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Johdanto

Pirkkalan kunta on laatimassa Loukonlahden muutos- ja 
laajennusasemakaavaa (nro 260). Kaavatyöhön liittyen laadittiin 
Loukonlahden katuympäristösuunnitelma sisältäen kadun 
yleissuunnittelun.

Katuympäristösuunnitelma tarkastelee asemakaava-alueen 
katuverkostoa kokonaisuutena, jossa määritellään katujen 
tyyppipoikkileikkaukset, katulinjaukset sekä periaatteet 
katuympäristöjen käsittelylle. 

Pirkkalan kunnalta työtä ovat ohjanneet Santeri Kortelahti, Tero 
Vesanto ja Miia Terämä.

Yleissuunnitelma on laadittu kaavan luonnosvaiheessa keväällä 
2022. Työstä ovat vastanneet WSP Finland Oy:ssä Juha Mäkinen 
(projektipäällikkö), Hiroko Kivirinta, Katja Leppäranta 
(maisemasuunnittelu), Aleksi Kankaanpää (liikennesuunnittelu), 
Reijo Kolu (tasaussuunnittelu) ja Jouni Ikäheimo (laadunvarmistus). 

Asemakaava-alueen rajaus (Pirkkalan kunta)
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Lähtökohdat ja tavoitteet
Historia

Kaavoitettavalla suunnittelualueella tärkeimmät 
kulttuurihistorialliset arvot ovat entisen Haikan kartanon ympäristö 
ja Kirkkokadun säilynyt tienlinjaus. 

Loukonlahdella on pitkään sijainnut aatelissukujen omistuksessa 
ollut Haikan kartano. Alkujaan Haikan kylä ja kartano sijaitsivat 
oheisen pitäjäkarttaotteen mukaisesti nykyisessä Haikanniemessä. 
Vuonna 1785 rakennukset siirrettiin lopulliselle paikalleen 
Kirkkokadun läheisyyteen (sijainti esitetty seuraavan sivun kartassa). 
Kartanorakennukset purettiin vuonna 1950. Nykyisin entisen 
kartanon läheisyydessä sijaitsee 1960-luvulla rakennettu 
omakotitalo. Vanhoista rakennuksista jäljellä ovat kellarit ja 
viljamakasiini. Lisäksi kartanon sijainnista muistuttavat puiston 
jalopuut, kuten tammet, lehmukset, hevoskastanjat ja 
pähkinäpensaat. (Pirkkala-Seura, https://www.pirkkala-
seura.fi/pirkkalanhistoria/haikanhistoria/haikan-kartano/)

Kirkkokadun linjaus noudattelee vanhaa Pirkkalan keskuksia 
(Tammerkoski/Messukylä – Pirkkalan kirkko) yhdistänyttä päätietä, 
joka näkyy maantienä jo 1760-luvun kartoissa. Tienlinja on yksi 
Pirkanmaan historiallisesti merkittävistä teistä. Haikan kartanon 
paikan eteläpuolella on säilynyt noin 350 metriä pitkä tieosuus, jolla 
tien alkuperäinen luonne on säilynyt. Nykyään tieosuus on 
pääasiassa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytössä. (Pirkkalan 
kunta)

Suunnittelutavoitteena on säilyttää Haikan kartanon ympäristö ja 
Kirkkokadun säilynyt tieosuus muistutuksena  alueen 
kulttuurihistoriasta. 

Ote pitäjänkartasta 212308, todennäköisesti vuodelta 1847,  
ei mittakaavassa. Kartassa on esitetty Haikan kartano vanhalla 
paikallaan (Pirkkalan kunta)
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Ilmakuvat suunnittelualueesta nykytilanteessa ja vuodelta 1946. Oikeanpuoleiseen
ilmakuvaan on merkitty Kirkkokadun säilynyt tielinjaus katkoviivalla ja Haikan 
kartanon sijainti ympyrällä. (Pirkkalan kunta)

HAIKON 
KARTANO
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Maisemarakenne 

Kaava-alueen maisemarakenne koostuu kolmesta 
pääelementistä: vesistömaisemasta, alavista 
rantapelloista ja asutetusta rinnevyöhykkeestä. 
Loukonlahden suunnittelualue sijoittuu Pyhäjärven 
etelärannan ja Naistenmatkantien väliseen rinteeseen, 
joka viettää kohti järveä. (Pirkkalan kunta)

Järven yli avautuvat näkymät Tampereen Epilänharjulle 
ja Pyynikinharjulle. Harjun takana erottuu maamerkkinä 
Näsinneula. (Pirkkalan kunta)

Alueen maisemalle on tyypillistä näkymät järvelle 
saarineen. Näkymää rajaavat koillisessa Nikkilänniemi ja 
lännessä Haikan pientaloalue. Idässä urheilukentän 
laidalta ja peltojen keskellä rannan tuntumassa 
yhdistyvät laskuojat muodostaen rantareitille puustoisen 
maisemaa sulkevan kosteikon. (Pirkkalan kunta)

Suunnittelutavoitteina on säilyttää rantavyöhyke 
mahdollisimman luonnontilaisena. Luonnontilaista 
rantavyöhykettä tukevat Haikan kartanon ympäristön 
viheralue sekä pienemmät viheralueet, jotka tukevat 
alueen hulevesien käsittelyä. 

Näkymälinjat

Sini-viherverkosto (sinisellä Pyhäjärvi ja keskeiset laskuojat, keltaisella 
pellot, vihreällä metsäiset alueet

HAIKAN 
KARTANO

PYHÄJÄRVI

LOUKONLAHTI

HAIKAN 
KARTANO

KOULU

PYHÄJÄRVI

LOUKONLAHTI

KOULU
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Näkymiä nykyiseltä rantaviivalta..
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Luontoarvot

Kaava-alue kuuluu Pirkkalan lehtokeskukseen, mikä näkyy alueen 
kasvillisuudessa. Ranta-alueilla esiintyy kynäjalavaa, joka on 
rauhoitettu luonnonsuojelulailla (1096/1996). Kynäjalavan 
esiintymät tulee huomioida ja turvata kaavan jatkosuunnittelussa. 
(Pirkkalan kunta)

Lisäksi erityisen monimuotoista luontoa löytyy suunnittelualueen 
itäosassa sijaitsevien laskuojien ympäristöstä. Kyseiset kaksi 
laskuojaa sijaitsevat peltojen keskellä ja urheilukentän laidalla. 
Rannan tuntumassa ojat yhdistyvät ja niiden varrella on luonnon 
monimuotoisuuden kannalta rikas pensaikkoinen ja puustoinen 
kosteikko (kuvassa alue 3). (Pirkkalan kunta)

Pääosin ympäristö on ihmisen voimakkaasti muokkaamaa: 
peltoalueet, rantaan johtavat laskuojat, vedenpuhdistamon alue 
sekä pellolle istutettu mäntymetsä ovat kaikki esimerkkejä 
ihmisen muokkaamasta maisemasta. Alueen 
luonnonmaisemasta viitteitä on alueen suhteellisen vähän 
muokatussa topografiassa sekä osin muokkaamattomassa 
kivikkoisessa ja puustoisessa rantavyöhykkeessä. (Pirkkalan kunta)

Loukonlahden tärkeimmät luontokohteet on esitetty oheisessa 
kartassa. Suunnittelutavoitteina on säilyttää rantavyöhyke 
mahdollisimman luonnontilaisena ja huomioida erityisesti 
kynäjalavien esiintymispaikat rannan tuntumassa.

Tärkeimmät luontokohteet (Pirkkalan kunta):
1. Haikan lepakkoalue ja arvokas puistomainen lehto 
2. kynäjalavaesiintymä
3. lepakkoalue ja kynäjalavien kasvupaikka
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Kaavan tavoitteet

Loukonlahden muutos- ja 
laajennuskaavan tavoitteena on laajentaa 
Loukonlahden nykyistä asuinaluetta. 
Nykyisen asuinalueen ja rannan välissä 
sijaitsevalle pelto- ja metsäalueelle on 
suunniteltu uusi asuinalue. 

Uusi alue on suunniteltu tiiviiksi 
townhouse-alueeksi, johon on haettu 
esikuvia Hollannista. Ajatuksena on, että 
katutilat ovat kapeita ja tunnelmallisia. 

xxx

Kaavasuunnitelmaan on haettu esimerkkiä esimerkiksi 
Amsterdamin Klein-Kadoelenista.
https://landezine.com/klein-kadoelen/

https://landezine.com/klein-kadoelen/
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Lähiympäristön olevat katutilat

Perttulantie.

Perttulantie.

Kreetantie. Kirkkoveräjäntie.

Kirkkokatu. Pereentie
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Kaavaluonnos

Ote kaavaluonnoksesta (Pirkkalan kunta 22.8.2022)
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Yleissuunnitelma
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Liikenteelliset ratkaisut

Katujen mitoitusperiaatteet

Loukonlahden uudella asemakaava-alueella tavoitteena on tiivis 
asuinalue, jossa liikutaan kestävästi ja autoliikenteen nopeustaso 
on alueen luonteen mukaisesti maltillinen. Alueen sisällä 
pyöräliikenne on ajoradalla ja alueelle suositellaan 30 km/h 
nopeusrajoitusta.

Kaavan tavoitteena ovat tunnelmaltaan intiimit ja kapeat 
katutilat.  Tavoitteena on vaihteleva katulinjaus, jossa katua 
rytmittävät aukiot ja vaihtelevat näkymälinjat. 

Joukkoliikenne

Suunnittelualueen koko katuverkkoa ei mitoiteta joukkoliikenteen 
ehdoilla, koska joukkoliikenteen runkoreittinä toimii läheinen 
Naistenmatkantie, johon on suunnitteilla raitiotie. Kaava-alueella 
linja-autoliikenteelle mitoitetaan reitit Kirkkoveräjäntie- Pohjoinen 
puistokatu-Kokoojakatu. Aukio Kirkkoveräjäntie ja Kokoojakatu 1:n 
risteyksessä toimii linja-auton kääntöpaikkana. Kääntöpaikana 
oheen on varattu tila linja-autopysäkille. Linja-autoreitti on 
mitoitettu 10 metrin liityntäliikenteen kalustolle, mikä 
mahdollistaa kapeammat katutilat tukemaan tavoiteltavia 
nopeustasoja ja liikenneturvallisuutta.

Pysäköinti

Loukonlahden pysäköinti järjestetään tonttien pysäköintipaikoilla, 
pysäköintikentillä ja kadunvarsipaikkoina. Asukkaille varataan 

pysäköintipaikkoja pientaloille pääosin normilla 1,5 ap/asunto tai 
1/100 k-m2 tukeutuen Tampereen seudun pysäköintilinjauksiin. 
Lisäksi varataan kadunvarsipysäköintipaikkoja, jotka tarjoavat 
pysäköintiin joustoa.

Julkista pysäköintitilaa tarvitaan urheilukentän, uimarannan ja 
rannan palveluiden läheisyydessä. 

Jätehuolto

Alueen jätehuolto järjestetään keskitetysti siten, että useamman 
asunnon muodostama ryhmä jakaa yhteisen 
jätteenkeräyspisteen. 

Jätepisteiden sijoittamisessa on huomioitava, että katujen 
mitoitus on riittävä jäteautolle eikä jätepisteiden tyhjennyksen 
aikana jäteauto tuki kulkua tai peitä liikenneturvallisuuden 
kannalta tärkeitä näkemälinjoja. Jätepisteiden sijoituksessa on 
otettava huomioon myös katuympäristön viihtyisyys.

Huolto ja talvikunnossapito

Pirkkalan kunta kunnossapitää katuympäristöjä kalustolla, joka 
vaatii vapaata tilaa 3 m. Kunnossapitokaluston koko on huomioitu 
jalkakäytävien mitoituksessa reunakivellisillä kaduilla. 
Reunakivettömät kaduilla kunnossapito onnistuu myös 
kapeammilla jalkakäytävillä.
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Uusi Loukonlahden ranta-alue on hieman erillinen nykyisestä asuinalueesta, mutta sinne kuljetaan näiden kautta pääosin kahta katua pitkin. Pohjoisesta 
puistokadusta liittyen Pereentielle sekä Kirkkoveräjäntietä, mikä liittyy Naistenmatkantielle. Alueen liikenteen arvioidaan purkautuvan näiden kautta suhteellisen 
tasaisesti. Näitä katuja yhdistää nykyinen Kreetantie. Muut kadut on suunniteltu lyhyinä ja kapeina pihakatuina, joissa on välissä liikennettä hidastavia aukiomaisia 
kohtia. Näistä Eteläinen pitkäkatu päätettiin katkaista kahdesta kohtaa haitallisten läpiajojen estämiseksi. Alueen sisällä pyöräily on ajoradalla pois lukien 
kokoojakadut alueen reunoilla, joissa on perusteltua olla eroteltu jk+pp-väylä.

Katuhierarkia

Pohjoinen 
puistokatu

Kirkkoveräjäntie

Kreetantie

Perttulantie

Kirkkokatu

Eteläinen 
pitkäkatu 

Kujat ja lyhyet 
tonttikadut

Rantareitti

Puistokuja

Kokoojakatu 

Asuinkatu 

Pihakatu

Jalankulku- ja pyöräilyreitit
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Pohjoisen puistokadun itäosa
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Pohjoisen puistokadun itäosa

• Yhdistää uuden alueen nykyiseen Pereentiehen ja 
toimii alueen kokoojakatuna.

• Ajorata mitoitettu bussireitiksi soveltuvaksi 
(kalustona 10 m bussi) ja siinä on 40 km/h 
mitoitusnopeus (suositus 30 km/h aluerajoitus).

• Kadun molemmin puolin  sijoitettu puurivit ja niiden 
lomaan sijoitetut kadunvarsipysäköintipaikat  ( 2 kpl 
autopaikkaa-puu-2 kpl autopaikkaa).

• Eroteltu jalankulku- ja pyöräilyreitti kadun 
pohjoispuolella ja jalkakäytävä kadun eteläpuolella. 
Jalkakäytävän mitoituksessa on huomioitu 
talvikunnossapitokaluston vaatima vapaa tila (3 m). 

• Rakennusten edustalle varattu 1,5 m –leveä etupiha 
tontin puolelle. Etupihalle sijoittuvat rakennukseen 
liittyvät rakenteet (portaat, räystäät ym.). Lisäksi 
tilaan ohjataan sijoittamaan monipuolisia istutuksia.

• Katu sijoittuu rinteeseen, joten korkoerojen 
tasaaminen on otettava erityisesti huomioon.
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Pohjoisen puistokadun länsiosa
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Pohjoisen puistokadun länsiosa

• Loukonlahden tärkein itä-länsisuuntainen katu, jolle 
autoliikenne pääasiassa ohjataan

• Ajorata mitoitettu bussireitiksi soveltuvaksi (kalustona 10 m 
bussi) ja mitoitusnopeus 40 km/h (suositus 30 km/h 
aluerajoitus)

• Kadun pohjoispuolella puurivit ja niiden lomaan sijoitetut 
kadunvarsipysäköintipaikat  ( 2 kpl autopaikkaa-puu-2 kpl 
autopaikkaa)

• Pyöräliikenne on ajoradalla ja jalkakäytävät kadun 
molemmilla puolilla. Jalkakäytävien mitoituksessa on 
huomioitu talvikunnossapitokaluston vaatima vapaa tila 3 
m (poikkeuksena valaisinpylväät). Pohjoisen puistokadun 
itäosan erotettu pyöräily-yhteys jatkuu kohti rantaa. 
Pohjoisella puistokadulla pyöräily tapahtuu ajoradalla. 

• Rakennusten edustalle varattu 1,5 m –leveä etupiha tontin 
puolelle. Etupihalle sijoittuvat rakennukseen liittyvät 
rakenteet (portaat, räystäät ym.). Lisäksi tilaan ohjataan 
sijoittamaan monipuolisia istutuksia.

• Valaistukselle varattu tila kadun eteläpuolelle erilleen 
katupuista. Valaisimet voidaan sijoittaa myös seinään, mikä 
helpottaa kunnossapitoa.
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Kirkkoveräjäntie



21

Kirkkoveräjäntie

• Kirkkoveräjäntie on olemassa oleva katu, jota levennetään uuden 
alueen liikennetarpeita vastaavaksi. Kirkkoveräjäntie tulee olemaan 
Loukonlahden tärkein pohjois-eteläsuuntainen kulkuyhteys.

• Nykyistä katua levennetään, jotta siihen saadaan kävelystä erotettu 
pyörätie sekä mahdollistetaan siinä linja-autoliikenne (kalustona 10 
m bussi). 

• Puistokujan eteläpuolella on varattu tila erotetulle jalankulku- ja 
pyöräily-yhteydelle.  Erottelu on tarpeellista, koska kyseessä on 
keskeinen reitti Loukonlahdesta Nuolialan koululle ja 
Naistenmatkantien joukkoliikennepysäkille. Pyörätie päättyy 
pohjoisessa ennen Pohjoisen puistokadun aukiomaista 
minikiertoliittymää.

• Puistokujan pohjoispuolella aukiomainen ympäristö ohjaa maltillisiin 
ajonopeuksiin. Tällä alueella jalankululle on varattu tila molemmin 
puolin katua ja pyöräily tapahtuu ajoradalla. Jalkakäytävien 
mitoituksessa on huomioitu talvikunnossapitokaluston vaatima 
vapaa tila (3 m). 

• Kadun levennys aiheuttaa muutoksia kadun lähiympäristössä olevien 
rakennusten pihapiireihin erityisesti Kreetantien pohjoispuolella. 
Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kyseisen 
kohdan korkotasoon. Kadun kehityksessä pyritään säilyttämään 
olemassa oleva maisemallisesti merkittävä tammi, joka sijaitsee 
tontin puolella kadun itäpuolella. 
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Perttulantie
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Perttulantie

• Perttulantie on olemassa oleva katu, jota levennetään ja jatketaan uuden 
alueen liikennetarpeita vastaavaksi. Perttulantie tulee olemaan 
Loukonlahden pohjois-eteläsuuntainen kulkuyhteys alueen länsiosassa, 
johon jää varaus kadun liittymisestä Naistenmatkantielle, mutta 
lähtökohtaisesti katu ei tule olemaan sisääntulotie. Uusi ajorata  on 
mitoitettu jäteauton mukaan eikä se sovellu joukkoliikennereitiksi. 
Mitoitusnopeus 30 km/h.

• Jalkakäytävät kadun molemmilla puolilla, mutta pyöräily on ajoradalla. 
Jalkakäytävien mitoituksessa on huomioitu talvikunnossapitokaluston 
vaatima vapaa tila 3 m (poikkeuksena valaisinpylväät). Nykyistä Perttulantietä 
puistokujan eteläpuolella levennetään ja kadun länsipuolelle sijoitetaan 
jalkakäytävä. Jalkakäytävän ja ajoradan väliin varataan tilaa erotuskaistalle, 
johon mahdollista sijoittaa valaisimet. Lisäksi molemmin puolin katua 
varataan tilaa 2-3 metriä leveillä viheralueille avo-ojineen. 
Rakentamattomalla alueella puistokujan pohjoispuolella katu uudistetaan 
oheisen leikkauksen mukaiseksi ja olevaa katua jatketaan.

• Kadun länsipuolella puurivit ja niiden lomaan sijoitetut 
kadunvarsipysäköintipaikat  ( 2 kpl autopaikkaa-puu-2 kpl autopaikkaa)

• Rakennusten edustalle varattu 1,5 m –leveä etupiha tontin puolelle. 
Etupihalle sijoittuvat rakennukseen liittyvät rakenteet (portaat, räystäät ym.). 
Lisäksi tilaan ohjataan sijoittamaan monipuolisia istutuksia.

• Valaistukselle varattu tila kadun itäpuolelle erilleen katupuista. Valaisimet 
voidaan sijoittaa myös seinään, mikä helpottaa kunnossapitoa.
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Eteläinen pitkäkatu
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Eteläinen pitkäkatu

• Eteläinen pitkäkatu on itä-länsisuuntainen katu, joka 
toimii pääasiassa ajoyhteytenä tonteille. Läpiajo on 
katkaistu Kirkkoveräjäntien kohdassa sekä länsiosan 
aukiolla.

• Ajorata  on mitoitettu jäteauton mukaan eikä se 
sovellu joukkoliikennereitiksi. Pyöräily on ajoradalla ja 
mitoitusnopeus 30 km/h.

• Kadulla ei ole katupuita tai kadunvarsipysäköintiä.

• Jalkakäytävä kadun pohjoispuolella ja lisäksi kadun 
eteläpuolinen kapea kiveyskaista mahdollistaa 
kävelyn. Jalkakäytävän mitoituksessa on huomioitu 
talvikunnossapitokaluston vaatima vapaa tila (3 m). 
Eteläisellä pitkäkadulla pyöräily tapahtuu ajoradalla. 

• Rakennusten edustalle varattu 1,5 m –leveä etupiha 
tontin puolelle. Etupihalle sijoittuvat rakennukseen 
liittyvät rakenteet (portaat, räystäät ym.). Lisäksi tilaan 
ohjataan sijoittamaan monipuolisia istutuksia. 
Eteläisellä pitkäkadulla tontin kasvillisuus on erityisen 
tärkeässä roolissa, koska muita katuistutuksia ei ole. 

• Eteläisellä pitkäkadulla ei käytetä reunakiviä. Ajoradan 
molemmille puolin sijoitetaan vesikourut.
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Kirkkokatu ja Kreetantie
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Kirkkokatu ja Kreetantie

• Kirkkokatu ja Kreetantie ovat nykyisiä asuinkatuja, 
joita kehitetään vastaamaan uusia liikennemääriä

• Kirkkokadulla ja Kreetantiellä on ajoradasta erillinen 
yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, joka toimii 
turvallisena koulureittinä. Jalankulku- ja pyörätien 
mitoituksessa on huomioitu 
talvikunnossapitokaluston vaatima vapaa tila (3 m). 

• Asuinkaduilla pysäköinti kadun reunaan on 
mahdollista kuten nykytilanteessa

• Jalkakäytävän ja ajoradan väliin varataan tilaa 
erotuskaistalle, johon mahdollista sijoittaa valaisimet.

• Oheisen leikkauksen mukainen mitoitus on tavoite 
sekä Kirkkokadulla että Kreetantiellä. 
Katusuunnittelmavaiheessa sovitetaan ratkaisu 
tarkemmin käytettävissä olevaan tilaan.
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Kujat ja lyhyet tonttikadut
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Kujat ja lyhyet tonttikadut

• Kujat ja lyhyet tonttikadut ovat oheisen 
poikkileikkauksen mukaisia. Mitoitusnopeus on 20 
km/h ja kadun leveydessä on huomioitu, että tontilta 
mahtuu peruuttamaan/kääntämään auton kadulle.

• Kujat ja lyhyet tonttikadut  ovat mitoitettu jäteauton 
mukaan eivätkä sovellu joukkoliikennereitiksi. 

• Kujilla ja tonttikaduilla ei ole erillisiä jalkakäytäviä tai 
pyöräteitä vaan kaikki kulkumuodot liikkuvat 
ajoradalla. Ajoradan molempiin reunoihin on varattu 
tilaa kivetylle reuna-alueelle. 

• Kadulla ei ole katupuita tai kadunvarsipysäköintiä.

• Kujilla ja lyhyillä tonttikaduilla ei käytetä reunakiviä. 
Ajoradan molemmille puolin sijoitetaan vesikourut.
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Rantareitti
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Rantareitti

• Rantareitti on Loukonlahden rantaa mukaileva 
pääasiassa jalankulkua ja pyöräilyä palveleva 
virkistysreitti. Lisäksi muutamille tonteille varataan 
ajoyhteys rantareitin kautta.

• Rantareitti sovitetaan maastoon luontevasti siten, 
että nykyiset rannan maastonmuodot, puusto ja 
rantaviiva saadaan säilytettyä mahdollisimman 
luonnontilaisina. Siksi Rantareitin linjaus mukailee 
mahdollisimman paljon rannalla jo nykytilanteessa 
olevaa jalankulku- ja pyöräilyreittiä. 

• Ajoyhteys tonteille järjestetään oheisen 
poikkileikkauksen mukaisesti samaan tapaan kuin 
alueen muillakin kujilla. 

• Rantareitin päällysteenä on jalankulku- ja 
pyöräilyosuuksilla kivituhka ja ajoyhteyden kohdalla 
asfaltti.
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Puistokuja
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Puistokuja

• Puistokuja on itä-länsisuuntainen jalankulku- ja 
pyöräilyreitti uuden alueen ja nykyisen alueen välissä. 

• Viheralueen leveys vaihtelee. Puistokujaa kehitetään 
sille varatun vähintään 10 metrin levyisen tilan 
puitteissa. Reitti sovitetaan rinnemaastoon 
luontevasti siten, että nykyistä puustoa saadaan 
säilytettyä mahdollisimman paljon. 

• Reitti on talvikunnossapidettävä eli vähintään 3 
metriä leveä

• Polkua ei valaista

• Puistokujan päällysteenä on kivituhka.



35

Katutila ja katuympäristö

Katuympäristösuunnittelun yleiset 
periaatteet

Tavoitteena on viihtyisä ja tunnelmallinen 
katuympäristö. Katuympäristön miellyttävä 
mittakaava, monimuotoinen kasvillisuus ja 
omaleimaiset yksityiskohdat ovat tärkeitä 
tunnelman luojia. 

Katuympäristöä kehitetään paikkaan sopivalla 
tavalla niin, että kadut liittyvät luontevasti 
olemassa olevaan Haikan kartanon 
ympäristöön sekä ympäröivään ranta- ja 
peltomaisemaan. 

Royal Seaport (Tukholma)
https://thenextgreen.ca/2018/09/28/the-royal-
seaport-development-stockholm/

Bo1 (Malmö)
https://thenextgreen.ca/2017/06/11/bo01-sweden/

Klein Kadoelen (Amsterdam)
https://delva.la/projecten/kiekensterrein/

Vauban (Freiburg)
https://en.wikipedia.org/wiki/Vauban,_Freiburg
https://steemit.com/travelfeed/@izzynoel/vauban-
germany-the-worlds-first-sustainable-living-suburb-
1530665550
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Kasvillisuus

Katupuut

Pääkatuja rytmittävät pysäköinnin lomaan sommitellut 
puurivit, jotka on jäsennelty niin, että puiden väliin sijoittuu 
aina kaksi autopaikkaa. 

Jokaiselle alueen aukiolle on sijoitettu yksi tai useampi 
näyttävä yksittäispuu.. Puut toimivat aukioiden 
tunnistettavina maamerkkeinä. 

Tonttien kasvillisuus

Tonttien puolelle on varattu tilaa pienelle etupihalle. 
Tonttien omistajia ohjataan istuttamaan 
etupihakaistaleilleen kasvillisuutta: köynnöksiä, pensaita, 
perennoja tai kesäkukkia, jotka luovat kaduille vehreää ja 
vaihtelevaa ilmettä. Tonttien kasvillisuus on tärkeä osa 
katuvihreää sekä luo ympäristöön vaihtelua ja 
monimuotoisuutta.

Kuvalähteet
https://rosenholm.se/?page_id=3514

GoogleMaps, Edward Masseystraat, Amsterdam

GoogleMaps, Jan Olphert Vaillantlaan
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Tavoitteena on säilyttää olevaa kasvillisuutta ja hakea alueen 
luonnontilaisesta kasvillisuudesta vaikutteita katutilojen 
kasvilajivalintoihin,
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Materiaalit

Suunnittelualueen katualueilla päämateriaalina on 
asfaltti, jota täydennetään kivetyillä pinnoilla. Kaikki 
alueen aukiot ovat kivettyjä, joten ne erottuvat selkeästi 
muusta ympäristöstä luoden rytmiä katujaksoihin. 
Kiveyksissä suositaan luonnonkivipintoja, kuten noppa-
ja nupukiveyksiä.

Virkistysreitit (rantareitti ja puistokuja) ovat 
kivituhkapintaisia. 

Kuvalähteet
https://steemit.com/travelfeed/@izzynoel/vauban-germany-
the-worlds-first-sustainable-living-suburb-1530665550

GoogleMaps, Palttinapolku, Espoo

https://rosenholm.se/?page_id=3514

:
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Rakenteet

Luiskat ja tukimuurit

Loukonlahden kaava-alue 
sijaitsee rinteessä, jossa 
korkeuserot ovat paikoin jyrkkiä. 

Korkoeroja tasataan vaihtelevasti 
luiskilla ja tukimuureilla, jotka 
myös osaltaan luovat alueelle 
omanlaista luonnetta. 
Tukimuureissa suositaan 
luonnonkivipintoja.

Kuvalähteet:
https://landezine.com/activity-landscape-
kastrup-by-masu-planning/
https://www.gardenista.com/posts/garden-
tour-modern-agrarian-new-england/
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Kalusteet ja varusteet

Kalusteet ja varusteet ovat tärkeässä roolissa ympäristön tunnelman 
luonnissa. Siksi niiden tyyliin ja mittakaavaan tulee kiinnittää 
erityistä huomiota, jotta ne tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla 
katutilan intiimiä tunnelmaa. Esimerkiksi tavallinen korkea 
katuvalaisin ei sovellu alueen luonteeseen vaan tulee kiinnittää 
huomiota valaisimen mittakaavaan ja muotoiluun.

Ympäristöä voidaan rikastuttaa erilaisilla taideaiheilla, jotka luovat 
alueelle mielenkiintoisia kiintopisteitä ja vaihtelevuutta. Luontevia 
paikkoja taideaiheille ovat alueen aukiot..

Kuvalähteet:
https://landezine.com/activity-landscape-kastrup-by-masu-planning/

https://www.lehtovuori.fi/fi/penkit-ja-poydat/344-rivage

https://www.lehtovuori.fi/fi/penkit-ja-poydat/339-miela

https://nylund.fi/tuotteet/valaistus/ulko-ja-aluevalaisimet/sky-park/

https://nylund.fi/tuotteet/valaistus/ulko-ja-aluevalaisimet/sky-bollard/

https://rosenholm.se/?page_id=3514
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Katuympäristön jaksottelu

Suunnittelualue 
jaksottuu neljään 
luonteeltaan 
erityyppiseen alueeseen. 

Jokaisella alueella on 
omat erityiset piirteensä, 
joita korostetaan 
katuympäristön ja 
aukioiden kasvillisuus- ja 
materiaalivalinnoissa.

I II

III IV



42

I II

III
IV

Katuympäristön jaksottelu / I

• Haikan kartanoympäristö ja sen puistolle ominaiset 
jalopuut (tammet, lehmukset, hevoskastanjat, 
pähkinäpensaat) ovat alueen tärkeä ominaispiirre

• Katuympäristön kasvillisuudessa viittauksia 
kartanopuistoon esim. omenapuut, Pirkkalankoivu

Kuvalähteet:

https://landezine.com/lila-2020-flyvestation-vaerlose-by-juul-frost-
architects/

https://landezine.com/fidelity-heart-zone-by-bd-landscape-
architects/

https://www.pirkkala-
seura.fi/pirkkalanhistoria/vanhatvalokuvat/talot-ja-tilat/haikan-
kartano/

https://vihreatsylit.fi/isokaari/

https://thenextgreen.ca/2017/06/11/bo01-sweden/
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Katuympäristön jaksottelu / II

• Alueen tärkeänä ominaispiirteenä metsäisyys ja 
rannan suuret männyt. Piirteet jatkuvat alueella 
suunnitellussa hulevesipuistossa.

• Katuympäristön havupuut toimivat linkkinä 
rannan mäntyihin, esim. Vuorimänty, 
Makedonianmänty.

Kuvalähteet:

Helsingin kaupunki 
https://kerrokantasi.hel.fi/katupuuarboretum/

https://en.wikipedia.org/wiki/Vauban,_Freiburg

https://landezine.com/rieteiland-oost/

I II

III
IV
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Katuympäristön jaksottelu / III

• Ympäristön tärkeänä ominaispiirteenä tulevat 
olemaan ranta ja siihen liittyvät palvelut sekä 
aukiotilat. Alue tulee olemaan Loukonlahden 
julkinen palveluiden keskus ja 
kohtaamispaikka.

• Kasvillisuudessa suositaan kukkivia ja 
koristeellisia kasveja, jotka sopivat luontevasti 
osaksi rantamaisemaa esim. kynäjalava, pajut, 
lepät, syreeni.

Kuvalähteet:

http://www.maisema-
arkkitehdit.fi/projekteja/asuinpihat/arabianranta/

http://www.maisema-
arkkitehdit.fi/projekteja/asuinpihat/arabianranta/

https://www.urbangreenbluegrids.com/projects/b
o01-city-of-tomorrow-malmo-sweden/

https://maisemabetoni.fi/fin/referenssit/vuoden-
ymparistorakenteet/ranta-tampella/

I II

III
IV
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Katuympäristön jaksottelu / IV

• Nykytilassa maisemaa hallitsee avoin 
peltomaisema ja laajat näkymät. 
Tulevaisuudessa alue tulee toimimaan 
keskeisenä kulkuyhteytenä uudelle 
asuinalueelle. 

• Uutta roolia  tukevat näyttävät ja 
selkeälinjaiset ratkaisut, kuten kookkaat 
puuistutukset, esim. vaahtera, tammi, 
kynäjalava. 

Kuvalähteet:

https://turunpuut.fi

https://www.raisio.fi/fi/katupuita

GoogleMaps, Jan Olphert Vaillantlaan

I II

III
IV
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Tasaus ja kuivatus

Kaava-alueelle suunniteltu tasaus mukailee nykyistä maastoa. 
Paikoin nykyistä maanpintaa korotetaan täytöillä. Maanpintaa 
alentavia leikkauksia ei juurikaan tehdä. Katukorkojen 
esisuunnittelussa on kiinnitetty eritystä huomiota siihen, ettei 
alueelle jää notkoja, jotka täyttyisivät rankkasateella ja tulvisivat 
tonteille.

Kuten nykytilanteessakin maasto laskee kohti rantaa myös uudessa 
tasaussuunnitelmassa. Rantareitin ja rannan tonttien korkoasemien 
suunnittelussa on huomioitu veden pinnan vaihtelut. Rantareitin 
matalimmat kohdat ovat korkotasolla +79,3. 

Alueen hulevedet johdetaan pääosin kohti rantaa. Keskeisessä 
asemassa ovat pohjois-eteläsuuntainen hulevesipuisto ja viheralue 
urheilukentän länsipäässä. 

Nykyinen Perttulantie pohjoisesta, rannan suunnasta 
katsottuna.

Nykyisiä maastonmuotoja rannan läheisyydessä.
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Hulevesien käsittely

Asemakaavan toteuttaminen vaikuttaa merkittävästi alueen 
hydrologiaan. Hulevesivirtaama rakennettavalta alueelta kasvaa 
merkittävästi vettä imevien pintojen vähentyessä. Vaikutukset 
kohdistuvat Pyhäjärveen sekä uuden rakennettavan alueen 
rakennuksille ja tonteille. (Pirkkala)

Alueelle on suunniteltu toteutettavaksi kaksi hulevesien viivytys- ja 
kokoamisaluetta ennen hulevesien päätymistä Pyhäjärveen. 
Hulevesialueet toteutetaan luonnonmukaisesti ja korkeatasoisesti 
osana virkistysalueita. (Pirkkala)

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota hulevesien 
käsittelyyn  ja yhteensovittaa hulevesiaiheet alueen 
ympäristösuunnitteluun.

Esimerkkejä hulevesien imeytyksestä Toppilansaaressa.


