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Husulanmäen rakentamistapaohjeet
1

Rakentamistapaohjeiden tarkoitus
Nämä rakentamistapaohjeet koskevat Husulanmäen asemakaava-alueen
kortteleita 2-6.
Rakentamistapaohjeet täydentävät alueen asemakaavaa ja ohjaavat alueen
toteutusta. Ohjeilla pyritään luomaan alueelle yhtenäinen, viihtyisä ja
ympäristöön sopiva ilme. Alueen jokainen rakennus tulee suunnitella
kokonaisuuteen sopivaksi ja sitä täydentäväksi. Rakentamistapaohjeet
käsittelevät mm. rakennuksen muotoa, materiaaleja ja värejä, rakennuksen
sijoittumista tontille sekä tonttijärjestelyitä ja istutuksia.
Rakentamistapaohjeet ovat lähtökohtana rakennuslupaa edeltävässä
lupatarkastuksessa. Rakentamistapaohjeiden periaatteita noudattava
rakentaminen nopeuttaa ja helpottaa rakennuslupien myöntämistä.
Tontin omistaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita.

Ote Husulanmäen asemakaavasta. Rakentamistapaohjeet koskevat punaisella
katkoviivalla rajattua aluetta.
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Suunnittelualue
Asemakaava-alue käsittää noin 30,5 ha laajuisen alueen Lapinjärven
Ingermanninkylässä valtatie 6:n pohjoispuolella noin 2,5 km Lapinjärven
kirkonkylän keskustasta Helsingin suuntaan.
Asemakaavassa Husulanmäen alueelle on osoitettu asuinpientalojen korttelialueita
(kaavamerkintä AP-1), asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) sekä
asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH). Kortteleita ympäröivät
laajat lähivirkistysalueet (VL).
Husulanmäki on Lapinjärven etelärannalla sijaitseva metsäinen kukkula, joka
kohoaa korkeimmillaan noin 15 metriä järven pinnasta. Alueella oleva
metsäntutkimuslaitoksen pihapiiri rakennuksineen sijoittuu kahden korkeamman
mäen väliselle tasaisemmalle alueelle. Pihapiiri käsittää vuonna 1935 rakennetun
päärakennuksen lisäksi navetan, aitan ja saunan.
Metsäntutkimuslaitoksen toiminta alueella on luonut alueelle ominaista ilmettä.
Metsää on hoidettu mm. harvennushakkuin, mutta aluetta on käytetty myös
vierasperäisten puulajien kasvatukseen. Alueelta tehdyn luontoselvityksen
mukaan Husulanmäen alueella on paikallisesti arvokkaita ja hyvin arvokkaita
luontotyyppejä.
Husulanmäkeä lounaassa ja lännessä rajaava peltoalue on osa Lapinjärven
huoltolan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.
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Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on luoda alueelle pienimuotoinen, yhteisöllinen ja
ympäristöä kunnioittava asuinalue, jota ympäröivät laajat, lähes luonnontilaiset
virkistysalueet. Rakentaminen keskittyy olemassa olevien rakennusten ympärille.
Alueella olevien rakennusten muodostamaa kokonaisuutta täydennetään uusilla
rakennuksilla siten, että ne muodostavat alueen keskelle puolijulkisen
yhteispihan. Yhteispihan ympärille sijoittuvat rakennukset voivat sisältää erilaisia
yhteistiloja, kuten autotalleja, varasto-, toimisto- ja työtiloja sekä asuntoja.
Varsinaiset pientalotontit sijoittuvat tämän kokonaisuuden ulkokehälle.
Alueen rakentamisessa huomioidaan alueella oleva arvokas metsäalue.
Metsäalueet tulee säilyttää pääosin luonnontilaisena.

4
4.1

Aluetta koskevat asemakaavamääräykset
Kaikkia korttelialueita koskevat määräykset






Alueelle on laadittava erillinen tonttijako.
Rakennukset tulee toteuttaa käyttäen radonturvallista rakennustapaa.
Istutettavaksi merkityt alueen osat tulee istuttaa tai niillä oleva kasvillisuus
tulee säilyttää.
Erillisiä ullakkoja ei sallita.
Rakentamisessa tulee suosia resurssiviisaita ja kiertotalouden mukaisia
ratkaisuja.
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Pihojen ja yhteistilojen pinnoitteissa tulee suosia vettä läpäiseviä ratkaisuja.
Kiinteistöjen hulevedet imeytetään tonteilla. Yleisillä alueilla hulevesiä ei
putkiteta vaan käytetään olemassa olevaa ojaverkostoa ja uusia avo-ojia.
Lähtökohtaisesti rakennukset, joissa syntyy jätevettä, tulisi liittää
viemäriverkostoon. Muissa tapauksissa tulee menetellä kulloinkin voimassa
olevan talousvesien käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen
mukaisesti, joka koskee vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisia
alueita.
Ruoppaus tai ruoppausmassojen läjittäminen on ilmoitus- ja/tai luvanvaraista.
W- ja VL-1-alueille kohdistuvan ruoppauksen tai ruoppausmassojen läjityksen
osalta on kiinnitettävä huomiota mm. viitasammakon lisääntymis- ja
levähdysalueiden LSL 49 § mukaiseen heikentämis- ja hävittämiskieltoon.

Lisäksi korttelialueita 3-6 koskevat seuraavat määräykset:





Rakennusten julkisivujen ja rungon tulee olla puuta. Ainoastaan
lyhytnurkkaiset, lyhytnurkkaiset hirsitalot ovat mahdollisia.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Kattokaltevuuden tulee olla 1:2. Katon
pintamateriaali tulee olla konesaumattu pelti tai sitä muistuttavaa
lukkosaumakate. Katemateriaali tulee käsitellä julkisivun sävyyn.
Julkisivujen tulee olla maalattu puna- tai keltamullan sävyyn tai ne tulee
jättää käsittelemättömäksi.
Ovien ja ikkunanpuitteiden tulee olla puuta.

Lisäksi korttelialueita 4 ja 6 koskee seuraava määräys: Rakennuksen maastoon
sovittamiseksi rakennuksen ensimmäinen kerros tulee toteuttaa rinnekerroksena.
4.2

Asuinpientalojen korttelialueet (AP-1), korttelit 4-6
Alueelle voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja
(omakotitaloja) asumistarkoituksiin. Korttelialueelle voidaan sijoittaa yksi 2kerroksinen yhteiskäyttörakennus, jonka alakerrassa sijaitsee autotallit ja
yläkerrassa on ympäristöhäiriötä tuottamatonta työtilaa tai asuntoja.
Tontille tai rakennuspaikalle saa yhtä erillispientaloa kohden rakentaa myös
enintään 15 m2 kevytrakenteisen lisärakennuksen sekä 15 m2 vajarakennuksen.
Korttelissa 5 sijaitseva aitta on osoitettu säilytettäväksi rakennukseksi (sir).
Rakennusta ei saa purkaa, mutta sen saa siirtää pihapiirin alueella rakennukselle
luonteenomaiseen paikkaan. Museoviranomaiselta on pyydettävä lausunto
rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä.
Rakennusalat
Rakennusalan raja määrittelee alueen, jonka sisäpuolelle rakennus tulee sijoittaa.
Raja voi olla ohjeellinen tai sitova. Yhteiskäyttörakennusten rakennusalat ovat
sitovia ja varsinaisten asuinrakennusten rakennusalat ovat ohjeellisia.
Rakennusoikeus
Rakennusoikeus on ilmoitettu kerrosalaneliömetreinä (k-m2). Rakennusoikeus
tonteilla vaihtelee kortteleittain. Korttelissa 4 tonttien rakennusoikeus on 140 km2, korttelissa 5 150 k-m2 ja korttelissa 6 100 k-m2.
Yhteiskäyttörakennuksen kerrosala 250 k-m2 kaikissa kortteleissa.
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Rakennusoikeus käsittää rakennusten maanpäälliset tai pääosin maanpäälliset
tilat.
Asuinrakennusten tonteille saa rakentaa lisäksi kaksi enintään 15 k-m2 kokoista
1-kerroksista piharakennusta.
Kerrosluvut
Yhteiskäyttörakennuksen (yht) suurin sallittu kerrosluku on II.
Korttelissa 4 sijaitsevien pientalojen suurin sallittu kerrosluku on 1/2r III, mikä
tarkoittaa, että rakennuksen ensimmäinen kerros on ns. rinnekerros, jonka
kerrosalaan laskettava pinta-ala saa olla puolet toisen kerroksen kerrosalasta.
Kerrosalaan laskettavaksi pinta-alaksi luetaan rakennuksen pääasiallisen
käyttötarkoituksen mukaiset tilat, eli tässä tapauksessa asuintilat.
Korttelissa 5 suurin sallittu kerrosluku on II.
Korttelissa 6 suurin sallittu kerrosluku on 1/1r III. Tämä tarkoittaa, että
rakennuksen ensimmäinen kerros on ns. rinnekerros, jonka pinta-ala
kokonaisuudessaan lasketaan mukaan rakennuksen kerrosalaan.
Kortteleissa 4 ja 6 rakennuksen maastoon sovittamiseksi rakennuksen
ensimmäinen kerros tulee toteuttaa rinnekerroksena.
4.3

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL), kortteli 2
Korttelissa oleva rakennus on osoitettu suojelumerkinnällä (suojeltava rakennus,
sr). Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja
muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallisesti arvokas
luonne säilyy. Museoviranomaiselta on pyydettävä lausunto rakennusluvan
hakemisen yhteydessä.
Korttelialueelle ei ole osoitettu lisärakennusoikeutta.

4.4

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH), kortteli 3
Aluevarausmerkintä tarkoittaa, että korttelialueelle voidaan rakentaa
asuntoalueen omaan tarpeeseen tarkoitettuja tiloja. Korttelialueelle voi sijoittaa
yhteiset leikki- ja oleskelualueet, harrastetiloja sekä alueen huoltoa palvelevia
tiloja.
Yhteiskäyttöisen korttelialueelle on osoitettu sitovat rakennusalat saunalle ja 2kerrokselle, enintään 250 k-m2 kokoiselle yhteiskäyttörakennukselle.

5

Yhteiskäyttörakennukset ja yhteiset piha-alueet
Kortteleihin 4, 5 ja 6 voidaan rakentaa keskeistä yhteispihaa rajaava 2kerroksinen yhteiskäyttörakennus, johon voidaan sijoittaa myös asuintiloja.
Yhteiskäyttörakennukset on osoitettu sitovalla rakennusalan merkinnällä.
Rakennusalan raja määrittää alueen, jonka sisään rakennuksen on sijoituttava.
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Mahdolliset autotallit sijoitetaan rakennuksen 1. kerrokseen. Ajo autotalleihin
tulee järjestää yhteispihan kautta.
Yhteiskäyttörakennuksiin saa sijoittaa kortteleita palvelevia teknisiä tiloja,
varastoja ja muita aputiloja.
Korttelin 3 yhteiskäyttörakennus palvelee kaikkia Husulanmäen asukkaita.
Yhteiskäyttörakennus voi sisältää esimerkiksi pesulan, verstaan ja harrastetiloja.
5.1

Rakennusten sijainti tontilla
Rakennusten sijainti on osoitettu sitovalla rakennusalamerkinnällä.
Korttelissa 5 oleva aittarakennus voidaan siirtää sopivaan paikkaan rakennusalan
sisällä.

5.2

Yhteiskäyttöpihat
Korttelin 3 pihan kadun puoleinen alue tulee käsitellä yhtenäisenä alueena
viereisen pihakatualueen kanssa.
Vettä läpäisemättömiä päällystettyjä pintoja tulee välttää. Pihoja ei saa asfaltoida.
Kulkua varten varatut kohdat tulee olla vettä läpäiseviä ja kiviaineispintaisia.
Suurta kulutuskestävyyttä vaativilla osilla voidaan käyttää esimerkiksi nurmikiveä
tai nurmisaumattua nupukiveä.
Pinnoitekäsittelytavan tulee olla yhteneväinen koko alueella.
Istutettavissa alueen osissa suositaan alueella luonnostaan kasvavia kasveja.
Istutettavalla alueenosalla oleva puusto tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan.
Istutettavat alueenosia ei saa rajata muuta pinnoitetta korkeammalle nousevalla
reunalla.
Kortteleiden 4, 5 ja 6 puolijulkisen alueen muodostaa yhteistilojen ja
asuinrakennusten väliin jäävä pihakuja, joka on asemakaavassa osoitettu
ajoyhteysmerkinnällä (ajo). Pihakuja muotoillaan maaston mukaan siten, että
suuria maastoleikkauksia ja –täyttöjä ei tehdä.
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Asuintontit
Varsinaiset asuintontit sijaitsevat kortteleissa 4, 5 ja 6. Jokainen
korttelikokonaisuus muodostaa oman, rakennustyypiltään yhtenäisen
kokonaisuutensa.
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5
6

Varsinaisten asuintonttien sijainti alueella ja korttelinumerot. (Kuva Hanna
Jahkonen)

6.1

Asuinrakennuksen sijoitus tontilla
Asuinrakennusten rakennusala on asemakaavassa osoitettu ohjeellisena
(katkoviiva).
Ohjeellinen rakennusalan raja toimii suosituksena rakennuksen sijoittamisessa
tontille. Rakennusten sijoittumisessa tontille tulee huomioida maastonmuodot ja
etäisyydet naapuritaloista.
Yllä oleva piirros antaa mielikuvan siitä, miten yksittäiset rakennukset sijoittuvat
suhteessa toisiinsa ja millaiseksi kokonaisuus aikanaan muodostuu.
Korttelissa 4 asuinrakennus sijoitetaan tontin etualalle siten, että rakennuksen
pitkä sivu on kohtisuoraan rinnettä vasten.
Korttelissa 5 asuinrakennus sijoitetaan tontin etualalle tontin tasaiselle osalle.
Korttelissa 6 asuinrakennus sijoitetaan kohtisuoraan rinnettä vasten.
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Asuinrakennusten sijoittuminen suhteessa tontilla olevaan rinteeseen. (Kuva
Hanna Jahkonen)

6.2

Asuinpihat
Tonteilla olevaa puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon. 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.
Kallioita ja kiviä saa louhia vain rakentamisen kannalta välttämättömän määrän
verran.
Piha-alueet tulee toteuttaa mahdollisimman vähin täytöin olevaan maanpintaan
nähden sekä siten, että korkeusasemat liittyvät luontevasti ympäristöön.
Mahdolliset tukimuurit rinnetonteilla tulee tehdä luonnonkivestä, esimerkiksi
tontilta louhittavasta kiviaineksesta.
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.
Pihalle ei saa rakentaa autosuojaa.
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Tontin rajoilla ei saa syntyä tasoeroja viereisten tonttien ja muiden alueiden
välille. Tontin eri osien korkeuksien ja kaltevuuksien tulee suhtautua luontevasti
toisiinsa ja viereisten alueiden maanpintaan.
Puuston ja muun kasvillisuuden tulee jatkua yhtenäisenä ja luonnonmukaisena
virkistysalueilta pihoille.
6.3

Piharakennukset
Asuintontille on mahdollista sijoittaa kaksi enintään 15 k-m2 kokoista
piharakennusta, joista toinen voi olla kevytrakenteinen lisärakennus ja toinen
vajarakennus.
Piharakennukset sijoitetaan päärakennuksen takapihan puolelle. Piharakennuksen
tulee olla 1-kerroksinen ja se perustetaan paaluille.
Rakennuksen ympärillä olevaa maastoa saa tasata ja muokata mahdollisimman
vähän. Piharakennuksen julkisivujen materiaali ja väritys tulee olla yhteneväinen
asuinrakennuksen kanssa.

7
7.1

Kaikkia tontteja koskevat rakennustapaohjeet
Rakennuksen muoto ja ulkoasu
Rakennuksen perusmuodon tulee olla selkeä suorakaide. Rakennusmassa tulee
olla kapearunkoinen. Rakennusten päätyjen leveys saa olla enintään 7 metriä.
Poikkipäätyjä tai ulokeparvekkeita ei sallita.
Rakennusten kantavan rungon ja välipohjien tulee olla puuta.
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Esimerkkejä rakennusten julkisivujen jäsentelyistä ja värivaihtoehdoista. (Kuva
Hanna Jahkonen)

7.2

Julkisivut
Rakennusten julkisivujen tulee olla selkeäpiirteisiä ja moderneja. Julkisivujen
päämateriaalin tulee olla pystylaudoitettua puuta.
Julkisivut tulee käsitellä yhtenäisesti puna- tai keltamullalla tai jättää
käsittelemättömäksi.
Julkisivun pääasiallisen värin lisäksi sallitaan vähäisiä määriä tehostevärejä,
joiden tulee kuitenkin sopia rakennuksen muuhun väritykseen. Tehostevärien
tulee olla murrettuja sävyjä. Valkoista tehosteväriä ei sallita.
Ikkunoiden ja ovien pielilaudat sekä nurkkalaudat tulee olla ilmeeltään
moderneja, keveitä ja pelkistettyjä sekä käsitelty julkisivujen päävärin
mukaisesti.
Ikkunat tulee olla pääosin jaottomia.
Ikkunat voi varustaa ikkunaluukuin. Ikkunaluukkujen avulla voidaan säädellä
sisätilojen yksityisyyttä ja valoisuutta.
Ovien ja ikkunaluukkujen tulee olla lautaverhoiltuja. Ovissa ja ikkunaluukuissa
verhoustyylien käyttö on vapaampaa. Ovet ja ikkunaluukut voidaan käsitellä
tehostevärillä.
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Julkisivuvärivaihtoehtoja. Vasemmalta oikealle: Punamulta, käsittelemätön,
keltamulta. (Kuva Hanna Jahkonen)

Näkyvän sokkelipinnan sekä rinteeseen sijoittuvan, kivirakenteisen kerroksen
julkisivun tulee olla pintakäsittelyltään neutraalin harmaata betoni-, rappaus- tai
slammauspintaa.
7.3

Katot
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.
Kattomateriaalina tulee käyttää konesaumattua peltiä tai lukkosaumapeltiä, joka
jäljittelee muotoilultaan konesaumakattoa.
Katemateriaalin värin tulee olla tumman harmaa tai julkisivun värin sävyinen.
Räystäiden tulee olla ulkonevat ja ne tulee tehdä siroina avoräystäinä.
Päätykolmioita tai räystäitä ei saa koteloida.
Savupiippujen ja katolle sijoittuvan muun tekniikan tulee pääsääntöisesti olla
katon värisiä.
Syöksytorvet tulee maalata rakennuksen pääväriä vastaavaksi.

7.4

Autopaikoitus
Asuintonttien autopaikat tulee sijoittaa tonteille johtavan ajoyhteyden varteen
paikoitustaskuina. Vieraspaikkoja voidaan osoittaa sellaisille alueille, jotka eivät
estä tai haittaa pelastustoimia.
Katettuja autopaikkoja saa sijoittaa vain yhteiskäyttörakennusten ensimmäiseen.
kerrokseen.
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Pysäköinnin periaatteet. (Kuva Hanna Jahkonen)

7.5

Vesi- ja jätehuolto
Jäteastiat sijoitetaan yhteiskäyttörakennusten sisälle. Mikäli korttelissa ei ole
yhteiskäyttörakennusta, tulee tyhjennettävät jäteasiat sijoittaa katokseen tien
varteen. Jätesuoja tulee sovittaa rakennusten arkkitehtuuriin.
Rakennukset tulee liittää kunnalliseen vesi- ja jätevesiverkostoon.
Saunarakennusta, jota ei ole liitetty painevesijohtoon, ei tarvitse liittää
viemäriverkostoon. Jätevedet on käsiteltävä kunnan ympäristöviranomaisten
vahvistamalla tavalla. Jätevesiä ei saa johtaa vesistöihin.

7.6

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