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1.  ALUEEN KUVAUS JA KÄYTTÖTAVOITTET   
1.1 Yleistä 

Tavoitteina on alueen yhtenäisen ilmeen ja alueellisen identiteetin luominen sekä laadukkaan ja mielenkiintoisen ympäristön aikaansaaminen. Monet olemassaolevista loma-asuntoalueista kärsivät monotonisuudesta ja hoita-mattomista välitiloista, ns. ei-kenenkään maasta. Osayleiskaavassa annetaan mahdollisuus kylämäisen ympäristön luomiseksi. Toteutuksen keinoina näh-dään alueellisen luonteen korostaminen, luonnonympäristön säilyttäminen ja ilmeeltään uudenlainen, raikas arkkitehtuuri..  
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1.2 Korttelinmuodostus ja alueen fyysinen rakenne  

1.2.1 Lomarakennuskorttelit 
Vierumäen Suurijärven osayleiskaava-alueeseen kuuluva rakentamisen alue muodostuu kahdesta identiteetiltään erilaisesta alueesta.  
Suurijärven pohjoispäässä oleva alue muodostuu länsi-itäsuuntaisten teiden varteen sijoittuvista rakennuspaikoista, josta pääosa on etelään viettäviä ja Suurijärvelle avautuvia rinteitä. Fyysinen rakenne muodostuu nauhamaiseksi. 
Suurijärven itärannan lomakyläalueen runkona on tieverkko, joka muodos-tuu kokoojatiestä ja siihen liittyvistä sormimaisista teistä, jotka välittävät lii-kennettä loma-asuntokortteleihin. Alue jakautuu käyttötavoitteiltaan ja iden-titeetiltään kolmenlaiseksi kortteliryhmäksi.  Pohjoisosaan muodostuvat korttelit työnimillä Perhekylä 1 ja Perhekylä 2. Etelässä rantaan ulottuva korttelialue on nimetty Yrityskyläksi ja lähimpänä urheiluopiston aluetta ole-vat korttelit muodostavat Viikonloppukylän. Nimet kertovat tavoiteltavista käyttäjäryhmistä ja tavoista. Kortteleiden fyysinen rakenne poikkeaa toisis-taan eniten tonttitehokuuteen perustuen. Viikonloppukylän rakentamistapa on muista poikkeava. 
Käyttötyypiltään erilaiset kortteliryhmät liittyvät toisiinsa vyöhykkeillä, jotka on tarkoitus säilyttää  luonnontilaisina ja helppohoitoisina. Helppohoitoisuus on erityisen tärkeää alueella, jossa ei ole pysyvää asutusta.  
Mökkien esimerkinomaisessa sijoittelussa on huomioitu sekä pienilmasto, eli suotuisat ilmansuunnat ja sisätiloihin avautuvat maisemat. Mökkien sijoittelu lomittain ja kehämäisesti avaa näkymiä ympäröivään luontoon ja Suurijärvel-le.  
Tien asemoinnissa on pyritty myötäilemään maaston muotoa, jotta vältytään suurilta maanmuokkauksilta ja saadaan aikaan myös talviolosuhteisiin sopiva kaltevuuksia.  
Koko alueen yhtenäisyyttä korostetaan materiaalivalinnoilla, katon- ja ra-kennusmassan muodoilla, istutuksilla ja ympäristörakentamisella. Tavoittee-na on uudenlainen loma-asuntoilme; toisenlainen suhteessa kaupunkiraken-tamiseen sekä perinteiseen lomarakentamiseen. Tavoitetta kuvaavat sanat  iloinen ja raikas. 
Kortteleilla on yhteiset autokatokset ja keskitetyt autopaikat. 
Kumpuilevaan maastoon rakentaminen vaatii rakennusten huolellista sijoitte-lua rakennuspaikalle, jolloin voidaan välttää suuria maanvaihtoja ja –siirtoja.  
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1.2.2 Yhteiset virkistys- ja oleskelualueet 

Korttelialueiden väleihin jäävät yhtenäiset metsäkaistaleet ja ranta-alueet tar-joavat mahdollisuuden virkistykseen ja ulkoiluun. Tarkoitus on säilyttää alu-eet mahdollisimman luonnonmukaisina, pelikentälle ja lasten leikkipaikalle varattuja alueita lukuunottamatta. Liikkuminen ohjataan kapeina pidettäville poluille. 
Muista korttelialueista poiketen viikonloppukylän tonteille on lisäksi tarkoi-tus varata tonttikohtaiset yhteiset ulko-oleskelualueet sauna / kerhotilojen yhteyteen.  

1.2.3 Ranta-alueet  
Ranta-alueet joihin lukeutuvat itä- ja pohjoisrannan saunaniemet ja veneval-kamat sekä Suurijärven itä ja koillisosaa kiertävä kapea rantavyöhyke on tarkoitus säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina. Saunaniemien ja vene-valkamien rakentamisesta johtuvat maiseman muutokset on tarkoitus korva-ta luonnonmukaisin viherrakennuskeinoin alkuperäistä luontoa vastaavalla tavalla. 
Ranta-alueiden hyödyntäminen vaatii ylitiheän pensaskasvillisuuden ja puus-ton raivausta. Rannalla kulkeva kävelyreitti viedään välillä lähelle vesirajaa, jolloin veden kokeminen tulee osaksi liikkumista. 
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2. OHJEIDEN KÄYTTÖ  
2.1 Ohjeiden tarkoitus 

Suurijärven osayleiskaava on se tehty osa-alueiltaan sellaisella tarkkuudella, että alue voidaan toteuttaa suoraan osayleiskaavan perusteella. Suunnittelu-alueella on  sekä kulutukselle herkkiä alueita että tiiviin rakentamisen alueita, jotka tarvitsevat suunnittelussa ja rakentamisessa erilaisia lähestymistapoja. Jotta saadaan syntymään yhtenäinen kokonaisuus, jonka jokaisella alueella on kuitenkin oma tunnistettava ilmeensä, on osayleiskaavaa varten laadittu rakentamistapaohjeisto, joka selventää kaavan tavoitteita. 
2.2 Ohjeiden sisältö 

Ohjeet sisältävät tavoitteita  mm. seuraavista:  Rakennusten sijoitustapa tonteille  Rakennusten yleisilme  Pääasialliset rakennusmateriaalit  Ulkotilojen käyttö 
2.3 Noudattamisvelvollisuus 

Ohjeiden noudattamisvelvollisuudesta tulee merkintä tontin luovutusehtoi-hin. Ennen osayleiskaavassa RA-1, RA-2, RA-3 ja RA-4 merkinnällä merkit-tyjen alueiden toteuttamista, tulee kustakin osa-alueesta esittää toteuttamis-suunnitelma. 
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3. OHJEET 
3.1 LOMA-ASUNTOKORTTELIT 

3.1.1 Rakennusten sijoitus 
Suositeltavat rakennusten sijoitukset on esitetty havainnepiirroksissa. 

3.1.2 Pysäköinnin järjestäminen 
Pysäköintiä varten on osoitettu kortteleittain omat alueensa. Pysäköinti ton-teilla sallitaan vain poikkeustapauksessa (esim. liikuntaesteiset).  

3.1.3 Tontin ulkotilat 
Pihatoimintojen sijoitus tulee esittää asemapiirroksessa. 
Puustoa poistetaan vain rakennuksen välittömästä läheisyydestä. 
 
Itärannan Yritys- ja Perhekylissä rakentaminen keskitetään tontilla pienelle alueelle niin, että rakentamaton aluetta  säilyy runsaasti ja mahdollisimman luonnontilaisena. Rakentaminen on pyrittävä toteuttamaan siten, että penger-ryksiä käytetään hyvin vähän. Vaakasuorat oleskelu- yms. alueet toteutetaan  siltamaisilla terassiratkaisuilla. Terassien ja rakennusten alle näkyviin jäävät tontinosat huolitellaan maisemarakentamisen keinoin (ks. lähiympäristön suunnitteluohjeet kohdassa 3.2.) Aitaamista ei sallita. 
Pohjoisrannassa voidaan käyttää kevyitä pengerryksiä.   
 

3.1.4 Istutukset 
Tonttien istutuksista kohdassa 3.2: Lähiympäristösuunnittelu. 

3.1.5 Varastointi tontilla  
Avovarastointia (veneet, takkapuut yms.)  ei sallita tonteilla. Rakennusten yhteyteen voidaan tarvittaessa rakentaa varastotiloja. Siltamaisten terassien ja rakennusten alaosia voidaan käyttää varastointiin. Tällöin varastoalueet tulee rajata aitamaisin seinäkkein. 

3.1.6 Massoittelu ja yleisilme 
Rakennusten  muoto 
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Itärannan korttelialueille suositellaan kapearunkoisia korkeahkoja (ullakot, sisäparvet)  rinnettä vasten kohtisuoraan sijoittuvia rakennusmassoja, jotka alarinteen puolelta tukeutuvat siltamaisesti pilareihin ja antavat rinteen virra-ta vapaasti alitseen. Rakennettava pinta-ala voidaan jakaa kahteen vierekkäin sijoitettavaan rakennusmassaan, jotka  voidaan  yhdistää toisiinsa katetuilla tai kattamattomilla terassi- ja pergolarakenteilla.  
Viikonloppukylään  suositellaan noppamaista vapaasti ja väljästi maastoon sijoittuvaa kaksikerroksista rakentamistapaa. Rakennukset tulee varustaa  perinteisillä parvekkeilla tai kattoterasseilla. 
Pohjoisrannan rakennusten yleisvaikutelman tulee olla moderni huvilailme. Rakennusten tulee rinteen suuntaisia. Rinneratkaisut aina ½ 2-kerroksisiin saakka ovat sallittuja.  Lasikuistit  ja  avoterassit ovat suositeltavia. Kevyitä pengerryksiä voidaan käyttää.   
Katto ja räystäät 
Yritys- ja perhekylissä päärakennusmassojen tulee olla harjakattoisia, kalte-vuus 1:1…1:1;5. Sivurakennuksissa voidaan käyttää myös pulpettikattoa. Lappeen kaltevuus on 1:3-1:2. Räystäät tulee rakentaa keveiksi ja pitkiksi avoräystäiksi, ei siis kotelointeja. Alueelle suositellaan valokatteita valon saamiseksi sisätiloihin ja  rakentamisen kevyen ilmeen vahvistamiseksi.  
Kattomateriaalina käytetään aaltomaista kuitusementtikattolevytystä tai vas-taavaa.  Sivurakennuksissa voidaan käyttää esim. nurmikattoa. 
Pohjoisrannan rakennusten tulee olla harjakattoisia. Kattokaltevuudet voivat olla loivempia kuin itärannan kortteleissa. Kattomateriaalina tiilikate tai ko-nesaumattu teräspelti. 
Julkisivut 
Itärannan korttelit: Julkisivussa on oltava yksi selkeä päämateriaali, muita materiaaleja voidaan käyttää tehosteina. Rakennusten tulee olla pääasiassa puurakenteisia. Rankorakentaminen ja tai uudenlainen  hirsirakentaminen tu-levat kysymykseen. Pitkänurkkaista hirsirakentamista ei sallita. Kortteleiden välisiä eroja voidaan tuoda esiin ulkovuorauksessa, esimerkkinä vaaka- tai pystylaudoitus/hirsi. Itärannan kortteleissa väritys valitaan  kortteleittain, raikkaita luonnonvärejä, punamultaa, okraa, sinistä  tulisi suosia. 
Pohjoisrannan rakennukset: Pohjoisrannan rakennukset tulee värittää vaa-leiksi: taitettu valkoinen, vaalea keltainen tai harmaa. Rakennukset voivat ol-la  puu- tai kivirakenteisia. Kivirakenteisten huviloiden pääjulkisivumateriaa-lin tulee olla rappaus tai ohutpinnoitteella tasamateriaaliseksi käsiteltyä.  
Sokkelit   
Ikkunat 
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Ikkunaratkaisuissa suositaan mallia, jossa osa tiloista (esim. oleskelutilat)  varustetaan suurilla ikkunaseinillä. Muut ikkunat voivat olla kontrastin vuoksi pieniä ja kapeita. 
Terassit ja kuistit 
Itärannan korttelit: Terasseja tai kuisteja tulee tehdä pääsisäänkäyntien, pihasisäänkäyntien tai ulko-oleskelutilojen yhteyteen ainakin yksi loma-asuntoa kohti. Suositellaan kunnollisen oleskelun mahdollistavia terasseja, jotka avautuvat suotuisaan ilmansuuntaan, ilta- tai iltapäiväaurinkoon, mie-lellään molempiin suuntiin. Terassit ja kuistit tulisi toteuttaa puurakenteisina.   
Pohjoisrannan tonteille suositellaan lasisia kasvihuoneita. 
 

3.2 LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITTELU 
3.2.1 Tonttialueiden lähiympäristösuunnitteluohjeet 

Kaikkien tonttien olevan kasvillisuuden inventointi ja säilytettävien puiden ja puuryhmien valinta ennen detaljisuunnittelu- ja rakentamisvaihetta on tärke-ää. Puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon varsinkin tonttien laidoilla ja mahdollisuuksien mukaan rakennusten väleissä. Tontteja ei missään ni-messä saa ns. parturoida puuttomiksi. Täydennysistutuksiin käytetään pää-osin kookasta taimimateriaalia. 
Suurijärven pohjoispuoli: Ennen rakentamista rakennusalueelta tulee ottaa talteen metsänpohjakasvillisuutta laattoina maisemointia varten. Tonttien etupihoille ja rakennusten väleihin tehdään täydennysistutuksia yksittäispuilla tai puuryhmillä. Suositeltavia puulajeja ovat mänty, kuusi, pihlajat ja katajat. Pensasistutuksia tulee käyttää harkitusti piha-alueilla ja teiden varsilla. Istu-tuksilla voidaan korostaa sisääntulokohtia tai luoda yksityisyyttä oleskeluti-loille. Käytettävien kasvilajien tulee olla metsämaisemaan soveltuvia lajeja kuten esim. taikinamarja, metsäruusu, tuhkapensas, heisi- ja virpiangervo. Suositeltavat kasvilajit on tarkemmin ryhmitelty kortteleittain liitteenä ole-vassa kartassa. (Polkuverkosto ja suositeltava kasvillisuus). Pohjamaan kä-sittelyssä pyritään luonnonmukaisuuteen. Maisemoinnissa käytetään talteen-otettuja metsänpohjasiirrännäisiä tai luonnonvaraisten kasvien taimia kuten: sianpuolukka, mustikka ja kanerva. Luonnonnurmityyppisiä nurmetuksia voidaan käyttää harkitusti. Leikattavia nurmipintoja tulee välttää. Kulutus-kestävyyttä voidaan paikoin parantaa kateaineilla. Kevyitä ja matalia penger-ryksiä ja tukimuureja voidaan tarvittaessa käyttää. Käytettävän materiaalin tulee kuitenkin olla luonnonmateriaalia. Betonisia tukimuurielementtejä ei sallita. Lisäksi voidaan käyttää luonnonkiviä joko yksittäin tai ryhmissä sekä yhdistettynä kivituhka- / tai muihin kivipintoihin. Pihateiden pintamateriaa-liksi suositellaan kiveystä tai kivituhkapintaa. Käytävillä ja oleskelualueilla voidaan vaihtoehtoisesti käyttää liuskekivipäällystystä tai erityyppisiä puu-pinnoitteita. Teiden ja käytävien tulee olla selkeästi rajattuja. 
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Yrityskylä, Perhekylä 1 ja 2: Säilytettävän puuston tueksi etupihoille ja rakennusten väleihin tehdään täydennysistutuksia yksittäispuilla ja puuryh-millä. Nykyisen avohakkuualueen lisäistutustarve on muita kortteleita suu-rempaa. Piha-alueilla ja teiden varsilla pensasistutuksia käytetään harkitusti luontaisenkaltaisina istutussommitelmina. Kasvilajien tulee olla metsämaise-maan soveltuvia. Ilmeikkyyttä ja tunnistettavuutta lisätään istutettavien kas-vilajien vaihtelulla kortteleittain. Lähinnä rantaa oleviin kortteleihin ja perhe-kylä 2:en alueelle suositellaan mäntyä, koivua, pihlajaa, taikinamarjaa ja hei-siangervoa. Laaksoon rajautuville tonteille suositellaan muista alueista poi-keten huomattavasti lehtomaisempaa kasvillisuutta kuten metsälehmusta, pähkinäpensasta, lehtokuusamaa, taikinamarjaa ja saniaisia. Keskiosan tont-tien suositeltavia kasvilajeja ovat taasen serbiankuusi, tuhkapensas tai-kinamarja ja varvut. Kuusia ja haapoja voidaan käyttää harkiten (suositelta-vien kasvilajien aluerajaukset tarkemmin liitteessä). Pohjamaan käsittelyssä suositaan luonnonnurmityyppisiä nurmetuksia tai luonnonvaraisten maan-peittokasvien käyttöä. Leikattavia nurmipintoja tulee välttää. Terassien ja rakennusten alle näkyviin jäävät tontinosat huolitellaan mukulakiveyksellä. Suuria huomattavasti rakennusmassan alapuolelle jääviä kiveyspintoja voi-daan elävöittää yksittäisillä tai ryhmiin asennettavilla suuremmilla luonnonki-villä. Luonnonkivien käyttö yksittäin ja luontaisenkaltaisina ryhminä, (ei ka-soina), muillakin tontin osilla suositeltavaa. Pihatiet ja käytävät tulee olla ki-vituhkapäällysteisiä ja selkeästi rajattuja. 
Viikonloppukylä: Nuorten elinvoimaisten puuyksilöiden säilyttäminen ja kehittäminen on tärkeää myös tonttien sisäosissa. Etenkin sisääntulopihoille ja yhteisalueille suositellaan puuston täydennysistutuksia. Suositeltavia lajeja pohjois- ja länsiosan tonteilla ovat lehtikuuset, joita tulee käyttää harkitusti suuren kokonsa vuoksi. Etelä- ja länsiosan tonteille suositellaan mäntyä ja suomenpihlajaa. Rakentamisen ollessa tiivistä yksityisyyttä tonteilla luodaan rakennusten väliin istutettavilla vapaasti kasvavilla aidanteilla. Pohjois- ja länsiosan tonteille suositellaan tuhkapensasta tai marja-aroniaa, eteläosaan taasen virpiangervoa tai pajuangervoa. Yhteisten sauna- / kerhotilojen yhtey-teen varataan alue, jossa mahdollisuus grillaukseen ja seurusteluun sekä tilaa pienimuotoiselle leikkipaikalle. Alueen varusteluun tulisi kiinteän grillin li-säksi kuulua pöytä / penkki-yhdistelmä, lasten hiekkalaatikko ja mahdollises-ti pieni liuku tai keinuhevonen. Alueelle luonteenomaista on sen selkeä rajau-tuminen tontin muista rakennuksista suojaa antavalla monilajisella pensasis-tutuksella tai tontin rakennusten arkkitehtuuriin soveltuvalla , köynnöskas-vein verhoilulla pergola- / säleikkörakennelmalla. Alueen muotoilussa tulee huomioida ja hyödyntää paikallisia luonnonelementtejä, kuten kiviä, maas-tonmuotoja ja puita. Pohjamaa pyritään käsittelemään luonnonmukaisesti, luonnonnurmityyppisiä nurmetuksia suosien. Pohjoisosan kallioalueilla poh-jamaan käsittelyn tulee olla hienovaraista kallioalueelle luonteenomaista. Tonttien sisäiset pihatiet tulee olla kivituhkapintaisia. Yhteisillä oleskelualu-eilla voidaan lisäksi käyttää erityyppisiä (kiinteitä) puupintoja.  
Palvelukorttelit: Palvelukortteleiden ulkotilojen suunnittelussa oleellisinta on toimivuus. Ne ovat luonteeltaan muuta aluetta huomattavasti puutarha-maisempia ja niiden hoitotason on oltava korkealuokkaista. Alueiden on kui-
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 tenkin luontevasti liityttävä ympäristöönsä. Teiden, käytävien ja pysäköinti-alueiden tulee olla kestopäällysteisiä (asfaltti tai kiveys). Suositeltavia kasvi-lajeja ovat koivu, mongolianvaahtera, tuhkapensas, koivuangervo ja tai-kinamarja. Nurmetukset rakennusten lähiympäristössä toteutetaan hoitonur-mikoina. Tonttien laita-alueilla voidaan käyttää myös luonnonnurmityyppisiä nurmetuksia tai maanpeittokasveja. 
Kalastuskeskus ja rantaravintola: Tontti voidaan jakaa kahteen erityyppi-seen osaan. Ravintolarakennuksen itäpuolelle jäävään kuivempaan ja selvästi puutarhamaisempaan toteutukseltaan ja hoidoltaan korkealuokkaisempaan sisääntulopihaan jossa sijaitsevat myös tarvittavat pysäköintitilat ja raken-nuksen länsipuolelle jäävään luonnonmukaisempaan kosteampaan osaan. Si-sääntulopiha pysäköinteineen suunnitellaan siten, että se luontevasti liittyy lähiympäristöön. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon toiminnan sujuvuus. Istutuksiin voidaan käyttää Perhekylä 1:en alueelle suositeltavien kasvilajien lisäksi huomattavasti koristeellisempia kasvilajeja: esim. koivuangervoa, kuutamo- ja köynnöshortensiaa. Sisäänajoteiden ja pysäköintialueiden tulee olla kestopäällysteisiä. Käytävien tulee olla kivettyjä. Rakennuksen länsipuo-lella viherrakentamisen tulee olla luonnonmukaisempaa rakennuksen välitön-tä läheisyyttä ja mahdollista ulkoterassia lukuunottamatta. Kasvivalinnoissa on otettava huomioon alueen kosteusolot. Alueella suositellaan käytettäväk-si keltakurjenmiekkaa, rentukkaa, ruttojuurta ja villapajua. Liikkuminen oh-jataan puisille laiturimaisille tai pitkospuiden kaltaisille kulkureiteille. Raken-nuksen läheisyydessä voidaan käyttää myös luonnonkivipintoja. Matalia pengerryksiä tai tukimuureja voidaan tarvittaessa käyttää. Materiaalien on kuitenkin oltava luonnonmateriaaleja. Betonisia tukimuurielementtejä ei sal-lita. 
Saunaniemet: Saunaniemien tulee säilyä mahdollisimman luonnonmukaisi-na. Rakennusalueelta, käsittäen saunat ja niille johtavat tiet ja käytävät, tulee metsänpohjakasvillisuus ottaa talteen suurina laattoina myöhemmin suoritet-tavaa maisemointia varten. Olevaa täysikasvuista puustoa poistetaan vain ra-kennusalueelta ja sen välittömästä läheisyydestä, jotta puuston täydennysis-tuttamiselta vältytään. Rannan ylitiheää pensas- ja lehtipuukasvustoa voidaan harventaa tarpeen mukaan. Pensasistutuksia voidaan käyttää harkitusti ra-kennusten välittömässä läheisyydessä tilanjakajina ja suojaa antavina ele-mentteinä. Suositeltavia lajeja ovat taikinamarja, tuhkapensas, heisiangervo ja katajat. Rakennusvaiheessa turmeltunut pohjamaa tulee maisemoida tal-teenotetuilla metsänpohjasiirrännäisillä tai luonnonvaraisten maanpeittokas-vien taimilla, kuten sianpuolukka, suopursu, variksenmarja ja mustikka. Nurmetusta ei tule käyttää. Liikkuminen ohjataan selkeille mutta kapeille hiekka tai katepintaisille käytäville. Metsänpohjaa voidaan tarvittaessa vah-vistaa katteilla.  
Venevalkamat: Venevalkamien rantojen ruoppaus tulee suorittaa hienova-raisesti pienvenekäyttöä palvelevaksi. Ruoppausmassojen läjitys alueen lä-heisyyteen tulee suunnitella ja muotoilla huolella siten, ettei luonnottomia penkereitä pääse syntymään. Rannan ylitiheää pensaskasvustoa ja puustoa harvennetaan tarpeen mukaan. Rantaa suositellaan vahvistettavan hiekalla mikäli rannan suuntaista laituria ei rakenneta. Läjitysalue tulee maisemoida. 
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 Tarvittaessa lisäistutuksia voidaan käyttää myös näkösuojaksi. Suositeltavia kasvilajeja ovat matalat pajulajit kuten esim. punapaju, kääpiöpunapaju, ka-pealehtipaju ja ahopaju. Pohjamaa käsitellään luonnonmukaisesti. Suositaan luonnonheinien kylvöä (esim. nurmirölli, metsälauha ja nuokkuhelmikkä). Liikkuminen ohjataan poluille. 
3.2.2 Väliviheralueet 

Väliviheralueiden kasvillisuuden kulutuskestävyys on alhainen. Kasvillisuu-den säilymiseksi alueella liikkuminen työkoneilla ja alueiden käyttö varasto-alueina on kielletty. Metsäpuistoalueelle pääsy rakennusalueilta estetään esim. suoja-aidoin. Myöhemmin puistossa liikkuminen ohjataan tapahtuvaksi koko alueen kattavalle rakennetulle polkuverkostolle. 
Metsäiset välialueet: Metsäalueet pyritään säilyttämään mahdollisimman koskemattomina ja luonnonmukaisina laajoina yhtenäisinä alueina. Suurijär-ven pohjoispäässä metsikköön avataan puoliavoimia näkemäakseleita tontti-alueilta järvelle. Harvennuksessa suositaan mäntyjä ja lehtipuita. Näkemäak-seleista ei saa muodostua avohakkuukaistoja. Kuusivaltaisilla alueilla mah-dollista nuorta puustoa tulee kehittää ja luoda kasvutilaa. Ylitiheää puustoa harvennetaan varsinkin alueen eteläosassa. Liikkuminen ohjataan kapealle polkuverkostolle. Polkujen tulee olla 1-1,5m (max.2m) leveitä hiekka tai ka-tepintaisia. Lisäksi kulutusalttiimpien metsäalueiden kulutuskestävyyttä voi-daan parantaa katteilla. 
Suurijärven länsirannan laaksoalueet: Länsirannalla sijaitsee kaksi kaak-kois-luoteis-suuntaista laaksoaluetta. Laaksot metsäpuroineen ja kosteikko-kasveineen tulee säilyttää nykyisellään ilman toimintoja, polkuverkostoa lu-kuunottamatta. Kapeat polut sovitetaan maastoon laakson rinteille, ei pohjal-le.  
Pelikenttä ja lasten leikkipaikka: Eteläisemmän laaksoalueen itä- / kaak-koispäähän voidaan sijoittaa pienimuotoinen pelikenttä (petanque, sulkapal-lo) ja lasten leikkipaikka. Alue vaatii kuivatusta joka ei kuitenkaan saa muut-taa laakson länsiosan kosteusolosuhteita. Puusto poistetaan vain pelikentän ja varsinaisen leikkialueen alueelta. Ympäristön puustoa harvennetaan tarvit-taessa. Harvennuksessa suositaan nuoria hyväkuntoisia puita. Pelikentän ja leikkialueen tulee olla hiekkapintaisia ja selkeästi rajattuja. Leikkipaikka va-rustetaan hiekkalaatikolla, keinulla ja liuku / kiipeilytelineellä. Lisäistutuksia käytetään viihtyisyyden lisäämiseksi. Suositeltavia lajeja ovat pähkinäpensaat ja taikinamarjat. 
Rantavyöhyke ja rantapolku: Rantavyöhykkeen ylitiheää lähinnä pensas-maista lehtipuustoa harvennetaan. Harvennuksessa suositaan koivua, terva-leppää ja mäntyjä. Lisäksi tonteilta avataan puoliavoimia näkemäakseleita järvelle. Näkemäakseleista ei saa muodostua avohakkuualueita. Länsirannan kapeaa ja osittain jyrkkää rantavyöhykettä myötäilevä polkulinjaus tulee säi-lyttää nykyisellään. Polkua levennetään hieman (max. leveys1,5m) ja vahvis-tetaan hiekalla tai katteella. Polun varrelle varataan paikkoja pysähtymiselle. Tällaisiksi kelpaavat vaikka suuri matala kivi tai pieni raivattu aukio. Poh-
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 joisrannalla oleva nykyinen Ilvesreitti kavennetaan ja maisemoidaan puu- ja varpuistutuksin Ilvesreitin reittimuutoksen jälkeen. Maisemoinnin yhteydessä rantavyöhykkeellä kasoissa olevat kivet asetellaan luonnollisiin ryhmiin. 
Nykyiset avohakkuualueet: Suurijärven itäpuolella sijaitsevien avohakkuu-alueiden istutetun ja luontaisen taimikon kasvua on edistettävä. Kasvun var-mistamiseksi kulku ohjataan poluille. Polkuverkoston varrelle tehdään lisäis-tutuksia sinne tänne monilajisilla pensasistutuksilla. Suositeltavia lajeja ovat taikinamarja ja tuhkapensas. Eteläisellä avohakkuualueella voidaan käyttää myös mongolianvaahteraa. Alueita tulee tulevaisuudessa kehittää puistomet-sätyyppisiksi. 

 
3.2 PYSÄKÖINTIALUEET, JÄTEKATOKSET 

Pysäköintialueet varustetaan katoksilla, joiden pääasiallinen rakennusmateri-aali on puu. Jäte- ja kierrätyspisteet rakennetaan autokatosten yhteyteen. 
 

Liitteet 
Perhekylä, idealuonnoksia  
Perhekylä 2, idealuonnoksia 
Yrityskylä, idealuonnoksia 
Ryhmäkylä, idealuonnoksia 
Lähiympäristön suunnittelu- ja hoito-ohjeet, detalji 1 
Lähiympäristön suunnittelu- ja hoito-ohjeet, detalji 2 
Lähiympäristön suunnittelu- ja hoito-ohjeet, detalji 1 
Polkuverkosto ja suositeltava kasvillisuus kortteleittain 

 
Helsingissä  15.  toukokuuta 199 
Maa ja Vesi Oy 


