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Järvenpään Lepolan asuntokortteleiden kaavoitus ja toteutuskumppaneiden valinta, kilpailualue 6

”CANDIDAE SORORES”

Suunnitelmassa rakennukset sijoittuvat tiiviisti korttelirajaan muodostaen kaupunkikuvallisesti selkeän reunan ympäröivien 
katu- ja puistoalueiden suuntaan. Korttelin sisälle muodostuu suojaisa ja yhtenäinen korttelipiha. Nelikerroksinen kerrostalo-
rakentaminen sijoittuu junaradan suuntaan idän puolelle. Pohjois- ja eteläsivuilla korttelia rajaavat kaksikerroksiset pienker-
rostalot. Omat pihat on osoitettu mahdollisimman monelle asunnolle, myös kerrostalon alakerroksien asunnoille. Pysäköinti 
on sijoitettu korttelin länsisivulle.

Kerrostalot
Nelikerroksisten kerrostalojen massoittelussa punaisena lankana on ollut rakennusten toiminnallisuuteen perustuva ”suurie-
leinen” muotoilu. Kaupunkikuva- ja meluntorjuntasyistä korttelin radan puoleiset kulmat on haluttu rakentaa. Toiminnallisesti 
asumiseen hankalasti sovitettavien L-kerrostalomassojen sijaan -rakennusrintamaa on aukotettu viisteisesti niin, että kulmat 
saadaan asumiskäyttöön. Muodostuvista monimuotoisista asunnoista saadaan samalla avattua monipuolisia ja mielen-
kiintoisia näkymiä ympäristöön. Ratkaisu toimii myös suurempana kaupunkikuvallisena - alueen identiteettiä muodostava-
na -liikkeenä. Kulttuurimaisemaa liikenneväylien suuntaan reunustava ”kaupunginmuuri” saa näin helposti tunnistettavan 
ystävällisen muodon. Rakennusrintaman aukottaminen voidaan hoitaa niin, että maantasokerrokseen jää aina kerroksen 
korkuinen umpiosa – kaupunkikuvallinen jalusta – joka toimii kokoavana porttina porrashuoneisiin ja yhteistiloihin.

Kaupunkikuvallisesti kerrostalokorttelit pukeutuvat valkoiseen rapattuun ”takkiin”, jonka värikkäät ”vuorit” huhuilevat muun 
kaupungin suuntaan - liike tuo koko alueelle oman vahvan tunnistettavan ilmeen ja identiteetin. Eteläsivut – joihin koko 
julkisivun mittaiset parvekekentät aina sijoittuvat – tuovat alueelle pienimittakaavaisempaa kaupunkikuvallista vaihtelua. 
Parvekejulkisivut kurkistavat Mannilantielle aina kortteleiden väleistä. Parvekejulkisivujen uloimpana pintana on valkoinen 
hilamainen kenttä, jonka taustalla on lämpimästi väritetty puupanelointi. 

Pienkerrostalot
Kerrostalojen vieressä lännen suuntaan - rakentamisen mittakaavaa kyläsolussa laskevina – sijaitsevat korttelin kaksiker-
roksiset pienkerrostalot. Perinteisen rivitalorakentamisen sijaan kortteliin haluttiin tuoda pientalomaista asumista tarjoava, 
mutta myös pienempiä asuntoja mahdollistava vaihtoehto. Asunnot sijaitsevat päällekkäin, mutta jokaisella asunnolla on 
oma pihansa, jonka kautta kulku asuntoon tapahtuu. Toisen kerroksen asunnoilla on maantasokerroksessa omaan pihaan 
liittyvä aulansa, josta porras toiseen kerrokseen nousee.

Kaupunkikuvallisesti pienkerrostaloissa on käytetty soveltaen kerrostaloissa esiteltyä teemaa. Päädyt ja kortteleiden poh-
joissivut ovat rapattua valkoista pintaa, eteläsivut hilamaisesti kehystettyä lämmintä puupanelointia.

Pysäköinti
Korttelin länsisivun autokatokset on integroitu pienkerrostalojen päätyihin niin, että yksi asunto sijoittuu katoksen ”päälle”. 
Näin on voitu vaimentaa muutoin mahdollisesti korostuvaa autokatosten päätyjen aksenttia. Päätyjä sidotaan asuinmas-
soihin myös kaupunkikuvallisilla palkeilla, joilla voidaan jatkaa korttelisolun horisontaalia julkisivulinjaa.
 
Korttelin koko läntisen sivun pituista pysäköintivyöhykettä jaksotetaan taitteella sekä pysäköintipaikkojen vaihtelevalla kä-
sittelyllä. Osa pysäköintikatoksista toteutetaan takaseinältään läpinäkyvällä materiaalilla, jolloin pysäköintialueelta auke-
aa jaksotetusti näkymiä vihreille piha-alueille. Vaihtoehtoisesti osa paikoista voidaan toteuttaa pihan suuntaan matalalla 
muurilla ja siihen liittyvällä pergolarakenteella rajattuina avopaikkoina. Läpinäkyviä katoksia voidaan haluttaessa hyödyn-
tää esim. kesäjuhlien pitopaikkoina. Pihan istutettua osaa rajaavaan autokatokseen on ehdotettu viherkattoa, joka jatkaa 
pihan vihreyttä ja vähentää korttelien läpäisemättömien pintojen määrää.

Polkupyöräpysäköintiä on osoitettu sisäänkäyntien yhteyteen ja niiden läheisyyteen.

Asunnot
Pienkerrostaloissa perusasunnot ovat 51-66 m2 saunallisia kaksioita. Kaikilla on oma ”puutarhapiha” ja pihaterassi sekä toi-
sen kerroksen asunnoilla parveke. Asuntoja on mahdollista haluttaessa yhdistää. Kerrostalojen asuntojakauma on yksiöistä 
kolmioihin. Pienimpiä yksiöitä voidaan käyttää myös sivuasuntoina, työhuoneina tai tarvittaessa yhdistää päätyjen isompiin 
asuntoihin. Jokaisella kerrostaloasunnolla on kookas parveke ja maantasoasunnoilla tämän lisäksi maantasoterassi, johon 
on kulku pihalta tai pihakadulta. Kerrostalomassojen kaupunkikuvalliset viisteet monipuolistavat myös asuntojen näkymiä 
ulos ympäristöön ja antavat mahdollisuuksia ilmaville asuntoratkaisuille - mielenkiintoisine sisänäkymineen. 

Yhteistilat on sijoitettu kerrostalojen maantasokerrokseen. Mannilantien jatkeen varren kaupunkikuvallisesti tärkeimpiin paik-
koihin on sijoitettu sauna- ja kerhotila sekä työtiloja. Pääsisäänkäynnit porrashuoneisiin on osoitettu yksikerroksisen osan alta. 
Pienkerrostalojen irtaimistovarastot on osoitettu kerrostaloasuntojen irtaimistovarastojen yhteyteen. Pohjois- ja eteläsivun 
kerrostalojen irtaimistovarastoja on osoitettu myös kerroksiin pohjoisen puolelle.

Piha ja ympäristö
Rakennusten massoittelussa käytettyä viisteistä teemaa ja hilamaista muotokieltä on jatkettu piha-alueen visuaalisissa lin-
joissa. Istutuksissa suositaan puutarhamaisia ja kukkivia sekä hyötykasvillisuuslajikkeita.

Toiminnallisesti ja tilallisesti piha on jäsennöity selkeästi. Asuntopihat rajautuvat piha-aluetta kiertävään, vaihtelevan levyi-
seen kivettyyn vaaleapintaiseen reittiin, joka toimii myös leikki- ja oleskelualueena. Pihan pohjoispuolinen reitti toimii myös 
pelastusreittinä. 

Pihan itäinen, kerrostalojen rajaama osa muodostuu itäreunan asuinpihoihin rajautuvasta matalalla muurilla rajatusta istu-
tusalueesta sekä oleskeluun ja leikkiin tarkoitetusta ”keskusaukiosta”, jota rajaavat puuistutukset molemmin puolin. Pihan 
läntinen osa on avointa hedelmäpuiden ja marjapensaiden reunustamaa peli- ja käyttönurmea, joka sijaitsee hieman 
muuta piha-aluetta alemmalla tasolla. Nurmialueen maanalaiset rakennekerrokset rakennetaan vettä imeyttäviksi ja va-
rastoiviksi. Alueelle johdetaan korttelin katto- ja pintavedet imeytymään.  
Sisäänkäynti pihakadun suuntaan rajataan rakennusten arkkitehtuuria jatkavalla matalalla muurilla ja pergolaportilla. Kui-
vatus ja tomutus sijoitetaan sisäänkäynnin yhteyteen rakennusmassojen väliin ja rajataan pihasta ja kulkureitistä pensasai-
dalla ja pergolalla.

Kerrostalojen asuntopihat ovat matalilla aidoilla, istutuksilla tai istutuslaatikoilla rajattuja terasseja. Pienkerrostalojen pihat 
ovat pensasaidoilla rajattuja reheviä pieniä puutarhoja.

Yleiset alueet
Polveilevaa, kivettyä pihakatua jäsennetään puuistutuksilla ja vihersaarekkeilla, joiden lomaan voidaan sijoittaa penkkejä 
ja pöytiä, yksittäisiä leikkivälineitä, polkupyöräpysäköintiä sekä vieraspysäköintipaikkoja 1-2 paikan suuruisina yksikköinä. 
Vihersaarekkeet muotoillaan osin kummulle ja osin painanteelle, johon ohjataan pihakadun hulevesiä. 

Korttelin pohjoispuoliselle puistoalueelle sijoittuu padoilla porrastettu hulevesikosteikko. Kosteikon pohjoisreuna tehdään 
porrastettuna muurina, jonka ylätasolla kulkee puistoreitti ja eteläreuna loivana nurmipintaisina luiskana. Mannilantien 
päässä puisto päättyy rakennettuun aukioon ja kosteikon äärelle sijoittuvaan istuskeluportaikkoon. 
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Sisäperspektiivipiirustus, pienkerrostalon 2. kerros pihan suuntaan

Kalustetut asuntopohjat 1:200

LAAJUUSLASKELMA      
BRUTTOALA    4572 brm2    
KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS* 3758 kem2    
APUTILAT SISÄLLÄ   427 m2    
AUTOKATOKSET (44ap)  566 m2    
HUONEISTOALA   3096 asm2    
ASUNTOJA    53 kpl    
ASM2/ASUNTO   58,4 m2    
       
LAAJUUSERITTELY      
       
BRUTTOALA       
     1. KRS 2. KRS 3. KRS 4. KRS KRS BRM2 (yht)
RAK A      142 185     2 327
RAK B     217 259   2 476
RAK C     376 339 339 339 4 1394
RAK D     259 259 259 259 4 1037
RAK E     348 330 330 330 4 1338
AUTOKATOS1 / JÄTEHUONE  310      
AUTOKATOS2    78      
AUTOKATOS3    100      
AUTOKATOS4     78          
YHTEENSÄ               4572
     
RAKENNUSOIKEUSERITTELY KERROKSITTAIN*    
     1. KRS 2. KRS 3. KRS 4. KRS KRS KEM2 (yht)
RAK A      135 176     2 311
RAK B     206 246   2 452
RAK C     172 298 298 298 4 1066
RAK D     146 243 243 243 4 875
RAK E      187 289 289 289 4 1054
YHTEENSÄ               3758

*Rakennusoikeuteen sisältyvään kerrosalaan on laskettu 250mm ulkoseinää. Kerrostalois-
sa porrashuoneista on laskettu 15m2/kerros. Kerrospientaloissa huoneiston sisäisen por-
taan aukko sisältyy kerrosalaan kummankin kerroksen osalta. Rakennusoikeuteen ei ole 
laskettu aputiloja.

ASUNTOJAKAUMA        
        
   ASM2  A B C D E LKM YHT. ASM2 YHT.
4H+KT   100  0 1 0 0 0 1  100
4H+K   97  1 0 0 0 0 1  97
3H+K   78  0 0 4 0 4 8  624
3H+K   75  0 0 3 0 0 3  225
2H+K   69  0 0 0 3 0 3  207
2H+K   67  0 0 0 0 3 3  201
2H+K   66  1 0 0 0 0 1  66
2H+KT   66  0 2 0 0 0 2  132
2H+K   63  0 0 0 3 0 3  189
2H+K   56  0 0 4 0 4 8  448
2H+K   51  2 3 0 0 0 5  255
H+KT+ALKOVI  41  0 0 3 0 3 6  246
H+KT+ALKOVI  34  0 0 0 9 0 9  306
       4 6 14 15 14 53  3096
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Korttelijulkisivu Mannilantien suuntaan 1:300

Korttelin itä-länsi leikkaus 1:300, pienkerrostalo ja 1. kerroksinen yhdysosa
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Korttelijulkisivu pihakadun suuntaan 1:300

Korttelileikkaus itä-länsi 1:300
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Korttelijulkisivu itään pienkerrostalojen edestä 1:300

Korttelileikkaus pohjoinen-etelä 1:300, kerrostalot
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Ilmakuvasovitus
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Ulkoperspektiivipiirustus ”kaupunginmuurista”




