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Alueen yleiskuvaus

Alue sijoittuu pääradan itäpuolelle uuden Ainolan aseman yhteyteen, 
joka siirretään nykyiseltä sijainnilta Ainolanväylän eteläpuolelle. Kortteli-
rakenne muodostuu viidestä pääkorttelista, jotka läheisesti liittyvät Sin-
fonia-aukioon ja siitä alkavaan kohtaamispaikkojen ketjuun Valse tristen 
aukion ja puiston kautta Pohjolanpuistoon. Alueen kerroksellisuutta ko-
rostaa palvelurakennusten korttelissa sijaitseva Pohjolanhovin rakennus 
(ent. Pohjolan tilan navetta), jossa sijaitsee navetan yliset saavat moni-
puolista käyttöä.
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Ainolan aluekeskuksen 
taide

Alueelle on laadittu taideohjelma koskemaan julkisia alueita ja ohjaamaan 
taidetta mm. pysäköintilaitosten julkisivuihin. Ainolan aluekeskuksen tai-
deohjelman tavoitteena on tukea omaleimaisen ja laadukkaan julkisen 
taiteen toteutumista kaupunkitilassa. Kaupan korttelissa 2134 jatketaan 
viereisen Boogie-alueen rakentamistapaohjeessa määriteltyä taidetee-
maa osana rakennusten suunnittelua.

Ainolan aluekeskuksen taideohjelman (’Arte con Brio!’ -taidetta ilolla!, 
2021) on laatinut yhteistyössä taiteen ohjausryhmän kanssa FreiZimmer 
oy. Alueella noudatetaan taiteenprosenttiperiaatetta ja taideohjelmaa, 
joka on asemakaavan liitteenä. Teemana on musiikin ja taiteen yhdistämi-
nen puisto- ja aukiosuunnitteluun.

Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik
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Arkkitehtuuri ja 
kaupunkikuva, julkisivut

Arkkitehtuurin tulee olla modernia, korkeatasoista ja innovatiivista, vä-
ritykseltään murrettuja maavärejä soveltuvasti yhdistävä kokonaisuus. 
Rakennusten maantasokerrosten tulee avautua avoimena aukioille ja kes-
keisille alueille. Massoittelu on viidessä keskeisessä korttelissa pääasias-
sa VI-VIII kerroksen korkuista, matalammat osat voivat olla tasakattoisia 
viherkattoja tai -kattopihojen osia. Harjakattoisuus on alueella pääasial-
linen kattomuoto, joka leimaa erityisesti näkymien, aukioiden ja katujen 
päätteitä. Epäkeskeinen harjakatto on myös alueella sallittu kattomuoto.

Korkeat pistemäiset rakennusmassat sijoittuvat Sinfonia-aukion äärel-
le ja ne tulee sommitella veistoksellisesti maisemaan avautuvuutta hyö-
dyntäen. Pistetalot jatkuvat matalampana rinteeseen sijoittuvana kolmen 
rakennuksen ryhmänä, joka sijaitsee Valse tristen polun eteläpuolella. 
Korttelissa 2138 pistemäiset rakennukset istutetaan rinteeseen siten, että 
saapuminen on pohjoisesta puistopolun tasolta ja maantasosta korttelin 
eteläpihalta.

Kaupunkikuvallisesti tärkeiden, katualueille näkyvien rakennusten julki-
sivujen tulee olla korkealuokkaisista ja kestävistä materiaaleista paikalla 
rakennettuja tai antaa paikalla tehdyn julkisivun vaikutelma. Julkisivut ja 
kaikki rakenteet on tehtävä laadukkaasti kiinnittämällä erityistä huomiota 
ympäristön, kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimuksiin. Julkisivut tulee 
jäsennellä ja julkisivuvärityksen tulee soveltua alueen ilmeeseen. Porras-
huoneiden tulee saada luonnonvaloa jokaisen kerroksen kohdalta.

Rakennusten sisäänkäyntejä tulee korostaa, kadun puolella sisäänkäynnit 
tulee olla sisennettyjä. Tontin kadunpuoleinen maantaso tulee liittyä vi-
suaalisesti erottuvalla, mutta soveltuvalla materiaalilla (esim. maatiilellä, 
jota käytetään julkisissa aukioissa) katualueeseen. Porrashuoneista tulee 
olla yhteys läpi talon ja suora uloskäynti leikki- ja oleskelualueeksi osoite-
tulle tontinosalle ja/tai kattopihalle.

Kaupunkikuvallisesti tärkeiden, katualueen puoleisten parvekkeiden jul-
kisivumateriaalien tulee olla korkealuokkaisia ja kestäviä sekä muodostaa 
rakennusten pääasiallisten julkisivumateriaalien kanssa ehjä kokonai-
suus, katualueen puolelle parvekkeiden tulee olla sisennettyjä, lasitettuja 
ja kaiderakenteen tulee olla pääosin peittävää pintaa seitsemänteen ker-
rokseen saakka; peittävyys saavutetaan esim. hiotuilla lasipinnoilla tai riit-
tävän paksulla lattateräksellä (viistonäkyvyys estetty). Ylempien kerrosten 
parvekkeet voivat olla myös kaideosaltaan kirkasta lasia.

Kortteleiden rakennusten räystäslinjojen tulee olla yhtenäisiä ja sovitettu 
viereisten kortteleiden räystäslinjaan. Poikkeuksena korttelin 2135 luo-
teiskulma, joka Lepola IV parina voi olla pituus suuntaan kaltevia kattoja ja 
polveileva kattolinja radan suuntaisesti muodostaen yhtenäisen jatkuvan 
kokonaisuuden.

Ilmanvaihtokonehuoneet ja muut talotekniset laitteet tulee sovittaa luon-
tevaksi osaksi rakennusten arkkitehtuuria ja materiaaleja. Ne eivät saa rik-
koa yhtenäistä räystäslinjaa. Räystäslinjan voi rikkoa ainoastaan ikkunal-
lisilla huoneistoihin tai porraskäytäviin liittyvillä kattolyhdyillä, jotka ovat 
osa arkkitehtuuria.

Kortteleiden I-kerroksisiin osiin tulee toteuttaa kattopiha. Talotekniset 
laitteet tulee integroida muihin rakenteisiin ja sijoittaa siten, että katto-
pihoille voidaan toteuttaa yhtenäinen, tarkoituksenmukainen oleskelu-
piha. Kattopihoille tulee luoda vehreä vaikutelma istuttamalla pienpuita, 
pensaita, köynnöksiä ja perennoja. Rakennelmien ja kasvillisuuden avul-
la tulee luoda tuulensuojaa. Istutuksille tulee perustaa riittävän syvät ja 
laajat kasvualustat, joiden paksuus ja paino tulee huomioida kattojen ra-
kenteissa. Ainolan aluekeskuksessa käytetään viherkerroin -työkalua, joka 
ohjaa osaltaan riittävään vihreyteen ja hulevesien oikeaan käsittelyyn ja 
kohtuulliseen peittävän materiaalin käyttöön ja massoitteluun.

Kerrokset

Kortteleissa katualueen puolella tulee muodostaa avoin ja yhtenäinen kivi-
jalkakerros, jonka julkisivut ovat pääosin ikkunalasia. Umpiosat tulee olla 
laadukkaita materiaaleja esim. luonnonkiveä tai puun ja luonnonkiven yh-
distelmää, esim. näkyvää betonisokkelia ei sallita. Asuinkorttelialueiden 
kulkuaukot tulee rajata katutilasta ja niiden tulee liittyä kivijalkakerroksen 
arkkitehtuuriin.

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen korkeuden tulee olla pääsääntöi-
sesti korkea ja mahdollistaa liiketilojen ja yhteistilojen korkeat tilat. Ylim-
män kerroksen asuintiloissa vapaan huonekorkeuden on pääsääntöisesti 
oltava vähintään 3 metriä. Kattokerroksen monipuolisuus liittyy visuaali-
seen kokonaisuuteen.

Kivijalkakerrosten toiminnallisuutta on toteutettava sijoittamalla katuta-
soon asuntoja, liiketiloja ja yhteistiloja.

Näkymä Helsingin Kuninkaantammesta
Nykvarn, Gatun Arkitekter
https://gatun.se/projekt/centrumboende-vaxer-fram-i-nykvarn
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Kadut, puistot ja aukiot

Ainolan aluekeskuksen suunnittelua on tehty samanaikaisesti infran suun-
nittelun kanssa ja kortteleita on suunniteltu tiiviin välittävän katuverkon 
varteen. Aukioiden merkitys suunnitelmassa korostuu musiikin ja taiteen 
kohtaamispaikkoina. Liiketilojen sijainnit ovat pääasiassa keskeisillä alu-
eilla rakenteessa, oman kokonaisuutensa muodostaa Pohjolanhovin ra-
kennus (eli navetta) ympäristöineen ja siitä etelään aukeavana puistojen 
alueena.

Asemalaiturin ja aukioiden suunnittelu esitellään kokonaisinfran yhtey-
dessä.

Kankaan alue, Jyväskylä
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-09-15_kankaan-digimarkkinointikampanja-sai-kunniamainin-
nan-konseptoinnista

Stora Sköndal, Bloomimages ja Kjellander Sjöber Arkitekter
https://vaxer.stockholm/projekt/nya-kvarter-i-stora-skondal/

Näkymä Helsingin Kuninkaantammesta
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Kortteli- ja piha-alueet

Pihojen suunnittelussa tulee huomioida eri-ikäisten käyttäjien tarpeet. 
pihojen leikki- ja oleskelu alueet, reitit, mahdolliset hulevesijärjestelmät 
ja istutukset tulee suunnitella ja rakentaa yhtenäisesti. Leikki- ja oleske-
lualueet tulee toteuttaa koko korttelin yhteisinä.

Piha tulee toteuttaa kasvillisuudeltaan monilajisena alueena, jolle istu-
tetaan vuodenaikojen vaihtelu huomioiden erilaisia pienpuita, pensaita, 
perennoja ja nurmea. Sisäpihan osat, joita ei käytetä välttämättöminä kul-
kuteinä, leikki- tai oleskelualueina tai hyödynnetä kaupunkiviljelyyn, on 
istutettava.

Istutuksille tulee perustaa riittävän syvät ja laajat kasvualustat. Kansi-
rakenteissa tulee ottaa huomioon istutuksiin tarvittavan kasvualustan 
paksuus, yhteydet kansirakenteista ympäröivään alueeseen esim. puis-
toon (esim. kortteli 2137) on toteutettava yhteistyössä kaupungin kanssa.

Asukas- ja yhteistiloja, kuten polkupyörä- ja irtaimistovarastoja, saunoja 
sekä teknisiä tiloja saa rakentaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi. 
Tilat tulee toteuttaa niin, että maantasoon sijoittuessaan ne antavat avo-
naisen ja toiminnallisen vaikutelman. Ullakko- tai ylimpään kerrokseen 
sijoittuessaan, saunan yhteyteen tulee toteuttaa kattoterassi. Asumisen 
lisärakennusoikeudet eivät mitoita auto- tai polkupyöräpaikkoja.

Korttelin vihertehokkuuden tulee täyttää tavoiteluku vähintään 0,9 tai 
hankeohjauksessa tavoitteiden mukainen vihertehokkuus. Vihertehok-
kuuden toteutuminen on rakennusluvan yhteydessä osoitettava piha-
suunnitelmalla ja vihertehokkuuslaskelmalla. Pihan suunnittelua ja kort-
teleiden muodostamista ohjataan viherkerrointyökalulla.

Kattomuodot voivat vaihdella korttelirakenteessa kokonaisuutta tukien. 
Vaihtoehtoisia kattomuotoja ovat harjakatto, epäkeskeinenharja- tai ma-
talissa osissa viherkatto/-piha.

Ensimmäinen kerros on korkeampi ja lattiapinta on sovitettava ympäröi-
vän katu/aukio/puiston lopullisen tason kanssa esteettömästi saavutet-
tavaksi. Aukioihin liittyvät julkisivut ja aukotukset tulee sovittaa toimin-
nallisesti elävää kaupunkitilaa tukevalla tavalla, aukotuksen tulee olla 
n.40-60% koko julkisivun pituudesta sijainnista riippuen.

Kerrosten aukotus tulee ylimmissä kerroksissa olla maisemaan avautuvaa. 
Parvekkeet tulee olla kerrostalokortteleissa kadun puolella sisennettyjä. 
Aukioiden puolella voidaan käyttää ulokkeellisia yhtenäisiä parvekemas-
soja, jotka muodostavat arkadin ilman pilarirakenteita. Sisäpihojen puo-
lella parvekkeet voivat olla monimuotoisempia.

Alueen väritys tulee olla murretuista maaväreistä koostuva, luonnonmu-
kaiset puunvärit ja harmaantuva puu sallitaan. Väritykset tarkistetaan 
RGB-värikartan mukaisesti taittumaan lämpimän suuntaa.

Kuva: Arkkitehtipalvelu ja Hartela

Kuva: 
Arkkitehtipalvelu ja Hartela
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Ilmastoystävällinen alue

Rakentaminen aiheuttaa hiilipiikin (CO2-päästöjä) alueen rakentuessa. 
Tavoitteena on ohjata suunnittelua vähähiilisen rakentamiseen. Ainolan 
aluekeskuksen asemakaava-alueella suunnitelmista tehdään YM:n me-
netelmän kautta hiilijalanjälkilaskelmat kortteli- ja toteutussuunnittelu-
vaiheessa. Kokonaisuudessaan alueen ilmastovaikutukset saavutetaan 
ratayhteyden varrella liikkumisen osalta helposti. Resurssiviisaaseen ra-
kentamisentapaan toteutettavia hankkeita ohjataan suureen hiilikäden-
jäljen (eli rakennusten hiilivaraston) tavoitteeseen. 

Puurakentaminen ja puunkäytön lisääminen, sekä elinkaareltaan pitkien 
massiivirakennusten rakentaminen on tavoitteena 30 %:ssa kortteleista. 
Korttelikohtaisia tavoitteita tarkennetaan rakentamistapaohjeen hyväksy-
miskäsittelyyn.

Puurakentamisen korttelialueina ohjataan erityisesti kortteleita 2140 ja 
2141, ohjaamisen keinoina pienen hiilijalanjäljen tavoite ja yleinen eko-
logisuus. Puurakentaminen ja erityisesti massiivipuurakentaminen ovat 
tavoiteltavia näissä kortteleissa. Sisäpihalla puun käyttö tulee näkyä kai-
kissa kortteleissa.

Rakentamisen tulee muodostaa kokonaisuus, jossa harkittuja aukotuksia 
ja päätyikkunoita on käytetty harmonisten julkisivujen kanssa modernilla 
tavalla. Kattomuotona harjakatto tai epäkeskeinen harjakatto, kattovärit 
tummat. Talousrakennusten kattomateriaalina suositellaan viherkattoja, 
jotta tavoitteellinen viherkertoimen kautta toteutettava pihakokonaisuus 
toteutuu. Alueella käytetään viherkerrointa korttelikohtaisesti tutkittavilla 
tavoitteilla ohjattuna.

Hyväksymiskäsittelyssä esitetään päivitetty rakentamistapaohje, jolla oh-
jataan alueen ilmeen lisäksi ilmastovaikutuksia ja korttelikohtaisia ohjeita.

Puukerrostaloja Helsingin Kuninkaantammessa

Hulevedet korttelialueilla

Ainolan hulevedet tulee käsitellä korttelikohtaisesti ennen hulevesien 
poisjohtamista yleisille katu- ja puistoalueille.  Korttelisuunnittelun yhtey-
dessä tulee tarkastella ensisijaisesti mahdollisuutta viivyttää hulevesiä 
tontilla.  

Korttelissa muodostuvien hulevesien määrää tulee pyrkiä vähentämään 
suosimalla mahdollisimman paljon läpäiseviä ja puoliläpäiseviä pintama-
teriaaleja.  Osa katoista tulee rakentaa viherkatoiksi. Niiltä osin kuin hule-
vesiä ei voi imeyttää, tulee ne viivyttää tontilla.  Paikallista kasvillisuutta 
alueen sisällä voi käyttää tonteilla; kasvien siirroista tulee neuvotella en-
nen rakennushanketta kaupungin kunnossapidon kanssa.

Toteutusehdotuksessa tulee esittää alustava korttelikohtainen hulevesien 
hallintasuunnitelma.

Kiinteistöille tulee suunnitella oma hulevesien käsittely, ennen kaupungin 
verkostoon liittämistä: 

Järvenpään ohje hulevesien käsittelystä rakennushankkeeseen ryhtyville 
ja suunnittelijoille 

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2012/1481-hulevesiopas	

Yleisille alueille on toteutettu Ainolan aluekeskuksen itä- ja eteläreunaan 
on vuosina 2019-2020 kaupungin hulevesien johtamiselle tärkeitä huleve-
sialtaita Vesipisaroiden puistoon ja Venematkanpuistoon.

Hulevesiratkaisuja Helsingin Kuninkaantammessa

https://www.jarvenpaa.fi/files/e3fbc0cc5df4c17a9b001955f464bfb10c1cd5d5/ohje-hulevesien-kasittelyn-suunnitteluun.pdf
https://www.jarvenpaa.fi/files/e3fbc0cc5df4c17a9b001955f464bfb10c1cd5d5/ohje-hulevesien-kasittelyn-suunnitteluun.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2012/1481-hulevesiopas
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Viherkerroin

Viherkertoimen kautta luodaan tiivistyvään kaupunkirakenteeseen  viih-
tyisiä  ja  vihreitä  asuinympäristöjä. Sen  avulla  mahdollistetaan  ilmas-
tonmuutoksen  sopeutumista ja luontopohjaisten ratkaisujen käyttöä. 

Viherkerroin  on  työkalu  asuinalueiden  viihtyisyyden ja ekologisuuden 
kehittämisessä. Tavoitteellisen pihasuunnittelun kautta pihoihin saadaan 
viihtyisyyden lisäksi luonnonmukaista hulevesien käsittelyä.

Viherkerroinmenetelmän avulla varmistetaan riittävä kasvullinen  ja  läpäi-
sevä  pinta-ala  tonteilla.  Tämän merkitys ilmastonmuutokseen sopeutu-
misessa ja sen hillitsemisessä korostuu kaupunkien tiivistyessä.

Viherkerroin  ilmaistaan  suhdelukuna,  joka  saadaan jakamalla, esim. 
tontin tai korttelin, ns.  ekologisesti tehokkaiden  elementtien  arvoalueen  
koko  alueen pinta-alalla.  Ekologisesti  tehokkaiksi  elementeiksi lasket-
tavat  asiat  eli  viherkerroinelementit  ja  niiden laskennalliset  arvot  on  
määritelty  vihertehokkuuslaskurissa. Parhaimmillaan viherkerroin ohjaa 
suunnittelijaa piharatkaisujen mitoituksessa ja tarpeissa.

Viherkerroin =
viherkertoimilla painotettujen 

elementtien yhteispinta-alansuhde 
alueen pinta-alaan

Rakennettaessa  alueelle,  jolla  vihertehokkuusmenetelmä on käytössä, 
rakennuslupahakemukseen tulee liittää alustava pihasuunnitelma, täytet-
ty viherkertoimen laskentataulukko (excel-tiedostona) sekä alustava  pin-
nantasaus- ja  hulevesien  hallintasuunnitelma. Pihapiirroksessa tulee olla 
riittävät merkinnät ja selitteet, joiden perusteella voidaan nähdä, miten 
laskentataulukkoon merkityt viherkerroinelementit toteutuvat pihalla.

Resurssiviisauden tiekartassa (Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta, kau-
punginvaltuusto 11.11.2019 § 83) on määritelty, että viherkerroinmenetel-
mää pilotoidaan Ainolan keskuksen asemakaavassa.   Hyväksymiskäsitte-
lyssä esitetään viherkerrointyökalun käyttöä, jolla ohjataan alueen ilmeen 
lisäksi ilmastovaikutuksia ja korttelikohtaista suunnittelua.

Näkymä Helsingin Jätkäsaaresta

Näkymä Helsingin Jätkäsaaresta



Ainolan aluekeskus  | rakentamistapaohjeet  |  sivu 10



Ainolan aluekeskus  | rakentamistapaohjeet  |  sivu 11



Ainolan aluekeskus  | rakentamistapaohjeet  |  sivu 12

AINOLAN ALUEKESKUS    ALUEPROFIILI

15.10.2021

 ALUEKUVA         ETELÄSTÄ 1:2500

 ALUEKUVA         LÄNNESTÄ   1:2500


	Alueen yleiskuvaus
	Ainolan aluekeskuksen taide
	Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva, julkisivut
	Kerrokset
	Kadut, puistot ja aukiot
	Kortteli- ja piha-alueet
	Ilmastoystävällinen alue
	Hulevedet korttelialueilla
	Viherkerroin

