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MIILUKORPI II ASEMAKAAVA-ALUEEN SUUNNITELMA

AAR&

Yleistä

Miilukorpi II kaava-alue muodostaa Miilukorpi I:n, Vesirattaanmä-
en ja Pitkäniityn asemakaavojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden. 
Alueelle ei asetettu suunnittelutyön aluksi asukasmäärää koskevia 
tavoitteita. Suunnitelman lähtökohtaisena tavoitteena oli siis tut-
kia alueen pientalorakentamisen kapasiteetti huomioiden vaikeat 
maasto-olosuhteet ja luontoarvot. Alueelta tuli osoittaa rakentamis-
ta omatoimirakentajille ja tuottajamuotoisille toteuttajille. Lisäksi oli 
tutkittava päiväkoti- ja kouluyksikön sijoittumismahdollisuuksia.

Katuverkon tavoitteena oli tukea omaleimaisten naapurustojen 
muotoutumista kotikatuineen. Katuverkko tuli sovittaa haastelli-
seen maastoon. Ylimitoitusta tuli välttää. Alueen itäosassa kulkeva 
pohjois-etelä-suuntainen, seudullisesti tärkeä valaistu virkistysyhteys 
kohti Nuuksiota ja Oittaata oli säilytettävä nykyisellä paikallaan

Maisema ja rakentaminen

Työn alussa tehdyn maisema-analyysin perusteella alueen identi-
teettiä lähdettiin erityisesti kehittämään avoimien ja alavien maise-
matilojen ja niitä reunustavien kukkuloiden ja jyrkänteiden varaan. 
Rakentamisen määräksi on suunnittelun myötä tarkentunut n. 55 
000 k-m². Kaupunkikuvallisesti alueen keskeiseksi luonteenpiirteek-
si maaston ohella muotoutui voimakaspiirteinen katuverkko ja sitä 
myötäilevä tehokas pientalorakentaminen. Alueen jatkosuunnittelun 
osalta tärkeänä tehtävänä on laatia maisemallinen selvitys Miilukor-
pi II ja Kunnarlantien väliseltä alueelta ja sovittaa sen perusteella 
katuyhteys tarkemmin maastoon.

Asuinrakentaminen

Kaupungin tavoitteena on ollut osoittaa alueelta omatoimirakenta-
miselle tontteja. Tuottajamuotoisen rakentamisen suurehkoa mää-
rää pidettiin perusteluna alueen vaativien rakentamisolojen takia. 
Pientalotonttien osalta tonttikoko alueella ylipäätään on verraten 
pieni (400-600 m²). Alueella voidaan toteuttaa tarvittaessa myös 
rakennusoikeudeltaan erittäin pieniä, hieman yli 100 k-m² pienta-
lotontteja.

Liikenne

Tutkituista katuverkkoratkaisuista malli, jossa Kunnarlantielle raken-
netaan uusi katuyhteys, osoittautui alueen liikenneverkon toimivuu-
den kannalta välttämättömäksi. Alueen pääkadun linjaus muotou-
tui voimakkaasti kaartuilevaksi, hidasnopeuksiseksi asuntoalueen 
kaduksi, jota tavoitteellisesti reunustavat asuinkorttelit molemmin 
puolin. Tonttikatujen osalta vältettiin lukuisien pistokatuyhteyksien 
muodostumista.

Aluejulkisivuote, AP-kortteli
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