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1 Yleistä
Asemakaavamuutos 002040 koskee yleiskaavan täydennysrakentamisaluetta Hämevaarassa. Kaavamuutosalue sijaitsee Hämevaaran kaupunginosassa kaupungin Espoon puoleisen rajan, Viisaritien ja Viittatien rajaamalla alueella.
Asemakaavamuutoksella luodaan edellytykset 30 pientalotontille sekä kahdelle AP-korttelialueen tontille, joille mahtuu
yhteensä 8 asuntoa. Kaavamuutosalueelle on suunniteltu 3 tonttikatua, Vieteritie, Vieterikuja ja Vieteririnne, joiden
varsille rakentaminen sijoittuu. Rakennusoikeutta asuinpientalojen korttelialueella AP on yhteensä 960 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeudet erillispientalojen korttelialueella AO vaihtelevat 120km2:sta 215km2:iin per tontti. Tonttikoot
ovat 436-955m2. AO-, AP- ja LPA-korttelialueiden osalta tontinluovutusehdoissa tullaan edellyttämään, että ostaja
noudattaa suunnittelussa ja rakentamisessa asemakaavan lisäksi rakentamisohjetta. Rakentamisohje on koottu kaupunkisuunnittelussa ja se koskee kaavamuutokseen liittyviä korttelialueita. Viitesuunnitelmat on tehty kaupunkisuunnittelun toimesta. Rakentamisohjeen tavoitteena on luoda suunnittelulle vähimmäislaatukriteerit. Tarkoituksena on ohjeistaa ja havainnollistaa asemakaavaa esimerkkikuvien, piirrosten ja tekstin avulla. Esimerkkivalokuvat ovat viitteellisiä.
Rakentamisohjeen hyväksyy ympäristövalvontalautakunnan alainen rakennuslupajaosto Raja. Hyväksymisen jälkeen
se saatetaan kaupunkisuunnittelulautakuntaan tiedoksi. Rakentamisohjeita ovat olleet kokoamassa tai kommentoimassa seuraavat henkilöt: Aluearkkitehti Timo Kallaluoto/ KS (Kaupunkisuunnittelu), asemakaavasuunnittelija Johanna Rajala/ KS, maisema-arkkitehti Marika Bremer/ KS, lupa-arkkitehti Matti Kärki/ Rava, kaupunkikuva-arkkitehti Kaisa
Ikävalko/ Rava, tarkastusrakennusmestari Jorma Suokas/ Rava, tarkastusinsinööri Pasi Timo/ Rava, liikenneinsinööri
Pekka Haasanen/ Kuntek, liikenneinsinööri Pirjo Salo/ Kuntek, kadunsuunnittelupäällikkö Olli Lappalainen/ Kuntek,
suunnitteluinsinööri Ossi Pakarinen/ Kuntek, suunnitteluinsinööri Marika Orava/ Kuntek, suunnitteluinsinööri Oiva Hiltunen/ Kuntek, asumisasioiden päällikkö Tuula Hurme/ YPA, Asumisen erityisasiantuntija Tomi Henriksson/ YPA,
maankäyttösihteeri Maija Velling/ YPA, maanomistaja Esa Saarinen.

Kuva 2. korttelialueet
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Perusratkaisu
Asuinalueen suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa laadukasta ympäristöön sopivaa pientalorakentamista erilaisissa
elämäntilanteissa oleville asukkaille. Kaupunkikuva alueella on pientalovaltainen. Uusi rakennuskanta pyritään suunnittelemaan siten, että se sopeutuu "paikan henkeen" pienimittakaavaisen inventointialueen lähellä. Erityisesti arvokas
Hämevaaran lounainen omakotialue on ollut suunnittelun inspiraationa ja eräänlaisena mallina. Suunnittelualue on näkyvä ja kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. Maasto kohoaa Espoon rajan suuntaan ja alue on helppo hahmottaa kokonaisuutena. Rakentamisella pyritään korostamaan tätä piirrettä. Viisaritien varren rakennusten sijainti on
määrätty tarkasti, jotta katunäkymässä korostuisi yhtenäisyys. Asemakaavassa kadut on sijoitettu maastokäyrien
suuntaisesti ja rakennukset pääosin rinnemaastoon lukuun ottamatta Viisarien varren tontteja, jotka ovat alavammalla
alueella. Rakennukset on pyritty sijoittamaan tonteille siten, että mahdollisimman paljon piha-aluetta avautuisi lounaaseen tai länteen. Maaston muodoista johtuen tämä ei kuitenkaan ole kaikilla tonteilla mahdollista. Asuinalueen läpi Espoon puolelle on kaavassa esitetty viheryhteys: Vieteritien alusta on näköyhteys maaston korkeimman kohdan kallioiseen metsäalueeseen. Vieteritie alkuosalla on lyhyt kevyen liikenteen katuosuus, joka jatkuu lähivirkistysalueella ohjeellisena ulkoilureittinä. Kadun varren piha-alueille on annettu erityinen istutusmääräys, jotta yhteys Viisaritieltä Vieteritien kautta Espoon puolelle olisi mahdollisimman vehreä.

Kuvat 3-4. Esimerkkejä rinteeseen rakennetusta kaupunkimiljööstä

Kuva 5-6. Esimerkkejä kattopintojen dominoimasta kaupunkikuvasta

5

PIENTALOTONTTEJA HÄMEVAARAAN

18.10.2011 RAKENTAMISOHJE

2. Korttelialueita koskevat rakentamisohjeet
2.1 AO-korttelialue
Korttelialueelle saa kaavamuutosehdotuksen mukaan sijoittaa yksiasuntoisia rakennuksia. Rakennusalan sijoituksessa
on huomioitu viereisten tonttien rakennukset, paloturvallisuus ja katunäkymien yhtenäisyys. Rakennusalasta voidaan
vähäisessä määrin poiketa (enintään 1,5 metriä), jos maasto- tai kallioperäolosuhteet ovat erityisen vaikeat. Tällöin
tulee kuitenkin ottaa huomioon paloturvallisuusetäisyydet ja viereiset rakennukset. Rakennukset tulee sovittaa maastoon ja naapurirakennuksiin luontevasti. Jos maaston muotoja joudutaan muokkaamaan, ne tulee pengertää kivimuurein. Ulkovarastot ja muut piharakennuksen saa sijoittaa vain niitä varten tarkoitetulle rakennusalalle t tai at. Jätekatokset tulee sijoittaa kunkin tontin ajoliittymän viereen. Katoksen tulee olla väritykseltään sama kuin tontilla olevien
muiden rakennusten. Varastotilaa voidaan rinnetontilla tehdä myös kellarikerrokseen.

Kuva 7. Vieteririnne

Kerrosluvut:
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Ullakkotasolla yli 1,6m korkeat
tilat lasketaan kerrosalaan.
Kuva 8.
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Mitoitus ja rakennusoikeus (Yhteensä 30 asuntoa) Taulukko1.
Tontti
kortteli 11022, tontti 1
kortteli 11022, tontti 2
kortteli 11022, tontti 3
kortteli 11022, tontti 4
kortteli 11022, tontti 5
kortteli 11022, tontti 6
kortteli 11022, tontti 7
kortteli 11022, tontti 8
kortteli 11022, tontti 9
kortteli 11022, tontti 10
kortteli 11022, tontti 11
kortteli 11022, tontti 14
kortteli 11022, tontti 15
kortteli 11040, tontti 1
kortteli 11040, tontti 2
kortteli 11040, tontti 3
kortteli 11040, tontti 4
kortteli 11040, tontti 5
kortteli 11040, tontti 6
kortteli 11040, tontti 7
kortteli 11040, tontti 8
kortteli 11040, tontti 9
kortteli 11040, tontti 10
kortteli 11040, tontti 11
kortteli 11040, tontti 12
kortteli 11040, tontti 13
kortteli 11040, tontti 14
kortteli 11040, tontti 15
kortteli 11041, tontti 1
kortteli 11041, tontti 2

tontin pinta-ala m2, noin:
(saattaa tarkentua)
719m2
927m2
744m2
956m2
817m2
644m2
632m2
585m2
601m2
657m2
563m2
573m2
741m2
485m2
579m2
515m2
505m2
468m2
587m2
544m2
433m2
516m2
618m2
815m2
796m2
736m2
604m2
613m2
538m2
660m2

asunnon kerrosala
160 km2
160 km2
215 km2
215 km2
215 km2
215 km2
200 km2
120 km2
120 km2
160 km2
160 km2
160 km2
160 km2
120 km2
120 km2
120 km2
160 km2
120 km2
160 km2
120 km2
120 km2
160 km2
160 km2
160 km2
160 km2
180 km2
180 km2
180 km2
190 km2
190 km2

Kuva 9.

7

lisäkerrosala (at / t)
autosuoja, taloustila
30 km2
30 km2
40 k-m2
40 k-m2
40 k-m2
40 k-m2
40 k-m2
40 k-m2
40 k-m2
40 k-m2
40 k-m2
35 k-m2
35 k-m2
30 k-m2
30 k-m2
35 k-m2
30 k-m2
35 k-m2
30 k-m2
35 k-m2
35 k-m2
30 k-m2
35 k-m2
40 k-m2
40 k-m2
40 k-m2
40 k-m2
40 k-m2
40 k-m2
40 k-m2

kerrosluku
1/2kIu1/2
1/2kIu1/2
II
II
II
II
II
Iu1/2
Iu1/2
1/2kIu1/2
1/2kIu1/2
II
II
Iu1/2
Iu1/2
Iu1/2
II
Iu1/2
II
Iu1/2
Iu1/2
1/2kIu1/2
1/2kIu1/2
1/2kIu1/2
1/2kIu1/2
1/2kIu1/2
1/2kIu1/2
1/2kIu1/2
1/2kIu1/2
1/2kIu1/2
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Materiaalit ja värit
Julkisivumateriaalina saa käyttää muurattua tiiltä, rappausta tai vaakasuuntaista puuverhousta. Rakennukset ovat pienimittaisia ja sen takia julkisivussa saa käyttää pääasiallisesti vain yhtä materiaalia. Julkisivuvärin tulee olla vaalea ja
lämminsävyinen. Yksittäisen asuinrakennuksen värin tulee olla erilainen kuin viereisissä asuinrakennuksissa saman
kadun varrella. Ajatuksena on, että alueesta syntyy väritykseltään lämminhenkinen kontrastina luonnon vihreälle ja taivaan siniselle.

Kuva 10. Huom! Tarkemmin värikoodeissa sivulla 10
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Kuva 11: Esimerkkejä materiaali- ja väriyhdistelmistä. Huom! Tarkemmin värikoodeissa sivulla 10

Kuva 12: Esimerkkiluonnos omakotialueen värityksestä.
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Tiilijulkisivut
Tiilien on oltava mahdollisimman tasavärisiä. Pieniä polttoasteen vaihteluita voidaan kuitenkin sallia. Tiilijulkisivujen
saumojen tulee olla tiilen värisiä. Esimerkkeinä:
Tiileri: Polar, Savanni, Arizona, Sahara, Ruukintiili punainen, Preeria, Ylivieskan pun., Rooma
Terca: Ruukunpunainen, Tunturi, Naava

Rapatut julkisivut
Rapatut julkisivut voivat olla kolmikerrosrappausta tai slammausta. Esimerkkeinä:
Fescon vakiovärit: 100 (NCS3030-Y30R), 110 (NCS1030-Y30R), 115 (NCS1015-Y30R), 120 (NCS1040-Y20R),
125 (NCS1030-Y20R), 130 (NCS1020-Y20R), 150 (NCS0520-Y20R), 825 (NCS3020-Y50R), 800 (NCS3040-Y60R)
Maxit Serpo: Y222(NCS 0010-Y20R), Y333(NCS 1020-Y30R), Y232(NCS 0020-Y20R), Y335(NCS 3020-Y30R),
Y233(NCS 1020-Y20R), Y343(NCS 2030-Y30R), Y443(NCS 2030-Y40R) Y535(NCS 3020-Y50R)

Puujulkisivut
Puujulkisivuissa tulee käyttää peittomaalattua vaakalaudoitusta. Vuori- ja nurkkalautojen tulee olla kapeita ja samaa
värisävyä kuin julkisivun vaakalaudoitus. Koristeellisuutta ei sallita. Esimerkkeinä seuraavat värisävyt. Myös muut vastaavat sävyt eri valmistajilta käyvät.
Tikkurilan talomaalit: 503x - 505x, 510x, 511x, 517x - 521x, 529x, 530x
Tikkurilan vanhanajan värit: 301x - 303x, 306x - 308x, 311x, 312x

Katto
Rakennuksissa tulee olla avoräystäät ja ruskea konesaumattu peltiharjakatto, jonka kaltevuus on 1:1,5. Harjansuunnan tulee olla rakennuksen pidemmän sivun suuntainen. Talousrakennusten, autotallien ja rakennusten lyhyemmällä
sivulla kiinni olevien autokatosten katon tulee olla loivempi kuin päärakennuksen harjakaton kaltevuuden lukuun ottamatta korttelin 11022 tontteja 8-11. Kattolyhdyissä tulee olla muuta harjakattoa loivempi, samansuuntainen katto. Korttelin 11022 tonteilla 3-6 päärakennuksessa kiinni olevien 1-kerroksisten tilojen kattokaltevuuden tulee olla sama kuin
päärakennuksen harjakatossa (katso kuva 14.). Esimerkkeinä:
Tikkurila peltikattomaalit: raudanpuna, kastanjan ruskea
Ruukki peltikatot: Classic/ RR750 tiilenpunainen, Classic/ RR29 punainen, Classic/ RR32 tumma ruskea, Classic RR887 suklaanruskea
Weckman: tiilenpunainen, ruskea

Kuva 13: Avoräystäs, Porvoo

kuva 14.
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Julkisivuarkkitehtuuri
Julkisivuissa tulee välttää ylimääräisiä julkisivuaiheita ja koristeellisuutta, kuten ikkunoiden muotoiltuja vuorilautoja ja
pikkuruutujakoa sekä julkisivupintojen tarpeetonta jakoa. Autosuojien ja talousrakennusten suunnittelussa tulee noudattaa samanlaista arkkitehtuuria kuin tontin asuinrakennuksessa. Saman tontin rakennusten värin tulee olla sama.

Kuva 15-16. Modernia julkisivusommittelua

Ikkunat
Lapeikkunoiden tulee olla mahdollisimman huomaamattomia ja lappeen suuntaisia kuten kuvassa 17. Kattolyhtyjen
tulee olla suorakulmaisia ja niiden leveyden enintään 2 metriä. Kolmiomaisia kattolyhtyjä ei sallita. Kuvissa 18-21 on
esitetty esimerkkejä sallituista vaihtoehdoista. Kattolyhtyyn voi yhdistää ranskalaisen parvekkeen kuten kuvassa 20.

Kuva 17: lapeikkuna, kuvat 18-21: Esimerkkejä ikkunalyhdyistä
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Terassit ja parvekkeet
Osaan asuinrakennuksista saa rakentaa rakennusrungon ulkopuolelle rakennusoikeuden lisäksi enintään 10m² suuruisen terassin tai parvekkeen, jonka mitta kohtisuoraan rakennuksen julkisivusta on enintään 2,5m. Parvekkeet voivat
olla myös sisäänvedettyjä kuten kuvassa 30. Parvekkeiden tulee olla siroja ja kevyennäköisiä. Terassi voidaan toteuttaa pergolana tai kuistina. Parvekkeiden ja kuistien kattojen tulee olla kaltevuudeltaan ja lappeen suunnaltaan sama
kuin asuinrakennuksen katon (kuvat 23, 24, 25, 28, 30). Pilarit tulee suunnitella mahdollisimman siroiksi ja kevytrakenteisiksi.

Kuvat 22-25. Viitesuunnitelmista: pergola, katettu terassi, parveke

Kuva 26-30. Pergoloita, kuisteja ja parvekkeita

Autopaikat
Autopaikkojen vähimmäismäärä on 2 ap/ asunto. Vähintään yksi autopaikka tulee sijoittaa autotalliin tai autokatokseen
sille varatulle rakennusalalle. Katoksettomat autopaikat tulee päällystää nurmikiveyksin. Autojen kääntöpaikat tulee
päällystää nurmikiveyksin tai kivituhkalla. Autokatoksiin voidaan peltikaton sijasta suunnitella viherkatto, joka osaltaan
vähentää hulevesiä ja lisää viihtyisyyttä.

Kuva 31: Nurmikiveys

12

PIENTALOTONTTEJA HÄMEVAARAAN

18.10.2011 RAKENTAMISOHJE

2.2 Asuinpientalojen korttelialue, AP
Mitoitus:

960km2, 8 asuntoa

Kortteli 11022, tontti 12:

rakennusalalla kerrosluku 3/5kI: 220 km2 + 5 km2 var./ asunto
rakennusalalla kerrosluku II: 260 km2 + 5 km2 var./ asunto
rakennusalalla kerrosluku 3/5kI: 220 km2 + 5 km2 var./ asunto
rakennusalalla kerrosluku II: 260 km2 + 5 km2 var./ asunto

Kortteli 11022, tontti 13:

Viitesuunnitelman mukaan korttelialueelle on suunniteltu 8 asuntoa, joiden keskipinta-ala on n. 115 km2. Jokaiselle
rakennusalalle tulee sijoittaa 2 asuntoa. Rakentaminen on rajattu yhteisalueiden ympärille kehämäisesti. Rakennusten
runkosyvyys saa olla enintään 8 metriä. Rakennuksissa tulee olla avoräystäät ja ruskea konesaumattu peltiharjakatto
kaltevuudeltaan 1:1,5. Julkisivuvärin tulee olla vaalea ja lämminsävyinen. Julkisivumateriaalina saa käyttää muurattua
tiiltä, rappausta tai puuverhousta. Asuntokohtaisessa julkisivussa saa käyttää pääasiallisesti vain yhtä materiaalia tai
väriä ja sen tulee olla eri kuin viereen kytketyssä julkisivussa. Tontin luonnollisia korkeuseroja tulee hyödyntää lattiatasoa porrastamalla. Maaperän pilaantuneisuus tulee selvittää ennen rakentamistoimiin ryhtymistä ja maaperä tarvittaessa kunnostaa. Jätetilat ja ulkovarastot saa sijoittaa vain talousrakennukseen tai niitä varten rakennettuun katettuun
ulkotilaan LPA-alueelle ah-rakennusalalle. Varastotilaa voidaan rinnetontilla tehdä myös kellarikerrokseen. APkorttelialuetta koskevat materiaalien, värien ja julkisivuarkkitehtuurin osalta samat ohjeet kuin AO-korttelialuetta.

Kuva 32.
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Kuva 33-35. Esimerkkejä asuntokohtaisten julkisivujen värityksestä

2.3 Autopaikkojen korttelialue LPA
LPA-korttelialueelle saa sijoittaa korttelin 11022 tonttien 12 ja 13 autopaikkoja. Pysäköintialueet tulee rajata muusta
piha-alueesta istutuksin tai piharakennuksin. Katoksettomat autopaikat tulee päällystää nurmikiveyksin. Leikki- ja oleskelualueet on suojattava istutuksin liikennealueista ja muista tontin osista. Autokatoksiin voidaan peltikaton sijasta
suunnitella viherkatto, joka osaltaan vähentää hulevesiä ja lisää viihtyisyyttä.
3. Maaperä
Asuinalue on maaperältään suurimmaksi osaksi moreenia sekä osin silttiä. Osalla tonttimaasta on myös avokalliota tai
kallio enintään 1 metrin syvyydessä. Näissä tapauksissa mahdolliset räjäytystyöt tulee suorittaa harkiten ja minimoiden
menetetty kallio-osuus. Kalliota saa räjäyttää vain rakennesuunnittelijan merkitsemään perustusten alapuoliseen räjäytystasoon saakka sekä yleensä korkeintaan 1,5 metriä rakennettavan alan sivuilta. Rakennuksen pääsuunnittelijan tulee huomioida tämä.
Entisen huoltoasematontin maaperä on pääosin täyttömaata. Maaperästä on huoltoasematoiminnan päättymisen jälkeen tehty selvityksiä ja niissä on todettu sen olevan rakentamiskelpoista. Tämän jälkeen tontilla on kuitenkin ollut
ruosteensuojaustoimintaa, mikä on saattanut saastuttaa maaperää. Tämän takia mahdollinen maaperän pilaantuminen tulee tutkia rakennusluvan yhteydessä uudestaan. Katso liite 3.
4. Paloturvallisuus
Korttelien 11040 tonttien 3 ja 5, 7 ja 8 sekä 10 ja 11 väliselle rajalle yhteisen autotallin kohdalla ei tarvitse tehdä palomuuria, jos koko autotalli osastoidaan EI 30 -palo-osastoinnin mukaisesti. Kyseisten tonttien tulee tällöin perustaa rasite keskenään palomuurin poisjättämisestä. Paloturvallisuutta koskevat ohjeet palo-osastoinnin osalta on esitetty liitteessä 4.
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5. Pihat
Tonteilla olevaa puustoa, mm. mäntyjä, haapoja, tammia ja lehmuksia, pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Rakentamatta jäävät tontin osat tulee istuttaa niiltä osin, kuin niitä ei käytetä liikenteelle. Tontin saa rajata toista
tonttia vastaan vain pensasaidalla. Tontit on rajattava pensasaidoin katualuetta tai yleistä aluetta vastaan. Vieteritien
puoleisilla istutettavilla alueilla tulee kullakin tontilla olla vähintään yksi pienpuu (katso taulukko 2, kohta 1). Tonteilla
tulee järjestää hulevesien viivytys, joka voidaan toteuttaa istuttamalla kasvillisuutta. Hulevedet voidaan johtaa kallistuksin ja kivetyin kouruin pihan alavimmissa paikoissa sijaitseviin ns. sadepuutarhoihin, missä ne viivästyvät ja osin
imeytyvät ja haihtuvat kasvillisuuden kautta. Ylivuoto johdetaan edelleen yleiseen hulevesijärjestelmään. Sadepuutarhan syvyys on 15-30 cm ja sinne istutetaan hyvin kosteutta kestäviä kasveja, jotka selviävät myös pitkästä kuivasta
kaudesta. Painanteen alin osa on kostein, joten sinne istutaan kosteikkokasveja (katso taulukko 2, kohta 5). Asuntokohtaisten pihojen asuinrakennuksiin johtavat sisääntulokäytävät tulee kivetä. Suositeltavia pinnoitteita ovat luonnonkivi kuten liuskekivet, talon väriin sopivat betonikivet ja puuterassit. Tonteilla tulee välttää asfalttia. Kivetyt pinnat ja
puuterassit voidaan rakentaa seurailemaan maaston muotoja. Louhinnasta syntyvää materiaalia kannattaa hyödyntää
pihan rakenteissa ja pinnoitteissa.

Kuvat 36-37.

Kuvat 38-41.

Kuvat 42-43. Kivimuuria

15

PIENTALOTONTTEJA HÄMEVAARAAN

18.10.2011 RAKENTAMISOHJE

Aidat
Jos kallio on pinnassa tai lähellä maanpintaa, eikä pensasaidan istutus onnistu, voidaan tontin rajalle rakentaa matala,
korkeintaan 80 cm korkea kiviaita. Materiaalina voidaan käyttää tontilta löytyviä kiviä ja louhittua materiaalia.
Taulukko 2. Kasvillisuussuosituksia:
1. Puulajit:
Pilvikirsikka (Prunus pensylvanica)

helmiorapihlaja (Crataegus × mordenensis
’Toba’)

omenapuut (Malus)

2. Havupuut ja –pensaat
Männyt (Pinus)

Katajat (Juniperus)

3. Pensaat Viisaritien varrella
Pihasyreeni (Syringa vulgaris)

Siperianhernepensas (Caragana arborescens)

4. Pensaat tonttien rajoilla sekä Vieteritien, -rinteen ja -kujan varrella
Aitaorapihlaja (Crataegus grayana)

Rusotuomipihlaja (Amelanchier lamarckii)

5. Sadepuutarhan kasvit
Kääpiöpunapaju (Salix purpurea Gracilis), rantakukka (Lythrum salicaria), keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus), suikeroalpi (Lysimachia nummularia), jättipoimulehti (Alchemilla mollis), kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris)

Kuva 44. Luonnos pihasta (Marika Bremer)
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6. Vesihuolto ja hulevedet (Katso myös kohta 5. Pihat!)
Kaava-aluetta palveleva vesihuollon runkoverkosto on rakennettu. Kaava-alue liitetään Hämevaaran rakennettuun vesihuoltoverkostoon. Liittyminen toteutetaan rakentamalla liitokset Viittatielle ja Viisaritielle. Sade- ja sulamisvesi johdetaan nykyisin avo-ojissa ja painanteissa sekä hulevesiviemäreissä. Korttelin 11040 tonttien 4 ja 6 vesi- ja viemäriputket
voivat johtaa rasitteena tontin 7 kautta, jos liittymiä on hankala osoittaa suoraan Vieteritieltä. Tämä voi tulla kysymykseen, jos kadun koroista riippuen kyseisille tonteille tehdään varsinaisten asuinkerrosten lisäksi myös kellarikerros.
Rakennuksen märkätilojen sijaitessa kellarikerroksessa jätevedet jouduttaisiin pumppaamaan viemäriliitokseen. Myös
korttelin 11040 tontin 9 vesi- ja viemäriputket voivat johtaa rasitteena tontin 10 kautta.
Hulevesi
Tonteilla tulee järjestää hulevesien viivytys, joka voidaan toteuttaa istuttamalla kasvillisuutta. Pinta- ja perusvedet johdetaan alueen pohjoispuolella sijaitseviin avo-ojiin ja hulevesiviemäreihin. Huleveden käsittely tulee tehdä tonttikohtaisesti hyödyntäen maaston muotoiluja ja kerroksellista, monipuolista kasvillisuutta. Hulevettä voidaan varastoida tontilla
kastelua varten. Kattovedet voidaan imeyttää tontilla, mikäli maaperä soveltuu imeytykseen ja siitä ei aiheudu haittaa
naapureille tai perustusten kuivatukselle. Tonttien 2, 4, 6 ja 9 Viisaritien puoleisille rajalle tulee tehdä niskaoja, joka
estää pintaveden hallitsemattoman valumisen alapuolisille tonteille. Painanne tulee tehdä jatkuvana tontilta toiselle.
Tonttikohtaisen huleveden hallintasuunnitelman laatimisessa tulee ottaa huomioon Vantaan kaupungin hulevesistrategia. Suunnitelma hyväksytetään rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
Ajoyhteyksien ja autopaikkojen päällysteisiin tulee kiinnittää huomiota. Alueella tulee käyttää läpäiseviä pinnoitteita.
Katoksettomat autopaikat tulee päällystää esimerkiksi nurmikiveyksellä tai muulla vastaavalla pinnoitteella. Autokatoksiin voidaan peltikaton sijasta suunnitella viherkatto, joka osaltaan vähentää hulevesiä ja lisää viihtyisyyttä. Katso
myös kohta 5. Pihat!

Kuva 45. Niskaojan sijainti
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7. Talotyypit
Tonteille soveltuvat talotyypit on pääosin pienmittaisia ja rinteeseen sopivia. Vantaan asunto-ohjelman mukaisesti alue
tarjoaa erikokoisia tontteja erilaisissa elämäntilanteissa oleville asukkaille. Kaavamuutoksella on haluttu mahdollistaa
myös pieniä tontteja pienellä rakennusoikeudella, jotta rakentamisen kustannukset pysyisivät kohtuullisina. Esimerkiksi
500 m2 tontille voi rakentaa 1 ½-kerroksisen asuinrakennuksen, jossa on 120 k-m2 rakennusoikeutta. Talot ovat kapearunkoisia ja siroja kuten useat Hämevaaran 50- ja 60-luvuilla rakennetuista pientaloista. Tätä talomallia edustaa
nykyään esimerkiksi moderni ”Helsinki-pientalo”. Kaavamuutoksen yhteydessä selvitettiin, että monet talopakettifirmat
tekevät valmistaloja pienillä pohjamitoilla. Kaavamuutoksessa esitetty pohjaltaan 8m x 10m kokoinen asuinrakennus
voidaan toteuttaa puusta, harkosta tai tiilestä. Jokaiselle tontille on esitetty niille sopivat talotyypit. Seuraavilla sivuilla
on esitetty havainnekuvia ja esimerkin omaisia pohjapiirroksia erilaisista talotyypeistä kaavamuutosalueella.

Kuvat 46-47. Helsinki-pientaloja Malmilla

Kuva 48.
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