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Perspektiivikuva keskusaukiolle
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1. kerroksen pohjakaavio ja
pihasuunnitelma
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Kellarikerroksen pohjakaavio
1:500

Massakustomointi
Harjakatto

Tasakatto:
Voidaan sijoittaa
kattopuutarha

Parveke-elementtien
luomia kokonaisuuksia

Havainnekuva massakustovoitavista elementeistä
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Alueen kerrostalojen kattomuodot ja porrastuminen ovat vapaata. Porrastamalla
auringon puolelta rakennusmassoja alemmaksi saadaan sisäpihalle enemmän
valoa. Porrastuviin rakenteisiin voidaan
rakentaa valoisia kattopuutarhoja ja harrastaa kaupunkiviljelyä. Tasakaton voi ottaa
myös asiakkaan niin halutessa yksityiseen
käyttöön laajentamalla yläkerroksien asuntoja kattopuutarhalla.
Alueelle rakennetaan lukuisia kerrostaloja, jonka ominaisuuksiin asukas voi
halutessaan vaikuttaa parvekkeiden osalta.
Parvekerakenteet voidaan lisätä rakenteeseen ilman suuria upotuksia rakenteen
runkoon Schök-liitoksella, jolloin voidaan
rakentaa ilmavia ja monipuolisia rakentennelmia parveke-elementeistä. Asukas voi
valita parvekkeen leveyden, syvyyden ja
asunnosta riippuen myös suuntauksen.
Parveke valetaan Schök-kiinnityksellä
runkoelementtiin raudoituksen kanssa,
jolloin syntyy kestävä ja ilmava parvekeratkaisu massakustomoinnille.
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Uusi asemakaava on suunniteltu noudattaen periaatteita, jotka ovat ihminen lähtökohtana, muuntojoustavuus ja kestävä kehitys. Alueen poikki kulkenut kevyen liikenteen väylä jakaa alueen kahtia jättäen länsipuolelleen Karjasillan koulun alueen ja itäpuolelleen vanhat pistetalot. Kevyenliikenteen väylä päättyy puistoon,
jolla oli vankka vaikutus suunnittelun alkuvaiheessa. Vanhojen mäntyjen koristama puisto haluttiin jättää
paikoilleen ihmisten virkistyskäyttöön myös tulevaisuuden varalle. Puistoon voidaan sijoittaa länsireunaan
leikkipihoja päiväkodille tai hyödyntää ulkoilualueena vanhainkodille. Kortteleiden välissä kulkevat kevyen
liikenteen väylät ovat suunnattu kohti kirkkoa, joka tarjoaa näkymäakseleille päätepisteen. Etelässä sijaitseva kaupunginosatalo hallitsee omaa pientä aukiota pilkistellessään näkymän päätteenä.
Karjasillan koulun alueelle suunnitelma luo intiimin ja urbaanin keskuksen tarjoten idyllisiä ja aurinkoisia
paik-koja kivijalkaan sijoitettaville ravintoloille ja niiden terasseille. Alue palvelee kaupunkitilassa olevia ihmisiä esteettisesti kauniina kokonaisuutena, mutta myös tilana, jossa voi vaihtaa naapurin kanssa kuulumiset, joko istuessa puiden varjossa olevilla penkeillä tai vaikkapa ravintolan terassilla. Karjasillan koulun
alueen liikerakentaminen on keskitetty kortteleiden kivijalkaan ja vanhan koulun sisään. Historiallisesti arvokas koulu on nostettu esiin osaksi vilkasta asuin- ja liikekäyttöön tarkoitettua korttelia. Koulua vastapäätä
olevan kerrstalolamellin sisäpihaa on korotettu kerroksella ylöspäin, jolloin sen alapuolelle voidaan sijoittaa
katutasoon isompiakin liike- ja palvelutiloja tai pysäköintialueita. Korotuksen reunaa on viistetty sahalaitaisella porrastuksella, joka jatkaa samaa muotokieltä kortteleiden porrastumisesta muodostuvan porrastuksen kanssa, avaten kaupoille ja liiketiloille kaupunkitilallisesti mielenkiintoisia etupihoja.
Kaupunkikortteleiden katoille voidaan rakentaa kattopuutarjoita, joissa asukkaat voivat käydä virkistäytymässä ja harrastaa kaupunkiviljelyä. Osa kortteleiden lamelleista porrastuu paljastaen valoisia kattoterrasseja ja kortteleiden sisäpihoja asukkaiden käyttöön.
Kortteleiden kivijalkaliikkeet sijoitetaan keskusaukion puolelle, jolloin huolto onnistuu vaivattomasti shared
spacen kautta. Keskusaukion huollon “ulottumattomiin” jäävät kivijalan tilat käytetetään pääsääntöisesti
asumisesta poikkeavaan käyttöön kuten saunatiloiksi, asukastuviksi, varastoiksi jne. Toki kivijalkaan sijoitetaan asumistakin, mikäli sille löytyy hyvin myyviä alueita esim puistonäkymällisiä asuntoja. Näitä asuntoja voidaan modifioida terasseilla ja muokata kaksikerroksisiksi omakotitalomaisiksi asunnoiksi kerrostalon sisälle. Kivijalkaan sijoitettavat asunnot sijoittuvat pääsääntöisesti alueen eteläosiin. Aivan eteläkärjestä
löytyy korttelirakentamista, jossa on townhouse-tyyppisiä omakotitaloja. Etelä-korttelin vanha rivitalon pätkä
liitetään uuteen korttelirakenteeseen.
Liikennejärjestelyjä on muutettu sujuvammiksi siirtämällä Lintulammentien ja Latokartanontien risteys pohjoisempaan, jossa Poratie ja Lintulammentie kohtaavat. Näin vältetään ruuhkat, joita kaksi peräkkäistä tristeystä ovat aiheuttaneet. Varsinkin kun tulevaisuudessa asukasmäärät kasvavat ja rakentaminen alueella
lisääntyy Lintulammentien molemmin puolin liikenteen sujuvuuden takaaminen on tärkeä asia. Alueelle tulee
toinenkin syöttö Lintulammentien puolelta. Tämä eteläinen risteys on tähdätty samaan kohtaan Veturitien
kanssa, jolloin syntyy samanlainen risteys, joka on ehkä hieman rauhallisempi kuin pohjoinen isoveljensä.
Eteläinen risteys syöttää kolmeen eteläisimpään kortteliin liikenteen ja pohjoisempi risteys syöttää muihin
kortteleihin. Pohjoinen risteys muuttuu alueelle tultaessa jaetuksi tilaksi, jossa kaikki liikennemuodot sekoittuvat jalankulkijoista autoilijoihin. Liikkeille on sijoitettu parkkipaikkoja tien varteen varjojen puolelle tienvarsiparkkeina. Alueelle tulee vielä kolmaskin syöttö pohjoisesta Nokelantieltä. Tämä risteys syöttää koiliskulmaan säästettävät pistetalot.
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