
”GENIUS LOCI”



”Muinaiset siirtolohkareet, salskea männikkö ja luonnon välitön läsnäolo 
halutaan säilyvän alueen tunnusmerkistönä myös tulevaisuudessa.”

Ehdotus kilpailualueen täydennysrakentamisesta perustuu kolmeen eri rakennusryhmään. Kukin ryhmästä on itsenäinen, mikä 
mahdollistaa tarvittaessa kokonaisuuden luontevan vaiheittain toteuttamisen. Ryhmiä yhdistävät elementit tulevat alueen 

maisema- ja luontoarvoja kunnioittavasta arkkitehtonisesta perusratkaisusta sekä korkealaatuisista ja kunnianhimoisista tavoit-
teista rakennussuunnittelun osalla.

Kaksi uudisrakentamiseen perustuvaa ryhmää noudattavat yhtenäistä suunnitteluratkaisua. Asuinrakennukset ovat sijoitettu 
pareittain optimaalisesti huomioiden alueen topografia, huoneistojen näkymä- ja ilmansuunnat sekä etenkin arvokkaat siirto-
lohkarekivikot. Näiden parien autopaikoitus on esitetty integroitavaksi asuinrakennusten kellarikerrokseen. Tapa mahdollistaa 

laadukkaan pysäköinnin, aidosti esteettömän yhteyden kulkuneuvolta asuntoon mutta ennen kaikkea kätkee asukaspysäköin-
nin pois luonnonmaisemasta. Rakenteellisen autopaikoituksen lopullinen mittakaava ja sijoittuminen tulee vielä tarkentumaan, 

kun luonto- ja maisema-arvojen tarkemmat paikkatiedot ovat hyödynnettävissä. Keskitetyn pysäköinnin kansitaso toimii kes-
keispihana, johon sijoittuvat luontevasti oleskelu- ja leikkipaikat, pyöräkatokset sekä asukasliikenteen kulkuväylät. Piha- ja koko 

suunnittelualueen hulevesien käsittelyssä kansitaso toimii kokonaisratkaisun yhtenä osatekijänä. 

Kolmas ryhmä on kombinaatio peruskorjauksesta sekä täydennysrakentamisesta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuk-
sista kaksi peruskorjataan siihen käyttötarkoitukseen, joka on alueen toimintojen monipuolisuuden näkökulmasta perusteltua. 
Tunnistettuja vaihtoehtoja ovat ainakin opiskelija-, pienperhe-, seniori- sekä hoiva-asumisen kohderyhmät. Uudisrakennus täy-
dentää ja mittakaavallisesti sovitetaan jatkossa vastaamaan valitun kohderyhmän tarpeita liittyivätpä ne sitten asumismuo-

don, yhteisoleskelu-, harrastustilojen tai vaikkapa vain keskitetyn vaatehuollon erityisvaatimuksiin.

Alueen hulevesien hallinnasta on erityisasiantuntijan laatima ehdotus, jonka toteutussuositukset ovat integroitu osaksi talo- ja 
aluearkkitehtuuria. Pohdittavana on ollut myös paikallinen energiantuottomuoto, jossa hyödynnetään kallioperän syväporaus-

teknologiaa (Qheat-lämpökeskus).

Vanhojen rakennusten käyttömahdollisuus tarkentuu jatkokehittelyn yhteydessä, kun käytettävissä ovat ajantasaiset, edellisiä 
kartoituksia täydentävät kuntotutkimukset. Mikäli vanhoja rakennuksia ei kuitenkaan kyetä kohtuudella peruskorjaamaan nyky-
vaatimusten mukaisiksi, esitämme niiden tilalle uudisrakentamista. Uudisrakentamisen arkkitehtoninen muodonanto ja laajuus 

määritellään kaavatyön yhteydessä.

Nimimerkin ehdotus tarjoaa lähtökohtaisesti mahdollisuuden ratkaista asumisen kaikki eri hallinta- ja palvelutasomuodot. Lisä-
arvona on rakentuvan ympäristön hienovarainen sovitus luonnonmaisemaan sekä siinä toteutuksen ekologinen sekä elinkaa-

riystävällinen lopputulema.
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Virvoituksentie, hulevesien käsittely 

29.3.2019 

 

Korkealla mäellä sijaitseva suunnittelualue on maastoltaan kallioista männikköä. Aluskasvillisuus on 
kuitenkin rehevää, alarinteillä jopa lehtomaista. Nykyisten rakennusten lähialueet ovat kalliopinnan 
mukaan asettuneita nurmi- ja niittypintoja. Tällä hetkellä kattovedet ohjataan pääasiassa syöksytorvia 
pitkin maastoon. Suunnitelman tavoitteena on muuttaa maaston nykyisiä vesiolosuhteita 
mahdollisimman vähän, jotta pääasiassa valunnan varassa kasvavan rinteen puuston kasvuolosuhteet 
eivät muutu. 

Suurin osa luonnonalueesta säilytetään nykyisellään. Rakennukset asettuvat hienotunteisesti puuston 
ja kallioiden lomaan. Kattovesien käsittelyssä sovelletaan nykyistä käytäntöä eli vedet tuodaan 
syöksytorvilla alas. Niissä kohdissa, missä kallion pinta on syvemmällä, tehdään syöksytorvien 
läheisyyteen maastoon kivipesät, joista vesien annetaan hiljalleen imeytyä. Vesiä kuljetetaan 
kauemmas tarvittaessa laakeissa kivikouruissa. Nykyiset vettä läpäisevät pintamaat kerätään talteen ja 
käytetään uudisrakennusten lähialueilla työmaan jälkien kunnostukseen. 

 

Uudisrakennusten pihapuutarhat sijoittuvat autohallien katoille. Koko kansipihan alueelle asennetaan 
vettä pidättävä salaojamatto, jonka päälle kivetyt ja istutetut pinnat rakennetaan. Kennoston 
vedenpidätyskyky on jopa 20 litraa/m². Pensas- ja perennaistutuksia varten varataan 40 cm:n 
kasvualustavara, joka myös viivyttää hulevesiä.  

  

Pihakäytävien pinnoite liitetään ympäröivään maastoon ilman reunakiviä, jolloin hulevedet ohjautuvat 
maastoon. 

AVARA
Antti Ropponen, hankekehityspäällikkö

PEAB / REFERENSSIT: 
Asuinrakennukset Kurjenlinnan alue 5000 kem2, joka kytkeytyy vanhaan rakennuskantaan.

Kakolan asuinrakennukset  5600 kem2, asuinrakennukset sijoittuu vanhan rakennuskannan läheisyyteen.

Petri Valkeinen, yksikönjohtaja

SCHAUMAN ARKKITEHDIT
Janne Helin, arkkitehti SAFA

Juha Randelin, arkkitehti yo, SAFA

Heidi Lonka, suunnitteluassistentti

Niklas Kronberg, arkkitehti SAFA

MAISEMA-ARKKITEHDIT BYMAN RUOHONEN
Ria Ruokonen, maisema-arkkitehti, MARK, SAFA

QHEAT
Miska Eriksson, CEO
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LAAJUUSTIEDOT

UUDISRAKENTAMINEN   11.000 k-m2

SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET ARVIO  4.800 k-m2

YHTEENSÄ   15.800 k-m2

KIVEYS

POLKUPYÖRÄT

POLKUPYÖRÄT

P



”GENIUS LOCI” - 5/12 - PYSÄKÖINTIRATKAISU

PYSÄKÖINTIJÄRJESTELYT

UUDISRAKENTAMINEN (Vaade 1 ap/100 k-m2)

SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET (Vaade 1 ap/ 100 k-m2)

UUDISRAKENTAMINEN/ JOUSTOMAHDOLLISUUS
Pysäköintipaikkojen nimikoimattomuus, vähennys max. 15 %

SUUNNITELMASSA ESITETTY 94 ap

SÄILYTETTÄVÄT RAKENNUKSET/ JOUSTOMAHDOLLISUUS
Korkotuettu vuokra-asuminen, vähennys max. 20 %
Pyöräpysäköintipaikkoja toteutetaan enemmän kuon normi edellyttää (100pp korvaa 1 ap), vähennys max. 5 %
Laadukas pysäköinti (=esteetön ja lukittava sisätila, loput pyöräpaikat runkolukittavissa telineissä)>75% paikoista vähennys max. 5 %

SUUNNITELMASSA ESITETTY 33 ap

VIERASPYSÄKÖINTI

SUUNNITELMASSA ESITETTY 4 ap/ rakennus

P



PYSÄKÖINTI,
ALEMPI TASO

PYSÄKÖINTI,
YLEMPI TASO

ISTUTETTU
PIHAKANSI

V
2200 m2

V
SUOJELTAVA
RAKENNUS MUINAISRANTA

V
2200 m2

V
2200 m2

ISTUTETTU
PIHAKANSI

PIHAKANNEN ALLA
PYSÄKÖINTI, 44 AP

AJO
PIHAKANNELLE
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ENTINEN ”VANHAINKOTI”

KELLARI
Ohjeellinen huoneistojako

Yleiset tilat

Sauna

Käytävä / aula

Talotekniikka

SAUNATILAT
TALOTEKNIIKKA

AULA

AULA

IRT. VAR./
HARRASTE
TILAT

IRT. VAR./
HARRASTE
TILAT

IRT. VAR.IRT. VAR.
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1 H + KT
1 H + KT

1 H + KT
1 H + KT

1 H + KT

1 H + KT + 
ALK

1 H + KT

1 H + KT

2 H + KT

Sisäänkäynti Sisäänkäynti

2 H + KT
2 H + KT

2 H + KT

2 H + KT
2 H + KT

1 H + KT
1 H + KT

1 H + KT

1 H + KT + 
ALK

1 H + KT

1 H + KT

ENTINEN ”VANHAINKOTI” 

1.  KERROS/ MAANTASO

Ohjeellinen huoneistojako

Asuinhuoneisto 2 H + KT

Asuinhuoneisto 1 H + KT + ALK

Asuinhuoneisto 1 H + KT

Käytävä/ aula
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2 H + KT

2 H + KT

1 H + KT

1 H + KT

1 H + KT

1 H + KT + 
ALK

1 H + KT

1 H + KT 2 H + KT

2 H + KT

2 H + KT

1 H + KT

1 H + KT

1 H + KT

2 H + KT

1 H + KT

1 H + KT

1 H + KT + 
ALK

1 H + KT

1 H + KT

ENTINEN ”VANHAINKOTI”

2.  -  5 .  KERROS

Ohjeellinen huoneistojako
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Asuinhuoneisto 2 H + KT

Asuinhuoneisto 1 H + KT + ALK

Asuinhuoneisto 1 H + KT

Käytävä/ aula
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Virvoituksentie, hulevesien käsittely 
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Korkealla mäellä sijaitseva suunnittelualue on maastoltaan kallioista männikköä. Aluskasvillisuus on 
kuitenkin rehevää, alarinteillä jopa lehtomaista. Nykyisten rakennusten lähialueet ovat kalliopinnan 
mukaan asettuneita nurmi- ja niittypintoja. Tällä hetkellä kattovedet ohjataan pääasiassa syöksytorvia 
pitkin maastoon. Suunnitelman tavoitteena on muuttaa maaston nykyisiä vesiolosuhteita 
mahdollisimman vähän, jotta pääasiassa valunnan varassa kasvavan rinteen puuston kasvuolosuhteet 
eivät muutu. 

Suurin osa luonnonalueesta säilytetään nykyisellään. Rakennukset asettuvat hienotunteisesti puuston 
ja kallioiden lomaan. Kattovesien käsittelyssä sovelletaan nykyistä käytäntöä eli vedet tuodaan 
syöksytorvilla alas. Niissä kohdissa, missä kallion pinta on syvemmällä, tehdään syöksytorvien 
läheisyyteen maastoon kivipesät, joista vesien annetaan hiljalleen imeytyä. Vesiä kuljetetaan 
kauemmas tarvittaessa laakeissa kivikouruissa. Nykyiset vettä läpäisevät pintamaat kerätään talteen ja 
käytetään uudisrakennusten lähialueilla työmaan jälkien kunnostukseen. 

 

Uudisrakennusten pihapuutarhat sijoittuvat autohallien katoille. Koko kansipihan alueelle asennetaan 
vettä pidättävä salaojamatto, jonka päälle kivetyt ja istutetut pinnat rakennetaan. Kennoston 
vedenpidätyskyky on jopa 20 litraa/m². Pensas- ja perennaistutuksia varten varataan 40 cm:n 
kasvualustavara, joka myös viivyttää hulevesiä.  

  

Pihakäytävien pinnoite liitetään ympäröivään maastoon ilman reunakiviä, jolloin hulevedet ohjautuvat 
maastoon. 

HULEVESIEN KÄSITTELY 

 

Korkealla mäellä sijaitseva suunnittelualue on maastoltaan kallioista männikköä. Aluskasvillisuus on kui-
tenkin rehevää, alarinteillä jopa lehtomaista. Nykyisten rakennusten lähialueet ovat kalliopinnan mu-
kaan asettuneita nurmi- ja niittypintoja. Tällä hetkellä kattovedet ohjataan pääasiassa syöksytorvia pitkin 
maastoon. Suunnitelman tavoitteena on muuttaa maaston nykyisiä vesiolosuhteita mahdollisimman 
vähän, jotta pääasiassa valunnan varassa kasvavan rinteen puuston kasvuolosuhteet eivät muutu. 

Suurin osa luonnonalueesta säilytetään nykyisellään. Rakennukset asettuvat hienotunteisesti puuston ja 
kallioiden lomaan. Kattovesien käsittelyssä sovelletaan nykyistä käytäntöä eli vedet tuodaan syöksytorvil-
la alas. Niissä kohdissa, missä kallion pinta on syvemmällä, tehdään syöksytorvien läheisyyteen maastoon 
kivipesät, joista vesien annetaan hiljalleen imeytyä. Vesiä kuljetetaan kauemmas tarvittaessa laakeissa 
kivikouruissa. Nykyiset vettä läpäisevät pintamaat kerätään talteen ja käytetään uudisrakennusten lähi-
alueilla työmaan jälkien kunnostukseen. 

Uudisrakennusten pihapuutarhat sijoittuvat autohallien katoille. Koko kansipihan alueelle asen-
netaan vettä pidättävä salaojamatto, jonka päälle kivetyt ja istutetut pinnat rakennetaan. 
Kennoston vedenpidätyskyky on jopa 20 litraa/m². Pensas- ja perennaistutuksia varten vara-
taan 40 cm:n kasvualustavara, joka myös viivyttää hulevesiä. 

Pihakäytävien pinnoite liitetään ympäröivään maastoon ilman reunakiviä, 
jolloin hulevedet ohjautuvat maastoon. 
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Quantitative Heat Oy, Tuotteet & Palvelut 

+358 400 869 055, www.qheat.fi

Geotermisen Qheat -energiaratkaisun keskiössä ovat täysin päästövapaa syvälämpökaivo sekä 

vallankumouksellinen kollektoriteknologia, jonka avulla uusituvaa energiaa on mahdollista varastoida 

ympäri vuoden. Näin pystymme hyödyntämään vuodenaikojen vaihtelun sisältämän energiapotentiaalin. 

Qheat- syvälämpö on energiamuoto, joka on luotu kestämään myös tuleville sukupolville.

Ihan kuin turvallinen maalämpö, 
mutta paljon enemmän

Qheat-syväkaivot ovat 30 kertaa tavallista maalämpöä 
tehokkaampia, minkä ansioista yksi syvälämpökaivo tuottaa 
monin verroin enemmän energiaa. Syvälämpökaivoja 
voidaan myös rakentaa tiheästi, jopa 50 metrin välein, joten 
samalla säästetään myös tilakustannuksissa. Innovatiivisen 
teknologian ansiosta lopputulos on käyttäjälleen kannattava 
ratkaisu. Tutustu Qheatin tuotteeseen ja palveluihin ja hanki 
omaksesi energiamuoto, joka pitää Matin poissa kukkarosta.

Puhdasta energiaa 

Syvälämpö on energiantuotantotapa, jossa ei käytetä fossiilisia 
polttoaineita. Maalämmön tapaan Qheat hyödyntää maan 
kivimassaan sitoutunutta energiaa. Prosessin vaatima sähkö 
tuotetaan myös päästöttömillä energiamuodoilla, kuten tuuli-, 
aurinko- ja vesivoimalla. Haluamme olla asiakkaidemme kanssa 
merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä.

Tee ympäristöteko, jolla on 
merkitystä sekä kukkarolle 
että tuleville sukupolville

Energian kausivarastointi

Lämpöenergian varastointi syvässä kaivossa perustuu tavallista 
korkeampaan lämpötilaan. Lämpöä ei voi varastoida korkeassa 
lämpötilassa pintakerrosten kylmään kiveen, mutta lämpimän 
kiven lämpövajeen voi palauttaa. Näin syntyy lämpövarasto. 

Viihtyisä elinympäristö

Varastointi antaa edellytykset jäähdytyskulutuksen 
siirtämiselle talven lämmitykseen. Paremmat ja viihtyisämmät 
asumisolosuhteet ovat samalla ympäristötekoja. 

Helppo ympäristöteko

Kiinteistön omistajan ei tarvitse investoida energiajärjes-
telmään. Kiinteistökohtainen energiasopimus takaa riittävän 
puhtaanenergian saannin kaikissa olosuhteissa. 

Tukee muita puhtaita energiamuotoja 
yhdessä älykkään ohjauksen kanssa

Ajoittain sähkön hinta alittaa lämmön hinnan dynaamisilla 
energiamarkkinoilla, ja uusiutuvasta sähköntuotannosta johtuen 
tulevaisuudessa näin tulee tapahtumaan yhä useammin. Koska 
lämpöä voi varastoida syvälle maahan hyvällä hyötysuhteella 
ja koska ajoittain sähkö on halvempaa kuin lämpö, syntyy 
tilanne, jossa lämpövarasto toimii sähköntuotannon puskurina.

Peter Ogilvie, Unsplash

Qheat-lämpökeskus

Qheat-syväkaivo on noin 2 km syvä kaivo, jonka halkaisija 
on noin 20cm. Lämpötila Suomen kallioperässä 2km 
syvyydessä on noin 40 astetta ja vaihtelee Suomen alueella 
erittäin vähän. Kaivon teho perustuu konduktiiviseen 
lämmönsiirtoon kaivoa ympäröivässä kivessä. Kaivon 
sisällä lämmönsiirto syvältä pintaan tapahtuu koaksiaalisen 
virtauksen avulla, jossa pintaa kohti kulkeva virtaus tapahtuu 
hyvin eristetyssä putkessa. Tämä poikkeaa olennaisesti 
totutun U-putkikollektorin toimintaperiaatteesta. 40 asteinen 
kivi voi tuottaa lämpöä ehtymättömästi vuosikymmenten 
ajan, kun lämpöä otetaan keskimäärin 100 W/m, eli noin 10 
-kertaisesti verrattuna maalämpökaivojen mitoitukseen. 

Yhden 2 km syvän kaivon tuottama vuotuinen energia on 
noin 900 MWh ja hetkellinen teho noin 250-300 kW. N. 500 
kW jäähdytysteho on mahdollista muuttaa myös myytäväksi 
energiaksi. 
 
Lämmön varastointi vuodenajasta toiseen 
mahdollistaa aiempaa joustavamman rakennusten 
energiatalouden sekä aurinkoenergian hyödyntämisen 
ratkaisevasti laajemmassa mittakaavassa. 

  

Koko tekniikka keskitetty 
energiakonttiin

Järjestelmän huolto ja ylläpito kuuluu 
energiasopimukseen

Vaihtamalla nesteen 
kiertosuuntaa voidaan 
tuottaa kiinteistöille lämpöä 
tai jäähdytystä

Lämmön keruuputkistona 
koaksiaalikiertoinen  
VIT-putki

Lämmön keruussa puhdasta 
vettä etanolin sijaan  

Lämpövarastona toimii
Peruskallio, kuten varaava 
takka. Käytössä 1,5 mil-
joonan takan kapasiteetti

Syvälämpökaivot jopa yli 
2km syviä. Saavutamme 
yli 40C:n lämpötilat, joka 
parantaa merkittävästi 
sähkön hyötysuhdetta

Jatkuu seuraavalla sivulla >

Miten Qheat-syväkaivo toimii
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