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kerrostalotyyppejä. Rakentaminen kevenee kohden keskuspuiston 
metsäalueisiin rajautuvia pientalomaisia korttelialueita. Alueen reu-
noilla asuinkorttelit lomittuvat sormimaisesti virkistysalueeseen. 

Keskusta-aluetta kiertävät pääosin rinteeseen sijoittuvat matalam-
man rakentamisen asuinkorttelit, jotka kytkeytyvät toiselta reunal-
taan Keskuspuistoon sekä idässä vesialtaaseen. Suunnittelualueen 
koillisosassa rinteen alapuolella on tiivis pientaloasumisen alue, 
joka jatkaa Kuninkaantammentien ympäristön nykyistä pientalora-
kentamista.

Keskusta-alueen liikennejärjestelyt tukeutuvat esitetyssä maankäyttö-
mallissa autopaikoituksen sijoittamiseen ensisijaisesti kallioluolaan. 
Luolapysäköintiratkaisu keskuskorttelien alueella mahdollistaa kau-
punkirakenteen tiiviyden ja kevyen liikenteen suosimisen.

Kaupunkikuvallista mielenkiintoa ja omaleimaisuutta tuovat mata-
lien kaupunkipientalojen tiiviit keskusraittiin rajautuvat julkisivut ja 
niiden kontrastina korkeampien kerros- ja pistetalojen keskittymät. 
Asuinkortteleita palveleva keskusraitti muuttuu alueen kaupunkiku-
vallisessa polttopisteessä maamerkkimäisellä rakentamisella koros-
tetuksi aukiotilaksi, jonka sydämenä on kaupallisia ja julkisia pal-
veluja sisältävä kaupunginosan monitoimirakennus. Kaupunginosan 
keskusta liittyy rakennettua puistoväylää pitkin Keskuspuiston virkis-
tysalueisiin. 

Tärkeimpiä rakennettuja puistoalueita ovat keskustasta alas entises-
tä saostusaltaasta muotoillulle lammelle johtava puistoakseli, lampi-
allas ympäristöineen sekä urheilu- ja pelikenttäalue. Keskustasta on 
haluttu linjata selkeä ja voimakas yhteys kohden tekoallasta ja siihen 
liittyviä toiminnallisia alueita. 

Lähtökohdat ja tavoitteet

Työn tarkoituksena oli tutkia Kuninkaantammen alueen kaupun-
kikuvallista perusratkaisua, toimintojen sijoittumista ja alueen kyt-
keytymistä ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Kuninkaantammen 
alueesta on tavoitteena kehittää n. 5000 asukkaan kaupunginosa 
omavaraisine lähipalveluineen. Työssä seurattiin Kuninkaantammen 
osayleiskaavan suunnitteluohjelman mitoitus- ja suunnitteluohjeis-
toa. Suunnitelmassa on huomioitu alueen teollisuuden laajentumis-
tarpeet. Kaupunkikuvallisesti suunnitelmassa on pyritty moni-ilmei-
seen kaupunginosaan, jossa erilaiset asumisen tavat lomittuvat ja 
eriluonteiset puistoalueet ja keskuspuistoon kytkeytyvät laajemmat 
virkistysalueet ovat helposti saavutettavissa.

Suunnitelma

Kuninkaantammen alueen keskeisenä sisäisenä kokoojakatuna toi-
mii kaareva, lakialueelle rakennettavaa keskustaa sivuava katuyhte-
ys, jolta hoidetaan asuinkorttelien liittyminen liikenneverkkoon sekä 
tarvittava määrä ajoyhteyksiä pysäköintiluolaan.

Kuninkaantammen uuden kaupunginosan keskusta sijoittuu kes-
keiselle kallionlakialueelle, jolloin se on helposti saavutettavissa ja 
havaittavissa päälähestymissuunnista. Keskusta-alueen kaupunki-
rakenne on kerroksellinen, eri asumismuotoja kaupunkipientalois-
ta kerrostaloasumiseen yhdistävä. Keskustan asumiselle ominaista 
ovat kerrostaloasumisen ja tiiviin, town house –tyyppisen asumisen 
sekoittuminen. Asuminen ja yleiset kaupunkitilat liittyvät kiinteästi 
toisiinsa. Kaupunkikuvallisesti juuri tämä alue erottuu selkeimmin 
ympäröiville lähialueille. 

Kaarevan kokoojakadun varrelle rakennetaan tehokkaampia, tont-
tikohtaisen pihakannen alle sijoitetun pysäköinnin mahdollistavia 

Projektinumero:	 006
Tilaaja:		 Helsingin	kaupunki
Sijainti: 	 Kuninkaantammi,	Helsinki
Tunnusluvut:	 suunnittelualueen	ala	n.	120	ha
	 asuinkerrosalaa	223 500 – 234 000 k-m2

Suunnitteluaika:		 2004
Työryhmä:		 Arkkitehdit	Anttila	&	Rusanen	Oy
	 Ramboll	Finland	Oy
Tulostus: 	 A4-raportti	(27	s.);	yleissuunnitteluai-	 	
	 neisto,	A-	ja	B-	maankäyttömallit

kuninkaanTammen maankäyTTömalli

Alueleikkaus

AAR&



Arkkitehdit AnttilA & rusAnen Oy  - PrOjektikOrtti   006 - 2(2) AAR&

Ilmakuvia suunnitelmasta

Havainnekuva suunnittelualueesta


