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1. ALKUSANAT
Vesitorninmäen asemakaavan lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeessa on kaksi osaa: julki-
sia ulkotiloja koskeva lähiympäristön suunnitteluohje sekä rakennuksia ja korttelialueita kos-
kevat rakentamistapaohjeet. 

Ohjeistus palvelee kunnan rakennusvalvontaa sekä rakennushankkeen rakennuttajia ja suun-
nittelijoita. Ohjeen tarkoituksena on määritellä alueen yleinen laatutaso ja täydentää asema-
kaavan kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia määräyksiä. Suunnittelua koskevalla ohjeistuksella 
varmistetaan alueen toimivuus ja ohjataan korttelialueiden järjestelyjä tarkoituksenmukaisiksi. 
Suunnittelua ehdottomasti ohjaavat kaavamääräykset on koottu kunkin teeman alkuun, jonka 
jälkeen esitetään täydentävä ohjeistus.

Ohjeessa esitetään asemakaavaa täsmentäviä yksityiskohtaisempia osaratkaisuja ja ta-
voitteita. Ratkaisumallit ovat esimerkkejä ja mahdollistavat erilaisia ratkaisutapoja kunhan 
asemakaavaa noudatatetaan. Keskeistä on toteuttaa Vesitorninmäelle asemakaavan ja 
suunnitteluohjeen ilmaisema tavoitetila alueen luonteesta ja hahmosta. Lopullliset järjestelyt 
täsmentyvät rakennuslupavaiheessa, joilloin kunkin rakennushankkeen yksityiskohtainen oh-
jelmointi on selvillä.

Työ on laadittu alueen pääasiallisten maanomistajien NCC Rakennus Oy:n ja Sato Oy:n toi-
mesta tilattuna konsulttityönä. Asemakaava- ja suunnitteluohjetyön ohjaamisesta on vastan-
nut Kirkkonummen kunta. Suunnitteluprosessin koordinoinnista ja energiatarkasteluista on 
vastannut Optiplan Oy. Asemakaavan ja suunnitteluohjeen laatimisesta on vastannut Arkkiteh-
dit Anttila & Rusanen Oy. Kunnallistekniikan ja lähiympäristön suunnittelutyöstä on vastannut 
Ramboll Finland Oy. 

Ohjeen laatimiseen osallistunut työryhmä:

Kirkkonummen kunta
Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, pj
Kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen
Suunnittelupäällikkö Eeva Viitala
Suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen
Johtava rakennustarkastaja Panu Latvala
Liikuntatoimen johtaja Katja Linnankylä
Vihermestari Harry Eklund

Alueen maanomistajat ja suunnittelutyön tilaaja
Kiinteistökehityspäällikkö Maarit Tuomainen, Sato Oy
Projektipäällikkö Juha Seppälä, NCC Rakennus Oy

Suunnittelukonsultit
Arkkitehti Elli Maalismaa, Optiplan Oy
DI Teemu Salonen, Optiplan Oy
Arkkitehti Mikko Rusanen, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
Arkkitehti Leena Holmila, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
Arkkitehti yo Marius Savickas, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
Arkkitehti yo Laura Runolinna, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy
Maisema-arkkitehti Anna Bergman, Ramboll Finland Oy
Insinööri Petri Saarelainen, Ramboll Finland Oy
Insinööri Tauno Mäkelä, Ramboll Finland Oy
Diplomi-insinööri Sari Suvanto, Ramboll Finland Oy
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ITÄRINNE

LÄNSIRINNE
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2. YLEISTÄ
Vesitorninmäki sijaitsee välittömästi Kirkkonummen liikekeskuksen ja Kirkkonummentien itä-
puolella. Alue rajautuu keskustan puolella Kirkkonummen urheilupuistoon. Matkakeskus si-
jaitsee noin kilometrin etäisyydellä Vesitorninmäen suunnitelluista uusista asuinkortteleista. 
Keskustan ja uuden asuinalueen välissä on Jokbyjoki. Vesitorninmäen asuinalue liittyy eheäs-
ti nykyiseen keskustarakenteeseen ja tarjoaa uusia asuntoja välittömästi keskustapalvelujen 
tuntumassa. Uudet korttelit, niiden arkkitehtuuri ja lähiympäristö tulevat merkittävästi muovaa-
maan Kirkkonummen keskustan kaupunkikuvaa ja olemusta.

Yhteensä uusia asukkaita alueelle sijoittuu n. 800-900. Alueen rakentamisolot ovat haasteel-
liset. Uusi asuinrakentaminen on sijoitettu tiiviinä ja kapena vyöhykkeenä avoimien ja alavi-
en laaksoalueiden ja jyrkkäpiirteisen Vesitorninmäen rinteen reunavyöhykkeelle. Alueelle on 
muodotettu kaksi erilaista naapurustoa. Länsirinteen asuinkorttelit jatkavat keskustan kaupun-
kimaista rakentamista ja muodostavat Jolkbyjoen laaksolle uuden, rakennetun reunan. Itärin-
teen asuinkorttelit sijoittuvat Vesitorninmäen lakialueen kainaloon ja muodostavat keskustalle 
uuden kerrostalorakentamisen reunan itään päin. 

Erityisesti Vesitorninmäen lakialueet ovat nykyasukkaille tärkeitä lähiulkoilualueita. Raken-
taminen jättää suurimman osan alueesta alueen nykyisille ja lähitienoon asukkaille yleisiksi 
puisto- ja muiksi virkistysalueiksi, jotka ovat keskeinen osa alueen luonnetta ja sen vetovoi-
matekijä. Korttelialueiden kapeuden ansiosta luonnonalueet ulottuvat aina lähelle asukkaita.

Suunnitelmaan kuuluu myös uusi oppimiskeskuksen kortteli, Jokirinteen oppimiskeskus, joka 
sijoittuu jokilaakson kaupunkikuvalliseksi päätteeksi Kirkkonummen keskustan suunnasta kat-
sottuna. Rakennukseen tulee peruskoulun luokkien lisäksi päiväkoti sekä urheiluhalli. Aluees-
ta tulee näin merkittävä toiminnallinen keskus. Oppimiskeskuksen korttelin jatkosuunnittelulle 
annetaan yleispiirteisiä suuntaviivoja ja kokonaisuuden kannalta huomioitavia seikkoja, mutta 
jatkosuunnittelun kannalta on nähty tarkoituksenmukaisimmaksi jättää mahdollisimman paljon 
väljyyttä.

Lähiympäristöohjeessa on määritelty julkisten ulkotilojen toiminnallista sisältöä, materiaalien 
ja kasvillisuuden käyttöä sekä kunnallisteknisiä ratkaisuja. Monimuotoiset luonnonalueet ja 
maisematilat on huomioitu hoitotavoitteita ja toimintoja sijoitettaessa. Katusuunnitelmissa itä- 
ja länsirinteen naapurustoille on muodostettu niiden erityispiirteille sopiva katutilan luonne ja 
mitoitus. Rakentamistapaohje antaa ohjeet rakennusten ja korttelialueen erilaisten rakentei-
den arkkitehtonisesta tavoitetilasta, mm. rakennusten yleishahmosta, julkisivumateriaaleista 
ja värityksestä, piha-aluieiden järjestelyistä, pysäköintilalueista ja korttelien rajautumisesta 
eri luonteisiin yleisiin alueisiin. Energiahuollon kannalta varaudutaan paikallisten, uusiutuvien 
energiamuotojen hyödyntämiseen. Tällaisena voimavarana on nähty erityisesti maalämmön 
potentiaali. Alueen toteutusaikaväli on kuitenkin verraten pitkä. Määräysten sijaan kaavan ja 
ohjeistuksen periaate on mahdollistaa erilaisia tulevaisuuden kehityspolkuja.
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3. LÄHIYMPÄRISTÖ
3.1 TORI-, PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEET

Kaavamääräykset 
•	 Puisto (VP) ja lähivirkistysalueet (VL) suunnitellaan Kirkkonummen kuntakeskuksen 

laatu- ja ympäristö¬suunnitelman periaatteiden mukaisesti sekä toteutetaan erikseen 
laadittavien puistosuunnitelmien mukaisesti.

•	 Maanalaista johtoa varten varatulle alueelle ei saa istuttaa puita eikä suurikokoisia 
pensaita.

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

Jokiniityntori ja siihen liittyvät AH-korttelialueet

Jokiniityntori ja läheisiä asuinkortteleita palveleva yhteispiha (AH) suunnitellaan visuaalisesti 
ja toiminnallisesti yhtenäisenä kokonaisuutena.

Jokiniityntorille muodostetaan julkinen oleskelu- ja leikkipaikka veistosmaisilla rakenteilla (ku-
ten suurikokoinen puurakenteinen tilaa rajaava ja tilaan suunniteltu penkki) ja/tai välineillä. 
Muu kuin leikkialueen pinta kivetään katualuetta vastaavalla luonnonkiveyksellä. Katualue on 
toiminnallisesti ja esteettisesti osa ylä- ja alarinteen yhteispihan muodostamaa akselia laak-
son suuntaan.

KUVAT: Ideakuvia Jokiniityntorista KUVA: Asemapiirros. Jokiniityntorin luonne ja liittyminen korttelialueisiin.
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Vesitornintori

Vesitornintorin ympäristörakentamisessa luonnonympäristö tuodaan ja ’sulautetaan’ osaksi 
rakennettua julkista tilaa. Puistoalueen rakentamatonta reunaa jalostetaan yhdessä aukion 
pintamateriaalin, kuten kiveyksen ja muiden orgaanisen muotokielen mukaisten värillisten pin-
tamateriaalien kanssa, kokonaisvaltaiseksi aiheeksi. Aihe tukeutuu aukion reunassa säilyvään 
kallioon. Aukio on eräänlainen metsän ja rakennusten reunustama rakennettu näyttämö ja 
metsäaukio sekä kohtaamispaikka itäisellä asuinalueella. Aukion liikennöitävä pinnanpinta-
materiaali ei ole liikennetilasta huolimatta ainoastaan asfaltti, vaan esimerkiksi luonnonkiven, 
muiden materiaalien ja asfaltin/betonikiven kokonaisuus.

KUVA: Asemapiirros. Vesitornintorin luonne ja sen liittyminen kortteliin ja luonnonaiheisiin.KUVAT (yllä): Esimerkkejä kivilouheen käyttämisestä ympäristöraken-
tamisessa. 
KUVA (alla): Esimerkki kiveyksen ja muiden orgaanisten muotojen ja 
pintojen vaihettumisesta.
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Käyttö- ja suojaviheralue A3

Maisemapelto B1

Käyttöniitty B2

Maisemaniitty B3

Arvoniitty B5

Ulkoilu- ja virkistysmetsä C2,
mäntyvaltainen

Ulkoilu- ja virkistysmetsä C2

Arvometsä C5

KUVA: Vesitorninmäen ja sen lähialueen virkistysalueiden hoitoluokkakartta
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KUVAT: Ympäristörakenteet ja kasvillisuus tukevat viheralueiden 
herkkiä kohteita laadukkailla ja ympäristöön sulautuvilla materiaaleilla.

 Puisto- ja viheralueet

Puisto- ja viheralueet muodostuvat kahdesta maisemallisesti erilaisesta ympäristökokonai-
suudesta, avoimesta entisestä peltoalueesta puronvarsineen lähellä Kirkkonummen urheilu-
puiston toimintoja sekä metsäisestä Vesitorninmäestä.

Avoimia alueita kehitetään erilaisina niittyinä, joille istutetaan puuryhmiä ohjaamaan visuaali-
sesti eri toimintojen sijoittumista alueelle. Laaksoihin muotoillaan matalia, mutta laaja-alaisia 
hulevesien viivytyspainanteita. Osa avoimesta alueesta voidaan hoitaa maisema- ja viljely-
peltona.

Rakennetuin osa toteutetaan oppimiskeskuksen läheisyyteen, jonne sijoitetaan lähiliikunta-
paikka sekä muita soveltuvia toimintoja, jotka houkuttelevat asukkaita virkistysalueelle. 

Jolkbyn jokilaakso puroineen säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisena, luonnonarvoja 
ja virkistyksellisiä lähtökohtia painottaen. Joen yli rakennetaan oppimiskeskuksen ja urheilu-
keskuksen välille yksi pidempi kevyenliikenteen silta, jonka pintamateriaalina voi olla maalattu 
puu.

Metsäisillä alueilla merkittävintä on metsän vaihtelevan rakenteen säilyttäminen ja kehittämi-
nen sekä selkeän metsänreunan säilyttäminen, puustoa valmennetaan muutoksiin. Uusien 
reunavyöhykkeiden kehittäminen korostuu itärinteen rinnemetsissä.

Länsirinteen puolella tärkeintä on metsän erilaisten piirteiden ja vaihtelevuuden säilyttäminen 
ja/tai kehittäminen talousmetsän hoidosta poikkeavalla hoitotavalla. Suojeltavan lehdon lisäk-
si länsirinteellä sijaitsee myös muita lehtomaisia ja tuoreita kangasmetsiä, ja pienialaisesti 
järeämpiä kilpikaarnamäntyjä.

Kulun ohjaaminen kattavalla reittiverkostolla on metsäalueilla niiden kulutuskestävyyden kan-
nalta merkittävä tekijä. Käyttöä voidaan ohjata myös mm. opastuksella ja myöhemmin raken-
nettavilla tarpeellisiksi osoittautuneilla kulkureiteillä metsä- ja niittyalueilla. 

Puistojen ja virkistysalueiden erityiskohteista lisää luvussa 3.7
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KUVA: Jokiniityntien katupoikkileikkaukset

3.2 LIIKENNEALUEET

Kaavamääräykset 
•	 Jokiniityntielle on järjestettävä vähintään 10 autopaikkaa YO-tontin läheisyyteen.
•	 Vesitorninrinne-kadulle on järjestettävä vähintään 8 autopaikkaa.
•	 Pysäköintialueelta on varattava vähintään 1 inva-autopaikka.
•	 LP-alueet on rajattava ja jäsenneltävä istutuksin. 

Jokiniityntie

Rakennettavat uudet kadut ovat tonttikatuja, joiden ajoradan leveys on 6,5 metriä ja ne on 
varustettu toiselta reunaltaan jalankulku- ja pyörätiellä. Jokiniityntiellä loppuosassa on 1.0 m 
kivetty erotuskaista ja alkuosalla 3.5 m leveä erotuskaista, jolla on vuorotellen pysäköintitas-
kuja ja katupuita.

Katupuut Jokiniityntiellä istutetaan kantavalle kasvualustalle. Muilta osin Jokiniityntien ero-
tuskaista nurmetetaan kuitenkin siten, että nurmetettavan alueen minimileveys on 2 metriä.  
Kiilautuvat alueet päällystetään luonnonkivellä kantavien rakennekerrosten varaan.

Vesitorninrinne

Kuten Jokiniityntiellä, myös Vesitornintie on tonttikatu, jonka ajoradan leveys on 6,5 metriä ja 
se on varustettu toiselta reunaltaan jalankulku- ja pyörätiellä. Vesitorninrinteessä erotuskais-
taa ei ole.

Katupysäköinti

Autopaikkoja varataan katu- ja torialueille sen verran, että niiden ja korttelialueiden yhteenlas-
kettu auto- paikkamäärä vastaa asuntojen osalta pysäköintinormia 1 ap./75 k-m² (eli täyden-
tää asuinkorttelialueiden 1 ap./80 k-m² mitoitusnormia).

Autopaikat rajataan harmaalla nupukiviraidalla. 
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KUVA: Vesitorninrinne-kadun katupoikkileikkaukset

Vesitorninrinne
Alueelle sisääntulo
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3.3 KESKEISET JALANKULKU- JA PYÖRÄILYREITIT

Katujen varsien kevyenliikenteen väylät ovat 3.0 m leveitä, asfaltoituja yhdistettyjä jalankulku- 
ja pyöräteitä. Viheralueiden raitit ovat 3.0 m leveitä ja kivituhkapintaisia puistoraitteja, joiden 
kuivatus tapahtuu matalilla sivuojapainanteilla.

Keskustan ja nk. Keskusmetsän välisenä pääyhteysreittinä toimii Ekstaminpolku. Vesitornin-
mäeltä Jokilaaksoon johtava reitti on asuinaluetta keskustan ja urheilupuiston suuntaan yh-
distävä reitti, joka sovitetaan jyrkkään metsäiseen rinnemaastoon. Rinnepuustoa ja erityisesti 
hyväkasvuisia puualueita säilytetään mahdollisimman paljon mäen puustoisen hahmon säi-
lyttämiseksi. 

Alueella on myös nykyisiä puistoraitteja (kuten Römaninpolku, nykyinen pääreitti) sekä polku-
ja, joita uudet raitit täydentävät. Kaikkia nykyisiä reittejä, kuten Römaninpolkua, ei rakenneta 
uudelleen. Polkuyhteyksiäkin voidaan kehittää nykyisiä jatkamalla. Allaolevassa kuvassa esi-
tetyt puistoraitit valaistaan 5 metrin korkuisilla puistovalaisimilla. 

KUVAT: Vesitorninmäen asemakaavan virkistysalueille on toteutettava erilaisia 
puistoraitteja. Kuvissa puistoraittien tyyppipoikkileikkauksia.
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HULEVESIEN HALLINNAN PÄÄPERIAATTEET

Hulevesien hallintasuunnitelma on tämän ohjeen liitteenä. 

Alueen hulevedet laskevat Jolkbyn jokeen, jossa on havaittu tulvimista. Uusien korttelialuei-
den rakentaminen lisää hulevesivirtaamaa. Lisääntyvää hulevesikuormitusta tulee hallita ylei-
sille alueille varatuilla hulevesien hallinta-alueilla. Tavoitteena on, ettei alueelta Jolkbyn jokeen 
purkautuva virtaama kasva.

Maaperäolosuhteista johtuen hulevesien hallinta perustuu pääosin hulevesien viivyttämiseen 
ja pienemmältä osin imeyttämiseen ja haihduttamiseen. Viivyttämiseen on olemassa monia 
erityyppisiä mahdollisuuksia. Viivytysmenetelmä valitaan viivytykseen käytettävän tilantar-
peen, alueen maaperän ja muiden luonnonolosuhteiden sekä rakenteiden vaatimusten pe-
rusteella. Puistoalueille on varattu loivapiirteiset kasvillisuuspintaiset painanteet, joissa tontilla 
syntyviä hulevesiä voidaan viivyttää.

Tiiviiden pintojen sijaan tulee suosia läpäiseviä materiaaleja, kuitenkin huomioiden savimaan 
ja rinnemaaston asettamat rajoitukset hulevesien imeyttämiseen. Tiiviillä pinnalla tarkoitetaan 
kattoja, asfalttia ja kiveyksiä. Kulku- ja piha-alueilla tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan 
läpäiseviä materiaaleja, kuten soraväyliä, nurmikivettyjä pysäköintialueita ja viheralueita. Sa-
moin liikenne- ja pysäköintialueille suositellaan käytettäväksi vettä läpäiseviä materiaaleja, 
kuten nurmikiviä, vettä läpäisevää asfalttia, betonia tai soraa.

Hulevesien hallintarakenteet tulee toteuttaa rakentamisen alussa ja rakentamisen aikaiset kui-
vatusvedet tulee johtaa hallintarakenteiden kautta. Hallintarakenteet tulee kunnostaa raken-
tamisen päätyttyä. Mikäli alue rakentuu vaiheittain, tulee myöhemmin toteutettaville kohteille 
toteuttaa kohdekohtainen, työmaa-aikainen hulevesien hallintarakenne.

3.4 HULEVEDET

Kaavamääräykset

•	 Virkistysalueelle (VL, VP) saa rakentaa hulevesien hallintaa ja tulvantorjuntaa pa-
rantavia rakenteita. 

KUVAT: Esimerkkejä hulevesien viivytysrakenteista.
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ITÄRINTEEN ALUE

Alue sijaitsee kallioisen jyrkkärinteisen mäen päällä sekä Vesitorninmäen itäisellä rinnevyö-
hykkeellä. Siksi hulevesien johtamisessa alueelta tulee huolehtia, ettei purkureitillä pääse ta-
pahtumaan eroosiota. Tätä varten suositellaan, että hulevedet johdetaan ennen purkupistettä 
alueen kulutuskestävyyden mukaan vaihtelevien kivettyjen painanteiden ja sadevesipuutar-
hojen kautta. Tonttien reuna-alueen kokoojapainanne on osin vettä läpäisevä, jolla pyritään 
varmistamaan, että rinteen alapuolisen metsän vesitalous saadaan pysymään mahdollisim-
man lähellä nykytilaa. Tonteilla voidaan tilan puutteen perusteella käyttää myös maanalaisia 
ratkaisuja.

Itärinteen pellolta varataan hulevesien hallintaa varten viivytystilavuutta mäen alla olevan ojan 
yhteyteen. Asuntoalueen hulevedet johdetaan keskitetystä kivetyn painanteen (rakennettu ki-
vipuro rinteessä) kautta hulevesien hallinta-alueelle. Itärinteen alueen puistopolun (Römanin-
polku) länsipuolelle voidaan osoittaa pienempi, osin jatkuvavesipintainen painanne esimerkik-
si osin louhekivettynä, mutta reuna-alueille osoitetaan perenna- ja pensasistutuksia. Pellolla 
oleva hulevesien hallinta-alue voi muodostua loivareunaisesta kasvipeitteisestä altaasta, jos-
sa on kivetty alivirtaama uoma tai tarpeen mukaan pohjakynnystetystä mutkittelevasta ojasta, 
jolla on tulvatasanteet.

Asuntoalueen ulkopuolisia hulevesiä voidaan johtaa itärinteen pohjoispuolelta pohjoisen 
suuntaan pohjakynnystettyä avo-ojaa pitkin aina Jolkbyn jokeen asti.

LÄNSIRINTEEN ALUE

Länsirinteen alue sijaitsee pääasiassa alavan Jokiniityn vanhalla peltoalueella, jolla on suo-
siteltavaa johtaa pääsääntöisesti hulevedet pintajärjestelmillä. Tällöin hulevesien hallinta 
yleisillä alueilla voidaan toteuttaa maanpäällisillä tulvimistasanteilla ja loivapiirteisillä laakeilla 
painanteilla ja altailla. Asuntoalueen ja Jokirinteen oppimiskeskuksen hulevesien hallinta suo-
sitellaan toteutettavaksi yleisillä alueilla. Korttelialueiden piha- ja pysäköintialueilla suositel-
laan käytettävän vettä läpäiseviä pinnoitteita. Muuten imeyttäminen onnistuu lähinnä istutus-
alueilla. Viherkattojen avulla voidaan pidättää hulevesiä. 

Alueelta syntyvien hulevesien hallinta voidaan toteuttaa avo-ojien tulvimistasanteilla. Avo-ojan 
ympäristöä madalletaan painanteeksi tai altaaksi, jonne rankkasateilla muodostuva virtaama 
varastoituu hetkellisesti ja vähentää Jolkbyn jokeen aiheutuvaa kuormitusta. Painanteet tai 
altaat tulee varustaa poistovirtaamaa kuristavalla pato-, kaivo- tai putkiratkaisulla. Tulvatasan-
teet tulee toteuttaa loivapiirteisinä ja kasvillisuuspintaisina, loivapintaiset alueet voidaan huol-
taa koneellisesti. Alueet voidaan istuttaa kosteutta kestävällä nurmella tai muilla ruohovartisilla 
kasveilla. Kasvusto tulee niittää vähintään kerran vuodessa ja niittojätteet kerätä alueelta.

KUVAT: Itärinteen pelastusreittien ja hulevesien viivytyksen yhteensovittaminen, 
periaatepoikkileikkaus

KUVA: Hulevesialtaan viivytysperiaate.
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3.6 TAIDE OSANA ASUI NALUETTA

Alueen luonnonolosuhteet ja kulttuurihistoria antavat hyvät lähtökohdat alueen identiteetille 
ja korostettaville piirteille. Historialliset kohteet otetaan esiin ja mm. valaistaan hillitysti.

Itä- ja länsirinteeseen sijoitetaan kumpaankin taideteos, joka on kaikkien helposti havaitta-
vissa, kiinnittyy kummankin alueen asuinkortteleihin ja toimii alueen tunnuksena.Jokiniityn 
puistoalueelle pääulkoilureitin varrelle laaditaan kokonaisvaltainen puistosuunnitelma, jossa 
huomioidaan myös taiteen sisällyttäminen olennaiseksi osaksi raittia. Keskeisellä paikalla 
sijaitseva lähiliikuntapaikka toteutetaan alueellisena kohokohtana ympäristörakentamisen ja 
taiteen avulla. Erityisvalaistuksen käyttö eri tavoin on osa taidekonseptia.

KUVAT: Alueen taideteos voi olla esim. veistosmainen ja huomiota 
herättävä tai ympäristörakentamisella toteutettu erityinen paikka.

3.5 ALUEVALAISIMET JA -VARUSTEET

Valaisintyyppinä kaava-alueella käytetään Italo-tuoteperhettä. Värisävy on esimerkiksi RAL 
7016. Katualueella valaisimen korkeus on 8 metriä ja puistoraiteilla 5 metriä. Valon sävynä on 
lämmin valkoinen (3000K).

Ympäristövalaistuksen kohteissa voidaan käyttää myös yhtenäistä, tuoteperheeseen soveltu-
vaa ja paikan henkeä korostavaa valaisinpylväsmallia sekä paikoin lisävalaisinta yhdistettynä 
perusvalaisimeen. Erityisvalaistuskohteita ei yleisvalaista, vaan ympäristövalaistus perustuu 
metsäisten alueiden hillittyyn ja yllätykselliseen kohdevalaisuun (ks. sivu 11 viitekuva).

Korttelialueilla ja oppimiskeskuksen korttelissa käytetään katualuetta vastaavaa valaisintyyp-
piä. Piha-alueilla pyritään käyttämään soveltuvin osin 5-metristä valaisinpylvästä. Numerova-
laisimia ei saa käyttää yleisvalaistukseen. Kaikkien perusvalaistusta palvelevien valaisimien 
tulee olla optiikaltaan sellaisia, että ne rajaavat ylöspäin suuntautuvan valon pois. 

Polkureittien varrelle ja erityiskohteisiin lisätään info-opasteet.

Erityiskohteiden valaistusperiaatteita on esitetty sivun 18 kuvassa.

KUVA: Valaisintyyppi, AEC Italo KUVA: Valaisinpylvään periaateleikkaus, 
korkeudet 5m ja 8m
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Katualue, valaistu

Valaistava kevyen 
liikenteen reitti

Muu kevyenliiken-
teen reitti

Ympäristövalaistus

Historiallinen 
kohde

Mahdollinen taiteen 
paikka

Ympäristörakenta-
misen kohokohta

KUVA: Valaistavat kevyen liikenteen reitit, ympäristö-
valaistus ja taiteen paikat
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3.7 PUISTOALUEIDEN SOTA- JA LUONNONHISTORIALLISET   
            ERITYISKOHTEET

Puistoalueille sijoittuu historialliset (S-3) ja geologiset (geo) -merkityt erityiskohteet, jotka tuo-
daan osaksi alueen viheralueiden keskeisiä oleskelualueita tai ulkoilureittejä. 

Vaikka Porkkalan vuokra-alueen parenteesin ajan sotahistoriallisia linnoituslaitteita (s-3) ei ole 
määritelty kiinteiksi muinaisjäännöksiksi, on suositeltavaa käsitellä niitä siten, ettei niiden arvo, 
merkitys, informatiivinen säilyvyys ja autenttiset rakenteet tuhoudu tai menetä pysyvästi arvo-
aan. Kohteisiin tulisi laatia hoito- ja käyttösuunnitelma ja linnoituslaitteiden käyttöturvallisuus 
(myös mahdolliset räjähteet) tulee myös varmistaa. Kohteiden hoitosuunnitelmassa määrite-
tään myös kasvillisuuden hoitoperiaatteet. Esimerkiksi puilla voi olla joissain tapauksissa olla 
rakenteita sitova merkitys. 

Länsirinteen rakentamisen välissä säilytettävässä metsäsaarekkeessa sijaitsevan sotahistori-
allinen rakennelma otetaan puistosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaisesti esille ja osaksi 
sotahistoria – teemaista erityistä oleskelualuetta, esimerkiksi kaivamalla rakennetta avoimen 
niityn suunnasta turvallisesti esiin, liittämällä oleskelualue bunkkerin yhteyteen ja korostamalla 
sitä iltaisin erikoisvalaistuksen keinoin. Alueesta laaditaan erillinen hoito- ja käyttösuunnitelma, 
esim. puistosuunnitelman yhteydessä. Suunnitelmassa varmistetaan mm. bunkkerin maanva-
raisten erilaisten rakenteiden, kuten varauloskäyntiaukkojen ja ilmastusputkien, yhteensovit-
taminen turvallisiksi. Kohde varustetaan opastuksella. Lisäksi rakennetaan mm. pieni näkö-
alapaikka laakson suuntaan metsikön halki avoimen alueen reunaan kapean polun päähän. 

Vesitorninmäen lakialueen erityiskohteena on kallioon kovertunut hiidenkirnu, jonka lähiym-
päristö rakennetaan luonnonmateriaaleilla ja joka varustetaan opastuksella. Erityiskohdetta 
voidaan tuoda esiin hillityllä kohdevalaisulla. Tällaisia voivat olla keskeisillä kulkuraiteilla si-
jaitsevat valikoidut näyttävät kallioseinämät ja muut yksityiskohdat. Niiden tunnelmavalaistuk-
sessa kallio valaistaan kahdesta eri suunnasta, jolloin varjon muodostuminen on hillitympää.

Erityiskohteille rakennetaan erityisvalaistuksen lisäksi opasteet, joilla kohteita voidaan esitel-
lä Vesitorninmäen alueen luonnon- ja kulttuurihistorian tiedossa olevia frakmentteja alueella 
asuville, koululaisille ja muille kiinnostuneille. Opasteet voivat olla esim. erillisiä maahan asen-
nettavia maalatusta tai corten –teräksestä valmistettuja arvokkaaseen kulttuurihistorialliseen 
ympäristöön sulautuvia opastetauluja, joihin mahtuu enemmän kohteista kuvaavaa tekstiä ja 
mahdollisesti viitekartta alueen muista kohteista. Vaihtoehtoisesti voidaan lisätä esim. pie-
nempi esipatinoitu messinkilaatta -opaste kaiverrettuna ja polttomaalattuna tummalla tai vaa-
lean harmaalla sävyllä. Messinkilaatta voidaan asentaa kiinteästi esim. 300x500mm kokoisen 
puutolpan päälle 45 asteen kulmassa piilokiinnityksellä. 

Opasteissa voidaan esitellä kohteita esim. seuraavasti:

•	 Jolkbyn bunkkeri, sotahistoriallinen linnoitustekniikkakohde.
Todennäköisesti Porkkalan parenteesin (1944-1956) aikainen betonirakenteinen bunkkeri. 

•	 Vesitorninmäen ampuma-asema ja bunkkeri, sotahistoriallinen kohde.
Todennäköisesti Porkkalan parenteesin (1944-1956) aikaisia puolustusvarusteita. 

•	 Vesitorninmäen hiidenkirnu.
Hiidenkirnun synty ajoittuu jääkauden jäätikön voimakkaiden sulamisvesien kiviaineksen 
yhdessä aiheuttamaan kallion kovertumiseen, tarkkaa ajoittumista ei ole tiedossa. 
Seitsemästä jääkaudesta viimeisin päättyi noin 10 000 vuotta sitten. 

Opastejärjetelmään voidaan liittää myös muita alueen identiteetin kannalta tärkeitä kohteita, 
kuten Jolkbyjoen jokiekosysteemi ja Jolkbyn historiallinen kylätontti ja kivikautinen asuinpaik-
ka ja Vesitorninmäki. 

Huomioitavaa on, että alueella voi rakentamisen aikana löytyä myös muita aikaisemmin tun-
nistamattomia kohteita. 

KUVAT: Vesitorninmäellä sijaitseva hiidenkirnu (Liisa Kosonen / Kirkkonummen Sanomat)
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4. RAKENTAMISTAPA
4.1 VESITORNINMÄEN LÄNSIRINNE: 
 AK -KORTTELIT 453 JA 451 SEKÄ A-KORTTELIT 452 JA 460

Keskeiset tavoitteet

Länsirinteen korttelit jatkavat keskustarakennetta Jolkbyn joen itäpuolelle. Rakennusten ase-
ma keskustan kaupunkikuvassa on merkittävä. Tavoitteena on muodostaa Vesitorninmäen ja 
Jolkbyn jokilaakson avoimen maisema-alueen reunaan kerroksellista, porrastuvaa kaupunki-
kuvaa. Jokilaakson puiston reunaa rajaa rinteen suuntainen matalampi asuinrakentaminen, 
jonka takaa nousevat kuusikerroksiset talot. Kerrostalojen ylimpien kerrosten muotoilu ja väri-
tys korostaa pystysuuntaista porrastumista. 
 
Rinnemaaston korkeuseroja korostetaan kaupunkikuvassa monella tavalla. Ympäristöraken-
teet, jotka rajaavat korttelialueita katu- ja muista yleisistä alueista, ovat osa kerroksellista il-
mettä. Piha-alueiden istutuksilla ja puilla muodostetaan kaupunkikuvaa pehmentäviä vyöhyk-
keitä. Piha-alueiden runkopuusto on osa kerroksellista ilmettä.

 
KUVA: Ote länsirinteen asemapiirroksesta.
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4.1.1 RAKENNUKSET

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

korkeatasoinen. 
•	 Rakennuksen julkisivukäsittely on toteutettava asemakaavan lähiympäristö- ja 

rakentamistapa-ohjeen mukaisesti.
•	 Rakennuksen julkisivut on tehtävä korkealuokkaisista materiaaleista ja korttelikoh-

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

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

•	 AK- ja YO-korttelialueiden rakennuksissa on sallittua rakentaa ikkunallisten luon-
nonvaloisten porrashuoneiden 15 m2 ylittävä osa kussakin kerroksessa asemakaa-
vakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

•	 AK- ja YO-korttelialueiden rakennuksissa on sallittua rakentaa ilmastointikonehuone 
asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Katolle sijoitettavat ilman-
vaihtokonehuone ja muut tekniset laitteet on sovitettava rakennusten arkkitehtuuriin 
niin, etteivät ne korostu kaupunkikuvassa. 

Kortteleiden 451 ja 453 AK-korttelialueet

Kaavamääräykset 
•	 Rakennuksen kattomuodon on poikettava tasakatosta. Kattomuoto on hahmoltaan 

taitettu lapekatto, jonka ilmettä on havainnollistettu lähiympäristö- ja rakentamistapa-
ohjeessa (sivut 22, 26, 32-33). Yhden korttelialueen kattomuotojen on muodostettava 
yhtenäinen kokonaisuus. 

•	 Korttelialueilla julkisivut rakennuksen ylimmässä kerroksessa on toteutettava muusta 
julkisivusta erottuvalla tavalla esimerkiksi väri- tai materiaalivalinnoin sekä julkisivu-
pinnan sisään- tai ulosvedoin. 

•	 Kortteleissa 451 ja 453 saa rakennuksen ylimpään kerrokseen sijoittaa asukkaita 
palvelevia yhteistiloja, kuten sauna- ja kerhotiloja rakennusoikeuden

Katolle sijoitettavat tekniset installaatiot, kuten puhelinmastot, sovitetaan rakennusten arkki-
tehtuuriin niin, etteivät ne korostu kaupunkikuvassa.
 
Rakennusten ensimmäisen kerroksen julkisivussa korostetaan porrashuoneiden sisäänkäyn-
tejä. Ensimmäisen kerroksen asuintiloja avataan Jokiniitynkadun suuntaan. Maantasokerrok-
sen asuntojen lattiakorko on vähintään 0,6 metriä kadun tonttiin rajautuvaa korkeusasemaa 
ylempänä. 

Asuinkerrostalojen parvekkeet, parvekevyöhykkeet ja terassit saa tarvittaessa ulottaa asema-
kaavan rakennusalan ulkopuolelle. Rakennukselle muodostetaan edulliseen ilmansuuntaan 
aukeava parvekejulkisivuvyöhyke. Lisäksi parvekkeita voidaan sijoittaa edullisten avautumis-
suuntien mukaan yksittäisinä linjoina.

KUVA: Länsirinteen korttelit muodostavat kerroksellista kaupunkikuvaa, jonka yllä kohoaa 
Vesitorninmäen lakialue.  Ylimpien kerrosten väritys korostaa kerroksellisuutta.
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Katokset ja piharakennukset

Kaavamääräykset (AK- ja LPA-korttelit)
•	 Auton säilytyspaikan (a) katosten kattomuoto on pysäköintialueen suuntaan laskeu-

tuva yksilappeinen pulpettikatto. Katosten pääasiallinen julkisivumateriaali on har-
maa- tai valkosävyinen puuverhous. 

Kattomuoto piha- ja pysäköintialueiden katoksissa on kallistuskulmaltaan maltillinen lapekatto. 
Katokset voidaan toteuttaa myös viherkattoina. Autopaikat, jotka voidaan kattaa, on osoitettu 
asemakaavassa rakennusalalla ja rakennusoikeuden määrittävällä lukuarvolla (esim. a200).

Asuinrakennuksiin liittyvät asuntokohtaiset pihavarastot sijoitetaan Jokiniityntien puolelle. Va-
rastoja voi koota myös keskitetymmin korttelialueelle

KUVA: Jokiniityntien katujulkisivun periaate korttelista 453. Piha-alue rajautuu matalaan muuriin, joka sijaitsee kadun ja 
rakennusten välissä. Piha on katua korkeammalla. Korostevärejä voidaan käyttää porrastuvan vaikutelman luomiseksi.

Kortteleiden 452 ja 460 A -korttelialueet

Kaavamääräykset 
•	 Rakennuksen kattomuoto on lapekatto tai epäsymmetrinen harjakatto. Korttelialueen 

rakennusten kattomuotojen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. 

Kattomuodon on oltava sellainen, että puistolaaksoon suuntautuva julkisivu on korttelin sisä-
osiin suuntautuvaa korkeampi. 
 
Kunkin rakennuksen harja- / räystäslinja on maaston korkeuseroista riippumatta yhtenäinen, 
siinä ei ole korkeussuunnassa siirtymiä.
 
Rakennuksilla on selkeä, yhtenäisenä erottuva julkisivulinja, jota voidaan jäsentää asuntokoh-
taisin katoksin, sisäänvedoin tai terassein. Asuntojen joen suuntaan avautuvat ulko-oleskelu-
tilat toteutetaan maahan laiturimaisina terasseina. Tällöin maavaraisia piha-alueita ei tarvitse 
perustaa. 
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Materiaalit ja väritys

Kaavamääräykset (AK-korttelit)
•	 Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on kortteleissa 451 ja 453 rappaus tai 

puhtaaksimuurattu tiiliverhous ja kortteleissa 456 – 458 rappaus.  
•	 Kortteleissa 451 ja 453 rakennusten pääasiallinen julkisivuväritys on tumma, lisäksi 

käytetään rakennusten ylimmässä kerroksessa korostevärejä, joiden tulee vierekkäi-
sillä rakennuksilla poiketa toisistaan. Muita materiaaleja voidaan käyttää korosteina 
tai täydentävinä rakenteina julkisivussa. Julkisivujen käsittelytapaa on havainnollis-
tettu asemakaavan lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeessa (sivut 21-23, 26).

Kaavamääräykset (A-korttelit)

•	 Asuinrakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on rappaus, puhtaaksimuurattu 
tiiliverhous tai pystysuuntainen puuverhous. Muita materiaaleja voidaan käyttää ko-
rosteina tai täydentävinä rakenteina julkisivussa. Julkisivujen käsittelytapaa on ha-
vainnollistettu asemakaavan lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeessa (sivut 21-23).

Katosten ym. pihoille sijoittuvien rakennelmien julkisivut ovat pystylaudoitettuja.

Asuinrakennusten värit ovat murrettuja, neutraaleja ja tummia.

Parvekkeiden ja parvekevyöhykkeiden seinäpinnoissa käytetään valkoisesta taitettuja tai vaa-
leanharmaita neutraaleja värejä.

Kortteleiden 452 ja 460 kaksikerroksisten rakennusten päätyjulkisivuissa sekä julkisivuihin 
liittyvissä katoksissa, sisäänvedoissa yms. voidaan käyttää korosteväreinä kirkkaampia / vaa-
leampia värejä.

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

S 6502-R  

S 6005-Y50R S 1070-Y30R

S 1070-G20Y

S 0570-G30YS 6500-N

S 4005-Y50R S 1070-Y60R

S 2005-Y50R S 0560-Y

NEUTRAALIT TUMMAT        KOROSTAVAT VÄRIT   
PÄÄASIALLISET JUKISIVUVÄRIT
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4.1.2 KORTTELIPIHAT JA ULKOALUEET

Kaavamääräykset  (A- ja AK-korttelit)
•	 Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä oleskeluun, leikkialueeksi tai liiken-

teeseen, on istutettava pensain ja puin.
•	 Maanalaista johtoa varten varatulle alueelle ei saa istuttaa puita eikä suurikokoisia 

pensaita. 
•	 Rakennusten, pihatoimintojen ja ajoyhteyksien sijoittamisessa tonteille on vältettävä 

tarpeettomia leikkauksia ja täyttöjä. Maastoluiskat on istutettava ympäristöön sopi-
vin kasvein.  Mikäli tilankäyttö ja korkeuserot sitä vaativat, ratkaistaan korkeuserot 
tukimuurein.

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

Kaavamääräykset (AK-korttelit)
•	 Tontille saa rakentaa asemakaavakartassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi pyö-

rä- ja jätekatoksia ja ne saa sijoittaa kaavakarttaan merkityn rakennusalan ulkopuo-
lelle, kuitenkin enintään 50 k-m2. Katoksia saa sijoittaa myös pysäköimispaikalle (p).

•	 Tontin sekä siihen liittyvän AH-korttelialueen viherrakentaminen toteutetaan rakenta-
jan toimesta rakennusluvan yhteydessä laadittavan erillisen pihasuunnitelman mu-
kaisesti. Korttelialueelle on istutettava reheviä pensas- ja puuryhmiä.

•	 Tonttiin liittyvälle AH-korttelialueelle saa sijoittaa korttelialueen käyttöä palvelevia ka-
toksia.

Kaavan havainnekuvissa esitetyt pihajärjestelyt ovat ohjeellisia ja niitä voidaan toteuttaa ase-
makaavan puitteissa toisinkin. Rakennuslupavaiheessa korttelialueille ja asuinkerrostalojen 
yhteisalueelle (AH-korttelialue) on laadittava yhtenäinen pihasuunnitelma.

Pihojen yleisiä periaatteita AK-korttelit 451 ja 453 

Asuinkerrostalojen piha-alueet toteutetaan korkealaatuisesti ja niiden tulee soveltua eri-ikäis-
ten asukkaiden kohtaamispaikaksi, toiminnallisesti joustavaan yhdessä tekemiseen ja oles-
keluun. Piha-alueilla voi olla eri-ikäisiä käyttäjäryhmiä yhdistäviä toimintoja, kuten esimerkiksi 
petankki, kroketti, viljelymahdollisuus, grillikatos. Erilaisilla pintamateriaaliyhdistelmillä, kalus-
teilla tai esim. nurmeen asennetuilla objekteilla voidaan rakentaa puitteet erilaisille leikki- tai 
pelitoiminnoille ja samalla ympäristörakentamisen luonteikkuudelle.

Kerrostalojen välisillä piha-alueilla voidaan suosia pistemäisiä katseenvangitsijoita (näyttävä 
yksittäispuu tai puuryhmä tai vesipinta ympäristörakentamisineen) tai ympäristöönsä integ-
roituja rakenteita. Piha-alueet ovat näyttäviä kokonaisuuksia myös rakennuksista ylempää 
katsoen. Katuun rajautuvilla piha-alueilla sekä rakennusten välissä olevilla piha-alueilla on 
toisistaan eroavat värilliset ja toiminnalliset teemat, joita korostetaan erilaisilla materiaaleilla, 
pinnoitteilla, rakenteilla ja kasvillisuudella. KUVA: Kortteli A asemapiirros periaatteellisine pihajärjestelyineen.
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Kasvillisuuden väriteemat voidaan toteuttaa pihakohtaisesti selkeillä väriyhdistelmillä ja kas-
vipareilla (ikivihreä+keltalehtinen / ikivihreä+hopeanhohtoinen / purppura+hopeanhohtoinen 
/ hopeanhohtoinen+heinät / purppura+vaaleanvihreä) tai -kolmikoilla, jotka tukevat voimak-
kaasti pihan muuta muotoilua. Pihojen teemoja voivat olla esim. lähde, tuli, terassipuutarha, 
jne. Jokaiselle pihakokonaisuudelle istutetaan yhdestä kolmeen erilaista puulajia ryhminä, 
jotka tukevat pihan teeman värikästä luonnetta. Puulajeihin valitaan myös suurikokoisia puita. 

Leikki- ja oleskelualueet
 
Toisiinsa rajatuvilla tonteilla leikki- ja oleskelualueet suunnitellaan tonttijaosta riippumatta yh-
tenäisenä kokonaisuutena. 

Leikkipaikat rajataan ajoyhteyksistä, pysäköintialueista ja kaduista istutuksin sekä piha-alueil-
le sijoittuvia katos- ja varastorakennelmia hyödyntäen.

Asuinkerrostalojen korttelien (451 ja 453) leikki- ja oleskelupaikat sijoittuvat asumista palve-
levalle yhteiskäyttöalueelle (AH), joka on käytännössä kerrostalojen yhteispiha. Rinteeseen 
sijoittuvan yhteiskäyttöalueen tasaaminen toiminnoille sopivaksi tehdään tarvittaessa tuki-
muurein tai luiskaamalla porrastaen.

Reitit, pintamateriaalit ja istutukset

Pysäköintialueiden ja ajoreittien pääasiallinen pintamateriaali on asfaltti. Puiston jalankulku-
reittien pääasiallisena pintamateriaalina on kivituhka.

Korkeuserojen tasaamiseen tarvittavat maastoleikkaukset maisemoidaan kenttämäisin istu-
tuksin.

Pihamaisemaa rikastetaan värikylläisillä, vuodenaikojen mukaan vaihtelevilla kasvillisuusvyö-
hykkeillä ja puilla. Myös reittien, leikkialueiden ja oleskelupaikkojen pintamateriaaleihin voi-
daan tehdä värikkäitä osuuksia.

Piha-alueelle on istutettava puuryhmiä.

Asuinrakennusten sisäänkäyntejä korostetaan pintamateriaalein, istutuksin, valaistuksella 
yms. muista kulkureiteistä. Kerrostalojen sisäänkäyntien yhteyteen varataan myös talokohtai-
sia polkupyöräpaikkoja.

Pelastusreittien ja nostopaikkojen vaatima tila ja niiden riittävä kantavuus huomioidaan piha-
suunnitelmassa. Ks. liitekartta pelastusreittien järjestäminen, liite 1.

KUVAT: Referenssit vasemmalla havainnollistavat asuntopihojen luonnetta ja keinoja 
niiden rajaamiseen. Referenssit oikealla havainnollistavat mahdollista tapaa rajata AH-
leikkipaikkaa, sekä sinne johtavien portaiden luonnetta. 

KUVAT: Pihaväriteemoja
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puisto  A-kortteli   Jokiniityntie  AK-kortteli   pysäkointi-
alue

kylmäkivimuuri/
istutukset

maisemoitavalle
maastoleikkaukselle

varattava korttelialueen osa

Valaistus

Korttelialueilla käytetään vastaavaa valaisinmallia  ja valon värisävyä kuin yleisillä alueilla 
yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi.

Katokset ja rakenteet
 
Piha-alueelle saa sijoittaa kaavakartassa osoitettujen rakennusalojen ulkopuolelle katoksia 
ja pihavarastoja. Jätekatokset sijoitetaan helposti liikennöitävään paikkaan esimerkiksi pysä-
köintialueiden yhteyteen tai kortteleiden piha-alueiden pyörä- ja varastosuojiin tai –katoksiin 
integroituna. Jätekatoksia voidaan sijoittaa myös LPA –alueiden yhteyteen. Maahan upotetta-
vien roska-astioiden pintakäsittely valitaan korttelin arkkitehtuuriin ja piha-aiheisiin sopeutuen 
ja tarvittaessa sovitetaan ympäristöön esim. pensasaidalla/istutuksin.

Rajautuminen
 
Jokiniityntietä vasten suuntautuu korttelien 451 ja 453 asuinkerrostalojen asuntoja. Maantaso-
kerroksen asunnoille voidaan avata pieniä pihaterasseja. Korttelipihat rajautuvat kauttaaltaan 
katuun tukimuurilla ja siihen liittyvillä kaiteilla. Korttelialueen puolella olevat pihatilat ovat vä-
hintään 0,8 metriä kadun tonttiin rajautuvaa korkeusasemaa ylempänä. 

Kortteleiden 452 ja 460 kaksikerroksisten asuintalojen pihojen rajautuminen Jolkbynpuiston 
suuntaan toteutetaan kylmäkivimuurina ja siihen liittyvällä istutusvyöhykkeellä. Ks. periaate-
leikkaus 

Yhteisiin piha-alueisiin rajautuvat asuntopihat tai maantasokerroksen asunnot jäsennetään 
muusta piha-alueesta istutuksin ja korkeuserojen niin vaatiessa tukimuurein. Kortteleissa 452 
ja 460 asuntokohtaiset pihat erotetaan yhteisistä alueista ja kulkureiteistä ensisijaisesti pen-
sasaidoin.

Yhteiskäyttöiset piha-alueet ja leikkipaikat rajataan pysäköintialueista selkeillä istutusvyöhyk-
keillä tai esimerkiksi luonnonkivimuureilla.

KUVA (yllä): Periaateleikkaus, kortteli 452-453. Korttelialuetta jäsentävät pystysuuntaiset 
porrastumiset. Pysäköintialue leikkautuu selkeästi rinteeseen. Rinteeseen leikkautuva auto-
paikkarivi voidaan kattaa. Puistoaluetta vasten suuntautuvat asuntokohtaiset ulko-oleskeluti-
lat toteutetaan laiturimaisina terasseina.

KUVA (alla): Periaateleikkaus 1:500, kortteli 451. Korttelien piha-alue ja ensimmäisen kerrok-
sen asunnot porrastuvat Jokiniityntien katua korkeammalle. Avoimen viheralueen ja kortteli-
alueen välistä rajaa pehmentävät puisto-alueen puolelle istutettavat puuryhmät.
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Ohjeet

Pysäköintialueet rajautuvat korttelin piha-alueisiin ja katualueisiin istutuksin sekä tarvittaessa 
matalin muurein.

Rinteeseen leikkautuvat pysäköintialueet sovitetaan tukimuurein ja maisemoitavin luiskin 
maaston korkeuseroihin. Maastoleikkaukset maisemoidaan kasvillisuudella hillitysti. Pysä-
köintialueiden korkeusasemaa tontilla määrittelee ajoyhteyden enimmäiskaltevuus katuliitty-
mästä.

Pysäköintialueille kaavassa istutettavaksi määrätyt puut on suositeltavaa istuttaa ryhmiin.

Pysäköinti

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

reinä rakennusoikeutta määrittävän lukusarjan ensimmäiseen lukuun.
•	 A-korttelialue: 1 ap. / 80 k-m2, vähintään 1 ap. / asunto.
•	 AK-kortteli: 1 ap. / 80 k-m2, vähintään 1 ap. / asunto.
•	 AK-kortteli:

•	erityisryhmien asuintila 1 ap. / 150 k-m2

•	erityisryhmien kerho- ja yhteistila 1 ap. / 100 k-m2

•	 AK-kortteli: 1 pp. / 30 k-m2, vähintään 1 pp. / asuinhuone.
•	 AK-korttelialueen polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärästä vähintään 75% on 

katettava ja vähintään 50% on sijoitettava säältä suojattuun tilaan.
•	 Maantasoon rakennettavat autopaikat ja auton säilytyspaikat (a) on jäsennöitävä 

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

•	 A- ja AK- kortteleissa on sallittua sijoittaa liikuntaesteisille tarkoitettuja autopaikkoja 
porrashuoneiden läheisyyteen mitoitusperiaatteella 1 ap. / 30 asunto.

•	 Korttelissa 460 tonteilla 3 ja 4 sijaitsevalle pysäköintialueelle (p) on rakennettava 
tulvareitti Jokiniityntien pintavesille.

•	 LPA-alueet toteutetaan rakennuttajan toimesta rakennusluvan yhteydessä laa-
dittavan pysäköintisuunnitelman mukaisesti. Korttelialueelle saa rakentaa auton 
säilytyspaikkoja.

•	 Mikäli auton säilytyspaikan (a) autokatosta ei toteuteta, on pysäköintialue näkö-
suojan aikaan-saamiseksi aidattava sekä piha-aluetta että lähivirkistysaluetta (VL) 
vastaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopivalla muurilla (esim. kivikori) tai aidalla, 
jonka korkeus saa olla enintään 60 cm.

•	 Mikäli pysäköintialueelle toteutetaan korttelikohtainen jätehuoltotila, on se sijoitetta-
va auton säilytyspaikan (a) katokseen.

•	 Sähköautojen latauspisteitä on sallittua sijoittaa LP-, LPA- ja YO-korttelialueille.

Kaavamääräykset (AK-korttelit)
•	 Pysäköintialue on aidattava näkösuojan aikaansaamiseksi sekä piha-aluetta että 

virkistysaluetta (VP ja VL) vastaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopivalla tukimuurilla 
(esim. kivikori), aidalla tai pensasaidalla, jonka korkeus saa olla enintään 60 cm.

KUVA: Pysäköintikaavio, jossa esitetty autopaikkojen määrät ja sijainnit eri tonteille / 
rakennuksille.
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4.2 VESITORNINMÄEN ITÄRINNE: AK-KORTTELIT 456, 457 JA 458

Keskeiset tavoitteet

Vesitorninmäki kätkee itärinteen korttelit keskustan suunnasta nähtynä. Alueen luonne on 
tyystin erilainen länsirinteeseen verrattuna. Se on intiimi, metsän ja kalliorinteiden suojaama 
paikka. Itärinteen asuinkortteleista muodostuu omaperäinen, miellyttävä yllätys rinteen ku-
peessa. Kontrastina metsäiselle luonnonympäristölle rakentaminen on värikästä ja rakennetut 
korttelipihat erottuvat selkeästi luonnonmaisemasta. Korttelialueet on rajattu kapeiksi ja tiiviik-
si, jolloin ympärillä säilyvä luonnonympäristö on mahdollisimman liki asukkaita.

Luonnonympäristö kallioalueineen on keskeinen elementti itärinteen asuinympäristöä. Se 
muodostaa kaupunkitilaa yhdessä asuinrakennusten kanssa. Luonnonelementit sekä julkiset 
katu- ja toritilat sulautetaan paikoin toisiinsa. Alueen yhtenäisen kaupunkikuvan, ’tarinan’, kan-
nalta keskeistä on korttelien ja katualueen laadukas rajautuminen ja rajautumisperiaatteiden 
toteuttaminen eheästi koko alueella.

Vesitorninmäentien päätteenä on Vesitorninaukio ja dominanttimainen asuinrakennus. Vesi-
tornintien päässä oleva alueen ’päätekortteli’ on Vesitorninmäen ja keskustan kaupunkikuvas-
sa tärkeä, sillä korttelin asuinrakennukset näkyvät myös keskustan suuntaan ja jokilaakson 
maisemassa. Korttelissa on Vesitornintien päätteenä maamerkkimäinen, muita korkeampi 
kahdeksankerroksinen asuinrakennus. Rakennukselta edellytetään arkkitehtonisesti omalei-
maista hahmoa.

KUVA: Asemapiirros
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4.2.1 RAKENNUKSET

Kaavamääräykset 
•	 Rakennuksen julkisivukäsittelyn on oltava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan 

korkeatasoinen. 
•	 Rakennuksen julkisivukäsittely on toteutettava asemakaavan lähiympäristö- ja 

rakentamistapa-ohjeen mukaisesti.
•	 Rakennuksen julkisivut on tehtävä korkealuokkaisista materiaaleista ja korttelikoh-

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

•	 Rakennuksen kattomuodon on poikettava tasakatosta. Kattomuoto on hahmoltaan 
taitettu lapekatto, jonka ilmettä on havainnollistettu lähiympäristö- ja rakentamistapa-
ohjeessa (sivut 22, 26, 32-33). Yhden korttelialueen kattomuotojen on muodostettava 
yhtenäinen kokonaisuus. 

•	 Korttelialueilla julkisivut rakennuksen ylimmässä kerroksessa on toteutettava 
muusta julkisivusta erottuvalla tavalla esimerkiksi väri- tai materiaalivalinnoin sekä 
julkisivupinnan sisään- tai ulosvedoin. 

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

•	 AK- ja YO-korttelialueiden rakennuksissa on sallittua rakentaa ikkunallisten luon-
nonvaloisten porrashuoneiden 15 m2 ylittävä osa kussakin kerroksessa asemakaa-
vakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

•	 AK- ja YO-korttelialueiden rakennuksissa on sallittua rakentaa ilmastointikonehuone 
asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Katolle sijoitettavat ilman-
vaihtokonehuone ja muut tekniset laitteet on sovitettava rakennusten arkkitehtuuriin 
niin, etteivät ne korostu kaupunkikuvassa. 

•	 Korttelissa 458 tontilla 3 rakennuksen ylimpään kerrokseen saa sijoittaa korttelei-
den 456 - 458 asukkaita palvelevia yhteistiloja, kuten sauna- ja kerhotiloja, kaava-
karttaan merkityn rakennus-oikeuden lisäksi, kuitenkin enintään 150 k-m2, mikäli 
asukkaiden käyttöön toteutetaan kattoterassi.

Rakennuksilla on yksinkertainen perusmuoto. Parvekkeet, parvekevyöhykkeet ja terassit saa 
tarvittaessa ulottaa asemakaavan rakennusalan ulkopuolelle.Parvekkeet pyritään sijoitta-
maan vyöhykkeinä julkisivuun.

Rakennusten ensimmäisen kerroksen julkisivussa korostetaan porrashuoneiden sisäänkäyn-
tejä sekä yhteistiloja. Alimpaan kerrokseen sijoitettaviin pyörävarastoihin tehdään ikkunat, jot-
tei synny umpinaista vaikutelmaa. 

Korttelin 458 kahdeksankerroksinen asuinrakennus on kaupunkikuvassa erityisen merkittävä. 
Rakennuksen ylimmän kerroksen ja kattomuodon arkkitehtuurilla muodostetaan alueelle hie-
no ja mieleenpainuva maamerkki.

KUVA: Näkymä Vesitorninaukioon rajautuvasta korttelista. Rakennettu aukio liittyy luonnon 
ympäristöön kasvien ja pintamateriaalien vaihettumisvyöhykkeenä. Karkeita, jykkiä maasto-
leikkauksia ei tehdä. Korttelipihan ja katualueen korkeuserojen korostaminen luo ilmekästä 
asuinympäristöä.
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Katokset ja piharakennukset

Kaavamääräykset
•	 Auton säilytyspaikan (a) katosten kattomuoto on pysäköintialueen suuntaan laskeu-

tuva yksilappeinen pulpettikatto. Katosten pääasiallinen julkisivumateriaali on har-
maa- tai valkosävyinen puuverhous. 

Kattomuoto piha- ja pysäköintialueiden katoksissa on kallistuskulmaltaan maltillinen lapekatto. 
Katokset voidaan toteuttaa myös viherkattoina. Autopaikat, jotka voidaan kattaa, on osoitettu 
asemakaavassa rakennusalalla ja rakennusoikeuden määrittävällä lukuarvolla (esim. a200).

Materiaalit ja väritys

Kaavamääräykset (AK-korttelit)
•	 Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on kortteleissa 451 ja 453 rappaus tai 

puhtaaksimuurattu tiiliverhous ja kortteleissa 456 – 458 rappaus.  
•	 Kortteleissa 456 – 458 rakennuksilla on yksi pääasiallinen julkisivuväri, vierekkäisillä 

rakennuksilla tulee olla toistaan poikkeava väri tai värisävy. Muita materiaaleja voi-
daan käyttää korosteina tai täydentävinä rakenteina julkisivussa. Julkisivujen käsitte-
lytapaa on havainnollistettu asemakaavan lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeessa 
(sivut 29-33).

Katosten ym. pihoille sijoittuvien rakennelmien julkisivut ovat pystylaudoitettuja.

Asuinrakennuksilla on kullakin yksi pääasiallinen julkisivuväri. Saman korttelin rakennuksilla 
on toisistaan poikkeava väri. Samoin on huolehdittava, että eri korttelien toisiaan lähellä olevat 
talot eivät ole saman värisiä. (vrt. s. 23) Korostevärejä voidaan lisäksi käyttää esim. sisään-
käyntien yhteydessä. Värit ovat selkeitä. Yhdellä korttelialueella tulee käyttää sekä vaaleam-
paa, raikkaampaa väriä että yhtä voimakkaampaa väriä, ks. julkisivuperiaate. 

Parvekkeiden ja parvekevyöhykkeiden seinäpinnoissa käytetään vaaleita ja neutraaleja vä-
rejä.

Piha- ja pysäköintialueiden katokset ovat väritykseltään neutraaleja (harmaa / valkoinen tai-
tettu).

VAALEAT JULKISIVUVÄRIT

KUVA: Oheessa esitetyt värit ovat esimerkkejä, joiden mukaan julkisivujen lopullisia väriva-
lintoja tehdään. Vaaleiden värien joukossa voidaan käyttää vain yhtä voimakkaampaa väriä 
yhdelle talolle. Koodit ovat NCS-värikoodeja.

S 0550-G40Y 

S 0520-G40Y S 2070-Y50R

S 0510-Y

S 0530-G90Y

ESIMERKKI VOIMAKKAAM-
MASTA JULKISIVUVÄRISTÄ

S 0520-Y30R
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4.2.2 KORTTELIPIHAT JA ULKOALUEET

Kaavamääräykset

•	 Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä oleskeluun, leikkialueeksi tai liiken-
teeseen, on istutettava pensain ja puin.

•	 Maanalaista johtoa varten varatulle alueelle ei saa istuttaa puita eikä suurikokoisia 
pensaita. 

•	 Rakennusten, pihatoimintojen ja ajoyhteyksien sijoittamisessa tonteille on vältettävä 
tarpeettomia leikkauksia ja täyttöjä. Maastoluiskat on istutettava ympäristöön sopi-
vin kasvein.  Mikäli tilankäyttö ja korkeuserot sitä vaativat, ratkaistaan korkeuserot 
tukimuurein.

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

•	 Tontille saa rakentaa asemakaavakartassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi pyö-
rä- ja jätekatoksia ja ne saa sijoittaa kaavakarttaan merkityn rakennusalan ulkopuo-
lelle, kuitenkin enintään 50 k-m2. Katoksia saa sijoittaa myös pysäköimispaikalle (p).

•	 Tontin sekä siihen liittyvän AH-korttelialueen viherrakentaminen toteutetaan rakenta-
jan toimesta rakennusluvan yhteydessä laadittavan erillisen pihasuunnitelman mu-
kaisesti. Korttelialueelle on istutettava reheviä pensas- ja puuryhmiä.

•	 Tonttiin liittyvälle AH-korttelialueelle saa sijoittaa korttelialueen käyttöä palvelevia ka-
toksia.

Kaavan havainnekuvissa esitetyt pihajärjestelyt ovat ohjeellisia ja niitä voidaan toteuttaa ase-
makaavan puitteissa toisinkin. Rakennuslupavaiheessa korttelialueille on laadittava yhtenäi-
nen pihasuunnitelma.

Yleisiä pihan periaatteita

Pihojen kaduille avautuva osa on paikoin kivetty ja paikoin voimakkaasti maanpeitepensas-
istutusten jaksottama puolijulkinen tila. Rakennusten edustojen pienaukioille istutetaan esi-
merkiksi lohkarekivirakenteella ympäristöstä rajattavia tai esim. kaarevien puupenkkien ym-
päröimiä näyttäviä yksittäispuita. Metsän puolella pihat rajataan selvästi luonnontilaisena 
säilytettävästä maastosta, esim. lohkarekivimuurilla, luonnonkivilohkareiden ja polveilevan is-
tutuksen yhdistelmällä. Metsäntuntu säilytetään erilaisissa ympäristörakentamisen ratkaisuis-
sa jäljittelemällä luonnonpiirteitä rakennettuun ympäristöön. Paikalta louhittavaa luonnonkiveä 
hyödynnetään piharakentamisessa kuten esim. keskeisten oleskelualueiden pinnotteissa, jot-
ka korostavat alueiden metsäistä luonnetta, yhdistettynä luovasti muihin materiaaleihin. Pihan 
pinnoitteet voivat heijastaa myös rakennusten värikästä arkkitehtuuria, katualueisiin rajautuvil-
la osuuksilla. Louhekiveä käytetään monipuolisesti esim. ympäristön korkeusasemien viimeis-
telyyn, tukimuurina tai matalana tasoerona sekä istutuksia suojaavana reunana. KUVA: Asemapiirrosote periaatteellisine pihajärjestelyineen.
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KUVA: Periaateleikkaus, korttelit 457-458. Vesitorninmäen aukiota rajaa asuinrakennuksen julkisivu ja sitä eheästi jatkava, 
korkeuseroja rajaava tukimuuri. Vesitorninaukio voidaan terassoida maastonmuotojen mukaan.

Korttelialueiden itärinteen pengerrettävä reunavyöhyke toteutetaan tonttirajoista huolimat-
ta yhtenäisesti jatkuvana, mutta säilytettävän maaston ja tilantarpeen suhteen polveilevana 
vyöhykkeenä, jota kehystää hulevesien käsittelyreittiin integroitu reunamuuri kivilohkareista. 
Mahdollisena putoamiskaiteena käytetään korkeatasoista pihan luonteeseen soveltuvaa maa-
lattua teräskaidetta tai aitaa. Siihen liittyvät pelastustiet voidaan toteuttaa esimerkiksi vettä 
läpäisevänä soranurmi- tai nurmikivivyöhykkeenä, jonka yhteydessä on hulevesien viivytysra-
kenteita ja kasvillisuutta. Tonttien kohtalaisen pienen koon takia suositaan läpäiseviä pinnoit-
teita sekä kasvillisuusalueita soveltuvin osin hulevesien viivyttämiseksi. 

Aitaamista ei sallita korttelialueiden / tonttien välille, eikä sitä suositella korttelialueiden reuna-
alueillakaan. Suurempien tasoerojen ratkaisemiseksi käytetään laadukkaita tarkemman suun-
nittelun keinoin ratkaistuja reunuksia ja istutuksia ja tarvittaessa tukimuureja.

Leikki- ja oleskelualueet

Toisiinsa rajatuvilla tonteilla leikki- ja oleskelualueet suunnitellaan tonttijaosta riippumatta yh-
tenäisenä kokonaisuutena. Varsinaiset leikkitoiminnot sijoitetaan yhteispiha-alueelle. Ne voi-
daan rajata metsän puolelta esim. lohkarekivimuurilla tai pystyyn asennetuin puupöllein. Kort-
telin 458 yhteispiha-alueelle rakennetaan näköalapaikka peltolaaksoon nykyisen avokallion 
luontaiseen kohtaan.

Korttelin 458 leikki- ja oleskelupaikka sijoittuu asumista palvelevalle yhteiskäyttöiselle alueelle 
(AH). Rinteeseen sijoittuvan yhteiskäyttöalueen tasaaminen toiminnoille sopivaksi tehdään 
tarvittaessa tukimuurein tai luiskaamalla porrastaen. Korttelin kultakin asuinrakennukselta on 
oltava sujuva ja suora kulkureitti yhteisalueelle (AH).

Korttelissa 458 olevaa kalliolakialuetta säilytetään osana piha-aluetta. Säilytettävän avokallio 
pyritään sovittamaan ympäristöön korkeiden kallioleikkausten sijaan porrastamalla esimer-
kiksi lohkarein ja istutuksin tasoeroja ja välttämällä aitaamista. Piha-alueiden, kulkureittien ja 
rakennuspaikkojen edellyttämät leikkaukset voidaan tehdä porrastaen tai korkeampina pysty-
pintoina, joita voi hyödyntää esim. kiipeilyseinänä. 

Katokset ja rakenteet

Piha-alueelle saa sijoittaa kaavakartassa osoitettujen rakennusalojen ulkopuolelle katoksia 
ja pihavarastoja. Jätekatokset sijoitetaan helposti liikennöitävään paikkaan esimerkiksi pysä-
köintialueiden yhteyteen tai kortteleiden piha-alueiden pyörä- ja varastosuojiin tai –katoksiin 
integroituna. Jätekatoksia voidaan sijoittaa myös LPA-alueiden yhteyteen. Maahan upotettavi-
en roska-astioiden pintakäsittely valitaan korttelin arkkitehtuuriin ja piha-aiheisiin sopeutuen ja 
tarvittaessa sovitetaan ympäristöön esim. pensasaidalla/istutuksin.
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KUVA: Periaateleikkaus, korttelit 457-458. Vesitorninrinne leikkautuu huomattavasti nykyiseen maanpinnan korkeusasemaan nähden. Katualueen ja tontin välille muodostuu 
paikoin huomattavia korkeuseroja. Korkeuseroja jäsennetään maastoleikkauksin ja tukimuurein. Tukimuurit voidaan tehdä asuinrakennuksen julkisivulinjaa eheästi jatkavina tai 
erillisinä kiviaineisina muuripintoina. Rakennuksen kerrosten porrastaminen rinteeseen vähentää korkeiden tukimuurien tarvetta.

KUVA: Julkisivuperiaate Vesitorninrinteelle, kortteli 457

Rajautuminen

Kadun sekä korttelien piha- ja pysäköintialueiden välille muodostetaan selkeä visuaalinen reu-
na. Erityistä huomiota kiinnitetään maastoon leikkautuvan kadun ja korttelialueen rajapinnan 
hallittuun ja kaupunkikuvallisesti laadukkaaseen suunnitteluun. Tukimuurit, maastoleikkauk-
set, asuinrakennusten kivijalkakerrokset ja piha-alueita rajaavat rakenteet suunnitellaan eheä-
nä kokonaisuutena.

Korttelialueiden ja lähivirkistysalueen rajautuminen vaihtelee katusuunnitelman korkeusase-
man ja tontin korkeusaseman välille muodostuvien erojen mukaisesti. Huomattavammat noin 
parin metrin korkeuserot edellyttävät tukimuurien rakentamista pitkien maastoleikkausten 
välttämiseksi. Kohdissa, joissa korkeuserot eivät ole merkittäviä, rajapinta käsitellään esim. 
yhtenäisellä pensasluiskalla tai tukimuurin ja köynnöksen yhdistelmällä. Lohkarekiviä voidaan 
käyttää reunustana rajaamassa istutusaluetta ja tasaamassa korkeuseroja. Pensaina voidaan 
käyttää myös esim. kääpiövuorimäntyä tai muuta selkeämuotoista metsän liittyvää maanpei-
tepensasta.

Kortteli 458 rajataan selkeästi rakennetuksi alueeksi metsäisestä maastosta piha-alueiden 
osalta esim. lohkarekivireunuksella, joka soveltuu myös esimerkiksi istumiseen. Säilyvä alue 
säilytetään tai täydennysistutetaan monikerrokselliseksi metsänreunaksi.

Yhteisiin piha-alueisiin rajautuvat asuntopihat tai maantasokerroksen asunnot jäsennetään 
muusta piha-alueesta istutuksin ja korkeuserojen niin vaatiessa tukimuurein. 

Yhteiset piha-alueet ja leikkipaikat rajataan pysäköintialueista ja ajoreiteistä selkeillä istutus-
vyöhykkeillä.
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Reitit, pintamateriaalit ja istutukset

Pysäköintialueiden ja ajoreittien pääasiallinen pintamateriaali on asvaltti. Jalankulkureittien 
pääasiallisena pintamateriaalina on kivituhka. Katuun liittyvien pintamateriaalit liittyvät katu-
alueiden pintamateriaalimaailmaan (asfaltti, luonnonkiveys liikennöitävillä kivetyillä pinnoilla 
ja luiskissa kenttämäiset selkeät istutukset, joissa on myös ikivihreitä lajeja). Katuun liittyvien 
sisäänkäyntien yhteydessä voidaan sallia myös betoni- ja luonnonkiven yhdistämistä ja esim. 
erikoisvalaistusta  aukiomaisten sisäänkäyntitilojen suunnittelussa. 

Korttelialueiden metsään liittyvällä puolella (kuten mahdollisten pelastusreittien läheisyydes-
sä) on suositeltavaa suosia läpäiseviä pinnoitteita (kuten nurmikiveys tai muita kantavia ja 
läpäiseviä materiaaleja ja kennostorakenteita) hulevesien osittaisen imeytyksen kasvillisuu-
den käyttöön mahdollistamiseksi.Läpiseviä pinnoitteita voidaan käyttää osittain myös pysä-
köintialueilla. Lohkarekiviä sekä hulevesien pintajohtamisjärjestelyjä käytetään pihan pinnoit-
teiden jäsentelevänä tekijänä sekä yksityiskohtaisina pinnoitedetaljeina (esim. maantasossa 
lohkarekivistä rakennettu hulevesien johtamisen uoma tai nurmikiveen yhdistetty betonikivistä 
rakennettu kourudetalji). 

Korttelien pinnoitemaailma ja mahdolliset jatkuvat lohkarekivireunukset suunnitellaan vierei-
siin korttelialueisiin liittyväksi. Tavoitteena selkeästi länsirinteestä poikkeava yleisilme. Asuin-
rakennusten sisäänkäyntejä korostetaan pintamateriaalein, istutuksin, valaistuksella yms. 
muista kulkureiteistä. Sisäänkäyntien yhteyteen varataan myös talokohtaisia polkupyöräpaik-
koja.

Pelastusreittien ja nostopaikkojen vaatima tila ja niiden riittävä kantavuus huomioidaan pi-
hasuunnitelmassa. Ks. liitekartta pelastusreittien järjestäminen. Rakennuspaikat sijoittuvat 
osin jyrkkään rinnemaastoon, jonne on rajallinen mahdollisuus järjestää kelvollisia pelastus-
yhteyksiä. Kunkin rakennuksen vaatimien pelastusreittien ja nostopaikkojen sijainti ratkais-
taan lopullisesti rakennuslupavaiheessa, jolloin arvioidaan mahdollisten poikkeusjärjestelyjen 
edellytykset.

Valaistus

Korttelialueilla käytetään vastaavaa valaisinmallia ja valon värisävyä kuin yleisillä alueilla 
yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi.

KUVAT: Referenssikuvia julkisten tilojen, reittien käsittelystä.

KUVAT: Itärinteen yhteispihalta avautuu 
peltonäkymiä. Kallioiset alueet sovitetaan 
yhtenäiseksi osaksi pihamaailmaa.

KUVA: Näkymä Vesitorninmäen itärinteen asuntoalueelle saavuttaessa Vanhalta Rantatieltä.
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4.2.3 PYSÄKÖINTI

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

reinä rakennusoikeutta määrittävän lukusarjan ensimmäiseen lukuun.
•	 AK-kortteli: 1 ap. / 80 k-m2, vähintään 1 ap. / asunto.
•	 AK-kortteli:

•	erityisryhmien asuintila 1 ap. / 150 k-m2.
•	erityisryhmien kerho- ja yhteistila 1 ap. / 100 k-m2.

•	 AK-kortteli: 1 pp. / 30 k-m2, vähintään 1 pp. / asuinhuone.
•	 AK-korttelialueen polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärästä vähintään 75% on 

katettava ja vähintään 50% on sijoitettava säältä suojattuun tilaan.
•	 Maantasoon rakennettavat autopaikat ja auton säilytyspaikat (a) on jäsennöitävä 

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

•	 A- ja AK- kortteleissa on sallittua sijoittaa liikuntaesteisille tarkoitettuja autopaikkoja 
porrashuoneiden läheisyyteen mitoitusperiaatteella 1 ap. / 30 asunto.

•	 LPA-alueet toteutetaan rakennuttajan toimesta rakennusluvan yhteydessä laa-
dittavan pysäköintisuunnitelman mukaisesti. Korttelialueelle saa rakentaa auton 
säilytyspaikkoja.

•	 Mikäli auton säilytyspaikan (a) autokatosta ei toteuteta, on pysäköintialue näkö-
suojan aikaan-saamiseksi aidattava sekä piha-aluetta että lähivirkistysaluetta (VL) 
vastaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopivalla muurilla (esim. kivikori) tai aidalla, 
jonka korkeus saa olla enintään 60 cm.

•	 Mikäli pysäköintialueelle toteutetaan korttelikohtainen jätehuoltotila, on se sijoitetta-
va auton säilytyspaikan (a) katokseen.

•	 Sähköautojen latauspisteitä on sallittua sijoittaa LP-, LPA- ja YO-korttelialueille.

•	 Pysäköintialue on aidattava näkösuojan aikaansaamiseksi sekä piha-aluetta että 
virkistysaluetta (VP ja VL) vastaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopivalla tukimuurilla 
(esim. kivikori), aidalla tai pensasaidalla, jonka korkeus saa olla enintään 60 cm.

KUVA: Pysäköintikaavio, jossa esitetty autopaikkojen määrät ja sijainnit eri tonteille/
rakennuksille.

Ohjeet

Pysäköintialueet rajautuvat korttelin piha-alueisiin ja katualueisiin istutuksin, täydentyy sekä 
tarvittaessa tukimuurein. Jyrkkä rinnemaasto edellyttää usein paikoin tukimuurien käyttöä, sil-
lä maastoleikkausten vaatima tila ei mahdu korttelialueen puolelle.

Rinteeseen leikkautuvat pysäköintialueet sovitetaan tukimuurein ja maisemoitavin luiskin 
maaston korkeuseroihin. Pysäköintialueiden korkeusasemaa määrittelee ajoyhteyden enim-
mäiskaltevuus katuliittymästä.

Kortteleiden 457 ja 458 pysäköintiä palvelee LPA-korttelialue, joka voidaan toteuttaa rintee-
seen osin kahteen tasoon terassoituna. Maastoon sovittamisen periaate on osoitettu kuvassa 
sivulla 32.

Pysäköintialueelle kaavassa istutettavaksi määrätyt puut on suositeltavaa istuttaa ryhmiin.
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Toimintojen sijoittaminen useampiin kerroksiin ja rakennusmassan/-vaipan viemän pinta-
alan minimointi ovat perusteltuja rakennustalouden ja kestävän rakentamisen näkökulmasta. 
Tiiviisti keskitetyt toiminnot mahdollistavat paremmin piha-alueiden riittävän mitoituksen.

Rakennus muodostaa kaupunkikuvallisesti kokoavan päätteen Jokiniityn laaksolle. Keskeisiä 
yhteistiloja suositellaan avattavaksi puiston ja keskustan suuntaan. Puistoon ja keskustaan 
suuntautuva julkisivu on luonteeltaan avoin ja kutsuva. Rakennuksen suuri volyymi jäsenne-
tään mittakaavaltaan pienipiirteisempiin osiin.

Julkisivumateriaalit

Katoksissa ja muissa piha-alueille sijoittuvissa rakenteissa voidaan käyttää myös puuta.

Liikenneyhteydet ja pysäköinti

Korttelin pysäköinti (kaavan ohjeellinen p-merkintä) sijoittuu pääosin tontin pohjoisreunaan, 
jolloin oppimiskeskukseen suuntaava liikenne ohjautuu mahdollisimman pian pois Jokinii-
tyntieltä. Autopaikkojen mitoituksessa voidaan lieventävänä seikkana huomioida viereisen 
urheilupuiston runsas autopaikkatarjonta, jota voidaan hyödyntää eri tilaisuuksiin.

Asemakaava mahdollistaa useiden liittymien osoittamisen Jokiniityntielle huolto- ja saattolii-
kennettä varten.

Polkupyöräkatokset sijoitetaan keskeisten saapumissuuntien kohdille.

Piha-alueet

Piha-alueen mitoitus täsmentyy lopullisen oppilasmäärän perusteella. Suunnittelun yhteydes-
sä on tutkittava, kuinka iso osa kenttätarpeesta voidaan tyydyttää koulun vieressä sijaitsevan 
urheilupuiston kentillä. Koulun piha-alueiden ja Jolkbynpuiston puolelle sijoittuvien puisto-
toimintojen käyttö on suunniteltava yhtenäisenä kokonaisuutena. Kenttäalueiden vaatima 
tasaaminen tehdään ensisijaisesti maastoleikkauksin.

Suuntaa antavia piha-alueen mitoitusohjeita ovat:
•	 Peruskoulun alaluokkien leikkikenttä 40x60 m (mikäli opetusryhmiä on enintään 19)   

ja leikkikentän yhteydessä 60 m pituinen juoksurata
•	 Peruskoulun yläluokkien pelikenttä 2400 m² (ainakin yksi)

Valaistus

Korttelialueella käytetään vastaavaa valaisinmallia ja valon värisävyä kuin yleisillä alueilla 
yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi.

4.4 OPPIMISKESKUKSEN KORTTELI 450

Kaavamääräykset
•	 Rakennuksen mahdollisia julkisivumateriaaleja ovat tiili, rappaus, lasi, konesauma-

pelti ja erilaiset säänkestävät levyt. 
•	 AK- ja YO-korttelialueiden rakennuksissa on sallittua rakentaa ikkunallisten luon-

nonvaloisten porrashuoneiden 15 m2 ylittävä osa kussakin kerroksessa asemakaa-
vakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

•	 AK- ja YO-korttelialueiden rakennuksissa on sallittua rakentaa ilmastointikonehuone 
asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi. Katolle sijoitettavat ilman-
vaihtokonehuone ja muut tekniset laitteet on sovitettava rakennusten arkkitehtuuriin 
niin, etteivät ne korostu kaupunkikuvassa. 

•	 YO-korttelialueiden rakennuksissa hissikonehuone on ensisijaisesti sijoitettava 
maantaso-kerrokseen.

•	 Korttelialueelle saa sijoittaa asukkaita ja puistotoimintoja palvelevia tiloja sekä lähi-
liikuntapaikan.

•	 Pysäköintimitoitus perustuu rakennusten pääkäyttötarkoitukseen ja kerrosneliömet-
reinä rakennusoikeutta määrittävän lukusarjan ensimmäiseen lukuun.
•	 YO-kortteli: 1 ap. / 150 k-m2.

•	 Maantasoon rakennettavat autopaikat ja auton säilytyspaikat (a) on jäsennöitävä 
piha-aluetta vastaan enintään 20 autopaikan osiin puu- ja pensasistutuksin. Pysä-
köintialueelle on istutettava vähintään puu jokaista 10 autopaikkaa kohti.

•	 Korttelialueelle on toteutettava riittävästi polkupyöräpaikkoja.
•	 Sähköautojen latauspisteitä on sallittua sijoittaa LP-, LPA- ja YO-korttelialueille.

Kortteliin 450 sijoittuu Jokirinteen oppimiskeskus. Keskukseen sijoittuu yhtenäiskoulun lisäksi 
päiväkoti sekä liikuntahalli. Asemakaavan rakennusoikeus on 15 000 k-m². Rakennuksella 
on keskustarakenteessa ja kaupunkikuvassa merkittävä arvo. Asukkaat käyttävät sen tiloja ja 
piha-alueita myös kouluajan ulkopuolella.

Rakentamisen sijoittuminen tontilla

Rakennus on sijoitettava mahdollisimman lähelle Jokiniityntien puoleista tontin osaa, jotta 
piha- ja kenttäalueille jää mahdollisimman suuri tila. Rakennuksen tulisi sijoittua mahdollisim-
man etäälle Jolkbyjoen jokiuomasta maaperän heikkojen perustamisolojen vuoksi.

Rakennus

Rakennus voi olla osin enintään nelikerroksinen. Varsinaisen oppimiskeskuksen rakentami-
nen ja siten myös korttelin korkein rakentaminen sijottuu tontin luoteisosaan. Rakennuksen 
kerrosluvun ja räystäslinjan tulee laskea avoimena säilyvää viheraluetta ja kaupunkikuvalli-
sesti tärkeää näkymälinjaa kohti (ks. periaatekaavio kuva s.37). Korkeuden madaltamisella 
avataan näkymiä viereisille asuintaloille.
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KUVA : Periaateasemapiirros, kortteli 450KUVA: Periaate pelikentän sovittamisesta maastoon leikkaamalla.



38

4.3 VANHAN RANTATIEN VARREN UUDISRAKENTAMINEN, KORTTELI 
454

Keskeiset tavoitteet

Suunnittelualueen eteläreunaa kulkeva Vanha Rantatie on osa museaalista Kuninkaantien 
linjaa. Vanhan Rantatien varressa sijaitsee hyvin säilyneitä rakennuksia pääosin 1800-puo-
livälin ja 1900-luvun väliseltä ajalta ja ympäristön muutokset 1900-luvun alun jälkeen ovat 
jääneet vähäiseksi. Vanhan Rantatien historiallinen ilme säilytetään jatkossakin, uudisraken-
taminen sopeutetaan vanhaan rakennuskantaan. 

Kaavamääräykset
•	 Tontille saa rakentaa yhden asunnon. 
•	 Korttelissa 454 tontilla 1 saa talousrakennuksiin (t) sijoittaa työtiloja enintään 200 k-m2.
•	 Korttelissa 454 tonttien 2 ja 3 rakennusten julkisivukäsittely on toteutettava asema-

kaavan lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeen mukaisesti siten, että rakennusten 
julkisivut on tehtävä korkealuokkaisista materiaaleista ja yhtenäistä rakentamistapaa 
noudattaen.

•	 Korttelin 454 tonttien 2 ja 3 asuinrakennusten kattomuoto on harjakatto. Katosten ja 
varastojen kattomuoto on harja- tai lapekatto. Vesikaton materiaali on tummasävyinen 
konesaumattu pelti. 

•	 Korttelin 454 tonttien 2 ja 3 asuinrakennusten, katosten ja varastojen pääasiallinen 
julkisivuverhous on puuverhous. 

•	 Pysäköintimitoitus perustuu rakennusten pääkäyttötarkoitukseen ja kerrosneliömet-
reinä rakennusoikeutta määrittävän lukusarjan ensimmäiseen lukuun.
•	 AO-kortteli: 2 ap. / asunto.
•	 AO-kortteli, talousrakennuksen työtilat: 1 ap. / 50 k-m2.

 
Rakennukset

Uudisrakennuksilla on yksinkertainen perusmuoto. Asuinrakennusten kattomuoto on har-
jakatto.  Katosten ja varastojen kattomuoto on harja- tai lapekatto.  Räystäiden tulee olla 
ilmeeltään keveitä. 

Materiaalit ja väritys

Uusien asuinrakennusten, katosten ja varastojen pääasiallinen julkisivumateriaali on puu-
verhous. Muita materiaaleja voidaan käyttää korosteina tai täydentävinä rakenteina julkisi-
vussa.

Vesikaton materiaali on tummasävyinen konesaumattu pelti. Katosten ja varastojen katot 
voidaan toteuttaa myös viherkattoina.

KUVA: Asemapiirrosote, kortteli 454

Uusilla asuinrakennuksilla on yksi pääasiallinen julkisivuväri. Rakennusten väritys on yleisil-
meeltään vaalea, asuinrakennuksissa voidaan käyttää keltaisen ja harmaan eri sävyjä sekä 
taitettua valkoista. Lisäksi voidaan käyttää korostevärejä. 

Katokset ja varastot ovat väritykseltään neutraaleja (harmaa / taitettu valkoinen). 
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4.5 ENERGIARATKAISUT

Kaavamääräykset
•	 Rakennusten katoille ja julkisivuille saa sijoittaa aurinkoenergiaa sekä muita uusiu-

tuvia energia-muotoja hyödyntäviä järjestelmiä ja asuntojen ylilämpenemistä estäviä 
ratkaisuja. Niiden on sovelluttava rakennusten arkkitehtuuriin. 

•	 Korttelialueille 451 - 453, 456 - 458 ja 460 saa sijoittaa maanalaisia lämpökaivora-
kenteita ja siirtoverkostoja. 

•	 Vesitornin alueelle (ET) saa rakentaa huolto- ja varastotiloja enintään 50 k-m2. Alue 
on aidattava.

Aurinkoenergiaa hyödyntäviä ratkaisuja voidaan hyödyntää rakennuksissa erilaisin tavoin. Ta-
sakatoilla aurinkoenergian tehokkaan hyödyntämisen mahdollistamiseksi voidaan käyttää teli-
neitä, joilla aurinkoenergian kerääjät (paneelit tai keräimet) saadaan suunnattua optimaalises-
ti. Muilta osin asennuksessa suositaan pääosin rakennuksen muotoon linkittyviä ratkaisuja.

Alueella hyödynnetään maalämpöä porakaivoilla. Kaivot sijoitetaan ensisijaisesti omalle ton-
tille alueille, joissa tehdään joka tapauksessa maarakennustöitä. Kaivojen sijoittaminen oman 
tontin reunoille, jossa raja on vasten yleistä aluetta, sekä yleisille alueille (erikseen merkitty) 
on mahdollista riittävän energian saannin turvaamiseksi. Kaivot tulee tällöinkin sijoittaa ikään 
kuin oman tontin jatkolle eikä naapuritonttien edustalle ellei erillisellä selvityksellä tätä todeta 
tarpeelliseksi ja haitattomaksi naapuritonteille.

Julkisivuilla tapahtuva asuntojen ylilämpenemisen ehkäiseminen voidaan toteuttaa esimer-
kiksi arkkitehtuuriin sopivilla lipoilla, ritilöillä tai pitkillä parvekelinjoilla. Lippoina voivat toimia 
esimerkiksi aurinkopaneelit.

Liitteenä 4 on periaatteellinen mitoituskaavio maalämpökaivojen tilatarpeesta ja sijoittamises-
ta.

4.6 PUISTOMUUNTAMOT JA MUUT TEKNISET RAKENTEET

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

Länsirinteen pumppaamojen lähiympäristö sovitetaan ympäristöönsä esimerkiksi puu- ja 
pensasistutuksin. Vesitorninrinteen pumppaamon välitön ympäristö käsitellään ympäristöä 
vastaavalla tavalla (kuten louhekivisovituksin ja pensasistutuksin), jotta sen asema ei korostu 
katutilassa liiaksi.

Vesitornin ympäristö aidataan ympäristöönsä sopivalla korkeudeltaan noin kahden metrin kor-
kuisella kolmilankaverkkoaidalla, jonka kallioiseen maastoon sijoittamisesta laaditaan erillinen 
suunnitelma, jossa huomioidaan virkistyskäyttö, turvallisuustekijät sekä mahdolliset Porkkalan 
vuokra-aikaisen bunkkerit rakenteineen. Aidan ja portin maalisävy voi olla maaston sijoittumi-
seen perustuen esimerkiksi tumma viininpunainen RAL 3005, mustanpunainen RAL 3007 tai 
antrasiitinharmaa RAL 7016 tai graniitinharmaa RAL 7026.

KUVA: Esimerkki puistomuuntamosta, Heka-muuntamo (Kuva: Caruna Oy) 
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Lumenkeräyspaikat



Hulevesien hallintasuunnitelma
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Yhteenveto energiaratkaisuista 

1.6.2015 Teemu Salonen 3 

Ratkaisu 
E-luku 

kWh/m²,a 

E-luvun parannus 
perustapaukseen 

verrattuna 
kWh/m²,a 

Ratkaisulla katettava 
osuus 

energiantarpeesta* 

Arvio 
takaisinmaksuajasta 

vuotta 

Perusratkaisu, 
kaukolämpö 128   100 % - 

Maalämpö 121 7 95 % 10 - 20 

Aurinkolämpö 114 14 20 % 30 - 60 

Aurinkosähkö 119 9 13 % 30 - 60 
*koskee sähkön- tai lämmöntarvetta riippuen kumpaa järjestelmällä tuotetaan 

Maalämpökaivo

Maalämpökaivoille 
varattu alue

MERKINTÖJEN SELITYS



Havainnekuva



Kaavakartta




