Rakentamisen aikaiset teemat
Rakentamisen aikaiset teemat johdattavat alueen suunnittelua kohti toimivaa ja miellyttävää lopputulosta.
Kun talot rakennetaan yhteisiä teemoja mukaillen, syntyy persoonallisistakin ratkaisuista yhtenäinen
kokonaisuus. Siinä missä teemat maalailevat pintaa, rakentamistapaohje sukeltaa syvemmälle. Huolellinen
perehtyminen rakentamistapaohjeeseen sujuvoittaa suunnittelua, tonttihakua ja rakennuslupaprosessia.
Jokainen luo kotinsa ensisijaisesti omien tarpeidensa pohjalta, mutta samalla on hyvä huomioida alueen
yleinen viihtyvyys. Teemojen ja rakentamistapaohjeen noudattaminen on myös naapureiden
kunnioittamista. Onnistutaan yhdessä!
1) JÄRVEN LUMO Lohjanjärvi on helmi, joka muodostaa Hiidensalmen uudelle asuinalueelle upeat
puitteet. Rakentajalle järvi voi antaa inspiraation ikkunoiden suuntaamiseen tai värisävyjen ja
pintamateriaalien valintaan. Järven tarjoamat aktiviteetit voivat ohjata tilaratkaisuja − innokkaalle
avantouimarille saattaa syntyä pihasauna, melojan välineille oma varastotila. Rauhoittava
vesielementti voi myös toistua piharatkaisuissa. Anna uuden kotisi kertoa, mitä järvi merkitsee juuri
sinulle!

2) HYVÄ OLO Koti on paikka, jossa on hyvä olla. Yksi nauttii kuntoilusta, toinen soittamisesta hyvin
suunnitelluissa harrastetiloissa. Joku rentoutuu hiljaisuudessa harkittujen akustiikkaratkaisujen
turvin, joku lataa akkujaan viherhuoneessa. Hyvää fiilistä voivat tuoda myös ystävien kanssa
kokkailuun tai isovanhempien majoittamiseen sopivat tilat. Hyvinvointia voivat tukea erityisen
puhdas sisäilma, aina sopiva lämpötila tai päivärytmiin ohjelmoitu valaistus ja taustamusiikki.
Parhaat hyvää oloa tukevat ratkaisut syntyvät oman perheen tarpeita kuunnellen!

3) VIHREÄ TEKO Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yhteinen tehtävämme. Rakentajan
ilmastotekoja voivat olla uusiutuvan energian hyödyntäminen ja rakennuksen energiatehokkuuteen
panostaminen sekä lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen vähäpäästöisyys. Myös hiilen sidonta
rakennusmateriaaleihin sekä hulevesien luonnonmukainen hallinta säästävät ilmastoa.
Tulevaisuuden liikkumismuotoihin kannattaa varautua esimerkiksi latauspisteillä. Pitkäkestoisia
ilmastotekoja voi tehdä esimerkiksi rakennusaikaisilla ratkaisuilla ja hyödyntämällä digitaalisia
järjestelmiä. Sinun valinnoillasi on merkitystä!

4) YHTEISELO Alue tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia kohtaamisiin. Suunnitteilla oleva osuuskunta tuo
alueelle oman yhteisöllisen sävynsä ja kerrostalokorttelin yhteisissä tiloissa voi luontevasti tutustua
muihin asukkaisiin. Myös eri sukupolvien asuminen lähekkäin antaa mahdollisuuden tärkeisiin
kohtaamisiin. Omassa kodissa porukan voi houkutella yhteen suuri oleskelutila, yhdessä
kokkaamiseen sopiva keittiö, pihan hurmaava pergola tai vaikka naapuruston paras
pihaleikkipaikka. Kannattaa myös miettiä arjen kohtaamisia lisääviä käytännöllisiä ratkaisuja.
Voisiko vaikka lajittelupiste tai autokatos olla naapurin kanssa yhteinen?

