
HAVINA on Amurin korttelisuunnitelma, joka tarkastelee alueen täydennysrakentamispotentiaalia viidessä kort-
telissa Satakunnankadun varrella. Suunnitelman päätavoitteena on ratkoa haasteellinen sijainti vilkkaasti liiken-
nöiden kadun varrella sekä voimistaa alueen identiteettiä vehreänä kaupunginosana. Havina tekee useita viittauk-
sia historiallisen Puu-Amurin monimuotoisuuteen kuten korttelien sisälle syntyviin tiloihin, yhteisöllisyyteen ja 
moni-ilmeiseen arkkitehtuuriin, mutta huomioi myös alueen nykytilan ja korostaa sen parhaita puolia. Suunnitel-
man keskeiset ratkaisut on esitelty tarkemmin korttelissa numero neljä.’

Suunnittelun ensimmäisenä lähtökohtana oli luonnon läheisyyden merkitys urbaanissa asuinympäristössä. Nyky-
isen Amurin merkittävimpiin piirteisiin kuuluu alueen väljyys ja vehreys, joiden ansiosta sekä alueen asukkaat 
että muut käyttäjät kokevat alueen viihtyisänä. Suunnitelman tavoitteena on säilyttää ja suojata alueen vehreyttä. 
Käytännössä tämä tapahtuu minimoimalla rakennettava maapinta-ala sekä korvaamalla ja lisäämällä vehreyttä 
viherkattorakenteilla, pihakansilla sekä kasvillisuuden käytöllä rakennusten julkisivuissa. Suunnitelman kannalta 
tärkeää oli myös jättää riittävästi täysin rakentamatonta maapinta-alaa, jotta kasvillisuudella on mahdollisimman 
hyvät puitteet kukoistaa. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman monipuolista, monikäyttöistä ja helposti saavu-
tettavaa ulkotilaa ensisijaisesti korttelien asukkaiden käyttöön, mutta myös koko keskusta-alueen virkistykseen.

Suunnittelualueena olevat viisi korttelia sijoittuvat alueen vilkkaimman kadun, Satakunnankadun viereen, jol-
loin kortteliin sijoittuvalla lisärakentamisella on merkittävä rooli. Suunnitelmassa lisärakentaminen on pääasiassa 
sijoitettu Satakunnankadun ja Suokadun suuntaisesti, suuremman voluumin sijaitessa Satakunnankadun puolel-
la. Näin sijoitettuna rakennusmassat suojaavat aluetta liikenteen melulta ja päästöiltä ja luovat viihtyisämpää 
ympäristöä. Rakennukset eivät täysin sulje aluetta, pikemminkin luovat portteja alueelle yhdistäven alueen 
kevyenliikenteen väylät osaksi suurempaa verkostoa. Rakennusmassojen sijoittuminen Satakunnan kadun var-
teen yhtenäistää Satakunnan kadun ilmettä ja tekee kadun varresta urbaanimman. Myös Suokadun katulinjaa 
on tiivistetty. Rakennusmassojen korkeudet mukailevat lähialueen rakennusten korkoja vaihdellen neljästä yh-
deksään kerrokseen. 

Suunnitelmanssa on hyödynnetty liikenteen kehäratkaisua, mikä mahdollistaa autoliikenteen poistamisen alueen 
sisältä. Kadunvarsipaikoitus on siirretty pihakannen ja maan alle, ja kulku pysäköintii tapahtuu liikenteen kehärat-
kaisun mukaisesti joko uloimmalta kehältä tai pihakaduksi muutetun Suokadun kautta. Pihakatu on laatoitettu 
asfaltoinnin sijaan.

Olemassa olevista rakennuksista suurin osa on säästetty ja niitä on korotettu vain muutamalla kerroksella. Uud-
ismassat sijoittuvat olemassa olevien rakennusten päätyihin ja ne on tarkoitus toteuttaa puurakenteisina. Poik-
keuksena on Amurin museokorttelin vastapäinen tontti, jolla oleva liikerakennus puretaan ja tilalle rakennetaan 
hybridikortteli. Kortteli toimii parina vastapäiselle museokorttelille ja sen keskelle syntyy ”plassi”, julkinen aukio, 
johon korttelin kivijalassa olevat liikkeet avautuvat. Korttelin ylemmissä kerroksissa on asuntoja ja päällimmäisenä 
kasvihuone.

Suunnitelman toiminnallisena tavoitteena on monipuolisuus. Asuntojakauma vaihtelee tilavista yksiöistä per-
heasuntoihin ja suunnitelmassa esitetään myös monenlaisia asukkaiden yhteiskäyttötiloja sekä kivijalan liiketiloja. 
Havina huomioi myös ulkotilojen monimuotoisuuden ja monikäyttöisyyden, jotta korttelien asukkailla olisi mah-
dollisimman hyvät mahdollisuudet nauttia vehreydestä.

HAVAINNEKUVA Ilmakuva etelään. Kuvassa havainnollistuu korttelien massoittelu ja korttelipuistojen muodostuminen. ASEMAPIIRROS 1:500

HAVAINNEKUVA Näkymä korttelin 4 korttelipuistosta.



KORTTELIPIHAT JA VIHERRAKENTEET

Olemassa olevien rakennusten sijoittuminen tonttien keskelle 
tekee korttelipihojen palauttamisesta haasteellisen. Suunnitel-
massa pihoja on käsitelty kahdella tavalla. Kortteleiden 1 ja 
2 sekä 4 ja 5 väliin sijoittuvat väljät ja vehreät korttelipuistot 
toimivat sekä kortteleiden asukkaiden että muiden alueella 
liikkuvien ihmisten virkistyskäytöön. Puistot ovat sekundäärisiä 
mutta tärkeitä virkistysreittejä, joten väylien säilyminen avoimina 
oli tärkeää. Korttelipuistojen toiminnallisuus on asukkaiden itse 
määriteltävissä, ja puistot soveltuvat leikkiin, viljelyyn, harrasta-
miseen tai jopa pienimuotoisten Amurin alueen tapahtumien 
järjestämiseen. Kussakin korttelissa on puistoihin aukeavia työ-/
pajatiloja, joita asukkaat voivat hyödyntää omaan puuhastelu-
un tai esimerkiksi pihakirppistoimintaan. Tavoitteena on, että 
Amurin keskelle syntyvä julkinen puistovyöhyke ei jäisi ainoaksi 
avoimeksi ja vehreäksi osaksi, vaan että korttelipuistot voisivat 
jatkua Satakunnankadulta rautatiehen saakka.

Korttelien pihakannet on suunnattu vilkkaampien liikenneväylien 
puolelle korttelia. Näiden kansien päälle syntyy kuhunkin kort-
teliin yksityinen ja suojaisa sisäpiha, joka on nostettu irti katujen 
hälinästä. Kannelle aukeaa pääasiassa taloyhtiön yhteiskäyttöti-
loja kuten sauna ja lisää työ-/pajatiloja, mutta myös muutama 
asuntokohtainen piha. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy monta vi-
herkattoa ja olemassa olevien rakennusten korotusosien päällä 
on kasvihuone.

POHJAPIIRROS 1. KERROS 1:200 POHJAPIIRROS 2. KERROS 1:200

LEIKKAUS A-A 1:200LEIKKAUS B-B 1:200



POHJARATKAISUT

Maantasokerroksessa sijaitsevat korttelin liiketilat, osa pysäköin-
nistä kannen alle sijoitettuna, väestönsuoja- ja varastotilat sekä 
asukkaiden käyttön tarkoitettuja pajatiloja. Yhteiskäyttötilat 
sijaitsevat eri puolilla rakennusta ja ne ovat kaikki yhteydessä 
ulkotiloihin. Suurin osa yhteiskäyttötiloista sijaitsee toisessa ker-
roksessa ja niistä on yhteys yksityiselle pihakannelle.

Korttelin asuntojakauma vaihtelee tilavista yksiöistä perheasun-
toihin. Perheasunnot sijoittuvat pääasiassa olemassa olevan rak-
ennusosan korotukseen kuin urbaanit omakotitalot. Jokaisella 
asunnolla on oma kattopiha. Jokaisen asunnon yhteydessä on 
joko parveke tai muu ulkotila, ja asunnoissa on suuret, lattiasta 
kattoon ulottuvat ikkunat. Yhteensä asuntoja on 76.

1H+KT 30kpl
32,7-35,5m2

2H+KT 23kpl
49,9-51,7m2

3H+KT 18kpl
65m2-88m2

4H+KT 5kpl
100-115m2

Korttelin 4 laajuus yhteensä 6835 kem2.

POHJAPIIRROS 2. KERROS 1:200
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JULKISIVU ETELÄÄN SATAKUNNANKADULLE 1:200 JULKISIVU POHJOISEEN SUOKADULLE 1:200



JULKISIVUT

Materiaalien käyttö sekä aukotuksen rytmi ovat viite luonnontilaiseen 
metsään, jossa vuorottelevat eri korkuiset ja väriset rungot, jotka limit-
tyvät vuoroin sulkien ja vuoroin paljastaen näkymiä.

Uudismassojen julkisivuissa on pääasiassa eri tavoi käsitelty puuverhous. 
Osana parvekelasitusta on puuverhous, joka mahdollistaa kasvillisuuden 
käytön osana julkisivua. Kattopuutarhojen vehreys on niinikää osa julk-
isivuja. Olemassa olevan ja säästettävän rakennusosan julkisivussa on 
valkoinen rappaus. Ikkunakokoja on kasvatettu, mutta jako on pyritty 
pitämään samana. Uudismassojen ikkuna-aukotus on pystysuuntainen 
ja nauhamainen, mutta vaihteleva.

JULKISIVUMATERIAALIT

1 Harmaa pystysuuntainen puuverhous
2 Musta vaakasuuntainen puuverhous
3 Pähkinänruskea pystysuuntainen puuverhous
4 Puurima
5 Kirkas lasi
6 Valkoiseksi rapattu betonielementti
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