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1. ALKUSANAT
Sarvvikinportin asemakaavan lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeessa on kaksi 
osaa: julkisia ulkotiloja koskeva lähiympäristön suunnitteluohje sekä korttelien raken-
nuksia ja piha-alueita koskevat rakentamistapaohjeet.

Ohjeistus palvelee kunnan rakennusvalvontaa sekä rakennushankkeen rakennuttajia 
ja suunnittelijoita. Ohjeen tarkoituksena on määritellä alueen yleinen laatutaso ja täy-
dentää asemakaavan kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia määräyksiä. Suunnittelua 
koskevalla ohjeistuksella varmistetaan alueen toimivuus ja ohjataan korttelialueiden 
järjestelyjä tarkoituksenmukaisiksi. Suunnittelua ehdottomasti ohjaavat kaavamäärä-
ykset on koottu kunkin teeman alkuun, jonka jälkeen esitetään täydentävä ohjeistus.

Ohjeessa esitetyt asemakaavaa ratkaisumallit ovat esimerkkejä ja mahdollistavat 
erilaisia ratkaisutapoja kunhan asemakaavaa noudatetaan. Keskeistä on toteuttaa 
Sarvvikinportin asemakaavan ja suunnitteluohjeen ilmaisema tavoitetila alueen luon-
teesta ja hahmosta. Lopulliset järjestelyt täsmentyvät rakennuslupavaiheessa, jolloin 
kunkin rakennushankkeen yksityiskohtainen ohjelmointi on selvillä.

Työ on laadittu alueen pääasiallisen maanomistajan EKE Rakennus Oy:n tilaamana 
konsulttityönä. Asemakaava- ja suunnitteluohjetyön ohjaamisesta on vastannut Kirk-
konummen kunta. Asemakaavan ja suunnitteluohjeen laatimisesta on vastannut Ark-
kitehdit Anttila & Rusanen Oy. Kunnallistekniikan ja lähiympäristön suunnittelutyöstä 
on vastannut Ramboll Finland Oy.

OHJEEN LAATIMISEEN OSALLISTUNUT TYÖRYHMÄ:

Kirkkonummen kunta 
Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti
Seppo Mäkinen, kaavoitusarkkitehti

Alueen maanomistajat ja suunnittelutyön tilaaja
Pasi Heikkonen, EKE-rakennus Oy
Tea Ekengren, EKE-rakennus Oy

Suunnittelukonsultit
Mikko Rusanen, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
Noora Lahdenperä, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
Marius Savickas, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
Ulla Loukkaanhuhta, Ramboll Finland Oy
Elina Kalliala, Ramboll Finland Oy
Anna Bergman, Ramboll Finland Oy
Tauno Mäkelä, Ramboll Finland Oy
Juha Kiiski, Ramboll Finland Oy
Johanna Jalonen, Ramboll Finland Oy

KUVA 1: Finnträsk-järvi.
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KARTTA 1: Asemapiirros Sarvvikinportin asemakaava-alueen osasta, jota tässä Lähiympäristö ja rakentamistapaohjeessa käsitellään.
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2. YLEISTÄ
Sarvvikinportin asemakaava-alue sijaitsee Länsiväylän (kantatie 51) eteläpuolella 
Finnträsk-järven itäosan pohjoisrannalla. Tässä lähiympäristö- ja rakentamistapaoh-
jeessa käsitellään kaava-alueen osaa, jonne sijoittuu kaksi asuinkerrostalojen kortte-
lialuetta, asuinkorttelien yhteiskäyttöinen korttelialue, liike- ja huoltotilojen korttelialue 
sekä  kaupan korttelialue. Finnträsk-järven rantavyöhyke on osoitettu lähivirkistysalu-
eeksi ja asuinrakennusten kohdalla puistoalueeksi. Tavoitteena on luonnonläheisen ja 
laadukkaan, herkkään rantamaisemaan sopeutuvan asuinalueen rakentuminen.

Tässä ohjeessa käsitellyt korttelit jatkavat Sarvvikin asuinaluetta länteen, Finnträsk-
järven rantamaisemaan. Samalla alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia parannet-
taan. Kortteleihin sijoittuu noin 500 asukasta. Finnträsk-järven ranta-alue tullaan säi-
lyttämään yleisessä virkistyskäytössä huomioiden rantavyöhykkeen maisemakuva 
sekä alueen luonnonarvot. Moottoritien liittymän tuntumaan on varattu kortteli lähi-
kaupalle sekä huolto- tai liikenneasemalle.

Lähiympäristöohjeessa on määritelty julkisten ulkotilojen toiminnallista sisältöä, pinta-
materiaalien ja kasvillisuuden käyttöä sekä kunnallisteknisiä ratkaisuja. Säilytettävät 
luonnonarvot ja maisematilat on huomioitu hoitotavoitteita ja toimintoja sijoitettaessa. 
Rakentamistapaohje antaa ohjeet rakennusten arkkitehtuurin ja korttelialueen asuin-
ympäristön tavoitetilasta, mm. rakennusten yleishahmosta, julkisivumateriaaleista ja 
värityksestä, piha-aluieiden järjestelyistä, pysäköintialueista ja korttelien rajautumi-
sesta eriluonteisiin yleisiin alueisiin. Yksiselitteisten määräysten sijaan ohjeistuksen 
periaate on mahdollistaa erilaisia tulevaisuuden kehityspolkuja.

KUVA 3: Finnträsk-järven rantakallioita.

KUVA 2: Finnträsk-järven rannassa metsä on paikoin puustoltaan harvempaa ja mahdollistaa 
näkymät järvelle.
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KARTTA 2: Asemapiirros. Finnträsk-järven pohjoispuolen virkistys- ja puistoalueet.

3. LÄHIYMPÄRISTÖ
3.1      LÄHIVIRKISTYSALUEET

Kaavamääräykset

•	 Alueita (VL ja VP) on hoidettava siten, että alueen ominaispiirteet säilyvät ja puuston 
ikärakenne on monipuolinen.

Rantavyöhykkeen toiminnallinen vyöhyke ja luonto- ja maisema-arvo-
jen yhteensovittaminen

Kaava-alueen länsiosa muodostuu Finnträskin rantaan viettävästä, sekametsäisestä 
rinteestä, jonka yläosassa on kalliopaljastumia. Ohjeen käsittelemän kokonaisuuden 
läntisimmässä osassa sijaitsee paikallisesti arvokas ja luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokas tulvametsä. Tulvametsän alue on kosteapohjaista, kasvillisuudel-
taan melko rehevää, lehtipuuvaltaista ja puustoltaan osittain järeää. Tulvametsän alue 
on itäisimmän osan ulkoreunaa lukuun ottamatta rajattu rakentumisalueiden ulkopuo-
lelle. Tulvametsän kohdalla tulee kiinnittää huomiota alueen läpi laskevan purouoman 
vesitalouden säilyttämiseen, jotta tulvimista tulvametsän alueella ei estetä.  
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Valtaosa asemakaava-alueen ranta-alueesta sijoittuu lepakoille tärkeälle ruokailualu-
eelle. Lisäksi paikallisesti arvokkaan tulvametsän länsipuolinen rantavyöhyke on tun-
nistettu lepakoiden käyttämäksi alueeksi. Lepakoiden kannalta merkitystä on etenkin 
säilytettävällä puustolla ja valaistusolosuhteilla. Lepakot huomioidaankin olemassa 
olevaa puustoa säästämällä ja valaistusta koskevien ohjeiden kautta. Rantavyöhyke 
säilytetään uimarantaa lukuun ottamatta mahdollisimman puustoisena. Uimarannan-
kin kohdalla puustoa säästetään virkistysreitin pohjoispuolella, jolloin rannan lähei-
sessä vyöhykkeessä säilyy melko yhtenäinen puustovyöhyke. Metsäisiksi osoitetuilla 
alueilla ei suoriteta uudistushakkuita, vaan kuvioita käsitellään ns. jatkuvan kasva-
tuksen menetelmin. Alueella sallitaan turvallisuuden, luonnon- ja maisemanhoidon 
kannalta tarpeelliset toimenpiteet sekä kokonaisuutta tukevan puuston ja kenttäker-
roksen lisäistutukset. 

Täysikasvuisten puiden alaoksia ja nuorta matalaa pensasmaista puustoa poistetaan 
näkymien avaamiseksi. Lisäksi, täysikasvuista puustoa harvennetaan harkitusti. Ran-
tavyöhykkeen ja rakentamiseen varattujen alueiden väliseltä metsäiseltä rantavyö-
hykkeen osalta voidaan suorittaa näkymiä oleskelualueilta avaavia hoitotoimenpiteitä 
metsänhoito-kartan ja periaatekuvien mukaisella tavalla (esim. karsimalla alle 7 cm 
paksuisia oksia puiden alaneljänneksestä, korkeus vaihtelee puulaji- ja kasvuvaihe-
kohtaisesti).  Hoitotoimenpiteiden periaatteita esitetään kartassa 3. Viheralueiden 
täydennysistutuksissa voidaan käyttää sekä luonnonmukaisia sekä luontoympäristöä 
monipuolistavia lajeja, jotka eivät leviä voimakkaasti ympäristöönsä.

Metsäisen puistoalueen erilaisten piirteiden ja vaihtelevuuden säilyttäminen ja/tai ke-
hittäminen tulee hoitaa talousmetsän hoidosta poikkeavalla hoitotavalla. Kulun ohjaa-
minen kattavalla reittiverkostolla on metsäalueilla niiden kulutuskestävyyden kannalta 
merkittävä tekijä. Puustoa valmennetaan rakentamisen aiheuttamiin muutoksiin val-
mennushakkuilla. Uusien reunavyöhykkeiden kehittäminen korostuu korttelien ympä-
ristössä, erityisesti niiden eteläpuolella. 

Periaatteita metsäisille viheralueilla ovat:
•	 Metsäisen luonteen säilyttäminen ja metsäkasvillisuuden hyödyntäminen 
•	 Vyöhykemäiset metsiköt 
•	 Näkymien avaaminen 
•	 Toimintojen lisääminen keskitetysti 
•	 Louhekiven hyödyntäminen ympäristörakentamisessa 
•	 Avokallioiden, nykyisen poluston ja vanhan rantavallin huomioiminen ja hyödyn-

täminen 

KUVA 5: Vaahteran näyttävä syysväri 
korostuu havukasvien rinnalla.

KUVA 4: Viheralueiden täydennysistutuksissa laa-
jalti voidaan käyttää sekä luonnonmukaisia sekä 
luontoympäristöä monipuolistavia ympäristöönsä ei 
voimakkaasti leviäviä lajeja. 
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KARTTA 3: Sarvvikinportin Finnträskin pohjoispuolisten virkistys- ja puistoalueiden alustava hoitoluokkakartta

60 8040 100 200m200

ALUSTAVA HOITOLUOKITUS
Käyttö- ja suojaviheralue A3

Käyttöniitty B2

Maisemaniitty B4

Ulkoilu- ja virkistysmetsä C2

Suojametsä C3

Arvometsä C5

Käyttöviheralue A2

60 8040 100 200m200

ALUSTAVA HOITOLUOKITUS
Käyttö- ja suojaviheralue A3

Käyttöniitty B2

Maisemaniitty B4

Ulkoilu- ja virkistysmetsä C2

Suojametsä C3

Arvometsä C5

Käyttöviheralue A2
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KUVA 6: Järven rantaan rakennetaan oleske-
luun houkuttelevia esim. puurakenteisia raken-
teita kallion ja uimarannan väliin, jolla samalla 
parannetaan alueen kulutuskestävyyttä. 

KARTTA 4: Puistometsänhoidon periaatteet.

KUVA 8: Esimerkki puistosta, jossa on säilytetty 
ja suojattu yksittäispuita osana leikkipaikkaa. 

KUVA 7: Esimerkki luonnonmukaiseen maas-
toon näköalapaikalle sijoitetusta penkistä, joka 
parantaa viihtyisyyttä. 

KUVA 9: Leikkipaikan varusteissa voidaan koros-
taa ja hyödyntää luonnonelementtejä ja ns. luon-
nonleikkivälineitä.

60 8040 100 200m200

Laaja yhtenäinen säilyvä puustovyöhyke.

Nykyisellään puuton tai hyvin harva puusto. Puustoa poistetaan harkitusti keskeisten näkymien avaamiseksi

PUISTOMETSÄNHOIDON PERIAATTEET

Nykyisellään harvempi tai harvennettava puustovyöhyke

Näkymä

Toiminnalliset alueet 

Alueen länsipäähän sijoitetaan uimaranta, kuntoilupaikka sekä leikkipuisto. Järven 
rantaan rakennetaan oleskeluun houkuttelevia esim. puurakenteisia tasorakentei-
ta kallioalueen ja uimarannan väliin, jolla samalla parannetaan alueen kulutuskes-
tävyyttä. Samaan yhteyteen voidaan sijoittaa esimerkiksi laituri. Alueen itäpäähän 
sijoitetaan toinen toiminnallinen alukokonaisuus johon kuuluvat AH-kortteli, vesiai-
he sekä näiden väliin oleskelualue, josta avautuu pitkät näkymät järvelle.

Uimarannan läheisyyteen sijoitetaan laaja omleimainen metsäinen leikkipaikka, 
joka palvelee alueen asukkaiden lisäksi puiston ja uimarannan käyttäjiä. Leikki-
paikan varusteissa voidaan korostaa ja hyödyntää luonnonelementtejä ja ns. luon-
nonleikkivälineitä, joilla vahvistetaan metsäseikkailumaista luonnetta. Puuston 
suojaamisessa hyödynnetään esimerkiksi leikkiin kannustavia puutasoja.

60 8040 100 200m200

Laaja yhtenäinen säilyvä puustovyöhyke.

Nykyisellään puuton tai hyvin harva puusto. Puustoa poistetaan harkitusti keskeisten näkymien avaamiseksi

PUISTOMETSÄNHOIDON PERIAATTEET

Nykyisellään harvempi tai harvennettava puustovyöhyke

Näkymä

60 8040 100 200m200

Laaja yhtenäinen säilyvä puustovyöhyke.

Nykyisellään puuton tai hyvin harva puusto. Puustoa poistetaan harkitusti keskeisten näkymien avaamiseksi

PUISTOMETSÄNHOIDON PERIAATTEET

Nykyisellään harvempi tai harvennettava puustovyöhyke

Näkymä

60 8040 100 200m200

Laaja yhtenäinen säilyvä puustovyöhyke.

Nykyisellään puuton tai hyvin harva puusto. Puustoa poistetaan harkitusti keskeisten näkymien avaamiseksi

PUISTOMETSÄNHOIDON PERIAATTEET

Nykyisellään harvempi tai harvennettava puustovyöhyke

Näkymä

60 8040 100 200m200

Laaja yhtenäinen säilyvä puustovyöhyke.

Nykyisellään puuton tai hyvin harva puusto. Puustoa poistetaan harkitusti keskeisten näkymien avaamiseksi

PUISTOMETSÄNHOIDON PERIAATTEET

Nykyisellään harvempi tai harvennettava puustovyöhyke

Näkymä

60 8040 100 200m200

Laaja yhtenäinen säilyvä puustovyöhyke.

Nykyisellään puuton tai hyvin harva puusto. Puustoa poistetaan harkitusti keskeisten näkymien avaamiseksi

PUISTOMETSÄNHOIDON PERIAATTEET

Nykyisellään harvempi tai harvennettava puustovyöhyke

Näkymä

60 8040 100 200m200

Laaja yhtenäinen säilyvä puustovyöhyke.

Nykyisellään puuton tai hyvin harva puusto. Puustoa poistetaan harkitusti keskeisten näkymien avaamiseksi

PUISTOMETSÄNHOIDON PERIAATTEET

Nykyisellään harvempi tai harvennettava puustovyöhyke

Näkymä
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60 8040 100 200m200

Toiminnallinen aluekokonaisuus,
pitkät näkymät

ALUEKOKONAISUUDET JA NIIDEN LUONTEET

Rauhallinen aluekokonaisuus,
metsäisempi luonne, näkymät järvelle

6 1

2

3

4

5

Avoin yhtenäinen ranta-alue, toiminta
+avokallio
+hiekka
+leikkipaikka
+kuntoilu
+näkymät

Puustoinen rauhallinen alue,
"metsäntuntu"

Valoisa saapuminen,
näkymät golfkentälle

Monipuolinen toiminnallinen alue
+yhteistila
+oleskelupaikka
+näkymät

Alava kostea metsäinen
painanne, rauhallinen luonne

Rauhallinen metsäinen reitti

60 8040 100 200m200

Toiminnallinen aluekokonaisuus,
pitkät näkymät

ALUEKOKONAISUUDET JA NIIDEN LUONTEET

Rauhallinen aluekokonaisuus,
metsäisempi luonne, näkymät järvelle

6 1

2

3

4

5

Avoin yhtenäinen ranta-alue, toiminta
+avokallio
+hiekka
+leikkipaikka
+kuntoilu
+näkymät

Puustoinen rauhallinen alue,
"metsäntuntu"

Valoisa saapuminen,
näkymät golfkentälle

Monipuolinen toiminnallinen alue
+yhteistila
+oleskelupaikka
+näkymät

Alava kostea metsäinen
painanne, rauhallinen luonne

Rauhallinen metsäinen reitti

KARTTA 5: Aluekokonaisuudet ja niiden luonteet.
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KUVAT 10-11: Periaatepoikkileikkaus ja -havainnekuva kadun viherkaistan käsittelystä.

3.2 LIIKENNEALUEET

Kaavamääräykset

•	 Pysäköintialueelta on varattava vähintään 1 inva-autopaikka.
•	 LP-alueet on rajattava ja jäsenneltävä istutuksin.

Finnträskinreunan erotuskaistalle istutetaan katupuuryhmiä ja erotuskaista nurme-
tetaan. Istutettavat puut ovat vaihtelevasti mäntyjä sekä lehtipuita kuten vaahteraa 
ja koivua. Länsipäässä pysäköintitaskujen kohdalla käytetään betonikiveystä pysä-
köinnin ja kevyenliikenteen väylän väliin jäävillä alueilla. Kadun vierialueet ja luiskat 
nurmetetaan lukuunottamatta itäosan etelänpuoleisen kevyenliikenteen väylän luis-
kaa, johon istutetaan pensaita. Metsäisiin alueisiin liittyvillä luiskilla voidaan käyttää 
esimerkiksi kunttaa.

3.3      KESKEISET JALANKULKU- JA PYÖRÄILYREITIT

Alueen keskeiset jalankulku- ja pyöräilyreitit kulkevat itä-länsisuuntaisesti asuinkort-
teleiden molemmin puolin. Finträskinreunan eteläpuolella asuinkortteleiden vieressä 
kulkee erotetut kaistat jalankululle ja pyöräilylle. Reitti on osa pyöräilyn laatureittiä. 
Kortteleiden eteläpuolella kulkee metsäisempi ja rauhallisempi puistoraitti, jota voi-
daan käyttää jalankulkuun ja pyöräilyyn. Raitti liittyy Finträskinreunaan kolmelta koh-
taa, alueen reunoista ja sen keskeltä. Raitti on valaistu ja talvikunnossapidettävä. 
Viheralueiden päääreittien lisäksi voidaan rakentaa keskeisiin ja vetovoimaisiin koh-
teisiin kevyemmin rakennettuja täydentäviä polkuyhteyksiä, jotaka suojaavat maastoa 
kulumiselta.

Jalankulku- ja pyöräilyreittien sijoittamisessa korostuvat niiden sijoittuminen luonte-
vasti osaksi nykyistä reitistöä ja luontoa.  Nykyistä reitistöä hyödynnetään mahdolli-
simman paljon. Reittien suhteen tavoitellaan mahdollisimman esteetöntä kaltevuutta 
kuitenkin siten että pengerryksiä ja luiskia pyritään minimoimaan ja häivyttämään vi-
suaalisesti muunmuassa kiveämällä tai istuttamalla  jyrkät luiskat maastoon sopiviksi.

Puistoreittien rajauksissa voidaan hyödyntää esimerkiksi alueelle tyypillistä louheki-
veä. Luiskiin istutetaan maastoon sovittamiseksi pensaita tai kunttaa. Lajeina käy-
tetään alueelle tyypillisiä metsäpuulajeja sekä paikoin metsämaisemaa rikastetaan 
soveltuvilla, mutta väritykseltään jonkin vuoden ajan aikaan taustametsästä erottuvia 
puustoryhmiä (kuten tammia tai erilaisia vaahteroita). Luontoalueiden yhteydessä pi-
täydytään metsälajeissa.

KUVA 12: Sarvvikinportin asemakaavan virkistysalueille on toteutettava erilaisia ulkoiluraitteja. 
Kuvissa ulkoiluraittien tyyppipoikkileikkauksia.

KUVAT 13-14: Viheralueiden pääreittien lisäksi voidaan rakentaa keskeisiin ja vetovoimaisiin 
kohteisiin kevyemmin rakennettuja täydentäviä polkuyhteyksiä, jotaka suojaavat maastoa ku-
lumiselta. 

60 8040 100 200m200

Toiminnallinen aluekokonaisuus,
pitkät näkymät

ALUEKOKONAISUUDET JA NIIDEN LUONTEET

Rauhallinen aluekokonaisuus,
metsäisempi luonne, näkymät järvelle

6 1

2

3

4

5

Avoin yhtenäinen ranta-alue, toiminta
+avokallio
+hiekka
+leikkipaikka
+kuntoilu
+näkymät

Puustoinen rauhallinen alue,
"metsäntuntu"

Valoisa saapuminen,
näkymät golfkentälle

Monipuolinen toiminnallinen alue
+yhteistila
+oleskelupaikka
+näkymät

Alava kostea metsäinen
painanne, rauhallinen luonne

Rauhallinen metsäinen reitti
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KUVA 15: Esimerkki rannan läheisestä 
hulevesiä viivyttävästä ja puhdistavasta 
altaasta. Allas voi olla osin  luonnonmu-
kainen ja rakennettu keskeisiltä reunoil-
taan, joissa on oleskelupaikkoja. Altaan 
reunavyöhykkeeseen ja mahdollisten 
pohjakynnysten yhteyteen istutetaan 
hulevesiä puhdistavaa vesi- ja kosteikko-
kasvillisuutta.

KUVA 16: Periaatepoikkileikkaus pelastusreittien 
ja hulevesien viivytyksen sekä johtamisen yhteen-
sovittamisesta.

3.4 HULEVEDET

Kaavamääräykset
•	 Virkistysalueelle (VL, VP) tulee rakentaa hulevesien hallintaa ja tulvantorjuntaa paran-

tavia rakenteita.
•	 Hulevedet on viivytettävä ja / tai imeytettävä tonteilla, vaihtoehtoisesti hulevesien pois-

tovirtaama tonteilla on rajoitettava hallintarakenteilla luonnontilaista valuntaa vastaa-
vaksi. Hallintarakenteet voidaan toteuttaa tontti- tai korttelikohtaisina ratkaisuina tai 
kunnan hulevesien hallintaan varatuilla alueilla (hule-1, hule-2).

•	 Tonttikohtaista hulevesien käsittelyä edellytetään vähintään 1 m3 / 100 m2 päällystet-
tyä pinta-alaa kohden.

•	 Hulevesien käsittelyratkaisujen mitoitus ja menetelmät on tarkennettava rakennuslu-
pavaiheessa esitettävässä hulevesien hallintasuunnitelmassa. Hallintasuunnitelmas-
sa on esitettävä myös rakentamisaikaiset hulevesien hallintajärjestelyt.

Hulevesien hallinnan pääperiaatteet

Hulevesien hallintasuunnitelma on tämän ohjeen liitteenä.

Virkistysalueelle (VL, VP) esitetyille hulevesien hallintaan varatuille alueille ehdote-
taan rakennettavaksi hulevesiä viivyttävä allas, joka voi olla osin luonnonmukainen 
ja rakennettu keskeisiltä reunoiltaan, joissa on oleskelupaikkoja. Altaan reunavyöhyk-
keeseen ja mahdollisten pohjakynnysten yhteyteen istutetaan hulevesiä puhdistavaa 
vesi- ja kosteikkokasvillisuutta.

Hulevesien määrä tulee kasvamaan alueella korttelialueiden ja teiden rakentamisen 
johdosta. Samalla hulevesien laatu heikkenee. Finträskin vedenlaadun turvaamiseksi 
lisääntyvää hulevesikuormitusta tulee hallita kortteleilla sekä yleisille alueille varatuilla 
hulevesien hallinta-alueilla. Tavoitteena on, ettei alueelta Finträskiin purkautuva vir-
taama kasva. 

Viivyttämiseen on olemassa monia erityyppisiä mahdollisuuksia. Viivytysmenetelmä 
valitaan viivytykseen käytettävän tilantarpeen, alueen maaperän ja muiden luonnon-
olosuhteiden sekä rakenteiden vaatimusten perusteella. Puistoalueelle on varattu 
loivapiirteiset kasvillisuus- ja kivipintaiset altaat joissa alueella  syntyviä hulevesiä 
voidaan viivyttää. 

Korttelialueilla tiiviiden pintojen sijaan tulee suosia läpäiseviä materiaaleja. Tiiviillä 
pinnalla tarkoitetaan kattoja, asfalttia ja tiiviitä kiveyksiä. Kulku- ja piha-alueilla tu-
lee käyttää mahdollisuuksien mukaan läpäiseviä materiaaleja, kuten soraväyliä, nur-
misaumaista harvempaa kiveystä, nurmikivettyjä pysäköintialueita ja viheralueita. 

Samoin liikenne- ja pysäköintialueille suositellaan käytettäväksi vettä läpäiseviä ma-
teriaaleja, kuten nurmikiviä, vettä läpäisevää asfalttia tai soraa. 

Hulevesien hallintarakenteet tulee toteuttaa rakentamisen alussa ja rakentamisen ai-
kaiset kuivatusvedet tulee johtaa hallintarakenteiden kautta. Hallintarakenteet tulee 
kunnostaa rakentamisen päätyttyä. Mikäli alue rakentuu vaiheittain, tulee myöhem-
min toteutettaville kohteille toteuttaa kohdekohtainen, työmaa-aikainen hulevesien 
hallintarakenne.
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KARTTA 6: Hulevesien viivytyksen ja käsittelyn periaatteet.
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3.5      ALUEVALAISIMET JA -VARUSTEET

Valaisintyyppinä kaava-alueella käytetään Italo-tuoteperhettä. Värisävy on esimerkik-
si RAL 7016. Katualueella valaisimen korkeus on 8 metriä ja puistoraiteilla 5 metriä. 
Valon sävynä on lämmin valkoinen (3000K). 
Ympäristövalaistuksen kohteissa voidaan käyttää myös yhtenäistä, tuoteperheeseen 
soveltuvaa ja paikan henkeä korostavaa valaisinpylväsmallia sekä paikoin lisävalai-
sinta yhdistettynä perusvalaisimeen. 

Korttelialueilla käytetään katualuetta vastaavaa valaisintyyppiä. Piha-alueilla pyri-
tään käyttämään soveltuvin osin 5-metristä valaisinpylvästä. Numerovalaisimia ei saa 
käyttää yleisvalaistukseen. Kaikkien perusvalaistusta palvelevien valaisimien tulee 
olla optiikaltaan sellaisia, että ne rajaavat ylöspäin suuntautuvan valon pois. Rannan 
puoleisella virkistysreitillä, uimarannalla ja asuinkortteleiden yhteiskäyttöisellä kort-
telialueella (AH) valaistus tulee minimoida kesäaikana, eikä ylöspäin suuntautuvaa 
valaistusta tule käyttää. 

KUVA 18: Esimerkki käytettävästä katuvalai-
sintyypistä (Siteco DL tai vastaava).

KUVA 20: Esimerkki kadulla käytettävästä 
runkosuojasta (Sarvvikin ympäristöohje).

KUVA 17: Sarvvikin alueella käytettävät valaisinpylväät ja valaistusluokat katutyypeittäin.

KUVA 19: Esimerkki mahdollisesta ranta-
raitin pollarivalaisimesta (Louis Poulsen, 
Waterfront).

KUVA 21: Esimerkki alueella käytetystä 
ja käytettävästä graniittipollarista (kuva 
Lemminkäinen Oyj)
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KARTTA 7: Valaistuksen periaatteet ja ulkoiluraittien talvikunnossapito.
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KUVA 22: Kortteli 2251 asemapiirros periaatteellisine pihajärjestelyineen.

4.1      FINNTRÄSKINREUNAN ITÄOSA: AK-KORTTELI 2251

Keskeiset tavoitteet

Sarvvikinportin eritasoliittymää lähinnä olevan asuinkorttelin kaupunkikuvallinen ase-
ma on merkittävä, sillä se muodostaa sisääntulokohdan Sarvvikinportin asuinalueelle. 
Korttelin ja koko asuinalueen kaupunkikuvallisena korosteena on VIII –kerroksinen 
asuintalo, jonka hahmon tulisi olla tunnistettava ja omaleimainen.

Asuinkortteli avautuu Finnträsk –järvelle rakentamisen madaltuessa kohti rantaa. Ra-
kennusten ylimpien kerrosten jäsentely ja väritys korostaa pystysuuntaista porrastu-
mista. Fintträskinreunan puoleinen julkisivu rajaa korttelin selkeästi Länsiväylän ja 
suurimittakaavaisen liikenneympäristön suuntaan. Katu- ja pihajulkisivujen erilaista 
luonnetta korostetaan materiaali- ja värivalinnoilla. Korttelin keskellä on asukkaiden 
laaja yhteinen piha-alue.

4.1.1 RAKENNUKSET

Kaavamääräykset (AK-korttelit)
•	 Rakennuksen julkisivukäsittelyn on oltava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan 

korkeatasoinen.
•	 Rakennuksen julkisivut on tehtävä korkealuokkaisista materiaaleista ja korttelikohtai-

sesti yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen. Julkisivupintojen tulee muodostaa eheä 
ja yhtenäinen vaikutelma.

•	 Rakennuksen maantasokerroksen julkisivut eivät saa antaa umpinaista vaikutelmaa 
pihalle tai kadulle.

•	 AK- ja YO-korttelialueiden rakennuksissa on sallittua rakentaa ikkunallisten luonnon-
valoisten porrashuoneiden 15 m2 ylittävä osa kussakin kerroksessa asemakaavakart-
taan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

•	 Rakennusten katolle saa asemakaavakartassa osoitetun kerrosluvun ja rakennusoi-
keuden lisäksi sijoittaa ilmastointikonehuoneita ja muita teknisiä laitteita sekä asuk-
kaiden yhteiskäyttötiloja. Yhdellä korttelialueella saa olla enintään 2 katolle sijoittuvaa 
asukkaiden yhteiskäyttötilaa. Ilmastointikonehuone ja muut tekniset laitteet on sovitet-
tava rakennusten arkkitehtuuriin.

•	 Rinntetonteilla alimman kerroksen ja kellareiden seinät tulee käsitellä muun julkisivun 
tavoin.

•	 Rakennuksen kattomuoto on tasakatto tai loiva lapekatto. Yhden korttelialueen katto-
muotojen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Korosteaiheena voidaan käyt-
tää osin poikkeavia kattomuotoja.

•	 Tontille saa rakentaa asemakaavakartassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi pyörä- 
ja jätekatoksia ja ne saa sijoittaa kaavakarttaan merkityn rakennusalan rajan ulkopuo-
lelle. Katoksia saa rakentaa enintään yhden asuinrakennusta kohti ja yksi katos saa 
olla enintään 50 k-m2. Katoksia saa sijoittaa myös pysäköimispaikalle.

4. RAKENTAMISTAPA



                       19

KUVA 23: Julkisivujen väritys ja materiaalinkäyttöperiaatteet. Korttelit 2251 ja 2252 muodostavat arkkitehtonisesti yhtenäisen kokonaisuuden.

Rakennusten kattomuoto on tasakattomainen. Mahdollisia yhteistiloja (esim. katto-
saunan) ja teknisiä tiloja saa rakentaa kaavan kerrosluvun lisäksi. Yhteistilaa ja iv 
–teknistä tilaa voidaan hyödyntää erityisesti muokattaessa VIII –kerroksiselle asuinta-
lolle erottuvaa siluettia. Rakennuksille pyritään luomaan porrastuvaa olemusta esim. 
jäsentämällä rakennuksen ylimmän kerroksen parvekevyöhykettä sekä terassoimalla 
maantasoasuntojen ulko-oleskelutiloja. 

Kaarevan lamellirakennus porrastuu pituussuunnassa IV kerroksesta V kerrokseen 
nousten kohti VIII –kerroksista taloa. Kaavassa kaareviksi merkityillä rakennusalan 
osilla on riittävää, että rakentamistapa mahdollistaa kaarevan vaikutelman muodos-
tumisen.

Rakennusten parvekkeet suuntautuvat liikennemelulta suojaisille, järven puoleisille 
julkisivuille. Parvekkeet kootaan julkisivuille yhtenäisiksi vyöhykkeiksi. Joka asunnolle 
avataan hyviä näkymiä.

Julkisivujen keskeiset kaupunkikuvalliset periaatteet

A Tumma muurimainen julkisivupinta. Julkisivuille ei sijoitu parvekkeita ja julkisivura-
kenteiden ikkuna-aukkojen osalta on huomioitava liikennemelun torjunta. Pitkiä yhte-
näisiä julkisivuosuuksia jäsennetään eri sävyisin jaksoin. Ylimmän kerroksen osalta 
vaaleammalla värisävyllä muodostetaan julkisivukuvaan kerroksellista vaikututelmaa.

B Valkoinen tai vaalea pihaan ja järvimaisemaan suuntautuva julkisivu. Julkisivuilla 
parvekkeet yhdistetään yhtenäisiksi parveke ja terassivyöhykkeiksi. Ylimmän kerrok-
sen terassointi ja väritys muodostavat julkisivukuvaan kerroksellista vaikutelmaa.

C Katokset ja pihavarastot (sijainti ohjeellinen). Julkisivumateriaalina puuverhous. Vä-
ritys neutraali.

D Kurkistavat värit. Mahdolliset korostevärit rakennusten päädyissä/ syvennyksissä.
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Materiaalit ja väritys

Kaavamääräykset (AK-korttelit)
•	 Rakennuksen julkisivukäsittelyn on oltava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan 

korkeatasoinen.
•	 Rakennuksen julkisivut on tehtävä korkealuokkaisista materiaaleista ja korttelikohtai-

sesti yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen. Julkisivupintojen tulee muodostaa eheä 
ja yhtenäinen vaikutelma.

Pääasiallinen julkisivumateriaali on rappaus tai puhtaaksi muurattu tiiliverhous. Par-
vekevyöhykkeiden osalta rakentamistapa voi olla myös elementtiratkaisu. Muita ma-
teriaaleja, kuten puuta ja julkisivulevyjä tai -kasetteja voidaan käyttää korosteina tai 
täydentävinä rakenteina julkisivussa. 

Rakennusten Fintträskinreunan puoleisilla julksisivuilla käytetään murrettuja, pehmei-
tä värejä, jonka lisäksi käytetään ylimmässä kerroksessa valkoisia tai vaaleita värejä 
visuaalisena kevennyksenä. Pitkää julkisivua jäsennetään eri värisävyillä lyhyempiin 
jaksoihin. Pihajulkisivujen, parvekkeiden ja parvekevyöhykkeiden seinäpinnoissa 
käytetään valkoisesta taitettuja tai vaaleanharmaita neutraaleja värejä. Voimakkaam-
pia värejä voidaan käyttää esim. sisäänkäyntien korostamiseen. Ylimmän tai ylimpien 
kerrosten osalta värityksellä tai julkisivumateriaalilla luodaan vaikutelmaa terassoitu-
misesta ja kerroksellisuudesta käyttämällä esim. puupintojen sävyisiä värejä.

Katosten ym. pihoille sijoittuvien rakennelmien julkisivut ovat puuverhoiltuja. Näiden 
rakennusten ja rakennelmien väreinä käytetään neutraaleja, vaaleita sävyjä.

KUVA 24: Ohessa esitetyt värit ovat esimerkkejä, joiden mukaan julkisivujen lopullisia 
värivalintoja tehdään. Koodit ovat NCS-värikoodeja.

NCS S 3040-Y50R

NCS S 1005-Y50R

NCS S 0922-Y16R

NCS S 1228-Y28R

NCS S 0300-N

NCS S 1005-G10Y

NCS S 8404-Y73R

FINNTRÄSKINREUNAN PUOLEISET
PÄÄASIALLISET JULKISIVUVÄRIT 

YLIMPIEN KERROSTEN KOROSTEVÄRIT
SISÄPIHAN PUOLELLA

FINNTRÄSKINREUNAN PUOLELLA

KUVA 25: Periaatejulkisivut Finnträskin reunan suunnasta.
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4.1.2      KORTTELIPIHAT JA ULKOALUEET

Kaavamääräykset (AK-korttelit)
•	 Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä oleskeluun, leikkialueeksi, liikenteeseen 

tai pysäköintiin on säilytettävä ilmeeltään luonnontilaa vastaavana tai istutettava pen-
sain ja puin.

•	 Rakennusten, pihatoimintojen ja ajoyhteyksien sijoittamisessa tonteille on vältettävä 
tarpeettomia leikkauksia ja täyttöjä. Maastoluiskat on istutettava ympäristöön sopivin 
kasvein. Mikäli tilankäyttö ja korkeuserot sitä vaativat, tulee korkeuserot ratkaista tu-
kimuurein.

•	 Maantasoon rakennettavat autopaikat ja auton säilytyspaikat (a) on jäsennöitävä piha-
aluetta vastaan enintään 12 autopaikan osiin puu- ja pensasistutuksin. Pysäköintialu-
eelle on istutettava vähintään puu jokaista 10 autopaikkaa kohti.

•	 Tonttien piha-alueiden rajautuessa toisiinsa on leikki- ja oleskelualueet sekä niihin 
liittyvät istutusalueet suunniteltava ja rakennettava yhtenäisesti. Tonttien aitaaminen 
toisiinsa rajoittuvilla tontinosilla ei ole sallittua.

Kaavan havainnekuvissa esitetyt pihajärjestelyt ovat ohjeellisia ja niitä voidaan 
toteuttaa asemakaavan puitteissa toisinkin. Rakennuslupavaiheessa kortteli-
alueille on laadittava yhtenäinen pihasuunnitelma.

KUVA 26: Korttelin pihan ja järven puoleisen julkisivun arkkitehtoninen periaate ja pihaympäristön luonne.

Leikki- ja oleskelualueet

Korttelissa on yksi, tonttijaosta riippumatta suunniteltava ja käytettävä leikki- ja oles-
kelualue, joka tulee toteuttaa riittävän laajana koko korttelin asukkaiden käyttöön (ks. 
asemapiirros periaatejärjestelyistä). Talokohtaisia pieniä oleskelu- ja näköalapaikkoja 
voidaan myöskin tehdä. Tavoitteena kuitenkin on, että etenkin rannan puoleisten ra-
kennusten välisiä tiloja ei visuaalisesti ylikuormitettaisi tai rakennettaisi tarpeettomasti 
näköaloja estäviä rakenteita.

Toisiinsa rajatuvilla tonteilla leikki- ja oleskelualueet suunnitellaan tonttijaosta riip-
pumatta yhtenäisenä kokonaisuutena. Varsinaiset leikkitoiminnot sijoitetaan yhteis-
piha-alueelle. Ne voidaan rajata metsän puolelta esim. lohkarekivimuurilla. Korttelin 
yhteispiha-alueelle rakennetaan järvelle avautuva näköalapaikka.  Korttelin kultakin 
asuinrakennukselta on oltava sujuva ja suora kulkureitti yhteisalueelle (AH). 

Piha-alueet toteutetaan korkealaatuisesti ja niiden tulee soveltua eri-ikäisten asuk-
kaiden kohtaamispaikaksi, toiminnallisesti joustavaan yhdessä tekemiseen ja oles-
keluun. Piha-alueilla voi olla eri-ikäisiä käyttäjäryhmiä yhdistäviä toimintoja, kuten 
esimerkiksi petankki, kroketti, viljelymahdollisuus, grillikatos. Erilaisilla pintamateriaa-
liyhdistelmillä, kalusteilla tai esim. nurmeen asennetuilla objekteilla voidaan rakentaa 
puitteet erilaisille leikki- tai pelitoiminnoille ja samalla luoda korttelialueelle persoonal-
lista luonnetta. 

Kerrostalojen välisillä piha-alueilla voidaan suosia pistemäisiä katseenvangitsijoi-
ta kuten näyttävä yksittäispuu tai puuryhmä ja vesipinta ympäristörakentamisineen. 
Piha-alueet ovat mielenkiintoisia ja näyttäviä kokonaisuuksia myös ylhäältä rakennuk-
sista katsottuna.
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Reitit, pintamateriaalit ja istutukset

Pysäköintialueiden ja ajoreittien pääasiallinen pintamateriaali on asfaltti. Asuinraken-
nusten sisäänkäyntejä korostetaan pintamateriaalein, istutuksin, valaistuksella yms. 
muista kulkureiteistä. Kerrostalojen sisäänkäyntien yhteyteen varataan myös talokoh-
taisia polkupyöräpaikkoja.

Pelastusreittien ja nostopaikkojen vaatima tila ja niiden riittävä kantavuus huomioi-
daan pihasuunnitelmassa. Ks. liitekartta pelastusreittien järjestäminen, liite 1. Pelas-
tuspaikkojen sijoittuessa viheralueiden puoleiselle tontin osalle, tulisi pintamateriaali-
na käyttää muuta kuin asfalttia.

Yhteispiha-alueelle on istutettava puuryhmiä. Korttelin rannan puoleiselle osalla on 
syytä huomioida mahdolliset maisemallisesti merkittävät yksittäiset puut ja säilytettä-
vä ne osana Finnträskin maisemakuvaa. Kortteleiden istutuksissa suositaan alueelle 
tyypillisiä puulajeja joiden lisäksi vaihtelua voidaan tuoda erilaisilla kukkivilla tai näyt-
tävän syysvärin omaavilla puilla ja pensailla. Paikoitusalueen puulajen monimuotoi-
suudella tuodaan vaihtelevuutta paikoitusalueen ilmeeseen.

Rajautuminen

Kadun sekä korttelin pysäköintialueiden välille muodostetaan selkeä visuaalinen 
reuna. Erityistä huomiota kiinnitetään kadun ja korttelialueen rajapinnan hallittuun ja 
kaupunkikuvallisesti laadukkaaseen suunnitteluun. Tukimuurit, ja maastoleikkaukset 
rajaavat rakenteet suunnitellaan eheänä kokonaisuutena. Uusi rakentaminen saa-
daan istutettua luontevasti ympäristöönsä olemassa olevaa kalliota ja kasvillisuutta 
säästämällä ja käyttämällä istutuksissa kasvupaikkatyypille ominaisia lajeja. Kortte-
leiden pihojen rajautuminen puiston suuntaan toteutetaan kylmäkivimuurina ja siihen 
liittyvällä istutusvyöhykkeellä. 

Yhteiseen piha-alueiseen rajautuvat asuntopihat tai maantasokerroksen asunnot jä-
sennetään muusta piha-alueesta istutuksin ja korkeuserojen niin vaatiessa tukimuu-
rein. Yhteiskäyttöiset piha-alueet ja leikkipaikat rajataan pysäköintialueista selkeillä 
istutusvyöhykkeillä tai esimerkiksi luonnonkivimuureilla. Rantaan sijoittuvan yhteis-
käyttöalueen (AH) liittäminen nykyiseen kalliorinteeseen tulee tehdä hillitysti nykyistä 
puustoa ja kalliota säästäen.

Pysäköintialueiden rajautuminenkorttelin pohjoispuolella Finnträskinreunan suuntaan 
tehdään korkealaatuisesti ja selkeäksi korkeuseroja porrastamalla.

KUVA 30: Olemassa olevaa kalliota ja kasvillisuutta säästämällä ja käyttämällä istutuksissa 
kasvupaikkatyypille ominaisia lajeja saadaan talot istutettua luontevasti ympäristöönsä.

KUVAT 27-29: Esimerkkikuvia pihan rajautumisesta ja pintamateriaaleista.
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Katokset, rakenteet ja kalusteet

Piha-alueelle saa sijoittaa kaavakartassa osoitettujen rakennusalojen ulkopuolelle ka-
toksia ja pihavarastoja. Jätekatos / -katokset sijoitetaan helposti liikennöitävään paik-
kaan esimerkiksi pysäköintialueiden yhteyteen tai kortteleiden piha-alueiden pyörä- ja 
varastosuojiin tai –katoksiin integroituna. Jätteiden keräys voidaan toteuttaa myös 
syväkeräysjärjestelmänä. Pyörä- ja ulkovälinevarastoja sijoittamalla voidaan muodos-
taa yhteiskäyttöpihan ja pysäköintialueiden välille rajausta. Varastoja ja katoksia si-
joittaessa tulee huomioida, että ne eivät muodostaisi maantasoasuntojen näköaloille 
esteitä.

Valaistus

Korttelialueilla käytetään vastaavaa valaisinmallia ja valon värisävyä kuin yleisillä alu-
eilla yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi (ks. yleisten alueiden valaistusohjeet kappale 
3.5).

Esteettömyys

Asuinrakennusten porrashuoneisiin on järjestettävä katualueelta ja pysäköintialueelta 
esteetön kulkuyhteys.

Meluntorjunta

Länsiväylän puoleisissa julkisivurakenteissa ja ikkuna-aukotuksissa on huomioitava 
kaavan desibelimääräykset. Asunnot on oltava tuuletettavissa meluttomalta puolelta 
julkisivua. Meluselvityksen perusteella korttelin länsireunaan yhteispihaa rajaamaan 
on toteutettava liikennemelulta suojaava katos-, pihavarasto- tai aitarakennelma.

KUVA 31: Periaateleikkaus korttelin piha-alueesta 1:800.
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KUVA 32: Pysäköintikaavio, jossa esitetty viitteellisesti autopaikkojen määrät ja sijainnit eri 
rakennuksille. Autopaikat on laskettu 1 ap. / 90 k-m² kerrosalamääräyksen mukaan.

4.1.3      PYSÄKÖINTI

Kaavamääräykset (AK-korttelit)
•	 Pysäköintimitoitus perustuu rakennusten pääkäyttötarkoitukseen ja kerrosneliömet-

reinä rakennusoikeutta määrittävään lukusarjan ensimmäiseen lukuun. Autopaikkojen 
vähimmäismäärä:

  AK-kortteli: 1 ap. / 90 k-m², vähintään 0,8 ap/asunto.
•	 Yleiset pysäköintialueet rajataan ja jäsennellään istutuksin.
•	 AK-kortteleissa on sallittua sijoittaa liikuntaesteisille tarkoitettuja autopaikkoja porras-

huoneiden läheisyyteen mitoitusperiaatteella 1 ap / 30 asuntoa.
•	 Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1 pp /asuinhuone.
•	 Maantasoon rakennettavat autopaikat ja auton säilytyspaikat (a) on jäsennöitävä piha-

aluetta vastaan enintään 12 autopaikan osiin puu- ja pensasistutuksin. Pysä-köintialu-
eelle on istutettava vähintään puu jokaista 10 autopaikkaa kohti.

•	 Tontille saa rakentaa asemakaavakartassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi pyörä- 
ja jätekatoksia ja ne saa sijoittaa kaavakarttaan merkityn rakennusalan rajan ulkopuo-
lelle. Katoksia saa rakentaa enintään yhden asuinrakennusta kohti ja yksi katos saa 
olla enintään 50 k-m2. Katoksia saa sijoittaa myös pysäköimispaikalle.

Ohjeet

Pysäköintialueet (kaava p –merkintä) rajautuvat korttelin piha-alueisiin ja katualueisiin 
istutuksin sekä tarvittaessa matalin muurein korkeuserojen porrastamiseksi.

Pitkien pysäköintialueiden ajoreitti jäsennetään jaksoihin eri pintamateriaaleilla ja 
osoitetaan selkeästi jalankulun reitit asuntojen porrashuoneisiin ja piha-alueille.

Kaavan p –alueelle voidaan sijoittaa myös asuntojen pyöräkatoksia ja ulkovälineva-
rastoja.
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KUVA 33: Ote Sarvvikinportin asemapiirroksesta.

4.2      FINNTRÄSKINREUNAN LÄNSIOSA:
 AK-KORTTELI 2252
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Keskeiset tavoitteet

Korttelien rakennukset muodostavat yhtenäisen, nauhamaisen, maastomuotoja myö-
täävän asuinrakentamisen reunan, joka erottaa Länsiväylän liikenneympäristön ja 
keskitetyn asukaspysäköintivyöhykkeen Finnträsk –järven rantamaisemasta. Tämä 
on myös rakennusten julkisivujen kantava teema. Länsiväylän puolelle rakennukset 
muodostavat muurimaisen, pitkittäissuunnassa maaston mukaan porrastuvan hah-
mon rakennusten väliin jäävine kulkuyhteyksineen. Järven puolelle rakennuksen 
avautuvat yhtenäisenä, terassoituvana parvekejulkisivuna. Rakentamistapa ja piha-
järjestelyt sitovat korttelit yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Asemakaavassa ei ole esi-
tetty tonttijakoa. Mikäli sellainen myöhemmin laaditaan, toteutetaan pihajärjestelyt 
jaosta huolimatta yhtenäisenä kokonaisuutena.

4.2.1 RAKENNUKSET

Kaavamääräykset (AK-korttelit)
•	 Rakennuksen julkisivukäsittelyn on oltava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan 

korkeatasoinen.
•	 Rakennuksen julkisivut on tehtävä korkealuokkaisista materiaaleista ja korttelikohtai-

sesti yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen. Julkisivupintojen tulee muodostaa eheä 
ja yhtenäinen vaikutelma.

•	 Rakennuksen maantasokerroksen julkisivut eivät saa antaa umpinaista vaikutelmaa 
pihalle tai kadulle.

•	 AK- ja YO-korttelialueiden rakennuksissa on sallittua rakentaa ikkunallisten luonnon-
valoisten porrashuoneiden 15 m2 ylittävä osa kussakin kerroksessa asemakaavakart-
taan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

•	 Rakennusten katolle saa asemakaavakartassa osoitetun kerrosluvun ja rakennusoi-
keuden lisäksi sijoittaa ilmastointikonehuoneita ja muita teknisiä laitteita sekä asuk-
kaiden yhteiskäyttötiloja. Yhdellä korttelialueella saa olla enintään 2 katolle sijoittuvaa 
asukkaiden yhteiskäyttötilaa. Ilmastointikonehuone ja muut tekniset laitteet on sovitet-
tava rakennusten arkkitehtuuriin.

•	 Rinntetonteilla alimman kerroksen ja kellareiden seinät tulee käsitellä muun julkisivun 
tavoin.

•	 Rakennuksen kattomuoto on tasakatto tai loiva lapekatto. Yhden korttelialueen katto-
muotojen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Korosteaiheena voidaan käyt-
tää osin poikkeavia kattomuotoja.

•	 Tontille saa rakentaa asemakaavakartassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi pyörä- 
ja jätekatoksia ja ne saa sijoittaa kaavakarttaan merkityn rakennusalan rajan ulkopuo-
lelle. Katoksia saa rakentaa enintään yhden asuinrakennusta kohti ja yksi katos saa 
olla enintään 50 k-m2. Katoksia saa sijoittaa myös pysäköimispaikalle.

Rakennusten järven puoleinen julkisivu muodostaa tonttijaosta riippumatta arkkiteh-
tuuriltaan eheän parvekejulkisivuvyöhykkeen. Rakennusten pysäköintialueelle ja Län-
siväylälle suuntautuva julkisivupuoli on muurimaisempi, eikä sille sijoitu parvekkeita. 
Asuintaloja voidaan sitoa toisiinsa katoksin ja muurein tai parvekevyöhykkein.

Rakennusten kattomuoto on tasakattomainen. Maaston korkeuserojen vaihtelu ra-
kennusten pituussuunnassa huomioidaan kerrostasojen ja räystäslinjan porrastuk-
silla. Kaava kerrosluvun lisäksi saa katolle rakentaa yhteistiloja ja taloteknisiä tilo-
ja. Nämä sijoitetaan ensisijaisesti Länsiväylän puoleiselle osalle rakennuksia ja niitä 
hyödynnetään räystäslinjalle luonnetta antavina hahmoina. Rakennuksille pyritään 
luomaan pystysuunnassa porrastuvaa ilmettä esim. jäsentämällä parvekevyöhykettä 
sekä terassoimalla maantasoasuntoja yhteispiha-alueesta.

Kaavassa kaareviksi merkityillä rakennusalan osilla rakentamistavan on mahdollistet-
tava riittävällä tavalla kaarevan vaikutelman muodostuminen.KUVA 34: Korttelin pihan ja järven puoleisen julkisivun arkkitehtoninen periaate ja pihaympä-

ristön luonne.
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KUVA 35: Julkisivujen väritys ja materiaalinkäyttöperiaatteet. Korttelit 2251 ja 2252 muodostavat arkkitehtonisesti yhtenäisen kokonaisuuden.

Julkisivujen keskeiset kaupunkikuvalliset periaatteet

A Tumma muurimainen julkisivupinta. Julkisivuille ei sijoitu parvekkeita ja julkisivura-
kenteiden ikkuna-aukkojen osalta on huomioitava liikennemelun torjunta. Pitkiä yhte-
näisiä julkisivuosuuksia jäsennetään eri sävyisin jaksoin. Ylimmän kerroksen osalta 
vaaleammalla värisävyllä muodostetaan julkisivukuvaan kerroksellista vaikututelmaa.

B Valkoinen tai vaalea pihaan ja järvimaisemaan suuntautuva julkisivu. Julkisivuilla 
parvekkeet yhdistetään yhtenäisiksi parveke ja terassivyöhykkeiksi. Ylimmän kerrok-
sen terassointi ja väritys muodostavat julkisivukuvaan kerroksellista vaikutelmaa.

C Katokset ja pihavarastot (sijainti ohjeellinen). Julkisivumateriaalina puuverhous. Vä-
ritys neutraali.

D Kurkistavat värit. Mahdolliset korostevärit rakennusten päädyissä/ syvennyksissä.

KUVA 38: Periaatejulkisivu Finnträskin reunan suunnasta.
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Materiaalit ja väritys

Kaavamääräykset (AK-korttelit)
•	 Rakennuksen julkisivukäsittelyn on oltava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan 

korkeatasoinen.
•	 Rakennuksen julkisivut on tehtävä korkealuokkaisista materiaaleista ja korttelikohtai-

sesti yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen. Julkisivupintojen tulee muodostaa eheä 
ja yhtenäinen vaikutelma.

•	 Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on rappaus tai puhtaaksimuurattu tiili-
verhous

Pääasiallinen julkisivumateriaali on rappaus tai puhtaaksi muurattu tiiliverhous. Par-
vekevyöhykkeiden osalta rakentamistapa voi olla myös elementtiratkaisu. Muita ma-
teriaaleja, kuten puuta ja julkisivulevyjä tai -kasetteja voidaan käyttää korosteina tai 
täydentävinä rakenteina julkisivussa.

Rakennusten Fintträskinreunan puoleisilla julksisivuilla käytetään murrettuja, pehmei-
tä värejä, jonka lisäksi käytetään ylimmässä kerroksessa valkoisia tai vaaleita värejä 
visuaalisena kevennyksenä. Pitkää julkisivua jäsennetään eri värisävyillä lyhyempiin 
jaksoihin.

Pihajulkisivujen, parvekkeiden ja parvekevyöhykkeiden seinäpinnoissa käytetään val-
koista tai valkoisesta taitettuja / vaaleanharmaita neutraaleja värejä. Voimakkaampia 
värejä voidaan käyttää esim. sisäänkäyntien korostamiseen.

Ylimmän tai ylimpien kerrosten osalta värityksellä tai julkisivumateriaalilla luodaan 
vaikutelmaa terassoitumisesta ja kerroksellisuudesta käyttämällä esim. puupintojen 
sävyisiä värejä.

Katosten, varastojen ym. rakennelmien julkisivut ovat pystylaudoitettuja. Värityksel-
tään nämä ovat vaalean neutraaleja, esim. vaalean harmaita.

KUVA 36: Rakentamisen likimääräinen siluetti Finnträsk-järven suuntaan. Rakentaminen jää keskimäärin runkopuiden latvuston tasalle liittymää lähempänä olevan rakennuksen noustessa 
korkeammalle.

KUVA 37: Ohessa esitetyt värit ovat esimerkkejä, joiden mukaan julkisivujen lopullisia 
värivalintoja tehdään. Koodit ovat NCS-värikoodeja.

NCS S 3040-Y50R

NCS S 1005-Y50R

NCS S 0922-Y16R

NCS S 1228-Y28R

NCS S 0300-N

NCS S 1005-G10Y

NCS S 8404-Y73R

FINNTRÄSKINREUNAN PUOLEISET
PÄÄASIALLISET JULKISIVUVÄRIT 

YLIMPIEN KERROSTEN KOROSTEVÄRIT
FINNTRÄSKIN JÄRVEN PUOLELLA

FINNTRÄSKINREUNAN PUOLELLA
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4.2.2      KORTTELIPIHAT JA ULKOALUEET

Kaavamääräykset (AK-korttelit)
•	 Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä oleskeluun, leikkialueeksi, liikenteeseen 

tai pysäköintiin on säilytettävä ilmeeltään luonnontilaa vastaavana tai istutettava pen-
sain ja puin.

•	 Rakennusten, pihatoimintojen ja ajoyhteyksien sijoittamisessa tonteille on vältettävä 
tarpeettomia leikkauksia ja täyttöjä. Maastoluiskat on istutettava ympäristöön sopivin 
kasvein. Mikäli tilankäyttö ja korkeuserot sitä vaativat, tulee korkeuserot ratkaista tu-
kimuurein.

•	 Maantasoon rakennettavat autopaikat ja auton säilytyspaikat (a) on jäsennöitävä piha-
aluetta vastaan enintään 12 autopaikan osiin puu- ja pensasistutuksin. Pysäköintialu-
eelle on istutettava vähintään puu jokaista 10 autopaikkaa kohti.

•	 Tonttien piha-alueiden rajautuessa toisiinsa on leikki- ja oleskelualueet sekä niihin 
liittyvät istutusalueet suunniteltava ja rakennettava yhtenäisesti. Tonttien aitaaminen 
toisiinsa rajoittuvilla tontinosilla ei ole sallittua.

Kaavan havainnekuvissa esitetyt pihajärjestelyt ovat ohjeellisia ja niitä voidaan 
toteuttaa asemakaavan puitteissa toisinkin. Rakennuslupavaiheessa kortteli-
alueille on laadittava yhtenäinen pihasuunnitelma.

KUVA 39: Pelastuspaikan pintama-
teriaaleissa voi käyttää luovuutta 
ja ne voivat toimia osana leikki- ja 
esteettistä kokonaisvaltaista pi-
haympäristöä.

Leikki- ja oleskelualueet

Asuinrakennusten ja yleisen viheralueen välille muodostetaan tonttijaosta riippumatta 
yhtenäisenä jatkuva piha-alue. Korttelien lähileikkipaikat suunnitellaan ja toteutetaan 
kokonaisuuteen sovittaen tonttijaosta riippumatta. Viitesuunnitelmassa alueelle on 
esitetty yhteensä 3 leikkipaikkaa.

Ne voidaan rajata metsän puolelta esim. lohkarekivimuurilla. Korttelin kultakin asuin-
rakennukselta on oltava sujuva ja suora kulkureitti yhteiskäyttöiselle korttelialueelle 
(2253 AH). 

Piha-alueet toteutetaan korkealaatuisesti ja niiden tulee soveltua eri-ikäisten asuk-
kaiden kohtaamispaikaksi, toiminnallisesti joustavaan yhdessä tekemiseen ja oles-
keluun. Piha-alueilla voi olla eri-ikäisiä käyttäjäryhmiä yhdistäviä toimintoja, kuten 
esimerkiksi petankki, kroketti, viljelymahdollisuus, grillikatos. Erilaisilla pintamateriaa-
liyhdistelmillä, kalusteilla tai esim. nurmeen asennetuilla objekteilla voidaan rakentaa 
puitteet erilaisille leikki- tai pelitoiminnoille ja samalla luoda korttelialueelle persoonal-
lista luonnetta. 

Reitit, pintamateriaalit ja istutukset

Pysäköintialueiden ja ajoreittien pääasiallinen pintamateriaali on asfaltti. Asuinraken-
nusten sisäänkäyntejä korostetaan pintamateriaalein, istutuksin, valaistuksella yms. 
muista kulkureiteistä. Kerrostalojen sisäänkäyntien yhteyteen varataan myös talokoh-
taisia polkupyöräpaikkoja.

Pelastusreittien ja nostopaikkojen vaatima tila ja niiden riittävä kantavuus huomioi-
daan pihasuunnitelmassa. Ks. liitekartta pelastusreittien järjestäminen, liite 1. Pelas-
tuspaikat ja –reitit sijoittuvat osaksi viheralueiden puoleisella tontin osalla kulkevaa, 
tontteja toisiinsa yhdistävää pihareittiä. Reitin pintamateriaalina on suositeltavaa käyt-
tää muuta kuin asfalttia.

Korttelialueeseen kuuluu Finnträskinreunan puolella kumpare, jolla säilytetään maise-
makuvan vuoksi runkopuustoa (asemakaavamerkintä sma).

Katokset ja rakenteet

Kaikki huoltoa palvelevat katokset ja ulkovälinevarastot sijoitetaan pysäköintialueen 
puolelle tai rakennusten väleihin, järven puoleiselle piha-alueelle em. rakenteita ei si-
joiteta. Leikkipaikkojen yhteyteen voidaan sijoittaa oleskelua palvelevia kevytrakentei-
sia katoksia, tällöin on kiinnitettävä huomiota siihen, että maantasoasuntojen näkymiä 
ei estetä.

KUVAT 40-41: Esimerkkikuvia nurmikivestä, jota 
käytetään yhteyspolkujen ja aukiomaisten porttikohtien 
materiaalina.
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Rajautuminen

Kadun sekä korttelin pysäköintialueiden välille muodostetaan selkeä visuaalinen 
reuna. Erityistä huomiota kiinnitetään kadun ja korttelialueen rajapinnan hallittuun ja 
kaupunkikuvallisesti laadukkaaseen suunnitteluun. Tukimuurit, ja maastoleikkaukset 
rajaavat rakenteet suunnitellaan eheänä kokonaisuutena. 

Korttelialueiden ja lähivirkistysalueen rajautuminen vaihtelee nykyisen maanpinnan 
korkeusaseman ja korttelin korkeusaseman välille muodostuvien erojen mukaises-
ti. Kohdissa, joissa korkeuseroa ja maastonmuotoja ei voida käyttää rajaavana ele-
menttinä käytetään esimerkiksi lohkarekiviä rajaamassa kortteleita puiston puolella. 
Pensaina voidaan käyttää myös esim. kääpiövuorimäntyä tai muuta selkeämuotoista 
metsän liittyvää maanpeitepensasta. 

Yhteisiin piha-alueisiin rajautuvat asuntopihat tai maantasokerroksen asunnot jäsen-
netään muusta piha-alueesta istutuksin ja korkeuserojen niin vaatiessa tukimuurein. 
Yhteiset piha-alueet ja leikkipaikat rajataan pysäköintialueista ja ajoreiteistä selkeillä 
istutusvyöhykkeillä.

Valaistus

Korttelialueilla käytetään vastaavaa valaisinmallia ja valon värisävyä kuin yleisillä alu-
eilla yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi (ks. yleisten alueiden valaistusohjeet kappale 
3.5). Piha-alueiden pimeän ajan suunnittelu on merkityksellinen rantavyöhykkeen vir-
kistyskäytön, luonnon läheisyyden, tunnelmien ja turvallisuuden tunteen sekä viihtyi-
syyden takia.

Esteettömyys

Asuinrakennusten porrashuoneisiin on järjestettävä katualueelta ja pysäköintialueelta 
esteetön kulkuyhteys.

Meluntorjunta

Länsiväylän puoleisissa julkisivurakenteissa ja ikkuna-aukotuksissa on huomioitava 
kaavan desibelimääräykset. Asunnot on oltava tuuletettavissa meluttomalta puolelta 
julkisivua.

KUVAT 42-44: Pihan korkeusasemat vaihtelevat, mistä aiheutuu erilaisia tilanteita sekä 
pysäköinnin että eteläpihan puolella. Lopullinen kerrosten sovittaminen korkeusasemiin 
ratkaistaan toteutussuunnittelussa.
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KUVA 45: Pysäköintikaavio, jossa esitetty viitteellisesti autopaikkojen määrät ja sijainnit eri 
rakennuksille. Autopaikat on laskettu 1 ap. / 90 k-m² kerrosalamääräyksen mukaan.

KUVA 46: Pysäköintialueilla voi olla laajempia useamman puun istutettuja viherjaksoja 
laajemmalla kasvualustalla ja esim. maanpeitepensailla, jotta ryhmittävät pysäköintialuetta 
yksittäisiä puita tehokkaammin.

4.2.3      PYSÄKÖINTI

Kaavamääräykset (AK-korttelit)
•	 Pysäköintimitoitus perustuu rakennusten pääkäyttötarkoitukseen ja kerrosneliömet-

reinä rakennusoikeutta määrittävään lukusarjan ensimmäiseen lukuun. Autopaikkojen 
vähimmäismäärä:

  AK-kortteli: 1 ap. / 90 k-m², vähintään 0,8 ap/asunto.
•	 Yleiset pysäköintialueet rajataan ja jäsennellään istutuksin.
•	 AK-kortteleissa on sallittua sijoittaa liikuntaesteisille tarkoitettuja autopaikkoja porras-

huoneiden läheisyyteen mitoitusperiaatteella 1 ap / 30 asuntoa.
•	 Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1 pp /asuinhuone.
•	 Maantasoon rakennettavat autopaikat ja auton säilytyspaikat (a) on jäsennöitävä piha-

aluetta vastaan enintään 12 autopaikan osiin puu- ja pensasistutuksin. Pysä-köintialu-
eelle on istutettava vähintään puu jokaista 10 autopaikkaa kohti.

•	 Tontille saa rakentaa asemakaavakartassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi pyörä- 
ja jätekatoksia ja ne saa sijoittaa kaavakarttaan merkityn rakennusalan rajan ulkopuo-
lelle. Katoksia saa rakentaa enintään yhden asuinrakennusta kohti ja yksi katos saa 
olla enintään 50 k-m2. Katoksia saa sijoittaa myös pysäköimispaikalle.

Ohjeet

Pysäköintialueet rajautuvat korttelin piha-alueisiin ja katualueisiin istutuksin sekä tar-
vittaessa matalin muurein. Yhtenäisen pysäköintivyöhykkeen korkeuserot pyritään 
tasaamaan siten, että huomattavilta maastoleikkauksilta vältytään. Pysäköintialueen 
ja asuinrakennusten porrashuoneiden sisäänkäyntien korkeusasemien yhteensovitta-
miseen on kiinnitettävä huomiota.

Pitkien pysäköintialueiden ajoreitti jäsennetään jaksoihin eri pintamateriaaleilla ja 
osoitetaan selkeästi jalankulun reitit asuntojen porrashuoneisiin ja piha-alueille. 
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4.3  ASUINKORTTELIEN YHTEISKÄYTTÖINEN KORTTELIALUE AH 2253

Kaavamääräykset (KLH-kortteli)
•	 AH-korttelialueelle saa sijoittaa korttelialueen käyttöä palvelevia katoksia, laitureita, 

ym. vastaavia rakenteita.
•	 Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on puu. 

Korttelialueelle sijoittuu asuinkorttelien yhteiskäyttöinen enintään 150 k-m² laajuinen 
rakennus, johon voidaan sijoittaa asukassauna sekä yhteiskäyttö- ja välinevarastoti-
loja. Rakennuksen suunnittelussa tulee huomioida seuraavat asiat:

Rakennuksen tulee sopeutua Finnträsk –järven rantamaisemaan. Rakennus tulee to-
teuttaa puurakenteisena. Rakennuksen yhteyteen saa sijoittaa katettua terassi- ym. 
ulkotilaa, jonka tulee olla näkösuojattu yleisen virkistysalueen ja reitistön suuntaan. 
Rakennusta tai terasseja ei saa ulottaa veden päälle.

Materiaalit ja väritys

Julkisivuväritys tai katon väri ei saa olla huomiota herättävä. Väritykseltään rakennus 
on neutraalin tumma. Rakennus on tasa- tai pulpettikattoinen maltillisella kattokulmal-
la.

4.4 LIIKE- JA HUOLTOTILOJEN KORTTELIALUE K

Kaavamääräykset (K-kortteli)
•	 Kortteliin saa sijoittaa huoltotiloja kunnan käyttöön.
•	 Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on puu. 

Korttelialueelle sijoittuu enintään 150 k-m² laajuinen rakennus, johon voidaan sijoittaa 
liike- ja huoltotiloja.

Rakennuksen järven puoleiselle edustalle varataan maastonmuotoihin esimerkiksi te-
rassoiden sovitettua oleskelutilaa.

Materiaalit ja väritys

Julkisivuväritys tai katon väri ei saa olla huomiota herättävä. Väritykseltään rakennus 
on neutraali. Rakennus on tasa- tai pulpettikattoinen maltillisella kattokulmalla.

KUVA 47: Asemapiirrosote AH-kortteli.

KUVA 49: Asemapiirrosote K-kortteli.

KUVA 48: Rantaan sijoittuvat yhteispihan yhteyteen voidaan sijoittaa myös rantamaisemaan 
sopivia rantarakenteita.
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KUVA 50: Asemapiirrosote. Esitetty pihajärjestely on viitteellinen ja täsmentyy toteutusvai-
heessa. Keskeinen toimintojen sijoittelua määrittävä tekijä on korttelalueen läpi kulkeva 
viemärilinja, jota ei voi siirtää.

4.5      KAUPAN KORTTELIALUE KLH 2250

Kaavamääräykset (KLH-kortteli)
•	 Rakennuksen julkisivukäsittelyn on oltava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan 

korkeatasoinen.
•	 Rakennuksen julkisivut on tehtävä korkealuokkaisista materiaaleista ja korttelikohtai-

sesti yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen. Julkisivupintojen tulee muodostaa eheä 
ja yhtenäinen vaikutelma.

•	 Rakennuksen maantasokerroksen julkisivut eivät saa antaa umpinaista vaikutelmaa 
pihalle tai kadulle.

•	 Ilmastointikonehuoneiden rakentaminen asemakaavakarttaan merkityn rakennusoike-
uden lisäksi on sallittua. Katolle sijoitettavat ilmanvaihtokonehuone ja muut tekniset 
laitteet on sovitettava rakennusten arkkitehtuuriin niin, etteivät ne korostu kaupunki-
kuvassa.

•	 Kortteliin saa sijoittaa myymälä-, ravintola-, huoltoasema-, ja toimistotiloja. Elintarvike-
myymälätilojen enimmäismäärä on 400 k-m2.

•	 Maantasoon rakennettavat autopaikat on jäsennöitävä piha-aluetta vastaan enintään 
20 autopaikan osiin puu- ja pensasistutuksin. Pysäköintialueelle on istutettava vähin-
tään puu jokaista 10 autopaikkaa kohti.

•	 Pysäköintimitoitus perustuu rakennusten pääkäyttötarkoitukseen ja kerrosneliömet-
reinä rakennusoikeutta määrittävään lukusarjan ensimmäiseen lukuun. Autopaikkojen 
vähimmäismäärä:

  KLH-kortteli: 1 ap. / 40 k-m²
  myymälätilat 1 ap. / 20 k-m²
•	 Rakennuksen pääjulkisivumateriaali on lasin lisäksi tiiliverhous, muu kiviainespinta ja/

tai erilaisen säänkestävät levyt.
•	 Sisäänkäynneiltä on järjestettävä esteettömät ja turvalliset kulkuyhteydet yleisille ke-

vytliikenneväylille. Mikäli rakennukseen toteutetaan kaikkia myymälätiloja palveleva 
pääsisäänkäynti, on sitä korostettava julkisivussa lasipinnoin.

•	 Myymälätilojen sisäänkäynnin edustan pintamateriaali on luonnonkivi ja/tai betonikivi.
•	 Rakennuksen myymälätilojen sisäänkäyntien yhteyteen on varattava riittävästi polku-

pyöräpaikkoja ja liikuntaesteisille tarkoitettuja autopaikkoja.
•	 Maanalaista johtoa varten varatulle alueelle ei saa istuttaa puita eikä suurikokoisia 

pensaita.

Hulevesiä koskevat kaavamääräykset on lueteltu tämän Lähiympäristö- ja ra-
kentamistapaohjeen kappaleessa 3.4 sivulla 14.

Hulevesien käsittely

Hulevesien hallintasuunnitelma on tämän ohjeen liitteenä.

Hulevedet voidaan imeyttää korttelin viheralueilla.

Valaistus

Korttelialueen toiminta osoitetaan valaistuksella. Valaistuksen ei tule aiheuttaa haittaa 
viereiselle asuinkorttelille.
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KUVA 51: Esimerkki puistomuuntamosta, Heka-muuntamo (Kuva: Caruna Oy) 

4.6 PUISTOMUUNTAMOT JA MUUT TEKNISET RAKENTEET

Alueelle sijoittuvat muuntamot ovat tyypiltään Caruna Oy:n Heka-muuntamoita tai 
vastaavia. Muuntamoiden julkisivumateriaalin valinnassa tulee huomioida läheisten 
asuinrakennusten julkisivut, muuntamoiden julkisivumateriaalin tulee vastata ilmiasul-
taan niitä mahdollisimman hyvin. Ensisijaisesti muuntamoiden julkisivut ovat maalat-
tua betonia. Väritys on neutraali, esimerkiksi NCS S6502-R (tummanharmaa).

Alueen keskiosaan kortteleiden väliin raitin varrelle sijoitetaan pumppaamo. Pump-
paamon tarkemmassa sijoittelussa on lähtökohtana huoltoajoneuvon sijainti huoltoti-
lanteessa raitilla , ja ympäröivien pensasistutusten vaatima tila. 
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