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Uusmäen Helmipöllönmäen muurattujen ja puukorttelien 
tontinvarauskilpailu

Muuratun rakentamisen korttelialueet

’Iguaani kivellä’

1. Kaupunkirakenne ja liittyminen ympäristöön
Rakentamisen suhde ympäristöön
Lintulaaksontien varren julkisivu profiloi koko Uusmäen asuinaluetta. 
Sen vartta reunustaa rakennusten kevyesti taipuva julkisivulinja, joka on 
jaoteltu tunnistettaviin, omaleimaisiin rakennusmassoihin. Yhtenäisenä 
jatkuvaa umpinaista ja muurimaista vaikutelmaa on vältetty. Asukkaille 
ja vierailijoille kaupunkikuvassa välittyvät mieleenpainuvat, juuri tälle al-
ueelle ominaiset muuratut rakennukset, jotka viestivät kaupunkimaisesta 
pientaloalueesta.
Rakennusten ja katualueen jäävä polveileva vyöhyke käsitellään puisto-
maisesti maastonmuotoilun ja istutusten avulla. Maasto nousee rakennuk-
sia kohti. Kadun puoleiseen reunaan istutetaan vaihtelevista puulajeista 
puuryhmiä maastonmuotoja korostavina ryhminä. Puuryhmien ja raken-
nusten välinen alue hoidetaan avoimena nurmialueena.
Puistoalue lounaassa Lintulaaksontien varressa on luonteeltaan puolia-
voin, puuryhmien jaksottama niittyalue. Siirryttäessä itään puistoalue 
muuttuu metsäisemmäksi. Suunnittelualueen itäpuolinen puiston reuna on 
rinnemetsää. Puistoraitti sijaitsee metsäisen rinteen alaosassa. Asemakaa-
va-alueen koillisosassa, korttelialueiden välissä sijaitsee säilytettävä 
kallio, jolta laskeutuu raitti ja avoin, mäntyryhmien jaksottama kallioketo 
kohti puroa. Puiston suuntaan yksityispihat rajataan selkeästi. Rakennus-
massojen väliin jäävät suojaisat piha-alueet tehdään rakennettuina, puu-
tarha- tai terassimaisina pihoina.
Korttelirakenne ja hierarkia
Korttelialuetta palvelevat kadut, Helmipöllöntie ja Sarvipöllönkuja, 
muodostavat lenkin, joka liittyy Lintulaaksontiehen jonkin verran kaa-
valuonnoksessa esitettyä etelämpänä. Katulenkin toinen liittymä Lintu-
laaksontiehen voidaan järjestää joko pohjoispuolen puukorttelialueelta 
tai seuraavalta asemakaava-alueelta, jonne on kaavaluonnoksen mukai-
nen katuyhteys. Ratkaisulla vältytään muodostamasta umpikujaa alueen 
eteläpäähän ja muodostetaan Helmipöllöntiestä helposti orientoituva 
kotikatu.
Helmipöllöntie muodostaa kaupunkimaisesti rajatun katutilan, jonka 
varteen sijoittuu pienaukioita. Näihin taitekohtiin sijoittuu kadunvar-
ren rakennustyypeistä erottuvia taloja, jotka ovat mieleenpainuvia kau-
punkikuvallisia linkkejä katumiljöössä. Katutilan puolelle sijoittuu myös 
asuntojen kuisteja ja rakennusten väliin jääviä, atriumtyyppisesti rajattuja 
terassipihoja. Asuntojen autopaikat eivät liity suoraan katualueeseen. 
Katuun liittyvät AP -tonttien sisäiset ajoyhteydet muodostavat kulkua ja 
huoltoa helpottavia ympärikierrettäviä lenkkejä. Asuinpihapiirien hier-
arkista rajautumista yleisestä alueesta on korostettu asuinrakennusten 
lievällä korottamisella katutasosta (podiumilla).
Asuinalue muodostuu A- ja AP-kortteleissa pihapiireistä, joissa yhteispi-

han ympärille sijoittuvat asunnot ja niiden omat pihat. AP–alueiden tontit 
ovat rakennusten molemmilta puolin rajaamia pihapiirejä, jotka toisiinsa 
liittyen muodostavat polveilevan ja yhtenäisen pihatilojen sarjan. Maas-
ton korkeuserojen vuoksi alueen sisällä avautuu mielenkiintoisia piha- ja 
kattomaisemanäkymiä. Kullakin pihapiirillä on yhteispiha-alueensa. 
Asuntopihat rajataan yhteispihasta matalalla muurilla tai pensasaidalla.
Lähiympäristö ja piha-alueet
Pihapiirit ovat rakennusten ohella naapuruston käyntikortteja. Kullekin 
pihapiirille luodaan yhteisten teemojen ohella omat erikoispiirteensä. 
Kaikkiaan kaupunkikuvallisena tavoitteena on konstailemattomuus ja 
vaivattomuus. Katosten ja piharakennusten kattojen muotokieli noudattaa 
rakennusten kattomaailman muotoilua. Pihatiet ja raitit ovat sorapintai-
sia itäisintä pihakatua lukuun ottamatta. Rakennusten etupihojen reitit 
kotiovelle ja ajoyhteydet autokatoksiin kivetään. Etupihat voidaan rajata 
kasvillisuudella tai matalilla muureilla.
Lintulaaksontien varren kortteleissa asunnoilla on yksityiset etupihat, 
jotka avautuvat yhteispihalle. Asuntoihin on mahdollista sijoittaa myös 
yleisten alueiden suuntaan avautuvat terassi/parvekepihat. Kortteleiden 
keskellä sijaitsevat laajat yhteispihat. Pihoilla pyritään säilyttämään ol-
evaa puustoa, erityisesti mäntyjä. Yhteispihat rajataan reunoiltaan puuis-
tutuksin ja maastonmuotoilun. Leikkipaikat sijoitetaan pihan keskeisille, 
lämpimille osille ja rajataan maastonmuotoilulla asuntojen suuntaan.
Suunnittelualueen itäosan korttelit muodostuvat pitkänomaisista yhteispi-
hakortteleista sekä puiston suuntaan rajautuvasta nauhamaisesta reunasta. 
Pitkänomaiset yhteispihat käsitellään jaksottaen niitä avoimien pintojen 
ja istutusten sekä leikkialueiden ja nurmipintojen vaihteluilla. Yksity-
ispihojen suuntaan yhteispihaa rajataan maastonmuodoilla ja istutetu-
illa reunavyöhykkeillä. Korttelialueen itäosassa rakennukset rajoittuvat 
kivettyyn kulkuväylään. Puiston puolella rakennuksilla on pitkänomaiset, 
laiturimaiset parvekkeet, jotka työntyvät rakennusten linjan ulkopuolelle. 
Rakennusmassojen väliin jäävät suojaisat, kolmesta suunnasta rajatut 
pihat, jotka voidaan käsitellä terassimaisesti tai puutarhamaisesti. Puis-
toon rajautuvat, rakennusten päätyjen ulkopuolella sijaitsevat pihan osat 
voidaan käsitellä puutarhamaisesti tai luonnonmukaisempina niittyalueina 
säilyttäen olevaa puustoa.
�. Arkkitehtuuri ja talotyypit
Arkkitehtuuri
Asuinrakennusten keskeinen arkkitehtoninen ja asuintilallisen muuntelun 
aihe on kattomuoto. Lintulaaksontien varren talotyypin A kattomuoto 
on kaupunkikuvallisen tarkoituksensa lisäksi asuntokokoa ja asuntojen 
luonnetta vaihteleva tekijä. Talotyypin on motivoinut tunnistettavan ja 
erottuvan asuntoarkkitehtuurin kehittäminen, johon voidaan yhdistää 
kaupunkimaisen pientaloasumisen tunnelmaa ja pieniä asuntokokoja. 
Alueen asuntojen hahmo hyödyntää Itämerenpiirin ja pohjoismaisen 
rakentamistavan aineksia. Pituussuunnassa muuttuvan harjakorkeuden 
ansiosta jokaisen asunnon luonne on omanlaisensa lähtien mahdollisu-
udesta yksikerroksiseen pieneen asuntoon tai kolmessa tasossa olevaan 
asuntoon. Rakennusten vinosti suunnatut ulkoseinät Lintulaaksontien 
varressa tarjoavat asunnoista pitkiä näkymiä Lintulaaksontien puoleiseen 
maisemaan. Rakennusten välit rajataan Lintulaaksontien suuntaan julkisi-
vua jatkavin aita- ja muurirakentein.

Rakennusten pihapuolella alas tuodut kattolappeet ja kattolyhdyt tarjoa-
vat asuntoihin persoonallisuutta ja ullakkoasumisen tunnelmaa. Matalia 
toisen kerroksen osia voidaan hyödyntää säilytystiloina. Lapemuodolla 
säädellään myös asuntotyyppien toisen kerroksen kerrosalan määrää. 
Alhaalla kulkeva räystäslinja pienentää mittakaavaa pihojen puolella. 
Kytkettyjen rakennusten väliset kuistit voidaan säilyttää avoimina katet-
tuina tiloina tai lasittaa ja ottaa käyttöön lämpiminä tiloina, jotka laa-
jentavat asunnon oleskelualueita. Katoksien yhteyteen voidaan sijoittaa 
asuntokohtainen varastotila. Autokatokset ja varastot integroidaan asuin-
rakennukseen, jotta niistä ei asuinrakennusten eteen sijoitettuna muodostu 
rauhatonta ja ilmeeltään vaikeasti hallittavaa vyöhykettä vaihtelevassa 
maastossa.
Kivirakennusten hahmo on selkä ja pelkistetty. Yhteisenä teemana as-
uintaloissa on pihapiirin suuntaan voimakkaammin laskeva katonlape, 
joka pienentää mittakaavaa asuinpihoilla. Katemateriaalina on sileä 
keraaminen kattotiili, joka on yhtenäinen piirre koko alueen kaupunkiku-
vassa. Rakennuksissa on kauttaaltaan vaalea, rapattu julkisivupinta. Myös 
kuistien ja piharakennusten kattomateriaali ja julkisivuväritys on yhden-
mukainen asuinrakennusten kanssa.
Talotyypit
Korttelien talotyypit on suunniteltu vastaamaan korttelirakenteessa 
muodostuviin erilaisiin tilanteisiin. Omapihaisuus toteutuu kaikissa asun-
noissa. Asuntojakautuma ulottuu n. 75 as-m²:n kytketyistä 1 -kerroksisista 
asunnoista n. 1�5 as-m²:n kytkettyihin pientaloihin. Lisäksi korttelien 
kulmiin voidaan sijoittaa suuremman kokoisia ateljeeasuntoja.
Talotyyppi A yhdistää kaupunkimaisen pientaloasumisen tunnelmaa ja pi-
eniä asuntokokoja ja sopii siten myös rajaamaan alueen kaupunkimaisem-
paa reunaa. Tyypistä A voidaan muodostaa kolmen asunnon ’suuromako-
titalo’ tai useamman asunnon pientalo. Rakennuksen harjakorkeuden ja 
rakennuksen pituuden muuntelu tuottaa suuren asuntoratkaisujen tilallisen 
ja pinta-alallisen variaation. Jokaisella asunnolla on oma piha, jonka 
kautta asuntoon saavutaan. Asunnot, joiden pääasuintilat ovat toisessa 
kerroksessa, liittyvät omaan sisääntulopihaan hallimaisen korkean 
huonetilan, (conservatory) kautta. Tila takaa avaran yhteyden pihalle ja 
toimii ilmavana käyttötilana ja oleskelupaikkana.
Talotyyppi B muodostaa tyypin A kanssa Lintulaaksontien varren pihapi-
irit. Talotyypit B, C ja D ovat variaatioita, jotka soveltuvat pihapiirin 
eri puolille joko kytkettyinä yksittäisinä pientaloina tai paritaloina. Ne 
ovat lähtökohdaltaan kaksikerroksisia pientaloja, joiden yläkerran kokoa 
säädellään kattomuodolla. Asuntotyyppi E on yksitasoinen atrium-tyyp-
pinen ratkaisu, jonka vaihteleva huonekorkeus mahdollistaa parvitilojen 
rakentamisen. Päärakennusmassan kanssa pihaa rajaavat talousrakennus- 
ja kuistiosat, jotka tuovat asuntotyyppiin omakotitaloasumisen pihapiiriin 
tavallisesti liitettäviä ominaisuuksia. 
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Toteutus ja hallintamuoto
Kaikki asunnot ovat vapaarahoitteisia. Suunnittelun lähtökohtana on 
ollut, että asunnot ovat hallintamuodoltaan omistusasuntoja. Jatkosuun-
nittelussa tutkitaan myös mahdollisuus toteuttaa jokin tontti tai jotkin 
tontit osaomistus- tai vuokra-asuntoina ja siten luoda Helmipöllönmäestä 
monipuolinen alue asuntojen hallintamuotojenkin puolesta. Hintatasoksi 
on arvioitu 3500 - 4000 euroa/as-m² (ei sitova arvio). Alueen toteuttamin-
en aloitetaan välittömästi kaavan tultua lainvoimaiseksi ja kunnalliste-
knisten valmiuksien ollessa riittävät. Rakentamisvaiheita on 3-4, ja koko 
alue on rakennettuna valmiiksi �,3-3 vuoden kuluttua aloittamisesta.
3. Liikenne ja pysäköinti
Alue toimii kevyen liikenteen ehdoilla. Asuinalueen katu toteutetaan 
poikkileikkaukseltaan kapeana. Helmipöllönkatu mitoitetaan siten, 
että ajoradan molemmin puolin voidaan sijoittaa jalkakäytävä. Toiselle 
puolelle ajorataa voidaan sijoittaa katupysäköintiä. Katulinjan sivuttaiset 
siirtymät hiljentävät ajonopeutta. Saman tekee tiiviin katutilan luoma tun-
nelma pintamateriaalin vaihteluineen. Korttelialueen kautta kaava-alueen 
keskeltä on johdettu kevyen liikenteen reitti Huhuilijanpuistoon. Lintu-
laaksontien varren tonteilta on kultakin jalankulkuyhteys kadulle. 
Katulenkiltä liitytään suoraan kullekin tontille ilman rasitteita. AP-tont-
tien välillä voidaan järjestää yhtenäinen ajoyhteys, joka mahdollistaa 
kierron alueella ja helpottaa myös huoltoajoa. Jätekatokset sijoitetaan 
paikkoihin, jotka ovat helposti saavutettavissa kadun puolelta.
Pysäköintinormina noudatetaan A –alueiden osalta 1 ap/asunto ja AP 
–alueiden osalta � ap/asunto. A –korttelissa talotyypin A ja joidenkin 
pihapiirin B –tyypin asuntojen pysäköinti on sijoitettu katoksiin. Katokset 
on sijoitettu siten, että ne eivät muodosta asuinalueen ilmettä leimaavaa 
tekijää, vaan istuvat pihapiirin osana, johon sijoitetaan myös jätehuolto 
ym. huoltoa palvelevia tiloja. Muutoin alueen asunnoilla on yksi asun-
tokohtainen katettu autopaikka. AP –alueilla toinen autopaikka on etupi-
halla.
Suunnittelutyön yhteydessä Lintulaaksontien varren massoittelu on 
testattu mallintamalla melutilanne �030 liikennemääräennusteen mukaan 
(kvl 10 000 ja ajonopeus 50 km/h). Esitetyllä ratkaisulla korttelialueiden 
ulko-oleskelutilojen päivämelun (55 dB) ja yömelun (45 dB) ohjearvo 
uusilla asuinalueilla eivät ylity.

Mitoitustiedot
Talo-
tyyppi

Asun-
toja, kpl

as-m² br-m² hy-m² k-m² Keskim. 
asun-
tokoko, 
as-m²

A 30 �5�0 3318 �670 �898 84,0
B �3 �644 3378 �759 3041 115,0
C 6 636 818 666 731 106
D �6 3170 4610 3300 3646 1�1,9
E 1� 1180 1684 1393 1357 98,3
Yht-
eensä

97 10 150 13 808 10 788 1� 000 105,0
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1.  Talotyyppi A
�.  Talotyyppi B
3.  Taloptyyppi C
4.  Talotyyppi D
5.  Talotyyppi E
6.  Jätehuolto/varasto
7.  Yhteispiha-alue
8.  Leikki/oleskelu
9.  Talotyypin A ja talotyypin B 
      kulma-asuntojen pysäköinti
10.  Leikkipihaa rajaava maastonmuotoilu
11. Lintulaaksontien varren
      maastonmuotoilu
1�. Säilytettävä lakialue
13. Puistometsänä hoidettava alue
14. Kevyen liikenteen reitti
15. Kulkuyhteys tontilta Lintulaaksontielle
16. Kivetty ajoyhteys tontilla
17. Kallioketo
18. Nurmi, kukkivia pienpuita
19. Kukkaniitty, avoimilla osilla

HELMIPÖLLÖNMÄEN KIVIKORTTELI   Havainnekuva 1:1000
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MAANTASOKERROS

TYYPPI A

LEIKKAUS JA
POHJAPIIRUSTUKSET 1:400

TYYPPI B

LEIKKAUS JA
POHJAPIIRUSTUKSET 1:400

�. KERROS

�. KERROS

LINTULAAKSONTIEN JULKISIVU TYYPPI A, 1:400 PIHAJULKISIVU TYYPPI B, 1:400

HELMIPÖLLÖNMÄEN KIVIKORTTELI   Asuntotyypit A ja B 
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TYYPPI B
LEIKKAUS JA POHJAPIIRUSTUKSET 1:400

TYYPPI B
LEIKKAUS JA POHJAPIIRUSTUKSET 1:400

MAANTASOKERROS

MAANTASOKERROS

�. KERROS

�. KERROS

PIHAJULKISIVU TYYPPI A, 1:400 KATUJULKISIVUOTE TYYPPI C, 1:400 PIHAJULKISIVU TYYPPI D, 1:400

HELMIPÖLLÖNMÄEN KIVIKORTTELI   Asuntotyypit B ja C 
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E
TYYPPI D
LEIKKAUS JA POHJAPIIRUSTUKSET 1:400

TYYPPI D
LEIKKAUS JA POHJAPIIRUSTUKSET 1:400

MAANTASOKERROS

MAANTASOKERROS

�. KERROS

ALUELEIKKAUS LINTULAAKSONTIE - HUHUILIJANTIE, 1:800

HELMIPÖLLÖNMÄEN KIVIKORTTELI   Asuntotyypit D ja E 



10Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy - Helmipöllönmäen korttelit 9.3.�007

RAKENNELEIKKAUS JA JULKISIVU OTE 1:40

NÄKYMÄ ATELEE-ASUNNOSTA

NÄKYMÄ HELMOPÖLLÖNTIELLE

HELMIPÖLLÖNMÄEN KIVIKORTTELI  Näkymät, julkisivuote ja rakenneleikkaus 
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Uusmäen Helmipöllönmäen muurattujen ja puukorttelien 
tontinvarauskilpailu

Puurakentamisen korttelialueet

’Tukkijoella’

1. Kaupunkirakenne ja liittyminen ympäristöön
Rakentamisen suhde ympäristöön
Lintulaaksontien varren julkisivu profiloi koko Uusmäen asuinaluetta. Sen vartta reunus-
taa rakennusten kevyesti taipuva julkisivulinja, joka on jaoteltu tunnistettaviin, omalei-
maisiin rakennusmassoihin. Yhtenäisenä jatkuvaa umpinaista ja muurimaista vaikutel-
maa on vältetty. Asukkaille ja vierailijoille kaupunkikuvassa välittyvät mieleenpainuvat, 
alueelle ominaiset rakennukset, jotka viestivät kaupunkimaisesta pientaloalueesta.
Rakennusten ja katualueen jäävä polveileva vyöhyke käsitellään puistomaisesti maas-
tonmuotoilun ja istutusten avulla. Maasto nousee rakennuksia kohti. Kadun puoleiseen 
reunaan istutetaan vaihtelevista puulajeista puuryhmiä maastonmuotoja korostavina 
ryhminä. Puuryhmien ja rakennusten välinen alue hoidetaan avoimena nurmialueena. 
Puistoalue luoteessa Lintulaaksontien varressa on luonteeltaan rakennettu ja hoitota-
soltaan korkea. Korttelien ja puiston välillä on nurmialue, jolla on kukkivia pienpuita. 
Pohjoispuolisen kallion mäntypuusto säilytetään ja laen ympäristö hoidetaan avoimena 
kallioketona. Siirryttäessä itään puistoalue muuttuu luonnonmukaisemmaksi. Huhuili-
janpuiston raitti kulkee puron vierellä. Puroon muotoillaan kaksi saarta ja raitit ohjataan 
silloilla puron yli. Puron varteen sijoitetaan oleskelu- ja toimintapaikka. Asemakaava-
alueen koillisosassa, korttelialueiden välissä sijaitsee säilytettävä kallio. Kalliolta johtaa 
raitti ja aukeaa näkymä kohti puroa. Kallion rinne hoidetaan avoimena kallioketona. Pu-
iston suuntaan yksityispihat rajataan selkeästi. Rakennusmassojen väliin jäävät suojaisat 
piha-alueet tehdään rakennettuina, puutarha- tai terassimaisina pihoina.
Korttelirakenne ja hierarkia
Korttelialuetta palveleva katu, Helmipöllöntie, muodostaa asemakaava-alueella lenkin, 
joka liittyy Lintulaaksontiehen jonkin verran kaavaluonnoksessa esitettyä etelämpänä. 
Katulenkin toinen liittymä Lintulaaksontiehen voidaan järjestää joko puukorttelialueelta 
tai seuraavalta asemakaava-alueelta, jonne on kaavaluonnoksen mukainen katuyhteys. 
Ratkaisulla vältytään muodostamasta umpikujaa alueen eteläpäähän ja muodostetaan 
Helmipöllöntiestä helposti orientoituva kotikatu.
Helmipöllöntie muodostaa kaupunkimaisesti rajatun katutilan, jonka varteen sijoittuu pi-
enaukioita. Näihin taitekohtiin sijoittuu kadunvarren rakennustyypeistä erottuvia taloja, 
jotka ovat mieleenpainuvia kaupunkikuvallisia linkkejä katumiljöössä. Kadun puolelle 
sijoittuu myös asuntojen kuisteja ja rakennusten väliin jääviä, atriumtyyppisesti rajattuja 
terassipihoja. Asuntojen autopaikat eivät liity suoraan katualueeseen. Katuun liittyvät AP 
-tonttien sisäiset ajoyhteydet muodostavat kulkua ja huoltoa helpottavia ympärikierret-
täviä lenkkejä. Asuinpihapiirien hierarkista rajautumista yleisestä alueesta on korostettu 
asuinrakennusten lievällä korottamisella katutasosta (podiumilla). 
Asuinalue muodostuu A- ja AP-kortteleissa pihapiireistä, joissa yhteispihan ympärille 
sijoittuvat asunnot ja niiden omat pihat. AP–alueiden tontit ovat rakennusten molem-
milta puolin rajaamia pihapiirejä, jotka toisiinsa liittyen muodostavat polveilevan ja 
yhtenäisen pihatilojen sarjan. Kullakin pihapiirillä on yhteispiha-alueensa. Asuntopihat 
rajataan yhteispihasta matalalla muurilla tai pensasaidalla.
�. Lähiympäristö ja piha-alueet
Pihapiirit ovat rakennusten ohella naapuruston käyntikortteja. Kullekin pihapiirille 
luodaan yhteisten teemojen ohella omat erikoispiirteensä. Kaikkiaan kaupunkikuval-
lisena tavoitteena on konstailemattomuus ja vaivattomuus. Katosten ja piharakennusten 
kattojen muotokieli noudattaa rakennusten kattomaailman muotoilua. Pihatiet ja raitit 
ovat sorapintaisia itäisintä pihakatua lukuun ottamatta. Rakennusten etupihojen reitit 
kotiovelle ja ajoyhteydet autokatoksiin kivetään. Etupihat voidaan rajata kasvillisuudella 
tai matalilla muureilla. Kattojen räystäät muodostavat suojaa julkisivupinnan viereen.
Lintulaaksontien varren kortteleissa asunnoilla on yksityiset etupihat, jotka avautuvat 
yhteispihalle. Asuntoihin on mahdollista sijoittaa myös yleisten alueiden suuntaan avau-
tuvat terassi/parvekepihat. Kortteleiden keskellä sijaitsevat laajat yhteispihat. Pihoilla 
pyritään säilyttämään olevaa puustoa, erityisesti mäntyjä. Yhteispihat rajataan reu-

noiltaan puuistutuksin ja maastonmuotoilun. Leikkipaikat sijoitetaan pihan keskeisille, 
lämpimille osille ja rajataan maastonmuotoilulla asuntojen suuntaan. 
Suunnittelualueen itäosan korttelit muodostuvat toisiinsa liittyvistä yhteispihakortteleista 
sekä puiston suuntaan rajautuvasta nauhamaisesta reunasta. Pitkänomaiset yhteispi-
hat käsitellään jaksottaen niitä avoimien pintojen ja istutusten sekä leikkialueiden ja 
nurmipintojen vaihteluilla. Yksityispihojen suuntaan yhteispihaa rajataan maastonmuo-
doilla ja istutetuilla reunavyöhykkeillä. Korttelialueen itäosassa rakennukset rajoittu-
vat kivettyyn kulkuväylään. Puiston puolella rakennuksilla on pitkähköt laiturimaiset 
parvekkeet, jotka työntyvät rakennusten linjan ulkopuolelle. Rakennusmassojen väliin 
jäävät suojaisat, kolmesta suunnasta rajatut pihat, jotka voidaan käsitellä terassimaisesti 
tai puutarhamaisesti. Puistoon rajautuvat, rakennusten päätyjen ulkopuolella sijaitsevat 
pihan osat voidaan käsitellä puutarhamaisesti tai luonnonmukaisempina niittyalueina 
säilyttäen olevaa puustoa.
3. Arkkitehtuuri ja talotyypit
Arkkitehtuuri
Asuinrakennusten keskeinen arkkitehtoninen ja asuintilallisen muuntelun aihe on 
kattomuoto. Lintulaaksontien varren talotyypin A kattomuoto on kaupunkikuvallisen 
tarkoituksensa lisäksi asuntokokoa ja asuntojen luonnetta vaihteleva tekijä. Talotyypin 
on motivoinut tunnistettavan ja erottuvan asuntoarkkitehtuurin kehittäminen, johon 
voidaan yhdistää kaupunkimaisen pientaloasumisen tunnelmaa ja pienempiäkin asun-
tokokoja. Alueen asuntojen hahmo hyödyntää Itämerenpiirin ja pohjoismaisen rak-
entamistavan aineksia. Pituussuunnassa muuttuvan harjakorkeuden ansiosta jokaisen 
asunnon luonne on omanlaisensa lähtien mahdollisuudesta yksikerroksiseen pieneen 
asuntoon tai kolmessa tasossa olevaan asuntoon. Rakennusten vinosti suunnatut ulko-
seinät Lintulaaksontien varressa tarjoavat asunnoista pitkiä näkymiä Lintulaaksontien 
puoleiseen maisemaan. Rakennusten välit rajataan Lintulaaksontien suuntaan julkisivua 
jatkavin aita- ja muurirakentein.
Rakennusten pihapuolella alas tuodut kattolappeet ja kattolyhdyt tarjoavat asuntoihin 
persoonallisuutta ja ullakkoasumisen tunnelmaa. Matalia toisen kerroksen osia voidaan 
hyödyntää säilytystiloina. Lapemuodolla säädellään myös asuntotyyppien toisen ker-
roksen kerrosalan määrää. Alhaalla kulkeva räystäslinja pienentää mittakaavaa pihojen 
puolella. Kytkettyjen rakennusten väliset kuistit voidaan säilyttää avoimina katettuina 
tiloina tai lasittaa ja ottaa käyttöön lämpiminä tiloina, jotka laajentavat asunnon oleske-
lualueita. Katoksien yhteyteen voidaan sijoittaa asuntokohtainen varastotila. Autoka-
tokset ja varastot integroidaan asuinrakennukseen, jotta niistä ei asuinrakennusten eteen 
sijoitettuna muodostu rauhatonta ja ilmeeltään vaikeasti hallittavaa vyöhykettä vaihtel-
evassa maastossa.
Yhteisenä teemana asuintaloissa on pihapiirin suuntaan voimakkaammin laskeva katon-
lape, joka pienentää mittakaavaa asuinpihoilla. Katemateriaalina on sileä keraaminen 
kattotiili, joka on yhtenäinen piirre alueen kaupunkikuvassa. Myös kuistien ja piharaken-
nusten kattomateriaali ja julkisivuverhous on yhdenmukainen asuinrakennusten kanssa. 
Puurakennuksissa on selvästi julkisivupinnan yli ulottuvat, alapinnaltaan laudoittamat-
tomat räystäät. Rakennusten julkisivuverhoiluna käytetään leveitä ja paksuja lankkuja. 
Kortteleissa julkisivujen värityksenä käytetään vahvoja murrettuja värejä.
Talotyypit
Korttelien talotyypit on suunniteltu vastaamaan korttelirakenteessa muodostuviin 
erilaisiin tilanteisiin. Omapihaisuus toteutuu kaikissa asunnoissa. Asuntojakautuma ulot-
tuu 76 as-m²:n kytketyistä 1 -kerroksisista asunnoista 135 as-m²:n kytkettyihin pienta-
loihin. Lisäksi korttelien kulmiin voidaan sijoittaa suuremman kokoisia ateljeeasuntoja.
Talotyyppi A yhdistää kaupunkimaisen pientaloasumisen tunnelmaa ja pieniä asun-
tokokoja ja sopii siten myös rajaamaan alueen kaupunkimaisempaa reunaa. Tyypistä A 
voidaan muodostaa kolmen asunnon ’suuromakotitalo’ tai useamman asunnon pientalo. 
Rakennuksen harjakorkeuden ja rakennuksen pituuden muuntelu tuottaa suuren asun-
toratkaisujen tilallisen ja pinta-alallisen variaation. Jokaisella asunnolla on oma piha, 
jonka kautta asuntoon saavutaan. Asunnot, joiden pääasuintilat ovat toisessa kerroksessa, 
liittyvät omaan sisääntulopihaan hallimaisen korkean huonetilan (conservatory) kautta. 
Tila takaa avaran yhteyden pihalle ja toimii ilmavana käyttötilana ja oleskelupaikkana.
Talotyyppi B muodostaa tyypin A kanssa Lintulaaksontien varren pihapiirit. Talotyypit 
B, C ja D ovat variaatioita, jotka soveltuvat pihapiirin eri puolille joko kytkettyinä yksit-
täisinä pientaloina tai paritaloina. Ne ovat lähtökohdaltaan kaksikerroksisia pientaloja, 
joiden yläkerran kokoa säädellään kattomuodolla. Asuntotyyppi E on yksitasoinen 
atrium-tyyppinen ratkaisu, jonka vaihteleva huonekorkeus mahdollistaa parvitilojen 

rakentamisen. Päärakennusmassan kanssa pihaa rajaavat talousrakennus- ja kuistiosat, 
jotka tuovat asuntotyyppiin omakotitaloasumisen pihapiiriin tavallisesti liitettäviä omi-
naisuuksia.
Mitoitustiedot
Talo-
tyyppi

Asuntoja, 
kpl

as-m² br-m² hy-m² k-m² Keskim. 
asun-
tokoko, 
as-m²

A 16 1344 1770 14�4 1564 84,0
B �0 ��78 �975 �378 �6�0 113,9
C 10 1060 1364 1110 1�19 106
D 1� 1531 �314 1591 1761 1�7,6
E 1� 1176 1660 1373 135� 98,3
Yhteensä 70 7389 10 083 7876 8805 105,9

Toteutus ja hallintamuoto
Kaikki asunnot ovat vapaarahoitteisia. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että asunnot 
ovat hallintamuodoltaan omistusasuntoja. Jatkosuunnittelussa tutkitaan myös mahdol-
lisuus toteuttaa jokin tontti tai jotkin tontit osaomistus- tai vuokra-asuntoina ja siten 
luoda Helmipöllönmäestä monipuolinen alue asuntojen hallintamuotojenkin puolesta. 
Hintatasoksi on arvioitu 3500 - 4000 euroa/as-m² (ei sitova arvio). Alueen toteuttaminen 
aloitetaan välittömästi kaavan tultua lainvoimaiseksi ja kunnallisteknisten valmiuksien 
ollessa riittävät. Rakentamisvaiheita on 3-4, ja koko alue on rakennettuna valmiiksi �,3-
3 vuoden kuluttua aloittamisesta.
4. Liikenne ja pysäköinti
Alue toimii kevyen liikenteen ehdoilla. Asuinalueen katu toteutetaan poikkileikkauk-
seltaan kapeana. Helmipöllönkatu mitoitetaan siten, että ajoradan molemmin puolin 
voidaan sijoittaa jalkakäytävä. Toiselle puolelle ajorataa voidaan sijoittaa katupysäköin-
tiä. Ajonopeudet alueella ovat erittäin alhaisia. Katulinjan sivuttaiset siirtymät 
hiljentävät myös ajonopeutta. Saman tekee tiivis katutila jäsentävine pintamateriaalin 
vaihteluineen. Korttelialueen kautta kaava-alueen keskeltä on johdettu kevyen liikenteen 
reitti Huhuilijanpuistoon. Lintulaaksontien varren tonteilta on kultakin jalankulkuyhteys 
kadulle. 
Katulenkiltä liitytään suoraan kullekin tontille ilman rasitteita. AP-tonttien välillä void-
aan järjestää yhtenäinen ajoyhteys, joka mahdollistaa kierron alueella ja helpottaa myös 
huoltoajoa. Jätekatokset sijoitetaan paikkoihin, jotka ovat helposti saavutettavissa kadun 
puolelta.
Pysäköintinormina noudatetaan A–alueiden osalta 1 ap/asunto ja AP –alueiden osalta 
� ap/asunto. A–korttelissa talotyypin A ja joidenkin pihapiirin B-tyypin asuntojen 
pysäköinti on sijoitettu katoksiin. Katokset on sijoitettu siten, että ne eivät muodosta 
asuinalueen ilmettä leimaavaa tekijää, vaan istuvat pihapiiriin osana, johon sijoitetaan 
myös jätehuolto ym. huoltoa palvelevia tiloja. Muutoin alueen asunnoilla on yksi asun-
tokohtainen katettu autopaikka. AP –alueilla toinen autopaikka on etupihalla.
Suunnittelutyön yhteydessä Lintulaaksontien varren massoittelu on testattu mallintama-
lla melutilanne �030 liikennemääräennusteen mukaan (kvl 10 000 ja ajonopeus 50 
km/h). Esitetyllä ratkaisulla korttelialueiden ulko-oleskelutilojen päivämelun (55 dB) ja 
yömelun (45 dB) ohjearvot uusilla asuinalueilla eivät ylity.
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1.  Talotyyppi A
�.  Talotyyppi B
3.  Taloptyyppi C
4.  Talotyyppi D
5.  Talotyyppi E
6.  Jätehuolto/varasto
7.  Yhteispiha-alue
8.  Leikki/oleskelu
9.  Talotyypin A ja talotyypin B 
      kulma-asuntojen pysäköinti
10.  Leikkipihaa rajaava maastonmuotoilu
11. Lintulaaksontien varren
      maastonmuotoilu
1�. Säilytettävä lakialue
13. Puistometsänä hoidettava alue
14. Kevyen liikenteen reitti
15. Kulkuyhteys tontilta LIntulaaksontielle
16. Kivetty ajoyhteys tontilla
17. Kallioketo
18. Nurmi, kukkivia pienpuita
19. Kukkaniitty, avoimilla osilla

HELMIPÖLLÖNMÄEN PUUKORTTELI  Havainnekuva 1:1000 
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TYYPPI A

LEIKKAUS JA 
POHJAPIIRUSTUKSET 1:400 

�. KERROS

MAANTASOKERROS

�. KERROS

TYYPPI A, JULKISIVU KORTTELIPIHAN SUUNTAAN, 1:400 TYYPPI B, JULKISIVU KORTTELIPIHAN SUUNTAAN, 1:400

HELMIPÖLLÖNMÄEN PUUKORTTELI  Asuntotyypit A ja B 
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TYYPPI B, JULKISIVU KORTTELIPIHAN SUUNTAAN, 1:400

TYYPPI C, JULKISIVU KADUN SUUNTAAN, 1:400

TYYPPI B

LEIKKAUS JA 
POHJAPIIRUSTUKSET 1:400 TYYPPI C

LEIKKAUS JA 
POHJAPIIRUSTUKSET 1:400

�. KERROS

�. KERROS

MAANTASOKERROS

HELMIPÖLLÖNMÄEN PUUKORTTELI  Asuntotyypit B ja C 

TYYPPI A, JULKISIVU LINTULAAKSONTIEN SUUNTAAN, 1:400
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TYYPPI D

LEIKKAUS JA 
POHJAPIIRUSTUKSET, 1:�00

TYYPPI E

LEIKKAUS JA 
POHJAPIIRUSTUKSET, 1:�00

MAANTASOKERROS

MAANTASOKERROS

�. KERROS

ALUELEIKKAUS LINTULAAKSONTIEN - HUHUILIJANPUISTO, 1:800

HELMIPÖLLÖNMÄEN PUUKORTTELI  Asuntotyypit D ja E 
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NÄKYMÄ: ASUNTOTYYPPI A

NÄKYMÄ LINTULAAKSONTIELTÄ

RAKENNELEIKKAUS JA JULKISIVUOTE 1:40

HELMIPÖLLÖNMÄEN PUUKORTTELI  Näkymät, julkisivuote ja rakenneleikkaus 
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