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1. YLEISTÄ

1.1 Ohjeen tarkoitus ja sisältö

Asemakaavaa täydentävät rakentamistapaohjeet ohjaavat  rakennussuunni  elua ja rakentamis-
ta siten, e  ä alueesta muodostuu viihtyisä, sopusuhtainen ja omaleimainen kokonaisuus, joka 
o  aa huomioon arvokkaan vanhan kasarmialueen luonteen. Rakentamistapaohjeet  täsmentä-
vät asemakaavan määri  elemiä kaupunkikuvallisia tavoi  eita ja ohjaavat  rakennussuunni  elua 
ja rakentamista näiden tavoi  eiden saavu  amiseksi. 

1.2 Alueen kuvaus

Pioneeripuiston asuinalueen ainutlaatuisuus syntyy historiallisen, kurinalaisen kasarmiraken-
tamisen ja Kymijoen rantojen voimakkaiden maisemaelemen   en kohtaamisesta. Asuinalue 
jakaantuu kahdeksaan luonteeltaan erilaiseen kor  elikokonaisuuteen. Koko alueen luonne  a 
määri  ää kasarmin vanhat rakennukset ja alueen historia. Pitkät näkymät ja vihreä puistomai-
nen luonne ovat olennainen osa alueen iden  tee   ä.

Alueen tuleva uudisrakentaminen on pientalovaltaista. Rivitalo- ja pienkerrostalotyyppiseen ra-
kentamiseen soveltuvia ton  eja on Talli  en, Hakun  en ja Kouluaukion varressa sekä ruokalan 
kor  elissa.  Uudet pientalokor  elit avautuvat viuhkamaises   Talliojan ja Kymijoen maisemiin. 
Kasarmin rakenne  ua ydintä vahvistavat ruokalan uuden kor  elin täsmällisyys, Talli  en kaak-
koispuolta rajaavat talot ja Pioneerikoululta Kasarmin  elle kor  elien halki kulkeva suora jalan-
kulkurai    puuriveineen ja piharakennuksineen.

Kasarmialueen nykyiset rakennukset muodostavat alueen selkärangan jonka ympärille asuinalue 
rakentuu. Näkyvimmät alueen iden  tee   ä luovat rakennukset ovat kasarmin puna  ilistä raken-
nuskantaa 1900-luvun alusta edustavat Pitkäkasarmi (1), Esikunta (2) ja Sakkola (3), 1920-lu-
vun klassis  set so  lasrakennukset Yrjölä (4) ja Valkoinen talo (5) sekä 1930-luvun modernis  set 
asuin- ja työkäy  öön kehite  ävä Pioneerikoulu (6) sekä kahvila- ja ravintolakäy  öön soveltuva 
So  lasko   (7). Myös automobiilikerhon käytössä oleva Huolto- ja konehalli (8) sijaitsee keskei-
ses   Pitkäkasarmin länsipuolella.

Sakkola (3)

Pioneerikoulu (6)
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2. ALUEJAKO

    

A1 Pioneeri  e
- puistomaiset omako  taloton  t
- näkymät Talliojalle
- rakentaminen kadun vastaiselle rakennusalueen rajalle rajaa selkeän katu  lan
- 5 ton   a
- suurin salli  u kerrosluku II

A2 Tallioja
- rakennukset ase  uvat niin, e  ä avoimet näkymät Talliojalle säilyvät
- pensasaidat rajaavat ton  eja
- “sadepuutarhat” johtavat hulevedet Talliojaan
- 11 ton   a
- suurin salli  u kerrosluku II
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A3 Rantakor  elit
-viuhkamainen omako  taloton   en ryhmä
-näkymät Kymijoelle
- 4 ton   a
- suurin salli  u kerrosluku II½

A4 Pitkäkasarmikor  eli
- uudisrakennukset Talli  en varressa, rivitalo- ja pienkerrostalotyyppiseen rakentamiseen 
   soveltuvia ton  eja, puistonäkymät läpi Tallipuiston kor  elin
- uusi pysäköin  alue
- kävelyrai    Kouluaukiolle
- 2-4 uu  a ton   a
- suurin salli  u kerrosluku II

A5 Esikunnan kor  eli
- Pioneerikoululta Hankkija Areenalle suuntautuvan rai  n varrelle voidaan rakentaa 
   sivuasuntoja tai työ  loja (I krs) uusille tonteille ja täydentämään nykyistä rakennuskantaa
- Hakun  en varrella alueen por  n tuntumassa mahdollisuus esim. senioritalolle
- jako esim. 4 ton   in
- suurin salli  u kerrosluku II
- mahdollisuus kerrostalolle Hakun  ellä so  lasko  a vastapäätä
  n. 1200m², suurin salli  u kerrosluku III

A6 Katupuistokor  eli
- omaleimainen  ivis kor  eli
- keskellä yhteiskäy  öinen katupuistoaukio
- väljät pihat, hyvät yhteydet virkistysalueille
- 11 ton   a
- suurin salli  u kerrosluku II

A7 Kalliorinnekor  eli
-nykyistä pientaloalue  a täydentävät rinneton  t
- yhtenevä harjasuunta
- 4 ton   a 
- suurin salli  u kerrosluku II

A8 Keskuskor  eli
- kasarmin rakenne  ua ydintä vahvistaa ruokalan uuden kor  elin täsmällisyys
- kor  eli voidaan jakaa neljään ton   in ja toteutusyksikköön eri kohderyhmille, 
   esim seniorivarustus, perheasunnot jne.
- 1-4 ton   a
- kerrosluku II
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3. KOKO ALUETTA KOSKEVIA OHJEITA

3.1 Yleisiä ohjeita

Asuin- ja talousrakennusten julkisivut voivat olla puuverhoiltuja, muura  uja tai rapa  uja. Katu-
puistokor  elin ja Pitkäkasarmin kor  elin rakennukset ovat puhtaaksimuura  ua  iltä. Tarkempi 
materiaalien ja värien eri  ely kor  elikohtaisissa ohjeissa. 

Asuinrakennusten, talousrakennusten ja rakennelmien kadun puoleisissa julkisivuissa on oltava 
ikkunoita.

Pientalokor  eleissa kadunvarren rakennukset ja rakennelmat tulee rakentaa kiinni rakennusalan 
kadunpuoleiseen rajaan, jolloin katu  lasta tulee mielly  ävä ja yhtenäinen.

Rinteessä oleva rakennus on porraste  ava rinteen mukaises   niin, e  ei alarinteen puolelle syn-
ny korkeita sokkelipintoja.

Rakennuksissa on oltava harjaka  o. Katemateriaalin tulee olla tumma ja sileä; esim. rivisaumat-
tua pel  ä tai huopaa. Katolle saa rakentaa lappeensuuntaisia aurinkopaneeleja, -keräimiä tai 
vastaavia lai  eita.

Kaikkien rakennusten ja rakennelmien katoissa on oltava avoräystäät keveän ilmeen
saavu  amiseksi.

9

3.2 Pihasuunni  elu ja viherrakentaminen

Kaikilta tonteilta halutaan luoda monipuolisia näkymiä ja erityises   säily  ää avoimena 
merki  ävät näkymäsuunnat puisto- ja luontoalueille.

Kasvillisuuden ilmeen halutaan kunnioi  avan paikan historiaa ja luonne  a vahvistaen alueen 
selkeitä linjoja ja luoden alueelle sopivas   yhtenäisyy  ä. Asuinton   en eri alueilla kasvillisuuden 
luonne  a ohjataan kaupunkimaisempaan tai luonnon  laisempaan suuntaan. Ohjeessa anne-
taan kasvilajisuosituksia. 

Ton   en hulevesiä viivytetään ja johdatetaan Talliojan kau  a Kymijokeen. Jokaiselle ton  lle on 
laadi  ava ton   kohtainen hulevesisuunnitelma rakennuslupavaiheessa. Tonteille määriteltyjä 
nurkkakorkoja noudatetaan.

Tavoi  eena on korkeatasoinen pihojen suunni  elu ja toteutus. Suositeltavaa on käy  ää piha-
suunni  elijana suunni  eluhortonomia, miljöösuunni  elijaa tai maisema-arkkiteh  a. Vastaavas-
  suositellaan viherrakentajan työstä vastaavaksi työnjohtajaksi hortonomia, puutarhateknikkoa 

tai puutarhuria. 
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julkisivujen väripale   a

julkisivujen materialikavio

puu tai rappaus, eri värejä

puu tai rappaus, vaaleat julkisivuvärit

 ili

nykyinen  ilirakennus



3.3 Julkisivumateriaalit ja väritys

Luonnonläheisillä maaväreillä syntyy väritykseltään lämminhenkinen ympäristö. Asuinrakennuk-
sissa käytetään murre  uja punaisen, keltaisen, ruskean, sinisen ja harmaan eri sävyjä.

Kaaviossa on esite  y kor  elikohtainen materiaali- ja väriohje. Puisten pientalokor  eleden osalla 
voidaan sallia myös  ili sillä ehdolla, e  ä kaikki kor  elin rakentajat sitoutuvat rakentamaan kaik-
ki kor  elin rakennukset  ilestä.

A1 Pioneeri  e, vaaleat julkisivuvärit, puu tai rappaus

A2 Tallipuiston kor  eli, puu tai rappaus

A3. Rantakor  eli, vaaleat julkisivuvärit, puu tai rappaus

A4. Pitkäkasarmikor  eli, puna  ili

A5. Esikunnan kor  eli, puu tai rappaus

A6. Katupuistokor  eli,  ili, ks kor  elikohtainen ohje

A7. Kalliorinnekor  eli, puu tai rappaus

11
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Pioneeri  e

Pioneeri  en ja Talliojan kor  elin hulevesipainanteen periaate 
Istute  ava painanne, joka johtaa vedet Talliojan suuntaan. Imeytys ennen Talliojaa puiston puolella
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4. KORTTELIKOHTAISIA OHJEITA

4.1 Pioneeri  e

Puistomaiset omako  taloton  t Talliojan suuntaan sijaitsevat jatketulla Pioneeri  ellä. Rakennuk-
silta on avoimia näkymiä Talliojalle. Rakentaminen kadun vastaiselle rakennusalueen rajalle luo 
Pioneeri  en uudelle osalle selkeän katu  lan.

- julkisivut ovat puuta tai rapa  uja
- rakennusten harjan suunta on Pioneeri  en suuntainen
- rakennuksissa on avoräystäät
- rakennusten kadunpuoleisissa julkisivuissa on oltava ikkunoita
- ton  n jätesäilytys tulee sijoi  aa kadunvarren rakennusten ja rakennelmien yhteyteen 
   näkösuojaan
- ei rakenne  uja aitoja, pensasaidat mahdollisia
- ton  n ajoaukon leveys saa olla enintään 3 metriä
- vähintään puolet autopaikoista sijoitetaan katoksiin tai suojaan

- Ton   en istutukset sijoitetaan ja niiden korkeus rajataan siten, e  ä näkymät kultakin ton  lta 
   Talliojan puistoon säilyvät. 
- Ton  t rajataan leikatuin pensasaidoin kadun suuntaan
   o kasvilajisuositukset: orapihlaja, siperianhernepensas, marja-aronia, kuusi
   o maksimikorkeus 1,2 m
- Kadun puolelle istutetaan kullekin ton  lle yksi kukkiva pienpuu 
   o kasvilajisuositukset: pilvikirsikka, omenapuu/koristeomenapuu, tuohituomi
   o maksimikorkeus 10 m
- Hulevedet johdetaan ton   en rajalla Talliojaan (nurmipainanne / sadepuutarha)
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Tallioja
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4.2. Tallioja

Ton  eja palvelevien pihakatujen päästä on yhteys Talliojan notkon poluille. Rakennusten sijoi  e-
lulla tarjotaan mahdollisimman monelle asunnolle näkymät Talliojan maisemaan. Talliojan avoin 
maisema  la ja hulevesien ”sadepuutarhat” liitetään osaksi Talliojan pientalokor  eleita. Talojen 
ka  omuodoissa huomioidaan aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuus.

- julkisivut ovat puuta tai rapa  uja
- rakennukset ase  uvat niin, e  ä avoimet näkymät Talliojalle säilyvät
- kadun reuna-aluella kive  u nauha, betonikiviellä tai  ilellä
- kaikilta asunnoilla on estee  ömät näkymät Talliojalle, merkitylle näkymäakselille ei saa sijoi  aa 
  rakennelmia tai pei  ävää kasvillisuu  a
- rakennusten harjan suunta on Talli  en suuntainen
- rakennuksissa on avoräystäät
- rakennusten kadunpuoleisissa julkisivuissa on oltava ikkunoita
- ton  n jätesäilytys tulee sijoi  aa kadunvarren rakennusten ja rakennelmien yhteyteen
   näkösuojaan
- ei rakenne  uja aitoja, pensasaidat mahdollisia
- ton  n ajoaukon leveys saa olla enintään 3 metriä
- vähintään puolet autopaikoista sijoitetaan katoksiin tai suojaan

- Ton   en istutukset sijoitetaan ja niiden korkeus rajataan siten, e  ä näkymät 
   kultakin ton  lta Talliojan puistoon säilyvät. 
- Ton  t rajataan leikatuin pensasaidoin kadun suuntaan
   o kasvilajisuositukset: orapihlaja, siperianhernepensas, marja-aronia, kuusi
   o maksimikorkeus 1,2 m
- Kullekin ton  lle istutetaan yksi kukkiva pienpuu kadun puolelle  
   o kasvilajisuositukset: pilvikirsikka, omenapuu/koristeomenapuu, tuohituomi
   o maksimikorkeus 10 m
- Hulevedet johdetaan ton   en rajalla Talliojaan (nurmipainanne / sadepuutarha). 
   o sadepuutarha toimii asuintonteilla istute  avana painanteena, imeytys tapahtuu puiston 
      puolella ennen Talliojaa 
   o sadepuutarhassa on runsas kosteu  a kestävä kasvillisuus
   o kasvilajisuositukset: 
      Pensaat: kääpiöpunapaju, lamoheisiangervo, pikkupihlaja-angervo, 
      hanhenpaju, tunturipaju, kapealeh  paju, kanukat, 
      Perennat: jä   poimuleh  , tarha-alpi, rantakukka, rantatädyke, keltakurjen
      miekka, siniheinä, sarat, vihvilät 
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Rantakor  eli
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4.3 Rantakor  eli

Päiväkodin pohjoispuolelle sijoi  uu näköalapaikalle viuhkamaises   neljä pientaloa. 
Ka  oterasseilta avautuu näkymiä Kymijoelle.

- vaalea kor  eli, vaaleat puujulkisivut tai rapatut julkisivut
- rakennusten harja ton  n pituussuunnassa
- rakennuksissa on avoräystäät
- Rakennusten kadunpuoleisissa julkisivuissa on oltava ikkunoita
- Ton  n jätesäilytys tulee sijoi  aa näkösuojaan
- ei rakenne  uja aitoja, pensasaidat mahdollisia
- ton  n ajoaukon leveys saa olla enintään 3 metriä
- vähintään puolet autopaikoista sijoitetaan katoksiin tai suojaan

- Näkymät tonteilta Kymijoelle rantatörmän metsikön lomitse
- Ton  t rajataan toisistaan puolikorkeilla vapaas   kasvavilla pensasaidoilla
   o maksimikorkeus 1,2 m
- Tonteilla ympäröivään metsikköön sopiva kasvillisuus
   o kasvilajisuositukset: männyt, pihlajat, seppelvarpu, kun  a
- Nykyisten puiden säily  äminen siellä, missä mahdollista
- Hulevedet johdetaan ton   en takarajan hulevesipainanteeseen
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Pitkäkasarmikor  eli
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4.4 Pitkäkasarmikor  eli

Uudisrakennukset sijoi  uvat Talli  en varteen katu  laa muodostaen.
Uudet ton  t soveltuvat rivitalo- ja pienkerrostalotyyppiseen rakentami-
seen. Rakennuksilta on puistonäkymät läpi Tallipuiston kor  elin.

- julkisivut ovat puna  iltä, puuta tai rapa  uja
- uudisrakennusten harjan suunta on kadun suuntainen
- rakennuksissa on avoräystäät
- rakennusten kadunpuoleisissa julkisivuissa on oltava ikkunoita
- ton  n jätesäilytys tulee sijoi  aa näkösuojaan
- ton  n ajoaukon leveys saa olla enintään 3 metriä

- Näkymät Talliojan puistoon
- Ton  t rajataan leikatuin pensasaidoin kadun suuntaan
   o kasvilajisuositukset: orapihlaja, siperianhernepensas, marja-aronia, kuusi
   o maksimikorkeus 1,2 m
- Kouluaukion kadunpuolen puurivi täydennetään (kasvilaji: puistolehmus)
- Autopaikkoja jäsennellään pensas- ja puuistutuksin
   o kasvilajisuositukset: 
   Puut: pihlajalajit 
   (esim. suomenpihlaja, ruotsinpihlaja, taatanpihlaja, tuurenpihlaja), 
   pensasvaahterat (esim. rungollinen mongolianvaahtera) 
   Pensaat: matalat pensasangervot
- Vanhat kaarevat penkkiryhmät kunnostetaan
   o betonipinnat puhdistetaan ja penkit säilytetään nykyisillä paikoillaan

Vanhat penkkiryhmät
jalankulkurai  n varrella kunnostetaan.
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Esikunnan kor  eli
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4.5 Esikunnan Kor  eli

Museo  en varteen sijoitetaan nykyistä pientaloasutusta täydentäviä ton  eja. Museo  en varren 
uusilla tonteilla on sivuasunnon tai työ  lan rakentamismahdollisuus Pioneerikoululta Hankkija 
Areenalle suuntautuvan kevyenliikenteenrai  n varrella. Lisäksi Hakun  en varteen alueen por  n 
tuntumaan on suunniteltu säilyviä rakennuksia täydentävä kolmikerroksinen kerrostalo, joka so-
veltuu hyvin esim. senioritaloksi.

- julkisivut ovat puuta tai rapa  uja
- ton  lle saa sijoi  aa ympäristöhäiriötä aiheu  amatonta työ  laa sivurakennukselle 
  esitetylle rakennusalalle, sivurakenuksissa voi olla sekä asuin- e  ä työ  laa
- rakennusten harjan suunta on Museo  en/Hakun  en suuntainen
- rakennuksissa on avoräystäät
- rakennusten kadunpuoleisissa julkisivuissa on oltava aina ikkunoita
- ton  n jätesäilytys tulee sijoi  aa näkösuojaan
- ei rakenne  uja aitoja, pensasaidat mahdollisia
- ton  n ajoaukon leveys saa olla enintään 3 metriä

- Ton  t rajataan leikatuin pensasaidoin kadun ja kevyenliikenteen rai  n suuntaan
   (lukuun o  ama  a liito-orava-alueita)
   o kasvilajisuositukset: esim. orapihlaja, siperianhernepensas, marja-aronia, kuusi
   o maksimikorkeus 1,2 m
- Katujen ja kevyenliikenteen rai  n puolille istutetaan kullekin ton  lle yksi kukkiva pienpuu 
   o kasvilajisuositukset: pihlajalajit 
   (esim. suomenpihlaja, ruotsinpihlaja, taatanpihlaja, tuurenpihlaja), pensasvaahterat 
     (esim. rungollinen mongolianvaahtera)
   o maksimikorkeus 10 m 
- Hakun  en varteen istutetaan puurivi (kasvilaji: mongolianvaahtera)
- Kaavaan merkityillä alueilla säilytetään/täydennetään nykyinen puusto 
   (liito-oravan elinympäristö)

Esikunta (2)
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4.6 Katupuistokor  eli

Havainnekuva

Alueleikkaus A-A
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PIHARAKENNUKSET

värisävy kuten asuinrakennuksessa

harjakaton suunta joko asuinrakennuksen 

asuinrakennuksen kanssa

AUTOSUOJAT

osaksi asuinrakennusta

ASUINRAKENNUKSEN SIJAINTI TONTILLA

KATTOMATERIAALI

väri: musta tai tumman harmaa

JULKISIVUMATERIAALIT

antavat värikartat 1 ja 2

RAKENNUSTEN HAHMO
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AIDAT

Lajikkeet 

TONTTILIITTYMÄT

- toinen jalankululle ja toinen ajoneuvoille

PUUSTOHULEVEDET

alueelliseen hulevesiojaan

alue

alue
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PUUSTO

MITOITUS

PINTAMATERIAALIT

leikki- ja oleskelualue: hiekka, muut matriaalit

KIERRÄTYSPISTE

leikki- ja oleskelualue

HULEVEDET
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Puite- ja tehostevärit

(valk) (v.rusk) (t.harm)
241,202,132 216,155,100 241,202,132 210,167,120 164,111,77 144,75,60 239,235,224 210,167,120 70,70,70

Puite- ja tehostevärit

(valk)
239,235,224 175,160,137 87,69,65 0,0,0 239,235,224 210,167,120 144,75,60 70,70,70 0,0,0

(valk)(vaalea harm./ 
ruskea)

(tumma rus-
kea/ harm.)

(v.rusk) (t.harm)(musta) (musta)(puna-multa)

VÄRIKARTTA 1

VÄRIKARTTA 2

Värit ja materiaalit
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Kalliorinnekor  eli
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4.7 Kalliorinnekor  eli

Museomäen  en varteen rinteille sijoi  uu nykyistä pientaloasutusta täydentäviä ton  eja. 
Rakennuksilla on yhtenevä ilme ja sama harjasuunta.

- julkisivut ovat puuta tai rapa  uja
- rakennuksissa on avoräystäät
- harjan suunta katua vasten
- rakennusten kadunpuoleisissa julkisivuissa on oltava aina ikkunoita
- ton  n jätesäilytys tulee sijoi  aa kadunvarren rakennusten ja rakennelmien yhteyteen näkö-
suojaan
- ton  n ajoaukon leveys saa olla enintään 3 metriä
- vähintään puolet autopaikoista sijoitetaan katoksiin tai suojaan

- Ton  t rajataan leikatuin pensasaidoin kadun suuntaan
   o kasvilajisuositukset: esim. orapihlaja, siperianhernepensas, marja-aronia, kuusi
   o maksimikorkeus 1,2 m
- Kadun puolelle istutetaan kullekin ton  lle yksi kukkiva pienpuu
   o kasvilajisuositukset: pihlajalajit 
      (esim. suomenpihlaja, ruotsinpihlaja, taatanpihlaja, tuurenpihlaja), 
      pensasvaahterat (esim. rungollinen mongolianvaahtera)
   o maksimikorkeus 10 m 
- Ton  t rajataan toisistaan puolikorkeilla vapaas   kasvavilla pensasaidoilla
   o maksimikorkeus 1,2 m
- Ton   en kaakkoisreuna liitetään luontevas   olevaan metsänreunaan. 
   Istute  avat puut ja pensaat ovat luonnonkasveja. 
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Keskuskor  eli 1:500
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4.8 Keskuskor  eli

Alueelle keskeises   sijoi  uva pienkerrostalokor  eli monipuolistaa omako  valtaisen alueen 
asuntotarjontaa. Täsmällinen kor  elimuoto vahvistaa alueen ydintä. Kor  eli voidaan jakaa nel-
jään erilliseen toteutusyksikköön, joilla on yhteisjärjestelyinä autopaikka-alueiden ajo  et ja kort-
telin keskellä oleva piha-alue. Eri toteutusyksiköiden asunnot voivat olla suunna  uja erilaisille 
kohderyhmille, esim. osa asunnoista seniorivarusteisia, osa perheasuntoja.

Pienkerrostalokor  eli on mi  akaavallises   sopeu  ava elemen    säilyvien vanhojen rakennusten 
ja uusien pientalokor  elien välissä. Pienkerrostalot ovat kaksikerroksisia puutaloja, joissa on his-
si tai vähintään  lavaraus hissille. Parvekkeet ovat sisäänvede  yjä, jo  a rakennusten ilme ei olisi 
peruskerrostalon kaltainen ja massa säilyisi sopusuhtaisena ja solakkana.

- vaalea kor  eli, vaaleat puujulkisivut tai vaaleat rapatut julkisivut
- rakennuksissa on avoräystäät
- rakennusten kadunpuoleisissa julkisivuissa on oltava aina ikkunoita
- ton  n jätesäilytys tulee sijoi  aa näkösuojaan

- Ton  t voidaan rajata leikatuin pensasaidoin kadun suuntaan, ei rakenne  uja aitoja
   o kasvilajisuositukset: orapihlaja, siperianhernepensas, marja-aronia, kuusi
   o maksimikorkeus 1,2 m
- Pioneeri  en varteen ton  n rajalle istutetaan puistolehmusrivi
- Kadun puolelle istutetaan kullekin ton  lle yksi kukkiva pienpuu
   o kasvilajisuositukset: pihlajalajit 
   (esim. suomenpihlaja, ruotsinpihlaja, taatanpihlaja, tuurenpihlaja) 
   pensasvaahterat (esim. rungollinen mongolianvaahtera)
   o maksimikorkeus 10 m 
- Yhteinen leikki- ja oleskelupaikka sijoitetaan kor  elin keskiosaan
- Kor  elin pinnoi  eet läpäiseviä, esim. nurmisaumainen kiveys, kivituhka




