
HÄMEENLINNAN SIIRIN 1. ALUEEN ASEMAKAAVAN YLEISSUUNNITTELUOHJE

KAUPUNKIKUVATYÖRYHMÄ 19.03.2007
TEKNINEN LAUTAKUNTA 04.06.2007

KAUPUNGINHALLITUS XX.XX.2007



Hämeenlinnan Siirin 1. alueen asemakaavan yleissuunnitteluohje 28.12.2006 2

SISÄLLYSLUETTELO

Siirin 1. alueen havainnekuvaluonnos 1

1 Johdanto 4

2 Asemakaavan rakenne 5

3 Asuinkorttelien suunnitteluohjeet 6

 3.1 Rakennusten sijainti tontilla ja sijoittuminen maastoon 6

  3.1.1 Korttelit 27-30, 34-38 6

   Rakennusten sijoittuminen tonttikadulla 1:500 6

   Tonttikadun pituusleikkausesimerkki 1:250 7

   Tonttikadun ja kokoojakatujen periaateleikkaukset 8

  3.1.2 Korttelit 23-26, 32-33 9

   Havainnekuva kokoojakadun varresta 1:500 9

   Kokoojakatujen julkisivuesimerkit 1:400 10

  3.1.3 Korttelit 22, 31 11

   Esimerkki pihapiiristä 1:750 11

   Viittellinen julkisivu ja leikkaus 1:400 12

 3.2 Rakennusten koko ja muoto 13

   Rakennusten kattomuodot 1:250 13-14

   Esimerkki rakennusten yhdistämisestä aidalla 1:250 14

 3.3 Rakennusten materiaalit ja väritys 15

   Rakennusten suositeltavat värit 15

 3.4 Piha-alueet 16

  3.4.1 Pihan osa-alueet 16

   Piha-alueen elementit ja jäsentely 16

  Kasvisuositukset 18

  3.4.2 Rinteiden porrastus tukimuurein 19

  3.4.3 Puuterassit kaltevaan maastoon 19

   Piharakenteiden periaatekaavioita 19

   3.5 Yleiset alueet 20

   Periaateasemapiirros pienaukion risteyksestä 20

   

 LIITTEET

 1  Asemakaavakartta ja -määräykset

 2-3 Näkymäkuvia alueelta

 4  AP-korttelin suunnittelun aikaisia aluejulkisivuja

 5  Palo-osastointi



Kuva 1. Siirin 1. alueen asemakaavaluonnos, havainnekuva 1:2000.



Hämeenlinnan Siirin 1. alueen asemakaavan yleissuunnitteluohje 28.12.2006 4

JOHDANTO

1 JOHDANTO

Tämä yleissuunnitteluohje on laadittu Hämeenlinnan Siirin alu-

een 1. asemakaavatyön yhteydessä. Alue on yhdessä Harvoilan-

mäen asuntomessualueen kanssa ensimmäinen vaihe Siirin alueen 

tulevaa asuinrakentamista. Yleissuunnitteluohje sisältää alueen 

laatutavoitteet ja rakentamisen massoitteluperiaatteet, tontinkäy-

tön, pihajärjestelyt sekä ohjeet koskien rakennuksen sijoittumista 

tontille, rakennuksen ulkoasua ja materiaaleja. Asuinmiljöön 

laadun muodostumisessa keskeistä on myös katutilojen mitta-

kaava ja luonne. Katutilan luonteelle olennaista on rakennusten 

sijoittuminen suhteessa katualueeseen, sekä tontin ja katualueen 

rajapinnan käsittely. Ohjeistuksessa on esitetty yleisiä katutiloja 

koskevia mitoitus- ja suunnitteluperiaatteita. 

Uudet asuinkorttelit ovat ennestään rakentamatonta aluetta. Eri-

tyistä huomiota on kiinnitetty maastonmuotojen ja maisemallis-

ten ominaispiirteiden hyödyntämiseen osana asuinkortteleiden 

luonnetta. Ohjeistuksen tavoitteena on myös tarjota rakentajalle 

tietoa piha-alueiden ja maisemanhoidon mahdollisuuksista osana 

rakennushanketta.

Rakennustapaohjeissa on kaavoitukseen liittyvät keskeiset tavoit-

teet koottu ohjeistuksen muotoon ja ne toimivat kaavan täyden-

nyksenä. Ohje on tarkoitettu auttamaan alueen tulevia suunnitte-

lijoita, rakentajia ja viranomaisia alueen rakentamiseen liittyvissä 

suunnittelu-, ohjaus-, valvonta- sekä rakentamistehtävissä. Ra-

kennustapaohjeita tulkitaan asemakaavamääräysten ohella raken-

tamista ohjaavina sääntöinä.

Ennen rakennussuunnittelun aloittamista selvitetään kaupungin 

rakennusvalvonnan edustajan kanssa käytävässä neuvottelussa 

tonttia koskevat asemakaavamääräykset, nämä ohjeet sekä mah-

dolliset muut huomioitavat seikat.

Yksityiskohtaiset tiedot tonttien kiinteistötunnuksista, osoit-

teista, pinta-aloista, hinnoista seka ostettavista ja vuokrattavista 

tonteista esitetään mittaustoimiston tonttiesitteessä, joka tehdään 

tonttien tullessa hakuun. Ko. esitteessä ilmoitetaan myös tontit, 

joilla viemäröitävän kellarin rakentaminen vaatii oman pumppaa-

mon sekä tontit, joilla katujen rakentaminen aiheuttaa tonteille 

tehtäviä leikkauksia tai pengerryksiä.

Kuva 2. Nykytilanne: Ruununmyllynjoki saavuttaessa alueelle val-

tatien 10  suunnasta.

Kuva 3. Nykytilanne kaava-alueen länsiosassa, tulevan Siirinka-

dun eteläpuolella.

Kuva 4. Kaava-alueen itäosan voimakkaita maastonmuotoja. Alu-

eelta on mahdollisuus avata laajoja näkymiä ympäröivään maise-

maan.

Kuva 5. Nykytilanne kaava-alueen itäosassa, jossa maastonmuo-

dot ovat vaihtelevia.
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2 ASEMAKAAVAN RAKENNE

Suunnittelutyön tavoitteeksi on asetettu toimiva ja viihtyisä sekä 

turvallinen asuinympäristö, jossa on huomioitu paikalliset tarpeet 

sekä liittyminen lähiympäristöön. Siirin alueelle luonteenomaista 

on väljä alueellinen katuverkko sekä laaja yhtenäinen viheralue-

verkosto. Asuinkortteleiden sisällä tavoitellaan vastapainona 

kylämäistä tunnelmaa. Katuverkon linjauksissa ja rakennusten 

sijoittelussa on huomioitu alueen maisemalliset piirteet ja pyritty 

hyödyntämään niitä. Rakentamisen myötä poistuu puustoa ja 

muuta kasvillisuutta ja ympäristö muuttuu luonnonmaisemasta 

hoidetuksi asuinympäristöksi.  Monilta alueen tonteilta avautuu 

tällöin laajoja näkymiä, joita on hyödynnettävä rakennusten suun-

nittelussa. Alueelle on mahdollista sijoittaa myös Siirin aluetta 

palveleva päiväkoti.

Alueen uusi asuinrakentaminen on pääosin erillispientaloraken-

tamista (AO). Siirinkadun pohjoispuolinen alue on varattu asuin-

pientalojen tonteiksi (AP), jotka on tarkoitettu tuottajamuotoiseen 

pientalorakentamiseen. Kaava-alueelle sijoittuu kolme asuinpien-

talojen tonttia ja 85 uutta erillispientalotonttia. Uutta asuinraken-

tamista kaava mahdollistaa yhteensä 26450 kem2. 

• Asuinpientalojen korttelialue (AP)

Siirinkadun pohjoispuoleiset asuinkorttelit on varattu AP -ton-

teiksi, jotka on tarkoitus toteuttaa tuottajamuotoisesti. Kunkin 

tontin kerrosala on 1200 kem2, yhteensä 3600 kem2. Asunnot 

rakennetaan kaksikerroksisiksi. Alueen asuinrakentamisella pitää 

muodostaa Valtatie 10:n melulta suojaavia pihapiirejä. 

• Erillispientalojen korttelialue (AO)

Uusien erillispientalotonttien pinta-ala on keskimäärin n. 1160 

m2. Tonttikoko vaihtelee välillä 610m2–2190m2. Erillispientalo-

tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 22850 kem2. Kerros-

luku vaihtelee yhdestä kahteen ja puoleen. Puolikkaita kerroksia 

mahdollisuus tehdä kaikilla tonteilla. 

AO -alueiden korttelirakenne noudattaa yhtenäistä perusraken-

netta pohjois-eteläsuuntaisine pistokatuineen. Rakennukset on 

ohjattu rakennettavaksi lähelle tonttien kadunpuoleista rajaa 

kylämäisen katutilan ja tunnelman muodostamiseksi. Tonttien 

keskellä voidaan ratkaisulla säilyttää olemassa olevaa maastoa ja 

puustoa. 

• Lähivirkistysalue (VL)

Kaava-alueen kortteleita ympäröivät virkistysalueet kevyen 

liikenteen reitteineen. Virkistysalueet ovat osa laajempaa Siirin 

alueen viheralueverkostoa, joka muotoutuu tulevan asuinrakenta-

misen myötä. Kaava-alueen keskellä kulkee virkistysalueyhteys. 

Asuinkortteleiden yhteinen leikkipaikka on osoitettu tälle virkis-

tysaluekaistaleen keskeiselle paikoilla. VL -alueille on osoitettu 

ohjeellisena alueen kevyenliikenteen verkosto.

• Suojaviheralue (EV)

Suojaviheralueina on osoitettu valtatien 10 vastaiset viheralueet.

Valtatien 10 liittymä ja Ruununmyllyyn rajautuva osa EV-aluetta 

toimii aluksi asuntomessujen 2007 pysäköintialueena. Kaavatyön 

yhteydessä on tutkittu alueen käyttöä korkeatasoisesti rakennet-

tuna viheralueena. Alue on merkittävä osana sisääntulomaisemaa 

saavuttaessa Siirin alueelle Valtatie 10:n suunnasta.

 • Katualueet

Alueen halki rakennetaan valtatien suuntainen rinnakkaiskatu, 

Siirinkatu. Siirinkatu tulee jatkossa olemaan koko Siirin aluetta 

palveleva länsi-itä-suuntainen liikenneyhteys. Katualueen laaja ti-

lavaraus johtuu katulinjan sovittamisesta vaihtelevaan maastoon. 

Ajoradan kummallakin puolella kulkee kevyen liikenteen väylä. 

Siirinkadulle sijoitetaan myös joukkoliikenteen pysäkit.

Rakentaminen seuraa väljästi Siirinkatua. Siirinkatuun liittyy 

kaksi omakotialueelle johtavaa kokoojakatua, Lumitähdenkatu ja 

Nietostenkatu. Alueen keskeisiä katutiloja on rikastutettu kokoo-

jakatujen ja pistokatujen risteyksissä olevilla pienaukioilla. Oma-

kotitonteille järjestetään ajoyhteys Lumitähdenkatuun ja Nietos-

tenkatuun liittyvin pistokaduin. Pistokadut liittyvät eteläpäistään 

suoraan lähivirkistysalueisiin. 

Uusi katuyhteys on myös Pakkaspojankuja, joka liittää Siirinka-

dun olemassa olevaan Siirin alueen pientaloasutukseen. Yhteys 

korvaa jatkossa asutuksen nykyisen ajoliittymän Valtatie 10:een. 

Pakkaspojankujalta johdetaan ajoliittymät AP -kortteliin 31 sekä 

LP -alueelle.

• Vesialue (W)

Kaava-alueen luoteiskulman Ruununmyllynjoki on maisemalli-

sesti merkittävä. Joen rantaa myötäilee ulkoilureitti. Ranta-alue 

ja siihen liittyvät puistoalueet ovat merkittävä osa Siirin alueen 

ominaisluonnetta.

• Yleiset pysäköintialueet (LP)

Siirinkadun varteen on osoitettu kaksi yleistä pysäköintialuetta, 

jotka palvelevat alueen asukkaita sekä vierailuliikennettä.

• Yleisten palvelujen korttelialue (Y)

Korttelialueelle on mahdollista sijoittaa- Siirin asutusta palvele-

vat päiväkoti ja koulutoimen yksikkö.
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3 ASUINKORTTELIEN 
SUUNNITTELUOHJEET

3.1 Rakennusten sijainti tontilla ja sijoittu-
minen maastoon

3.1.1 Korttelit 27-30, 34-38 

Tonttien rakennusalat on rajattu kaikilla korttelialueilla saman 

periaatteen mukaisesti. Rakennusalan raja on kokoojakatujen 

varrella kahden metrin etäisyydellä katualueesta, pistokatujen 

varrella etäisyys on kolme metriä katualueesta. 

Päärakennuksen katujulkisivu on kaavan mukaisesti rakennettava 

kiinni rakennusalan rajaan, jolloin päärakennukset muodostavat 

yhtenäisen julkisivulinjan katua vasten. Tilanteissa, joissa tontti 

sijoittuu kahden kadun kulmaukseen, on rakennus rakennettava 

kiinni rakennusalan rajaan vähintään kokoojakadun puolelta kaa-

van mukaisesti.

Rakennusala tontilla on rajattu vähintään kahden metrin etäi-

syydelle viereisestä tontista. Kahden rakennusalan etäisyys on 

vähintään 4 m. Kaavassa ei osoiteta erikseen talousrakennuksen/

autotallin ja päärakennuksen sijaintia tontilla, sillä vaihtele-

vien maastonmuotojen vuoksi tontin rakennusten keskinäinen 

Kuva 6. Esimerkkejä rakennusten sijainnista tontilla. 1:500.
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Kuva 7. Tonttikadun pituusleikkausesimerkki ja rakennusten keskimäinen sijiainti. 1:250.
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sijainti voidaan ratkaista tapauskohtaisesti. Lumitähdenkadulla 

ja Nietostenkadulla (korttelialueen kokoojakadut) on yksikerrok-

siset talousrakennukset/lisärakennukset osoitettu rakennettaviksi 

katualuetta vasten ja rakennusten välit aidattaviksi. Ratkaisulla 

kokoojakatujen katukuva on rajatumpi ja luonteeltaan erilainen 

kuin tontteja palvelevien pistokatujen. Kuvassa 6 on esitetty 

vaihtoehtoisia, kaavan sallimia tapoja rakennusten sijoittumiseksi 

tontille. Rakennussuunnittelussa on suosittava ratkaisuja, jotka 

mahdollistavat laajennusosien rakentamisen myöhemminkin.

Talousrakennus/autotalli on sijoitettava aina vähintään 6 metrin 

etäisyydelle katualueen rajasta, mikä mahdollistaa auton kään-

tämisen tontilla. Samalla autotallin/talousrakennuksen eteen jää 

tilaa autolle säilyttämiseen. Ajoyhteyden suositeltava enimmäis-

kaltevuus on 5 %. Talousrakennus/autokatos voidaan raken-

taan suoraan päärakennukseen kiinni. Autotallin lattiakorko on 

sijoitettava ajoyhteyden helpottamiseksi asuinrakennuksen lattia-

korkoa alemmaksi. Päärakennuksen sekä laajennusosien ja auto-

tallin/talousrakennuksen keskinäisellä sijoittelulla muodostetaan 

suojaisia ulko-oleskelutiloja.

Tonteilla, joilla on suurempia korkeusvaihteluja, joudutaan 

sisäänkäynti- ja ajoyhteyksiä varten tekemään kaivuu- ja täyt-

tötöitä. Rakennuksille on valittava mahdollisimman edullinen 

sijainti korkeusasemaan nähden ja suosittava ulko-oleskelutilojen 

rakentamisessa maastoa säästäviä ja muokkaustöitä rajoittavia 

ratkaisuja, kuten esimerkiksi maasta korotettuja terassitasoja ja 

asunnon sisäisiä lattiatason vaihteluita. Korkeita sokkeliosuuksia 

julkisivussa tulee välttää.

AO-20 korttelialueeksi on merkitty Lumitähdenkadun ja Nietos-

tenkadun varren rakennukset, joiden kadunpuoleisen osan on 

Kuva 8. Tonttikadun periaatepoikkileikkaus, maasto laskee katua kohden. Vastaavissa tapauksissa sisäänkäynti  voi olla parempi  järjes-

tää pihan kuin katujulkisivun puolelta , jolloin korkeusero maanpinnan- ja lattiatason välillä on pienempi.

Kuva 9. Tonttikadun periaatepoikkileikkaus, maasto laskee yhdensuuntaisesti.

Kuva 10. Kokoojakadun (Lumitähdenkatu ja Nietostenkatu)  periaatepoikkileikkaus ja rakennusten sijoittuminen tontil-

la. Katualueen sisäiset tilavaraukset ovat alustavia ja voivat muuttua

Kuva 11. Suositeltava periaateleikkaus tilanteesta, jolloin tontille 

tulee täyttöä.
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oltava kaksi kerrosta. Muutoin merkinnästä voidaan poiketa 1/2-

kerrosta mikäli maasto-olosuhteet niin vaativat. 

Tilanteet, joissa tontilla on paljon täyttöä ei rakennusta suositella 

perustettavaksi täyttömaalle, vaan rakentamaan kellaritila (kuva 

11). Pengerrysten kaltevuus saa olla enintään 1:4. Jos raja-arvo 

joudutaan ylittämään, on maasto porrastettava ja tuettava tuki-

muureilla.

Tonteilla, joilla on maisemallisesti arvokkaita laki- ja rinnealu-

eita on rakentamisen sijoittelulla suosittava maaston ja puuston 

säilyttämistä. 

Päärakennuksen  1. kerroksen lattiatason on sijaittava suunnitel-

tua katutasoa korkeammalla ja oltava vähintään 300mm ympäröi-

vää maanpintaa korkeammalla. Poikkeuksena ovat rinneratkai-

suista aiheutuvat katutasoa alempana olevat kerrokset.

3.1.2 Korttelit 23-26, 32-33

Lumitähdenkatua vasten olevilla tonteilla päärakennus on si-

joitettava kiinni kadunpuoleiseen rakennusalan rajaan, jonka 

etäisyys on 2 metriä katualueesta. Autokatos- ja talousrakennus 

on sijoitettava vähintään 6 metrin etäisyydelle katualueen rajasta. 

Autokatos- ja talousrakennuksen osalta noudatetaan kohdan 

3.1.1. periaatteita. Siirinkatua vasten olevilla tonteilla on osoitettu 

Kuva 12 . Havainnekuva kokoojakadun varren rakentamisesta ja 

rakennusten sijoittumisesta tontille. 1:500.
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Kuva 13. Lumitähdenkadun pohjoispuoli. Kokoojakadun julkisivuesimerkki ja rakennusten keskinäinen etäisyys 1:400.

Kuva 14.Nietostenkadun pohjoispuoli.  Kokoojakadun julkisivuesimerkki ja rakennusten keskinäinen etäisyys 1:400.
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rakennusala myös yksikerroksiselle lisärakennukselle, joka rajaa 

pihatilaa Siirinkadun suuntaan. Yksikerroksiset rakennukset voi-

vat toimia sivuasuntona, työtilana, saunana tms.

Nietostenkadun pohjoispuoliset rakennukset sijoittuvat rinne-

alueen lakikohdalle. Päärakennukset on rakennettava muiden 

alueiden tavoin kiinni katualueen puoleiseen rakennusalan rajaan. 

Rakentamista on kaavassa pyritty ohjaamaan kapearunkoiseen ja 

pitkänomaiseen talotyyppiin, joka muodostaa maisemassa ryhdik-

kään julkisivujen päätyrivistön. Talousrakennuksella ja pääraken-

nuksella on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Talousra-

kennuksen on oltava katukuvassa alisteinen päärakennukselle. 

Rakennusten ja Siirinkadun välinen pohjoisrinne, on osoitettu 

istutettavaksi alueen osaksi. Alueella on säilytettävä runkopuus-

toa, joka kehittyy osaksi alueen maisemallista ominaislaatua. 

Rakennusten kadunpuoleinen osa on rakennettava II-kerroksisena 

(AO-20 -merkintä).

3.1.3 Korttelit 22, 31

Siirinkadun pohjoispuolisissa kortteleissa rakennukset muo-

dostavat selkeästi rajattuja pihapiirejä, jotka erottuvat selkeinä 

asuinsaarekkeina maisemassa. AP -korttelit ovat alueen näkyvin 

julkisivu valtatielle 10. Yleissuunnitteluohjeen osoittamat rat-

kaisut ovat suunnitteluperiaatteita ja esittävät kaupunkikuval-

Kuva 15: Esimerkki AP-alueen pihapiiristä 1:750.
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Kuva 16. AP-alueen viitteellinen julkisivu valtatie 10:n suuntaan 1:400.

Kuva 17. AP-alueen viitteellinen alueleikkaus 1:400.
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lisia tavoitteita kortteleiden osalle. Alue on tarkoitus rakentaa 

tuottajavetoisesti. Asuntoratkaisujen tarve ja luonne selviävät 

toteutusvaiheessa. Kaavaratkaisu on tästä syystä väljä. Erityisesti 

korttelissa 22 päärakennukset kytketään toisiinsa yksikerroksisin 

piharakennuksin, katoksin, aidoin tai muurein, jolloin ratkaisu 

suojaa pihatiloja valtatien 10 meluhäiriöltä. Rakennuksia ryhmi-

tetään sijainniltaan ohjeellisena osoitetun pihan ympärille. Yhteen 

rakennukseen saa sijoittaa korkeintaan kolme asuntoa. 

Jokaiselle asunnolle on varattava omaa pihatilaa edulliseen il-

mansuuntaan. Autopaikkoja voidaan osoittaa asuntokohtaisesti tai 

keskitetysti tonteille. Rakentamisen osalta on soveltaen noudatet-

tava AO -alueita koskevia suunnitteluperiaatteita.

3.2 Rakennusten koko ja muoto

Alueen rakennusten yleismuodon on oltava selkeä. Pohjaratkai-

suna käytetään suorakulmiota, jota on suotavaa elävöittää teras-

seilla, kuisteilla ja pergoloilla. Kadunpuolella harjakaton on ol-

tava yhtenäinen: erilaisia kattomuodon tai harjan rikkovia suuria 

ulokkeita, kuten harjasuuntaan nähden poikittaisia kattolyhtyjä 

voidaan käyttää pihan puolella (kuva 20). 

Talousrakennusta ja sen sijoittelua on käytettävä yleisratkai-

sun tukena pihapiiriä muodostettaessa. Rakennusalakohtainen 

rakennusoikeus sisältää sekä päärakennuksen että autokatoksen/

talousrakennuksen. Päärakennus ja talousrakennus voidaan yhdis-

tää toisiinsa suoralla sisäyhteydellä. Talousrakennusta voidaan 

jäsentää tai jatkaa katetulla ulkotilalla. Rakennusten sijoittelussa 

ja pohjaratkaisuissa on otettava huomioon asunnon helppo laajen-

nettavuus. Monilta alueen tonteilta avautuu laajoja näkymiä, joita 

on syytä hyödyntää rakennusten asuintilojen suunnittelussa.

Katoksia, kasvihuoneita ym. rakennelmia tai rakenteita sijoitetta-

essa on pyrittävä säilyttämään mahdollisimman paljon yhtenäistä 

piha-aluetta.

Asuinrakennuksien kattomuoto on harjakatto. Harjan suunta on 

osoitettu kaavassa kaavamerkinnällä. Vesikaton kattokaltevuus 

voi vaihdella välillä 1:2-1:3. Harjan ei tarvitse olla rakennuksen 

keskellä, mutta sen on oltava yhtenäinen ja koko rakennuksen 

pituudelta samalla korkeudella. Rakennuksissa on oltava puusta 

rakennetut, alapinnastaan laudoittamattomat avoräystäät pituu-

deltaan n. 500-600 mm. Koteloituja päätykolmioita ei sallita. 

Kuva 18. Esimerkkejä kuistin tai sisääntulokatoksen ja sivurakennusten yhdistämisestä päärakennukseen.

Kuva 19. Talousrakennuksen ja päärakennuksen kattomuodot ja epäsymmetrisen harjan enimmäispoikkeama keskilinjasta1:250.
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Kuva 20. Kattomuotoa laajasti rikkovia suuria kattolyhtyjä 

tai muita ulokkeita voidaan käyttää vain pihanpuolella.

Kuva 21. Kattomuotoa rikkomattomat kuistit, porstuat tai laa-

jennusosat ovat suositeltava tapa jäsennellä päärakennuksen 

massaa.

Asuinrakennuksen yhtenäisen julkisivun pituus on maksimissaan 

12 metriä lukuunottamatta korttelin 33 asuinrakennuksia.

Talousrakennuksen on oltava katukuvassa selkeästi alisteinen 

päärakennukseen verrattuna. Talousrakennuksen kattomuoto on 

harja- tai pulpettikatto. Kattokaltevuuden on oltava 1:3-1:5. Talo-

usrakennusten ja autokatosten pulpettikattojen on laskeuduttava 

poispäin katualueesta. 

• Korttelit 27-30, 34-38

Lumitähdenkadun ja Nietostenkadun eteläpuolisilla tonteilla on 

250 kem2 kerrosalaa. Näiden katujen eteläreunaan rajautuvilla 

tonteilla on lisäksi osoitettu yksikerroksiselle 50 kem2:n lisära-

kennukselle tai asuinrakennuksen osalle erillinen rakennusala 

kokoojakatua vasten. Näillä tonteilla on rakennettava aita jäsentä-

mään tontin kokojaakadun vastaista rajaa. Lumitähdenkadulle ja 

Nietostenkadulle luodaan näin tiivis ja yhtenäinen katujulkisivu. 

Rakennusten kerrosluku on 1 tai 2, voimakkaasti viettävillä rin-

netonteilla on lisäksi sallittua rakentaa puolikas kerros pääkerrok-

sen alle. 

Pistokatujen varsilla rakennuksen harjasuunta on katua vastaan. 

Kokoojakatujen varsien eteläpuolella harjasuunta on kokoojaka-

dun suuntainen. Kokoojakatujen varrella olevien tonttien (kortte-

leissa 27, 28, 29 ja 35, 36, 37) toisiinsa liittyvät aitarakennelmat 

ja talousrakennukset on rakennusvaiheessa suunniteltava siten, 

että syntyy rakennustavaltaan yhtenäinen, kahden tontin muo-

dostama julkisivupinta. Aitojen rakentamisdetaljit ja värit ovat 

tonttikohtaisia.   

• Korttelit 23-26, 32-33

Lumitähdenkadun pohjoispuolisilla tonteilla on 250 kem2 kerros-

alaa. Päärakennus on rakennettava kaksikerroksiseksi. Siirinka-

dun vastaisille suuremmille tonteille on lisäksi merkitty 70 kem2 

kerrosalaa yksikerroksiselle lisärakennukselle. Siirinkatua vasten 

on muodostettava yhtenäinen rakentamisen ilme. Nietostenkadun 

pohjoispuolella kaksikerroksiseksi rakennettevalla päärakennuk-

sella kerrosalaa on 250 kem2 ja yksikerroksisella rakennuksen 

osalla 60 kem2. Nietostenkadun pohjoispuolen rakennukset on 

tarkoitus rakentaa rungoltaan hoikkina ja pitkinä. Siirinkatua 

vasten olevista talojen päädyistä on tarkoitus muodostaa näyttävä 
Kuva 22. Esimerkki rakennusten yhdistämisestä aidalla Lumitähdenkadulla ja Nietostenkadulla 1:250.
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julkisivuaihe maisemassa. Päärakennuksen harjasuunta on kohti-

suoraan katua vastaan. 

• Korttelit 22, 31

Kaavassa ei ohjata AP -tonttien yksittäisten rakennusten kokoa. 

Tonteilla on 1200 kem2 kerrosalaa. Lisäksi on varattu 700 kem2 

rakennusoikeutta asuntojen apu-ja varastotiloja varten. Toteu-

tussuunnittelussa noudatetaan soveltaen erillispientalokortteleita 

(AO) koskevia ohjeita. Kaavatyön yhteydessä on laadittu AP 

-alueen viittellisiä julkisivu- ja leikkauskaavioita (kuvat 16 ja 17 

sekä liite 4).

3.3 Rakennusten materiaalit ja väritys

• Erillispientalojen korttelialue (AO) 

Asuinrakennuksessa on aina oltava yksi selkeä pääjulkisivuma-

teriaali ja -väri. Talojen julkisivumateriaalina voi olla rapattu 

kiviainespinta tai puuverhous. Ulkoverhouksen on noustava 

yhtenäisenä julkisivuilla harjaan saakka. Lautaverhouksen tulee 

olla yhdensuuntainen, eikä sitä saa jakaa vaaka- tai pystylistoilla 

erillisiin osiin. Puuseinien maalaukseen suositellaan perinteistä 

pellavaöljyyn valmistettua öljymaalia, joka vanhetessaan liituun-

tuu ja himmenee. Puuverhouksen suositeltava verhouspaneelin 

paksuus on vähintään 23 mm.

Rakennusten värityksenä käytetään harmaan taittettuja sävyjä, 

harmaankeltaista (okraa), punaruskeaa, harmaanruskeaa, sini-

harmaata tai harmaanvihreätä. Käytettävä väriskaala on osoitettu 

kuvassa 24. Aitojen ja talousrakennuksen tulee jatkaa pääraken-

nuksen väritystä. Samalla puolella katua olevien vierekkäisten 

tonttien rakennuksia ei saa värittää samalla värillä. Julkisivun 

alisteisia osia voidaan kuultomaalata.

Vesikatteen materiaalina on päärakennuksessa ja talous/lisäraken-

nuksessa pelti-, tiili-, kiviteräs- tai sileä huopakate. Katteen tulee 

olla profiililtaan hillitty. Tiilikattoa jäljittelevä peltikateprofiili ei 

ole sallittu. Pelti- ja huopakatteen väritys on tummanharmaa tai 

musta. Talousrakennuksen katon on oltava samanlainen päära-

kennuksen kanssa.  

Ikkunoiden puitejaon on noudatettava rakenteellista puitejakoa, 

eikä erillisiä irtoristikoita saa käyttää. Lautaverhoilluissa taloissa 

Kuva 23. Esimerkkejä avoräystäästä, yhtenäisestä julkisivuverhouksesta ja hillityistä pielilaudoista.

Kuva 24. Rakennusten suositeltavat värit.  Värit ovat suuntaa antavia ja ne ovat saattaneet muuttua tulostuksessa. Värikartan nume-

rointi vastaa Tikkurilan Talomaalivärikartan 06 numerointia.
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ikkunoiden pielilautojen on oltava ikkunasyvennyksen suuntaisia 

ja syvyydeltään hillittyjä. Lasitettujen tilojen karmien, puitteiden 

ja pielilautojen on oltava peittomaalattuja, julkisivun värisiä tai 

valkoisia. Räystäslautojen ja räystäiden alapintojen on oltava vä-

riltään valkoisia tai astetta vaaleamman sävyisiä kuin kate. Nurk-

kalautojen on oltava julkisivun värisiä tai valkoisia. Sadevesiva-

rusteiden väri sovitetaan tapauskohtaisesti. Värilaseja ei sallita. 

• Asuinpientalojen korttelialue (AP) 

Väriskaalan on sovelluttava AO-alueilla käytettäviin väreihin. 

Julkisivumateriaaleina käytetään AO-alueilla sallittuja vaihto-

ehtoja. Tarkempi värityssuunnitelma ja arkkitehtoninen ilme 

esitetään rakennuslupaprojektin yhteydessä. AP –korttelialueilla 

rakennusten valtatien 10 puoleisen julkisivurakenteen ja ikkuna-

aukkojen on täytettävä kaavassa osoitettu meluntorjunnan oh-

jearvo.

3.4 Piha-alueet

3.4.1 Pihan osa-alueet

Päällystetty oleskelualue on kooltaan suhteellisen pieni ja se 

sijoitetaan yleensä kiinni asuinrakennukseen tai sen läheisyy-

teen. Ilmansuuntien puolesta lämpimin oleskelualueen paikka on 

rakennuksen etelä- ja länsipuolella. Rakennuksen liittyvä oles-

kelualue voi olla esimerkiksi osittain katettu terassi. Etäämmälle 

sijoitettuna oleskelualue voi olla esimerkiksi laatoitetulla käytä-

vällä rakennukseen liitetty kivetty tai puupäällysteinen taso, jota 

voidaan rajata kasvillisuudella tai jäsentää köynnössermein tai 

pergoloin – tämä tapa on mahdollinen erityisesti tonteilla, joilla 

piha sijoittuu pääasiassa rakennuksen itä- tai pohjoispuolelle. Ma-

teriaaleina voidaan käyttää luonnon- tai betonikiveä, lämpökäsi-

teltyä puuta (erityisesti terassoidut rinneratkaisut), sorapintaa tai 

vahvistettua nurmea.

Oleskelunurmi on rakennukseen liittyvä yhtenäinen alue, jota 

istutukset rajaavat. Nurmelle ei tule istuttaa yksittäisiä puita tai 

pensaita, sillä nurmi vaikeuttaa erityisesti taimien kasvuunlähtöä. 

Nurmikon ympäröimät kasvit olisi istutettava selvästi rajattuina 

ryhminä, mikä helpottaa niiden hoitoa. 

Kuva 25. Piha-alueen elementit ja jäsentely.
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Kuva 26. Sairion asuinalue, Hämeenlinna. Alkuperäistä puustoa on rakentamisesta huolimatta säästetty. Vuosikymmenien myötä kas-

vaneesta runkopuustosta on muodostunut alueelle kaunis ja sen kokonaisilmeelle tärkeä osa.

Asuinrakennuksen oleskelutilojen ollessa kaakon ja lounaan 

välillä piha-alueen lehtipuita voidaan istuttaa tilojen edustalle, 

jolloin ne tarjoavat kesällä varjostusta eivätkä talvella estä valon 

kulkua asuintiloihin. Yksittäispuita tai -pensaita voi sijoittaa 

nurmelle, jos niiden rungon ympärille jätetään riittävä (hal-

kaisijaltaan n. 1m) nurmettamaton alue, joka voidaan istuttaa 

maanpeitekasvein tai köynnöksin. Oleskelunurmen yhteydessä 

voi olla esimerkiksi kasvimaa, marjapensaita tai hedelmätarha. 

On huomattavaa, että nurmikko on yleensä pihan eniten hoitoa 

vaativa alue, joten siitä ei kannata tehdä liian suurta. Tarpeetto-

mana käyttönurmikon voi myös korvata esimerkiksi niitty-, keto-, 

sammal- tai maanpeitekasvillisuudella.

Tontin reunoilla ja takaosissa on säilytettävä olevaa puustoa ja 

maanpeitekasvillisuutta. VL-alueita vasten ei saa käyttää pensa-

saitaa rajaavana kasvillisuutena, vaan vapaasti kasvavaa puustoa 

ja pensasta. Heti asuinalueen rakentumisen jälkeen, kun uudet is-

tutukset ovat vielä pieniä, säilytetyt vanhat puut pehmentävät voi-

makkaasti muuttunutta maisemaa. Tontilla olevat luonnonkivet 

ovat myös erinomaista pihanrakennusmateriaalia, niitä voidaan 

sijoittaa esimerkiksi ryhminä kasvillisuuden joukkoon. Kookkaat 

kivet kannattaa jättää paikoilleen ja istuttaa niiden ympärille 

köynnöksiä tai kivikkokasveja. Olevaa kasvillisuutta voidaan 

täydentää istutuksin, ja osaa pihasta voidaan hoitaa metsä- tai 

harjupuutarhan tapaan. Jopa metsän alkuperäistä kenttäkerros-

kasvillisuutta saadaan säilymään, jos tallautuminen voidaan estää 

ohjaamalla kulku määrätyille poluille. Rakennusvaiheessa on 

huolehdittava säilytettävien puiden runkojen ja juuristoalueen 

riittävästä suojauksesta. Kenttäkerros ei kestä kulutusta, mutta 

sitä voidaan töiden ajaksi siirtää ja myöhemmin istuttaa alkupe-

räiselle tai halutulle paikalle, kunhan maasta irrotetun kerroksen 

kastelusta on muistettu huolehtia.

Ajoväylät ja autopaikat toteutetaan sorapintaisina tai erityisen 

kaltevilla alueilla ne voidaan myös kivetä betoni- tai luonnonki-

vin. Asvalttia ei suositella.

Tontit rajataan istutuksin tai pensasaidoin. Suosituksena on 

pelkkä pensasaita. Aitarakennelmia voidaan käyttää, mutta enim-

mäiskorkeus on 1,2 metriä. Aitarakennelma ei saa olla täysin um-

pinainen. Poikkeuksena ovat Lumitähdenkatuun ja Nietostiehen 

aidalla rajattavat tontit. Kadun varressa käytetään pensasaitaa, 

jonka korkeus on 1-1,5 m. Yleisten VL-alueiden suuntaan tontit 

rajataan vapaasti istutetuin pensas- ja puuryhmin.

Valumavedet tulee johtaa oman tontin puolelle.
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KASVISUOSITUKSET

Suositukset keskittyvät puuvartisiin kasvei-
hin. Puutarhan monimuotoisuutta lisäävät 
puiden ja pensaiden ohella erilaiset koriste-
heinät, kivikkokasvit, perennat, yksivuotiset 
kukat, vihannekset ja marjat.

Säilytettäviä puita, mm.

mänty (Pinus sylvestris) – Täysikasvuisten 

mäntyjen rungot tuovat pihaan arvokkuutta.

kuusi (Picea abies) - Isot puut paikoilla, joilla 

varjostuksesta ei ole haittaa. Pieniä taimia voi 

säilyttää esim. pihan joulupuiksi.

koivut (Betula pendula ja Betula pubescens) 
– Iäkäs rauduskoivu on näyttävä pihapuu.

kataja (Juniperus communis) – Katajia kan-

nattaa vaalia, erityisesti pilarimaisiksi kasva-

neet ovat pihan komistuksia.

haapa (Populus tremula) – Kannattaa säilyt-

tää jo kauniin keltaisen syysvärinsä ja ’lehtien 

havinan’ vuoksi.

(koti)pihlaja (Sorbus aucuparia) – Kaunis 

keväällä kukkiessaan ja syksyllä marjoessaan 

– marjat koristeellisia myös talvella.

Lehtipuut

rauduskoivu (Betula pendula), taalainkoivu 
– liuskalehtinen

paperikoivu (Betula papyrifera)
keltakoivu (Betula alleghaniensis)
sokerikoivu (Betula lenta)

berliininpoppeli (Populus x berolinensis)
kanadanpoppeli (Populus x canadensis)

metsälehmus (Tilia cordata)

vaahtera (Acer platanoides)
*mongolianvaahtera (Acer tataricum ssp. 
ginnala)
*punavaahtera (Acer rubrum)

leveäkasvuisia, vaativat tilaa ympärilleen:

tammi (Quercus robur)

japaninjalopähkinä (Juglans ailanthifolia)

siperianlehtikuusi (Larix sibirica)
kanadanlehtikuusi (Larix laricina)
euroopanlehtikuusi (Larix decidua)

runsaskukkaisia:

*mustamarjaorapihlaja (Crataegus  dougla-
sii)
*iso-orapihlaja (Crataegus submollis)

*kotipihlaja (Sorbus aucuparia)

*tarhaomenapuu (Malus-lajikkeet) – syötä-
vät hedelmät
*marjaomenapuu (Malus baccata)
 
*tuohituomi (Prunus maackii)
*tuomi (Prunus padus)
*rusokirsikka (Prunus sargentii)
*hapankirsikka (Prunus cerasus –lajikkeet)
*luumupuu (Prunus domestica –lajikkeet)

*marjatuomipihlaja (Amelanchier alnifolia)
*rusotuomipihlaja (Amelanchier lamarckii)

(*Tähdellä merkityt lajit soveltuvat kokonsa 

puolesta myös pieneen tilaan.)

Lehtipensaat

Euroopanpähkinäpensas (Corylus avellana)
marja-aronia (Aronia x mitschurinii ’Viking’)
puna-aronia (Aronia prunifolia)
marjatuomipihlaja (Amelanchier alnifolia)
mustaselja (Sambucus nigra)
tyrni (Hippophaë rhamnoides)
kultaherukka (Ribes aureum)
taikinamarja (Ribes alpinum)

suurikukkaisia:

syyshortensia (Hydrangea paniculata ’Gran-
di+ora’)
puistojasmike (Philadelphus lewisii var. gor-
donianus)
juhannusruusu (Rosa pimpinellafolia ‘Plena’)
nukkeruusu (Rosa nitida) – matala pensas 
(0,5-1m)

Leikattavat pensasaidat

aitaorapihlaja (Crataegus grayana)
isotuomipihlaja (Amelanchier spicata)
taikinamarja (Ribes alpinum)

Havupuut

siperianpihta (Abies sibirica)
koreanpihta (Abies koreana)
harmaapihta (Abies concolor)
lännenpihta (Abies lasiocarpa)

serbiankuusi (Picea omorika)
mustakuusi (Picea mariana)
valkokuusi (Picea glauca)

kontortamänty (Pinus contorta)
makedonianmänty (Pinus peuce)
siperiansembra (Pinus cembra ssp. sibirica)

(*Monista havupuista on saatavilla useita pie-

neen tilaan soveltuvia kääpiömäisiä tai pen-

sasmaisia lajikkeita, esim. kartiovalkokuusi, P. 

galuca ’Conica’. Serbiankuusi on korkea mutta 

kapeakasvuinen.)

Ainavihannat pensaat

japaninmarjakuusi (Taxus cuspidata)
kanadantuija (Thuja occidentalis)
kataja (Juniperus communis)

matalia verho- ja peittopensaita:

tuivio (Microbiota decussata)
suikerotuhkapensas (Cotoneaster dammeri 
var. radicans)
kääpiösorvarinpensas (Euonymus nanus 
ssp. turkestanicus)
kääpiösembra (Pinus pumila)

Maanpeitekasveja

kielo (Convallaria sibirica)
maahumala (Glechoma hederacea)
pikkutalvio (Vinca minor)
rönsyansikka (Waldstenia ternata)
suikeroalpi (Lysimachia nummularia)
tuoksukurjenpolvi (Geranium macrorrhi-
zum)
tuoksumatara (Gallium odoratum)
variksenmarja (Empetrum nigrum)

Köynnöksiä

alppikärhö (Clematis alpina)
siperiankärhö (Clematis sibirica)
piippuköynnös (Aristolochia macrophylla)
köynnöshortensia (Hydrangea anomala ssp. 
petiolaris)
japaninkelasköynnös (Celastrus orbiculatus)
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Kuvan 25 esimerkkipihaan on kaaviomaisesti koottu edellä mai-

nittuja suunnitteluohjeita sekä muita ideoita pihan jäsentelyyn.

AP-alueilla piha-alueiden ja autopaikkojen suunnitelmat esitetään 

toteutussuunnittelun yhteydessä. AO-alueilla käytettäviä periaat-

teita ja kasvilajistoa tulee soveltaen hyödyntää ja käyttää myös 

AP-alueilla.

3.4.2 Rinteiden porrastus tukimuurein

Voimakkaasti viettävillä tonteilla voi piha-alueiden porrastami-

nen olla perusteltua tasaisten oleskelualueiden aikaansaamiseksi. 

Rinteen porrastaminen tapahtuu tukimuurein, jotka suositellaan 

rakennettaviksi luonnonkivestä betoniperustuksin. Luonnonkivi 

kestää aikaa muita materiaaleja paremmin, ja betoninen perustus 

ja taustatuki varmistavat kivien paikallaan pysymisen muurin 

takana olevan maamassan painoa vasten. Perustusten on oltava 

ehdottoman routimattomat ja tarpeeksi kantavat. Perustukset 

ulotetaan routarajan alapuolelle tai maan routiminen estetään rou-

taeristyksillä.

Kuvan 27 esimerkkimuurissa routavaurioita estävä betonipe-

rustus valetaan kantavan, vähintään 300 mm paksun sora- tai 

sepelikerroksen varaan (rakennekerrosten paksuus on sidoksissa 

pohjamaan kantavuuteen). Muurikivet valetaan taustabetoniin, 

jonka taakse asetetaan routaeriste. Korkeiden tai epäsäännöllisen 

muotoisista luonnonkivistä ladottujen muurien tulee lisäksi kal-

listua pystysuorasta linjasta n. 10% (esim. muurin korkeus 1 m, 

kallistus 10 cm).

Kuvassa 27 on esitetty loivaan rinteeseen tehty porrastus, jolla 

ei saada aikaan jyrkkiä kulmia ja tasauksia kuten varsinaisilla 

tukimuureilla. Tällaisen porrastuksen tehtävä onkin enemmän 

esteettinen kuin rakenteellinen, ja siksi se on helppo ja edullinen 

rakentaa esimerkiksi tontilta löytyvistä pyöreähköistä kivistä.

3.4.3 Puuterassit kaltevaan maastoon

Rinnetalon päällystetty oleskelualue voi olla esimerkiksi puura-

kenteinen terassi betoniperustuksin. Perustussyvyys routimatto-

maan maahan on n. 500-600 mm, routivaan maahan 1600-1800 

mm. Terassin rakennusmateriaaliksi suositellaan lämpökäsiteltyä 

puuta, joka on kemikaaleilla kyllästämätön maatuva tuote. Pe-

rustuksiin valettavien tolppien kuitenkin on oltava painekylläs- Kuva 27. Piharakenteiden periaatekaavioita.
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tettyä puuta tai vastaavaa maakosketuksen kestävää materiaalia. 

Tolppa voidaan valaa betoniperustukseen suoraan, tai se voidaan 

kiinnittää erikseen betoniin valettavaan ruostumattomaan metal-

lijalkaan. Kuvassa 27 on periaatekuva terassin perustustavoista. 

Terassin kantavuus (ja sitä vastaavat puutavaran mitat ja pilarien 

välit) määritetään tapauskohtaisesti.  Tolppien välit terassitason 

alapuolella jätetään auki (laudoittamatta). Alarinteen puolella te-

rassin alle jää säilytystilaa vaikka polttopuille.

3.5 Yleiset alueet

• Kadut

Lumitähdenkadulle ja Nietostenkadulle rakennetaan ajoradan 

molemmin puolin jalkakäytävät ja niiden eteläreunalle tulee ka-

dunvarsipysäköintipaikkoja ja puuistutuksia. Katujen pienaukion 

jäsentelystä on esitetty esimerkkiratkaisu kuvassa 28.

Kasvillisuudella on merkittävä osa alueen kokonaisilmeen ja tun-

nelman muodostumisessa. Tonttien omistajat voivat rikastaa katu-

alueiden ilmettä istuttamalla tonttien kadunpuoleisille osille leh-

västöltään tuuheita lehtipuita (ks. kasvillisuussuositukset s. 18).   

• Lähivirkistysalueet

Siirin asuinaluiden tontteja ympäroivät lähivirkistysalueet kevyen 

liikenteen yhteyksineen. Korttelialueet halkaisevalle viherkais-

talle on sijoitettu leikkikenttä AO- ja AP -alueiden asukkaille. 

Iso-Harvoilantien ja asuinkorttelien välisellä alueella on kaavassa 

osoitettu suojeltava uhanalaisen kasvin esiintymisalue (s-4).

• Rakenteet ja rakennukset

VL -alueelle (lähivirkistysalue) on varattu ohjeellinen raken-

nusala kolmea puistomuuntamoa varten. Muuntamorakennusten 

julkisivut ovat samanlaiset kuin Harvoilanmäen asuntomessualu-

eella eli  harmaata ritiläpinnoitetta. 

Katualueille sijoitettavien teleliikenteen jakokaappien värityk-

sen tulee olla yhtenäinen. Värisuosituksena on tummanvihreä tai 

-harmaa. 

Kuva 28. Periaateasemapiirros pienaukion risteyksestä ja katualueen jäsentämisestä.



Liite 1A. Siirin 1. alueen asenakaavaluonnos 1:2500.

Liite 1A. Siirin 1. alueen asemakaava, kaavamääräykset.
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Asemakaavamerkintöjen selitykset:

Liite 1B. Siirin 1. alueen asemakaava, kaavamääräykset.
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Liite 2A. Ilmakuvaluonnos idästä.
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Liite 2B. Ilmakuvaluonnos lännestä.
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Liite 3A. Viitteellinen näkymä asuntoalueen kokoojakadulta.



Hämeenlinnan Siirin 1. alueen asemakaavan yleissuunnitteluohje 28.12.200626

Liite 3B. Viitteellinen näkymä asuntoalueen kokoojakadulta.
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Liite 4. Suunnitteluvaiheen aluejulkisivuluonnoksia, AP-kortteli.
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ASUINKORTTELIEN SUUNNITTELUOHJEET

Palo-osastointi naapuritontin rakennuksia vasten

 

               

              

              

             

Liite 5. Palo-osastointi        

Palo-osastoinnista on syytä keskustella rakennusvalvonnan kanssa jo luonnosvaiheessa 

Joissakin tapauksissa tilanne voi olla hyvin monimutkainen ja yhteistyö viranomaisten 

kanssa on välttämätöntä.

Naapuritonttien rakennusten keskinäisen etäisyyden jäädessä alle 8 metrin tarvitaan 

osastointia. Osastointivaatimus asetetaan sille, joka rakentaa alle neljään metriin rajasta. 

Ulkoseinän tulee olla tällöin paloluokkaa EI 30 molemmin puolista paloa vastaan. 

Kun toista tonttia vasten joudutaan rakentamaan osastoiva seinä, on siitä ja sen liitymisestä 

vesikatteeseen piirrettävä lupasarjaan detaljipiirustus (DET3).

OSASTOIVA PÄÄTYSEINÄ

Palo-osastointi tontin sisällä

Yli 60 k-m2:n suuruiset autosuojat on palo-osastoitava, jos ne sijaitsevat alle 8 metrin 

etäisyydellä päärakennuksesta. Alle 60 k-m2:n autosuojan voi rakentaa osastoimattomana 4 

metrin etäisyydelle tontin muista rakennuksista.

Kolmeen tasoon rakennetun talon alimmaisen kerroksen palo-osastointitarve katsotaan 

tapauskohtaisesti. 


