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Kokoojakatu
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Pyörääe
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Kaavarunko 2, maankäyyö

Pientalot ja rivitalot
Kerrostalot ja luhhtalot
Yleiset toiminnot
Kaupalliset toiminnot

Kaavarunko 1, maankäyyö

Pientalot ja rivitalot
Kerrostalot ja luhhtalot
Yleiset toiminnot
Yhteisöllinen viljely
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Lampi
Puisto
Metsä
Viheryhteys

Kaavarunko 2, viherympäristö
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Puisto
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Kaavarunko 1, viherympäristö
Rakennusoikeus
Asumisen korttelit 52470 k-m2
Yleisten toimintojen korttelit 5980 k-m2
Yhteensä 58450 k-m2

Rakennusoikeus
Asumisen korttelit 48700 k-m2
Yleisten toimintojen korttelit 9900 k-m2
Kaupalliset/matkailupalvelut 7800 k-m2
Yhteensä 66400 k-m2

Kaavarunko 1 Kaavarunko 2

Alueen rakenne
Korkeampi ja tiiviimpi rakentaminen sijoittuu Pirilän-
tien varteen sekä eteläosaan. Itäpuoli on uusien pien-
talojen ja olevien yhtiömuotosten asuintalojen aluetta. 
Pientaloalueesta pieni osa varataan minitonteille, joiden 
pysäköinti ja jätehuolto keskitetään. Pirilätalon molem-
min puolin täydennetään ympäristöä rivitalokortteleilla. 
Liikenteellisesti rakenne edustaa hierarkialtaan tavan-
omaista katuverkkoa.

Pirilätalon ympäristö rajataan yleisten toimintojen ton-
tiksi, jolle sopivat esimerkiksi opetustoiminnot, kult-
tuuripalvelut tai varattavat työtilat. Kierrätyskeskuksen 
alueelle on osoitettu tuettuun asumiseen sopivaa yleisten 
toimintojen korttelia.

Viherrakenne muodostaa vehreän puistojen sarjan, joka 
palvelee kuntalaisten yhteisenä olohuoneena: piknik- ja 
kävelypuistoina, Pirilä-lavan ympärillä kulttuuripuistona 
ja myös yhteisöviljelyalueena perinteisin palstoin, siirto-
lapuutarhoin tai jopa vuokrattavin kasvihuonepalstoin.

Alueen rakenne
Eteläisin osa on osoitettu kauttaaltaan tehokkaalle 
kerrostalorakentamiselle. Pohjoisin osa on varattu 
väljähkölle pientaloasumiselle, jonka pysäköinti on 
osoitettu pitkän tonttikadun varteen alueelle saa-
vuttaessa. Tonteille ajetaan tarvittaessa pihakatuja. 
Tästä etelään on kerrostaloalue, jolla pysäköinti- ja 
liikennealueet reunustavat tontteja. Asumisen aluetta 
halkoo viihtyisä jalankulun ja pyöräilyn reitti.

Pirilätalon ympäristöön on varattu laajasti yleisten 
toimintojen korttelialuetta, jolle sopii esimerkiksi 
kirjasto- ja kulttuuripalvelut, paloasema, päiväkoti 
tai yhteisötalo. Vanhan Pirilän ympäristö osoitetaan 
matkailupalveluiden tonteiksi. Pirilä-lavan ympärillä 
on tapahtuma-aukio.

Viherrakenne mutkittelee kapeina yhteyksinä raken-
tamisen väleissä ja reittien varsilla päätepisteinään 
ruusutarha ja lammen ympäristö. 
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