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1 YLEISTÄ

1.1 Rakentamistapaohjeiden tarkoitus

Nämä ohjeet koskevat Slussenin asemakaava-alueen yksittäisiä AO-tontteja kortte-
leissa 001, 002, 004 ja 005. Ohjeet eivät koske korttelia 003 ja yhtiömuotoista AO-
tonttia korttelissa 005. Näille kortteleille laaditaan erikseen omat rakentamistapaoh-
jeet.

Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on ohjeistaa asuinrakentamiselle tarkoitettujen alu-
eiden rakentamista rakennuslupien käsittelyä varten.
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Korttelialueet 001, 002, 004 ja 005.
1.2 Alueen sijainti ja yleiskuvaus

Slussenin alue sijaitsee Störsvikin alueella, Störsvikintien ja Siuntiojen välissä. Alue
on ollut pääosin rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta. Alueen itäreunan muodos-
taa Siuntionjoen ranta, lännessä alue rajautuu Störsvikintiehen. Siuntionjoen vesi- ja
ranta-alueet muodostavat maisemallisesti tärkeän luonnonympäristön.

Joen kulttuurimaisema on valtakunnallisesti merkittävä. Tähän kokonaisuuteen kuulu-
vat myös historiallisen Pickalan kartanon viljelysmaat. Alueen yleisilmeelle on tär-
keää, että Siuntionjoen lähialueen viehättävyys säilyy.

1.3 Alueen rakenne

Rakentamistapaohjeiden koskevalla alueella on yhteensä 31 kpl AO-tonttia tarkoitettu
erillispientaloille. AO-tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 9170 kem2 ja tontti-
kohtaien rakennusoikeus on joko 290 (22 kpl) tai 310 (9 kpl).
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AO-tonttien suurin sallittu kerrosluku on II.

1.4 Tärkeät maisemakokonaisuudet ja näkymät

Tärkeinä maisemakokonaisuuksina voidaan pitää jokirannan näkymää, näkymiä me-
reltä, viljelymaiseman reunaa sekä Störsvikintien tiemaisemaa.

Maisemakokonaisuudet:

1. Viljelymaisema
2. Störsvikintien maisema
3. Joen ja meren rantamaisemaa.

2 TONTIT JA PIHAT

2.1 Yleistä

AO-tonteilla saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia ja enintään kaksikerroksisia erillis-
pientaloja. Asuinrakennukset voidaan toteuttaa kaskiasuntoisena esim. paritalomaisesti
niin, että asuntojen väliin jää esim. matalampi pihasiipiosa, sisääntulokatos tai auto-
talli. Jos asunnot toteutetaan täysin erillisinä rakennuksina, on autotallit tai autokatok-
set rakennettava asuinrakennukseen kiinni. Erillisasuntoratkaisussa sallitaan tämän li-
säksi vain yksi piharakennus per asunto.

Tontilla olevat asunnot voidaan toteuttaa yksi- tai kaksikerroksisina. Tavoitteena on
sallia joustavia, eri sukupolville sopivia ratkaisuja.
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Rakentamisessa ja rakennusten sijoittelulla tontilla on pyrittävä huomioimaan muiden
tonttien näkymiä.

Piharakennusten on oltava yksikerroksisia. Piharakennusten määrä tonteilla saa olla 1-
3. Savialueille on rakennukset suunniteltava kellarittomina. Kellareita saa muutoin ra-
kentaa.

Tonttialue on vaaittava riittävällä tarkkuudella ja suunnitelmissa on esitettävä todelli-
nen korkotaso sekä olemassa oleva ja suunniteltu maapinnan taso.
Tonttialueiden maastotyöt tulee suunnitella huolella ja tarpeettomina kaivu- ja täyttö-
töitä tulee välttää.

Pihajärjestelyt sekä piharakennusten kuten esim. autotallin/katoksen tulevat sijoitukset
tulee esittää asuinrakennuksen rakennusluvan yhteydessä. Rakennusluvan yhteydessä
on esitettävä pihasuunnitelma mittakaavassa 1:200.

Rakentamisessa ja suunnittelussa on otettava huomioon rakennusten ja rakennusmate-
riaalien elinkaaret ja suositeltava ratkaisuja, jotka johtavat energian säästöön, päästö-
jen minimoimiseen ja haitattomien materiaalien käyttöön.

AO-tonteilla on varattava 2 autopaikkaa / asunto.

Asuinrakentamisessa alin suositeltava rakentamiskorkeus on alueella sidottu
valtakunnallisen korkeusjärjestelmän N2000 tasoon +2,6 m. Alin suositeltava
rakentamiskorkeus tarkoittaa sitä korkeustasoa, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kas-
tuessaan vaurioituvia rakenteita.
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Periaatekuva kaava-alueen rakennettavuusolosuhteista.

2.2 Rakennusten sijoittaminen tonteilla

Asuin- ja talousrakennusten sijoittelussa on huomioitava naapuritonteilla olevien ra-
kennusten sijoittelu ja oman pihapiirin muodostuminen niin, että se rajataan useaan
suuntaan.

Kortteleissa on rakennusten sijoittelussa vältettävä liiallista monotonista ja saman-
suuntaista toistoa. Asuin- ja talousrakennukset on sijoitettava joko tonttikadun suuntai-
sina tai poikittaisesti sitä kohtaan. Tästä periaatteesta voi poiketa maastomuodollisista



Slussenin asemakaava-alueen rakentamistapaohjeet 21-11-2017

7

syistä niillä tonteilla, joilla maasto-olosuhteet ja esim. tontin muoto poikkeavat muista
tonteista.

Rakennukset on sijoitettava tonteilla siten, että yksi sivu tai katettu osa on aina kiinni
asemakaavan rakennusalueen rajassa. Paritaliratkaisuissa voidaan tästä periaatteesta
poiketa.

Rakennusten ja pihatoimintojen sijoittamisessa tonteille tulee minimoida tarpeettomat
täytöt ja leikkaukset. Maastoluiskat tulee pääasiassa istuttaa ympäristöön sopivin kas-
vein. Alueet, jotka on merkitty luonnonvaraisesti kasvullisena ja metsäisenä säilytettä-
väksi alueen osaksi, on säilytettävä mahdollisimman luonnonvaraisina.

Esimerkkejä rakennusten sijoittelulle tyypilliselle tontille Slussenin alueella.

2.3 Pihojen muodostuminen ja tonttien rajaaminen

Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä leikkipaikkoina, piha-alueena tai pysä-
köintiin on säilytettävä luonnontilaisina tai istutettava. Tonttien luonnonmukaisuuden
ja olemassa olevan puuston säilyttäminen on suositeltavaa. Rakennusluvan yhteydessä
tulee esittää tontin puustokartoitus ja pihasuunnitelma.

Tonttien reuna-alueilla tulee rantojen virkistysalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelman
suosituksia noudattaa.

Asuintonttien rajoja ei saa aidata rakentein, ellei se turvallisuusvaatimusten takia ole
välttämätöntä.
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Tonttien rajat katualueelle voidaan aidata rakennetuilla aidoilla, jos aitaus to-
teutetaan joko kortteleittain yhteneväisesti koko kadun pituuden osalta tai vä-
hintään 5 vierekkäisen tontin osalta. Kadunpuoleinen aitaus saa olla korkein-
taan 1,2m korkea.

Tonttien välisen rajat voi rajata kasvillisuudella, istutuksilla ja pensasaidoilla. Raken-
netuilla aidoilla, näkösuojilla ja rakennuksilla voidaan rajata ensisijaisesti asuntopi-
hoilla olevat oleskelutilat niin, että oleskelutilaan syntyy näöltä suojattu osa.

2.4 Pihojen valaistus

Pihojen valaistuksessa täytyy välttää liiallista valomäärää, pihoja ei saa ylivalaista.
Käyttöpihat, pihojen kulkureitit ja rakennusten sisäänkäynnit saa valaista, mutta valai-
simet pitää pyrkiä kiinnittämään talousrakennusten ja päärakennusten seiniin. Irrallisia
korkeita pylväsvalaisimia ei pidä käyttää. Pihojen valaistuksessa täytyy käyttää sellai-
sia valaisintyyppejä joita eivät häikäise ja jotka kohdistavat valon alaspäin.

2.5 Pihojen melusuojaus

Kortteleiden 2, 4 ja 5 AO-tonteilla pihojen melusuojaus Störsvikintien aiheutuvasta
liikennemelusta on huomioitava rakennusten ja ulkorakennusten sijoittelulla.

2.6 Huleveden käsittely ja pohjavesi

Piha-alueiden hulevedet tulee käsitellä ja mahdollisuuksien mukaan imeyttää paikan
päällä korttelialueilla siten, että vesistöjen ravinnekuormitus ei merkittävästi kasva.
Rakentamisen aikana hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Piha- ja pysäköintialueilla tulee suosia hulevesien hyötykäyttö- ja haihdutusratkaisuja,
jotka parantavat veden laatua. Hulevedet tulee käsitellä heti syntypaikallaan hajaute-
tuin, luonnonmukaisin menetelmin. Tonttien suunnittelussa tulee alusta asti jo toimin-
tojen ja rakennusten sijoittelussa ottaa lähtökohdaksi hulevesien luonnonmukaiseen
käsittelyyn soveltuvien alueiden varaaminen ja luontevat korkeusasemat.

Asuinkortteleilla pihojen ja pysäköintialueiden pinnoitteiden tulee olla pääsääntöisesti
vettä läpäiseviä.

Kaavan korttelialueilla tulee välttää pohjaveden laatua vaarantavia toimenpiteitä. Vie-
märit on rakennettava tiiviiksi siten, että jätevesiä ei pääse valumaan maaperään.

Rakentamisen yhteydessä on tehtävä rakennus- tai tonttikohtaiset pohjatutkimukset,
joiden tulee sisältää pohjavesiolosuhteiden selvitys. Tarvittaessa tulee laatia pohjave-
den hallintasuunnitelma.

Alueella ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida nestemäisiä polttoaineita tai muita poh-
javettä likaavia aineita. Kaikki säiliöt, jotka on tarkoitettu nestemäisille polttoaineille
tai muille pohjaveden laadulle vaarallisille aineille on sijoitettava vesitiiviiseen katet-
tuun suoja-altaaseen. Altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen
suurin määrä. Alueelle ei saa sijoittaa maanalaisia öljysäiliöitä.

Rakentaminen, ojitukset ja maakaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden
laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen
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2.7 Tonttien istutukset

Istutuksissa tulee käyttää luontaiseen kasvustotyyppiin soveltuvia puu- ja pensaslajeja.
Kasvillisuusvalinnoissa tulee myös suosia suuriksi kasvavia lajeja sopivissa paikoissa
korvaamaan tontilta rakennusten ja piha-alueiden rakentamisen vuoksi mahdollisesti
kaadettuja puita.

Olemassa olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan, erityisesti korkeat
runkopuut sekä jalopuut. Pihoilla istutettaviksi lajeiksi suositellaan hedelmäpuita ja
kukkivia koristepuita sekä koriste- ja marjapensaita.

2.8 Tonttien liittyminen rannan viheralueeseen

Rannanpuoleisilla tonteilla on kiinnitettävä erityistä huomiota tonttien reuna-
alueilla, jotka rajautuvat rannan viher- ja virkistysalueelle. Nämä alueet on pi-
dettävä puustoisina.

Karttaote luontoselvityksestä Kaava-alueen lähivirkistysalue

3 RAKENNUKSET, MATERIAALIT JA VÄRIT

3.1 Yleistä

Uudisrakennusten on oltava tyyliltään pohjoismaalaista modernia nykyarkkitehtuuria.
Korttelikohtaisesti on pyrittävä yhtenäiseen ulkonäköön ja ilmeeseen.

Tarkoituksena on että, Slussenin alueella tapahtuva rakentaminen tulee ulkonäöltään ja
tyyliltään sopia Störsvikin alueen ympäristöön ja samalla että Slussenin alue tulisi
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muodostaa oman tunnistettavissa oleva kokonaisuutensa muiden Störsvikin alueella
olevien asuinalueiden ohella.

Alueella on kortteleittain noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden sekä materi-
aalin ja värityksen suhteen yhtenäistä rakentamistapaa. Asuinrakennuksissa voi olla
kattolyhtyjä ja kattoikkunoita, terasseja, parvekkeita ja esim. pergoloita.

Rakennuspaikat on pidettävä siistinä rakennustyön aikana.

Tonteilla 2-5 korttelissa 05 voidaan vaihtoehtoisesti rakentaa kortteleiden 03:n ja 05:n
yhtiömuotoisten tonttien rakentamistapaohjeiden mukaisesti eheän rantanäkymän ai-
kaansaamiseksi.

3.2 Katot

Asuin- ja piharakennuksissa kattomuotona voi olla harjakatto, katkaistu pulpettikatto
tai pulpettikatto.

Kattokaltevuudet eivät saa olla jyrkempiä kuin 1:1. Katon harjan tulee olla pidemmän
julkisivun suuntainen. Katemateriaalina tulee käyttää konesaumattua peltiä tai huopaa.
Huopakattojen varustaminen kolmiorimoituksella voidaan suositella kattokulman ol-
lessa riittävän jyrkkä. Kattojen värin tulee olla harmaa.

Muiden kattorakenteiden, kuten piippujen, lumiesteiden ja tikkaiden, on oltava saman
värisiä kuin katto. Aurinkopaneelinen asentaminen katoille on sallittua.

3.3 Julkisivut

Julkisivujen ja niihin liittyvien rakenteiden kuten parvekkeiden, terassien ja kaiteiden
tulee olla laadukkaasti rakennettuja ja huolellisesti viimeisteltyjä.

Julkisivupintojen on oltava pääasiallisesti vaaleita. Eri materiaalien tummempia luon-
nonmukaisia värejä voidaan kuitenkin myös käyttää, kuten esim. tummanharmaa kivi
tai tumman harmaa tai tumman ruskea puu jne.

Rakennusten julkisivujen tulee pääasiassa olla puuta tai rapattuja kivipintoja. Julkisi-
vuissa voi olla useita materiaaleja kuitenkin niin, että pääjulkisivumateriaali on selke-
ästi dominoiva ja että julkisivut pysyvät rauhallisina. Puujulkisivujen on oltava lauta-
paneeliverhoiltuja tai sitä jäljittävää hirsijulkisivupintaa.

Julkisivujen jäsennyksen tulee olla aukotukseltaan selkeä ja rauhallinen ja niiden tulee
toteuttaa pääjulkisivumateriaalin osalta yksivärisinä. Ikkunasommittelun tulee olla
rauhallista ja harkittua. Kaikissa julkisivuissa suositellaan olevan ikkunoita. Erityisesti
olohuoneessa suositellaan käytettävän suuria ja selkeitä ikkunapintoja.

Ulkoverhous tulee viedä mahdollisimman alas, ylikorkeita sokkeleita tulee välttää.
Sokkelin tulee olla sileäksi valettu tai pintakäsitelty ja väriltään harmahtava.

Mahdolliset kattoikkunat ja -lyhdyt on toteuttava siten, että julkisivujen rauhallisuus
säilyy. Julkisivujen yksityiskohtien tulee sopeutua aluekokonaisuuteen ja vallitsevaan
rakennustyyliin.
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Rakennusten sisäänkäyntien tulee olla selkeästi havaittavia ja houkuttelevia. Niiden
lähiympäristö tulee käsitellä korkeatasoisesti ja viimeistellysti.

3.4 Piharakennukset

Piharakennukset voivat olla autotalleja, pihavarastoja, ulkosaunoja ym. Talousraken-
nusten määrä on korkeintaan 3 pihapiiriä kohden.

Piharakennukset tulee pääpirteiltään noudattaa tontilla olevien asuinrakennusten il-
mettä ja ulkonäköä.

3.5 Pihojen ulko-oleskelutilojen näkösuojien rakenteet

Pihojen ulko-oleskelutiloilla tarkoitetaan pihalla olevat rakennetut ulkotilat, kuten esi-
merkiksi terassit, grillipaikat ja ulkokeittiöt. Suositeltavaa on, että pihoilla voidaan jär-
jestää oleskelutiloja, jotka ainakin osittain ovat näöltä suojattuja.

Ulko-oleskelutilat voidaan rajata aitauksilla, talousrakennuksilla, pergoloilla tai esi-
merkiksi kasvihuoneilla. Muutoin asuntopihojen yksityisyyttä suojataan tarvittaessa
pensasaidoilla ja muilla istutuksilla.

Mahdollisien rakennelmien ja aitausten tulee rakenteeltaan ja väritykseltään sopia yh-
teen asuin- ja sivurakennusten kanssa. Puuaitojen tulee visuaalisesti olla mahdollisim-
man kevyitä rima-, side-, ritilä- yms. -aitoja tai -aidanteita. Rakennettujen aitojen
enimmäiskorkeus on 1,8 metriä oleskelualueiden läheisyydessä.

Terassien ja mahdollisten aitausten tulee olla alisteisia rakennuskokonaisuudessa.

3.6 Rakennusten ja rakennelmien liittyminen ympäristöön

Piha-alue tulee jäsennellä istutuksilla vehreäksi puutarhamaiseksi kokonaisuudeksi.
Rakennuksiin liittyvien ulkoportaiden ja –kaiteiden, katosten ja muiden rakenteiden
tulee olla sellaisia, että kokonaisuus on selkeäpiirteinen ja rakenteet siroja. Tonteilla
syntyvät tasoerot on pääsääntöisesti pyrittävä ratkaisemaan kasvillisuuspeitteisiin luis-
kin. Mikäli tontilla joudutaan tekemään täyttöjä tai tukimuureja, tulee ne sijoittaa lä-
helle rakennusta (ei tontin rajojen läheisyyteen). Tukimuurien laatutason tulee olla riit-
tävän korkea ja liittyä luontevasti muihin rakennelmien ja rakennusten materiaalimaa-
ilmaan.

3.7 Energiaratkaisut ja jätehuolto

Alueella on suositeltava hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja kuten esim. aurinko ja
maalämpö. Alueella on suositeltava toteuttaa keskitettyjä maalämpöratkaisuja hyödyn-
tämällä esim. meren, läheisten kallioiden tai peltoalueiden energiaresursseja. Tonteilla
ei voi rakentaa erillisiä maalämpökaivoja pohjavesialueen takia.

Rakentamisessa suositellaan myös matalaenergian ratkaisuja ja matalien lämmitysku-
lujen aikaansaamista.

Jätehuolto järjestetään kaikilla korttelialueilla tonttikohtaisesti. Jätteet kerätään tontti-
kohtaisesti ja viedään lähimpiin jätteiden keräily ja kierrätyspisteisiin.
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Kunta on sitoutunut hiilineutraali kunnat hankeen tavoitteisiin, jotka on syytä ottaa
huomioon rakentamisessa.

4 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN SEURANTA JA PÄIVITTÄMINEN

Kaava-alue on suhteellisen suuri ja voi lähteä toteutumaan monella eri tavalla. Parhaan
lopputilanteen saavuttamiseksi olisi syytä päivittää nämä rakentamistapaohjeet alueen
rakentamisen aikana. Tällä tavalla voidaan sovittaa myöhempi rakentaminen jo toteu-
tuneeseen yhteensopivaksi.

Rakentamistapaohjeiden seuranta ja päivittäminen järjestetään niin, että ensimmäisten
10 rakennuslupahakemusten yhteydessä pyydettään kaavoittajan lausunto. Tämän jäl-
keen ohjeet päivitetään tarvittaessa kaavoittajan ja kunnan rakennusvalvonnan yhteis-
työnä. Päivittäminen voi koskea mm. rakennusten väritystä ja materiaaliratkaisuja.
Ohjeet tarkistetaan kerran vuodessa ja päivitetään tarvittaessa, kunnes noin puolet alu-
eesta on toteutunut.

Rakentamistapaohjeisiin lisätään myöhemmin erikseen kaava-alueen AP-alu-
eita ja yhtiömuotoisia AO-alueita koskeva liite. Lisäksi voidaan ohjeiden tar-
kistamisen ja päivittämisen yhteydessä lisätä ohjeisiin korttelialueiden tar-
kempi värityssuunnitelma.

Fredrik Lindberg, arkkitehti SAFA
Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Oy
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