvistuu. Muistikokemuksia herätetään kasvien, esineiden
tai toiminnan, kuten heinänniiton, avulla. Keholla on hyvä muisti ja
aistikokemuksista on suora yhteys toimintaan. Tuoksu voi aktivoida
syömään, äänestä askel muistuu jalkaan.
Pihassa on sisäänkäyntien edustalla ns. omat pihat. Sisäänkäynnit
merkitään porteilla, jotka on maalattu eri väreillä ja joissa kasvaa
tuoksuvia köynnöksiä. Omien pihojen käytävät ovat niin leveitä, että
ulkoilemaan pääsee, vaikka olisi sänkypotilaana. Pihakäytävät ovat
kivettyjä.
Korttelipihan läpi kiertää kaarevasti linjattu leveä sorapintainen reitti,
jonka ympärille pihan yhteinen puutarha-alue kietoutuu. Puutarhassa
on säilytetty olemassa oleva lehtipuustoa, jonka lomassa reitti kulkee.
Puutarhassa on paljon koristekasvi-istutuksia ja hedelmäpuita. Osa
kasveista on korotetuissa penkeissä, jolloin lähempi tarkastelu onnistuu
seisten tai pyörätuolissa istuen. Katto- ja pintavedet kootaan matalaan
puutarhalammikkoon, jonka pohja on kivetty ja jonka rannalla viihtyvät
kosteikko- ja rantaperennat.
Kasvilajisto suunnitellaan runsaaksi, jotta näkymät olisivat vaihtelevia
kautta vuoden. Puutarhassa on keväällä kukkivia sipulikasveja, kukkivia
pensaita ja kasveja, joilla on loistelias syysväritys. Kukkiva niitty saa kasvaa,
kunnes elokuun alussa se niitetään yhteisissä ”heinätalkoissa”. Alueella
on myös hyöty- ja viljelykasveja, kuten hedelmäpuita, marjapensaita
ja monivuotisia yrttejä. Vanhojen perinnekasvien lisäksi puutarhaan
istutetaan uusia viherrakennuskasveja (esim. vuorimänty, rohtokataja,
pensasangervot, pilvikirsikat). Kasveissa on nimilaput helpottamassa
tunnistamista.
Puutarhassa on tilat tapaamisten ja pienten tapahtumien järjestämistä
varten. Tapaamispaikkana puutarha on miellyttävä ja sisätilaa sallivampi.
Muita ei häiritse, vaikka välillä joku lähteekin kävelemään, tai läikyttää
kahvikupista. Puutarhaa hoidetaan luonnonmukaisesti ja kasvijätteet
kompostoidaan. Puutarha synnyttää käyttäjissään turvallisen vapauden
tunteen, luo uskoa kasvuun ja antaa elämähalua.

Tuoksujen puutarha
Puisto on tarkoitettu asukkaiden lisäksi myös esim. läheisen
ympäristölaboratorion
työntekijöiden
virkistäytymiseen
ja
rauhoittumiseen. Puutarhaa rajaavat isot hevoskastanjat ja tuoksuvat
pensaat (syreenit ja jasmikkeet), jotka vaimentavat liikenteen melua.
Puutarhan keskellä ovat tuoksuvat perennaistutukset ja runkosyreenit
sekä kivetty painanne, johon vesi kiertyy spiraalina.
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