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1.

JOHDANTO

KARTANONRANTA SUNDET 3 LAATU- JA YMPÄRISTÖOHJE

1.1 OHJEEN TARKOITUS JA LAATIJAT
Ohjeen tarkoitus
Tämä laatu- ja ympäristöohje liittyy ohjeistavana
asiakirjana Sundet III asemakaavaan.
Ohjeet koskevat lainvoimaisen asemakaavan
- asuinkortteleita
- palvelurakennusten korttelialueita
- julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueita
- katualueita

ja ympäristön toteutusta kaduilla ja aukioilla ja
sisältää koko aluetta koskevien järjestelmien
kuten ekologisten verkostojen, sade- ja pintavesien hallinnan sekä valaistuksen periaatteet
ja ohjeistuksen.

Kuvien käyttöoikeudet

Kappale 3 ´Korttelialueet´ koskee rakentamista
ja pihaympäristön käsittelyä korttelialueella.

sivu 4 Sundet rakennusvaiheet
Maastokartta/Maanmittauslaitos
sivu 8 liito-orava
KWWSZZZSXGDVMDUYL¿N\ODWMDXUDNNDMDUYL
perus.htm
sivu 8 Meriuposkuoriainen,
8QLZHUV\WHWX:URFáDZVNLHJR
sivu 10 liito-orava
KWWSZZZPHWVDYHWRRPXV¿PHWVDQDDQL
lajit.html
sivu 10 pikkutikka
lähde tuntematon

Kappaleessa 4 ´Virkistysalueet´ kuvataan virkistysalueiden rakentamista ja hoitoa koskevat
tavoitteet ja ohjeet.

Laatijat

- pysäköintialueita
- puisto-, urheilu- ja virkistyspalvelujen
alueita
- luonnonsuojelualueita ja Natura-alueen reunavyöhykkeitä
Asemakaava antaa mahdollisuuden toteuttaa asuinkorttelit vaihtelevilla ja monipuolisilla asunto- ja asuinrakennustyypeillä. Tässä
ohjeessa asuinkorttelien eri rakennukset on
esitelty esimerkkeinä kaaviomaisesti samanlaisina. Alueen toteutuksessa pyritään kuitenkin
vaihtelevaan ja monipuoliseen asuntotuotantoon. Ks. sivu 30. Tämä ohje sisältää suosituksia ja ehdotuksia kortteleiden ja rakennusten
yksityiskohtaisille ratkaisuperiaatteille.
Tavoitteena on ohjata rakennusten ja ympäristön suunnittelua ja toteutusta niin, että haluttu
arkkitehtoninen ilme ja laatutaso saavutetaan
sekä luodaan viihtyisä, luonnonläheinen asuinympäristö. Laatu- ja ympäristöohje ohjeistaa ja
täydentää asemakaavaa ja sen määräyksiä esimerkkikuvien, piirrosten ja tekstien avulla.
Ohje koskee sekä rakennuskortteleiden sisäisiä
että yleisten alueiden rakenteita, materiaaleja,
istutuksia sekä varusteita.
Kappale 1 ´Johdanto´ esittelee ohjeen sisällön
ja sen kokoonpanon.
Kappale 2 ´Yleiset alueet´ koskee rakentamista
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Laatu- ja ympäristöohjeen laadintaan ovat
osallistuneet seuraavat henkilöt:

Kaikki kuvat Eriksson Arkkitehdit tai Ramboll Finland Oy ellei toisin mainita.

sivu 11 pensastasku
KWWSZZZWHXYD¿NRXOXWNRPVLOLQQXWSLN
pensastasku.html
sivu 11 pikkulepinkäinen
Jorma Tenovuo
sivu 12 meriuposkuoriainen
Sanna Saari
sivu 13 kuvia Sundsbergin historiasta
EKE-yhtiöt
sivu 14 huvila
EKE-yhtiöt

Insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy:
Bertel Ekengren
Tapio Kalliola
Tea Ekengren-Saurén
Riitta Ekengren
Eriksson Arkkitehdit Oy:
Patrick Eriksson, arkkitehti SAFA
Ilkka Tarkkanen, arkkitehti
Kati Søndergaard, rakennusarkkitehti AMK,
HTM
Ulla Engman, arkkit.yo, rakennusarkkitehti
AMK
Sun Lin, Barchelor of Engineering
Ramboll Finland Oy:
Marja Liisa Ortia, arkkitehti
Ulla Loukkaanhuhta, maisema-arkkitehti
MARK
Sini Korpinen, maisema-arkkitehti yo, hortonomi AMK
Pekka Koskivaara, DI
Petteri Palviainen, tekniikan yo
Kirkkonummen kunta, ohjaus:
Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti
Panu Latvala, johtava rakennustarkastaja
Jaakko Vänskä, rakennuslupainsinööri
Merja Puromies, ympäristösuunnittelija
Kartanonrannan suunnittelu- ja rakennusvaiheet.

Kuva: ote maastokartasta
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1.

1.2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Alueen yleiskuvaus
Asemakaava-alue sijaitsee Kirkkonummen
kunnassa, Espoonlahden pohjukan eteläpuolella, Masalan ja Kehä III:n itäpuolella. Alue
rajoittuu pohjoisessa Espoonlahden vesialueeseen ja lounaassa Sundet I:n asemakaavaalueeseen.
Kirkkonummen Sundet I, II ja III -alueiden asemakaavoitus perustuu kunnan ja Insinööritoimisto Bertel Ekengren Oy:n väliseen, 18.9.2000
allekirjoitettuun maankäyttösopimukseen.
Sopimuksessa on asuinrakennusoikeudeksi
sovittu 130 000 k-m2, mikä merkitsee asuntoja n. 2 600 asukkaalle. Alue suunnitellaan
ja rakennetaan kolmessa vaiheessa. Sundet
III alueelle tulee noin 1000 asukasta.
Asemakaavoitustyön pohjaksi on laadittu
luonto- ja maisemainventoinnit, joissa kartoitettiin arvokkaat luonto- ja maisematekijät. Asemakaavaehdotusta on tarkennettu
suunnittelun kuluessa laadittujen selvitysten
ja vaikutusarvioiden mukaan.
Sundet III kaava-alue on rakentamaton lukuunottamatta entistä Helsingin seurakuntayhtymän
leirikeskusta, joka on siirtynyt Insinööritoimisto
Bertel Ekengren Oy:n omistukseen. Leirikeskuksen koko on n. 850 k-m2 ja sinne johtaa
vanha tilustie, joka haarautuu peltoalueille.
Kaavassa leirikeskuksen alue on jaettu palvelurakentamisen (P)- ja erillispientalojen (AO)
korttelialueeksi. Kaavan toteutusvaiheessa
nykyisten rakennusten säilyminen on epätodennäköistä. Leirikeskuksen alueella on
myös Neuvostoliiton vuokra-ajalta peräisin
olevan sotilasrakennelman jäänteitä, nämä
ovat suojeltu kaavassa.
Asemakaava-alueella on aiemmin sijainnut
Sundsbergin kartanon maiden vuokraviljelijöille kuuluneita torppia sekä kesävieraille
vuokrattuja huviloita, mutta vain muutamia
rakennusten perustuksia on jäänyt jäljelle.

Suunnittelun yleiset tavoitteet

on ollut luonnonläheinen, olemassa olevaa
luontoa säilyttävä, turvallinen ja virikkeellinen
ympäristö.

Sundet III -asemakaava-alueesta tulee merellinen, pelloille, metsäsaarekkeille ja metsäisille
kumpareille rakentuva pienimittakaavainen
asuinalue, joka kuuluu osana Kartanonrannan kokonaisuuteen.

Alueella pyritään yhtenäiseen ja laadukkaaseen
asuinympäristöön. Yhtenäisyyden tavoite ei
estä kortteleiden, korttelinosien tai rakennusryhmien välistä vaihtelua.

Yleisinä laatutavoitteina Sundet 3 asemakaavaalueella on luoda viihtyisä, korkeatasoinen
ja luonnonläheinen, pienimittakaavainen
asuinympäristö, joka on rakennettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja
alueen tärkeimmät ekologiset, maisemalliset
ja kulttuuriset arvot säilyttäen. Myös alueen
sijainti meren läheisyydessä metsäalueiden
ympäröimänä on erityinen laatutekijä, joka
tulee ottaa mahdollisimman hyvin rakentamisessa huomioon.
Matala rakentamistapa, puutalovaltaiset rakennusryhmät sekä pääosin maantasossa asuminen sopivat Kirkkonummelle tyypilliseen,
pientalovaltaiseen taajamakuvaan.
Taajamakuvaltaan alue on yhtenäinen, mutta
erilaiset maasto- ja kasvillisuusolosuhteet sekä
korttelirakenteen muutokset luovat vaihtelevia
katunäkymiä. Myös rakennusten yksityiskohdat ja värit luovat omalta osaltaan variaatiota
rakennuskantaan. Piha- ja virkistysalueet tuovat
viihtyisyyttä ja asuntokadut mahdollistavat
sosiaalisen vuorovaikutuksen.
Korttelialueilla ja erityisesti niiden reuna-alueilla
säilytetään olemassa olevaa kasvillisuutta mahdollisuuksien mukaan. Kortteleiden sisäosissa
on tavoitteena luoda rakennettuun ympäristöön
sopivan, paikallisiin olosuhteisiin soveltuvan
ja kestäväksi havaitun kasvilajiston avulla
viihtyisä ja vaihteleva miljöö.

Katujen varsille ja aukioiden laidoille istutetaan
puita ja pensaita parantamaan pienilmastoa,
lisäämään viihtyisyyttä ja rajaamaan tiloja.
Asuntopihat rajataan liikenneväylistä pensasistutuksin ja puurakenteisin aidoin.
Vaihtelemalla kasvilajistoa kortteleiden, liikenneväylien ja aukioiden jäsentelyssä luodaan
omalta osaltaan toisistaan erottuvia, omaleimaisia paikkoja.
Virkistys- ja ulkoilualueet sekä ulkoilu- ja urheilukäyttöön käytettävissä olevat alueet luovat
hyvät edellytykset asukkaiden virkistykselle
ja alueen kehittämiselle vihreäksi ja puutarhakaupunkimaiseksi.
Alueen ekologiset näkökohdat otetaan huomioon suunnittelussa ja luonto-olosuhteiltaan
arvokkaimmat rantametsiköt ja luonnonsuojelualueiden tuntumassa olevat metsiköt säilytetään
pääasiassa rakentamattomina. Rantametsiköistä
muodostetaan suojavyöhyke Espoonlahden
lintuvesien suojelualueelle / Natura alueelle,
jonka alueella virkistyskäyttöä rajoitetaan. Suojelualueiden toiminta turvataan maankäytön
suunnittelussa. Uudenmaan ympäristökeskus
on laatimassa Espoonlahden Natura alueesta
hoito- ja käyttösuunnitelman, jossa tarkastellaan
alueen hoitotarpeita ja esitetään mahdollisia
hoitotoimenpiteitä.

Rakennuskanta muodostuu kytketyistä pientaloista, rivitaloista, erillispientaloista ja omakotitaloista sekä lähipalveluille varattuihin
kortteleihin rakennettavista rakennuksista.
Asuntokortteleiden suunnittelun tavoitteena
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1.3 OHJEEN RAKENNE
1

3.

2

KORTTELIALUEET
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P -KORTTELIT 2150 ja 2154

4
3

1. Ohje on jaettu neljään eri osaan.
Osilla on omat väritunnuksensa.

Uu d is r a kennust en
ju lk is iv u mat er iaalit ja
k a t to k u lmat
Uudisrakennusten pääasiallisena
julkisivumateriaalina P -korttelissa 2154 tulee olla puu tai rappaus, korttelissa 2150 rappaus.

2. Osan otsikko on lihavoitu ja kirjoitettu isoilla kirjaimilla.
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3. Osan numero
4. Alaotsikko

Uudisrakennusten kattomateriaalina tulee korttelissa 2150 olla
konesaumattu pelti tai vastaava
moderni sovellus. Korttelissa
2154 tulee katemateriaalin olla
kattotiili tai konesaumattu pelti
tai vastaava moderni sovellus.
Katemateriaalin tulee kuitenkin
olla sama kaikissa saman käyttötarkoituksen omaavissa korttelialueen rakennuksissa.

Entinen Helsingin Seurakuntayhtymän leirikeskus, joka tunnetaan Sipulin nimellä,
on toiminut alueella vuoteen 2007 saakka.
Sipulin alue on jaettu palvelurakentamisen
ja asuinpientalojen korttelialueisiin. Leirikeskuksen nykyiset rakennukset sijoittuvat
(AP) korttelialueen puolelle ja seurakunnan
työntekijöiden asunto jää palvelurakentamisen korttelialueen puolelle.

6

Meriuposkuoriainen
Luonnonsuojelualueella
Espoonlahdessa,
Mamsellinrannan edustalla, sijaitsee Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) esiintymisalue. Meriuposkuoriainen on luokiteltu
vaarantuneeksi ja kuuluu EU:n tärkeinä pitämiin lajeihin (ns. luontodirektiivin liitteen II laji).
Meriuposkuoriaista esiintyy vain Itämeren piirissä ja sen esiintymisalueita tunnetaan varmuudella vain Suomen rannikkoalueelta. Lajin

6
7

5. Julkisivumateriaaleja ja kattokaltevuuksia koskevat suositukset on kirjoitettu lihavoituna ja kehystetty leveillä
raameilla
6. Ohjeet on kirjoitettu normaalitekstinä.
7.Erityisen tärkeät yleiset ohjeet on
kehystetty.

YLEISET ALUEET
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2.1 ALUEEN LAATUTAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT
SUNDET 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN
LAATUTAVOITTEET:
Ympäristö, luonto ja meren läheisyys
alueen voimavaroja

Rakentamisen ja luonnon
yhteensovittaminen
x Ekologiset verkostot ja niiden
jatkuvuus
Ympäristön monimuotoisuuden
säilyttäminen ja erityispiirteiden
hyödyntäminen (suojelualueet,
kalliot, vesiuomat,
kulttuurihistorialliset alueet,
näkymät)

9DLKWHOHYDWRSRJUD¿DMDPDDVWR
– suunnittelun ongelmasta
ympäristön identiteettitekijäksi
x Rakennusten, teiden ja katujen
sovittaminen maastoon
x Kallioleikkausten ja kiviaineksen
hyödyntäminen ympäristön aiheina
ja rakennusmateriaalina
x Esteettömät pääreitit

Monimuotoinen, luonnonläheinen,
omaperäinen ympäristö
x Pihojen liittyminen yleisiin alueisiin
 Sisäänkäynnit ja
yksityispihat ns.
voimakkaasti rakennettua
ympäristöä
 Yksityispihojen rajaaminen
 Korttelipihat liittyvät
saumattomasti ympäröiviin
viheralueisiin
x Kasvillisuus luonnonkasvillisuus vs
suomalainen koristekasvillisuus
 Kasvupaikkatekijät ja
pienilmastolliset olosuhteet
 Talviaspekti
x Yhtenäinen valaistus alueelle valitulla
valaisintyypeillä
Yhtenäiset katuympäristön
ja julkisten tilojen
käsittelyperiaatteet = punaisia
lankoja, jotka sitovat eri osaalueet yhdeksi kokonaisuudeksi

Maisema
Asemakaava-alueen maisema on pienipiirteisesti
vaihtelevaa. Pitkät näkymät liittyvät entiseen
peltoon ja mereen. Maiseman suurmuodot
ovat Sundsbergsvikeniin ja Espoonlahteen
suuntautuvat kallioiset selänteet ja niiden
välisiin laaksoihin sijoittuvat entiset pellot ja
kasvillisuudeltaan rehevät lehdot. Maisema
koostuu neljästä erilaisesta osasta, jotka ovat
Espoonlahden vesistömaisema, ranta-alueet,
avoin peltolaakso metsäsaarekkeineen sekä
metsäiset rinteet ja lakialueet.
Asemakaava-alue on osa Sundsbergin kartanoon kuulunutta viljeltyä kulttuurimaisemaa.
Loivasti kumpuilevan peltoalueen pohjoispuolen kalliometsäsaarekkeet rajoittuvat jyrkkänä
rantana Espoonlahteen. Jyrkänteet sijaitsevat
Sundsbergsvikenin laiturin itäpuolella, Djupvikenin rannoilla, Båthusuddenin läheisyydessä,
näköalapaikalla sekä niityn itäisen osan reunamilla. Etelässä avaraa viljelymaisemaa rajaa
ruhjelaakson reuna. Metsäalueilla vuorottelevat
kallioiset kukkulat ja rinteet.
Suunnittelualueelta avautuu useita merkittäviä näkymiä meri- ja niittyalueelle. Merenrannan kallioisilta mäiltä näkee kauas lahdelle
ja lähialueen lintujen suosimiin ruovikkoisiin
matalikkoihin. Näkymäpaikkoja merialueelle
on Sundsbergsvikenin laiturin kohdalla, sen
vieressä olevan jyrkänteen laella, Båthusuddenin eteläpuoleisella kalliomäellä ja suunnit-

telualueen korkeimman mäen huipulla, ns.
näköalapaikalla. Keskeltä avointa niittyä avautuvat näkymät kolmeen suuntaan: suojellun
jalopuumetsikön suuntaan, Båthusuddenin
rantaan ja Espoonlahdelle. Metsäalue itsessään on suljettua lähimaiseman hallitsemaa
aluetta.
Yhtenäinen metsäkasvillisuus ja korkea
rantarinne muodostavat vaikuttavan reunan
Espoonlahden vesialueelle.

Maaperä ja luonnonolot
Laamanninpuiston jalopuumetsikköä.

Asemakaava-alueen kallioperä koostuu erilaisista happamista gneisseistä. Alue on pääosin
vaihtelevan syvyistä savikkoa, josta nousevat esiin pienet, kallioiset, moreenipeitteiset
mäkiharjanteet.
Kartanonranta on pinnanmuodoiltaan pienipiirteisesti vaihtelevaa. Loivasti kumpuilevan
pellon pohjoispuolen metsät rajoittuvat jyrkkänä
rantana Espoonlahteen. Korkeuseroa merenpinnan ja korkeimman kohdan välillä on lähes
30 m. Kalliosaarekkeet muodostavat alueen
rungon, jota moreenireunus ympäröi. Kalliot
ovat paikoin avokallioita ja ulottuvat rantaan
saakka. Metsissä vuorottelevat kallioiset kukkulat ja rinteet. Etelässä avaraa viljelymaisemaa
rajaa ruhjelaakson reuna.

Kasvillisuus
Espoonlahden rantametsät ovat vanhoja, luonnontilaisen kaltaisia metsiä. Niissä on tehty
karsintahakkuita viitisenkymmentä vuotta
sitten, jonka jälkeen kasvillisuus on saanut
pääasiassa kehittyä rauhassa. Kaava-alueen
metsät ovat suhteellisen reheviä, pääosin sekametsiä. Lehtipuuston osuus on huomattava
rinteissä.

Valtaosa kasvillisuudesta on erityyppistä metsää,
jonka lisäksi alueella on laaja yhtenäinen niitty.
Valtaosa kasvillisuudesta on joko hyvin tai
melko hyvin kulutusta kestävää. Erityisen hyvä
kulutuskestävyys on vanhoilla kulttuurikasvillisuuden alueilla, entisillä pelloilla.
Järviruoko muodostaa merkittävän kasvillisuusvyöhykkeen loiville ranta-alueille. Kallioisia niemenkärkiä lukuun ottamatta rantojen
edustalla on vaihtelevanlevyinen järviruokovyöhyke, jonka seassa kasvaa kapealehtistä
osmankäämiä. Ranta on enimmäkseen karua
kalliorantaa Sundetin suun ja Båthusuddenin
niemen välisellä alueella.
Alueella on perinne- ja kulttuurikasvillisuutta.
Kallioniityillä kasvaa katajia ja tuoreet niityt ovat
lajistoltaan monimuotoisia. Sundsberginlahden
ja Djupvikenin rannalla sijainneiden huviloiden
alueella on jäljellä vanhoja puutarhakasveja,
lähinnä pensaita ja monivuotisia kukkia. Suuret
vaahterat ovat merkki vanhasta kulttuurista.
Torpan jäännösten alueella kasvaa luumupuita. Djupvikenin pohjukassa ja leirikeskuksen
länsipuolella rantaan asti ulottunut peltolohko
ovat saaneet kehittyä luonnontilaisiksi lehtipuulehdoiksi.

Selännealueet muodostuvat lakialueiden
karuista ja kuivista kalliomänniköistä ja kankaista. Rinteiden ja notkelmien kasvillisuus
muodostuu tuoreista kangasmetsistä ja lehtomaisista kankaista.
Sundsbergit pelto - ja lehtipuumäkimaisemaa.
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voi asustaa useita naaraita, jotka elävät keskenään erillisillä elinpiireillä. Liito-oravanaaraan
elinpiiri ja lisääntymisalue sijaitsevat yleensä
kuusimetsässä. Naaraiden lisääntymisessä
tarvitsemien kuusimetsiköiden on oltava yli
neljän hehtaarin suuruisia ja koiraiden on
pystyttävä liikkumaan niiden välillä. Nuoret
liito-oravat siirtyvät itsenäistyessään uusille
alueille pesimään; linnuntietä keskimäärin
kaksi kilometriä, mutta jopa 8-9 km emon
elinpiiriltä.
Liito-orava

Liito-orava
Liito-oravan elintavat ja -ympäristö
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu Euroopan Unionin Luontodirektiivin liitteen IV (a)
mukaisesti suojeltaviin lajeihin.
Liito-orava (Pteromys volans) on havumetsien
laji, joka elää kuusivaltaisissa metsissä, joissa
on sopivasti lehtipuita (haapa, leppä, koivu)
ravintopuina sekä kolohaapoja pesäpaikkoina.
Liito-oravan pääravintoa ovat kesällä koivun,
haavan ja lepän lehdet. Syksyllä liito-oravat
siirtyvät syömään havupuiden silmuja ja käyttämään lehtipuiden, koivun ja lepän, norkkoja,
jotka ovat silmujen ohella niiden pääasiallista
talviravintoa.
Liito-orava on yöeläin, joka lepäilee päivällä
puunkolossa tai risupesässä. Liito-oravat voivat
pesiä puun koloissa tai risupesissä, lisäksi
liito-orava voi asustaa linnunpöntössä tai rakennuksessa. Yleisin pesäpaikka on tikankolo.
Liito-oravalla on elinpiirillään useita pesiä,
joita se säännöllisesti käyttää.
Aikuiset liito-oravat liikkuvat varsin laajalla
alueella; uroksen elinympäristön keskimääräinen koko on noin 60 ha ja naaraan noin
8 ha. Naaraat elävät yleensä aina toisistaan
erillisillä elinpiireillä. Yhden uroksen elinpiirillä
8

Urokset liikkuvat keskimäärin pitempiä matkoja, yleensä noin 300 metrin etäisyydellä
pesäpuusta, naaraat noin 100 metrin etäisyydellä. Pisimmillään urokset voivat käydä
yli 2 km:n päässä pesäpuusta, naaraat noin
900 metrin päässä. Suurin osa liito-oravahavainnoista keskittyy kuitenkin elinympäristöjen
ydinalueille, joiden osuus on noin 10 % koko
elinpiirin pinta-alasta. Ydinalueilla on yleensä
parhaat ravinto- ja pesäpuut (suhteellisesti
paljon leppää ja haapaa) sekä suurempi lat-
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ja muut kolopuut, niitä ympäröivät suoja- ja
ravintopuut sekä tarpeelliset kulkuyhteydet.
Liito-oravan asuttamat metsiköt tulee jättää
riittävän suuriksi.
Hakkuut, rakennustyöt ja muut toimenpiteet
olisi hyvä suorittaa liito-oravan lisääntymis- ja
pesintäajan (huhti-elokuu) ulkopuolella.
Liito-oravan säilymisen edellytyksenä on siirtymäreittien säilyminen sekä kaava-alueen
sisällä että kaava-alueen ulkopuolisten alueiden suuntaan. Asemakaava-alueella on pyritty
varmistamaan edellytykset tähän säilyttämällä
puustoiset siirtymäyhteydet kaava-alueen sisällä
tunnettujen elinympäristöalueiden suuntaan.
Käytännössä lähes koko kaava-alueen ranta
kuuluu säilytettävään alueeseen (s-1). Lisäksi
liito-oravan siirtymäyhteyksiä lisätään Hovipojanpuiston nykyisin avoimella niityllä istuttamalla puita ranta-alueelle.

vuspeittävyys.

Meriuposkuoriainen
Vaarantuneeksi luokiteltu meriuposkuoriainen
kuuluu Euroopan yhteisön tärkeinä pitämiin
lajeihin (luontodirektiivin liitteen II laji), jonka
suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita. Meriuposkuoriainen tunnetaan varmuudella vain Suomesta ja sen
vuoksi lajin säilyttämisessä elinvoimaisena
Suomella on merkittävä kansainvälinen vastuu.
Lajin tulevaisuus EU:n alueella on Suomessa
tapahtuvien toimenpiteiden varassa.
Erityisesti suojeltava meriuposkuoriainen
(Macroplea pubipennis) on 6-7 mm pitkä
oljenkeltainen lehtikuoriainen. Pitkäraajainen ja -tuntosarvinen meriuposkuoriainen
elää rannikon matalissa murtovesissä noin
25-50 cm syvyydessä, yleensä suojaisissa
lahdissa. Meriuposkuoriainen on kasvinsyöjä,
sen ravintokasveja ovat vita- (Potamogeton
pectinatus ja 3¿OLIRUPLV) ja ärviälajit (Myrophyllum spp.). Meriuposkuoriaiset elävät veden alla
liikkuen pohjalla ja ravintokasveilla. Yksilön
elinikä kestää ilmeisesti yli vuoden.

Liito-oravat liikkuvat eniten keväällä ja loppukesällä. Ne suosivat liikkumiseen kuusi- ja
lehtipuulaikkuja, mutta pystyvät käyttämään
myös muita metsäkuvioita toimintaansa mm.
nuoria metsiä, siemenpuuasentoon hakattuja
ja varttuneita taimikoita sekä ruokailuun ja
liikkumiseen kuusimetsiköstä toiseen. Avoimet
alueet, puuttomat hakkuuaukiot sekä nuoret
taimikot ovat liito-oravalle käyttökelvottomia
alueita ja liikkumisesteitä. Liito-oravat välttävät
yleensä myös mäntymetsiä.

5 mm.

2.

Uusimpien tietojen mukaan liito-orava ei ole
elinympäristönsä suhteen niin vaativa kuin
aikaisemmin on luultu, ja myös sen liikkuvuus
sekä kyky ylittää aukeita paikkoja on luultua
parempi.
Liito-oravan elinympäristöt ja siirtymäreitit
kaava-alueella
Oleellista liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan turvaamisessa on säästää pesäpuut
Meriuposkuoriainen

Meriuposkuoriaiset kuuluvat kovakuoriaisten
hyönteislahkoon (Coleoptera), heimoon lehtikuoriaiset (Chrysomelidae) ja sukuun Macroplea. Kaikki lehtikuoriaiset ovat kasvissyöjiä.
Poikkeuksena muihin lehtikuoriaisiin meriuposkuoriaiset elävät koko elämänsä vedessä,
lähinnä vesistöjen ranta-alueilla. Sundsbergin
ranta-alueelta havaittiin kahta meriuposkuoriaislajia Macroplaea mutica (Fabricius) ja
Macroplaea pubipennis (Reuter), joista valtaosa jälkimmäistä lajia.
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2.2 VIHERVERKOSTOT JA SUOJELUALUEET
 Macroplaea mutica (Fabricius): murtovesilaji, jolla on laaja levinneisyysalue mm. Itämeressä.
 Macroplaea pubipennis (Reuter):
murtovesilaji, joka tunnetaan vain
Suomesta. Yksittäisiä löytöjä lajista
on rannikkoalueeltamme Oulun
seudulta Keski-Uudellemaalle sekä
Ahvenanmaalta. Tuoreita havaintoja
lajista on muutama, esim. Hankoniemen alueelta v. 2002 sekä lajin perinteiseltä esiintymisalueelta Espoonlahdesta v. 2001 ja 2002. Ainoa tunnettu
elinvoimainen esiintymä sijaitsee
Espoonlahdella.
Meriuposkuoriainen on luonnonsuojeluasetuksen liitteessä nimetty erityisesti suojeltavaksi
lajiksi, jonka säilymiselle tärkeiden esiintymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on
luonnonsuojelulailla kielletty.

Metsä-/kasvillisuustyypit 1:4000

ruovikko

kalliomännikkö

lehtipuumetsikkö

mäntykangas

lehto

MAISEMAPUUT:
suuri vaahtera

kuusikangas

ruovikko

maisemakataja
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Viherverkoston pääperiaatteet
Asemakaavassa on osoitettu yhtenäinen
virkistys- ja viheralue koko ranta-alueelle.
Viherverkoston eräs tarkoitus on turvata mm.
liito-oravalle mielekkään elinympäristön säilymisen ja sen, että liito-orava pystyy liikkumaan
alueen sisällä ja siirtymään sen ulkopuolelle.
Poikittaiset viheryhteydet jakavat suunnittelualueen kortteleiksi. Kaava-alueelle on esitetty
erityyppisillä suojelumerkinnöillä varustettuja
suojelu- ja erityisalueita, jotka sijoittuvat VL/s
-virkistysalueille ja SL suojelualueille.
Tärkeimpiä suojeltuja eliölajeja ovat meriuposkuoriainen, liito-orava ja linnut. Viheryhteyksiin
ja ekologisen verkoston jatkuvuuteen sekä
liito-oravan siirtymäreitteihin alueen sisällä ja
kaava-alueen ulkopuolelle on asemakaavassa
kiinnitetty erityistä huomiota. Osa suojelumer-

Pikkutikka

kinnöistä liittyy kulttuuri- tai sotahistoriallisesti
merkittäviin kohteisiin.
Havainnot liito-oravien pesäpuista sijoittuvat
ranta-alueen rinnealueiden tuoreille ja lehtomaisille kankaille. Asemakaava-alueella on
havaittu myös uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lintulajeja. Näitä ovat mm. pikkutikka,
pensastasku.
Rannan vesialueella on luonnonsuojelulain
perusteella suojellun uhanalaisen eliölajin,
meriuposkuoriaisen rauhoitettu esiintymisalue.

Espoonlahden luonnonsuojelualue
Natura 2000 alue
Nybackan jalopuumetsikkö / Laamanninpuisto
Meriuposkuoriaisen suojelualue
alue jolla ei saa tehdä liito-oravan elinedellytyksiä huonontavia toimenpiteitä
liito-oravan siirtymäreitti
liito-oravan mahdollinen siirtymäreitti

Asemakaava-alueen suojelualueet ja ekologiset verkostot 1:5000.
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Suojelualueet
Suunnittelualueelle sijoittuu Natura 2000 -verkostoon kuuluva Espoonlahden lintuvesialue
(SL) ja uhanalaisen meriuposkuoriaisen esiintymisalue (S-1). Suunnittelualueen rannat ovat
lähes kokonaan luonnonsuojelulain ja asetusten
mukaan suojeltavan liito-oravan elinpiiriä tai
liikkuma-aluetta (s-1). Alueen osaa on hoidettava siten, että maiseman lehtoluonne ei
oleellisesti muutu. Liito-oravan elinedellytyksiä
huonontavia toimenpiteitä ei saa tehdä alueella. Lisäksi kaava-alueella esiintyy uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lintulajeja. Näitä
ovat mm. pikkutikka, pensastasku, nuolihaukka
ja harmaahaikara. Laamanninpuisto (S-1) on
suojeltu luontotyyppinsä ansiosta. Se muodostaa viheralueen asuinkortteleiden ja julkisten
lähipalvelukorttelin väliin.
Asemakaavassa esitetyt määräykset ja
aluevaraukset sekä hoito-ohjesuositukset
ja täydennykset määräyksiin:

Natura 2000- ja Espoonlahden lintuvesien suojelualueet
Kaava-alueelta on todettu sekä direktiivilajeja kuten, laulujoutsenia, pikkulepinkäisiä ja
uiveloita, että valtakunnallisesti uhanalaisia
olevia lajeja kuten naurulokkeja, peltosirkkuja
ja pikkutikkoja. Näiden lisäksi alueelta löytyy
silmälläpidettävinä ja alueellisesti uhanalaisina
lajeja kuten pensastaskuja ja pikkulepinkäisiä.
Luonnonsuojelun kannalta arvokkaita alueita
ovat Natura 2000 -verkostoon kuuluva Espoonlahden-Saunalahden alue ja Espoonlahden
valtakunnallisesti arvokas lintuvesialue.

SL
Luonnonsuojelualue, jolla sijaitsee
luonnonsuojelulain 47§ perusteella
suojeltu uhanalaisen eliölajin esiintymisalue ja jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 10 §, 24 § 3 mom. ja
77 § perusteella valtakunnallisesti
arvokas lintuvesialue. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava alueellista
ympäristökeskusta.

Laamanninpuiston jalopuumetsikkö

Meriuposkuoriaisen suojelualue

Laamanninpuiston jalopuumetsikön suojelualue
sijaitsee keskellä Sundet III asemakaavaaluetta, Aluetta koskevista toimenpiteistä ja
suunnitelmista on kuultava alueellista ympäristökeskusta.

Luonnonsuojelualueella (SL) Espoonlahdessa, Mamsellinrannan edustalla, sijaitsee
Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis)
esiintymisalue. Meriuposkuoriainen on luokiteltu vaarantuneeksi ja kuuluu EU:n tärkeinä
pitämiin lajeihin (ns. luontodirektiivin liitteen II
laji). Meriuposkuoriaista esiintyy vain Itämeren piirissä ja sen esiintymisalueita tunnetaan
varmuudella vain Suomen rannikkoalueelta.
Lajin säilyttämisestä elinvoimaisena Suomella
on merkittävä kansainvälinen vastuu.

S-1
Suojelualue, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 29§ mukainen suojeltu
luontotyyppi tai 47§ perusteella
erityisesti suojeltava uhanalaisen
eliölajin esiintymisalue. Aluetta
koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava alueellista
ympäristökeskusta.

2.

S-1
Suojelualue, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 29§ mukainen suojeltu
luontotyyppi tai 47§ perusteella
erityisesti suojeltava uhanalaisen
eliölajin esiintymisalue. Aluetta
koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on kuultava alueellista
ympäristökeskusta.

Asemakaavassa S-1 merkittyä lajin esiintymisaluetta ei saa hävittää eikä alueella saa
heikentää lajin elinympäristön olosuhteita. S-1alueen rajausta ei saa muuttaa eikä alueella
saa mm.:

Osa Natura 2000 -verkostoon kuuluvasta
Espoonlahden-Saunalahden alueesta. Kohdassa 4.3 on esitetty Natura 2000- verkostoon
kuuluvaan vesialueeseen rajautuvan rantaalueen yleiset hoito-ohjeet eri kasvillisuustyypeille.

 UDNHQWDDUDNHQQXNVLDUDNHQQHOPLDWHLWl
tai perustettuja polkuja
 VXRULWWDDUXRSSDXNVLDPDDDLQHVWHQ
ottoa tai muuten muuttaa maa- tai kallioperää

nat
Natura 2000 -verkostoon kuuluva
alue.

 SRLVWDDKlYLWWllWDLYDKLQJRLWWDDOXRQtaista kasvillisuutta
 S\\G\VWllWDSSDDWDLNHUlWlVHONlUDQJDWtomia eläimiä
 DMDDPRRWWRULDMRQHXYROODWDLYHQHHOOl

Pensastasku

Pikkulepinkäinen
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 KDUMRLWWDDPXXWDYHGHQODDGXVVDKDLWDOlisia muutoksia aiheuttavaa toimintaa tai
lajin esiintymispaikan säilymiseen epäedullisesti vaikuttavaa toimintaa

Aluetta voidaan hoitaa maanomistajan suostumuksella Uudenmaan ympäristökeskuksen
hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Piirros: Sanna Saari.
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Espoonlahden rannalla sijaitsevat liito-oravan elinpiirit ja
siirtymäalueet
Alueet ovat liito-oravan elinympäristön tunnettuja ydinalueita tai ekologisten verkostojen
jatkuvuuden mahdollistavia ekologisia käytäviä ja liito-oravan pesimis- ja elinympäristöjä
yhdistäviä, populaation elinolosuhteiden ja
jatkuvuuden kannalta välttämättömiä puustoisia siirtymäreittejä. Liito-orava on luokiteltu
Suomen eliölajiston uhanalaisluokituksessa
vaarantuneeksi lajiksi. EU:n luontodirektiivin
mukaan se on yhteisön tärkeänä pitämä laji,
jonka suojelutaso tulee säilyttää suotuisana.
Suomen lainsäädännössä liitooravan selvästi
havaittavan lisääntymis- tai levähdyspaikan
hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 §:n mukaan kiellettyä.

s-1
Luonnonmukaisena säilytettävä
alueen osa.
Aluetta on hoidettava maiseman
luonnetta oleellisesti muuttamatta.
Alueen maiseman lehto- ja/tai metsäluonne on säilytettävä. Alueella
ei ole sallittua tehdä liito-oravan
elinedellytyksiä heikentäviä toimenpiteitä.

Hoito-ohjeet
Liito-oravan elinympäristöjä tulee hoitaa niin,
että lajien elinympäristöjen vaatimukset säilyvät:
 /LLWRRUDYDQDDUDLGHQOLVllQW\PLVHHQ
tarvitsemien kuusivaltaisten metsiköiden
tulee olla riittävän suuria (yli 4 ha)

12

 /LLWRRUDYDNRLUDLGHQWXOHHS\VW\lOLLNNXmaan lisääntymiseen soveltuvien alueiden välillä, joiden tulee olla puustoyhteydessä toisiinsa

Torppien-, huviloiden- ja sotilasrakennelmien jäännökset

 /LLWRRUDYDQSHVlSXXQYlOLW|QOlKL\PSlristö jätetään harventamatta ja pesäpuun
suojaksi jätetään lehtipuita ja tiheitä kuusiryhmiä

Alueella sijaitsevat vanhat torppa-, huvila- sekä
sotilaallisiin tarkoituksiin käytetyt rakennelmat
on säilytettävä. Kasvillisuutta harvennetaan
taimia ja huonokuntoisia puita poistamalla,
jotta kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet saadaan paremmin esille ulkoilureittien
varrella. Juoksuhautojen kunnostus on tarvittaessa mahdollista Museoviraston ohjeiden
mukaisesti. Alue on suojattava putoamisvaaran
estämiseksi.

 $OXHLOODHLVXRULWHWDXXGLVWXVKDNNXLWD
vaan kuvioita käsitellään ns. jatkuvan
kasvatuksen menetelmin.

Mahdollisissa taimikon ja nuoren puuston
harvennus- ja hoitohakkuissa sekä puuston
lisäistutuksissa suositaan lehtipuita, haapoja,
leppiä ja koivuja niin, että lehtipuiden osuus
runkojen määrästä säilyy tai on vähintään 10
%, mieluummin enemmän. Kaikki kolopuut
jätetään pystyyn. Haapoja ei kaulata. Kaikkea
turhaa lehtipuiden, myös nuorten, raivausta
vältetään. Hoitotoimenpiteet ajoitetaan liitooravan lisääntymiskauden (huhtikuun puoliväli
– elokuun loppu) ulkopuolelle
Alueilla ei suoriteta uudistushakkuita, vaan
tehdään vain välttämättömimmät käyttäjien
turvallisuuden ja metsän uudistumisen edellyttämät hoitotoimenpiteet. Ne ajoitetaan liitooravan lisääntymiskauden (huhtikuun puoliväli – elokuun loppu) ulkopuolelle. Vallitsevat
puulajisuhteet ylläpidetään.

s-2
Säilytettävien rakennusjäännösten
alueen osa.
Alueella sijainneiden torppien, huviloiden ja sotilaallisiin tarkoituksiin
käytettyjen rakennusten ja rakennelmien jäänteet on säilytettävä.

YLEISET ALUEET
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vuodelta 1905 esitetyistä torpista on nykyisin
parhaimmillaankin jäljellä vain rauniot. Lisäksi
asemakaava-alueella on vanhoja, sotilaallisiin
tarkoituksiin käytettyjä rakennelmia. Kohteet
tuodaan maastossa paremmin esille raivaamalla kasvillisuutta. Paikallisesta historiasta
kertovia opastauluja sijoitetaan ulkoilureittien
varsille.
Asemakaava-alueelta ei tunneta esihistoriallisia
tai historiallisia kiinteitä muinaisjäännöksiä.

Alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennelmia. Eteläosassa, Nybackan
ympäristössä, on vanhan kartta-aineiston
perusteella sijainnut 1700 - 1800-luvuilla kolme
torppaa, joiden mahdollisia jäännöksiä voidaan
pitää historiallisen ajan kiinteinä muinaisjäännöksinä. Sundsberginlahden ja Djupvikenin
rannalle on rakennettu 1870- ja 1880-luvuilla
neljä kesähuvilaa, joiden kiviperustukset ovat
edelleen jäljellä.

Sundsbergin kartanon sijainti v. 1905 kartalla, kaava-alue rajattu punaisella.

Alueella on sijainnut Sundsbergin kartanon
maiden vuokraviljelijöille kuuluneita torppia
sekä kesävieraille vuokrattuja huviloita.

Alueen historia

Toisen maailmansodan päättyessä Porkkalanniemi, mukaan luettuna Sundsbergin
alueet, oli luovutettava Neuvostoliitolle sotilastukikohdaksi 50 vuodeksi. Alue palautettiin
Suomelle kuitenkin jo vuonna 1956. Muutamia
rakennusten perustuksia on jäänyt jäljelle sekä
joitakin sotilaskohteiden jäänteitä. Etenkin
Djupvikenin ja Båthusuddenin rannalla on
jäänteenä ampumasuojia ja juoksuhautoja

Sundet III reitistön varrella on useita suojeltavia ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä
kohteita (s-2). Alueella on aikaisemmin ollut
Sundsbergin kartanoon kuuluvien torppareiden asuinpaikkoja ja viljelyksiä sekä kartanoon kuuluneita huvilarakennuksia, jotka
ovat olleet vuokrakäytössä. Isojakokartassa

2.

Sundsbergin kartanon vuokrahuvila.

sekä venäläinen bunkkeri.
Alueella on tiheä tallaamalla muodostunut polkuverkosto, joka kattaa avoimet peltoaukeat
sekä rannan metsäiset lakialueet.

Sundsbergin torppareita.

Sundsbergin kartanon päärakennus, kuva 1900-luvun alusta.

Sundsbergin kartanon venevaja.
13
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1 2

3

4

5

Sundsbergin kartanon vuokrahuvila
1. Framnäs (huvila)
2. Sjövik (huvila)
3. Lökberg (huvila)
4. Tallbacka (torppa)
5. Haga (huvila)
6. Enbacka (torppa)
Isojakokartta vuodelta 1905.

Haga

14

Tallbacka

Tallbacka

Tallbacka

6
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Sudetin aukiolta Sipulin alueen halki kulkee yleinen kävelyreitti joka johtaa uimapaikalle.

2.

Leirikeskuksen rakennukset ovat yksikerroksisia ja puupinnotteisia.

Rakennettu ympäristö
Rakennettua aluetta on ainoastaan entinen
Helsingin seurakunnan leirikeskus ”Sipuli”,
jonka rakennukset ovat 1960-70 luvuilta.
Rakennuksilla ei ole erityisarvoja eikä niitä
ole suojeltu. Leirikeskuksen alue on muokkautunut vuosikymmenten käytössä vapaa-ajan
oleskelualueeksi, jossa luonto on mukautunut
käyttäjien aiheuttamaan rasitukseen. Kartanonranta Sundet III asemakaavassa alue on
merkitty asuinpientalojen ja palvelurakennusten korttelialueeksi. Sipulin alueeseen kuuluu
myös saunarakennus joka kaavassa sijoittuu
virkistysalueelle (VL/s), rakennusta voidaan
korjata mutta ei korvata uudisrakennuksella.
Sipulin uimapaikka säilyy kaavassa osana virkistysaluetta ja se palvelee alueen asukkaita.
Uimapaikan sijoittuminen Nautra/Espoonlahden lintuvesien suojelualueelle ei estä sen
kunnossapitoa ja esim. ruoppaamista. Uudenmaan ympäristökeskus johdolla on laadittu
Espoonlahden hoito- ja käyttösuunnitelma,
jossa tarkemminn esitellään sallittuja hoitotoimenpiteitä.

Sipulin rantasauna.

Sipulin alue Espoonlahdelta katsottuna.
15
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2.3 SADE- JA PINTAVESIEN HALLINTA
Nykytilanne
Asemakaava-alueella vedenjakajina toimivat kallioiset mäet. Niiden välisistä laaksopainanteista vesi valuu ranta-alueen osalta
Sundsbergsvikeniin, Djupvikeniin sekä Espoonlahteen. Kortteleiksi asemakaavassa merkittyjen
Bultasin ja Kyttåkernin alueiden valumavedet
ohjautuvat kokoavan ojan kautta Sundsbergsvikeniin. Pintavesiä valuu suoraan mereen
pääasiassa pienissä avo-ojissa, jotka ovat
sijoittuneet vanhojen peltojen väleihin. Ojat
eivät nykytilanteessa juurikaan erotu suunnittelualueella.

Suunnitelma
Sundet III asemakaava-alueella tavoitteena on rakentamisen aiheuttamien
hydrologisten muutosten minimoiminen. Asemakaava-alueen pintavesien
nykyiset valuma-alueet säilyvät alueen
rakentamisen jälkeen. Vedet johdetaan
osittain puistojen kautta Espoonlahteen
ja osittain kaava-alueen länsireunan ojan
kautta Sundsbergsvikeniin.
Avouomia suositaan aina, kun se on tilankäytön, toimintojen ja kaupunkikuvan puitteissa
mahdollista. Avouomat rakennetaan vaihtelevan
levyisinä ja mahdollisimman loivaluiskaisina.
Loivat luiskat nurmetetaan tai niihin istutetaan
tulvaniitty- ja kosteikkokasvillisuutta. Avouomien
yhteyteen voidaan sopivissa kohdissa rakentaa lammikoita, kosteikkoja ja tulva-alueita.
Ne toimivat pintavesiä tasaavina varastoina
rankkasateiden tai sulamisvesien aikaan,
lisäävät pintavesien viivettä sekä puhdistavat
vesiä laskeuttamalla ja kasvillisuuden avulla.
Pintavesiuomien maisemoinnissa voidaan
hyödyntää soraa ja alueelta saatavaa kiviaineista esim. uoman pohjalla ja reunojen
rakenteessa. Asemakaava-alueen avo-ojat
otetaan maisemassa voimakkaammin esille
kasvillisuutta harventamalla ja uomia kunnostamalla. Ojien pientareille istutetaan joenvarsille tyypillistä kasvillisuutta, mm. tervaleppiä
ja pajupensaita.
16

Konsulinrannan suojaviheralueen ja Musketöörinpuiston kosteikot
Kartanonrannan aiempien asemakaavojen
korttelialueilta ohjataan valuvia sadevesiä
kaava-alueiden väliseen ojaan (oja 1). Uomaa
levennetään pieneksi kosteikkoaltaaksi Konsulinrannan puistossa. Kosteikko sitoo mm.
raskasmetalleja ja ravinteita, ja kosteikosta
poistuva vesi on puhtaampaa kuin sinne saapuva. Näillä keinoilla parannetaan Sundetin
lahteen, ja sitä kautta Espoonlahteen (SL- ja
Natura-alue) valuvan veden puhtautta. Kosteikon
rakentamisen seurauksena alueelle muodostuu
monipuolisempi eliöstö. Konsulinranta toimii
päiväkotilasten lähivirkistysalueena, joten
kosteikkoaltaan toteuttamisella on tässäkin
mielessä positiivinen vaikutus.

Espoonlahti
Djupviken
Sundsbergsviken
Konsulinranta
OJA 2
Konsulinrannan suojaviheralueen kosteikko

Vapaaherrattaren puiston
uoman levennykset

Bultas
OJA 1

Vapaaherrattaren puiston uoman levennykset
Vapaaherrattaren puistossa olevaa avo-ojauomaa (oja 2) muotoillaan leventämällä siihen
kaksi kosteikkoallasta. Avoimen niityn ojaan
ohjautuu valumavesiä vieressä sijaitsevilta
metsäisiltä mäiltä. Osalta asuinkortteleita ohjataan valumavedet ojaan, jonka kosteikossa ne
puhdistuvat ennen purkua Espoonlahteen.

Musketöörinpuiston
kosteikko

Kyttåkern

Vedenjakajat ja pintavesien pääuomat.

Tavoitteena on kortteleilta valuvien sadevesien ekologinen puhdistaminen viheralueille
sijoitettavien kosteikkojen, laskeutuksen ja
pintavalutuksen avulla. Korttelialueilla pintavesiä imeytetään paikallisiin viherrakenteisiin
ja käytetään pihoilla hyödyksi. Rakennusten
kattovesien, salaojavesien ja kortteleiden päällystettyjen alueiden pintavesien johtamiseksi
rakennetaan sadevesiviemärit, mistä vedet
purkautuvat katujen sadevesiviemäreihin tai
puistoihin. Kattovesiä ja korttelialueella syntyviä
pintavesiä voidaan ohjata pihan kasvullisille
alueille ja kosteikkoihin tai hyödyntää pihaalueilla kasteluvetenä. Katujen pintavesien
johtamiseksi rakennetaan katuihin sadevesiviemärit.

rakennettava kosteikko

mahdollinen kosteikko
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2.

2.4 KADUT, RAITIT JA PYSÄKÖINTI

5

1

2
3
4

Espoonlahtea kiertävä pääreitti
Kartanonrannan kävelyreitit
Yleiset pysäköintialueet:
1. 35-40 autopaikkaa
2. 20-25 autopaikkaa
3. 30-35 autopaikkaa
4. 30-35 autopaikkaa
5. n. 5 autopaikkaa
Yhteensä 120-140 vieraspaikkaa
ks. myös kohta 3.2
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Kokooja- ja syöttökadut
Tässä ohjeessa katualueiden materiaali- ja laatuvaatimuksia ei ole sitovasti
määrritetty, Ohjeessa esiintyvät materiaalit
ovat ainoastaan suosituksia.
Sundetin puistotien ajorata on 7.0 m, välikaistat ovat 3.0 m ja kevyen liikenteen raitit 3.0
m. Laamanninkaaren liittymän jälkeen pohjoispuolinen kevyen liikenteen raitti muuttuu
puistoraitiksi.
VL-alueiden reuna nurmetetaan luonnonnurmella. Ajorata erotetaan välikaistasta
graniittireunakivellä. Pysäköinti sijoittuu alueella erikseen osoitettaville pysäköintialueille
ajoratojen ulkopuolella tai kadunvarren pysäköintitaskuihin.
Rakennettuihin korttelialueisiin rajautuville
kaupunkimaisille katuosuuksille on esitetty
perinteinen katupuurivi sijoitettuna nurmipintaiselle välikaistalle. Katupuuna käytetään
alueiden yhtenäisyyttä lisäten vuorijalavaa
(Ulmus glabra), jota on istutettu Sundet I ja
II asemakaava-alueilla pääkadun varteen.
Laamanninkaaren liittymän jälkeinen ajoradan pohjoispuolisen puistomaisen osuuden
puistoistutukset liitetään osaksi katuistutuksia.
Istutukset toteutetaan vapaamuotoisina puuryhminä. Käytettävinä lajeina ovat tervaleppä
(Alnus glutinosa), koivu (Betula sp.) ja pihlaja
(Sorbus aucuparia). Lisäksi voidaan käyttää
kevyenliikenteen väylän vierellä matalia pensaita, esim. angervoja (Spiraea sp.) tai ruusuja
(Rosa sp.).
Korotettujen risteysalueiden yliajettavat reunakivet ovat graniittia ja ajoradan korotetut
alueet nupukiveä.

Tonttikadut
Tonttikatujen poikkileikkaus vaihtelee 10 - 14 m
välillä. Laamanninkaaren alkupäässä ja Konsulintiellä kevyt liikenne erotetaan ajoradasta
nurmetetulla välikaistalla. Sundetinkujan poik-
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VAPAAHERRANKAARI
FRIHERRSSVÄNGEN

VAPAAHERRANRINNE
FRIHERRNSBRINKEN

kileikkauksessa on varauduttu linja-autoreitin
läpiajomahdollisuuteen tulevaisuudessa. Reunatuet tonttikaduilla ovat betonia. Alueella ei
sallita kadunvarsipysäköintiä. Tällä aukeamalla
on esitetty katualueiden kaaviokuvia.

Katualue 10.00 m

Katualue 13.00 m
4.0m

Ajorata
5.0m

Jk/pp
3.0m

Ajorata
5.0m

1.0m

1.0m

Jk/pp
3.0m 1.0m

Pihakatu
Pihakatu on suunniteltava ilmeeltään kevyenliikenneväyläksi, joka toimii yhdysreittinä
uimapaikan ja Sundetinaukion välillä. Kadun
varrelle sijoittuvat neljä tonttia tuovat vähäisessä määrin ajoneuvoliikenettä eikä pihakadulla sallita pysäköintiä. Pinnoite on käsiteltävä
ympäristöön sopivaksi ja viherrakentaminen
on tyylikkäästi liityttävä ympäristöön.
0.025

0.030

0.025

0.030

Kadun valaistuksessa käytetään Louis Poulsenin Kastrup -puistovalaisinta, joka jatkuu
uimarannalle saakka.
Ramboll Finland Oy 5.6.2007

Kevyen liikenteen raitit
Kevyen liikenteen raitit ovat katualueella asfalttipintaisia ja puistoalueella kivituhkapintaisia. Puisto- ja
viheralueiden reittejä on käsitelty
tarkemmin kohdassa 4.2.

Pysäköinnin kasvillisuus- ja pinnoiteperiaatteet
Pysäköintialueiden toteutuksen tavoitteena on rajata alue puuistutuksin
ja paikoitusruutujen väleihin istutetaan suuria puita. Ne luovat varjoa
ja suojaa pysäköidyille autoille ja
lisäävät siten viihtyisyyttä. Paikoitusalueet liittyvät kasvillisuuden avulla
luontevasti ympäristöönsä. Pysäköintialueiden kasvillisuus valikoidaan
olemassa olevan kasvupaikkatyypin
mukaisesti. Paikoitusalueiden pintamateriaali on kivituhka.

Ramboll Finland Oy 5.6.2007

LAAMANNINKAARI
LAGMANNSVÄNGEN

LAAMANNINKAARI
LAGMANNSVÄNGEN

Katualue 14.00 m
1.0m

Ajorata
6.0m

3.0m

KONSULINKUJA
KONSULNS GRÄND

Katualue 10.00 m
Jk/pp
3.0m

1.0m

1.0m

Ajorata
5.0m

Katualue 10.00 m

Jk/pp
3.0m 1.0m
1.0m

Ramboll Finland Oy 5.6.2007

Ajorata
5.0m

0.025

0.025
0.030

Jk/pp
3.0m

0.030

Ramboll Finland Oy 5.6.2007

0.025

Ramboll Finland Oy 5.6.2007

0.030

1.0m
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Konsulinrannan yleinen pysäköintipaikka
(LP)
Konsulinrannan pysäköintialue sijaitsee Sundetin puistotien pohjoispuolella (sivun 17 kartalla
kohde 1). Sen reunoille ja paikoitusruutujen
välille istutetaan puita, esim. haapa (Populus
tremula), raita (Salix caprea) tai tuomi (Prunus
padus). Puuistutuksilla muodostetaan pysäköintialueesta visuaalisesti lehtipuumetsikön
kaltainen metsäsaareke, jollaiset ovat luonteenomaisia asemakaava-alueella. Aluskasvillisuutena käytetään matalia heiniä tai ruohoja.
Laamanninkaaren yleinen pysäköintipaikka
(LP)
Laamanninkaaren pysäköintialue sijoittuu
Laamanninpuiston jalopuumetsikön (S-1)
välittömään läheisyyteen (sivun 17 kartalla
kohde 2). Pysäköintialueen suunnittelussa on

kiinnitettävä erityistä huomiota suojelualueeseen rajoittumisessa. Tarkasteltavia asioita
ovat mm. kasvillisuus, hoito, lumitila, huolto,
valumat yms. Lumia ei kasata suojelualueen
reunalle ja valumavedet ohjataan suojelualueelta poispäin. Laamanninpuistossa on mm.
viisi maisemapuuvaahteraa (Acer platanoides).
Paikoitusalueen kasvillisuutena käytetään
vaahteraa ja ns. suurruohoja.
Vapaaherranpolun yleinen pysäköintipaikka
(LP)
Vapaaherranpolun paikoitusalue sijoittuu tien
varrelle, jolla on julkisen liikenteen varaus (sivun
17 kartalla kohde 3). Alue liitetään luontevasti
kuusikankaan jatkeeksi ja istutuksilla jatketaan visuaalisesti mäkirinteen kasvillisuuden
ilmettä. Paikoitusruutujen väliin istutetaan
serbiankuusta (Picea omorika). Maanpeitekasvillisuutena käytetään ruohoja ja heiniä,

2.

Vapaaherrankaaren paikoitusalue (p)

esim. metsälauha ja metsäkastikka, lisäksi
metsämaitikka, lillukka, kevätpiippo, metsätähti, yövilkka ja oravanmarja.

Vapaaherrankaarelle sijoitettu pieni paikoitusalue on tarkoitettu lyhytaikaiseen paikotukseen
(sivun 17 kartalla kohde 5).

Musketöörinpuiston viljelypalstojen paikoitusalue (p)

Istutusten avulla se liittyy visuaalisesti osaksi
kuusikankaalle rakennettavia kortteleita. Paikoitusalueen reunoille istutetaan peruspuina
metsämäntyä (Pinus sylvestris), kotikatajaa
(Juniperus communis) ja kotipihlajaa (Sorbus
aucuparia). Pensaina käytetään kääpiövuorimäntyä (Pinus mugo ”Pumilio”) ja tuhkapensasta (Cotoneaster lucidus). Lisäksi maanpeitekasvillisuutena voidaan käyttää varpuja,
koristeheiniä ja saniaisia.

Viljelypalstojen paikoitusalue sijoittuu osaksi
rakennettavaa puistoa ja se liitetään visuaalisesti osaksi palstoja (sivun 17 kartalla kohde
4). Kasvillisuutena käytetään vanhaa kulttuurikasvillisuutta. Paikoitusalueen reunoille istutetaan alueelle luontaisia puita, kuten pajuja,
tervaleppää ja koivua. Kasvillisuus pidetään
lehtipuuvaltaisena ja puutarhamaisena. Istutuksissa suositaan runsaasti valkoisena tms.
heleänvärisenä kukkivia kasveja, kuten pilvikirsikkaa (Prunus pensylvanica), rusokirsikkaa
(Prunus sargentii), kultasadetta (Laburnum
alpinum) yms. Istutuksissa käytetään myös
vanhoja pensaslajeja, kuten juhannusruusua
(5RVDSLPSLQHOOLIROLD3OHQD).

SUNDETIN PUISTOTIE
SUNDETS ALLÉ

1.0m

KONSULINTIE
KONSULSVÄG

VAPAAHERRANTIE
FRIHERRNSVÄG

Katualue 14.00 m

Katualue 15.00 m

Ajorata
6.0m

3.0m

Jk/pp
3.0m

0.025
0.030

1.0m

Ajorata
7.0m

1.0m

Katualue 21.00 m
1.0m

3.0m

Jk/pp
3.0m

Jk/pp
3.0m

Ajorata
7.0m

3.0m

3.0m

Jk/pp
3.0m 1.0m

1.0m

0.025
0.030

0.030

0.025

0.025
0.030

0.030
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2.5 AUKIOT
Sundetinaukio
Oleva lehto, johon avataan
reittejä aluskasvillisuutta
harventamalla.

Sundetinaukio on suunniteltu alueen keskipisteeksi sekä liikenteellisesti, että toiminnallisesti.
Suunnittelussa otetaan huomioon liikennetutvallisuusnäkökohdat. Aukio toteutetaan
ympäröivistä kaduista korotettuna. Aukion
keskelle sijoitetaan maamerkkinä toimiva
korkea veistos tai muu vastaava visuaalinen
kiintopiste. Vaihtoehtoisesti voidaan tutkia
sen toteuttamista alueen maastossa olevista,
ilmeisesti kartanon ajalta peräisin olevista kivipaasista. Maamerkki valaistaan. Maamerkin
toteuttamisesta voidaan järjestää ideakilpailu
alueen maanomistajan toimesta.
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AN
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Esimerkkejä Sundetinaukiolle sopivista varusteista. Alla nojailukaide, päällä esimerkki kivipollarista.

TI

NINK

E

SUNDETIN AUKIO

MAN

Sundetinaukio yleisvalaistaan katuvalaisimilla,
valaistusluokka AL4a+K6 (AE3). Valaisimen
pylvään korkeus on 8m ja varsi 1,0m. Lisäksi
aukion keskeistä asemaa korostetaan erikoisja kohdevalaistuksella. Tavoitteena on tunnelmallinen ja turvallinen aukio.

0

Runkopuu

Maamerkki kohdevalaistaan. Sen luonteen
mukaisesti valaistus toteutetaan joko lämpimin
tai kylmin valon värein. Erikoisvalaistus voidaan toteuttaa esim. puiden lehvästön lävitse
siivilöityvänä valona, joka muodostaa elävän ja
rasterimaisen kuvion aukion pintaan. Yksittäisiä
puita voidaan kohdevalaista esim. maahan
upotetulla valaisimella. Pollareiden pystysivuille
voidaan liittää valaistus. Erikoisvalaistuksen
periaatteet määritellään tarkemmin jatkosuunnittelussa. Erikoisvalaistuksen suunnittelussa
otetaan huomioon häikäisemättömyys ja liikenteen vaatimukset.
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15m
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Aukio on luonteeltaan avoin ja liikenteen leimaama, jolle ei eteläreunan katupuita lukuun
ottamatta istuteta korkeaa kasvillisuutta. Avoimuus toimii tehokkaana kontrastina viereiselle
laajalle viheralueelle. Aukion perusväritys kiveyksessä ja kalusteissa on harmaa, jolloin ympäröivän kasvillisuuden vuodenaikainen vaihtelu
nousee voimakkaasti esille. Sundetinaukio
toimii liikenteellisenä läpiajopaikkana, joten
betonikiveyksen tai muun vastaavan pinnoitteen on kestettävä autokuormitus. Kalusteet
valikoidaan yleisten alueiden varusteiden
kanssa yhteensopivaksi kokonaisuudeksi.
Ennen alueen toteuttamista on laadittava
aukion yleissuunnitelma.

Aukiota rajaavat pollarit,
upotettu reunatuki rajaa
oleskelualueen ajoradasta.

Oleva puu

Valaisinpylväs
- pylvään korkeus 10 m
- varsi 1,5 m

Valaisinpylväs
- pylvään korkeus 8 m
- varsi 1,0 m

Maanpeitekasvi

Aukion
betonikiveys

Nurmetus
Asfaltti
Pollari
- Neliön muotoinen
luonnonkivi, valaistus,
istuskelumahdollisuus

Reunatuki
Rakennus

Maamerkki
- paikka esim.
taideteokselle
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jne. Räikeitä värejä vältetään. Aukiolla olevat
perusleikkivälineet ovat hiekkalaatikko, keinu ja
liukumäki, joiden lisäksi voi olla aukiokohtaisia
välineitä. Jokaisella aukiolla on penkkejä ja
roskakori. Aukiot valaistaan pollarivalaisimilla.
Aukiot ovat pääosin hiekkapintaisia. Oleskelualueella voidaan käyttää puupinnoitteita tai
betonikiveystä.
Esimerkki polkupyörätelinestä.

Kortteleiden sisäiset aukiot
Kortteliaukiot sovitetaan ilmeeltään ympäristön
rakennettuihin kortteleihin ja niitä koskevat
pihasuunnitelmat laaditaan rakennusluvan
yhteydessä. Leikkivälineet valikoidaan vastaamaan rakennetun ympäristön pelkistettyä
luonnetta, esim. Lappsetin Axiome-kaupunkisarja. Penkkien väreiksi suositellaan valkoisia ja/tai harmaita värisävyjä. Muissa varusteissa kuten roskakreissa ja valaisinpylväissä
suositellaan käytettäväksi tumman harmaita
värisävyjä, yhden tehostevärin käyttö on sallittua. Esim. yhdessä aukiossa tehosteväri voi
olla vaaleansininen, toisessa viininpunainen

1

Ohessa esimerkkejä Lappset:in tuotteista:
1 Lappset_sporttileikki
2. Lappset_ParabolaII
3. Lappset_sporttileikki
4. Lappset_Ionic
5. Lappset_Aallokko

Korttelin sisäisen aukiolle istutettava kasvillisuus valikoidaan kasvupaikkatyypin mukaisesti.
Aukioille istutettavat peruspuut ovat tervaleppä
(Alnus glutinosa), vaahtera (Acer platanoides) ja rauduskoivu (Betula pendula). Täydennyspuina käytetään omenapuita (Malus
sp.), kotikatajaa (Juniperus communis) ja
pajuja (Salix sp). Erikoispuuna aukiolle voidaan istuttaa esim. tammi (Quercus robur).
Aukioille istutettavat pensaat ovat mökinruusu
(5RVDPDMDOLV)RHFXQGLVVLPD), tuhkapensas
(Cotoneaster sp.), punapajuangervo (Spiraea
douglasii), kinosangervo (Spiraea vanhouttei), marja-aronia (Aronia sp.), pihasyreeni
(Syringa vulgaris) ja erilaiset marjapensaat.
Lisäksi voidaan käyttää maanpeittokasveja,
koristeheiniä ja niittykasvillisuutta.

2

2.

4

5

3

Korttelin sisäisten aukioiden
leikkivälineet ja
muut varusteet
valitaan vastaamaan rakennetun ympäristön
luonnetta.
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2.6 VALAISTUS
Katujen ja yleisten alueiden valaistuksella on
toiminnallisten tavoitteiden lisäksi tärkeä merkitys
kaupunkikuvan ja maiseman kannalta. Valoisaan aikaan valaisimet ovat näkyvä osa katuja puistotilan kalustusta. Yhtenäisesti toteutettu
valaistus vahvistaa alueen identiteettiä ja toimii
kortteleita yhdistävänä tekijänä.
Kartanonrannan Sundet III asemakaava-alueella
katujen ja yleisten alueiden valaistus toteutetaan yhtenäisellä valaisinperheellä. Kaduilla,
Sundtinkujan vierellä kulkevalla reitillä ja Musketöörinpolulla käytetään pylväsvalaisimia.
Sundetin puistotiellä käytetään Sundet I- ja IIasemakaava-alueilla käytettyä valaisintyyppiä.
Muiden katujen ja puistovalaisimena käytetään
Sitecon mallia DL500 tai vastaavaa. Esim. Sitecon mallia on saatavana kahdessa koossa (Maxi
ja Midi) sekä eritehoisilla valaisimilla varustettuna. Pylväänä käytetään mahdollisimman siroa,
ylöspäin kapenevaa teräskartiopylvästä. Valaisin
liitetään pylvääseen varrella, jonka pituus vaihtelee suhteessa pylvään korkeuteen. Valaisimet,
pylväät ja varret maalataan yhtenäisellä, tummalla
KDUPDDQVlY\OOl HVLP5$/JUD¿LWLQKDUmaa tai vastaava).
Pylvään korkeus 10 m, varsi 1,5 m
Malli AL4a+K6
Valaistussuunnitelma on aukion katusuunnitelman yhteydessä (ks. sivu 20).
Katuvalaisin (esim. Siteco DL 500),
Pylvään korkeus 8 m, varsi 1,0 m, Malli AL4b+K6
Katuvalaisin (esim. Siteco DL 500),
Pylvään korkeus 5,5 m, varsi 0,5 m, Malli AL5+K3
Puistovalaisin (esim. iGuzzini Argo),
pylvään korkeus 3,5 m. tai 5,5 m, varsi 0,5 m.
Valaistusluokka K4
Puistovalaisin (esim. Louis Poulsen Kastrup),
pylvään korkeus 3,5 m. tai 5,5 m, varsi 0,5 m.
Valaistusluokka K4
Pollarivalaisin (esim. Louis Poulsen Waterfront),
valaistusluokka K6
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2.

Esimerkki käytettävästä puistovalaisintyypistä.
(Louis Poulsen Kastrup tai vastaava).

Valaistusteho himmenee asteittain siirryttäessä
pää- ja kokoojakaduilta tonttikaduille ja raiteille.
Sundetin puistotie ja Sundetin aukio valaistaan
tehokkaimmin (valaistusluokka AL4a + K6)
ja syöttökadut himmeämmin (valaistusluokka
AL4b + K6). Tonttikadut ja aukiot sekä kevyen
liikenteen reitit, joilla on huoltoliikennettä valaistaan kevyimmin (valaistusluokka AL5 + K3).
Katuvalaistuksen valaistustasoa säädetään
säästömuuntajalla, jolla tarvittaessa voidaan
valaistustasoa laskea yöaikaan.
Espoonlahtea kiertävä yhteys ja Musketöörinpuiston eteläinen yhteys Sundsbergintielle ja
Kartanonrannan koululle valaistaan ns. pääulkoilureittivalaisimella (esi. iGuzzini Argo tai
vastaava).
Rantapuiston reiteistä valaistaan Konsulinrantaan ja Båthusuddenin oleskelupaikalle johtavat
reitit. Valaisimena käytetään kestäväksi todettua
matalaa pollarivalaisinta (ensisijaisesti Louis
Poulsen Waterfront tai vastaava). Puistoalueilla

sijaitsevat lähiliikuntapaikat valaistaan puistovalaisimella (esim. Louis Poulsen Kastrup tai
vastaava), valaisin voi olla 3,5 tai 5,5 m. korkea
riippuen siitä sijaitseeko valaisin rakennetussa
tai luonnonympäristössä. Pylvään korkeuden
valinta tehdään yksityiskohtaisen suunnittelun
yhteydessä. Katuvalaistuksen valaistustasoa
säädetään säästömuuntajalla, jolla tarvittaessa
voidaan valaistustasoa laskea.
Sundetinaukion valaistussuunnitelma laaditaan aukion katusuunnitelman yhteydessä,
ks. sivu 20.

Esimerkki käytettävästä puistovalaisintyypistä.
(iGuzzini Argo tai vastaava).

Pihakatu on suunniteltava ilmeeltään kevyenliikenteenväyläksi. Tämän takia sen valaisintyyppinä on oltava puistovalaisin. Puistovalaisinta
on käytettävä saunan huoltoyhteydellä. Myös
LP alueiden valaisintyyppinä on käytettävä
puistovalaisinta.

Esimerkki käytettävästä katuvalaisintyypistä.
(Siteco DL 500 tai vastaava).

Pollarivalaisin (Louis Poulsen Waterfront tai
vastaava).
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2.7 YLEISTEN ALUEIDEN HOITOSUUNNITELMA
Yleisten alueiden hoitoluokituksessa sovelletaan Viheralueiden hoitoluokitusta (Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 36).
Kartanonranta, Sundet III kadut, aukiot, keskeiset kevyen liikenteen yhteydet sekä leikkipaikat hoidetaan A2-tasoisina. Kapeat puistot
kortteleiden välissä ja suojaviheralue kuuluvat
hoitoluokkaan A3. Avoimet niityt hoidetaan
B2-tasoisina käyttöniittyinä, joissa voi esiintyä
puuryhmiä. Rantapuisto kuuluu hoitoluokkaan
C1. Erityisalueiden ominaispiirteet tai käyttö
ovat niin poikkeavia, ettei aluetta voida sisällyttää mihinkään muuhun hoitoluokkaan. Koirapuisto, viljelypalsta-alue ja suojelualueeseen
liittyvät puistot hoidetaan erillisen suunnitelman
mukaisesti. Laamanninpuiston suojelualueella
tehdään hoitotoimenpiteitä ainoastaan maakunnallisen ympäristökeskuksen hyväksymän
suojeluarvon vaatiman erillissuunnitelman
mukaisesti.
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KORTTELIALUEET

3.

3.1 KORTTELIALUEIDEN KARTTA

Korttelin numero ja käyttötarkoitus
Korttelialueen raja

Korttelialueet, korttelunumerot ja asemakaavan mukaiset käyttötarkoitukset.
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3.2 PELASTUSREITIT, PALOTEKNISET SUURRYHMÄT

Pelastusreitti
Paloteknisen suurryhmän raja

Palo- ja pelastuskaavio. Karttaan on merkitty seitsemän paloteknistä suurryhmää sekä pelastusreitit, joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät helpoimmin liikkumaan. Kortteleiden sisäiset pihakäytävät on
rakennettava niin leveiksi ja kantaviksi, että ne soveltuvat myös pelastusajoneuvojen käyttöön.
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KORTTELIALUEET

3.

3.2 HUOLTOREITIT, LUMENKASAUS JA PYSÄKÖINTI

Pysäköinti palvelukortteleissa:
Kortteli 2150 (P)
10-15 ap
Kortteli 2165 (P)
30-35 ap
Kortteli 2151 (YL)
10 ap
viljelypalsta-alue
30-35 ap
Lumenkasauspaikka
Yhteensä

80-95 ap
Huoltoreitit

Pysäköinti yleisillä pysäköintialueilla:
Sundetin puistot. (LP) 35-40 ap
Laamannink. (LP)
20-25 ap
Vappaaherranp. (LP) 30-35 ap

Jätepiste

Yhteensä:

Pysäköinti palvelukortteleissa ja julkisilla alueilla

85-100 ap

Pysäköintipaikkamäärä
Pysäköinti asuntopihoissa
Yleiset pysäköintialueet

Kadunvarsipaikat:
Sundetin puistot.
Vapaaherrantie
Konsulinkaari
Laamanninkaari
Vapaaherrankaari

40 ap
10 ap
40 ap
20 ap
5 ap

Yhteensä

115 ap

Kaikki yht.

280-310 vieraspaikkaa

Karttaan on merkitty pysäköintijärjestelyjen periaatteet korttelialueilla sekä vieraspysäköintipaikat. Lisäksi karttaan on merkitty jätepisteiden ja lumenkasauspaikkojen periaatteet korttelialueilla sekä jätehuoltoreitit.
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3.3 YLEISET OHJEET
Korttelipihojen suunnittelua
koskevat yleiset ohjeet
Korttelialueiden toteuttamisessa pyritään sovittamaan rakennettavat ja luonnonmukaisina
säilyvät alueet yhteen, suunnittelussa on otettava huomioon:
 OXRQQRQVllVWlPLQHQMDSLKDQKHOSpohoitoisuus
Korttelien pihasuunnitelmat tulee tehdä rakennusvalvonnan ohjeiden mukaan. Tontin pohjarakentaminen, yleisten alueiden, rakennusten,
teknisten verkostojen ja pihojen suunnittelu
koordinoidaan siten, että tontin rajoilla ei synny
tarkoituksettomia ja hallitsemattomia korkeuseroja ja tontin eri osien korkeudet, kaltevuudet
ja toiminnalliset järjestelyt liittyvät luontevasti
toisiinsa ja ympäröiviin alueisiin.
Kortteleiden 2155, 2156 ja 2168 keskelle sijoittuvat kallioalueet säilytetään mahdollisuuksien
mukaan yhtenäisinä ja niitä hyödynnetään
pihojen suunnittelun lähtökohtana. Kallion
räjäyttämiset ja louhinnat tehdään mahdollisimman pienialaisina ja turhaa louhintaa
vältetään. Välttämättömät kallioleikkaukset
pyritään tekemään matalina, leikkauspinnat
viistetään mahdollisimman pystysuoriksi ja
leikkauksen liittyminen ympäröivään maastoon viimeistellään. Kivituhkapinnat ja -reitit
liitetään suoraan kallioleikkaukseen. Kiveyksen
tai asfalttipinnan ja kallioleikkauksen väliin jäävä
alue viimeistellään soralla, kivituhkalla, mosaiikkinoppakiveyksellä tai kasvualustalla, joka
kylvetään luonnonkasvillisuudella tai annetaan
kylväytyä itsestään.
Katto- ja pintavesien ohjaaminen tontin kasvullisille alueille tai kosteikkoihin ja hyödyntäminen
tontilla esim. kasteluvetenä tai vesiaiheena
on suositeltavaa. Sadevesien alueellinen hallinta, pintavesien pääkokoojauomat ja yleiset
käsittelysuositukset on esitetty ohjeen kappaleessa 2.3.
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Piha-alueilla vältetään tiiviitä, vettä läpäisemättömiä päällysteitä. Pihakäytävät tehdään
pääsääntöisesti kivituhka- tai sorapintaisina.
1)
Pääkäytävät rajataan reunalistoilla tai kiveyksellä elleivät ne rajaudu suoraan kallioon.
Sisäänkäyntien edustat, oleskelualueet,
esteettömät reitit ja huoltotoimintojen alueet
kivetään hiekka- tai nurmisaumatulla betonitai luonnonkiveyksellä.
Huolto- ja pelastusajoon tarkoitetut rakennusten
viereiset pihakäytävät tulee rakentaa viranomaisten ohjeiden mukaan. Kaarteissa ne tulee
mitoittaa leveämpinä ja niiden ympärille tulee
jättää riittävä vapaa tila, johon ei saa sijoittaa
puita, penkkejä tai pysyviä rakenteita. Muut
pihakäytävät rakennetaan 1-2 m leveinä ja
polut 0,6-1 m leveinä.

Pihojen suunnittelussa, kasvillisuuden valinnassa
ja toimintojen sijoittelussa otetaan huomioon
kasvupaikka- ja pienilmastotekijät sovittamalla
ne yhteen rakentamisen myötä muuttuviin olosuhteisiin. Oleskelu- ja leikkialueet sijoitetaan
pihan tuulelta suojaisille ja lämpimille alueille.
Leikkivälineiden sijoituksessa ja välineissä on
noudatettava leikkikenttiä ja leikkikenttävälineitä koskevia turvanormeja. Leikkipaikoilla
suositaan luonnonmateriaalista valmistettuja
leikkivälineitä ja hyödynnetään metsiköiden,
kallioiden ja kasvillisuuden tarjoamia luonnonleikki- ja seikkailuleikkimahdollisuuksia.
Piharakennukset, aidat, tukimuurit, valaistus
ja muut rakenteet suunnitellaan rakennusten
arkkitehtuuriin sopiviksi.

Rakennettavalla alueella metsien käsittelyssä
pyritään noudattamaan luontaista kehitystä
niin, että puuston rakenne muodostuisi monilajiseksi, eri ikäiseksi ja monikerroksiseksi.
Rakennettavilta alueilta poistetaan puusto
vain rakennuspaikalta ja rakennustoimintojen
kannalta välttämättömistä paikoista. Karujen
kallioalueiden kasvillisuus on kulutusherkkää.
Näille alueille ei ole tarpeen tehdä toimenpiteitä,
vaan kasvillisuuden voidaan antaa kehittyä
luontaisesti.
Tonttialueilla tulee pyrkiä säilyttämään mahdollisimman paljon olevaa puustoa ja kasvillisuusalueita tonttien reuna- ja piha-alueilla.
Kasvillisuus suositellaan säilytettäväksi mahdollisimman laajoina yhtenäisinä alueina,
mutta yksittäispuillakin on tärkeä merkitys
muodostuvan ympäristön viihtyisyyteen rakentamisen jälkeisinä ensimmäisinä vuosikymmeninä. Rakentamisvaiheessa säilytettävät
kasvillisuusalueet aidataan ja yksittäiset puut
suojataan nfra RYL 2006 (Infrarakentamisen
yleiset laatuvaatimukset) esittämällä tavalla
rakentamisen ajaksi.

1)

Pääkäytävällä tarkoitetaan reittiä joka yhdistää pääsisäänkäynnin, joka johtaa kadulle,
paikoitusalueelle tai piha-alueen erillisiin toimintoihin.
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KORTTELIALUEET

3.

KARTTA: KORTTELIALUEIDEN KASVILLISUUSTYYPIT

Suositeltavat kasvillisuustyypit: kulttuurija lehtokasvit
Suositeltavat kasvillisuustyypit: mänty- ja
kuusikangaslajit
Istutettavat korttelialueet: olevaa puustoa
voidaan täydentää lisäistutuksilla
Istutettavat korttelialueet: alueelle voidaan
istuttaa puita ja pensaita
Kasvillisuustyypit korttelialueilla.
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KORTTELIALUEET
Pihasuunnittelua koskevat
ohjeet AK-, AP- ja AO-kortteleissa
Asuinpientalojen korttelialueiden pihasuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota alueen
liittymiseen luonnolliseen ympäristöönsä. Lähtökohtana ovat alueen luonnolliset kasvillisuustyypit. Korttelikohtaisissa ohjeissa on esitetty
laaditut esimerkkipihasuunnitelmat.
Sisäänkäynnit
Rakennusten sisäänkäyntien tulee olla selkeästi
havaittavia ja houkuttelevia. Niiden lähiympäristö
käsitellään korkeatasoisesti ja viimeistellysti.
Edusta kivetään betoni- tai luonnonkivellä ja
sisäänkäynnin läheisyyteen voidaan sijoittaa
penkki tai istuimia. Kasvillisuutena suositaan
kasvupaikkatyyppiin sopivia, muuta pihakasvillisuutta näyttävämpiä kukkivia koriste- ja
erikoislajikkeita sekä ikivihreitä kasveja. Kasvillisuutta ja sisäänkäyntiä voidaan korostaa
valaistuksella.
Kortteli- ja yksityispihojen rajaaminen
Korttelipihat rajataan katujen ja aukioiden
suuntaan erilaisilla aitaratkaisuilla ja kasvillisuudella (tai esim. vaihtuvana pinnoitteena ja
käsittelytapana). Mahdolliset vähäiset tasoerot katu- tai yleiseen alueeseen hoidetaan
rakennusten arkkitehtuuriin soveltuvalla kivirakenteisella tukimuurilla.
Etupihat rajataan kadun ja yleisen alueen
suuntaan pensasaidoilla, vapaasti kasvavilla
matalana pysyvillä pensasaidanteilla (leikkaus/
kasvukorkeus enintään 1 m) tai matalalla,
rakennusten arkkitehtuuriin sopivalla aidalla
tai enintään 0,8 m korkealla muurilla.
Tontit rajataan naapuritonttien suuntaan enintään 1 m korkeilla leikatuilla pensasaidoilla,
vapaasti kasvavilla kapeakasvuisilla pensasaidanteilla tai kevytrakenteisella puuaidalla
tai säleikkörakenteella, jota vasten istutetaan
pensaita ja/tai köynnöksiä.
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Virkistysalueen (VL ja VP) suuntaan tontit voidaan rajata enintään 1 m korkeana pysyvällä
vapaasti kasvavalla pensasaidanteella, kasvillisuusryhmillä tai matalalla kevytrakenteisella
puuaidalla (korkeus enintään 1m). Kortteleiden
2162, 2163, 2164 ja 2166 piha-alueet voidaan
aidata Vapaaherran- ja Vapaaherrattarenpuistojen suuntaan. Alueiden luontevaa liittymistä
toisiinsa helpottaa olevan kasvillisuuden säilyttäminen korttelien reuna- ja piha-alueilla.
Toiminnot ja oleskelu
Kevyenliikenteen-, oleskelu- ja leikkialueet
suunnitellaan yhtiörajojen yli jatkuvina kokonaisuuksina. Yhteispihat suunnitellaan rehevämmillä alueilla puistomaisiksi ja karummilla
kallioalueilla luonnonmukaisemmiksi kalliopihaalueiksi, joissa kaikenikäiset voivat oleskella.
Korttelien keskelle sijoittuvat kalliot on säilytettävä mahdollisimman yhtenäisinä hyödyntäen
niitä pihasuunnittelun lähtökohtana.
Pienten lasten leikkialueiden yhteyteen osoitetaan istuskelupaikkoja. Jokaiselle leikkialueelle sijoitetaan vähintään hiekkalaatikko ja
lisäksi vaihtoehtoisesti keinu, liukumäki tai
kiipeilyteline. Vanhempia lapsia kiehtovia
leikkimahdollisuuksia tarjoavat kasvillisuuden,
pensaiden ja maastonmuotojen muodostamat
luonnonleikkipaikat oleskelualueiden läheisyydessä. Aikuisia ja nuoria varten pihoille tulisi
järjestää eriluonteisia julkisia ja puoliyksityisiä
oleskelu- ja kohtauspaikkoja, joille voi sijoittaa penkkejä, katoksia, pergoloita tai vaikka
koripallotelineen.
Leikki- ja oleskelualueilla tulee olla mahdollisuus siirtyä myös kasvillisuuden tai rakenteiden
varjoon ja niiden tarjoamaan tuulensuojaan.
Korttelikohtaiset jätepisteet sijoitetaan kootusti kulkuväylien ja huoltoreittien yhteyteen.
Jätepisteet tulee rakentaa katoksilla ja aidoilla
varustettuna. Tomutustelineiden suositeltava
etäisyys on 15-30 m asuntojen ulko-ovelta,
kuitenkin etäisyys asuntojen ilmanvaihtoaukoista
tulee olla enemmän kuin 8 m. Pyykinkuivatustelineet sijoitetaan aurinkoiseen ilmansuun-
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taan hieman syrjään yleisistä oleskelualueista.
Tomutus- ja pyykinkuivatustelineiden alustat
kivetään tai laatoitetaan ja ne rajataan istutuksilla tai aidalla.
Piharakennukset
Ulkorakennusten, pihavarastojen, autotallien
ja katosten ym. julkisivujen, kattomuotojen ja
värityksen on oltava asuinrakennusten arkkitehtuuriin ja pihapiirin soveltuvia. Piharakennusten seinustoille on sallittua istuttaa puita,
pensaita ja/tai köynnöksiä. Tekniset tilojen
vaatimat rakennukset/rakennelmat yms. suositellaan sijoitettaviksi esim. piharakennusten
yhteyteen.
Polkupyörien pysäköinti
Jokaisen asuntoyhtiön pihalle sijoittuvat polkupyörien pysäköintialueet toteutetaan kivettynä
tai kivituhkapintaisena ja rajataan kiveysraidalla
sekä varustetaan pyörätelineillä, joista ainakin
osa mahdollistaa runkokiinnityksen. Polkupyöräpaikkoja suositellaan varattavan vähintään
yksi jokaiselle asuinhuoneelle. Paikoista helposti käytettäviä tulisi olla puolet. Mahdolliset erilliset polkupyörävarastot tai -katokset
suositellaan toteuttvaksi yhtenäisenä muiden
piharakennusten kanssa. Niiden tulee soveltua
pihaympäristöön ja asuinrakennusten arkkitehtuuriin.

soraa sekä erilaisia kiveyksiä kuten betoni- ja
nurmikiveystä.
Pysäköintialueet erotetaan piha-alueesta pensasaidoilla tai enintään 1 m korkuisena pysyvällä
vapaasti kasvavalla pensasaidanteella ja/tai
puuriveillä. Kasvilajisuositukset rehevämmillä
alueilla leikatuksi pensasaidaksi ovat kiiltotuhkapensas (Cotoneaster lucidus) tai taikinamarja (Ribes alpinum), vapaasti kasvavaksi
aidanteeksi aronia (Aronia sp.) tai sinikuusama
(Lonicera caerulea). Kasvilajisuositus karun
kasvillisuuden alueilla leikatuksi pensasaidaksi
on kuusi (Picea abies).
Autokatosten ja -tallien julkisivujen, värityksen ja muotoilun tulee vastata korttelien muita
ulkorakennuksia ja soveltua pihaympäristöön
sekä asuinrakennusten arkkitehtuuriin. Autokatosten seinustoille istutetaan pensaita ja/
tai köynnöksiä.

Kalusteet ja varusteet
Korttelialueille suositellaan yhtenäiset pihakalusteet ja varusteet; penkit, roskakorit,
pyörätelineet, valaisinpylväät ja leikkivälineet.
Kalusteiden väri ja tyypit valitaan rakennusten
arkkitehtuuriin ja värimaailmaan sopiviksi.
Pysäköinti piha-alueella
Tonttikohtaiset pysäköintialueet voidaan
toteuttaa autotalleina, autokatoksina tai joiltain osin avopysäköintinä, autotallit luetaan
rakennusoikeuteen kuuluvaksi -autokatokset
eivät. Pysäköintialueet käsitellään yhtenäisesti
ja rajataan asuinpihan suuntaan. Pinnoitteena
suositaan läpäiseviä pintoja kuten kivituhkaa,

Esimerkki taikinamarjasta pensasaitana.

KORTTELIALUEET
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Kasvillisuuden käyttö ja kasvillisuussuositukset korttelialueilla
Sisäänkäynnit ja pihojen rajaaminen
Rakennusten sisäänkäynnit ja etupihat ovat
puolijulkisia tiloja, ja ne tulee toteuttaa korkeatasoisesti ja viimeistellysti. Pihan kasvillisuutena
suositaan kasvupaikkatyypin mukaista luonnonkasvillisuutta. Sisäänkäyntiä korostetaan
käyttämällä koristekasvillisuutta, pienpuita, pensaita ja perennoja. Etupihat rajataan kadun
ja yleisen alueen suuntaan pensasaidoilla,
vapaasti kasvavilla matalana pysyvillä pensasaidanteilla (leikkaus/ kasvukorkeus enintään
1 m) tai matalalla, rakennusten arkkitehtuuriin
sopivalla aidalla tai enintään 0,8 m korkealla
muurilla.
Tontit rajataan naapuritonttien suuntaan enintään 1 m korkeilla leikatuilla pensasaidoilla,
vapaasti kasvavilla kapeakasvuisilla pensasaidanteilla tai kevytrakenteisella puuaidalla
tai säleikkörakenteella, jota vasten istutetaan
pensaita ja/tai köynnöksiä. Virkistysalueen
suuntaan tontit voidaan rajata enintään 1 m
korkeana pysyvällä vapaasti kasvavalla pensasaidanteella, kasvillisuusryhmillä tai matalalla
kevytrakenteisella puusäleikköaidoilla (korkeus
enintään 0,8 m).
Yhtiömuotoisten yhteispihojen hoidossa olevien
piha-alueiden peruskasvillisuutena käytetään
kotimaisia luonnonvaraisia puulajeja, sekä
havu- että lehtipuita. Piha-alueen luonteen
mukaan käytetään lisänä paikallisiin olosuhteisiin sopivia jalopuita sekä kukkivia pienpuita.
Pensaskasvillisuuden valinta perustuu pääasiassa vaihtelevaan lehtimuotoon ja lehtien
väriin, ei näyttävään kukintaan.
Piha-alueen kasvillisuuden suositellaan olevan
monikerroksista. Käytettävien kasvien suositellaan olevan helppohoitoisia ja kestäviä

lajeja. Lajivalinnoissa on otettava huomioon
istutuspaikan maaperä, pienilmasto ja valaistusolosuhteet.
Autopaikkojen ja kulkuväylien varrelle valikoidaan helposti uudistuvia pensaita. Oleskelupaikkojen lähelle valitaan kukkivia ja miedosti
tuoksuvia kasveja.
Tonteille suositellaan ikivihreitä pensaita ja
havupuita. Voimakkaan erikoissävyn omaavia erityiskasveja voidaan käyttää sopivissa
paikoissa yksittäisinä tehostekasveina.

(Empetrum nigrum), sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi) ja mustikka (Vaccinium myrtillus).
Kanervaa (Calluna vulgaris) voidaan istuttaa
puolivarjoisille alueille, joille ei kohdistu kulutusta. Erikoisuutena voidaan käyttää koristeheiniä ja saniaisia.
Kallioalueet sekä kuivat ja kuivahkot kangasmetsäalueet (mänty- ja kuusikankaankasvillisuus); suositus:


3HUXVSXXWPHWVlPlQW\ 3LQXVV\O
vestris), kotikataja (Juniperus communis), kotipihlaja (Sorbus aucupa
ria).



7l\GHQQ\VSXXWVHUELDQNXXVL
(Picea omorika), mustamarjaorapihlaja (Crataegus douglasii)



3HQVDDWNllSL|YXRULPlQW\ 3LQXV
mugo ”Pumilio”), tuhkapensas
( Pumilio” Cotoneaster), mökinruusu
(neaster), neaster Rosa majalis
´Foecundissima´).

Kallioalueet sekä kuivat ja kuivahkot kangasmetsät
Kortteleissa 2162-2166 nykyistä puustoa ja
aluskasvillisuutta säilytetään mahdollisimman
paljon pihojen peruskasvillisuutena. Uudet
istutukset tulee sovittaa luontaisiin lajeihin ja
kasvupaikkaolosuhteisiin. Istutettavien puiden
tulee olla kuivien ja kuivahkojen kankaiden
lajistoa kuten esim. metsämäntyä (Pinus sylvestris) ja pihlajaa (Sorbus aucuparia). Serbiankuusta (Picea omorika) ja mustamarjaorapihlajaa (Crataegus douglasii) voi istuttaa
täydennyskasveiksi.
Havupensaina voidaan käyttää marjakuusta
(Taxus baccata), kääpiövuorimäntyä (Pinus
mugo ”Pumilio”) ja kotikatajaa (Juniperus communis). Kukka- ja syysväriä sekä vaihtelevaa
lehtistruktuuria antavat lehtipensaat kuten
kalliotuhkapensas (Cotoneaster scandinavicus), ruusut (Rosa sp.), angervot (Spiraea
sp.), lamohietakirsikka (Prunus pumila var.
depressa), mustamarjaorapihlaja (Crataegus
gouglasii).
Perennoina kallioisilla tonteilla suositellaan kalliokasveja, kuten esim. ketoneilikkaa (Dianthus
deltoides), kuparisaraa (Carex buchananii) ja
maksaruohoja (Sedum sp.). Varpukasvillisuutta
käytetään maanpeittokasvillisuutena ja pensaiden sijasta. Varvut valikoidaan kuusi- ja
mäntykankaan luontaisesta kasvillisuudesta:
puolukka (Vaccinium vitisidaea), variksenmarja





9DUSXNDVYLOOLVXXVNDQHUYD &DOOXQD
vulgaris), puolukka (Vaccinium vitisidaea), variksenmarja (Empetrum
nigrum), sianpuolukka (Arctostaphy
los uvaursi), mustikka (Vaccinium
myrtillus).
3HUHQQDWMDPDDQSHLWHNDVYLWNHWR
neilikka (Dianthus deltoides), kauka
sianmaksaruoho (Sedum spurium
‘Coccineum’), koristeheinät,
saniaiset.

(Prunus padus). Ikivihreinä puina voidaan käyttää sembramäntyä (Pinus cemra), pieneenkin
tilaan mahtuvaa serbiankuusta (Picea omorika)
sekä muita jalo- ja erikoiskuusia. Lehtipensaat, köynnökset ja perennat voidaan valita
väriteeman mukaan olosuhteisiin soveltuvista
lajeista. Parhaita ja helppohoitoisia lajeja ovat
mm. erilaiset angervot (Spiraea sp.), ruusut
(Rosa sp.), jasmikkeet (Philadelphus sp.),
syreenit (Syringa sp.), aronia (Aronia sp.),
herukat (Ribes sp.), heidet (Viburnum sp.)
ja marjapensaslajikkeet. Ikivihreinä lajeina
käyvät vuorimäntyjen (Pinus mugo) ja katajien
(Juniperus communis) lisäksi tuiviot (Microbiota sp.).
Tuoreet ja lehtomaiset kangasmetsäalueet
ja viljelyaukeat:


3HUXVSXXWYDDKWHUD $FHUSODWD
noides), rauduskoivu (Betula pendula)



7l\GHQQ\VSXXWWHUYDOHSSl $OQXV
glutinosa), punatammi (Quercus
rubra), tammi (Quercus robur)



3LHQSXXWMDSDQLQNLUVLNND 3UXQXV
serrulata), koristeomena (esim.
Malus ´Dolgo´ tai Malus ´Luuna´)



3HQVDDWP|NLQUXXVX 5RVDPDMD
lis ´Foecundissima´), tuhkapensas
(Cotoneaster), punapajuangervo



&RWRQHDVWHU 6SLUDHDGRXJODVLL 
kinosangervo (Spiraea vanhouttei),
marja-aronia (Aronia ´Viking´),
pihasyreeni (Syringa vulgaris)



9DUMRSHQVDDWPDUMDNXXVL 7D[XV
cuspidata), alppiruusu (Rhodo
dendron)

Tuoreet kangasmetsät ja lehdot
Nykyisestä lajistosta säilytetään metsämäntyjä
(Pinus sylvestris) ja lehtipuita, kuten rauduskoivut (Betula pendula) ja mahdolliset jalot
lehtipuut. Pääpuulajina voi olla esim. koivu
(Betula sp.) tai vaahtera (Acer platanoides)
riippuen pihan luonteesta. Täydennyslajeina
voivat olla esimerkiksi vuorijalava (Ulmus
glabra), tervaleppä (Alnus glutinosa) tai tuomi

3.
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Yleisiä ohjeita koskien rakennusten arkkitehtuuria, värejä
ja materiaaleja
Yleiset ohjeet koskevat rakennusten arkkitehtuuria, värejä ja materiaaleja sekä asuntopihojen aitaamista. Ne ovat voimassa kaikilla
korttelialueilla, ellei korttelikohtaisissa ohjeissa
toisin määrätä. Tarkemmat korttelikohtaiset
ohjeet on esitelty kappaleissa 3.4-3.10.
Rakennukset
Kartanonrannan Sundet III asemakaavan
havainnekuvassa ja tässä ohjeessa esitetyt
tyyppitalot ovat havainnollistavia esimerkkejä, niiden muoto ja arkkitehtuuri eivät
sido toteutusvaiheen suunnittelua.
Rakennusten tulee muodostaa yhtenäistä ympäristöä siten, että jokainen kortteli muodostaa
selkeän kokonaisuuden ja sopii ilmeeltään
myös viereisiin kortteleihin.
Korttelialueista tulee pyrkiä muodostamaan
rauhallista, mutta rikasta ympäristöä siten,
että rakennukset sopivat massaltaan, aukotukseltaan ja detaljeiltaan toisiinsa, mutta eivät
kuitenkaan ole kaikki keskenään samanlaisia. Tässä ohjeessa esitetyt tyyppitalot ovat
havainnollistavia esimerkkejä, niiden muoto
ja arkkitehtuuri eivät sido toteutusvaiheen
suunnittelua.Julkisivusommittelu
Rakennusten julkisivujen tulee olla rauhallisia
niin jäsennöinnin, materiaalien kuin värienkin
suhteen. Julkisivuille määritellään sallitut värit
ja materiaalit korttelikohtaisesti yhtenäisen
ilmeen luomiseksi alueelle.
Ikkunasommittelun tulee olla rauhallista ja
harkittua. Kaikissa julkisivuissa suositellaan
olevan ikkunoita ja rakennusten pitkissä julkisivuissa suositellaan ikkunapintaa olevan
vähintään 15% julkisivualasta. Erityisesti olo-

32

huoneessa suositellaan käytettävän suuria ja
selkeitä ikkunapintoja.
Julkisivujen ja niihin liittyvien rakenteiden kuten
parvekkeiden, terassien ja kaiteiden tulee olla
laadukkaasti rakennettuja ja huolellisesti viimeisteltyjä.
Julkisivumateriaalit

KARTANONRANTA SUNDET 3 LAATU- JA YMPÄRISTÖOHJE

värikartassa, mutta korttelikohtaisissa ohjeissa
ilmaistaan sanallisesti, minkä tyyppisellä värillä
em. rakenteet suositellaan maalattavan.
Ikkunat
Ikkunoiden tulee olla materiaaliltaan puuta
ja/tai alumiinia. Ikkunanpuitteiden tulee olla
rakennuksen sisäpuolella vaaleita.

Rakennusten julkisivumateriaalit on määritelty
korttelikohtaisesti. Suurin osa rakennuksista
on puuverhoiltuja, mutta esim. kortteleissa
2162-21066 talojen rappaus on myös mahdollista. Rapatuissa julkisivuissa synteettiset
rappauksenomaiset pinnoitteet eivät ole suositeltuja.

Ikkunoiden tulee olla ilmeeltään siroja ja
yksinkertaisia. Ikkunaruudun jaottelua irrallisten rimojen avulla ei suositella. Myöskään
koristeleikkauksia vuorilaudoissa tai umpinaisia
tuuletusikkunaluukkuja ei suositella.

Pääjulkisivumateriaalin lisäksi voidaan julkisivuissa käyttää pienempinä pintoina myös
toista materiaalia. Yksityiskohdissa kuten esim.
parvekerakenteissa sallitaan myös metallin
käyttö.

Kattomateriaalit ja -muodot on määritelty korttelikohtaisesti. Milloin kattomateriaalina on pelti,
tulee katon olla konesaumattu peltikatto tai
vastaava moderni vaihtoehto. Tiilikatoissa
suositellaan käytettävän keraamisia kattotiiliä,
mutta myös betonikattotiilet ovat sallittuja.

Julkisivuvärit
Rakennusten värityksen avulla luodaan vaihtelevaa ympäristöä muodostamalla asuntoryhmälle tai korttelille oma värimaailmansa.
Korttelin rakennuksissa suositellaan käytettävän useita julkisivuvärejä siten, etteivät kaikki
talot ole saman värisiä. Kuitenkin kortteleissa,
joissa on korkeintaan viisi rakennusta, voivat
rakennukset olla myös saman värisiä.
Rakennusten värit määritellään korttelikohtaisen
värikartan avulla. Korttelille on määritelty väripaletti. Julkisivuissa suositellaan käytettävän
yhtä pääasiallista väriä ja toista väriä vain, jos
rakennusmassassa tapahtuu jokin muutos,
esimerkiksi sisäänveto tai uloke. Tällöin koko
seinä on aina samaa väriä.
Rakennukseen kuuluvien ulkopuolisten rakenteiden kuten parvekkeiden ja terassien kaiteiden sekä tukipylväiden värejä ei ole määritelty

Katot ja räystäät

Peltikatot ovat väriltään tummanharmaita ja
tiilikatot tiilenpunaisia.
Katoille tulevat antennit, savupiiput, LVI- laitteistot, tikkaat jne. on sijoitettava ja muotoiltava
harkitusti ja niiden tulee olla väriltään lähellä
katon sävyä tai harmaat.
Räystäättömiä rakennuksia ei sallita, lukuunottamatta Vapaaherrankaaren varrella sijaitsevia
rakennuksia. Räystäiden tulee olla asuinrakennusten pitkillä julkisivuilla vähintään 50
cm leveät, päädyissä ja piharakennuksissa
vähintään 30 cm.
Kevyet rakennelmat ja aidat
Piharakennukset, aidat ja muut rakenteet
suunnitellaan rakennusten arkkitehtuuriin
sopiviksi niin, että ne muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden. Tarkemmat ohjeet annetaan
tarvittaessa korttelikohtaisesti.

Yleisillä korttelipihoilla sijaitsevien jäte- ja varastorakennusten tulee olla ilmeeltään alueen
asuinrakennusten tyyliin sopivia ja niiden
materiaaleihin, väreihin ja kattoihin pätevät
samat ohjeet kuin mitä asuinrakennuksia
varten on annettu.
AP-korttelialueilla asuntojen takapihat rajataan toisistaan 3-5 metrin etäisyydelle julkisivusta enintään 1,5 metriä korkealla puurakenteisella aidalla tai säleikkörakenteella,
jota vasten voidaan istuttaa pensaita ja/tai
köynnöksiä. Tästä ulospäin sekä yhteispihan
suuntaan tulee istuttaa 1-1,5 metrin korkuisena pidettävä pensasaita. Metsäalueeseen
rajoittuvia yksityispihoja ei ole sallittua rajata
leikattavalla pensasaidalla, vaan vapaammin
kasvavin istutuksin.
AO-korttelialueilla asuntopihojen aitaamisesta
on annettu ohjeita kappaleissa 3.8 ja 3.10.

KORTTELIALUEET
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3.

3.4 P-KORTTELIT 2150 JA 2154

Uudisrakennusten kattomuoto voi
korttelissa 2150 olla pulpetti -tai
harjakatto, korttelissa 2154 tulee
olla harjakatto.

Yleistä

Esimerkkipihasuunnitelma 1:1500 korttelin 2150
P-korttelialueesta.

Uudisrakennusten
j u l k i s i v u ma t e r i a a l i t j a
k a t t o k u l ma t

Entinen Helsingin Seurakuntayhtymän leirikeskus, joka tunnetaan Sipulin nimellä, on toiminut
alueella vuoteen 2007 saakka. Sipulin alue on
jaettu palvelurakentamisen ja asuinpientalojen korttelialueisiin. Leirikeskuksen nykyiset
rakennukset sijoittuvat (AP) korttelialueen
puolelle ja seurakunnan työntekijöiden asunto
jää palvelurakentamisen korttelialueen puolelle.
Palvelurakentamisen korttelialuellee voidaan
sijoittaa mm. kirjasto-, koulutus- ja kerhotiloja.
Kortteli 2154 on Musketöörinpuiston keskellä
sijaitseva palvelurakennusten kortteli, johon
on mahdollista rakentaa ulkoilu- ja virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia kuten esim.
kahvila-, kerho-, huolto- tms. tiloja.

Kortteliin 2154 voidaan sijoittaa monenlaisia
vapaa-ajantoimintoja niin lapsille kuin aikuisillekin.
Kuvan leikkipuisto on Konalassa Helsingissä.

Rakennukset
Korttelissa 2150 rakennukset ovat pääsääntöisesti enintään kaksikerroksisia, rinnetontilla voidaan kuitenkin rakentaa myös osittain
kolmikerroksisia rakennuksia. Korttelin 2154
rakennukset voivat olla yksi- tai kaksikerroksisia
ja niiden tulee sopia ilmeeltään ympäröivään
maisemaan. Mikäli alueelle rakennetaan useampia rakennuksia, on niiden muodostettava
tyyliltään ja sijoittelultaan yhtenäinen kokonaisuus.
Julkisivujen materiaalit ja värit

Uudisrakennusten pääjulkisivumateriaalina P -korttelissa 2154 tulee
olla puu tai rappaus, korttelissa
2150 rappaus.

Julkisivujen materiaaleista ja väreistä on
annettu yleisohje.
Julkisivujen värityksessä suositellaan värisuunnitelman noudattamista. Tummia ja hillittyjä

Uudisrakennusten
kattomateriaalina tulee korttelissa 2150 olla
konesaumattu pelti tai vastaava
moderni sovellus. Korttelissa 2154
tulee katemateriaalin olla kattotiili
tai konesaumattu pelti tai vastaava
moderni sovellus. Katemateriaalin
tulee kuitenkin olla sama kaikissa
saman käyttötarkoituksen omaavissa
korttelialueen rakennuksissa.
Uudisrakennusten kattokulman tulee
korttelissa 2150 olla enintään 1:3,
korttelissa 2154 välillä 1:3-1:5.

julkisivuvärejä piristävät kirkkaat värit sallitaan
ikkunanpuitteissa ja ovissa.
Korttelien autokatosten, -tallien ja muiden
piharakennusten tulee noudattaa värisuunnitelmassa esitetyjä pääjulkisivuvärejä.
Palvelurakennusten korttelialueita ei tarvitse
rajata aidoin, mutta mahdollisten rakennettujen aitojen suositellaan olevan materiaaliltaan
puuta, joka on kuultokäsitelty tai peittomaalattu
neutraalein sävyin.
Pihat
Korttelissa 2150 alueen olemassa olevaa
kasvillisuutta tulee pyrkiä säilyttämään niin
hyvin kuin mahdollista, ja paikan kasvillisuus
on huomioitava suunnittelussa. Istutuksissa
tulee mahdollisuuksien mukaan suosia lajikkeita, joita alueella on jo ennestään joko luonnonvaraisina tai istutettuina. Pihapuustoa on
kaavassa määrätty säilytettäväksi ja se tulee
suunnitella huolellisesti siten, ettei metsäinen
rinne altistu kulutukselle. Ihmisten kulku on
ohjattava poluille. Myös muu piha-alue tulee
säilyttää mahdollisimman pitkälle sellaisena,
jollaiseksi se on vuosikymmenten kuluessa
muodostunut.

Nykyisen seurakunnan leirikeskuksen pihalla
kasvaa suuria mäntyjä ja lehtipuita.
Kaavaote 1:1500, P-kortteli 2150.
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tulee käsitellä puistomaisesti samaan tapaan
kuin aluetta sivuava puistokin. Toimintapaikat
tulee rajata joko istutuksin tai matalalla puurakenteisella aidalla. Korttelialueen rajaaminen
aidoin virkistysalueista on kielletty.
Pysäköinti
Korttelin 2150 pysäköinti on järjestetty pääasiassa erilliselle pysäköintialueelle lähelle Sundetin
puistotietä. Rakennusten sisäänkäyntien läheisyyteen on varattava pysäköintipaikkoja liikkumisesteisiä varten.

Esimerkkipihasuunnitelma 1:1500 korttelista
2154.

Huoltoajo on otettava huomioon pihasuunnittelussa niin, ettei se aiheutta vaaraa tai
häiriötä muulle toiminnalle. Korttelin 2150 (P)
ja 2151 (AP) välissä kulkee julkinen kevyen
liikenteen väylä yhdistäen Sundetin aukion
ja lähiuimapaikan.
Kortteliin 2154 ja sitä ympäröivälle puistoalueelle
on suunniteltu erilaisia vapaa-ajantoimintoja
kuten minigolf- ja petanqueradat sekä lentopalloja tenniskenttiä. Näiden lisäksi rakennusten
läheisyyteen voidaan sijoittaa esimerkiksi lasten
leikkipaikka ja ulkona sijaitseva shakinpeluupaikka. Eri toimintapaikkojen väliset alueet

Korttelin pysäköintipaikat on sallittua kattaa.
Autokatosten tulee olla ilmeeltään keveitä ja
niiden tulee sopia tyyliltään ja väritykseltään
läheisiin rakennuksiin. Mikäli autopaikkoja ei
kateta, tulee pysäköintialueet rajata istutuksin
muusta piha-alueesta ja kadusta.
Korttelin 2154 pysäköintialue tulee jäsennellä
istutuksin pienempiin osa-alueisiin ja rajata myös
muusta korttelin piha-alueesta istutuksin.

KARTANONRANTA SUNDET 3 LAATU- JA YMPÄRISTÖOHJE

Tehostevärit
kortteli 2150

Tehostevärit
kortteli 2150

Tehostevärit
kortteli 2154

Beige
NCS S 2010-Y20R
RAL 0808 010

Tumman keltainen
NCS S 2030-Y20R
RAL 0707 040

Beige
NCS S 2010-Y20R
RAL 0808 010

Pääjulkisivuvärit
kortteli 2150

Vaalea okra
NCS S 3020-Y20R
RAL 0607 020

Tiilenpunainen
NCS S 4040-Y70R
RAL 0504 050

Vaalea okra
NCS S 3020-Y20R
RAL 0607 020

Vaalea ruskea
NCS S 3010-Y20R
RAL 0707 020

Harmaanruska

Pääjulkisivuvärit
kortteli 2154

Harmaa
NCS S 4502-Y
RAL 7030

Punamulta
NCS S 5040-Y80R
RAL 0403 030

Vihreä
NSC S 3020-G70Y
RAL 1107 020

Harmaanruska

Vihreä
NSC S 3020-G70Y
RAL 1107 020

Värikartta
HUOM! Värisävyt
tulee tarkistaa aidoista
värimalleista. Painoteknisistä syistä tässä
näkyvät värimallit ovat
vain suuntaa antavia.

Ruskeanharmaa
NCS S 7005-Y40R
RAL 0504 010

Tummanruskea
NCS S 8505-Y20R
RAL 0402 005

Kaavaote 1:1500, kortteli 2154.
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NCS S 4010-Y30R
RAL 0506 010

NCS S 4010-Y30R
RAL 0506 010

Punamulta
NCS S 5040-Y80R
RAL 0403 030

Tumman keltainen
NCS S 2030-Y20R
RAL 0707 040

KORTTELIALUEET
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3.5 AP-KORTTELI 2150 JA AO-KORTTELI 2151
Korttelin 2150 rakennusten julkisivukäsittelyn
tulee olla rappaus. Rakennuksen ulkopuolisten
tukipylväiden ym. rakenteiden tulee olla ruskean
tai harmaan sävyin kuultokäsiteltyä tai peittomaalattua puuta. Terassien tai parvekkeiden
kaiteiden tulee olla värikartan tehostevärien
mukaisin värein maalattua puuta.
Piharakennukset ja aidat
Mikäli asuinrakennukseen ei kiinteästi liity
irtaimistovarastoa on asuntopihalle sallittua
rakentaa erillinen, enintään 7 m2 suuruinen
varastorakennus. Varastorakennuksen tulee
olla ilmeeltään asuinrakennukseen hyvin sopiva
sekä julkisivujen sekä materiaaleiltaan, että
väreiltään päärakennuksen mukaiset.
Aitojen suhteen tulee noudattaa yleisohjetta.

Esimerkkipihasuunnitelma 1:1500, korttelien
2150 AP- ja 2151 AO-korttelialueet.

Yleistä
Korttelien 2150 asuinpientalojen (AP) ja 2151
erillispientalojen korttelialueiden (AO) maasto
on pinnanmuodoiltaan loivasti vaihtelevaa.
Paikka tarjoaa mielenkiintoisen lähiympäristön asumiselle.
Rakennukset
Korttelit 2150 (P), 2151 (AO) ja 2159 (YL)
muodostavat yhtenäisen rakennuskokonaisuuden. Kortteli 2151 rajautuu vähäisesti Sundetin aukioon. Uudisrakennukset sulautuvat
Vapaaherranpuiston rantapuustoon. Siksi tontin
puustoa on säilytettävä mahdollisimman paljon.
Osa kortteleiden rakennuksista sijoittuu loivahkoon rinteeseen, ja näillä paikoilla tulee
rakennusten istuttamiseen maastoon kiinnittää erityistä huomiota. Rakennukset tulee

sovittaa rakennuspaikalle siten, että ei synny
korkeita sokkelipintoja tai voimakkaita maaston
leikkauksia tai pengerryksiä. Betonipintaisen
sokkelin näkyvän osan tulee olla korkeintaan
0,7 m korkuinen.
Korttelin 2151 asuinrakennukset voivat olla
enimmillään kaksikerroksisia. Korttelialueiden
talojen tulee olla ilmeeltään hyvin toisiinsa
sopivia, mutta rakennusten yksityiskohdissa
ja väreissä sallitaan vaihtelua. Rakennusten
yleisilmeen yksinkertaisuutta on arkkitehtuurin
keinoin tuettua, mutta massoittelun, ikkunoiden
sijoittelun yms. arkkitehtonisen ilmeen osalta
sallitaan erilaisia ratkaisuja. Rakentamisen
tavoitteena on funktionalistisen arkkitehtuurin
mukainen yksinkertaisuus ja muotoselkeys.
Julkisivujen materiaalit ja värit
Julkisivujen värityksessä on noudatettava värisuunnitelmaa. Neutraalien jälisivuvärien lisäksi
on värivalikoimassa punamulta ja okra.

J u l k i s i v u ma t e r i a a l i t j a
k a t t o k u l ma t
Pääjulkisivumateriaalina
kortteleissa 2150 ja 2151 tulee olla
rappaus.
Kattomateriaalina tulee olla
konesaumattu pelti tai vastaava
moderni sovellus.
Korttelissa 2150 kattokaltevuus
voi olla välillä 1:3 - 1:5. Korttelissa 2151 kattokaltevuuden
tulee olla enintään 1:3. Kattokaltevuuden tulee kuitenkin olla
sama koko korttelin alueella.
Kattomuotona voi olla harjatai pulpettikatto. Kattomuodon
tulee kuitenkin olla sama koko
korttelin alueella.

Näkymä korttelipihalta kohti korttelia ympäröiviä
metsäalueita.

Yhteiset piha-alueet
Korttelin 2150 yhteiset piha-alueet käsitellään
puistomaisesti istuttamalla nurmea tai maanpeitekasveija. Korttelin metsään rajoittuvat reunaalueiden istutusalueet tulee käsitellä siten, että
korttelialueen ja metsäalueen välille ei synny
jyrkkää rajaa, vaan korttelipihat jatkuvat luontevasti metsään. Metsään rajautuvia asuntopihoja
ei tarvitse rajata leikatulla pensasaidalla vaan
vapaammin kasvavin istutuksin.
Yhteisille piha-alueelle on toteutettava leikkija oleskelualue.
Pysäköinti
Korttelin 2150 pysäköinti on mahdollista
järjestää keskiketysti tai asuntokohtaisesti.
Ajoneuvoyhteyden toteuttaminen läpiajona
ei ole sallittua.
Korttelialueiden pysäköintipaikat on sallittua
kattaa käyttäen asuinrakennusten julkisivujen
mukaisia materiaaleja ja värejä.
Korttelin 2151 pysäköinti on järjestettävä tonttikohtaisesti.
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Värikartta
HUOM! Värisävyt tulee tarkistaa aidoista
värimalleista. Painoteknisistä syistä tässä
näkyvät värimallit ovat vain suuntaa antavia.

Huolellisesti toteutetut julkisivut ja piharakenteet
luovat osaltaan laadukasta elinympäristöä. Lehtovuoren pientaloalue Helsingin Konalassa.

Kaavaote 1:1500, AP -korttelit 2150 & 2151.

Pääjulkisivuvärit
korttelit 2150-51

Tehostevärit
korttelit 2150-51

Beige
NCS S 2010-Y20R
RAL 0808 010

Vaalea kelt.
NCS S 2020-Y20R
RAL 1001

Harmaanruska

Harmaanruskea
NCS S 3005-Y20R
RAL 7032

NCS S 4010-Y30R
RAL 0506 010

Ruskeanharmaa
NCS S 5005-Y20R
RAL 0605 010

Vaalea okra
NCS S 3020-Y20R
RAL 0607 020

Tehostevärit
korttelit 2150-51
Puistomaisesti käsitellylle yhteispihalle suuntautuvat asuntopihat
rajataan istutuksin. Kuva Hyldemosenin alueelta Herlevistä Tanskasta.

Punamulta
NCS S 5040-Y80R
RAL 0403 030

Tehostevärit
korttelit 2150-51

Tumma harmaa
NCS S 5502-Y
RAL 0605 005

Beige
NCS S 2005-Y20R
RAL 0858 010

Tiilenpunainen
NCS S 4040-Y70R
RAL 0504 050

Tumman keltainen
NCS S 2030-Y20R
RAL 0707 040
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3.6 YL-KORTTELI 2159
Yleistä
Kortteli on osoitettu julkisten lähipalvelujen
korttelialueeksi (YL), johon on tarkoitus sijoittaa
päiväkoti. Korttelin eteläinen rinnemaasto on
metsäinen ja se soveltuu hyvin lasten leikkipaikaksi. Kortteli rajautuu Laamanninpuistoon,
joka on suurelta osin suojeltua vanhaa jalopuumetsää ja tarjoaa erinomaisen ympäristön
esimerkiksi lasten retkille.
Rakennukset
Kortteliin sijoitettavan rakennuksen tulee olla
yksikerroksinen ja ilmeeltään korttelin 2158
rakennuskantaan hyvin sopiva. Sen aukotuksessa ja muotokielessä tulee ottaa huomioon
lasten mittakaava ja mieltymykset, mutta rakennuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon
myös monikäyttöisyys. Sisäänkäynnin edustalle
suositellaan rakennettavan terassi sekä reilun
kokoinen katos ja istumispaikkoja.
Esimerkkipihasuunnitelma 1:1500, kortteli 2159.

Julkisivujen ja kattojen materiaalit ja värit
Rakennusten julkisivujen tulee olla katujen
suunnassa pääasiallisesti rappausta, sisäpihan
puolella julkisivut voivat olla puuta. Julkisivujen
ja kattojen värityksessä on noudatettava värisuunnitelmaa. Päärakennuksen suositellaan

J u l k i s i v u ma t e r i a a l i t j a
k a t t o k u l ma t
Pääasiallisena
rakennusten
kadunpuoleisissa julkisivumateriaalina YL -korttelissa 2159 tulee
olla rappaus, sisäpihan puolella
puu.
Kattomateriaalina tulee olla tiili
tai konesaumattu pelti tai vastaava moderni sovellus.

olevan punamullan sävyinen. Tehostevärien
sekä ovien ja ikkunoiden värien avulla luodaan
julkisivuihin vaihtelua.
Rakennuksen ulkopuolisten pylväiden, kaiteiden ym. rakenteiden tulee olla värittömästi tai
värisuunnitelman tehostevärien mukaisin sävyin
kuultokäsiteltyä tai peittomaalattua puuta.

Kattomuotona tulee olla harja- tai
pulpettikatto.

Korttelin syöttöliikenne ja autojen pysäköintipaikat tulee sijoittaa siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä tai vaaraa
päiväkodin pihalla leikkiville lapsille tai jalan
päiväkotiin saapuville.

Piharakennukset ja aidat
Mikäli pihalle rakennetaan erillisiä varastorakennuksia, tulee niiden olla ilmeeltään päärakennukseen hyvin sopivia ja julkisivujen värisuunnitelmassa esitetyin pääjulkisivuvärein
tai tehostevärein maalattua puuta.
Päiväkodin piha-alue (lasten ulkoleikkialue) tulee
aidata enintään 0,8 m korkealla lauta-aidalla
tai jäykällä kolmikanta-aidalla (esim. Legi),
joka varustetaan kävelyporteilla. Aidan tulee
olla värisuunnitelmasta löytyvällä tai muuten
korttelin rakennuksiin hyvin sopivalla sävyllä
kuultokäsitelty tai peittomaalattu.
Piha-alueet
Päiväkodin pihan tulee muodostaa lapsille
turvallinen ja viihtyisä pihaympäristö, jossa
on mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan.
Piha-alue tulee avautua päiväauringolle ja jaotella istutuksin tai matalin lauta-aidoin peli-,
leikki- ja oleskelualueisiin, jotta eri ikäiset ja
erilaista toimintaa haluavat lapset löytävät
kukin paikkansa. Pihajärjestelyissä on otettava huomioon pihan valvottavuus. Terassi- ja
katosrakenteet lisäävät pihan käytettävyyttä
etenkin sateisina tai toisaalta kuuman aurinkoisina päivinä. Pihalle on suositeltavaa sijoittaa
kasvimaa opetus- ja hyötykäyttöön.
Päiväkodin leikkipihan tulee olla pääasiassa
soraa, mutta rakennusten vierustojen kulkuväylillä suositellaan käytettävän joko puisia
terassimaisia rakenteita tai betonikiveystä.
Olemassa olevaa kasvillisuutta tulee säilyttää
niin paljon kuin mahdollista. Istutuksissa tulee
suosia jo alueella kasvavia lajikkeita, mikäli
ne vain kestävät pihan käyttöä.

Kattokaltevuuden tulee olla välillä
1:3-1:5.

Pysäköinti

Värikartta
Pääjulkisivuvärit
kortteli 2159

HUOM! Värisävyt tulee tarkistaa
aidoista värimalleista. Painoteknisistä syistä tässä
näkyvät värimallit
ovat vain suuntaa
antavia.
Tehostevärit
kortteli 2159

Punamulta
NCS S 5040-Y80R
RAL 0403 030

Tehostevärit

Okra
NCS S 3040-Y20R
RAL 0606 040

Beige
NCS S 2010-Y10R
RAL 0858 020

Vihreä
NSC S 3020-G70Y
RAL 1107 020

Vaalea okra
NCS S 3020-Y20R
RAL 0607 020

Tumman keltainen
NCS S 2030-Y20R
RAL 0707 040

Kaavaote 1:3000, kortteli 2159.
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3.7 AP-KORTTELIT 2152, 2156, 2158 JA AK-KORTTELIALUE
Yleistä
Asuinpientalojen korttelit muodostavat kaarevien katujen ja puistovyöhykkeiden ympärille
ilmeeltään yhtenäistä, mutta vaihtevia näkymiä
tarjoavaa tiivistä ja matalaa asuinympäristöä.
Asuntoryhmät sijoittuvat pääasiassa korttelien
sisäisten raittien varsille. Korttelit sijoittuvat
avoimeen peltomaisemaan, jota jakavat muutamat pääosin rakentamattomina säilytettävät
metsäkumpareet.
Kortteleiden yleisilmeen antavat vapaasti
sijoittuvat rakennusryhmät. AK-korttelialueelle sijoittuva nelikerroksinen rakennus
toimii visuaalisena kiintopisteenä, se sijaitsee
Konsulinpolun ja Konsulinpuistonaukeaman
risteyskohdassa.
Julkisivujen materiaalit ja värit
Rakennusten julkisivujen ja kattojen värityksessä
on noudatettava värisuunnitelmaa. Kullekin
korttelin osalle on määritelty oma väripalettinsa
siten, että alueet erovat väreiltään toisistaan,
mutta muodostavat kuitenkin värimaailmaltaan saman henkisen kokonaisuuden. APkortteleiden rakennusten julkisivujen tulee olla

pääasiallisesti puuta tai rappausta. Materiaaleja
voi myös yhdistää, kuitenkin niin, että toinen on
selkeästi päämateriaali, sen sijaan kerrostalo
(AK) julkisivun tulee olla rapattu.
Terassien tai parvekkeiden kaiteiden tulee
olla värikartan tehostevärien tai rakennuksen
julkisivujen mukaisin värein maalattua puuta,
Kerrostalossa on metallikaiteiden käyttö sallittua.
Piharakennukset ja aidat
Mikäli AP-korttelialueen asuinrakennukseen ei
kiinteästi liity irtaimistovarastoa on asuntopihalle sallittua rakentaa erillinen, enintään 7 m2
suuruinen varastorakennus. Varastorakennuksen tulee olla ilmeeltään asuinrakennukseen
hyvin sopiva ja julkisivujen värisuunnitelmassa
esitetyin pääjulkisivuvärein tai tehostevärein
maalattua puuta. AK-korttelialueella irtaimistovarastot eivät ole sallittuja.
Aitojen suhteen tulee noudattaa kappaleessa
kolme annettuja yleisiä ohjeita.

Pihasuunnitelma 1:2000, korttelit 2152, 2156 ja 2158.
Näkymä korttelin 2158 tyypillisen asuntoryhmän pihatieltä.
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Kaavaote 1:2000, korttelit 2152, 2156 ja 2158.

J u l k i s i v u ma t e r i a a l i t j a
k a t t o k u l ma t AP - k o r t t e l i alueilla
Korttelialue on jaettu rakennusryhmiksi, joilla on oma liittymä.
Pääjulkisivumateriaalina kortteleissa
2152, 2156 & 2158 tulee olla puu tai
rappaus.
Kaikissa kortteleissa kattomateriaalina tulee olla kattotiili tai konesaumattu pelti tai vastaava moderni
sovellus.
Kattokaltevuuksien tulee olla välillä
1:3-1:5.
Kattomuotona tulee olla harja- tai
pulpettikatto.
Kattomateriaalin, kattomuodon ja
kattokaltevuuden tulee olla sama
koko rakennusryhmän alueella.

J u l k i s i v u ma t e r i a a l i t j a
k a t t o k u l ma t AK- k o r t t e l i alueella
Pääjulkisivumateriaalina korttelissa
tulee olla rappaus.
Kattomateriaalina tulee olla konesaumattu pelti tai vastaava moderni
sovellus.
Kattokaltevuuden tulee olla välillä
1:3-1:5.

Yhteiset piha-alueet
Korttelialueilla yhteiset alueet käsitellään puistomaisesti ja istutetaan nurmella. Puistoon
rajoittuvat korttelien reuna-alueet tulee käsitellä siten, että korttelialueen ja puistoalueen

välille ei synny jyrkkää rajaa, vaan korttelipihat
jatkuvat luontevasti puistoon. Asuntopihojen
yleisiä alueita vastaan oleva reuna tulee kuitenkin rajata pensasaidalla.

Kattomuotona tulee olla pulpettikatto.

Näkymä korttelin 2152 keskellä olevasta istutusalueesta ja sitä ympäröivistä asunnoista.

Kortteleissa 2158 ja 2156 sijaitsevat s-1 -kaavamerkinnällä varustetut puustoiset alueen
osat käsittävät metsäkumpuja on säilytettävä
luonnonmukaisina ja niitä on hoidettava niin,
ettei maiseman lehtoluonne ei oleellisesti muutu
eikä liito-oravan elinedellytyksiä heikennetä.
Alueita voidaan kuitenkin käyttää oleskeluun ja
niille on sallittua sijoittaa lasten leikkipaikkoja.
Talvella paikoille syntynee pulkkamäet.
Kortteleiden 2158 ja 2152 poikki kulkeva Konsulinpolku istutetaan puistomaisena vyöhykkeenä.
Paikoitellen kevyenliikenteenväylä laajenee
aukioiksi, joille sijoitetaan oleskelualueita ja
lasten leikkipaikkoja. Nämä alueet toimivat
kohtauspaikkoina Kartanonrannan asuntoalueen asukkaille.
Lisäksi lähemmäksi korttelialueille tulee sijoittaa asukkaiden käyttöön tarkoitettuja leikki- ja
oleskelualueita. Leikkipaikat voidaan rajata
joko pensas- tai lauta-aidoin.
Jätekatokset tai -rakennukset tulee sijoittaa
siten, että ne ovat autoreittien varsilla, mutta
tarpeeksi kaukana (väh. 8 m) asunnoista ja
oleskelu- ja leikkipaikoista. Jätekatosten yhteyteen tai muualle asuntopihalle tulee sijoittaa
pihavarasto pihakalusteiden, yhteisten työkalujen ym. säilyttämistä varten.
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Pihasuunnitelma 1:1000, korttelin 2152 AK alue

Tomutuspaikkoja tulee sijoittaa kohtuullisen
kävelymatkan päähän asunnoista, kortteleihin
2158 ja 2152 useampia ja kortteliin 2156 ja
AK korttelialueelle vähintään yksi.
Pysäköinti
Korttelialueilla pysäköinti on mahdollista järjestää asuntojen pihoille sekä keskitetysti korttelipihoille. Läpiajoyhteyttä korttelialueilla ei
sallita. Erillisiä pysäköintialueita on jäsenteltävä
istutuksin ja/tai pensasaidoin. Kaikki korttelialueilla sijaitsevat pysäköintipaikat voidaan
kattaa käyttäen asuinrakennusten julkisivujen
mukaisia materiaaleja ja värejä.
Vieraspysäköintiin on varattu paikkoja Sundetin
puistotien varteen sekä erillisiin LP-kortteleihin
Sundetin puistotien ja Laamanninkaaren varsille.

Pihasuunnitelma 1:1500, kortteli 2152

Pihasuunnitelma 1:1500, kortteli 2156
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Pihasuunnitelma 1:1500, kortteli 2152
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Värikartta
HUOM! Värisävyt tulee tarkistaa
aidoista värimalleista. Painoteknisistä syistä tässä
näkyvät värimallit
ovat vain suuntaa
antavia.

Pääjulkisivuvärit
korttelit 2158 ja
2157

Pääjulkisivuvärit
korttelit 2158 ja
2157

Ovet ja ikkunat
korttelit 2152 ja
2157

Pääjulkisivuvärit
korttelit 2155 ja
2156

Tehostevärit korttelit 2155 ja 2156

Pääjulkisivuvärit
korttelit 2152 ja
2153

Tehostevärit korttelit 2152 ja 2153

Vaalean keltainen
NCS S 1010-Y20R
RAL 0959 010

Tiilenpunainen
NCS S 4040-Y70R
RAL 0504 050

Vaalean vihreä
NCS S 2010-G50Y
RAL 1108 010

Beige
NCS S 1505-Y20R
RAL 1013

Beige
NCS S 2005-Y20R
RAL 0858 010

Vaalea beige
NCS S 1010-Y
RAL 1009 010

Vaalean harmaa
NCS S 1002-Y
RAL 9002

Vaalean keltainen
NCS S 1010-Y30R
RAL 1015

Punamulta
NCS S 5040-Y80R
RAL 0403 030

Ruskeanvihreä
NCS S 3010-G80Y
RAL 0707 010

Tumman keltainen
NCS S 2030-Y20R
RAL 0707 040

Harmaanruskea
NCS S 3005-Y20R
RAL 7032

Keltainen
NCS S 1020-Y10R
RAL 0908 030

Harmaanruskea
NCS S 3005-Y20R
RAL 7032

Keltainen
NCS S 100-Y20R
RAL 0808 030

Tehostevärit kortte- Harmaa
NCS S 3502-Y
lit 2158 ja 2157

Vaalea terra
NCS S 3020-Y30R
RAL 0606 030

Vaalea ruskea
NCS S 3010-Y20R
RAL 0707 020

Hiekka
NCS S 2005-Y
RAL 9002

Vaalean ruskea
NCS S 3010-Y30R
RAL 0707 020

Beige
NCS S 2010-Y20R
RAL 0808 010

Beige
NCS S 2005-Y20R
RAL 0858 010

Punaoranssi
NCS S 3040-Y50R
RAL 0606 030

Ovet ja ikkunat
korttelit 2155 ja
2156

Beige
NCS S 2010-Y20R
RAL 0808 010

Ovet ja ikkunat
korttelit 2152 ja
2153

Tumman keltainen
NCS S 2030-Y20R
RAL 0707 040

Lämmin harmaa
NCS S 2502-Y
RAL 7044

Punertavan harmaa
NCS S 5005-Y50R
RAL 0505 010

Vaalean vihreä
NCS S 2010-G50Y
RAL 1108 010

Vaalean vihreä
NCS S 2010-G90Y
RAL 0708 010

Tumman keltainen
NCS S 2030-Y20R
RAL 0707 040

Terracotta
NCS S 3040-Y30R
RAL 0606 050

Vaalean ruskea
NCS S 3010-Y10R
RAL 0707 020

Ruskeanpunainen
NCS S 5020-Y50R
RAL 0505 020

Ruskeanvihreä
NCS S 3010-G80Y
RAL 0707 010

Tumman keltainen
NCS S 2030-Y10R
RAL 1002

Terracotta
NCS S 3040-Y30R
RAL 0606 050

Harmaanruska

Ruskeanharmaa
NCS S 5005-Y20R
RAL 0605 010

Harmaa
NCS S 3502-Y
RAL 7038

Ruskeanvihreä
NCS S 3010-G80Y
RAL 0707 010

Harmaa
NCS S 4502-Y
RAL 0605 010

NCS S 4010-Y30R
RAL 0506 010
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3.8 AO-KORTTELIT 2153, 2155 JA 2157
Asuinrakennusten pääjulkisivumateriaalina on rappaus. Rakennuksen
ulkopuolisten tukipylväiden ym. rakenteiden tulee olla ruskean tai harmaan
sävyin kuultokäsiteltyä tai peittomaalattua puuta. Terassien tai parvekkeiden
kaiteiden tulee olla värikartan tehostevärien tai rakennuksen julkisivujen
mukaisin värein maalattua puuta.

Värikartta
Sivun 42 värikartasta ilmenee kortteleiden
2153, 2155 ja 2157 rakennusten valittavat
värit.

Piharakennukset ja aidat
Pysäköinti tapahtuu asuntopihoilla autotalleissa tai -katoksissa, ja autotallin/katoksen materiaaleihin ja väreihin
soveltuvat samat ohjeet kuin asuinrakennukseenkin.

Pihasuunnitelma 1:1500, korttelit 2153, 2155 ja 2157.

Yleistä

J u l k i s i v u ma t e r i a a l i t j a
k a t t o k u l ma t
Pääjulkisivumateriaalin tulee kortteleissa 2153, 2155 ja 2157 olla
rappaus.
Kaikissa kortteleissa katttomateriaalina tulee olla kattotiili tai konesaumattu pelti tai vastaava moderni
sovellus.
Kattokaltevuuksien tulee olla välillä
1:3-1:5.
Kattomuotona tulee olla harja- tai
pulpettikatto.
Kattomuodon ja -kaltevuuden on
oltava sama koko korttelin alueella.

Erillispientalojen korttelit
muodostavat
kaarevan reunan puistoalueen suuntaan.
Puistoalueille suuntautuvat tontit mahdollistavat aurinkoiset pihat ja avarat näkymät.
Rakennusten suositellaan olevan pääosin
kaksikerroksisia. Osa rakennusmassasta voi
kuitenkin olla myös yksikerroksinen.
Korttelialueiden talojen tulee olla ilmeeltään
hyvin toisiinsa sopivia, mutta rakennusten
yksityiskohdissa ja väreissä sallitaan vaihtelua. Rakennusten tulee olla yleisilmeeltään
yksinkertaisia, mutta massoittelun, ikkunoiden
sijoittelun yms. suhteen mielenkiintoisesti sommiteltuja.

Mikäli asuinrakennukseen ei kiinteästi
liity irtaimistovarastoa on asuntopihalle
sallittua rakentaa erillinen, enintään 7
m2 suuruinen varastorakennus. Varastorakennuksen ja muiden piharakennusten tulee olla maalattu värisuunnitelmassa esitetyin pääjulkisivuvärein tai
tehostevärein.
Tontit on rajattava leikattavin, enintään 1,5
m korkein pensasaidoin. Kadunpuoleisella
etupihalla istutusten tulee olla matalampia,
ja pensasaita voidaan korvata myös vapaammin kasvavin istutuksin. Istutusten sijaan tai
ohella pihat voidaan rajata myös matalin lautaaidoin, mutta silloin aidan tulee olla ilmeeltään
ja väritykseltään hillitty ja yhdenmukainen koko
korttelin alueella.

Julkisivujen ja kattojen materiaalit ja värit
Kaikissa kortteleissa julkisivujen ja kattojen
värityksessä tulee noudattaa värisuunnitelmaa.
Värityksen avulla korttelit liitetään yhteen viereisten kortteleiden värimaailmaan.
Esimerkkipihasuunnitelma 1:1500, korttelit 2153, 2155 ja 2157.
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3.9 AP-KORTTELIT 2160 JA 2161
tulee käsitellä siten, että korttelialueen ja puistoalueen välille ei
synny jyrkkää rajaa, vaan korttelipihat jatkuvat luontevasti puistoon.
Sen sijaan asuntopihojen yleisiä
alueita vastaan oleva reuna tulee
rajata pensasaidalla.
Asuntojen keskelle on sijoitettava
laaja yhtenäinen piha-alue, jonne
mahtuu istutusalueiden lisäksi
leikki- ja oleskelualueita sekä
paikat pihavarastolle ja tomustelineelle.
Pysäköinti

pääjulkisivuvärit ovat harmaan eri sävyjä,
korttelin 2161 vaaleita keltaisen ja vihreän
sävyjä. Tehosteväreillä sekä ikkuna- ja oviväreillä luodaan väritykseen vaihtelua.
Kortteleiden rakennusten julkisivujen tulee olla
pääasiallisesti puuverhoiltuja. Terassien tai
parvekkeiden kaiteiden tulee olla värikartan
tehostevärien tai rakennuksen julkisivujen
mukaisin värein maalattua puuta.

Pihasuunnitelma 1:1500, korttelit 2160 & 2161.

Yleistä
J u l k i s i v u ma t e r i a a l i t j a
k a t t o k u l ma t
Pääjulkisivumateriaalina tulee olla
puu.
Molemmissa kortteleissa kattomateriaalina tulee olla kattotiili.
Kattokaltevuuksien tulee olla välillä
1:13-1:5.
Kattomuotona tulee olla harja- tai
pulpettikatto.
Kattomuodon ja -kaltevuuden täytyy
olla sama koko korttelin alueella.

Korttelit ovat asuinpientalojen korttelialuetta
(AP) ja ne sijoittuvat metsäalueiden väliin
rajautuvaan laaksoon Musketöörinpuiston
reunaan. Kortteli 2160 rajautuu myös Laamanninpuistoon.
Maastoltaan vaihtelevilla, loivaan rinteeseen
sijoittuvilla tonteilla on rakennusten istuttamiseen maastoon kiinnitettävä erityistä huomiota.
Rakennukset tulee sovittaa maastoon siten,
ettei rakennuksiin synny korkeita sokkelipintoja eikä voimakkaita maaston leikkauksia tai
pengerryksiä.
Julkisivujen materiaalit ja värit
Julkisivujen ja kattojen värityksessä tulee
noudattaa värisuunnitelmaa. Korttelin 2160
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Molemmissa kortteleissa pysäköinti
suositellaan järjestettävän ensisijaisesti asuntokohtaisiin pihoihin,
mutta myös erillisten pysäköintialueiden järjestäminen sallitaan.
Kaikki korttelialueilla sijaitsevat pysäköintipaikat voidaan kattaa käyttäen asuinrakennusten
julkisivujen mukaisia materiaaleja ja värejä.

Piharakennukset ja aidat
Mikäli asuinrakennukseen ei kiinteästi liity
irtaimistovarastoa on asuntopihalle sallittua
rakentaa erillinen, enintään 7 m2 suuruinen
varastorakennus. Varastorakennuksen tulee
olla ilmeeltään asuinrakennukseen hyvin sopiva
ja julkisivujen värisuunnitelmassa esitetyin
pääjulkisivuvärein tai tehostevärein maalattua puuta.
Aitojen suhteen tulee noudattaa sivuilla 30 ja
32 annettuja yleisiä ohjeita.
Yhteiset piha-alueet
Korttelien yhteisalueet käsitellään puistomaisesti
ja istutetaan nurmella tai maanpeitekasveilla.
Kortteleiden puistoon rajoittuvat reuna-alueet

Korttelialueella tai sen läheisyydessä olevat ja
säilytettävät vanhat puut luovat asuinalueelle
viihtyisyyttä ja identiteettiä. Espoon Nöykkiö.
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Tehostevärit
kortteli 2160

Pääjulkisivuvärit
kortteli 2161

Tehostevärit
kortteli 2161

Vaalea kelt.
NCS S 2020-Y20R
RAL 1001

Vaalea beige
NCS S 1010-Y
RAL 1009 010

Vaalea ruskea
NCS S 3010-Y20R
RAL 0707 020

Pääjulkisivuvärit
kortteli 2160

Lämmin roosa
NCS S 2020-Y40R
RAL 0507 030

Vaalea keltainen
NCS S 1010-Y10R
RAL 0959 010

Harmaa
NCS S 3502-Y
RAL 7038

Vihertävä beige
NCS S 1005-G80Y
RAL 1013

Vaalea terra
NCS S 3020-Y30R
RAL 0606 030

Hiekka
NCS S 2005-Y
RAL 9002

Lämmin harmaa
NCS S 4010-Y10R
RAL 0606 010

Vaalean harmaa
NCS S 1502-Y
RAL 9002

Ovet ja ikkunat
kortteli 2160

Vaalean vihreä
NCS S 2010-G50Y
RAL 1108 010

Ovet ja ikkunat
kortteli 2161

Vihertävän harmaa
NCS S 2502-G
RAL 1407 005

Tumman keltainen
NCS S 2030-Y20R
RAL 0707 040

Harmaan vihreä
NCS S 3010-G90Y
RAL 0857 020

Tumman keltainen
NCS S 2030-Y20R
RAL 0707 040

Vaalea ruskea
NCS S 3010-Y20R
RAL 0707 020

Kellanvihreä
NCS S 3020-G90Y
RAL 1007 030

Vaalea terra
NCS S 3020-Y30R
RAL 0606 030

Harmaa
NCS S 3502-Y
RAL 7038

Punertavan harmaa
NCS S 4005-Y50R
RAL 0506 010

Ruskeanharmaa
NCS S 5005-Y20R
RAL 0605 010

Värikartta
HUOM! Värisävyt tulee tarkistaa
aidoista värimalleista. Painoteknisistä syistä tässä
näkyvät värimallit
ovat vain suuntaa
antavia.

Kaavaote 1:1500, korttelit 2160-2161.

3.

Korttelissa 2160 asuinrakennukset sijaitsevat laajan puistomaisen korttelipihan ympärillä.
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3.10 AO-KORTTELIT 2162-2166
Kortteleiden rakennusten julkisivujen tulee olla
joko rapattuja tai muurattua savitiiltä. Lisäksi
pienempinä pintoina (korkeintaan 20 % julkisivualasta) voidaan käyttää puuta.
Rakennuksen ulkopuolisten tukipylväiden ym.
rakenteiden tulee olla ruskean tai harmaan
sävyin kuultokäsiteltyä tai peittomaalattua
puuta. Terassien tai parvekkeiden kaiteiden
tulee olla värikartan tehostevärien tai rakennuksen julkisivujen mukaisin värein maalattua
puuta.

Säilytettävä kasvillisuus
Korttelialueilla kaavassa osoitettu säilytettävän puuston alueet on säilytettävä tonttien
takaosissa mahdollisimman koskemattomana
ja tarvittaessa on istutettava lisää puita siten,
että alueet soveltuvat myös liito-oravien liikkumisreiteiksi.
Istutuksissa tulee käyttää alueella jo olevia
tai muuten luonteeltaan alueen luonnonympäristöön sopivia lajikkeita.

Piharakennukset ja aidat
Pysäköinti on järjestettävä asuntopihoilla
autotalleissa tai -katoksissa, joiden materiaaleihin ja väreihin soveltuvat samat ohjeet
kuin asuinrakennukseenkin.
Varastorakennusten tulee olla ilmeeltään
asuinrakennukseen hyvin sopivia ja niitä
koskee samat rakentamisohjeet kuin asuinrakennukseenkin.
Muiden mahdollisten piharakennusten ja rakenteiden sekä aitojen tulee olla vaalein sävyin
kuultokäsiteltyä tai peittomaalattua puuta.

Pihasuunnitelma 1:1500, korttelit 2162-2166.

Yleistä
Erillispientalojen korttelit (AO) muodostavat
suhteellisen väljän pientaloryhmän metsäiseen
ja mäkiseen maastoon lähelle Espoonlahden
ranta-alueita. Virkistysalueisiin rajoittuva kortteleiden reuna-alueille ja korttelin 2165 keskelle
on jätettävät metsäiset vyöhykkeet liito-oravan
liikkumareittien säilyttämiseksi.
Asuinrakennukset ovat pääsääntöisesti enintään kaksikerroksisia, rinnetonteilla voidaan
kuitenkin rakentaa myös osittain kolmikerroksisia rakennuksia. Korttelialueiden talojen tulee
olla ilmeeltään hyvin toisiinsa sopivia, mutta
rakennusten yksityiskohdissa ja väreissä tulee
olla vaihtelua. Rakennusten tulee olla yleisilmeeltään yksinkertaisia, mutta massoittelun,
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ikkunoiden sijoittelun yms. arkkitehtonisen
ilmeen osalta sallitaan erilaisia ratkaisuja.
Rakentamisen tavoitteena on funktionalistisen arkkitehtuurin mukainen yksinkertaisuus
ja muotoselkeys.
Jyrkässä maastossa tulee rakennusten istuttamiseen rinteeseen kiinnittää erityistä huomiota,
siten ettei synny korkeita sokkelipintoja tai
voimakkaita maaston leikkauksia tai pengerryksiä. Betonipintaisen sokkelin näkyvän osan
tulee olla korkeintaan 0,7 m korkuinen.
Julkisivujen materiaalit ja värit
Kaikissa kortteleissa julkisivujen ja kattojen
värityksessä tulee noudattaa värisuunnitelmaa.

Piha-alueet
Asuntokohtaiset pihat tulee rajata pensasaidoilla, jotka voivat olla tontin sisääntuloreunalla
enintään 1 m ja muilla reunoilla enintään 1,5
m korkuisia. Sisääntulon puoleisella rajalla on
salittua käyttää myös puurakenteisia aitoja,
sisääntulot tonteille voidaan varustaa enintään
metrin korkuisilla porteilla. Niitä tontinrajoja,
jotka rajautuvat metsäalueeseen, ei tarvitse
rajata aidalla, mutta tontin raja tulee kuitenkin
merkitä niin, että yleinen ja yksityinen alue
voidaan erottaa.

J u l k i s i v u ma t e r i a a l i t j a
k a t t o k u l ma t
Asuinrakennusten pääjulkisivumateriaalina tulee kaikissa kortteleissa
olla rappaus.
Kaikissa kortteleissa tulee kattomateriaalina olla konesaumattu pelti tai
vastaava moderni sovellus.
Kattomuoto voi olla joko harjakatto
tai pulpettikatto. Samassa korttelissa
sijaitsevissa asuinrakennuksissa
tulee olla yhtenevä kattomuoto.
Kattoterassit ovat sallittuja.
Kattokaltevuuksien tulee olla enintään 1:3.
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Pääjulkisivuvärit
korttelit 2162, 2163,
2164, 2166

Pääjulkisivuvärit
kortteli 2165

Tehostevärit
kortteli 2165

Vaalean ruskea
NCS S 3010-Y10R
RAL 0707 020

Vaalea terra
NCS S 3020-Y30R
RAL 0606 030

Beige
NCS S 2010-Y20R
RAL 0808 010

Valkoinen
Pääjulkisivuvärit
korttelit 2162, 2163, NCS S 0505-R60B
RAL 9003
2164, 2166

Tiilenpunainen
NCS S 4040-Y70R
RAL 0504 050

Punertavan harmaa
NCS S 4005-Y50R
RAL 0506 010

Kellanvaalea
NCS S 1005-Y
RAL 1013

Tehostevärit
korttelit 2162, 2163,
2164, 2166

Punertavan harmaa
NCS S 5005-Y50R
RAL 0505 010

Harmaanruskea
NCS S 4010-Y30R
RAL 0506 010

Vaalea beige
NCS S 1505-Y10R
RAL 9002

Vaalea ruskea
NCS S 3010-Y20R
RAL 0707 020

Tumman punainen
NCS S 5030-Y80R
RAL 0304 020

Tummanruskea
NCS S 8505-Y20R
RAL 0402 005

Hiekka
NCS S 2005-Y
RAL 9002

Vaalean ruskea
NCS S 3010-Y30R
RAL 0707 020

Punaruskea
NCS S 6010-Y50R
RAL 0304 020

Tumman keltainen
NCS S 2030-Y20R
RAL 0707 040

Beige
NCS S 2010-Y20R
RAL 0808 010

Harmaa
NCS S 3502-Y
RAL 7038

Valkoinen
NCS S 0505-R60B
RAL 9003

Harmaan vihreä
NCS S 3010-G90Y
RAL 0857 020

Vaalea kelt.
NCS S 2020-Y20R
RAL 1001

Ruskeanharmaa
NCS S 5005-Y20R
RAL 0605 010

Värikartta
Kaavaote 1:1500, korttelit 2162-2166.

HUOM! Värisävyt tulee tarkistaa
aidoista värimalleista. Painoteknisistä syistä tässä
näkyvät värimallit
ovat vain suuntaa
antavia.

Kortteleihin 2162-2166 rakennetaan suuria
rapattuja omakotitaloja, joiden ilmeessä tavoitellaan veistoksellisuutta. Kuvan talo Tallinnasta.

Esimerkkikaaviot osoittavat, millaisia rakennuksia voi rakentaa, jos kaavassa määritelty kerrosluku on (1/2)III. Tasamaalle rakennettaessa
voi kerroksia olla korkeintaan kaksi. Oikeanpuoleinen kaavio osoittaa suurimman mahdollisen
kerrosmäärän rinnetontilla. Harmaalla rasteroitu
alue kuvaa kerrosalaan laskettavaa tilaa.

3.

Lämmin harmaa
NCS S 4010-Y10R
RAL 0606 010

Harmaanruskea
NCS S 6005-Y20R
RAL 0755 010
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3.11 KOKO KAAVA-ALUEEN VÄRIKARTTA (ESIMERKKI)

Värikarttaan on merkitty esimerkinomaisesti
korttelikohtaisesti suositeltavat pääasialliset
julkisivuvärit. Näiden lisäksi on korttelikohtaisissa ohjeissa esitelty suositeltavat julkisivujen tehostevärit. Korttelin sisällä värit
voidaan valita määritellystä väripaletista
vapaasti.
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VIRKISTYSALUEET

4.

4.1 YMPÄRISTÖN YLEISSUUNNITELMA
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4.2 REITIT JA LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Lähivenelaituri
Alueleikkipaikka
Korttelialueilla sijaitsevat leikkipaikat
Lähiuimapaikka
Koirapuisto
Lintutorni
Espoonlahden kiertävä reitti
(valaistu ja esteetön)
Valaistu / esteetön reitti
Esteetön reitti
Reitti / polku
Kehitettävä reitti / polku
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4.

4.3 VIRKISTYS- JA PUISTOALUEITA KOSKEVAT YLEISET OHJEET
Alueelliset leikkipaikat ja oleskelualueet
Virkistysalueille on osoitettu kolme alueellista leikkipaikkaa. Ne sijoittuvat Vapaaherrattaren puiston niitylle, Musketöörinpuiston
viljelypalstojen yhteyteen ja korttelin P 2154
läheisyyteen. Leikkipaikat sijaitsevat keskeisesti merkittävien alueellisten virkistysreittien
yhteydessä (Musketöörinpolku ja Mamsellinpolku). Leikkipaikkojen lisäksi päiväkodin piha
leikkivälineineen palvelee koko alueen ilta- ja
vapaa-ajan toimintaa. Kortteleiden 2152 ja
2158 istutusalueilla sijaitsevat leikkipaikat
suunnitellaan korttelialueiden lasten lisäksi
laajemman alueen käyttöön osoittamalla riittävät varusteet leikkialueille. Kallioalueet ja
metsät tarjoavat vapaaseen leikkiin soveltuvia
ns. luonnonleikkipaikkoja.

Alueellisten leikkipaikkojen välineitä valikoitaessa otetaan huomioon välineen mahdollisimman monipuolinen käyttö. Esim. Lappsetin
valikoimissa on esteettömiä leikkipaikka- ja
kuntoiluvälineitä, jotka on tarkoitettu eri-ikäisten
käyttöön. Tällä lisätään leikkipaikan käyttöä ja
tarjotaan mahdollisuus ikääntyvien ihmisten
monipuoliselle liikkumiselle lähiympäristössä.
Välineiden ja kalusteiden väritys sovitetaan
luonnonympäristöön.
Oleskelu on keskitetty tärkeimpien kevyenliikenteen raittien ja leikkipaikkojen yhteyteen ja
Båthusuddenille. Raittien varteen sijoitettavat
penkit ja istumapaikat sijoitetaan näköalapaikkoihin, keskeisten risteysalueiden läheisyyteen
sekä maisemallisesti ja luonnon olosuhteiden
kannalta mielenkiintoisiin ja pienilmastollisesti
miellyttäviin kohtiin. Esteettömän pääreitin
varressa penkkejä tulee olla riittävän tiheässä; esim. istuskelu- ja lepomahdollisuus

noin sadan metrin välein. Levähdyspaikalle
sijoitetaan roska-astia. Kallioalueilla penkit
asennetaan suoraan kallioon, metsäisillä ja
avoimilla alueilla oleskelupaikkojen alustat
toteutetaan kivituhkapintaisina.

Lähiliikuntapaikka voi toimia paitsi lasten, myös
aikuisten kohtauspaikkana. Kuva Espanjasta.

Esimerkki istutuksilla suojatusta leikkipaikasta. Kuva Ivy playground, Boise Oregon.
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Leikkivälineet aktivoivat lapsia liikkumaan.
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Esimerkkejä liikunta- ja leikkivälineistä.

KARTANONRANTA SUNDET 3 LAATU- JA YMPÄRISTÖOHJE

VIRKISTYSALUEET

KARTANONRANTA SUNDET 3 LAATU- JA YMPÄRISTÖOHJE

Reitit ja polut
Alueelliset virkistysalueiden pääreitit, Musketöörinpolku ja Mamsellinpolku, toteutetaan virkistysalueilla 3 m leveinä. Ohjeellisina esitetyt
parannettavat puistokäytävät toteutetaan 1,5
m leveinä. Raitit sovitetaan maaston muotoihin
tai parannetaan olemassa olevia polkuja.
Pääraitit toteutetaan esteettöminä (esim. suurin
sallittu, hetkellinen enimmäiskaltevuus 8 %).
Pääreittien pintamateriaaliksi virkistysalueilla
suositellaan kivituhkaa, ainoastaan katualueelle
sijoittuvat kevyenliikenteen osuudet toteutetaan
asfalttipintaisina. Sivureitit, puistokäytävät ja
polut toteutetaan kivituhkapintaisina. Lehtojen
ja kangasmetsien sijoittuvat polut toteutetaan
kuorihakepintaisina.

4.

Sundsbergsvikenin ja Djupvikenin ranta-alueiden
ja metsäisten mäkien polkuja parannetaan 1,5
m leveinä reitteinä, joiden alueelta tarvittaessa
poistetaan kasvillisuus. Rantaan sijoitettavien
reittien toteuttaminen on tavoitteellista sen
vuoksi, että yleisesti halutaan kulkea vesialueen välittömässä läheisyydessä. Vaarallisille
maastonosuuksille ei ohjata kulkua. Olevien
polkujen käyttöastetta tarkkaillaan mahdollista
uudelleenarviointia varten.
Hiihtoladut ohjaavat suunnitellusta urheilupuistosta Vapaaherrattaren puiston rantaan.
Niittylatu sijoitetaan metsänreunaan rakennettavan esteettömän reitin ja avoimen niityn
välille. Tilavaraus sille on 6 m, jolloin siinä
sijaitsevat vierekkäin perinteisen- ja luistelutyylin latuosuudet.

Laakeille ja tasaisille kallionlakialueille sijoittuvilla sivureiteillä ja puistopoluilla voi olla myös
suoraan kalliopintaan maakivillä merkittyjä
osuuksia.
Suunnitelman lähtökohtana on alueen säilyminen mahdollisimman luonnontilaisena.
Reittien ja toimintojen rakentaminen alueelle
tehdään hienovaraisesti. Olemassa olevaa
reitistöä parannetaan vastaamaan kasvavan
kulutuksen tarpeita. Hyvin kulutusta kestäville
alueille sijoitetaan valtaosa ranta-alueen reiteistä. Huonosti kulutusta kestävillä alueilla
kulunohjauksen merkitys korostuu. Kaikkein
herkimmille kasvillisuusalueille, mm. karuille
kalliomänniköille (Vapaaherranpuiston koillisosat ja Mamsellinranta) , ei ohjata lainkaan
kulkua.
Osalle helppokulkuisia alueita rakennetaan
esteettömiä 3 metriä leveitä kivituhkapolkuja
muodostamaan perusreitistö. Esteettömät reitit
valaistaan ja niiden varsille rakennetaan sadan
metrin välein valaistu levähdyspaikka, jossa on
penkki ja roska-astia. Valtaosa kaava-alueen
reiteistä on esteettömiä.

Mamsellinpolku
oja

latu 6 m.

polku

koirapuisto

Mamsellinranta/
kuusikangas

Reittien ylläpitoon on kiinnitettävä huomiota
lumen aurauksen ja pinnan tasaisuuden
osalta.
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+16
istutettavat puut

avokallio/jyrkänne
+10
kuusikangas

+5

+4

pollari- polku
valaisin

Mamsellinpolku

+14
lehto

polku

lehto

+13
lähiliikuntapaikka

polku latu 6 m.

+12

torpan kivijalka

+15

avokallio
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polku
(esteetön)

polku

silta

hiihtolatu

istutettavat puut

kosteikkoallas

latu

polku
(esteetön)
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4.

Kasvillisuuden käsittely ja täydennysistutukset
Luonnonmukaisilla alueilla kasvillisuus muodostuu pääosin olevasta kasvillisuudesta, jota
hoidetaan metsänhoidollisin toimenpitein ja
täydennetään luontaisilla lajeilla. Leikkipaikoilla sekä keskeisillä reittien reuna-alueilla
ja toiminnallisilla alueilla luonnonkasvillisuutta
voidaan täydentää kasvupaikkatyyppiin ja olosuhteisiin soveltuvilla jalopuilla, koriste- ja kulttuurikasvillisuuslajikkeilla. Lajiston tulee olla
helppohoitoista ja kestävää ja taimien kotimaista
alkuperää. Leikkipaikkojen lähiympäristössä
ei tule käyttää myrkyllisiä tai piikkisiä kasvilajeja. Leikkipaikoille voidaan istuttaa vaikkapa
herukkapensaita, joista voidaan syödä marjoja
leikin lomassa.
Kasvillisuustyyppien mukaiset hoito-ohjeet on
esitetty kohdassa 4.5.
Kalusteet ja varusteet
Asemakaava-alueen yleisillä alueilla, katuympäristössä ja virkistysalueilla käytetään yhtenäisiä, toisiinsa sopivia kaluste-, varuste- ja
valaisinperheitä, jotka muodostavat erilaisista
suurkorttelialueista koostuvasta alueesta yhtenäisenä hahmottuvan kokonaisuuden.
Virkistysalueiden kalusteiksi valitaan katu- ja
aukioalueiden kalusteiden tyyliin sopivat, puistomaiseen ympäristöön soveltuvat kalusteet.
Penkit, roskakorit ja valaisinpylväät käsitellään
yhtenäisellä värityksellä, joka on sama kuin
katualueilla tai sopii katu-alueiden kalusteiden
värimaailmaan.

Virkistysalueiden kalusteiden ja varusteiden
tulee sopia yhteen sekä katujen ja aukioiden kalusteiden että puistomaisen ympäristön kanssa.
Valaistus
Musketöörinpolku, Mamsellinpolku, Konsulinrannan polku ja leikkipaikat valaistaan valittua
valaisintyyppiä käyttäen matalaan pylvääseen
asennettuna ja asianmukaisella valaistusteholla. Valonlähteenä pyritään käyttämään hyvin
värejä toistavia lamppuja.
Leikki- ja oleskelualueilla perusvalaistusta
voidaan täydentää tunnelmallisilla erikoisvalaisimilla kuten pollarivalaisimilla. Rantaan
sijoittuvilla reitin osuuksilla tulee ottaa huomioon suojelualueen vaatimukset valaisutehon
suhteen. Båthusuddenin oleskelupaikan puistoraitilla suositellaan käytettäväksi matalaa
pollarivalaisinta.

Virkistysalueelle valitaan peruspenkiksi
käsinojilla varustettu malli. Leikkipaikoille ja
oleskelualueelle valitut kalusteet ja varusteet
voivat olla yksilöllisiä ja poiketa muille alueille
valituista kalustemalleista ja väreistä. Niiden
tulee kuitenkin sopia koko alueen yhtenäiseen
ilmeeseen.

Lintutorni osana maisemaa. Britzer Garten, Berliini, Saksa.
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4.4 RANNAN VIHERALUE
kaava-alueen rajaus

kaava-alueelle sijaitsevan
Natura alueen rajaus

2

1

3

meriuposkuoriaisen Virkistysalueiden rungon muodostaa Espoonsuojelualueen rajaus lahden rannan luonnonmukainen metsä. Se
koostuu sekapuu-, kuusi- ja mäntykankaasta,
jossa esiintyy paikoitellen kalliomännikköä ja
lehtoa. Virkistysalueella sijaitsee suuri avoin
entinen pelto. Suuri osa rannan viheralueesta
on osa ekologista suojelualuetta (s-1).

4

9
5

8

7

6

Yleiset ohjeet

Espoonlahden luonnonsuojelualue (kuvassa näkyy
osa n. 190 ha kokonaisuudesta)
rannan viheralue (”Rantapuisto”)

Virkistysalueille on osoitettu erityyppisistä reiteistä koostuva reitti- ja polkuverkosto, joka
yhdistää virkistysalueiden ja asemakaava-alueen
eri osia. Ennen toteutusta alueilta tulee laatia
tarkemmat suunnitelmat, luonnonmukaisilta
alueilta hoitosuunnitelmat sekä leikki- ja oleskelualueilta toteutussuunnitelmat. Suunnitelmissa esitetään mm:
 UHLWWLHQWRLPLQQDOOLVWHQDOXHLGHQMD
kasvillisuusalueiden liittyminen korttelialueisiin ja ympäröivien alueiden
korkeusasemiin
 VlLO\WHWWlYlWNDVYLOOLVXXVDOXHHWMD
yksittäispuut sekä niiden suojaus
 W\|PDDQDLNDLVWHQMlUMHVWHO\MHQSHULaatteet ja aluevaraukset

muut puistoalueet
RANNAN VIHERALUE
1 . Konsulinranta
2. Vapaaherranpuisto
3. Vapaaherrattarenpuisto
4. Mamsellinranta
PUISTOALUEET
5. Laamanninpuisto
6. Musketöörinpuisto
7. Konsulinpuisto
8. Hovipojanpolun puistoalue
MUUT VIHERALUEET
9. Suojaviheralue
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suojaviheralue

Johdanto
Luonnonoloiltaan arvokkaimmat alueet ovat
Espoonlahteen rajautuvat rantametsiköt ja niityt
sekä suojeltu Laamanninpuiston jalopuumetsikkö. Rantametsiköt on osoitettu virkistysalueiksi (VL/s), joita on hoidettava luonnonmukaisina ja joissa luonnon ominaispiirteiden
säilymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Lähivirkistysalueilla (VL/s, VL) ihmisten kulkeminen kanavoidaan luontopoluille.

Niiden korttelien osalta, kun ne sijoittuvat nykyiseen metsään, tulisi tulevien reunavyöhykkeiden kasvillisuuden valmennustoimenpiteet
aloittaa muutamia vuosia ennen varsinaisen
rakentamisen aloittamista. Virkistysalueiden
ja korttelialueiden rajakohdissa puuston tulee
jatkua saumattomasti korttelialueen puolelle.
Erityisen tärkeää jatkuvuus on ekologisten
suojelualueiden (s-1) ulottuessa korttelialueiden puolelle.
Virkistysalueiden rajat tulee merkitä maastoon
ennen korttelien rakentamisen aloittamista.
Niille ei saa sijoittaa korttelien työmaa- tai
varastoalueita. Suojelualueet, muut arvokkaat
kasvillisuuskuvioalueet sekä säilytettävät yksittäispuut suojataan tarvittaessa rakennustöiden ajaksi ”Infra RYL 2006 Infrarakentamisen
yleiset laatuvaatimukset” -oppaan esittämällä
tavalla.

Niittyalueelle määritellään ns. maisemapuiden kasvupaikat, joille saa valikoidusti kasvaa
jaloja lehtipuita, muualta vesakko karsitaan
niittämisen yhteydessä.

Kasvillisuustyyppikohtaiset
hoito-ohjeet
Luonnonmukaisten alueiden hoidossa keskeisenä tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ja ominaispiirteiden säilyttäminen. Alueen
metsiä hoidetaan luonnomukaisin metsänhoitomenetelmin joilla jäljitellään metsäluonnon
omaa kehitystä.
Luonnonmukaisena hoidettavien alueiden
kasvillisuus muodostuu pääosin luontaisesta
lajistosta, jota hoidetaan kasvupaikan mukaan
ja tarvittaessa lajisuhteita ohjaillen.
Keskeisiä luonnonmukaisena hoidettavia ja
kehitettäviä alueita ovat liito-oravan säilymisen kannalta oleelliset rannan viheralueet,
kalliomänniköt, rinteiden tuoreet kangasmetsät sekä Natura 2000 verkostoon kuuluvan
Espoonlahden rantakasvillisuus, joka jätetään
luonnontilaan lukuunottamatta ns. Sipulin alueen
uimapaikkaa.
Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta
laaditussa Espoonlahden Natura 2000 -alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelmassa
on tarkasteltu alueen hoitotarpeita ja esitetty
aluetta koskevia hoitotoimenpiteitä.

Natura-alueen rantaan istutettava kasvillisuus
Båthusuddenin itäpuolella niitty ulottuu
Espoonlahden rantaan saakka. Niityn viereinen niemenkärki on kasvillisuustyypiltään
tuoretta lehtipuuvaltaista lehtoa. Sen vallitseva
kasvillisuus on koivu, jonka seassa kasvaa
kuusta. Liito-oravan liikkumisen helpottamiseksi olemassa olevien rantapuiden sekaan
suositellaan istutettavaksi koivuja.
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Kallioalueet

Konsulinranta (1)

Kallioalueet säilytetään mahdollisuuksien
mukaan yhtenäisinä ja niiden puusto säilytetään. Puulajeista suositaan mäntyjä, katajia, pihlajaa, rauduskoivua ja harmaaleppää.
Kelomännyt ja yhtenäiset katajakasvustot säilytetään. Kenttäkerrosalueet pyritään säilyttämään mahdollisimman suurelta osin kulun ja
toimintojen sijoittumisen ohjaamisen avulla.

Konsulinranta on osa lähivirkistysalueeksi
kaavoitettua ns. Espoonlahden rantapuistoa
sijoittuen suojaviheralueen välittömään läheisyyteen. Virkistysalueen länsiosan kasvillisuus on
rehevää lehtoa, jossa valtapuina on tervaleppä
ja haapa. Suojaviheralueen itäpuolella sijaitsee sinivuokkolehto. Konsulinrannan itäosa on
kallioisempaa ja sen kasvillisuus muodostuu
sekapuu- ja mäntykankaasta. Espoonlahden
rannoilla kasvaa tiheää ruovikkoa.

Reitit ja polut linjataan herkimmät kasvillisuusalueet kiertäen ja maaston muotoja noudattaen.
Ensisijaisesti vaikeimpien maastonosuuksien
reitit jätetään nykyiselleen. Jyrkimmillä alueilla
olevat sivureitit voidaan tarvittaessa toteuttaa
kallion päälle asennettavina kevytrakenteisina
puuportaina.

Tuoreet kangasmetsät

Lahopuu lehtoalueella.

Tuoreiden kangasmetsien kulutuksen kestokyky ja palautuminen rakentamisen jälkeisistä
muutoksista ovat parempia kuin karuissa kangasmetsissä. Varsinkin ruohovaltainen aluskasvillisuus on hyvin kulutusta kestävää.

Lehdot

Metsänreunoissa sekä teiden ja tonttien lähellä
suositaan lehtipuita ja -pensaita sekä jalopuita.
Haapojen säilymiseen kiinnitetään erityistä
huomiota.
Rakennettaviin alueisiin rajautuvien kuusivaltaisten metsiköiden valmentaminen tulevaan
rakentamiseen tulisi aloittaa hyvissä ajoin.
Uuteen reunavyöhykkeeseen sijoittuvat nuoria
kuusia tulee säästää, täysikasvuiset kuuset
ja tiiviit kuusiryhmät tulee poistaa, koska ne
kestävät huonosti muuttuvia valo- ja kosteusolosuhteita. Kuusien poiston jälkeen valossa
viihtyvät pioneerilajit (mänty, koivu) alkavat
ilmaantua paikalla muodostaen muuttuneissa
olosuhteissa kestävän reunavyöhykkeen.

Konsulinrannan virkistysalueella sijaitsee suojeltavia vanhoja torppapaikkoja ja sotilasrakennelmia. Rannassa sijaitsee olemassa oleva
Sundsbergsvikenin laituri, joka toimii nykyisin pienten moottori- sekä soutuveneiden ja
kanoottien maihinnousupaikkana. Leirikäytössä
ollut ns. ”Sipulin alue” rajaa Konsulinrannan

4.

virkistysalueen itäosassa. Siellä on muutamia venepaikkoja ja entisen leirikeskuksen
uimapaikka, jotka säilytetään. Uimapaikkaa
on selostettu tarkemmin kohdassa 4.6. Konsulinranta tunnetaan myös ”peikkometsänä”.
Virkistysalue on liito-oravan elinaluetta ja sen
lehtoluonteen on säilyttävä. Natura 2000 -verkostoon liitetyn vesialueen myötä säilyvälle
laiturille saa tulevaisuudessa rantautua vain
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomilla kulkuvälineillä kuten kanooteilla ja soutuveneillä.
Sundsbergsvikenin laiturin yhteyteen sijoitetaan
oleskelualue penkkeineen. Reittien parannustoimenpiteitä lukuun ottamatta virkistysalue
säilyy pitkälti entisellään ja sitä hoidetaan
luontotyypille ominaisella tavalla siten, etteivät
luonnon ominaispiirteet oleellisesti muutu.

Alueen lehdot ovat tuoretta lehtoa tai tervaleppälehtoa. Hoidon tavoitteena on säilyttää
lehtokasvillisuuden kasvuedellytykset erityisesti
kuusettumisen uhatessa. Kuusiakin jätetään
kuitenkin liito-oravien elinedellytysten säilymiseksi.
Jalopuita, haapoja- ja muita lehtipuita suositaan lehtoa harvennettaessa. Lehtojen puusto
on monipuolista ja tavoitteena on eri lajien
säilyminen. Mikäli lehdossa on poikkeuksellisen arvokas aluskasvillisuus, harvennuksen
yhteydessä tulee koota havupuiden hakkuutähteet.
Lehtojen luontainen kasvillisuus säilytetään
ohjaamalla kulku selkeästi merkityille reiteille.

Suojelualueet
Suojelualueiden hoidossa noudatetaan ohjeen
kohdassa 2.2 esitettyjä ohjeita ja suosituksia
sekä kasvupaikkatyypin mukaisia lajistosuosituksia.

Konsulinrannan reheväkasvuista lehtoa.
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VIRKISTYSALUEET
Vapaaherranpuisto (2)

Vapaaherrattaren puisto (3)

Vapaaherranpuisto on osa lähivirkistysalueeksi
kaavoitettua ns. rantapuistoa ja rajautuu länsiosastaan ns. Sipulin alueeseen. Virkistysalueen
länsi- ja itäosien kalliorannat ovat jyrkkiä ja
kulku niillä on hankalaa. Kasvillisuusalueita
ovat mäntykangas, lehto ja kuusikangas. Virkistysalueen itäosan karuimmilla kalliopaikoilla
kasvaa männikkö. Reheväkasvuisen lehtopainanteen edustalla kasvaa laaja-alainen
ruovikko. Jyrkkien kalliorinteiden edustat ovat
sen sijaan suurikokoisesta vesikasvillisuudesta
paljaita.

Vapaaherrattaren puisto on osa lähivirkistysalueeksi kaavoitettua ns. rantapuistoa. Virkistysalueella on laaja, avoin niitty, joka on
aikoinaan toiminut Sundesbergin kartanon
torppareiden peltoina. Puistossa sijaitsee
suunnittelualueen korkein mäki, jonka laella on
luonnollinen näköalapaikka. Mäen kasvillisuus
on sekapuukangasta, jonka keskellä kasvaa
karuimmalla paikalla laikkuna kalliomännikköä,
Espoonlahdella kasvaa laaja ruovikko.

Virkistysalueella sijaitsee suojeltavia vanhoja torppien paikkoja ja sotilasrakennelmia.
Vapaaherranpuisto rajaa sisälleen sekapuukankaalle sijoittuvat viisi asuinkorttelia (korttelit
2162-2166). Båthusuddenin niemi on paikallisen linnuston tarkkailun kannalta paras lintutornin sijoituspaikka. Lintutornin materiaaliksi
suositellaan kulutusta ja mahdollista ilkivaltaa
kestävää metallia. Porrasaskelmat, kaiteet ja
ylätasanteen nojailukaiteet voivat olla puisia.
Kallioiselle laakealle niemen kärjelle rakennetaan kevytrakenteinen lintutorni sekä esteetön
oleskelupaikka. Sinne sijoitetaan penkkejä ja
osoitetaan nuotio- tai grillipaikka. Vapaaherranpuistoon rakennetaan Mamsellinpolun
varteen sijoittuva lähiliikuntapaikka.
Virkistysalue on liito-oravan elinaluetta, jonka
lehtomaisen luonteen on säilyttävä. Aluetta
hoidetaan luontotyypille ominaisella tavalla
siten, etteivät luonnon ominaispiirteet oleellisesti muutu. Erillispientalojen korttelialueen
eli ns. Sipulin alueen itäpuolella sijaitsevaan
rehevään lehtoon rakennetaan rantaan asti
ulottuva polku, jonka kohdalta kasvillisuus
poistetaan. Kallioisten jyrkänteiden olevat
polut jätetään nykyiseen kuntoonsa, mutta
niiden käyttöastetta tarkkaillaan.

Vapaaherrattaren puiston metsät ovat liitooravan elinaluetta, jonka lehtoluonteen on
säilyttävä. Aluetta hoidetaan luontotyypille
ominaisella tavalla siten, etteivät luonnon
ominaispiirteet oleellisesti muutu. Niitty pidetään avoimena niittämällä se muutamia kertoja
kasvukauden aikana. Ojaan on mahdollista
tehdä kaksi kosteikkoa levennyksillä, joiden
rannoille istutetaan koivua ja tervaleppää.
Ojan piennarta korostetaan paikoin puuistutuksilla. Liito-oravan liikkumisen helpottamiseksi ranta-alueelle istutetaan olevien puiden
jatkoksi suuria puita.
Niityn laidoille, metsän reunaan rakennetaan
esteetön reitti (Mamsellinpolku), jota myöten
pääsee Båthusuddenin oleskelupaikalle. Polulle
rakennetaan kaksi puista siltaa ylittämään olemassa olevan puron. Esteetön reitti valaistaan
lintuvesialueen suojeluarvot huomioon ottaen

matalalla pollarityylisellä valaisimella. Polun
vierelle varataan hiihtolatua varten puuttomana
pidettävä 6 m leveä alue. Näköalapaikalle
johtavia vaikeakulkuisia reittejä parannetaan
harventamalla kasvillisuutta ja parantamalla
polunpohjaa sorapinnoitteella.

Mamsellinranta (4)
Mamsellinranta on osa lähivirkistysalueeksi
kaavoitettua ns. rantapuistoa, jonka kasvillisuus
on kuusikangasta. Virkistysalueen etelälaidalla
on avoimia niittyjä. Alueella sijaitsee suojeltavia vanhoja torppapaikkoja ja niitä yhdistäviä
kulutuksella muodostuneita polkuja.
Mamsellinranta on liito-oravan elinaluetta, jonka
lehtoluonteen on säilyttävä. Aluetta hoidetaan
luontotyypille ominaisella tavalla siten, etteivät luonnon ominaispiirteet oleellisesti muutu.
Olemassa olevalle Vapaaherrattaren puistoon
liittyvälle niittyaukealle rakennetaan aidattu ja
riittävin puuistutuksin varustettu koirapuisto,
jossa on erilliset alueet pienille ja suurille koirille. Mamsellinrannan lävitse ohjataan alueellinen pääreitti. Olevat polut jäävät nykyiseen
kuntoonsa.

Kosteikkokasvillisuus
Konsulinrannan suojaviheralueen-, Musketöörinpuiston- ja Vapaaherrattaren puiston
uoman levennysten kosteikot
Kosteikossa tarvitaan eri syvyyksissä viihtyviä
kasveja. Kasveja valittaessa on tutkittava paikallista ympäristöä ja siellä kasvavia lajeja. Kosteavyöhyke on keskivedenpinnan yläpuolella.
Märällä vyöhykkeellä veden syvyys on 0 - 20
cm ja esim. rentukka viihtyy tällä vyöhykkeellä.
Matalanvedenvyöhykkeen syvyys on 20 - 40
cm ja syvänvedenvyöhykkeen 40 - 100 cm.
Useimmat kosteikkokasvilajit kasvavat 0 - 30
cm syvyydessä.

Vapaaherrattarenpuisto.
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Keskiveden yläpuolella olevalla kostealla
vyöhykkeellä viihtyvät rantakukka (Lythrum
salicaria), ranta-alpi (Lysimachia vulgaris),
mesiangervo (Filipendula ulmaria). Märällä vyöhykkeellä viihtyvät rentukka (Caltha palustris),
rantayrtti (Lycopus europaeus) ja terttualpi
(Lycimachia thyrsifolia).
Mataliin vesiin sopivia lajeja ovat erilaiset
sarakasvit (Carex-lajit), kapea osmankäämi
(Typha angustifolia), rantapalpakko (Sparganium
emersum), sarjarimpi (Butomus umbellatus)
ja keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus).
Kosteikon syvimpiin osiin sopivia lajeja ovat
lumpeet (Nymphaea sp.), ulpukka (Nuphar
lutea) ja järvikaisla (Scirpus lacustris).
Lajien valinta riippuu järjestelmän tavoitteesta.
Veden puhdistamiseen ei tarvita suurta lajivalikoimaa, mutta elämysarvolle ja biologiselle
monimuotoisuudelle lajirikkaus on tärkeä.

Vapaaherrattaren puiston
uoman levennykset
Kosteikkoaltaita rakennettaessa on
otettava huomioon alueen halkaiseva
maakaasuputki. Maankaivutöitä ei saa
suorittaa 5 m lähempänä maakaasuputkea. Vapaaherrattaren puiston
mahdollisten kosteikkoaltaiden jatkosuunnittelussa tämä tulee ottaa
huomioon.

VIRKISTYSALUEET
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4.4 PUISTOALUEET
Musketöörinpuisto (6)
Musketöörinpuisto on pinta-alaltaan suuri alue,
joka koostuu puisto-, lähivirkistys- ja urheilualueista. Puisto suunnitellaan asemakaavan
eteläisintä osaa lukuunottamatta virkistykseen.
Eteläosaan on sallittua rakentaa urheilua palvelevia toimintoja liittyen Kartanonrannan aikaisemmin laadittuihin asemakaavoihin. Nykyisin
Musketöörinpuisto on pääosin avointa niittyä,
jonka keskellä on oja. Niityn keskellä on joitakin
säilytettäviä lehtipuumetsiköitä ja yksittäispuita.
Musketöörinpuiston eteläisen reuna-alueen
rinteillä kasvaa sekapuukangasta.
Puistoon rakennetaan viljelypalsta-alue ja kaksi
leikki- ja lähiliikuntapaikkaa. Ohjeita viljelypalsta-alueen toteuttamiseksi on kohdassa
4.7. Musketöörinpuiston koko puistoaluetta
halkaisevaa itä-länsi-suuntaista ojauomaa
muokataan maisemaan istuvaksi. Lounais-

päätyyn rakennetaan uomaa leventämällä
kosteikko, jossa korttelialueilta valuvat hulevedet puhdistuvat. Kosteikon pohja rakennetaan sorasta, joka on kuivanakin aikana
esteettisesti viihtyisän näköinen. Kosteikon
ja uoman rannoille istutetaan tervaleppää ja
koivua. Valtaosa puistoa jätetään avoimeksi
niityksi tai harvoin leikattavaksi nurmeksi,
jotta maisematila säilyy avoimena nykyisen
kaltaisena.
Alueellisena pääreittinä toimiva esteetön
Musketöörinpolku valaistaan ja sen vierelle
varataan kuusi metriä leveä puuton alue hiihtolatua varten.

Laamanninpuiston suojeltua jalopuumetsikköä.

Yleistä
Asuntokortteleihin rajoittuvat virkistysalueet
on merkitty puistoiksi (VP). Puistovyöhykkeet
muodostavat tärkeän osan alueen laajaa ekokäytävä- ja viheralueverkostoa. Peltoaukealle
rakennettavia kortteleita ympäröivät virkistysalueet muodostuvat pääosin nurmikoista ja
niitystä sekä lehtipuuryhmistä.

Laamanninpuisto (5)
Laamanninpuisto käsittää luonnonsuojelualueen
(S-1) ja kaksi siihen liittyvää lähivirkistysaluetta (VL/s). Sitä rajaavat Laamanninkaari ja
Vapaaherrantien ”jatke”. Puistossa on vaahterametsikkö, joka edustaa luonnonsuojelulain
29 §:ssä tarkoitettua suojeltua luontotyyppiä

(luontaisesti syntynyt, merkittävältä osin jaloista
lehtipuista koostuva metsikkö). Uudenmaan
ympäristökeskus on päätöksellään rajannut
vaahterametsikön S-1 -alueen mukaisesti.
Vaahterametsikön lisäksi puistossa on ns.
maisemapuita mm. katajia. Puistossa on suojeltu torpanpaikka. Laamanninpuiston rajalla
sijaitsee toinen suojeltu torpanpaikka. Puistossa on valmiita polun pohjia.
S-1 -alueella ei saa tehdä toimia jotka muuttavat
alueen ominaispiirteitä Alueelle mahdollisesti
tehtävät hoitotoimenpiteet tulee hyväksyttää
Uudenmaan ympäristökeskuksella. Kulku
ohjataan selkeästi poluille, jotta alueen kasvillisuus säilyy. Tarvittaessa poluille voidaan
tehdä pienimuotoista parannusta.

Näkymä peltoalueelta: vasemmalla säilytettävä metsäsaareke korttelissa 2158, takana Laamanninpuisto.
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istutetaan puut tiheämmin. Ojan puoli jätetään
avoimemmaksi ja sinne luonnollisiin ryhmiin
istutettavien puiden määrä on vähäisempi.

Suojaviheralue (9)

Vasemmalla metsänreuna joka kaavassa
kuuluu Vapaaherranpuistoon, Vapaaherrantie sijoittuu reunaan rajoittuvalle pelltoalueelle, takana oikealla Laamanninpuista.

Konsulinpuisto (7)
Konsulinpuisto sijoittuu nykyisen niityn asuinkortteleiden väliselle kapealle alueelle. Alueen
pohjoisosassa on olemassa oleva rakennettu
tie, jonka tielinjaa hyödynnetään osana reittiä.
Puiston eteläosassa on säilytettävä lehtipuumetsikkö, joka muodostaa lähtökohdan istutettavalle kasvillisuudelle. Kulkureitin reunaalueina toimivaan puistoon istutetaan haapaa
ja vaahteraa. Puiston aluskasvillisuutena toimii
matala niittykasvillisuus, josta puut nousevat
ilman pensaskerrosta. Puiston pohjoisosa on
tilallisuudeltaan avoimempi kuin lehtipuumetsikön ”leimaama” eteläosa.

Suunnittelualueen luoteisosan oja lähialueineen on asemakaavassa merkitty suojaviheralueeksi. Oja laskee Sundetin suistoalueelle.
Ojauoma on syvä ja jyrkkäreunainen. Rannan
tuntumassa, ojan itäpuolella on rehevä lehtipuumetsä, jossa kasvaa pääasiassa tervaleppää ja haapaa. Suojaviheralueen kautta
on hiihdetty Sundsbergsvikenin jäälle.
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4.6 LÄHIUIMAPAIKKA

4.7 LÄHIVENEPAIKKA

Konsulinrannan puistossa sijaitsee leirikäytössä
ollut ns. ”Sipulin alue” jonka yhteydessä oleva
lähiuimapaikka on muodostunut pitkäaikaisen
käytön seurauksena. Lähiuimapaikan pohja on
tiivistynyt kestämään kulutusta. Lähiuimapaikka
ei kuitenkaan kestä suurta käyttäjämäärää
vaan se palvelee ainoastaan Kartanonrannan
alueen asukkaita eikä sinne pidä ohjata suuria
käyttäjämääriä.

Sipulin leirikeskuksen länsipuolella sijaitseva
lähivenepaikka palvelee Kartanonranna asukkaita. Laiturialuetta voidaan käyttää toimintaan
joka ei aiheuta häiriötä ympäröivälle Naturaalueelle, tällaisia ovat esimerkiksi kanootti- ja
soutuharrastus. Alueella sijaitseva laituri voidaan tarvittaessa korvata uudella vastaavalla
laiturilla, mutta sijaintinsa puolesta alueelle ei
tule johtaa suuria käyttäjämääriä. Aluetta ei
saa käyttää veneiden säilyttämiseen.

Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta
laaditussa Espoonlahden Natura 2000 -alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelmassa
on tarkasteltu alueen hoitotarpeita ja esitetty
mm. lähiuimapaikkaa koskevia hoitotoimenpiteitä.

Olevaa ojauomaa levennetään ja näin lehtipuumetsän reunan kosteikkomaiselle alueelle
syntyy hulevesien puhdistusallas. Tulva-aikaan
vesi nousee laakealle sorapohjaiselle levennykselle. Kosteikkopainanteeseen voidaan istuttaa
järviruokoa tai antaa sen levitä luontaisesti
alueelle. Suojaviheralueelle tulee istuttaa tiheä,
alueelle pääsyä rajoittava pensaikko alueella
luonnostaan kasvavista pajulajeista.

Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta
laaditussa Espoonlahden Natura 2000 -alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelmassa
on tarkasteltu alueen hoitotarpeita ja esitetty
mm. lähivenepaikkaa koskevia hoitotoimenpiteitä.

Lähiuimapaikka nykyisessä asussaan.

Hovipojanpolun puisto (8)
Hovipojanpolun puisto on nykytilanteessa
avointa niittyä. Puisto koostuu virkistysreitin kapeista reuna-alueista, jotka pidetään
ilmeeltään avoimina reitillä kulkemisen miellyttävyyden vuoksi. Kapeaan puistoon istutetaan ojien reunoille tyypillisiä puita, koivua,
tervaleppää ja pajuja, jotka nousevat suoraan
matalan niittykasvillisuuden keskeltä ilman
pensaskerrosta. Asuinkortteleiden puolelle

Suojaviheralueen ojanpainanne.
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Lähiuimapaikan laituri.

Lähivenepaikan laituri on merkitty kaavaan
lvl merkinnällä.
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4.8 PALSTAVILJELYALUE
Istutettava puu

Metsä

15

Pensas
Nurmi

97
huoltorakennus

Viljelypalstat

pysäköinti

Vesipiste
Penkki
Valaisin

15

Kivituhka

2:12

PALSTAVILJELYALUE
0

5

10

15m
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Lähivirkistysalueella Musketöörinpuistossa
sijaitsee palstaviljelyalueeksi varattu alueen
osa. Se sijaitsee avoimella alueella, jota metsät
suojaavat idässä ja etelässä.
Alue soveltuu palstaviljelyyn hyvin, sillä se
sijaitsee aivan asutuksen läheisyydessä, hyvien
kevyen liikenteen yhteyksien varrella. Autolla
tuleville on varattu alue pysäköintiä varten.
Viljelypalstojen välittömässä läheisyydessä
sijaitsee ulkoilureittien lisäksi myös lasten
leikkipaikka.

Alueelle sallitaan rakennettavaksi yksi huoltoja varastorakennus, jonka pinta-ala voi olla
korkeintaan 50 k-m2. Rakennuksen tulee olla
lautaverhoiltu. Rakennuksen katon tulee olla
konesaumattu pelti tai vastaava moderni sovellus, jonka kaltevuus on 1:3. Ilmoitus- ja infotaulu
sijoitetaan huoltorakennuksen yhteyteen.
Yksittäisille viljelypalstoille ei sallita rakennuksia
tai rakennelmia.

Viljelypalstat

Rakenteet ja varusteet

Viljelypalstat on mitoitettu noin 50 m² -kokoisiksi. Tällöin alueelle mahtuu noin sata palstaa. Perinteisesti palstat ovat olleet n. 10x10
m suuruisia, mutta nykyisin viljely on useimmille pienimuotoista harrastustoimintaa, jolloin
kaikki eivät kaipaa näin suuria maapalstoja.
Pienempiä palstoja riittää myös useammalle
viljelijälle. Palstoja voidaan tarvittaessa yhdistää suuremmiksi viljelyaloiksi antamalla esim.
kaksi vierekkäistä palstaa yhden ihmisen
käyttöön.

Viljelypalstojen rajauksessa voidaan tarvittaessa käyttää rakenteellisia aitoja ja portteja.
Aidoissa ja porttirakennelmissa voidaan käyttää
mallina Sundsbergin kartanon aikaisia vanhoja
malleja. Aidat ja portit tulee rakentaa puisina
ja valkoiseksi maalattuina.

Palstaviljelyaluetta on alettava käyttää sen
koilliskulmasta alkaen pysäköintialueen ja
huoltorakennuksen läheisyydestä. Palstoja
on jaettava järjestyksessä siten, että viljelty
alue muodostuu yhtenäiseksi.

Viljelypalstojen valaistus hoidetaan pollarivalaisimella. Valaisintyyppi on sama kuin Rantapuistossa käytettävä matala pollarivalaisin.
Kalusteet ja varusteet on esitelty kohdissa
2.5 ja 4.2.

Palstoille rakennetaan kesävesijärjestelmä.
Viljelypalstoille on esitetty neljä vesipistettä.
Vesipisteiden sijoittelu on esitetty tarkemmin
vesijohtosuunnitelmassa. Jokaiselle palstalle voi
sijoittaa kompostin puutarhajätettä varten.

Kasvillisuus

Palstojen väliset huoltoreitit ovat leveimmillään 2,5 m levyisiä ja sorapintaisia. Leveys
mitoitetaan siten, että henkilöautolla voi ajaa
tilapäistä huoltoajoa. Salaojaputket ja vesijohdot sijoittuvat palstojen välisten huoltoreittien
alle. Alue on käyttötarkoitukseen sopivaa peltomultaa.
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Rakennukset

Viljelypalstojen rakenteet ja välineet valikoidaan
alueen yleisilmeeseen sopivaksi. Penkkejä
sijoitetaan huoltorakennuksen yhteyteen ja
jokirantaan. Jätehuolto sijoitetaan huoltorakennuksen läheisyyteen.

Viljelypalsta-alueen toiminnallisuuden parantamiseksi nykyistä ojaa siirretään mukailemaan metsän reunaa. Näin tavoiteltu määrä
viljelypalstoja on mahdollista toteuttaa. Oja on
nykyisin jyrkkäreunainen ja tuskin havaittavissa
maisemassa. Uudella linjauksella ojan reunoja
loivennetaan ja tarvittaessa tuetaan kookosmattoon juurrutetuilla luonnonkasveilla. Reunojen
muotoilulla pyritään ojan suoraviivaisuuden
häivyttämiseen. Kuivana aikana uoma toimii
kosteikkoaiheena. Ojan ja viljelypalstojen väliin
jätetään noin 15 m levyinen suojavyöhyke,
jolla ei saa sijoittaa palstoja.
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Tavoitteena on vakiinnuttaa suojavyöhykkeelle
pitkäaikainen heinäkasvusto. Suojavyöhykkeelle
istutetaan puita ja pensaita korostamaan joen
muotoja. Kasvillisuus istutetaan pieniin ryhmiin,
jotta maisema säilyy yleisilmeeltään avoimena
lisäksi suojavyöhykkeelle istutetaan kotimaisia,
luonnonvaraisia pensaita tai lehtipuita. Suojavyöhykkeelle ja paikoitusalueen reunoille
istutetaan tervaleppää, koivua ja pajuja.
Suojavyöhykettä ei lannoiteta, eikä sillä saa
käyttää torjunta-aineita. Suojavyöhyke niitetään vuosittain. Näin rikkakasvit eivät pääse
leviämään liiaksi eikä vyöhyke pensoitu.
Niittojäte korjataan pois. Maaperän vähitellen köyhtyessä suojavyöhykkeen kasvilajisto
monipuolistuu.
Viljelypalsta-alue säilytetään avoimena. Kasvillisuus pidetään lehtipuuvaltaisena ja puutarhamaisena. Istutuksissa suositaan runsaasti
valkoisena tms. heleänvärisenä kukkivia kasveja, kuten pilvi- ja rusokirsikkaa, kultasadetta
yms. Lähelle sijoittuva leikkipaikka nivotaan
ilmeeltään yhtenäisellä kasvillisuudella palstaviljelyalueen kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Palstojen läheisyyteen ei istuteta
juurivesoja tuottavia tai palstoille rikkakasviksi
leviäviä kasveja.
Viljelypalstoilla sallitaan kasvattaa vain matalakasvuisia kasveja kuten esim. marjapensaita.
Sen sijaan esim. omenapuiden kasvattaminen
on kielletty. Viljelypalstatoiminnalle laaditaan
erilliset ohjeet.
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4.9 KOIRAPUISTO
Lähivirkistysalueella Vapaaherrattaren puistossa
sijaitsee koirapuistoksi varattu alueen osa.
Koirapuiston ohjeena sovelletaan Kennelliiton julkaiseman ”Koira kuntalaisena” -oppaan
ohjeita ja mallipiirustusta.
Koirapuiston paikan tulee olla rauhallinen ja
sopivasti sivussa. Aitauksen tulee olla riittävän
tilava koirien ulkoiluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Alueen on hyvä olla luonnonmukainen ja vaihteleva maastonsa puolesta.
Koira-aitauksen huoltopihan pohjakatteena hyvä
materiaali on tiivistetty kivituhka. Aitauksessa
voivat vaihdella luonnon metsäalusta, nurmikko, hiekka, kivet ja puut sorakerroksella
vahvistettuna. Käytettävä kiviaines ei saa olla
teräväsärmäistä, jotta koiran tassujen anturat
eivät hajoa.
Olemassa olevaa kasvillisuutta säästetään
mahdollisuuksien mukaan. Oleva puusto harvennetaan sopiviksi puuryhmiksi. Oksat haketetaan
paikan päällä ja levitetään katteeksi erityisesti
arkoihin kohtiin suojaamaan maanpintaa kulumiselta. Vesaikko kaadetaan mahdollisimman
lyhyillä kannoilla tai kannot jyrsitään niin, ettei
maastoon jää teräviä tappeja. Mahdollisista
runkopuista jätetään koirille merkkauskantoja.
Lisäksi istutetaan puita suojaamaan alueen
käyttäjiä paahteelta ja tuulelta.
Tässä laatu- ja ympäristöohjeessa esitetyn
aidatun alueen kokonaispinta-ala on noin
1400 m2 ja se jakaantuu Kennelliiton suositusten mukaisesti kahteen osaan, pienille sekä
isoille koirille. Kaksiosaisen koira-aitauksen
suositeltava koko on Kennelliiton mukaan
vähintään 3000 m2. Molempiin aitauksiin kannattaa rakentaa vain yksi käyntiportti. Käyttökelpoisimmassa porttimallissa on eteinen eli
kaksinkertainen portti, jonka välitilassa koira
voidaan laskea irti.

käyttää alumiiniverkkoaitaa. Koirien karkaamisen
estämiseksi aitauksen suositeltu vähimmäiskorkeus on 1,25m. Runsaslumisilla alueilla
aidan korkeus saattaa madaltua merkittävästi.
Tällöin puisto ei enää välttämättä ole koirille
turvallinen. Aidan alareunan ja maanpinnan
väliin jätetään korkeintaan 10 cm rako. Aitauksen
ulkopuolelle levitetään noin 2 metrin levyinen
ja 5 cm paksu kuorihumus tai hakekerros.
Koirapuiston etukenttä varataan ensisijaisesti
vapaaseen käyttöön ja takaosat tarvittaessa
koulutuskäyttöön. Koulutusaikojen ulkopuolella koko kenttä on vapaassa käytössä. Esim.
agility-välineiden valikointiin vaikuttavat alueen
käyttäjien toiveet ja tarpeet.
Koirapuiston vähimmäisvarustus on yksi
koko aluetta palveleva jäteastia vain koirien
jätöksille. Tämä voi vaihtoehtoisesti olla 1300
litran syväsäiliö tai kompostori. Jäteastia sijoitetaan isojen ja pienten koirien aitauksen väliin.
Lisäksi molempiin aitauksiin ja huoltopihalle
sijoitetaan tavalliset 60 litran roska-astiat.
Molempien aitausten vähimmäisvarustukseen kuuluu kiintopenkki. Talvikautta varten
tarvitaan hiekoitushiekka-astia.
Koirapuiston valaistus hoidetaan puistovalaisimilla. Molempiin aitauksiin sijoitetaan kolme
puistovalaisinta. Huoltopihalle järjestetään tila
polkupyörille. Koirapuistoon rakennetaan katokset, joista löytyy siivoustyökalut sekä jäteastiat.
Koirapuiston olisi hyvä olla kulkureittien osalta
talvikunnossapidon piirissä.
Koirapuiston sisäänkäyntien yhteyteen sijoitetaan infotaulu, jossa kerrotaan koirapuiston
järjestyssäännöt ja esitetään alueen suunnitelma. Siinä on hyvä olla myös tila koiranomistajien omaa ilmoittelua varten.

Aitauksen kulmat rakennetaan 90-asteisiksi tai
loivemmiksi, jotta koirat eivät saisi ahdistettua
toisia koiria nurkkauksiin. On suositeltavaa
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