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Korttelit ja aluevaraukset

• Korttelissa 1 sijaitsee olemassa oleva rivitalo, joka ei 
liity Husulanmäen asuinalueen suunnitelmaan

• Korttelit 4–6 ovat asuinkäyttöön tarkoitettuja 
kortteleita. Kussakin korttelissa on neljä asuintonttia 
sekä yhteiskäyttöön tarkoitettu piha-alue

• Korttelit 2, 3 ja 7 ovat yhteiskäyttökortteleita. 
Kortteleiden maa-alue sekä niillä sijaitsevat 
rakennukset tulevat asukkaiden yhteisomistukseen ja 
-käyttöön

• Ranta-alue (vl), jolle asukkaat saavat rakentaa yhden 
yhteiskäyttöisen venelaiturin ja uimalaiturin

• Kunnan omistuksessa oleva virkistyskäyttöön varattu 
alue (VL/s) sekä Metsähallituksen omistama 
tutkimuskäytössä oleva alue (LV-1)



Asuinkorttelit

Kuvat: Hanna Jahkonen 



Rakennusoikeus ja 
rakentamisvelvoite

• Tonttien rakennusoikeus ilmoitetaan 
asemakaavassa kerrosalaneliömetreinä* 

• Rakentamisvelvoite määritetään 
tontinluovutusehdoissa

*Kerrosalaneliömetri (k-m2) tarkoittaa kerrosten yhteenlaskettua 
pinta-alaa rakennuksen ulkomittojen mukaan laskettuna. Lisäksi  
kerrosalaan lasketaan se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon 

sijoitetaan tai voidaan sijoittaa rakennuksen pääasiallisen 
käyttötarkoituksen mukaisia tiloja

(Maankäyttö ja rakennuslaki 5.2.1999/132 115 §)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999


Kortteli 4 – Rinnetontit rannan puolella
• Korttelissa sijaitsee neljä asuinkäyttöön tarkoitettua 

tonttia, tonttien rakennusoikeus on 150 k-m2

• Tontteja ei ole vielä lohkottu, joten tonttien koot ja 
hinnat ovat viitteellisiä
• Tonttihintaan sisältyy tontti, yhteisalueiden maapohja sekä 

alueella olemassa olevat rakennukset (rantamökki, 
päärakennus sekä piharakennukset)

Tontin 
nro

Pinta-ala Myyntihinta / vuokra €/m2*

5 1 020 m2 20 400 € / 1 020 € 20 €

6 1 040 m2 20 800 € / 1 040 € 20 €

7 1 660 m2 33 200 € / 1 660 € 20 €

8 1 515 m2 30 300 € / 1 515 € 20 € 1
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Kortteli 4 – Rinnetontit rannan puolella

• Kullekin tontille saa rakentaa korkeintaan 3-kerroksisen ja pinta-
alaltaan korkeintaan 150 m2 rivitalon, kytketyn pientalon* tai 
omakotitalon 
• Rakentamisvelvoite on 40 % rakennusoikeudesta eli rakennuksen pinta-alan 

tulee olla vähintään 60 m2

• Rakennuksen ensimmäinen kerros tulee toteuttaa rinnekerroksena niin, että 
sen kerrosalaan luettava pinta-ala saa olla korkeintaan puolet (1/2) 
rakennuksen toisen kerroksen pinta-alasta.

*Kytketty pientalo on kaksi tai useampia asuntoja käsittävä pientalo, jossa 
asunnot liittyvät joidenkin rakennusosien esim. katoksen tai varaston 

välityksellä toisiinsa. Esim. paritalo on kytketty pientalo.

Kuvat: Hanna Jahkonen 



Kortteli 5 – Tasamaantontit metsän laidassa

• Korttelissa sijaitsee neljä asuinkäyttöön tarkoitettua 
tonttia, tonttien rakennusoikeus on 140 k-m2

• Tontteja ei ole vielä lohkottu, joten tonttien koot ja 
hinnat ovat viitteellisiä
• Tonttihintaan sisältyy tontti, yhteisalueiden maapohja sekä 

alueella olemassa olevat rakennukset (rantamökki, 
päärakennus sekä piharakennukset)

Tontin nro. Pinta-ala Myyntihinta / vuokra €/m2*

1 816 m2 16 320 € / 816 € 20 €

2 1 184 m2 23 680 € / 1 184 € 20 €

3 885 m2 17 700 € / 885 € 20 €

4 1 200 m2 24 000 € / 1 200 € 20 € 1
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Kortteli 5 – Tasamaantontit metsän laidassa

• Kullekin tontille saa rakentaa korkeintaan 2-kerroksisen ja 
pinta-alaltaan korkeintaan 140 m2 rivitalon, kytketyn 
pientalon* tai omakotitalon. 
• Rakentamisvelvoite on 40 % eli rakennuksen pinta-alan tulee olla 

vähintään 56 m2

*Kytketty pientalo on kaksi tai useampia asuntoja käsittävä pientalo, jossa 
asunnot liittyvät joidenkin rakennusosien esim. katoksen tai varaston 

välityksellä toisiinsa. Esim. paritalo on kytketty pientalo.

Kuvat: Hanna Jahkonen 



Kortteli 6 – Näköalatontit mäen rinteessä

• Korttelissa sijaitsee neljä asuinkäyttöön tarkoitettua 
tonttia, tonttien rakennusoikeus on 100 k-m2

(kerrosalaneliömetri*)

• Tontteja ei ole vielä lohkottu, joten tonttien koot ja hinnat 
ovat viitteellisiä
• Tonttihintaan sisältyy tontti, yhteisalueiden maapohja sekä 

alueella olemassa olevat rakennukset (rantamökki, päärakennus 
sekä piharakennukset)

Tontin nro. Pinta-ala Myyntihinta / vuokra €/m2*

9 450 m2 9 000 € / 450 € 20 €

10 610 m2 12 200 € / 610 € 20 €

11 606 m2 12 120 € / 606 € 20 €

12 600 m2 12 000 € / 600 € 20 € 1
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Kortteli 6 – Näköalatontit mäen rinteessä

• Kullekin tontille saa rakentaa korkeintaan 3-kerroksisen ja 
pinta-alaltaan korkeintaan 100 m2 rivitalon, kytketyn 
pientalon* tai omakotitalon. 
• Rakentamisvelvoite on 40 % eli rakennuksen pinta-alan tulee olla 

vähintään 40 m2.

• Rakennuksen ensimmäinen kerros tulee toteuttaa rinnekerroksena 
niin, että sen kerrosalaan luettava pinta-ala saa olla korkeintaan 
saman kokoinen (1/1) rakennuksen toisen kerroksen pinta-alaan 
nähden.

*Kytketty pientalo on kaksi tai useampia asuntoja käsittävä pientalo, jossa 
asunnot liittyvät joidenkin rakennusosien esim. katoksen tai varaston 

välityksellä toisiinsa. Esim. paritalo on kytketty pientalo.

Kuvat: Hanna Jahkonen 



Piharakennukset

• Yhtä pientaloa kohti saa rakentaa enintään 15 m2 kevytrakenteisen 
lisärakennuksen sekä 15 m2 vajarakennuksen
• Piharakennukset sijoitetaan päärakennuksen takapihan puolelle 

• Piharakennuksen tulee olla 1-kerroksinen ja se perustetaan paaluille

• Rakennuksen ympärillä olevaa maastoa tulee tasata ja muokata mahdollisimman 
vähän 

• Piharakennusten julkisivujen materiaali ja väritys tulee olla yhteneväinen 
asuinrakennuksen kanssa.

• Pihalle ei saa rakentaa autosuojaa. 

Kuvat: Hanna Jahkonen 



Asuinpihat
• Tontille voidaan rakentaa laiturimainen terassi ilman pergolaa tai 

katosta

• Tontteja ei saa aidata

• Kulku-urat tulee olla vettä läpäisevää kiviainesta, vettä 
läpäisemättömiä päällysteitä tulee välttää

• Maan muokkaus: 
• Kallioita ja kiviä saa louhia vain rakentamisen kannalta välttämättömän määrän 

verran.

• Piha-alueet tulee toteuttaa mahdollisimman vähin täytöin sekä siten, että 
korkeusasemat liittyvät luontevasti ympäristöön.

• Mahdolliset tukimuurit rinnetonteilla tulee tehdä luonnonkivestä, 

esimerkiksi tontilta louhittavasta kiviaineksesta.

• Tontin rajoilla ei saa syntyä tasoeroja viereisten 

tonttien ja muiden alueiden välille. 

Kuva: Hanna Jahkonen 



Asuinpihat

• Kasvillisuus: 
• Tonteilla olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisimman 

paljon

• Puuston ja muun kasvillisuuden tulee jatkua yhtenäisenä 
ja luonnonmukaisena virkistysalueilta pihoille

• Istutuksissa tulee suosia paikallisia ja kotimaista alkuperää 
olevia ikivihreitä lajeja

• Piha-alueilla suositaan maanpeitekasveja tai matalia 
pensaita, joilla voidaan myös paikata rakennustöissä 
mahdollisesti menetettyä alkuperäistä kasvillisuutta 

• Leikattavaa nurmea tulee välttää

Kuva: Henrik Lund



Korttelikohtaiset yhteiskäyttöpihat
• Piha-alue muotoillaan maaston mukaan siten, että 

suuria maastoleikkauksia ja -täyttöjä ei tehdä

• Pinnoitus:
• Vettä läpäisemättömiä päällystettyjä pintoja tulee 

välttää. Pihoja ei saa asfaltoida.
• Kulkua varten varattujen kohtien tulee olla 

kiviaineispintaisia.
• Suurta kulutuskestävyyttä vaativilla osilla voidaan 

käyttää esimerkiksi nurmikiveä tai nurmisaumattua 
nupukiveä.

• Pinnoitekäsittelytavan tulee olla yhteneväinen koko 
alueella.

• Istutettavat alueet: 
• Istutettavaksi merkityt alueet tulee istuttaa tai niillä 

oleva kasvillisuus tulee säilyttää
• Suositaan alueella luonnostaan kasvavia kasveja
• Puusto tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan
• Ei saa rajata muuta pinnoitetta korkeammalle nousevalla 

reunalla.



Korttelikohtaiset yhteisrakennukset

• Korttelialueelle tulee lisäksi rakentaa korkeintaan 2-
kerroksinen ja pinta-alaltaan korkeintaan 250 m2

yhteiskäyttörakennus.
• Rakentamisvelvoite on 40 % rakennusoikeudesta eli 

rakennuksen pinta-alan tulee olla vähintään 100 m2

• Asemakaavassa määritetään alue, jonka sisään 
rakennuksen on sijoituttava

• Rakennuksessa tulee olla:
• Korttelin yhteinen jätepiste

• Autokatokset tai -tallit, joissa vähintään 1 autopaikka / tontti

• Mahdolliset yhteiset tekniset tilat

• Lisäksi rakennukseen voi sijoittaa esim. varastoja, työtilaa 
tai asuntoja. 

Kuvat: Hanna Jahkonen 



Autopaikat ja postilaatikot

• Asuintonttien autopaikat tulee sijoittaa 
tonteille johtavan ajoyhteyden varteen 
paikoitustaskuina 

• Katettuja autopaikkoja saa sijoittaa vain 
yhteiskäyttörakennusten ensimmäiseen 
kerrokseen

• Vieraspaikkoja voidaan osoittaa sellaisille 
alueille, jotka eivät estä tai haittaa 
pelastustoimia

• Postilaatikot sijoitetaan ryhmiksi kadun 
varteen ja niiden tulee olla väreiltään ja 
malliltaan yhtenevät 

Kuva: Hanna Jahkonen 



Yhteiskäyttöalueet ja -rakennukset
Kunta perustaa yhteiskäyttöalueiden ja -rakennusten hallintaa varten kiinteistöosakeyhtiön, joka siirtyy 

tonttikauppojen myötä asukkaiden omistukseen

Kuvat: Hanna Jahkonen 



Yhteiskäyttöalueet ja -
rakennukset

• Kortteleiden 2, 3 ja 7 maa-alue sekä niillä 
sijaitsevat rakennukset tulevat kaikkien 
asukkaiden yhteisomistukseen ja -käyttöön.

• Suunnittelualueen itärannalle on varattu 
ranta-alue (vl), jolle asukkaat saavat 
rakentaa yhden yhteiskäyttöisen 
venelaiturin ja uimalaiturin. 



Yhteiskäyttöalueet ja - rakennukset

• Korttelissa 2 sijaitsee 230 m2 vanha tutkimusaseman 
päärakennus 

• Rakennusta voidaan käyttää asuin-, liike- tai toimistorakennuksena 

• Rakennus on suojeltu

Kuvat: Hanna Jahkonen ja Lapinjärven kunta 



Yhteiskäyttöalueet ja - rakennukset

• Korttelin 7 alueella sijaitsee olemassa oleva 
saunamökki 60 m2

• Korttelin 5 alueella sijaitsee pieni, suojeltu 
aittarakennus. 
• Rakennusta ei saa purkaa, mutta sen saa siirtää 

pihapiirin alueella sille luonteenomaiseen 
paikkaan. 

• Rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä tulee 
pyytää museoviraston lausunto. 

Kuvat: Henrik Lund ja Lapinjärven kunta



Yhteiskäyttöalueet ja - rakennukset

• Korttelissa 3 sijaitsee olemassa oleva 30 m2

saunarakennus 

• Kortteliin sisältyy myös yhteiskäyttöinen sisäpiha 
• Pihan kadun puoleinen alue tulee käsitellä yhtenäisenä 

alueena viereisen pihakatualueen kanssa

• Kortteliin voidaan sijoittaa yhteiset leikki- ja 
oleskelualueet, harrastetiloja sekä alueen huoltoa 
palvelevia tiloja

• Kortteliin voidaan rakentaa korkeintaan 2-
kerroksinen ja pinta-alaltaan korkeintaan 250 m2

yhteiskäyttörakennus
• Rakennukseen voidaan sijoittaa kaikkia alueen asukkaita 

palvelevia tiloja esim. harrastetiloja, verstas tai pesutupa 
• Yhteisrakennuksen sijainti määrätään asemakaavassa
• Korttelissa ei ole rakentamisvelvoitetta

Kuva: Lapinjärven kunta



Kaikkia kortteleita koskevia määräyksiä

• Alueelle on laadittava erillinen tonttijako

• Rakentamisessa tulee suosia resurssiviisaita ja 
kiertotalouden mukaisia ratkaisuja

• Erillisiä ullakoita ei sallita

• Pihojen pinnoitteissa tulee suosia vettä läpäiseviä 
ratkaisuja

• Hulevedet:
• Kiinteistöjen hulevedet imeytetään tonteilla

• Yleisillä alueilla hulevesiä ei putkiteta vaan käytetään 
olemassa olevaa ojaverkostoa ja uusia avo-ojia

Nurmikivi

Nurmisaumattu nupukivi



Rakennusten ulkonäkö ja materiaalit
Rakennusten ulkonäöstä ja materiaaleista säädetään asemakaavassa ja rakentamistapaohjeissa

Kuvat: Hanna Jahkonen 



Runko

• Rungon materiaali
• Rakennusten kantavan rungon ja välipohjien tulee olla puuta

• Rakennukset voidaan rakentaa ranka-, CLT tai hirsirunkoisina, mutta ainoastaan 
lyhytnurkkaiset hirsitalot ovat mahdollisia

• Rakennuksen muoto
• Rakennuksen olla muodoltaan selkeä suorakaide 

• Rakennuksen tulee olla kapearunkoinen 
• Päätyjen leveys enintään 7 metriä

• Poikkipäätyjä* ulokeparvekkeita ei sallita

* Poikkipääty eli keskipääty on rakennuksen pääsisäänkäynnin puoleisella 
pitkällä sivulla olevan oven tai ikkunan yläpuolella sijaitseva harja- tai 

taitekattoinen päädyn kaltainen rakenne.

Kuva: Hanna Jahkonen 



Julkisivu
• Julkisivun materiaali

• Julkisivujen päämateriaalin tulee olla pystylaudoitettua puuta

• Ovien ja ikkunanpuitteiden tulee olla puuta

• Julkisivun muoto
• Rakennusten julkisivujen tulee olla selkeäpiirteisiä ja moderneja

• Ikkunoiden ja ovien pieli- ja nurkkalautojen tulee olla ilmeeltään 
moderneja, keveitä ja pelkistettyjä

• Ikkunoiden tulee olla pääosin jaottomia

• Ikkunat voi varustaa ikkunaluukuin

• Ovien ja ikkunaluukkujen tulee olla lautaverhoiltuja
o Verhoustyyliä ei ole määritelty eli voi olla esim. vinolaudoitusta

Kuva: Hanna Jahkonen 



Julkisivu
• Julkisivun väritys

• Julkisivut tulee käsitellä yhtenäisesti puna- tai 
keltamullalla tai jättää käsittelemättömäksi

• Ikkunoiden ja ovien pieli- ja nurkkalaudat tulee käsitellä 
julkisivun päävärin mukaisesti

• Julkisivun pääasiallisen värin lisäksi sallitaan vähäisiä 
määriä tehostevärejä, joiden tulee kuitenkin sopia 
rakennuksen muuhun väritykseen
o Tehostevärien tulee olla murrettuja sävyjä

o Valkoista tehosteväriä ei sallita

• Ovet ja ikkunaluukut voidaan käsitellä tehostevärillä

• Näkyvän sokkelipinnan sekä rinteeseen sijoittuvan, 
kivirakenteisen kerroksen julkisivun tulee olla 
pintakäsittelyltään neutraalin harmaata betoni-, 
rappaus- tai slammauspintaa

Kuva: Hanna Jahkonen 



Katto
• Kattomateriaali

• Kattomateriaalina tulee käyttää konesaumattua peltiä tai 
lukkosaumapeltiä, joka jäljittelee muotoilultaan konesaumakattoa

• Katon muoto
• Kattomuotona tulee olla symmetrinen harjakatto, jolloin lappeet 

ovat yhtä suuret
• Katon kaltevuus on 1:2 (n. 27 astetta)
• Harjan suunta on rakennuksen pitkän sivun suuntainen
• Räystäiden tulee olla ulkonevat ja ne tulee tehdä siroina 

avoräystäinä
• Päätykolmioita tai räystäitä ei saa koteloida

• Katon väritys
• Katemateriaalin värin tulee olla tumman harmaa tai julkisivun 

värinen
• Savupiippujen ja katolle sijoittuvan muun tekniikan tulee 

pääsääntöisesti olla katon värisiä
• Syöksytorvet tulee maalata rakennuksen pääväriä vastaavaksi

Kuva: Hanna Jahkonen 


