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Suunnittelun tavoitteita

Yleisilme ja kaupunkirakenne

•	 Karhunkaataja on typologialtaan vaihteleva, 
elämyksellinen	ja	inhimillisen	mittakaavan	
asuinalue. Osa-alueet ovat eriluonteisia.

•	 Alue tukeutuu Raide-Jokerin pysäkkiin ja yhteydet 
sinne ovat hyvät.

•	 Kalliomaastoa säilytetään alueen 
identiteettitekijänä	ja	sisäisenä	virkistysalueena.

•	 Mahdollistetaan	vaiheittain	toteuttaminen	ja	
yhdyskuntataloudellinen toteutuskelpoisuus. 

•	 Viikintie	muutetaan	selkeästi	
kaupunkimaisemmaksi kaduksi.

Työpaikat ja palvelut

•	 Raide- Jokerin pysäkin yhteyteen pyritään 
saamaan	päivittäistavarakauppa.	Lisäksi	alueelle	
mahdollistetaan pienpalvelut  keskeisten katujen 
kivijalkaliiketiloissa.

•	 Koulujen	ja	päiväkotien	tarpeet	tutkitaan	
kaavaluonnosvaiheessa,	mutta	alustavasti	alueelle	
tulee	ainakin	yksi	päiväkoti.

•	 Alueelle	ei	tule	merkittävästi	työpaikkoja,	mutta	
lähellä on työpaikkavaltaisia alueita.

Asuminen

•	 Kerrostalovaltainen alue, jossa rakennusten 
kerroslukumäärä vaihtelee kahdesta seitsemään 
ja	rakennustyypit	voivat	vaihdella	kortteleiden	
sisällä. Puurakentamista tutkitaan parina Puu-
Myllypurolle.

•	 Korkeammat, yhtenäiset rakennusmassat suojaavat 
Viilarin-	ja	Viikintien	melulta.

•	 Townhouse- ja rivitalorakentamista tutkitaan 
alueen reunoille.

•	 Alueella rakennetaan pääosin kadun reunaan 
kiinni	rajaamaan	katutilaa.	Rakennusten	
maantasokerrokset	suunnitellaan	toiminnallisesti	
elävinä esimerkiksi pienpalveluiden, työhuoneiden, 
yhteistilojen,	ikkunoiden	ja	sisäänkäyntien	avulla.

•	 Maantasojen asunnot kytkeytyvät pihoihin omilla 
sisäänkäynneillä. Pihat yhdistyvät puistoihin tai 
puistokatuihin. 

•	 Alueella mahdollistetaan myös pienemmät 
hankekoot	ja	ryhmärakennuttaminen.	
Pyritään monipuoliseen asuntojakaumaan ja 
kohtuuhintaisuuteen.

•	 Rinnerakentamisen edellytykset selvitetään 
jatkosuunnittelussa.

Tällä sivulla: kaupunkitilan ja asuinrakentamisen esimerkkejä. 
Kuvat Laura Hietakorpi.
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Katuverkko,	liikenne,	pysäköinti

•	 Jalankulku, pyöräily ja joukkoliikennevälineet ovat 
aina	etusijalla	katujärjestelyissä.	Liittymät	ovat	
korotettuja.

•	 Pyritään	liikkumisverkkoon,	jossa	ei	ole	päättyviä	
katuja kävelyn ja pyöräilyn osalta.

•	 Alue	tukeutuu	Raide-Jokeriin,	reitit	pysäkille	
ovat sujuvia ja turvallisia. Pysäkillä on pyörien 
liityntäpysäköintiä.

•	 Alueellinen	kokoojakatu	Viilarintie	on	nopean	
liikkumisen väylä ja sille tulee Raide-Jokerin 
pysäkki.	Liittymät	sovitetaan	yhteen	Raide-Jokerin	
kanssa. 

•	 Viilarintie	on	osa	pyöräilyn	baanaverkkoa.	Viikintie	
yhdistetään	Myllärintiehen	alueen	läpi	kulkevalla	
pyörätiellä.	

•	 Pääkatu	Viikintie	muutetaan	linjaukseltaan	
polveilevaksi ja katumaiseksi. 

•	 Asukaspysäköinti	on	pääasiassa	pysäköintitaloissa,	
pihakannen alla, maaperäolosuhteiden 
salliessa kellarissa tai kallioluolassa. Pysäköinnin 
taloudelliset	toteuttamisedellytykset	selvitetään	
jatkosuunnittelussa.	

•	 Vieras-	ja	asiointipysäköinti	sijaitsee	kadun	varrella	
tai	pysäköintikadulla.	Pyrkimyksenä	on	hinnoittelu	
paikan läheisyyden mukaan.

•	 Yhteiskäyttöautojen	pysäköintiä	suositaan.		
•	 Autojen	pysäköintinormi	asunnoissa	on	alustavasti		

1 ap / 120 k-m2.
•	 Pyöräpysäköintinormi	asunnoissa	on	1pp	/	30	

k-m2,	josta	puolet	tulee	olla	katettuja.
•	 Läpiajoliikenne Myllypuron ja Karhunkaatajan 

välillä	ohjataan	Kauppamyllytien	kautta.

Viherympäristö, ekologinen kestävyys

•	 Alueen halkaisee vaihtelevan levyinen itä-
länsi-suuntainen viheryhteys tai puistokatu 
maisemallisena kohokohtana, virkistysalueena ja 
osin ekologisena yhteytenä. 

•	 Myllypuron ja Karhunkaatajan virkistysalueiden 
välille tutkitaan jalankulkusiltaa.

•	 Olevaa	maastoa	ja	kasvillisuutta	hyödynnetään	
viherympäristössä	ja	korttelipihoilla.	Rakentaminen	
sovitetaan	rinteisiin	huolellisesti	tutkien.

•	 Suunnittelussa	noudatetaan	hulevesistrategiaa.	
Viherkattoja	ja	katualueita	voidaan	käyttää	osana	
hulevesien	käsittelyä. 

•	 Kestävyyden	tavoitetason	määrittelyssä	
ja arvioinnissa sovelletaan tarkemmassa 
suunnittelussa	esim.	ekotehokkuus-,	viherkerroin- 
tai matalahiilisen aluekehityksen työkaluja.

•	 Alueella hyödynnetään kaukolämpöä tai 
geotermistä energiaa. Paikallista energiantuotantoa 
tutkitaan. Pyritään hiilineutraaliuteen.

•	 Alueesta suunnitellaan pienilmastoiltaan 
miellyttävä.

Tällä sivulla: kaupunkitilan ja viherympäristön esimerkkejä. 
Kuvat Laura Hietakorpi ellei toisin mainittu.

Kuva Jussi Mäkinen.
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