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Esipuhe

Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 valmentaa opiskelijoita eten-
kin kaupunkimaisen ympäristön asemakaavatasoiseen suunnitteluun ja 
ryhmätyötaitoihin.  Se on laajuudeltaan 14 opintopistettä, mikä vastaa 
noin 370 tunnin ahkerointia. Kurssi on siten vaativa sekä aihepiiriltään 
että työmäärältään. Onnistunut ryhmätyö on olennaisen tärkeää maan-
käytön suunnittelutehtävissä työelämässä, minkä vuoksi sitä harjoitel-
laan yhdyskuntasuunnittelun monilla kursseilla, mutta erityisesti am-
mattikurssi 1:llä. 

Tällä Henna-kurssilla ensimmäisenä ryhmätyötehtävänä aloitussemi-
naarissa Salusjärven leirikeskuksessa laadittiin analyyseja Hennasta 
eri näkökulmista. Myöhemmin ryhmät sekoitettiin ja harjoitustyötä ryh-
dyttiin suunnittelemaan puoliksi leikkimielisen ryhmäroolitestin avulla 
jaetuissa tiimeissä. Lisäksi kurssin aikana tehtiin yksilö- ja parityönä 
tutkielmaessee yhdyskuntasuunnittelun klassikkokirjoista.

Suunnittelualue on täysin rakentamaton, mikä nykypäivän yhdyskunta-
suunnittelussa on harvinaista. Opiskelijoiden yhtenä tehtävänä oli tosin 
sovittaa suunnitelmansa ydinkeskustan alueelle jo aiemmin laadittuun 
asemakaavaluonnokseen. Pääpaino suunnitteluratkaisujen pohdinnas-
sa kohdistui kuitenkin kurssin alkuvaiheessa kaupunginosan ja koko 
Hennan kaupungin olemuksen pohtimiseen ja kevään edetessä enene-
vässä määrin erilaisiin korttelivariaatioihin ja julkisen tilan luonteeseen. 
Alueen rikkaat maastonmuodot sen sijaan herättivät ideoita koko työs-
kentelyprosessin ajan. Toisaalta ne myös lisäsivät tehtävän vaikeutta. 

Pääosin kolmannen vuosikurssin opiskelijoista koostunut 40 hengen 
joukko on siis työskennellyt kahdeksassa eri ryhmässä ja saanut ai-
kaiseksi mielenkiintoisia ja idearikkaita suunnitelmia Hennan ydinkes-
kustan eteläpuoleiselle alueelle. Nämä suunnitelmat esitellään tässä 
julkaisussa.

Orimattilan kaupungin viranhaltijoille kuuluu kiitos aloitusseminaarin 
näkemyksellisistä kommenteista ja opastuksesta suunnittelutehtävään. 
Erityisesti arkkitehti ja projektipäällikkö Jouko Kunnas on asiantunteval-
la kritiikillään opastanut kevään aikana opiskelijoita hyvään suuntaan 
ja muutoinkin auttanut kurssin toteuttamisessa. Kiitän myös kurssin 
rahoituksesta osaltaan vastannutta Hämeen ELY-keskuksen tukemaa 
Hennan koordinaatiohanketta. Kurssin opetuksesta huolehti Tampereen 
teknillisessä yliopistossa lisäkseni yliopistonlehtori Minna Chudoba ja 
tuntiopettaja Mikko Laak sekä useat vierailuluennoitsijat. Meille opetta-
jille ohjaaminen on ollut kaikin puolin antoisaa ja palautteesta päätellen 
myös valtaosa opiskelijoista piti kurssia mielekkäänä. Onhan kokonaan 
uuden kaupungin suunnittelu kiinnostava tehtävä, johon kovin moni ei 
koko arkkitehdin urallaan, saati opiskeluaikana, saa tilaisuutta.

 
 
 

 
 
 
 
Toivon, että Orimattilan kaupunki löytää toteuttamiskelpoisia ideoita  
nyt tehdyistä suunnitelmista ja että Henna rakennetaan alusta alkaen 
laadukkaaksi ja viihtyisäksi. Kaikki edellytykset poikkeuksellisen hienon 
kaupungin ja asuinympäristön syntymiselle ovat olemassa. Useimmat 
perheet, ja myös yksin asuvat, haluavat kotinsa läheisyyteen perus-
palvelut ennen muuttopäätöksen tekemistä. Päiväkodin, alakoulun ja 
lähikaupan rakentaminen onkin Hennan kannalta ratkaisevan tärkeä 
päätös, joka on tehtävä pian. Juna on jo tulossa.

Tampereella 04.06.2014

Juho Rajaniemi

yhdyskuntasuunnittelun professori  
Tampereen teknillinen yliopisto
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Uusia ja nuorekkaita ajatuksia tulevaisuuden kaupunkiin

Converset jättivät jälkensä lumiselle metsätielle, kun yllättävän runsas-
lukuinen opiskelijajoukko vaelsi Hennan kirpakassa helmikuun pakkas-
säässä. Yhdyskuntasuunnittelun harjoitustyö oli alkanut. Illalla sama 
porukka puhui, mietti, väitteli ja piirsi iltamyöhään Salusjärven leirikes-
kuksessa uutta tulevaisuutta työn kohdealueelle, metsäiselle ylängölle 
tulevan Hennan rautatieaseman tuntumassa.

Hennaan on määrä rakentaa jo valmiiden ohitusraiteiden yhteyteen 
asema. Koska oravat eivät käytä junaa, paikalle perustetaan kaupun-
ki. Tapahtuma on hyvin harvinainen Suomessa ja Orimattilassa tietysti 
ainutkertainen. Aseman ympärille varataan asuin- ja työpaikkoja sekä 
palveluita Orimattilan nykyisen asukasluvun suuruiselle väestölle.

Me kaupungintalolla suunnittelemme alueen ensimmäistä asemakaa-
vaa, noudatellen niitä suuntaviivoja, joita olin Juho Rajaniemen kans-
sa jo arkkitehtikilpailussa vetämässä. Tultuaan valituksi professoriksi 
Juho tarvitsi pikaisesti aiheen yhdyskuntasuunnittelun harjoitustyölle. 
Hennasta sopiva osa-alue löytyi vaivatta, nyt suunniteltavan alueen jat-
keelta. Orimattilan kaupungin kannalta hyöty ja ajatus oli, että opiskeli-
jaryhmien työt antaisivat uusia ideoita Hennan tulevaan kehittämiseen, 
ja samalla lähtökohtana olevat ajatukset tulisivat työn kautta testatuiksi. 
Millaista tulevaisuuden kaupunkia syntyisi tulevaisuuden arkkitehtien 
käsistä?

Seuraavana päivänä opiskelijat esittelivät ideoitaan. Hauskat asukas-
tyypittelyt jäivät mieleen. Kenelle Hennaa tehdään? Kenelle tulemme 
ehkä suunnitteluvalinnoilla haluamattamme sanomaan ei? Kaupungis-
sa tulisi olla sijaa erilaisuudelle. Nyt saamme kahdeksan eri ryhmän 
näkemykset.

Työ jatkui Tampereella. Kävin pariin otteeseen palaute- ja kritiikkitilai-
suuksissa. Ensin nähtävänä oli luonnoksia ja pienoismalleja. Osassa 
töistä oli jo nähtävissä selkeä perusidea ja vahva näkemys. Toisissa 
ajatukset olivat vielä hapuilevia. Korkeuskäyriä ylitettiin surutta – lii-
kenneverkkoa on mietittävä uudelleen, tuosta ei kukaan jaksa polkea 
ylämäkeen. Monenlaisia asuntoratkaisujakin oli mietitty, jokunen varsin 
kunnianhimoinenkin.

Töiden arvioiminen oli mieluinen tehtävä. Vaikeakin; kun on munakellon 
tahdittaman tiiviin esityksen perusteella annettava kommentit ’prima 
vista’, ensi näkemältä. Alkuun mietitytti, kuinka kahdeksasta työstä voi 
antaa palautetta toistamatta joka työn kohdalla samoja kommentte-
ja. Pelko osoittautui turhaksi. Jokaisessa työssä oli kuin olikin oma ja 
omaperäinen ideansa. Ennakkoon itsestään selvältä tuntuneelle koulun 
paikallekin oli löytynyt useampi vaihtoehto. Sen mukana koko kaupun-
kirakenne kääntyi aina uuteen asentoon, onhan koulu asuntoalueen 
merkittävin julkinen rakennus, ja sellaisena sitä selvästikin kannattaa 
kehittää.

 
 
 
 
Työn kuluessa ensin pienoismalliin villalangalla viritetyt katulinjat olivat 
hakeutuneet loivemmille rinteille ja muuttuneet ajoradoiksi ja parkki-
paikoiksi. Lankaverkostot olivat jäsentyneet pääkaduiksi, asuntoka-
duiksi, kujiksi ja poluiksi. Puistot ja viheralueet olivat saaneet teemoja 
ja luonnetta. Rakennusmassat olivat tarkentuneet, niiden väliset tilat 
muuntuneet pihoiksi, kaduiksi ja toreiksi. Kortteleilla ja paikoilla oli yhä 
useammassa työssä nimet. Melkein jo näki tulevat asukkaat kävele-
mässä kaduilla. Kehitettävääkin oli, onhan kyse harjoitustöistä, mutta 
kaikki ryhmät olivat lopulta löytäneet oman polkunsa ja päässeet hyvän 
matkaa sillä eteenpäin.

Orimattilan kaupungintalolla tätä julkaisua tullaan varmasti selaamaan 
tulevina vuosina, kun Hennan suunnittelu etenee. Kenties selaaja on 
joku harjoitustyön tekijöistä, jonka työelämän polut lopulta johtivat Ori-
mattilaan maankäytön suunnittelutehtäviin. Kenties joku harjoitustyö-
hön osallistuneista laatii arkkitehtitoimistossaan rakennussuunnitelmia 
johonkin Hennaan nousevista taloista. Kävipä näin tai ei, uskon, että työ 
on johdattanut tekijänsä yhden kiinnostavan polun alun havainnoista 
lopun viimeisiin viivanvetoihin; miten idea kaupungista jalostuu suun-
nitelmaksi. Tämä prosessi tulee monistumaan vielä monet kerrat, joko 
Hennassa tai muualla, jokaisen suunnittelutehtävän kohdalla.

Orimattilassa 27.05.2014

Jouko Kunnas

Hennan projektipäällikkö
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Henna mielessäin1 - Puutarhakaupunki metsälähiön sijaan

”Hennaan ei tule teitä vaan katuja”2 
Jos Kake Singers tekisi matkaa Lahteen vuoden 2016 jälkeen, Mänt-
sälän sijaan he kenties päätyisivätkin Hennaan. Orimattilan alueelle 
Helsinki-Lahti-radan varteen on suunnitteilla uusi, tiivis asutuskeskit-
tymä ja aitiopaikan sen luonnosteluun saimme me, Tampereen tek-
nillisen yliopiston kolmannen vuosikurssin arkkitehtiopiskelijat yhdys-
kuntasuunnittelun ammattikurssilla. 

Uusi kaupunki Lahden ja Mäntsälän väliin. Kiinnostavaa. On uskali-
asta miettiä, kuinka houkuttelevaksi paikka saadaan ja kuka sinne 
muuttaa. Haluavatko Orimattilaan muuttavat ylipäänsä asua urbaa-
nisti? Kokonaisen uuden kaupungin rakentaminen tyhjästä on toki 
kutkuttava ajatus. Olennaista on, kuinka alueesta saadaan tarpeeksi 
vetovoimainen, jotta Lahden ja Mäntsälän väliin saadaan houkutelluk-
si riittävä määrä asukkaita kaupungin syntymiseksi. Kaupunki kun ei 
ole vain joukko rakennuksia ja niiden väliin jäävää tilaa. Suotavaa olisi 
saada asukaskunnasta mahdollisimman monipuolinen, mikä edellyt-
tää kokonaisvaltaista eri asukasprofiilit huomioivaa suunnittelua, mut-
ta myös osuvaa markkinointia.

Koska aluetta rakennetaan kerralla tyhjästä, ajallista kerrostumaa 
ei muodostu ja alueen identiteetti on luotava muun suunnittelutyön 
ohessa. Toimivan kokonaisuuden saavuttamiseksi on toisaalta etu, 
kun kaiken saa miettiä alusta alkaen. Hennasta on tavoitteena saada 
aikaan urbaani ja ekologinen alue, jonka valttikorttina ovat hyvät ju-
nayhteydet. Orimattilalaisen metsälähiön sijaan Hennasta tavoitellaan 
puutarhakaupunkia.

Työn eteneminen
Tulevan Hennan olemukseen tutustuimme aluksi referenssikohteiden 
avulla. Alueen koon ja tiiveyden hahmottamiseksi sovitimme asukas-
luvultaan ja kulkuyhteyksiltään vastaavia kohteita suunnittelualueen 
kartalle. Suunnittelutyön pohjaksi lähdimme ekskursiolle Hennaan ha-
vainnoimaan ja analysoimaan aluetta ennalta päätetyissä asiantunti-
jarooleissa. Näimme metsää ja junaradan. Jo 90 prosenttisesti valmis 
juna-asema sulautui ympäristöönsä täydellisesti. Maastonmuodot ja 
välimatkat kuitenkin konkretisoituivat, vaikka niiden arkikäyttöä oli 
käynnin retkenomaisuuden vuoksi hankalaa arvioida. 

1 Kake Singers: Mäntsälä mielessäin, 1979
2 Jouko Kunnas, Hennan projektipäällikkö

 
 
 
Asiantuntijaryhmien asiantuntemus alueesta kiteytyi analyysipostereis-
sa, jotka kokosimme teemoittain jakaaksemme keräämämme tiedon  
muille ryhmille. Varsinaiset suunnittelutyöryhmät jaettiin analyysivai-
heen jälkeen ryhmäroolitestin perusteella ryhmädynamiikan kannalta 
mahdollisimman toimiviksi, jolloin kaikkiin ryhmiin saatiin niin eri tee-
mojen asiantuntijoita kuin toimintatavoiltaan erilaisia jäseniä.

Kurssin ekskursio- ja analyysivaihe etenivät vauhdikkaasti, vaikka 
pohdinnan ja tutkimisen aiheita oli paljon. Loppukevät oli varattu 
alueen suunnitteluun, ja toki saatujen tietojen tulkitseminen ja so-
veltaminen veivätkin runsaasti aikaa. Yksin mietittäväksi asioita olisi 
ollut uuvuttavan paljon ja 
olennaisiin asioihin kes-
kittyminen olisi saattanut 
olla haasteellista. Ryh-
mätyön mahdollisuuksien 
hyödyntäminen olikin 
Henna-projektin kaltai-
sessa laajassa tehtäväs-
sä järkevää työmäärän 
jakamiseksi osallistujien 
kesken. Toisaalta ryhmätyön harmina ovat jokaisen ryhmän jäsenen 
henkilökohtaiset muut projektit, jotka monesti sijoittuvat tärkeysjär-
jestyksessä yhdessä työstettävää projektia korkeammalle. Itsenäisesti 
tehtävät työt eivät kuitenkaan tule itsekseen valmiiksi, kun ryhmä-
työssä taas on olemassa mahdollisuus, että joku toinen edistää pro-
jektia vaikkei sitä itse tekisikään.

Jo kurssin aluksi päätimme osallistujien kesken yhteisesti, ettei 
harjoitustyötä arvioida numeerisesti, vaan ryhmät saavat työstään 
kirjallisen palautteen. Mielestäni ratkaisu oli toimiva, suorituspai-
neet vähenivät, mutta oppimiskokemus oli vähintään yhtä opet-
tavainen kuin numeroin arvioituna. Vaikka arvosanajahti jäikin, 
en usko järjestelyn vaikuttaneen alentavasti motivaatioon har-
joitustyötä kohtaan. Ennemmin syynä ajoittaiseen motivaatiova-
jeeseen on mielestäni ollut ryhmätyömuotoinen, ”itsekseen val-
mistuva” projekti tai turhautuminen toimimattomaan työnjakoon. 
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Ryhmätyön tekeminen  
Asuinalueen suunnittelu on laaja tehtävä ja uutta opeteltavaa on 
paljon. Hennan kohdalla suunnitelma tehtiin ryhmätyönä työtaakan 
jakamiseksi. Omasta mielestäni ryhmätyö järjestettiin oivallisesti. 
Opiskelijat eivät tällä kertaa itse pystyneet vaikuttamaan ryhmien 
muodostamiseen, mikä etenkin vuosikurssin ulkopuolelta tulleen 
näkökulmasta ja ketään entuudestaan tuntematta oli helpottavaa. 
Toisensa tuntevillekin ryhmän sattumanvarainen muodostuminen 
on saattanut tuoda vaihtelua tavanomaisiin yhteistyökumppaneihin. 
Tehtävän analysoiminen asiantuntijaryhmissä ja sen jälkeen ryhmien 
jakaminen ryhmäroolitestin perusteella optimaalisiin suunnittelutyö-
ryhmiin toimi havainnollistavana kokemuksena erilaisten ihmisten 
kanssa työskentelystä ja simuloi eri asiantuntijatahojen yhteistyötä, 
vaikka asiantuntijatahot ehkä tiesivätkin suunnilleen yhtä paljon niin 
omista kuin toistensa erityisaloista.

Toisaalta ryhmän tuki tuntui laajassa projektissa turvalliselta ja viritti 
luovuuteen, toisaalta projektin hallinta tuntui ajoittain lähes mahdotto-
malta. Työtehtävien jakaminen ryhmän jäsenten kesken oli toisinaan 
epämääräistä, ja joskus tehtävät vain ajautuivat suunnittelematto-
masti yleisesti hoidettaviksi. Suunnittelutyön pilkkominen selkei-
siin kokonaisuuksiin, ilman että lopputulos on vain osiensa summa, 
osoittautui myös haastavaksi. Ohjauksestakaan ei aina ollut apua ja 
toisinaan työ tuntui jumiutuvan pitkäksikin aikaa samojen haasteiden 
suohon. 

Tehokkaimmin työskentely sujui ennen välikatselmuksia koko ryhmän 
pyrkiessä samoihin ennalta määriteltyihin tavoitteisiin. Tarkemmat 
osatavoitteet viikoittaisia ohjauskertoja varten olisivat saattaneet te-
hostaa suunnittelun etenemistä välikatselmusten välillä. Työn jaksot-
taminen ja järkevän etenemistavan löytäminen oli haastavaa. Vaikka 
työ lopulta valmistui ja hankaluuksista oppi, projektihallintaan on var-
masti monia hyviä keinoja, jotka jäivät tällä kertaa oppimatta. 

Ryhmätyön onnistumiseksi kaikkien ryhmän jäsenten tulisi antaa 
työpanoksensa yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi ja ottaa ak-
tiivisesti osaa keskusteluun ja päätöksen tekoon. Työn eteneminen 
hidastuu, jos keskusteluyhteys ei toimi. Seurauksena syntyy epäsel-
viä tilanteita, joissa henkilöstä riippuen ryhmän jäsen voi esimerkiksi 
päättää tekevänsä muidenkin työt tai olla tekemättä mitään, mikäli 
asiasta ei ole erityisesti sovittu. Harjoitustyön valmiiksi saattamiseen 
johtavia työskentelytapoja on kuitenkin monenlaisia, ja samojenkin  

 
ihmisten työskentelytavoissa saattoi huomata eroja työn eri vaiheissa  
ja nähdä roolien ryhmän sisällä vaihtuvan.

Lopuksi
Hennan suunnittelu on kaupunkirakenteellisesti vapaata ja rajaeh-
dot ovat hyvin vähäiset suunnittelualueen sijaitessa irrallaan muusta 
yhdyskuntarakenteesta. Tämän vuoksi suunnittelualue tarjosi oivalli-
set puitteet aluesuunnittelun harjoitustyölle ja ratkaisuista tuli hyvin 
erilaisia. Mielenkiintoisen projektista teki se, että sitä ollaan oikeasti 
toteuttamassa ja suunnittelussa oli säilytettävä jonkinlainen todelli-
suudentaju. Mielekästä oli päästä tekemisiin Henna-projektin pää-
suunnittelijan sekä Orimattilan kunnan edustajien kanssa.

Itselleni suunnittelutyössä vaikeaa on ollut erottaa kokonaisuuden 
kannalta olennaisimmat asiat yksityiskohdista, joiden hiomista voi 
jatkaa lopuksi. Kokemattomuus yhdyskuntasuunnittelun osa-alueella 
johti siihen, että suunnittelutyö tuntui valtavalta: täytyisi miettiä tun-
nelmaa, toiminnallisuutta ja esteettömyyttä. Katualueetkin on suunni-
teltava ja varattava tilaa tarvittaessa autopaikoille, istutuksille ja lyhty-
pylväille. Mistä tietää kuinka leveä pyörätie minnekin kannattaa laittaa 
ja kuinka paljon liiketilaa on kannattavaa mitoittaa tällaiselle alueelle? 
Minkä kokoinen alue oikeastaan onkaan ja miltä sen kokoinen alue 
tuntuu? Minkä kokoinen talo kannattaa laittaa millekin tontille? Ja 
missä vaiheessa työtä nämä ovat olennaisia kysymyksiä, kuitenkin 
kantavan ajatuksen tulisi olla pitkälle kehitelty ennen sellaisiin käy-
tännön asioihin menemistä kuin vaikkapa mitoitus?

Suurimmat haaveet Hennasta vetovoimaisena asukasmagneettina, 
käänteentekevänä ekokaupunkina ja urbaanina maaseudun keitaana 
alkoivat jossain vaiheessa tuntua kaupunkisuunnittelijan kaukaisilta 
visioilta, joiden toteuttaminen voi olla taloudellisesta näkökulmasta 
haastavaa. Toisaalta kun halutaan hyvä lopputulos, tavoitteet on ase-
tettava tarpeeksi korkealle.  

 

Nonna Salonen

Arkkitehtiopiskelija
Tampereen teknillinen yliopisto
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Orimattilan Aluelehti, 29.01.2014, Henna on rohkea veto, Pääkirjoitus 4.

Pääkirjoitus
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29. tammikuuta 2014

MUSTA HEVONEN

Valinnan 
sietämätön 
vaikeus

Tammikuussa tavataan julkistaa edellisvuoden par-
haiksi nimettyjä urheilijoita. Jaossa on myös televi-
sioalan Venlaa, Iskelmägaala-palkintoja ja ravintola-

alan Oscareita.
Tulevana perjantaina Lahden Sibeliustalossa vietetään 

omaa urheilugaalaa, jossa nostetaan esiin alueen urheili-
joita, urheilutekoja ja toimijoita.

Kunnat ovat parin viime vuoden ajan päässeet valitse-
maan gaalassa julkistettavaksi oman kuntansa Urheilute-
ko-palkinnon saajan, niin nytkin. Kategorian tavoitteena 
on nostaa esiin kunnan urheilun edistämiseen tähtäävää 
toimintaa. Sen valintakriteereinä voidaan korostaa mer-
kittävää urheilusaavutusta, vapaaehtoisten voimainpon-
nistusta tai elämäntyötä urheilun hyväksi

Kukin kunta tai kaupunki valitsee Urheiluteon saajan 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Viime vuonna esiin nos-
tettiin muutamia liikuntapaikkojen ylläpitäjiä, jotka teke-
vät työtään sydänverellä. Heidän huomiontinsa on ensiar-
voisen tärkeää, sillä ilman hyviä harjoitteluolosuhteita on 
hankala treenata, oli kyse sitten huipulle tähtäävästä liik-
kumisesta tai vain kohtuullisen kunnon ylläpitämisestä.

Koska gaalassa voi nostaa jalustalle vain yhden toimijan 
kustakin kategoriasta, valinnat eivät varmasti ole helppo-
ja. Joku hiljainen puurtaja saattaa jäädä havaitsematta tai 
toinen tasaväkinen jäädä karvan verran kakkoseksi. Jälki-
puinnit siitä, menivätkö palkintot oikeaan osoitteeseen, 
toki kuuluvat kuvaan: tärkeiksi koetuissa asioissa mukana 
on suuria tunteita.

Etelä-Suomen Sanomat jakaa vuosittain Aukusti-kult-
tuuripalkinnon, joka myönnettiin tällä kertaa Möysän Es-
son musiikkiklubille. Orimattilan aluelehti kuuluu Seutu4-
lehtien pakettiin, joka aikoo julkistaa oman Pertti-palkin-
tonsa ensi viikolla. Palkinto on nimetty nastolalaislähtöi-
sen sarjakuvapiirtäjä Pertti Jarlan mukaan.

Jarla tuo Fingerpori-stripeillään iloa lukuisten lukijoi-
den aamuhetkiin useiden eri sanomalehtien sivuilla. Pert-
ti-kiertopalkinto tullaankin jakamaan jatkossa joka vuosi 
levikkialueellamme toimivalle ilontuottajalle. Ilontuotta-
misen skaala on laaja urheilusta kulttuuriin. Tärkeintä ei 
ole huima menestys, vaan kriteereinä voivat onnistumisen 
vanavedessä olla muun muassa pitkäjänteinen tekeminen 
ja hyvän mielen levittäminen.

Tänä vuonna valinnan tekee lehden toimitus, mutta jat-
kossa raadissa on mukana edellisvuoden voittaja. Varmaa 
on se, ettei valinta tule yhtenäkään vuotena olemaan help-
po. Jo nyt levikkialueemme ilontuottajista on runsauden-
pula – mutta se on vain iloinen asia.

Keskiviikko
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”Henna on 
rohkea veto”

Stiina Ikonen

Orimattilan, Kärkölän ja 
Mäntsälän rajapyykillä Hen-
nassa on vielä silkkaa metsää, 
mutta arkkitehtiopiskelijat 
Tampereen teknillisestä yli-
opistosta näkevät siinä jo tu-
levaisuuden asuinalueen.

Neljänkymmenen opiskeli-
jan joukko tutustui viime vii-
kolla Orimattilan länsiosassa, 
oikoradan tuntumassa sijait-
sevaan kylään arkkitehti Juho 
Rajaniemen johdolla.

Rajaniemi on ollut mu-
kana jo Hennan suunnitte-
lukilpailussa vuonna 2010. 
Hän työskentelee tätä nykyä 
Tampereen yliopistossa, joten 
parempaa opasta on vaikea 
löytää.

Alueen lähemmän tarkas-
telun jälkeen opiskelijajoukko 
vetäytyi Salusjärven leirikes-
kukseen pohtimaan alueen 
kehittämistä. Hennaan liitty-
vä harjoitustyö on osa opis-
kelijoiden yhdyskuntasuun-
nittelun kaavoituskurssia.

Kategorioita jaettiin neljä: 
ympäristö, infrastruktuuri, 
asuminen, palvelut ja työpai-
kat.

– He saivat täysin vapaat 
kädet ideoida, projektipääl-
likkö Jouko Kunnas sanoo.

Ideoita totisesti virisi. Il-
maan heiteltiin ajatus kort-
teliautoista, Henna-lipusta, 
jolla opiskelija pääsisi halval-
la Helsinkiin ja tavarankulje-
tuspalvelusta kaupasta kotio-
velle tai juna-asemalle.

Perusperhe 
kiinnostuu, 
pienituloinen ei
Hanna Ojutkangas tyypitteli 
kuuden muun ryhmäläisen 
kanssa asukkaita, jotka voi-
sivat innostua muuttamaan 
Hennaan.

Yhtä tärkeäksi ryhmä koki 
kartoittaa sellaiset tyypit, 
joita ekokaupunkihankkeen 
leimalla ratsastava Henna ei 
kiinnosta.

– Varmoja asukkaita ovat 
nuoret perusperheet, jotka 
arvostavat turvallisuutta ja 
maaseutumaista asuinympä-
ristöä. Osa kiinnostuneista 
on autottomia, jotka haluavat 
todella ekologisen elämänta-
van, Ojutkangas listasi.

Ryhmäläisten mieles-
tä Hollolasta alueelle voisi 

muuttaa eläkeikää lähestyvä 
henkilö, joka haluaa asua lä-
hellä lapsenlapsiaan. Nuori 
perhe Keravalta muuttaisi 
Hennaan, jos työpaikkoihin 
olisi maltillinen matka. Sink-
ku-Anna tulisi työn perässä.

Ei-kiinnostuneita ovat sel-
laiset, jotka tarvitsevat paljon 
sote-palveluja, opiskelijat, 
joilla ei ole varaa pendelöidä 
ja pienituloiset, joille Henna 
on liian kallis.

– Eliittikään ei muuta, kos-
ka se haluaa asua mahdol-
lisimman lähellä Helsinkiä, 
Hanna Ojutkangas toteaa.

Mahdollisia 
tulevaisuuden 
tekijöitä
– Minusta Henna-hanke on 
äärettömän kiinnostava, ja 
Orimattilalta rohkea veto, 
opiskelija Tuula Tuomi totesi 
kaksipäiväisen opintoretken 
päätteeksi.

Myös Jouko Kunnas sum-
masi vierailun antia tyytyväi-
senä.

– Minusta esiin ei tullut 
lainkaan turhia ajatuksia. 
Kaikki näkökulmat vaativat 
meiltä vastauksia. Meidänkin 
on tyypiteltävä asukkaita, ja 
kartoitettava ne, jotka eivät 
tule Hennaan asumaan.

Kunnas uskoo perehdyte-
tyistä opiskelijoista löytyvän 
mahdollisia tulevaisuuden 
tekijöitä, jos Hennassa tarvi-
taan suunnittelijoita.

Orimattilan tulevan kau-
punginosan odotetaan vetä-
vän 15 000–20 000 asukasta 
etupäässä pääkaupunkiseu-
dulta.

Ensimmäiset tontit tulevat 
myyntiin ensi syksynä. 

Aura Pajamo (vas.), Hanna Ojutkangas, Nina Pommelin, Tuija Aaltonen, Tuula Tuomi, Noora Lehtinen ja Roope Hanno-
nen pohtivat harjoitustyössään, millaisia ovat potentiaaliset asukasryhmät, jotka halajavat Hennaan.

Ei alennusta 
Hennan tonteista
Orimattilan kaupunginhal-
litus päätti maanantaina, 
etteivät Henna etelärinteen 
pientalotonttien ensimmäi-
set kymmenen tonttia ole-
kaan muita halvempia. 

Alkuperäisen teknisen 
lautakunnan esityksen idea-
na oli tarjota markkinointi-
toimenpiteenä ensimmäiset 
aloitusalueen tontit hintaan 
19 500 euroa, kun muiden 
pientalotonttien hinnat ovat 
26 000 euroa lisättynä loh-
komis- ja merkitsemiskus-
tannuksilla.

Jukka Mölsä (kesk) esitti, 
että alennusmyyntiin esi-
tettyjen pientalotonttien 
tonttihinnaksi tulee 26 000 
euroa per tontti lisättynä 
lohkomis- ja merkitsemis-
kustannuksilla. 

Asiasta äänestettiin, ja 
Jukka Mölsän esitys voitti 
äänin 7–4. Esityksen kan-

nalla olivat Seppo Venes-
järvi (ps), Ville-Petteri Ero-
la (ps), Riitta Karjalainen 
(kok) ja Markku Viljanen 
(kok). Yksi äänesti tyhjää.

Kaupunginhallituksen 
päätös etenee vielä valtuus-
ton käsiteltäväksi.

Kaikki Hennan tontit esi-
tetään luovutettavaksi vain 
myymällä, jotta Hennan ke-
hittämiseen sitoutuvan pää-
oman kustannukset pysyvät 
hallinnassa. Autopaikkojen 
käytön joustavuuden ja te-
hokkuuden varmistamisek-
si nämä ensisijaisesti vuok-
rataan.

Kokouksessa todettiin 
esityksen mukaisesti, että 
Hennan alue vaatii ammat-
titaitoisen tekijän laatiman 
markkinointi-suunnitelman 
mahdollisimman pikaisella 
aikataululla.

”Varmoja 
asukkaita 
ovat nuoret 

perusperheet, 
jotka arvostavat 
turvallisuutta ja 
maaseutumaista 
asuinympäristöä

Hanna Ojutkangas
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Ekskursio & analyysityöpaja Orimattilassa
Analyysitehtävää valmisteltiin ennen ekskursiota Hennan alueelle ja sitä viimeisteltiin ekskursion työpajan aikana. Analyysissä tarkasteltiin 
aluetta tilapäisissä 4-5 hengen ”asiantuntijaryhmissä” neljästä eri näkökulmasta: palvelut ja työpaikat, ympäristö, asuminen sekä infra. Näkö-
kulmat jaettiin jäljempänä esitetyllä tavalla pienempiin osa-alueisiin analyysityön helpottamiseksi.

Etelä-Suomen Sanomat, 23.01.2014, Maasto kiinnostava ja haastava, Uutiset 3. 
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Palvelut ja työpaikat
Hennan palvelut ja työpaikat täytyy luoda tyhjästä Hennaa rakennet-
taessa. Hennassa ei ole juurikaan olemassa olevaa palveluverkkoa 
tai työpaikkoja, lähimmät palvelut ja työpaikat sijaitsevat Orimattilan 
keskustassa. Lähipalveluiden ja työpaikkojen puuttuminen Hennasta 
kannattaakin hyödyntää mahdollisuutena siten, että Hennaa raken-
nettaessa voidaan tuottaa alueelle uudenlaisia palveluratkaisuja. 
Asukkaita voidaan osallistaa tuottamaan palveluita jotka voisi koordi-
noida esimerkiksi kyläorganisaatio. Analyysissä opiskelijat ehdottavat 
asukkaiden tuottamia lähipalveluita kuten luomu pop-up-kauppoja, 
erilaista toritoimintaa tai yhteisiä työtiloja. Peruspalvelut kuten ter-
veys- ja sosiaalipalvelut sijaitsevat alkuvaiheessa kuitenkin Orimat- 

 
tilassa. Tärkeänä aspektina analyysissä tuotiin esille autottomuus. 
Autottoman kaupungin toteuttamiseksi vaaditaan kuitenkin erilaisia 
järjestelyjä jotta taataan asukkaille mahdollisuus esimerkiksi työmat-
kaliikkumiseen. Opiskelijat ehdottavatkin erilaisia ratkaisuja, joilla 
ekologisesti toteutettuja työmatkoja voitaisiin tukea rahallisesti esi-
merkiksi omalla Henna-matkalipulla. Lisäksi ehdotetaan eräänlaista 
autottomuusbonusta. Autottomuus vaatii kuitenkin ratkaisuja esimer-
kiksi tavarankuljetuksen asettamiin haasteisiin. Siihen analyysiryhmä 
ehdottaakin paikallisten tuottamia tavarankuljetuspalveluita, jotka 
tarjoavat esimerkiksi kantoapua, vuokrapyöriä ja erilaisia vuokrattavia 
välineitä.
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Ympäristö
Hennan alueen ympäristöä analysoidessaan opiskelijaryhmä 
kiinnitti huomiota erityisesti alueen maastonmuotoihin. Suuret 
korkeuserot ja etenkin rinne eteläisellä alueella tuottivat suun-
nittelijoille haasteita. Hennaa suunniteltaessa onkin tärkeä-
tä, että maastonmuotojen asettamat haasteet hyödynnetään 
mahdollisuuksina toteuttaa mahdollisimman monimuotoista 
asuinympäristöä. Alue on kasvillisuudeltaan erittäin vehreää ja 
tällä hetkellä vielä suhteellisen tiheätä mäntymetsää. Olemas-
sa olevaa kasvillisuutta tulisikin opiskelijoiden mielestä hyö-
dyntää vihervyöhykkeen luomisessa Hennan alueelle. Lisäksi 
analyysiryhmä toi esille junaradan ja moottoritien aiheuttamat 
meluhaitat eteenkin alueen itäpuolella ja etelärinteessä. Alueen 
eteläosassa sijaitseva kosteikko tai kantamaton maaperä ra-
joittaa alueen suunnittelua siten, että eteläiselle alueelle voi-
daan rakentaa ainoastaan kevyitä rakenteita tai aluetta voidaan 
hyödyntää virkistyskäyttöön.
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Asuminen
Hennan alueen asumista tarkasteltiin eri asukastyyppien näkökulmas-
ta. Analyysiryhmä loi erilaisia asukastyyppejä, o Analyysiryhmä loi 
erilaisia asukastyyppejä, joiden arveltiin muuttavan Hennaan asumaan, 
ja samalla tuotiin esille, miksi juuri kyseinen asukastyyppi viihtyisi Hen-
nassa. Asukastyyppeihin kuuluivat muun muassa tavanomainen nuori 
pariskunta, nuori sinkkunainen, keski-ikäinen pariskunta, perusperhe 
ja nuori ekologisuutta arvostava uusioperhe. Lisäksi opiskelijat toivat 
analyysissä esille ne asukastyypit, jotka eivät todennäköisesti muut- 

 
taisi Hennaan: esimerkiksi urbaania hulinaa kaipaava opiskelija tai  
nuori maahanmuuttaja tai yksinhuoltajaäiti perheineen. Heille Henna 
ei tarjoa tukipalveluita tai edullisia asumismahdollisuuksia. Opiskeli-
joiden luomien asukastyyppien avulla kävi ilmi, mitä palveluita ja min-
kälaisia asuntoja Hennaan tarvitaan houkuttelemaan alueelle erilaisia 
asukkaita. Samaan aikaan selvisi myös, millaiset asukastyypit jäävät 
Hennan ulkopuolelle ja ketkä ovat ne henkilöt, jotka eivät todennäköi-
sesti kiinnostu Hennan kaltaisesta kaupungista. 
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Infra
Hennan ja sitä ympäröivien alueiden infran tarkas-
telussa analyysiryhmän motto ”aidosti autoton” on 
vahvasti läsnä. Autottoman kaupungin toteuttamista 
on tuettava tuomalla asukkaiden päivittäiset palve-
lut kävely- tai pyöräilyetäisyyden päähän. Lisäksi 
opiskelijat ehdottavat kortteliautojärjestelmää jonka 
kautta yksityisautoa tarvitseva asukas voi lainata 
autoa vaikkapa naapurilta. 



AnalyysiAnalyysin tuloksetEkskursio & analyysityöpaja

21

Liikenneväylät Hen-
naan toteutetaan ana-
lyysiryhmän mukaan 
ulkosyöttöisesti, lähi-
alueen hyviä liiken-
neyhteyksiä hyödyn-
täen. Hennan sisäinen 
kevyen liikenteen ver-
kosto tulee toteuttaa 
siten, että joustava 
eri kulkuvälineiden 
käyttö on mahdollista. 
Esimerkiksi pyörällä 
tulisi päästä mah-
dollisimman helposti 
alueen halki juna-ase-
malle. Rakennusten 
lämmitys toteutetaan 
erilaisilla lähilämpö-
ratkaisuilla. Lisäksi 
opiskelijat suosittele-
vat paikallista sähkön 
tuottamista tuulivoi-
maloiden avulla.
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SUUNNITTELUALUE

Tehtävänanto

Ekskursion ja aloitusseminaarin pohjalta aloitettiin ryhmätyönä kau-
punkirakenteellisen suunnitelman tekeminen. Ensimmäiseksi kukin 
ryhmä tutki erilaisia kaupunkirakenteellisia vaihtoehtoja ja sopi mil-
laista vaihtoehtoa se lähtee kehittämään.

Ehkä suunnittelutyön tärkein tehtävä oli suunnitella Hennan ja sitä 
ympäröivien alueiden luonnetta kunnioittavaa kaupunginosaa. Ana-
lyysitehtävässä esille tulleet seikat huomioitiin ja niiden perusteella 
opiskelijat alkoivat pohtia tulevaisuuden Hennaa. 

Maankäytön suunnittelua Hennan alueella harjoiteltiin luomalla ra-
kentamattomia ja rakennettuja alueita, osoittamalla liikuntapaikkoja, 
suunnittelemalla viheralueita sekä ulkoilureittejä ja näyttämällä pal-
velujen ja mahdollisten muiden toimintojen sijoittuminen suunnitte-
lualueelle. Opiskelijoiden oli kehitettävä toimiva suunnittelualeen si-
säinen liikenneverkko, joka koostuu kokooja- sekä tonttikaduista ja 
kevyen liikenteen väylistä, sekä osoitettava syöttöliikenne alueelle. 
Myös alustava korttelirakenteen ja sen pysäköintiratkaisut tuli osoitaa.  
 
 

 
 
Lisäksi keskityttiin etelärinteen ja itäisen alueen näkymiin rautatielle 
sekä moottoritielle ja  pohdittiin melusuojauskysymyksiä. 

Alueelle tuli sijoittaa asuntoja 800 – 1000 asukkaalle asumisväljyy-
dellä 45…50 k-m2/henkilö. Suunnittelualueen asumiseen käytettävä 
kerrosala oli tämän harjoitustyön puitteissa 40 000…50 000 k-m2. 
Jotta asukasmäärätavoitteet jalankulkuetäisyydellä asemasta täyttyi-
sivät, tuli alueelle kehittää uudentyyppisiä, suuria maaston korkeus-
eroja hyödyntäviä ratkaisuja. Lisäksi alueelle tuli sijoittaa noin 600 
oppilaan yhtenäiskoulu, jonka liikuntapaikat palvelisivat myös muita 
alueen asukkaita. Suunnittelussa oli myös varauduttava siihen, että 
voimalinja alueen pohjoisosassa siirrettäisiin myöhemmin Hennan 
kaupungin eteläpuolelle. Toisin sanoen suunnitteluratkaisun tuli mah-
dollistaa sekä sähkölinjan poistaminen että sen jääminen paikalleen.

Hennan masterplan
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Tyyppilä on viihtyisä ja vehreä asuinalue Hen-
nassa. Tyyppilä tarjoaa monipuolisia asumisen 
mahdollisuuksia erilaisille ihmisille ja kannus-
taa ihmisiä aktiiviseen ja ekologiseen elämän-
tapaan. Suunnittelualueen eteläisessä osassa 

sijaitseva liikuntapuisto on luonnontilaisen 
metsän lisäksi alueen vetonaula. Vilkas tori-
elämä ja alueen monipuoliset liikuntamahdol-
lisuudet houkuttelevat myös muita hennalaisia 
Tyyppilään. 

TYYPPILÄ
Tuija Aaltonen, Anna Koskinen, Kirsi Malvisto,  
Samu Pitkänen, Timo Tuusa

Näkymä liikuntapuistoon
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VEISTOSPUISTO

LUONNONTILAINEN
METSÄ

LIIKUNTAPUISTO

URHEILUKENTÄT

VESITORNIN MÄKI

Viheralueet

Suunnitelmassa pyritään 
säilyttämään alueen al-
kuperäistä puustoa jättä-
mällä suunnittelualueelle 
vihervyöhyke. Vihervyö-
hykkeellä on monipuolis-
ta taidetta esittelevä veis-
tospuisto, luonnontilaan 
jätetty metsikkö sekä ta-
sangolle sijoittuva liikun-
tapuisto. Pientaloalueen 
takapihalta alkava ja pari-
taloalueeseen kytkeytyvä 
metsikkö tarjoaa erityi-
sesti lapsille mielekkäitä 
leikkipaikkoja. Metsässä 
käyvät myös innokkaat 
marjastajat ja sienestäjät. 

Liikuntapuistossa on tilaa 
vapaa-ajan toiminnalle, 
kuten frisbeegolfille, puis-
tojumpille ja lenkkeilylle. 
Puistoon on myös ihana 
tulla piknikille viettämään 
aikaa ystävien kanssa. 
Maisemaan tuo oma li-
sänsä hulevesiallas, jossa 
voi ohjailla radio-ohjat-
tavia veneitä tai kahlata. 
Talvella jäätynyt allas 
mahdollistaa esimerkiksi 
rusettiluistelun.

Koulun alue

Alueen lounaisosassa sijaitsee yhtenäiskoulu 
ja sen yhteydessä oleva päiväkoti. Koulu on 
hyvin saavutettavissa kaikilta asuinalueilta. 
Koulurakennuksen massoittelu jakautuu kah-
tia, ja massojen välistä kulkee tie. Rinteen  
puolella rakennus avautuu metsikköön päin  
tarjoten lapsille turvallisen tavan tulla kouluun  

 
 
koulun läpi kulkevasta tiestä huolimatta. Tien 
toisella puolella oleva rakennuksen osa kiin-
nittyy tiiviisti sen vieressä olevaan liikunta-
puistoon. Koulun tilat ja sen yhteydessä olevat 
koripallo- ja urheilukentät ovat opetusaikojen  
ulkopuolella alueen asukkaiden käytössä.  
Koulun liikuntasalissa järjestetään iltaisin ryh- 

 
 
mäliikuntatunteja. Luokkahuoneissa voidaan 
järjestää erilaisia käsityökerhoja ja työpajo-
ja. Asukkaiden on mahdollista vuokrata tiloja 
omaan käyttöönsä esimerkiksi taloyhtiön ko-
kouksia varten. 

Viherkaavio
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Koulu
 +

 vapaa-ajan palveluita Toimistorakennuksia

Liiketiloja katutasossa
Kaupallista 

tilaa
+

tori

Pysäköintipalveluita

Toiminta- ja palvelukaavio

Autotie

Huoltoreitti

Pyörätie

Kävelytie/ lenkkipolku

Torialue

Reitistö

Asuinalueet on suunniteltu reitistöjen varrelle niin, että niiden 
saavutettavuus etenkin pyörällä ja kävellen on helppoa. Vihervyö-
hykkeen läpi kulkevan kevyeen liikenteen reitin on tarkoitus hou-

Paikoitus

Autopaikkoja on alueella yhteensä 450. Paikoitus on sijoitettu joko kadun-
varsille tai asuinrakennusten yhteyteen. Alueen koillisosassa voimalinjan 
alla on osittain maisemoitu parkkihalli, jonne on sijoitettu 20 % alueen 
autopaikoista. Jos voimalinja siirtyy pois nykyiseltä paikaltaan Hennan 
kaupungin eteläpuolelle tulee parkkihallin yhteyteen myös liiketoimin-
taa. Parkkihallin läheisyydessä on tori, jolla järjestetään viikottain eko-
markkinat. Tori on helposti saavutettavissa niin autolla kuin pyörälläkin. 

kutella ihmisiä käyttämään 
auton sijasta polkupyörää. 
Reitti tulee alueelle jo suun-
nitellun alueen viheraluetta 
mukaillen. Asuinalueiden 
läpi pujotteleva hiekkatie 
on kaikilta asuinalueilta hel-
posti saavutettavissa oleva 
kävely- ja lenkkipolku, joka 
johdattaa ulkoilijan veistos-
puiston ja metsikön kautta 
liikuntapuistoon. 

Autotie kiertää tehokkaasti 
Tyyppilän alueen mene-
mättä kuitenkaan  sen läpi. 
Läpikulkuliikenne on estetty 
katkaisemalla autotie koulun 
kohdalla. Tien katkaisu tekee 
koulun alueen samalla tur-
valliseksi ja rauhalliseksi.

Liikennekaavio

Vinjettikuva, sähkölinja siirretty
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Asuinalueet ja liikerakennukset

Alueen pääkadulla on muutamia kivijalkaliikkeitä. 
Pääkadun jatkuessa koululle päin rakennustyyp-
pi muuttuu korkeammista kerrostaloista pienker-
rostaloihin ja siitä pientaloihin. Pientalotontit yh-
distyvät niiden takapihalla olevaan metsikköön.  

Talotypologiat

Aksonometria, pääkatu

Aksonometria, kerrostalot

Näkymä pääkatu Leikkaus, pääkatu

Alueleikkaus
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50 m

Metsikön toisella puolella rinnetonteilla on terassoituja paritaloja. Nii-
den ikkunoista avautuvat hienot näkymät alla olevaan puistoon. Radan 
varressa alueen kaakkoisreunalla on muutama korkeampi toimistora-
kennus. Toimistorakennuksien muoto ja korkeus toimivat rataliikenteen 
äänenvaimentimina. 

Myös näköalapaikkana toimivan vesitornin lähellä alueen koilliskul-
massa on yhteisöllisempää asumista. Pihatiet on muodostettu niin, että 
niiden ympärille on ryhmitelty tiiviisti toisiinsa kiinnittyneitä asuinraken-

nuksia. Jokaisen asuintalon yhteydessä on kuitenkin muuriaidoilla raja-
tut hyvin yksityiset pihat. Asuinrakennukset ovat pieniä, sillä osissa ra-
kennuksista on yhteistiloja, jotka ovat asuinalueen asukkaiden vapaasti 
käytettävissä. Kytköstaloalueelle johtavan autotien toisella puolella on 
kaksikerroksisia townhouse -tyyppisiä rakennuksia. Ne kiinnittyvät su-
lavasti Veistospuistoon.

Alueleikkaus

Aksonometria, townhousealueAksonometria, pientaloalue

Aksonometria, terassitalotNäkymä , terassitalot

Näkymä , pientaloalue
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Alueen rakeisuuskavio
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Asemakaavaluonnos
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Hennan eteläinen alue on maastonmuodoil-
taan hyvin vaihteleva. Suuret korkeuserot 
inspiroivat meidät hyödyntämään alueen 
suunnittelussa korkeuserojen tuomia eri tun-
nelmia.

Suunnittelumme kasvoi läpi koko suunnittelu-
prosessin ja lopulliseen muotoonsa asti vah-

vasti maastonmuotoja mukailevana. Vahvoina 
alueina lähes alusta asti näimme koillisessa 
olevan mäennyppylän, etelässä kohoavan 
harjun, sekä alueen luoteiskulman metsäisen 
mäkialueen.

Nämä kolme omaavat työssämme kaikki vah-
van identiteetin, ja tuovat kuin oman “värinsä” 

kokonaisuuteen. Maastonmuotojen ja teiden 
määrittämänä muodostui näiden kolmen kuk-
kulan keskelle kaupunkikorttelimainen alue, 
keskusta, jossa alueen eri värit sekoittuvat.

Näin syntyi työmme Paletti.

Kalliolle, kukkulalle, rakennan minä majani

PALETTI
Jullius Kulppi, Riikka Laksela, Petteri Neijonen, Nonna Salonen,  
Tuula Tuomi

Näkymä triangelikortteliin
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Yleissuunnitelma
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Voimalinjan varjossa

Pohjoisessa kulkevan voimalinjan alle si-
joitimme idän puolelle Kalliopuutarhan ja 
lännen puolella alue jäi luonnonmukaiseksi. 
Idässä aluetta kiertävä ulkoilureitti kiemur-
telee sopivasti voimajohdon alta, ja samalle 
etäisyydelle sopii hyvin urbaanien alueiden 
väliin pieni kalliopuutarha. Sähkölinjan siir-
tyessä kaupungin eteläpuolelle puutarhaa 
täydentävät lisäksi kirsikkapuut. Lännessä 
tiheään asuintonteilla täytettyjen korttelien 
väliin tuntui vain sopivalta jättää hieman va-
paata luonnonmaastoa.

Parkkialueet & liikenne

Eteläisen Hennan tiestön yritimme sijoittaa 
paljolti jo olemassa olevien reittien kohdille. 
Pyrimme uusien reittien tekemiseen vain 
niistä kohdista, joista maasto sen helpoiten 
salli. Parkkitiloja löytyy sekä talokohtaisesti 
että suurempiin alueisiin jaoteltuna. Talokoh-
tainen pysäköinti on luonnollinen omakotita-
loja paritaloalueilla, tienvarsipysäköinti taas 
sopii hyvin urbaanimman keskustan tuntu-
maan. Koulun lähettyviltä löytyy suuremmat 
parkkivaraukset, sekä parkkialue että tien-
varsipysäköintiä, sillä koulun toivotaan ole-
van vilkas toiminnan keskus eikä käytössä 
ainoastaan kouluaikoina.

Viherkaavio

Tiestö
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Pysäköinti

Parkkipaikkasuunnitelma 500 autopaikalle / 1ap/100 asun-
to kem2

Tilkun parkkipaikat 25 paikkaa / sijoitus talokohtaisesti

Pistemäen parkkipaikka ja kadunvarsipaikoitus 94 paikkaa 
/ paikoitusalue

Kotokulman parkkipaikat 114 paikkaa

Triangelikorttelia ympäröivät parkkipaikat 98 paikkaa

Koulun parkkipaikat ja tienvarsi pysäköinti 71 paikkaa

Aurinkovallin pihaparkki 11 paikkaa

Aurinkovallin taloparkki 60 paikkaa

yhteensä 475 paikkaa

Asukaslaskelma alueittain 1150 as asukasmää-
rällä / asumisväljyys 50 kem2/hlö

Triangelikorttelin pienkerrostalot  650 as

Pistemäen pienkerrostalot   280 as

Aurinkovallin terassija rivitalot  100 as

Tilkun omakotitalot    75 as

Kotokulman omakotitaloalue   45 as

yhteensä    1150 as

Pysäköintikaavio

Pienoismalli
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Triangelikortteli

Triangelikortteli on Paletin suunnittelualueen 
tiheimmin rakennettu alue. Se on luonnolli-
nen jatke Hennan kävelykeskustalle ja toimii 
suunnittelualueen keskustana. Triangeli-
korttelissa on keskieurooppalainen vanhan 
pikkukaupungin tunnelma yhdistettynä suo-
malaiseen puukaupunkiin. Triangelikortteliin 
sijoittuu suunnittelualueen palvelut, kuten 
kahvila, kauppoja sekä vilkas ja tunnelmal-
linen toriaukio.

Tunnelma on keskieurooppalainen, vanhah-
tava, iisi.

Aksonometria triangelikorttelista

Näkymä triangelikorttelin keskustasta Portti alueelle Alueen korttelit pienoismallissa

Rakeisuuskaavio

Alueleikkaus
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Kotokulma

Kotokulman alue rajautuu voimalinjan ja Vah-
termäenkadun väliin, Triangelikorttelin länsi-
puolelle. Kotokulman alue on pientaloalue, 
jonka tontit ovat koko suunnittelualueen suu-
rimpia. Täältä kotinsa löytävät suuremmat 
perhekunnat, joille tila ja metsän siimeksen 
rauha ovat tärkeitä.Kotokulmantiellä sijaitse-
va pientalotonttien rivistö rajautuu Kotomet-
sän puistoalueeseen. Lähes luonnontilassa 

olevan Kotometsän läpi kulkevat polut kohti 
keskustaa ja alueelta löytyy myös Koirapuis-
to. Kotometsä rajautuu idässä Triangelikort-
telia reunustavaan paritalovyöhykkeeseen.

Tunnelma on rauhallinen, yksityinen ja kodi-
kas.

Tilkku

Alueista pinta-alaltaan suurin, itälän-
sisuuntaisen harjun päälle sijoittu-
va Tilkku, on rinnetonteista koostuva 
pientaloalue. Tilkkutien varrelta löytyy 
suunnitelmamme veikeä pientaloalue. Rin-
netontit ovat pintaalaltaan noin 450600 m2 
eli hieman pienempiä kuin Kotokulmassa. 
 
Tunnelma on värikäs, luonnonläheinen ja 
lämmin.

Aurinkovalli

Aurinkovallin asuinalueella on sekä kaupun-
kikuvallinen että meluntorjunnallinen merki-
tys. Aurinkovallin kaksi korkeaa viisikerrok-
sista terassitaloa toimivat suunnittelualueen 
maamerkkeinä oikoradalla kulkeville ja sa-
malla ehkäisevät meluhäiriötä alueella. Te-
rassitalojen omaperäinen arkkitehtuuri hou-
kuttelee nuorekasta, luovaa asukaskuntaa. 
Autopaikkoja saadaan kätevästi piilotettua 
suurten rakennusten pohjakerrokseen.

Tunnelma on nuorekas, urbaani, luova.

Kotokulman asuinalue pienoismallissa

Tilkun alue pienoismallissa

Aksonometria Aurinkovallista Havainnekuva portaista
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Pistemäki

Paletin suunnittelualueen koilliskulman 
Pistemäki sijoittuu omalle kukkulalleen Tri-
angelikorttelin itäpuolelle. Pistemäki on ase-
man läheisyydestä johtuen kohtalaisen te-
hokkaasti rakennettu kerros- ja rivitaloalue. 
Rengastie kiertää pistemäen asuinaluetta. 
Mäen laki on vapaa autoliikenteestä, ja se 
muodostaa ikäänkuin yhden suuren pihan 
koko Pistemäen asukkaille.

Alueen keskellä on päiväkoti. Alueelle aset-
tuvat mielellään aktiiviset lapsiperheet, jotka 
viihtyvät vilkkaassa tunnelmassa yhteispi-
hoilla.

Tunnelma on vilkas, pyöreä, yhteisöllinen.

Kerrosalalaskelma

Asuinkerrosalaa   57 700 kem2

Koulu    7 000 kem2

Päiväkoti    235 kem2

Triangelikorttelin palvelut  1 045 kem2

YHTEENSÄ   65 980 kem2

Mutkalanpellon koulu ja urheilukeskus

Aktiivista Mutkalanpeltoa halkoo hulevesi-
kosteikko, joka jakaa alueen urheilualuee-
seen ja eteläpuolen palstaviljelmiin. Alueelle 
sijoittuu myös yhtenäiskoulu. Koulun sijainti 
mahdollistaa yhteistyön Mutkalan tilan kans-
sa. Mutkalanpellon koulukeskuksen yhtey-
teen liittyy Mutkalanpellon ulkoilupuisto ja 
urheilukeskittymä. Rinteeseen rakennetun 
katsomon juurella sijaitsee jalkapallokenttä, 

Tilkunpuisto ja kiertävät ulkoilualueet

Tilkunpuisto on perheiden puisto. Leikki-
alueelta löytyvät niin hiekkalaatikko, kiipei-
lyteline kuin liukumäkikin. Tilkunpuiston läpi 
vievältä ulkoilureitiltä on yhteydet aluetta 
ympäröivään pururataan.

jonka vieressä on tennis- ja koripallokenttiä 
sekä skeittipuisto. Jyrkkä etelärinne on hyö-
dynnetty myös kiipeilytarkoituksiin.

Mutkalanpellon ulkoilupuistosta löytyy pieni-
muotoinen uimaranta, maastosta muokattu 
meluvallipuisto ja joogamahdollisuus tasa-
painokivien ääressä. Kokonaisuutta ympäröi 
pururata.

Aksonometria Piestemäestä

Mutkalanpellon koulu pienoismallissa

Alueleikkaus

Näkymä rinnealueelle
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“Henna huomenna”

Tulevaisuudessa näemme eteläisen Hennan 
ihmisen mittakaavaisena kaupunginosana, 
jonka sydämenä toimii tiivis, keskiaikaisen 
kaupungin ydin. Kaupunkitila tuntuu jalan-
kulkijan, ei henkilöliikenteen ehdoilla suun-
nitellulta. Alue kannustaa kulkemaan jalan ja 
reittien monipuolisuus tuo vaihtoehtoja. Alue  

 
 
on hauska, elämänmyönteinen ja täynnä mah-
dollisuuksia. Ihmiset ovat erilaisia, mikseivät 
olisi asuinalueetkin: eteläisen Hennan keskus-
ta ja kolme kukkulaa. On luontevaa lopettaa 
lainaukseen: ”Kalliolle kukkulalle rakennan 
minä majani”.

Asemakaavaluonnos
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Hennaario koostuu kahdesta typologialtaan 
erilaisesta alueesta. Koillispuolella on kau-
punkimaisempi kerrostaloista ja pienkerrosta-
loista koostuva alue, joka muodostaa vilkkaan 
jatkeen Hennan keskustalle. Keskusbulevardi 
kulkee läpi Hennaarion keskustan johtaen 

työpaikka-alueelle ja koululle. Lounaispuolel-
la sen sijaan on pientaloalue, jossa on town-
house-tyyppistä rakentamista. Hennaariossa 
keskeisessä roolissa ovat viheralueet, jotka 
noudattelevat koko Hennan kaupungin läpi 
kulkevaa vihervyöhykettä. Näillä viheralueilla 

tarjotaan hyvät pyöräily- ja kävelyreittiverkos-
tot. Asuinalueiden välissä kulkeva vihervyöhy-
ke johtaa koululle ja liikuntapaikoille, jakaa eri-
laiset asuinalueet ja on näin ollen keskeisessä 
asemassa luomassa Hennaarion ilmettä.

HENNAARIO
Tomas Hartman, Severi Hellstén, Aura Pajamo, Elena Saarijärvi,  
Taavi Tenhu

Näkymä pientaloalueelta vihervyöhykkeen poikki
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Yleissuunnitelma
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Virkistys- ja viheralueet

Hennaariossa on paljon eriluontoisia virkistysalueita. Kes-
kuspuisto toimii alueella suurimpana virkistysalueena. Se 
on luonteeltaan osin rakennettu ja osin luonnontilainen. 
Siellä on leikkipaikkoja niin rakennettuina kuin luontoon 
muodostuneina, oleskelualueita, puutarhaa ja hyötypuita. 
Omenapuisto on avara ja rakennettu puisto asukkaiden 
lähellä. Siellä on oleskelualueita ja leikkipaikkoja lapsil-
le. Siitä lähtee säteittäisiä raitteja kohti Keskuspuistoa. 
Raitit ovat yhtä lukuun ottamatta täysin autottomia. Ne 
ovat kivettyjä katutiloja, joissa on kivijalkakauppoja ja joi-
den keskellä sijaitsee viherkaistale, jossa kasvaa puita ja 
muuta vehreää. Townhouse-alueen keskellä oleva puisto 
on saman tapainen kuin Omenapuisto, mutta luonnonti-
laisempi.

Ideakaavio

Viherkaavio
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Katuverkostot

Hennaariossa autot ajavat vain muutamalla tiellä ja alueelle 
saadaan paljon pelkästään kevyelle liikenteelle tarkoitettuja 
rauhallisia ja turvallisia väyliä. Asuinalueiden, työpaikkojen 
ja koululaisten autoliikenne ohjataan keskustasta päin, kun 
taas koulun huoltoliikenne ja ulkopuolelta liikunta-alueille 
tulevat käyttävät junaradan alittavaa alikulkua. Autot oh-
jataan koulu- ja liikunta-alueille radan alta alikulusta niin, 
että etelärinne pysyy rauhoitettuna asumiselle. Osa auto-
liikenteestä kulkee alikulun kautta, jotta jyrkästä mäestä 
ei tarvitse kulkea autolla ja jotta asuinalueista ei tulisi liian 
läpikulkuisia. Alitustien kautta saadaan samalla pysäköin-
tialuetta alueen itäosaan koulun ja urheilualueiden lähelle. 
Alitustietä käytettäisiin tulevaisuudessa tuomaan autolii-
kennettä myös suunnittelualueemme eteläpuolella olevalle 
alueelle. Tämä tukisi ulkosyöttöistä suunnitteluratkaisua 
Hennassa.

Autot ja bussiliikenne kulkevat kaksisuuntaisesti Keskus-
bulevardia koululle asti, josta ne kääntyvät yksisuuntaiselle 
Kaarikadulle. Bussit ja autot palaavat lenkiltään takaisin 
Keskusbulevardille Yhdysraitin kautta. Townhouse-alueella 
on myös yksisuuntainen ajorata, joka on tarkoitettu huolto-
ajoon ja pysäköintiin. Sinne ajo tapahtuu puiston keskellä 
kulkevan mukulakivisen yhdyskäytävän kautta.  Tällä reitti-
valinnalla Townhouse-alueelle vältytään jyrkiltä teiltä. Myös 
kulku Hennan keskustaan on suorempi.

Pysäköinti

Pysäköinti sijoittuu pääasiassa molemminpuolisesti Kes-
kusbulevardin varteen, työpaikka-alueen lähistölle sekä 
Kaaritien varteen kampamaisesti. Townhouse-alueella on 
yksisuuntaista kadunvarsipysäköintiä sekä kampaparkke-
ja. Liikunta-alueen läheisyyteen sijoittuu pysäköintiä, joka 
palvelee myös koulun toimintaa. Paikoituksen sijoittaminen 
aivan autokatujen varteen luo alueelle paljon viihtyisiä, ka-
peita ja toisaalta vehreitä, meluttomia kevyen liikenteen 
katuja. Kaarikadun varressa oleva pysäköinti jää puistosta 
katsottuna piiloon muotoillun harjanteen ansiosta, jolloin 
pysäköinti ei valtaa tarpeettoman suurta huomiota puistos-
sa kulkijoilta.

Liikennekaavio

Paikoituskaavio



RyhmätyötHennaarioRyhmä 3

44

Kerrostaloalue

Alueen koillispuoli koostuu 2–4-kerroksi-
sista umpinaisista tai melko umpinaisista 
kortteleista. Rakennukset ovat harjakat-
toisia, korkeammissa harja on epäkesko ja 
pienemmissä se on keskellä rakennusta. 
Keskustasta päin tulevan Keskusbulevardin 
avulla  saadaan elävää kaupunkielämää 
jatkumaan tiiveimmänkin keskustan ul-
kopuolelle. Keskusbulevardilla on vilkkaan 
katuelämän lisäksi autoliikennettä, julkisen 
liikenteen reitti ja pysäköintiä kadun varres- 

 
 
sa. Alueen kortteleilla on omat vehreät si-
säpihat ja puistot lähellä. Kerrostaloalueen 
itäpuolella on toimisto- ja työskentelytiloja 
sekä pysäköintitiloja. Nämä rakennukset 
toimivat äänivalleina muulle alueelle.

Townhouse-alue

Lounaispuoli jyrkkine etelä- ja länsirintei-
neen rakentuu 1-2–kerroksisista  town-
house-asunnoista. Townhouse-talot ovat 

yleensä useamman talon ri-
veissä, mutta myös yksittäisiä 
pientaloja on. Rivit limittyvät 
rinteeseen niin, että alhaalta 
päin katsottuna rakenne näyt-
tää hyvinkin tiiviiltä, mutta to-
dellisuudessa talojen väleihin 
tulee mukavia pihasopukoita 
ja eloisaa katumiljöötä. Town-
houset menevät korkeuskäy-
rien mukaan, jolloin ne istuvat 
ympäristöön hyvin. Townhou-
se-alueella on tarkoitus kulkea 
pääasiassa kevyen liikenteen 
voimin, mutta alueelle on kui-
tenkin myös tie huoltoajolle ja 
pysäköinnille.

Aksonometria keskustakorttelista

Aksonometria reunakorttelista

Aksonometria keskustan itäpuolelta Aksonometria townhousealueelta

Korttelien sijainti kartalla
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Näkymä pientaloalueelle lounaasta

Leikkaus A-A

Leikkaus B-B
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1:2000

Asemakaavaluonnos
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1:2000

9

Näkymä bulevardilta kohti vesitornia

Vinjettikuva, sähkölinja siirretty
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Hennan puutarhakaupugin suunnittelussa 
päätavoitteita olivat rauhallisuus, viihtyisyys, 
monimuotoisuus ja vehreys. Puistot ja aukiot 
ovat lomittuneet keskenään siten, että yhdes-
sä ne luovat rikkaan ja vehreän vihervyöhyk-
keiden ketjun. Toimintoja on myös sijoitettu 
alueelle siten, että erilaiset aukiot, puistot ja 
julkiset rakennukset luovat mielenkiintoisen ti-
lasarjojen ketjun. Junarata ja sen aiheuttamat 

meluhaitat on otettu huomioon rakentamalla 
kerrostaloista ”muuri” junaradan varrelle, joka 
toimii meluvallina alueelle. Samoin etelärin-
teen rakennuksista rataa lähinnä olevat olevat 
selkästi korkeampia, jotta ne estäisivät melu-
haitan pääsyn alueelle.

Rinnetalot ovat suuressa osassa alueen arkki-
tehtuuria, ja ne luovatkin identiteetin

koko alueelle. Alueella on paljon mäkiä ja 
suuriakin eroja maastonmuodoissa, jotka on 
otettu huomioon rakennusten sijoittamisessa. 
Alueella on vastaavasti erityyppisiä asuinaluei-
ta, joiden rakennustypologia vaihtelee suures-
ti. Jokaisella alueella on vahvasti oma identi-
teetti, mutta niitä yhdistää läpi alueen kulkeva 
vihervyöhyke.

PARATIISIRINNE
Inka Gransten, Roope Hannonen, Daniel Herkert, Heidi Nyblom,  
Tobias Sädekoski

Kaavio Hennan alueista ja toiminnoista
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100m

Yleissuunnitelma Yleissuunnitelma, olemassaoleva sähkölinja
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Alueen keskeiset alueet ja toiminnat

Hennan asuinalue koostuu tilasarjoista ja 
useista erilaisista toiminnoista, jotka lomittu-
vat keskenään luoden mielenkiintoista ja mo-
nipuolista tilaa. Alueelle saavuttaessa tullaan 
ensin kauppatorille, jossa järjestetään erilaisia 
tapahtumia ja markkinoita. Tori rajautuu ym-
päröiviin rakennuksiin, joihin sijoittuu erilaisia 
palveluja ja liiketiloja.

Kauppatorilta eteenpäin kuljettaessa saavutaan 
kaupunkipuistoon, jonka laidalle on sijoitettu 
paviljonki hulevesialtaan laidalle. Kaupunki-
puisto on suunniteltu viihtyisäksi oleskelupai-
kaksi, jossa on sekä istutettuja alueita sekä 
avointa nurmitilaa.

Kaupunkipuiston laidalla on pienkerrostaloja, 
joissa on sekä asuintoja että liiketiloja. Ka-
punkipuistosta kadun toisella puolella on mo-
nitoimitalo, jossa voidaan harrastaa erilaista 
kerhotoimintaa sekä esimerkiksi erilaisia ilta-
kursseja. Monitoimitalo, samoin kuin keskus-
puiston paviljonkikin, on myös vuokrattavissa 
yksityiskäyttöön, esimerkiksi isompia juhlia 
varten.

Alueen luoteiskulmaan on jätetty laajempi 
luonnonmetsäalue, joka on tarkoitettu virkis-
tyskäyttöön. Metsässä kulkee paljon pieniä 
metsäpolkuja, joita pitkin on helppo seikkailla 
metsässä.

Vesitorni toimii maamerkkinä, ja sen yhtey-
dessä on näkötorni, jonka huipulta voi ihailla 

koko Hennan alueen kauneutta. Näkötornin 
läheisyyteen on jätetty myös luonnonmetsää 
virkistysalueeksi. Virkistysalueen etelälaidal-
la on jyrkempi mäki, joka toimii talvisaikaan 
pulkkamäkenä ja muutenkin koulun yhteydes-
sä lasten leikkimetsänä.

Alueella on useampi leikkipuisto metsäaluei-
den lisäksi, jotta pienimmillekin lapsille olisi 
turvallisia ja virikkeellisiä leikkialueita.

Alueen käyttö- ja toimintakaavio

Tehokkuuskaavio
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Katuleikkaukset

Liikennekaavio ja reitistö
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Rinnetalot

Rinnetalot sijaitsevat suunnittelualueen etelä-
rinteissä. Rinne on kohtuullisen jyrkkä, mikä on 
vaikuttanut rakennusten suunnitteluratkaisuihin. 
Talot ovat voimakkaasti terassoituja, jolloin jokai-
sen asunnon oma yksityinen piha on alemman 
asunnon katolla. Rinnetalot on suunnattu etelään 
päin, jotta kaikille terasseille tulee luonnollisesti 
auringonvaloa. Rinnetalot on sijoitettu rinteeseen 
tiiviisti, ja asuntojen pihat on keskitetty terasseil-
le. Rinnetaloalueen läpi kulkee vihervyöhyke ja 
kevyenliikenteen väylä, joka jakaa rakennukset 
ylempiin ja alempiin rakennusvyöhykkeisiin. Sekä 
ylemmillä että alemmilla talovyöhykkeillä autopai-
kat on sijoitettu katoksiin rakennusten yhteyteen.

100m

Kerroskorkeudet Rinnetalokorttelin sijainti

Näkymäkuva rinnetaloista

Leikkaus rinnetaloista

Rinnetalot työmalissa

Alueleikkaus

Rinnetalot työmallissa
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100m

100m

Äänivallina toimivat kerrostalot

Alueen itäreunalla moottoritien ja junaradan 
varrelle on suunniteltu pienkerrostaloja, jotka 
yhdessä muodostavat meluvallin, jolloin var-
sinainen asuinalue säilyy rauhallisempana. 
Radan vieressä sijaitsevat rakennukset on 
äänieristetty riittävän tehokkaasti, jotta asu-
minen on viihtyisää ja rauhallista myös niissä. 

Pienkerrostalot ovat 3-6 kerroksisia, ja alim-
piin kerroksiin on varattu tilaa vuokrattavil-
le toimistoille tai mahdollisesti liiketiloille.

Keskustapienkerrostalot

Keskustassa torin läheisyydessä on pienker-
rostaloja, joiden 
ikkunat avautuvat 
kaupunkipuistoon 
tai viihtyisille sisä-
pihoille. Pienker-
rostalot ovat 3-4 
kerroksisia ja osan 
alimmissa kerrok-
sissa on liiketiloja. 
Rakennuksilla on 
kadunvarsipaikoi-
tus, jolloin ei tarvita 
erillisiä autoka-
toksia, ja alueen 
kokonaisilme säilyy 
kaupunkimaisena.

Aksonometria kerrostalosta

Kerrostalon sijainti

Keskustapienkerrostalojen sijainti
Aksonometria 
keskustapienkerrostaloista
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Pientaloalue

Omakotitaloalue sijoittuu mäen päälle ja ton-
tit mukailevat maastonmuotoja. Talot on si-
joitettu tontille siten, että pääosa pihasta on 
etelään päin, jotta piha saisi mahdollisimman 
paljon aurinkoa. Pientalot ovat pääosin puoli-

toistakerroksisia ja harjakattoisia. Alueen läpi 
kulkee pihakatu, josta kuljetaan tonteille. Jo-
kaiselle tontille on erikseen oma autopaikka/
katos talon yhteydessä. Tontit ovat pääosin 
noin 500-700m2, jotta myös niille asukkaille, 
jotka kaipaavat enemmän omaa tilaa ympäril-
leen löytyy sopivia asumisvaihtoehtoja.

Pientaloalue rajautuu idän puolelta vihervyö-
hykkeeseen, jonka läpi kulkee kevyenliiken-
teen väylä, ja lännen puolelta puistoon, jossa 
sijaitsee myös leikkipuisto. Alue on siis rauhal-
linen ja viihtyisä sekä ja sopii erityisesti lapsi-
perheille.

Pari- ja rivitaloalue

Alueen keskelle muodostuu puolijulkisen puis-
toalueen ympärille pari- ja rivitaloista viihtyisä 
asuinalue. Harjakattoiset rakennukset ovat 
alueella vaihtelevasti 2-3 kerroksisia, mikä 
luo vaihtelevaa ja monipuolista ilmettä asuin-

rakennuksille. Pääsisäänkäynnit ovat kadun 
puolelta, jonka yhteydessä on myös oma au-
tokatos jokaiselle asunnolle. Takapihalle on 
rajattu myös omat yksityiset pihat joka asuk-
kaalle, jotta myös yksityisempään oleskeluun 
annetaan mahdollisuus. Keskelle rajautuvalle 
yhteispihalle on sijoitettu grillikatos asukkai-

den käyttöön. Alueen läpi kulkee vihervyöhyke 
ja kevyenliikenteen väylä, jonka varrella alueen 
sisäpihalla on myös leikkipuisto alueen pie-
nimpien iloksi.

100m

100m

Pientaloalueen sijainti Aksonometria pientaloalueesta

Pari- ja rivitaloalueen sijainti Aksonometria pari- ja rivitaloalueesta
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Asemakaava muodostuu erityyppisistä kau-
punkimaisista asuinalueista ja keskustan 
torialuetta ympäröivistä liike- ja palvelura-
kennusten alueista. Alueen pohjoisosassa ja 
itäpuolisen radanvarren muurimaisessa osas-
sa rakentaminen on kerrostalovaltaisempaa ja 

tehokkaampaa. Eteläpään rinteillä ja tori- sekä 
muurialueen välissä on pientalovaltaisempia 
alueita. Alueella on myös rivitalorakennuksille 
varattuja tontteja. Korttelit pyritään rakenta-
maan tiiviisti katulinjaa vasten varsinkin lä-
hellä torialuetta selkeää katutilaa korostaen. 

Eteläpuolisella rinteellä sijaitsevalla pienten 
omakotitalojen alueella tullaan rakentamises-
sa soveltamaan ryhmärakentamismenettelyä. 
Koko alueen suunnittelun lähtökohtina ovat 
olleet luonnonläheisyys ja maastonmuotojen 
huomioiminen.

HEMMA
Ville Aaltonen, Elina Aho, Timo Jyrinki, Jussi Kalliokoski, 
Outi Keskinen 

Kortteliaksonometriat
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Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 26,5 hehtaaria. Rakennettuja 
alueita on yhteensä 13,2 hehtaaria ja viheralueita 12,1 hehtaa-
ria ja liikenne- tai tiealueita 1,2 hehtaaria. Asukkaita alueelle 
tulee noin 1400. Asumiselle varataan yhteensä 26,1 hehtaaria. 
Kortteleiden yhteenlaskettu kerrosala on 65320 kem2. Asumi-
seen on osoitettu 51480 kem2 joista pienkerrostaloille 26050 
kem2, pientaloille 25230 kem2 ja ryhmärakentamiselle 2400 
kem2. Liike- ja palvelurakennuksille on osoitettu 13840 kem2.

Puutarha ja liikunta-alue

Koulun yhteyteen liittyy viheralueko-
konaisuus. Viheralueella yhdistyvät 
saumattomasti liikunnan, vapaa- 
ajan ja koulutuksen toiminnot. Koko-
naisuus koostuu siirtolapuutarhasta, 
kasvitieteellisestä puutarhasta sekä 
liikunta-alueesta. 

Siirtolapuutarha-alueella on yhteis-
käytössä olevia siirtolapuutarhamök-
kejä sekä asukkaiden vuokraamia 
maapalstoja. Osa maapalstoista on 
koulun opetuskäytössä. Kasvitieteel-
linen puutarha sisältää laajan kirjon 
pohjoiseurooppalaista kasvillisuutta 
lajiteltuna teemoittain alueelle. Lii-
kunta-alueella on yksi suurempi ja 

kaksi pienempää palloilukenttää. 
Lisäksi keskellä on juoksurata ja pi-
tuus- ja korkeushyppypaikat.

Koko alue on samanaikaisesti niin 
opetus- kuin vapaa- ajankäytössä. 
Koulun opintotarjonnassa on valitta-
vissa biologiaan ja maantieteeseen 
painotettu opintosuunta, joka opettaa 
oppilaille ekoajattelua.

Virkistys- ja liikunta-alueet

Alueella tällä hetkellä vallitsevasta 
luonnontilaisuudesta pyritään säi-
lyttämään rakentamisen lomassa 
osa. Etenkin alueen mäkien huiput 
on tarkoitus jättää luonnonmetsiksi 
virkistyskäyttöön. Metsäalueet muo-Kerroskorkeudet

Rakeisuus alueittain Vihersuunnitelma
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dostavat nauhamaisen yhtenäisen vihervyöhykkeen. 
Eteläpään peltoalueesta tulee yhteistä viljely- ja puis-
toaluetta, jolla on myös lähelle rinteeseen sijoittuvan 
koulun osalta opetuksellisia päämääriä. Alueen ete-
läpäässä lähempänä rataa sijaitsee pieni siirtolapuu-
tarha-alue. Siirtolapuutarhan ja puistoalueen viereen 
sijoittuu liikunta-alue urheilukenttineen.

Liikennejärjestelyt

Alueesta on tarkoitus tulla pääosiltaan autoton. Lä-
pikulkuliikenne pyritään minimoimaan, ja suurin osa 
alueen teistä on tarkoitettu pääasiassa kevyelle lii-
kenteelle. Autoliikenne ohjataan kehämäisesti alueen 
ulkolaidoille. Huolto- ja pelastuskaluston vaatimat 
tilantarpeet on kuitenkin huomioitu kaikkialla alueen 
tiestössä. Pysäköinti sijoittuu tiheämmin rakennetuil-
la alueilla torin ja muurin alla kahteen parkkihalliin. 
Osalla alueista on kadunvarsipysäköintiä. Myös aluet-
ta rajaavan voimalinjan alapuolta tullaan hyödyntä-
mään pysäköintiin.

Palvelut

Alueen eteläreunalle on varattu tontti yhtenäiskou-
lulle, johon on tarkoitus tulla 600 oppilasta. Torin ja 
tiiviimmän kävelykeskustan sekä muurin keskiosan 
alueella on varauksia palvelurakennuksille. Alueelta 
on hyvät julkisen liikenteen yhteydet Lahden ja Hel-
singin suuntaan lähijunilla, tosin vuoroväli on vielä 
yksi tunti. Tulevaisuudessa vuoroväli tulee todennä-
köisesti laskemaan puoleen tuntiin. Poikittainen julki-
nen liikenne Orimattilan ja Kärkölän suuntaan tapah-
tuu linja-autoilla.

Häiriötekijät

Ympäristön suurimpina häiriötekijöinä ovat alueen 
sivu kulkevat liikenneväylät. Moottoritien melu ja 
päästöhaitat ovat melko yhtäjaksoisia ja etenkin 
ruuhka- aikaan voimakkaita. Raideliikenne aiheuttaa 
myös säännöllistä meluhaittaa. Asutus tullaan kuiten-
kin sijoittamaan siten, että liikenneväylistä aiheutuva 
meluhaitta häiritsee asukkaita mahdollisimman vä-
hän. Radanvarren muurimainen rakennusmassa toi-
mii samalla meluvallina.

Puutarha- ja liikunta-alue

Liikenne, palvelut sekä alueleikkauskohdat
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Alueleikkaus A-A

Kortteliaksonometriat

Näkymä etelästä

Kuva ekskursiolta alueelle
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Alueleikkaus B-B

Katuleikkaus junaradan vierestä

Katuleikkaus keskusaukiolta

Kuva ekskursiolta alueelle

Perspektiivikuvien sijainnitKatunäkymä keskusta-alueella

Näkymä keskusta-alueen aukiolle
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Ryhmärakentaminen

Hennan suunnittelualueen etelärinteen asuinalueen läntinen 
puoli muodostuu pääasiassa ryhmärakentamisperiaattel-
la toteutettavista useamman pientalon pihapiireistä. Rataa 
kohden rakennustyyppi muuttuu terassimaisiksi rinnerivi-
taloiksi, yhdistyen radanreunan meluvallitalon alueeseen. 
Länsipuolen pientaloalueella sallitaan vapaamuotoisempi 
rakentaminen kuin muualla alueella. Rakennusten ulkoasua 
ja rakennusmateriaaleja ohjataan rakennustapaohjeilla.

Alueen pääasiallinen rakennusmateriaali on puu. Asuntoihin 
suositellaan kuivakäymälöitä ja maalämmön lisäksi talo-
kohtaista puulämmitystä. Pientalot muodostavat pihapiire-
jä, joissa kutakin asuntoa kohden on pieni oma piha, sekä 
yhteinen isompi piha. Osa piha-alueesta on varattu viljely-
palstoille. Tontilla on varsinaisten asuinrakennusten tonttien 
lisäksi varaus yhteistilalle, sekä parille lisärakennukselle 
mahdollista laajennustarvetta varten. Yhteistilaan sijoitetaan 
ensisijaisesti sauna- verstas- ja varastotiloja. Asukasyhtei-
söjä kannustetaan yhteisauton käyttöön. Asuntojen pinta-ala 
ei saa ylittää 50m2, jotta asuntoja koskevat talotekniikka- 
ja energiasäädökset olisivat joustavammat. Tämä mahdol-
listaisi yhdessä ryhmärakentamistavan kanssa edullisen 
rakentamisen. Aiemmin Suomessa toteutetetuissa ryhmä-
rakentamishankkeissa, sekä Saksassa toteutetuissa Bau-
gemeinschaft-hankkeissa on päästy jopa 30 % kustannus-

säästöihin (Lehtonen, Norvasuo 2008, 
Asuttaisiinko toisin? Kaupunkiasumisen 
uusia konsepteja kartoittamassa).

Jousto rakennusmääräyksissä mahdol-
listaa monentyyppisen rakentamisen. 
Alueelle voisikin muodostua monimuo-
toista, mutta mittakaavaltaan yhtenäis-
tä rakennuskantaa erityyppisten asuk-
kaiden tarpeisiin. Jousto mahdollistaisi 
teknologiasta riisutun, puusta perintei-
sin menetelmin valmistetun hengittä-
vän rakenteen, jonka runkona toimisi 

hirsi. Alueella voisi olla myös tehdasval-
misteisista tilaelementeistä muodostu-
via asuntoja. Asunnot voisi keveytensä 
ansiosta perustaa myös laaksonpohjan 
huonommalle saviselle rakennusmaal-
le, eikä ylempänä metsäisellä rinteellä 
tarvitsisi tehdä massiivisia perustustöi-
tä, jolloin alkuperäistä maastonmuotoa 
ja puustoa voisi säilyttää enemmän ra-
kennuksen ympärillä. Myös osa radan 
puoleisista terassirivitaloista voitaisiin 
toteuttaa ryhmärakentamisena.

Mahdollinen asukasryhmä on ekolo-
gista ja luonnonläheistä elämäntapaa 
tavoittelevat nuoret perheet, jotka hyö-
tyvät yhteisöllisyydestä Esimerkiksi 
lastenhoidon muodossa. Myöhemmin 
perheyhteisö voi rakentaa yhteisen “tei-
nitalon”, jossa olisi oma huone nuoril-
le useammasta perheesta. Kun nuoret 
myöhemmin muuttaisivat muualle opis-
kelemaan, voisi talon vuokrata, tai sen 
voisi muuttaa työ- ja vierashuoneiksi. 
Myös senioriasuntoja voisi toteuttaa 
samalla mallilla, jolloin asukkaat saisi-
vat toisistaan turvaa vanhuudenpäivien 
viettoon. Myös homeelle herkistyneet ja 
teknologia-alisteiseen asumiseen kyl-
lästyneet voisivat viihtyä sisäilmariskit 
ja teknologia minimoiden rakennetuis-
sa taloissa.

Alueleikkaus

Ryhmärakentamisen prosessikaavio
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Asemakaavaluonnos



64

Suunnittelualue sijaitsee Orimattilan Hennas-
sa, keskeisellä sijainnilla osana ekokaupunkia. 
Alueen rikkauksia ovat valoisat metsät ja suu-
ret korkeuserot. Haasteena voi pitää viereisen 
junaradan ja moottoritien melua, sekä etelässä 
olevaa rakentamiselle epäedullista savikkoa.

Korkeus vaihtelee eteläisen peltoalueen 
+84,4:stä pohjoisen mäenharjan +114,6:een. 
Itäpuolella Hennan kaupunkia rajaa oikorata, 
joka ohittaa suunnittelualueen noin +94 kor-
keudella. Puolet siitä kulkee penkereen pääl-
lä ollen kymmenisen metriä muuta aluetta 
ylempänä, ja noin puolet ohituksesta on lou-
hittu selänteen läpi, jolloin rata on kymmenen 
metriä alueen alapuolella. Suunnittelualueen 
eteläpuolella ratapenger on hyvin hallitseva 
elementti monella tavalla. Sen läpi menee yk-
sikaistainen alikulku, josta on yhteys Salusjär-
ventielle.

Alue jakautuu siten, että rakentaminen kes-
kittyy pohjoispuolelle ja matala savipohjainen 
alue on virkistyskäytössä. Siellä ovat skeitti-
puiston lisäksi muut urheilukentät ja koulupi-
ha. Tunnelma ei ole yleisurheilukenttämäinen, 
vaan puistomainen. Puisto muuttuu vähitellen 
luonnonmetsäksi, ja savikosta kohoavassa 
rinteessä alkaa asuinalue. Jyrkässä rinteessä 
on erimittakaavaisia “kulmataloja”. Kaikissa 
sovelletaan samaa ideaa rinteen profiilin säi-
lyttävästä rakennusmassasta, jonka variointi 
tekee alueesta kiinnostavan. Rinteen kyljessä 
on kevyenliikenteenväylä, joka kulkee “kulma-
talojen” ali koululta kohti länttä ja pohjoista. 
Suunnittelualueella on kolme isompaa, erillis-
tä asuinaluetta, joilla kullakin on omanlainen 
tunnelmansa ja rakennustyyppinsä. Kaikkiaan 
alueella on asumiseen käytetty noin 43 800 
kerrosalaneliömetriä. “Kulmatalojen” asuina-
lueen lisäksi alueen luoteisnurkassa on 2-3 

-kerroksisten pientalojen alue pihakatuineen. 
Pihakaduista syntyy aktiivisia sisääntuloaluei-
ta, joiden katutilan leveys on vaihteleva. Neljä 
korttelia muodostaa yhdessä ”päivänkakka-
ra-alueen”, jonka jokaisessa korttelissa on 
oma yhteisöllinen palvelutalo ”korttelimum-
mola”. Korkeimman kukkulan eteläpuolelle 
sijoittuu kolmas asuinalue. Se koostuu 4-ker-
roksisista kerrostaloista, 3-kerroksisista town-
house-tyyppisistä rakennuksista, sekä 2-ker-
roksisista rivitaloista. Rakennusten väliin jää 
puolijulkisia ja yksityisiä piha-alueita ja aukioi-
ta. Autot pysäköidään kadunvarren vinopark-
keihin. Isompien asuinalueiden lisäksi koillis-
kulmassa ja radanvarressa ovat pienemmät 
kerrostaloalueet. Koilliskulman kerrostaloalue 
sijoittuu Hennan bulevardin varteen. Katua ra-
jaa matala rakennusmassa jossa on liiketiloja.

V-HENNA
Jukka-Veli Heikka, Hanna-Riitta Lappalainen, Noora Lehtinen,  
Marko Raiski, Pekko Sangi 

Näkymä L-/rinnetaloille
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Suunnittelualue päättyy pohjoisessa sijaitsevaan ekotoriin. To-
rin sijainti kävelykadun päätteenä linkittää alueen masterpla-
nin kirjastoaukioon. Ekotori palvelee koko Hennan alueen 
asukkaita. Torialue on avoin, monipuolinen yhteisöllisyyden 
keskus, jossa voi järjestää tapahtumia. Aukiota voi muokata ja 
rajata kevytrakenteisilla paviljongeilla ja kojuilla.

Suunnitelmassamme meluongelma sekä ratapenkereen hal-
litseva asema on otettu haltuun kasvattamalla penkereen 
sivuun kiilamainen luiska, joka nousee ja levenee muuttuen 
rinteen kyljessä rakennusmassaksi, joka sisältää koulun ja 
muita yhteiskäyttötiloja. Koulu on saavutettavissa autolla sekä 
etelän että pohjoisen suunnasta, mutta sinne johtaa myös 
turvallisia kävelyreittejä. Kiilan pohjoispäässä on kerrosta-
loja parkkialueineen. Luiska toimii samalla kevyenliikenteen 
väylänä, joka johtaa suoraan Hennan keskustaan. Ylempänä 
rinteessä luiska pilkkoutuu ja erilliseen osaan sijoittuu esikou-
lu ja päiväkoti. Rakennusmassan vierelle syntyy piha-alueita, 
joita on myös viherkatolla. Kevyenliikenteen väylä kulkee vi-
herkaton kautta.
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Rakeisuuskaavio Näkymä ekotorille

Ekotorin sijainti voimalinjojen pysyessä alueella

Kaavio torikojujen muunneltavuudesta
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Keskeisenä tavoitteena olemme pitä-
neet kevyenliikenteen helppoutta ja 
autoliikenteen hillittyä asemaa. Kaik-
ki rakennukset ovat saavutettavissa 
autolla, mutta autotietä on määräl-
lisesti vähän, eikä se häiritse ke-
vyttä liikennettä tai luonnonrauhaa.  
Asuinalueille tullaan autolla pohjoi-
sesta Hennan bulevardin kautta, tai 
idästä alikulun läpi. Kevyt liikenne 
jakautuu “metsäkatuihin” ja pienem-
piin polkuihin. Olemme halunneet 
luoda erityyppisiä ja eritunnelmaisia 
katutiloja, mikä tekee jalankulkemi-
sesta miellyttävää ja lyhentää mat-
kaa. Kävelyreitit kulkevat rinteissä 
suoraan ja mutkitellen, kiertävät 
ja ylittävät mäkiä rajautuen raken-
nuksiin tai metsiin. Kulkukokemus 
on tilallisesti vaihteleva ja näkymät 
kiehtovia.

Suunnitelmassamme näkyvät arvos-
tamamme asiat: luonto ja ihminen. 
Ihmisen koko elinkaari on arvokas; 
ympäristö, joka ruokkii ja tukee lap-
sen kokemusmaailmaa ja turvalli-
suudentunnetta, on viihtyisä kaikille. 
Inspiraationlähteenä käyttämämme 
Mikä-mikä-maa kätkeytyy aluetta 
halkoviin luontovyöhykkeisiin, jois-
sa aikojen saatoissa muovautuneet 
kumpareet ja rinteet vanhoine pui-
neen sulautuvat rakennettuihin vi-
heralueisiin ja niiden harrastuspaik-
koihin.

Kerroskorkeudet

Liikennekaavio

Viheralueet

Palvelukaavio

Alueleikkaus
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Talotypologiat  
Alueelle sijoittuu monipuolista asumista. Asu-
mismuotoja ovat kytketyt erillispientalot, ker-
rostalot ja rivitalot. Asuintalojen kerrosluvut 
vaihtelevat 1,5:n ja neljän välillä. Asuinraken-
nusten pääjulkisivumateriaalin on ajateltu ole-
van puu.

Leikkaus 

Näkymä rinne- / L-taloista

Aksonometria townhouse-alueelta

Pysäköinti  
Alueella paikoitus sijoit-
tuu pääosin maantasoon. 
Pysäköintiratkaisut vaih-
televat osa-alueittain. 
Osa alueen pysäköin-
nistä on ratkaistu ka-
dunvarsipaikoituksena. 
Pysäköinti pientaloalueel-
la on omilla tonteilla. 
Harjun etelärinteeseen 
rakennettavien ak-kort-
telialueiden pysäköin- 
ti on esitetty sijoitettavak-
si erillisille paikoitusalu-
eille, jotka sijoittuvat puis-
toalueen korttelialueelle. 
Osassa rinnetaloista on 
hyödynnetty maaston-
muotoja pysäköintikan-
siratkaisujen muodossa.
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Alueelle sijoittuu yhte-
näiskoulu, johon kuulu-
vat alakoulu, yläkoulu ja 
päiväkoti samaan raken-
nuskokonaisuuteen. 10 
000 asukkaan Hennassa 
tulee Orimattilan väestös-
tä saatavien lukujen pe-
rusteella olemaan 1000-
1200 oppilasta.

Havainnekuva koulukeskuksesta

Näkymä puistoon
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Erillispientalojen korttelialue.

Lähivirkistysalue.

AO

VL

YO

Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.MU

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.ET

Asuinkerrostalojen korttelialue.AK

Lähipalvelurakennusten korttelialue.PL

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.VU

Leikkipuisto.VK

Palvelurakennusten korttelialue.P

Asuinrakennusten korttelialue.A

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu

as

Osa-alueen raja.

KATU Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

8 400 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

IV Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa asuinrakennuksen.

t Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

ma-LPY Maanalainen yleinen pysäköintilaitos.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Istutettava/säilytettävä puurivi.

Katu.

Katuaukio / tori.

Jalankululle varattu katu / tie.

Jalankululle ja polkupyörille varattu katu / tie.pp

Jalankululle ja polkupyörille varattu katu / tie, jolla huoltoajo on sallittu.pp/h

Pihakatu.

Hidaskatu.hk

Ajoyhteys.ajo

Pysäköimispaikka.p

Katualueen rajan osa, josta kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Vesialue.w

Polku.

ASEMAKAAVALUONNOKSEN MERKINNÄT JA SELITYKSET

Asemakaavaluonnos
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Suunnittelualue Uolevi on osa uutta Hennan 
kaupunkia. Uolevin asemakaava-alueen tar-
koituksena on täydentää Hennan kaupungin 
olemassa olevaa kaupunginosan suunnitel-
maa.

Kaava-alue muodostuu asuinalueista, puoli-
julkisista ja julkisista puistoalueista sekä jul-
kisten toimintojen keskusta-alueesta. Hennan 
pohjoisosan suunnitelman ja Uolevin suunnit-
telualueen väliin jää puiden reunustama viher-

vyöhyke, jonka välistä menevä bulevardi liittää 
alueet luontevasti toisiinsa. Bulevardin molem-
mille puolille sijoittuu asuinalueita. Bulevardin 
varrella on julkisten toimintojen korttelialue ja 
sen päätepisteenä on alueen peruskoulu. 

Alueen reunoille, joissa liikenne on vilkkaim-
millaan, on sijoitettu pienkerrostaloja suojaa-
maan sisempiä alueita melulta. Sisemmille 
korttelialueille on sijoitettu kytkettyjä pienta-
loryhmiä. Sijoittelussa on tavoiteltu kaupun-

kimaista tunnelmaa, jossa luonnolle annetaan 
kuitenkin tilaa. Sopivan väljyyden vaikutelma 
saadaan vetämällä päämassa irti katutilasta, 
mutta jäsentelemällä kuitenkin etupiha halli-
tusti, jolloin katutilaan syntyy yhtenäinen rytmi. 
Asuntokohtaiset pihat on suunnattu kahteen 
eri suuntaan, joka mahdollistaa näkymät eri 
ilmansuuntiin ja luo kaksi eri luonteista piha-
tilaa.

UOLEVI
Annika Alanko, Henri Lautamäki, Aleksi Murtojärvi, Pia-Sofia Pokkinen, 
Nina Pommelin 

Näkymä läntiseltä suunnittelualueelta Murtojärventieltä
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Viheralueet on sijoitettu ympäri Uoleviä niin, että 
liikkuminen alueella on mielekästä ja luonnonlä-
heistä. Alueella on pieniä yksittäisiä viheralueita, 
jotka lisäävät alueen asukkaiden naapurikon-
takteja. Viheralueet toimivat eräänlaisina välie-
tappeina siirryttäessä paikasta toiseen. Tont-

tirivistöjen välit on rajattu pensasaidoin, joiden 
välistä on paikoin julkisia reittejä yhteisille vihe-
ralueille.

Yhteisöllisyyttä vahvistavat kukkuloiden laelle 
suunnittelemamme yhteiset asukaspihat, jotka 

toimivat samalla kaikkien uoleviläisten puisto-
alueina. Näin sekoittuu puolijulkisen, julkisen, 
yksityisen ja puoliyksityisen raja. Myös tasai-
semmilla alueilla olevien kytkettyjen pientalojen 
välille muodostuu yhteisiä, kahden tai useam-
man rakennuksen muodostamia asukaspihoja. 

Viherkaavio Rakeisuuskaavio

Rakeisuuskaavio sähkölinjan pysyessä alueella Julkiset ja yksityiset käytöt alueella

Asuinrakennus

Julkinen rakennus
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Asukaspihoilla asukkaat voivat 
halutessaan keskenään sopia 
esimerkiksi hyötyviljelystä tai 
yhteisestä puutarhanhoidosta. 
Suunnittelualueen eteläpuolelle 
sijoittuu liikunta- ja virkistysalue. 
Alueelle sijoittuu yksi iso urheilu-
kenttä, pienempi jalkapallokenttä 
sekä kaksi tenniskenttää. Urhei-
lualueelle on kevyen kulku suo-
raan koululta tai alueen itä puo-
lelta jalan ja länsi puolelta autolla.

Liikunta- ja virkistysalueelta alkaa 
ulkoilureitistö, joka kiertää alueen 
ympäri. Ulkoilureitti tarjoaa väylän 
kesällä lenkkeilijöille ja talvella 
hiihtäjille. Alueelle sijoittuu yksi 
isompi leikkipuisto. Suunnitte-
lualueen pohjoislaidalla on voi-
malinja. Alueen suuunnittelussa 
on otettu huomioon rakennusten 
sijoittelu mikäli voimalinja säilyy 
olemassa olevassa paikassa sekä 
jos sitä on mahdollista siirtää.

Liikennekaavio, autotiet

Liikennekaavio, kevyt liikenneReitistö
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Korttelialueet ryhmittyvät viiteen isompaan 
alueeseen. Neljä alueista on varattu asumiselle. 
Viides korttelialue, jota ympäröi neljä asumiselle 
suunnattua korttelialuetta, sisältää liiketoimin-
nalle varatun alueen. Asuinrakennukset on py-
ritty sijoittamaan maastoon niin, että ne avautu-
vat valoisiin ilmansuuntiin.

Kortteliratkaisut perustuvat kytkettyihin pienta-
loihin, yksittäisiin pientaloihin tai kerrostaloihin. 
Kytketyt pientalot sijaitsevat omilla tonteillaan. 
Rakennusmassat muodostuvat kahdesta seläk-
käisestä, lapekattoisesta osasta. Asuntojen pe-
rusidea on yksilöllisen oman kodin luominen jo-
kaiselle perheelle, joka toimii muuntojoustavasti 

elämäntilanteiden muuttuessa. Talot on kytketty 
toisiinsa nivelosalla, jossa asukkaan valinnan 
mukaan voi olla autotalli, viherhuone, varasto-, 
työ- ja askarteluhuone. Nivelosa on mahdollista 
erottaa myös yksiöksi. 

Aksonometria Seppo Auran kadulta

Aksonometria asuinkorttelista Aksonometria keskusta-alueelta

Aksonometria Pokkisen kehätien asuinalueelta

Alueleikkaus



RyhmätyötUoleviRyhmä 7

77

Rakennusten lähimiljöö on kor-
keatasoisesti rakennettu ja se 
jakautuu yksityisyydeltään eri-
laisiin tiloihin. Kytketyt pientalot 
ja yksittäiset pientalot sijoittuvat 
kivetyn pihatien varteen. Piha-
tietä reunustavat pensaat. Pien-
talot on sijoitettu tontille niin, että 
pihan eteen jää yksi autopaikka 
ja toinen autopaikka on auto-
tallissa. Tontin eteen jää pieni 
etupiha. Sisäänkäynti kadulta on 
kivetty. Takapihat on pyritty si-
joittamaan niin, että niihin pais-
taisi iltapäivä- tai ilta-aurinko. 
Pihat on rajattu pensasaidoin.

Kerrostalot ovat massoiltaan 
pitkiä. Ne on sijoitettu lähelle 
tontin rajaa, jolloin katutila ra-
jautuu selkeästi. 2-3 kerrosta 
korkeiden kerrostalojen eteen 
jäävät istutusalueet. Istutusalu-
een reunassa, pihatien vieressä 

on pensasalue. Kerrostaloista 
osa muodostaa umpikortteleita, 
joiden sisään jää asukkaille tar-
koitettuja pihoja. Umpikorttelei-
den läpi kulkee myös puolijulki-
sia kävelyreittejä. Rakennusten 
pääsisäänkäynnit ovat sisäpihan 
puolella.

Leikkauskohdat Leikkaus

Leikkaus

Ilmalkuva alueestaAlueleikkaus



RyhmätyötUoleviRyhmä 7

78

Laajuustiedot 
Alueella sijaitsee koulu jossa on noin 600 oppilasta.  
Autopaikoista noin 130 on yleisillä parkkipaikoilla.

Tehokkuudet 
Keskustan liikehuoneistokorttelit: 0,5-1,65 
Keskustan Asuinkorttelit: 0,5 -1,1 
Aseman kerrostalokor ttelit: 1,38–1,68 
Omakotitalokorttelit: 0,39–0,66 
Tonttien pinta-ala yhteensä: 75 580 m2 
Rakennusoikeus yhteensä: 58 550 kem2 
Autopaikkoja yhteensä: 558 ap 
Alueen tehokkuus: ea = 0,77 
Asuntoja: 585 
Asukkaita: 1171

Näkymä toriaukiolle

Näkymä itäiseltä asuinalueelta Pommelinin kehätieltä

Näkymä Orimattilan puistokadulta koululle

Kuva työmallista

Kuva työmallista
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Lopullisen vaiheen perustana ollut luonnos 
määritteli selkeästi rakentamisen, luonnon ja 
tiestön yhteydet. Korttelirakenteet muodostui-
vat erillisiksi ”soluiksi”. Solu muodostuu ke-
hämäisestä rakennusten joukosta, jotka muo-

dostuvat omiksi kortteleikseen. Korttelin sisällä 
on yhteispiha. Solumaiset korttelit limittyvät ja 
yhdistyvät paikoitellen. Suunnittelualueen kes-
kellä kulkee niittymäinen keskuspuisto, jonne 
jokaisesta korttelista on välitön yhteys.

BREAKFAST AT HENNA´S
Juulia Juselius, Juho Koistinen, Kaisa Nissilä, Hanna Ojutkangas,  
Miro Saloranta 

Näkymä junaradan vieressä sijaitsevalle kerrostaloalueelle
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Autoilu ja kevyenliikenteen 
väylät

Ajoväylien määrä on pyrit-
ty minimoimaan suunnitte-
lualueella. Alueelle on kolme 
saapumistietä: ensimmäinen 
alueen länsiosista kohti koulua, 
toinen pääväylä pohjoisesta 
kohti toria, sekä kolmas koilli-
sesta sähkökeskuksen ohitse 
asuinalueille.  Keskimmäinen 
saapumistie haarautuu palve-
lemaan luoteista asuinaluetta 
suuren silmukan muodossa ja 
myöhemmin läntiselle asuin- 
alueelle. Tie päättyy etelärin-
teessä asuinalueen päädyssä 
jossa sijaitsee kääntöympyrä. 

Kevyenliikenteenväylien mää-
rä on suuri suhteessa ajoväy-
liin. Laaja verkosto rohkaisee 
asukkaita kulkemaan kävellen 
tai pyörällä. Suunnittelualueen 
sisällä on kevyenliikenteen-
väylien verkosto, joka yhdistää 
asuinkorttelit toisiinsa. Reitti 
on miellyttävä, sillä se kulkee 
monen eriluontoisen tilan lä-
vitse. Se kulkee torin reunalla 
ja keskuspuiston läpi, mutta 
muuttuu yksityisemmäksi kort-
teleiden keskellä. Kortteleiden 
ulkoreinoilla on kohtia, joissa 
rakennettu ympäristö yhdistyy 
luontoon. 

Ongelmallisimpia maaston-
muotoja on mahdollista tasoit-
taa rakennustöistä ylijäävällä 
maalla ja tehdä täten kevyen-
liikenteen pääväylistä esteet-
tömiä. Jyrkällä etelärinteellä 
ylimääräisiä kulkureittejä on 
saatu aikaan Pispala-henkisillä 
portailla, jotka kulkevat talojen 
välissä. Etelärinteen kautta es-
teetön kulku on mahdollistettu 
rinnettä mukailevalla serpentii-
nitiellä.

Asuminen
Julkiset palvelut

1 kerroksiset rakennukset

2 kerroksiset rakennukset

3 kerroksiset rakennukset

4 kerroksiset rakennukset

5 kerroksiset rakennukset

6 kerroksiset rakennukset

7 kerroksiset rakennukset

Ideakaavio Ideakaavio

Kerroskorkeudet Asuminen ja julkiset palvelut
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Shared space

kevyen liikenteen väylä

Metsikkö

Korttelipihat

Keskuspuisto

Luonnon ja 
asumisen 
liittymäkohdat

Korttelit yhdistävä puistoraitti

Liikunta-alueet

Liikuntareitistö

Viheralueet

Keskuspuisto:

Suunnitelman kantavana ideana on kes-
kuspuisto, joka on luonteeltaan rakennet-
tu ja huollettu. Keskuspuisto on paikka, 
jonne kaikki suunnittelualueen asukkaat 
suuntaavat mielellään nauttimaan kau-
niista luonnosta rakennetun ympäristön 
lomassa. Keskuspuiston halki kulkee 
ulkoilureitti, jonka varrelle on sijoitettu 
frisbeegolfkenttää. Keskuspuiston Itä-
reunalla asuinkerrostalojen katveessa on 
leikkipuisto. Keskuspuisto alkaa suunnit-
telualueen pohjoisreunalta aivan alueen 
sisääntulolta ja se jatkuu aina Etelä-
rinteelle asti. Puiston eteläpää avautuu 
voimakkaasti rinteeseen avaten näkymiä 
urheilualueelle.

Korttelipihat:

Koska tiiviissä kaupunkirakentamisessa 
asuntokohtaiset piha-alueet jäävät melko 
pieniksi, asukkaiden mahdollisuus ve-
täytyä luontoon on huomioitu ulkoilu- ja 
virkistäytymisalueilla. Jokaisen asuin-
korttelin välittömässä yhteydessä on siis 
korttelipiha. Osa korttelipihoista on rajat-
tu asuinrakennuksilla ja niiden pihoilla, 
joten ne ovat luonteeltaan yhteiskäyttöi-
siä. Korttelipihat ovat vaivattomasti jo-
kaisen alueen asukkaan saavutettavissa 
ja käytettävissä, ja asukkailla on mah-
dollisuus vaikuttaa ja päättää yhteisesti 
jaetun luontoalueen käytöstä. Asukkailla 
on myös mahdollisuus jättää yhteinen 
piha-alue joko kokonaan tai osittain luon-
nontilaan.

Asumisen ja luonnon liittymäkohdat:

Teemakartoissa keltaisella merkittynä on asu-
misen ja luonnon liittymäkohtia, jotka ilmentä-
vät vaiheittaista siirtymistä puolijulkisen rakennetun 
korttelipihan ja rakentamattoman luonnon välillä. Monet siir-
tymäkohdat sijoittuvat kevyenliikenteenväylien varrelle, mikä 

korostaa asumisen ja luonnon välistä 
vaivatonta yhteyttä. Suunnittelualueen 
sisäinen kevyenliikenteenväylien lenkki 
on siis miellyttävä ja mielenkiintoisten 
tilojen sarja.

Rakentamaton luontoalue:

Suunnitelmassa on pyritty jättämään joi-
tain alueita luonnontilaan ja rakentamat-
tomaksi. Nämä metsiköt ovat kaunista 
mäntykangasta, jonne asukkaan on help-
po vetäytyä rauhoittumaan.

Liikuntamahdollisuudet

Viheralueet

Reitistö
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Korttelit ja asuntotypologiat  
Suunnittelualueen monipuolinen asumisty-
pologia palvelee ja houkuttelee laajalti erilai-
sia perhetyyppejä. Alueen kaikissa osissa on 
asukkaiden yhteiskäytössä olevia tiloja, joiden 
tarkemmasta käytöstä alueen asukkaat voivat 
päättää yhdessä. Alueen palvelut sijoitetaan eril-
listen rakennusten sijaan asumisen yhteyteen.

 
Junaradan vierellä: Pitkänomainen kerrostalo-
ryhmistä muodostuva asuinkortteli toimii melu-
muurin tavoin. Kerroskorkeus on 4-6, ja talorivis-
tön pohjoispäädyssä sijaitsee sunnittelualuetta 
palveleva vesitorni. Kerrostalot ovat luhtitaloja, 
joiden luhtikäytävä on junaradan puolella. Ra-
kennuksissa on paljon pieniä ja halpoja asuntoja. 
Kortteli sopii erittäin hyvin asukkaalle, joka ha-
luaa asua hyvien liikuntareittien varrella ja lähellä 
luontoa. 

 
Koilliskulmassa: Seitsemän kerrostalon muodos-
tama kortteli. Talot ovat nelikerroksisia. Poten-
tiaalinen asukas on henkilö, joka kaipaa omaa 
rauhaa ja nauttii luonnonläheisyydestä.

Etelärinteessä: 11 taloa muodostavat Etelärin-
teeseen viihtyisän ja halutun asuinaluekortte-
lin. Asunnot sijaitsevat rinteessä, jonne aurinko 
paistaa pitkin päivää. Etelärinteen asuinraken-
nukset ovat kaksikerroksisia paritaloja, jotka 
ovat massoittelultaan terassoituvia. Etelä- ja 
lounaisrinteessä olevien kaksikerroksisten pa-
ritalojen sisäänkäynnit sijoittuvat maastonmuo-
toja mukailevan ajoväylän molemmille puolille 
tuottaen vaihtelevia asuntomalleja. Ajoväylän 
yläpuolelle sijoittuviin taloihin sisäänkäynti ta-
pahtuu ensimmäisestä kerroksesta ja alapuo-
len taloihin rakennuksen toisesta kerroksesta. 
Rakennusten sijoittelu avaa jokaisesta talosta 
mahdollisimman laajat näkymät etelään yli 
alempana sijaitsevien rakennusten sekä niiden 
välistä. Nämä asunnot sopivat hyvin sellaiselle 
asukkaalle, joka haluaa asuntonsa hyvällä sijain-
nilla, mutta on valmis maksamaan siitä hiukan 
enemmän.

Etelärinteen pohjoispuolella: Kolmikerroksiset 
pienkerrostalot muodostavat melko suljetun 
korttelin, jolla on erinomaiset yhteydet eteläiselle 
urheilualueelle sekä torille.

 
Luoteiskulmassa: Keskikokoisten yksikerroksis-
ten omakotitalojen muodostama kortteli.  Talot 
ovat harjakattoisia. Asunnot ovat ihanteellisia 
perheellisille, jotka haluavat asumiseltaan turval-
lisuutta. Suuri korttelipiha on lapsille mieluinen 
leikkiympäristö. Aivan korttelin Luoteiskulmassa 
olevat talot sijaitsevat pohjoisrinteessä rauhal-
lisella paikalla. Korttelin pohjoisosista on nopea 
yhteys Hennan keskustan suuntaan, sillä ajoreitti 
Pohjoiseen ei kulje suunnittelualueen palvelu-
korttelin läpi.

Lounaiskulmassa: Kaksikerroksiset omakotitalot 
sijaitsevat osittain Etelä- ja Länsirinteessä. Asun-
tojen houkuttelevuutta lisää näkymien avautumi-
nen koululle ja liikuntapuistoon. 

Suunnittelualueen keskellä: Keskuspuiston vie-
ressä ja torin laidalla on vaihtelevan korkuisia 
Suunnittelualueen keskellä: Keskuspuiston vie-
ressä ja torin laidalla on vaihtelevan korkuisia 
rakennuksia, joissa sijaitsee pääosa suunnitte-
lualueen palveluista. Osassa rakennuksista on 
katutasossa liiketiloja ja ylemmissä kerroksissa 

Aksonometria kerrostalokorttelista

Aksonometria pientalokorttelista

Aksonometria pientaloalueelta

Katunäkymä pientaloalueelta
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Asuinalueelle saavutaan autotietä pit-
kin, jonka yhteydessä oleva jalankul-
kutie on erotettu rotvallilla autotiestä. 
Rinteen alaosassa käynti rivitaloon 
tapahtuu asunnon toisesta kerroksesta 
ja talon piha-alue on erotettu pihatiestä 
pensasaidalla. Pensasaidan lisäksi  ka-
tua ja pihaa rajaa puurivistö, joka lisää 
piha-alueen yksityisyyttä. Rinteen ylä-

Lounaiskulmassa: Kaksikerroksiset omakotita-
lot sijaitsevat osittain Etelä- ja Länsirinteessä. 
Asuntojen houkuttelevuutta lisää näkymien 
avautuminen koululle ja liikuntapuistoon. 

Suunnittelualueen keskellä: Keskuspuiston vie-
ressä ja torin laidalla on vaihtelevan korkuisia 
rakennuksia, joissa sijaitsee pääosa suunnitte-
lualueen palveluista. Osassa rakennuksista on 
katutasossa liiketiloja ja ylemmissä kerroksissa 
on asuntoja. 

osassa käynti asuntoihin tapahtuu rivitalon ensimmäisen kerroksen kautta.  Piha-alue on erotettu 
tiestä pensasaidalla ja puilla mutta yksityisyyttä lisää se, että pihaa on nostettu katutasosta noin 0,8 
m. Asuntojen ylemmästä kerroksesta näkymät avautuvat matalammalla sijaitsevien kerrostalojen yli. 

Leikkaus rinnetaloalueelta

Näkymä toriaukiolle

Aksonometria omakotitaloalueelta

Alueleikkaus
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Liikuntamahdollisuudet  
Kaikki liikuntapalvelut ovat Hennan alueen 
asukkaiden vapaasti käytettävissä.

Liikuntareitistö  
Koko suunnittelualue on yhteydessä laa-
jempaan Hennan alueen liikuntareitis-
töön. Jo suunnitellun Hennan viherkaista-
leen ulkoilureitti jatkuu suunnitelmamme 
luoteiskulmasta koulun eteläpuolelta lii-
kuntakenttien luo, ja sieltä edelleen juna-
radan suuntaisesti  kohti juna-asemaa. 
Reitti kulkee reunimmaisen korttelin 
länsipuolelta ja sähkökeskuksen ohitse. 
Liikuntareitistön kautta on myös helppo 
saapua pyörällä tai kävellen suunnitte-
lualueelle. Keskuspuistossa kulkee myös 
liikuntareitti, joka yhdistyy Hennan kes-
kustan alueeseen. Maastoa mukaileva 
kulkureitistö mahdollistaa sujuvan ja mie-
lekkään jalankulku- ja pyöräilyliikenteen. 

 

Eteläinen liikunta-alue   
Alueen eteläosan kantamattomalle maa-
perälle sijoittuu liikunta-alue, joka on sa-
malla viereisen koulun käytössä.

Frisbeegolf: Sijaitsee osittain keskuspuis-
tossa ja etelärinteessä. Liikunta-alueen 
täysmittainen tekonurmikenttä sekä pie-
nemmät hiekkakenttäalueet tarjoavat 
monipuoliset liikuntamahdollisuudet niin 
kesä- kuin talviaikaan. Liikunta-alueen ja 
junaradan väliin sijoitetaan korkeita boul-
dering- ja kiipeilyseiniä antamaan suojaa 
junaliikenteestä aiheutuvalta melulta.

Flowpark: Suunnitelman Länsireunalla. 
Mäntykankaan latvustoon rakennetaan 
kiipeily- ja virkistyskäyttöön tarkoitettu 
Flowpark, jossa kävijät voivat ohjatusti tai 
omaehtoisesti liikkua erilaisilla seikkailu-
radoilla. 

Alueleikkaus

Alueleikkaus

Asuinalueet työmallissa
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Merkintä: Merkinnän selitys: Väri-/piirtämisohje:

Asuinkerrostalojen korttelialue. ruskea

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen ruskea, vaalea

asuinrakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue. ruskea, vaalea

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. ruskea

��

��

��

��

sinipunainenOpetustoimintaa palvelevien rakennusten

korttelialue.��

Puisto. vihreä, kirkas

Lähivirkistysalue. vihreä, kirkas

Leikkipuisto. vihreä, kirkas

 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. vihreä, kirkas

Retkeily- ja ulkoilualue. vihreä, kirkas

��

��

��

��

��

 Autopaikkojen korttelialue. punainen, vaalea

���

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. punainen

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

���

��

����

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen

osan suurimman sallitun kerrosluvun.
��

Merkintä: Merkinnän selitys: Väri-/piirtämisohje:

Asuinkerrostalojen korttelialue. ruskea

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen ruskea, vaalea

asuinrakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue. ruskea, vaalea

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. ruskea

��

��

��

��

sinipunainenOpetustoimintaa palvelevien rakennusten

korttelialue.��

Puisto. vihreä, kirkas

Lähivirkistysalue. vihreä, kirkas

Leikkipuisto. vihreä, kirkas

 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. vihreä, kirkas

Retkeily- ja ulkoilualue. vihreä, kirkas

��

��

��

��

��

 Autopaikkojen korttelialue. punainen, vaalea

���

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. punainen

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

���

��

����

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen

osan suurimman sallitun kerrosluvun.
��

Merkintä: Merkinnän selitys: Väri-/piirtämisohje:

Asuinkerrostalojen korttelialue. ruskea

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen ruskea, vaalea

asuinrakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue. ruskea, vaalea

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. ruskea

��

��

��

��

sinipunainenOpetustoimintaa palvelevien rakennusten

korttelialue.��

Puisto. vihreä, kirkas

Lähivirkistysalue. vihreä, kirkas

Leikkipuisto. vihreä, kirkas

 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. vihreä, kirkas

Retkeily- ja ulkoilualue. vihreä, kirkas

��

��

��

��

��

 Autopaikkojen korttelialue. punainen, vaalea

���

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. punainen

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

���

��

����

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen

osan suurimman sallitun kerrosluvun.
��

Asemakaavaluonnos
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