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Esirakentamisen osalta alueella noudatetaan kaavaselostuk-
sen ja rakennettavuusselvityksen periaatteita (Tullivuorentien 
eteläpuoli - Rakennettavuusselvitys, revisio A, kiinteistövirasto 
geotekninen osasto 8.9.2011). 

Tämä suunnitteluohje on esitelty kaupunkisuunnittelulauta-
kunnassa keväällä 2014. Suunnitteluohjeen noudattamisesta 
määrätään alueen tontinluovutusehdoissa.   

Ohjeessa mainitut asemakaavamääräykset on merkitty teks-
tissä kursiivilla. Ohjeen kuvituksena on alueen viitesuunnitel-
ma, jonka ovat laatineet arkkitehtitoimisto Anttila & Rusanen 
Oy sekä maisema-arkkitehti Ulla Loukkaanhuhta / Ramboll Oy.

Lähiympäristön suunnitteluohje koskee asemakaavaa nro. 
12170 (Tullivuorentien eteläpuoli, Helsingin kaupungin 38. kau-
punginosan korttelit 38152, 38230, 38231 ja 38232). Suunnit-
teluohjeella havainnollistetaan ja täydennetään alueen asema-
kaavaa ja siinä olevia merkintöjä ja määräyksiä. Ohjeessa ku-
vataan suunnittelun laatutavoitteita sekä määritellään lähtökoh-
tia ja annetaan esimerkkejä hyvistä asemakaavan mukaisista 
suunnitteluratkaisuista.  Ohjeessa on kiinnitetty erityistä huo-
miota eri tahojen toimesta rakennettavien alueiden sauma-koh-
tien toteutukseen..Kaupungin puisto- ja katualueille laaditaan 
erilliset puisto- ja katusuunnitelmat rakennusviraston toimesta. 

1. OHJEEN TARKOITUS

Suunnittelualue rajattuna, ilmakuvasovitus lounaasta.
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2. LÄHTÖKOHDAT

Kaavasuunnittelussa on kiinnitetty huomiota rakennusten 
suuntaamiseen sekä eri vuodenaikojen mukaan eläviin asunto- 
ja asumisratkaisuihin. Rakentamisessa on pyrittävä energiatehok-
kaisiin ratkaisuihin ja varauduttava uusiutuvan energian hyödyntämi-
seen. Paikallinen energiatuotanto tulee siis mahdollistaa keski-
tettyä lämmitysjärjestelmää täydentävänä ratkaisuna.

Asemakaavalla on haluttu luoda mittakaavaltaan miellyt-
täviä, viihtyisiä julkisia katu- ja puistotiloja sekä puolijulkinen 
asuinalueen sisäisten oleskelupihojen ja reittien verkosto kort-
teleiden välille. Suunnitelma pyrkii tukemaan sopivaa yhteisöl-
lisyyttä ja asukkaiden arjen toimivuutta.

Monimuotoisella asuinrakentamisella on pyritty monipuoli-
seen asuntojakaumaan sekä sopivaan tontti- ja rakennushan-
kekokoon. Tavoitteena on, että Longinojan molemmilla puolil-
la olevat korttelikokonaisuudet liittyvät välittömästi olemassa 
olevaan lähiympäristöön ja viheralueisiin. Kerrostalovaltaisella 
länsipuolella asuinrakentaminen muodostaa yhden laajan pi-
hapiirin. Pientalovaltaisella itäpuolella rakennukset on sijoitettu 
siten, että ne muodostavat keskelleen pieniä pihapiirejä, jotka 
avautuvat etelään ja länteen.

Suunnittelualueen vaativan luonnonympäristön ja maape-
rän vuoksi hulevesien luonnonmukainen käsittely ja pienilmas-
totekijöiden, erityisesti alueen tuulisuuden, huomioon ottami-
nen on erityisen tärkeää.

2.1 Suunnittelualue

Tullivuorentien pohjois- ja itäreunaltaan rajaama kaava-alue si-
jaitsee Longinojan purolaakson tasaisella niitty- ja peltoalueel-
la.  Longinoja virtaa suunnittelualueen keskellä pohjois-
eteläsuunnassa. Alueen kaakkoiskulmassa on metsäinen Se-
pänmäki. Alueelta avautuu laajat näkymät etelän ja lounaan 
suuntaan.

Alue on syksyllä 2011 valmistunutta päiväkoti Poutapilveä ja 
jätevesipumppaamoa lukuun ottamatta rakentamaton. Alueen 
läpi kulkee lisäksi jätevesi- ja hulevesiviemäriputkia.

Asemakaava-alueen ympäristön olemassa oleva rakennus-
kanta on pääosin pientalovaltaista: alle kaksikerroksiset oma-
koti- ja paritalot ovat alueen pohjois- ja koillispuolella. Aluetta 
rajaa lännessä asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue sekä Tulli-
vuoren- ja Teerisuontien pohjoispuolella oleva teollisuus- ja va-
rastorakennusten korttelialue. Alueen luoteispuolella sijaitsee 
teollisuusalueesta asuinalueeksi osittain muuttuva Ormuspel-
lon alue.

2.2 Asemakaavan tavoitteet 

Tullivuorentien eteläpuoleisen alueen asemakaava (liite) on hy-
väksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 27.11.2012 (muis-
tutukset ja lausunnot 14.5.2013). Kaava-alueelle on tarkoitus 
rakentaa noin 270 - 290 asuntoa 600 - 700 uudelle asukkaalle. 

38230

38231

38232

38152

Lo
ng

ino
ja

Suunnittelualue, havainnekuva.

Tullivuorentie

Pilvenpyörteentie

Päiväkoti
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Longinojan länsipuoleisessa korttelissa 38230 kerrostalot ja ri-
vitalo muodostavat yhden laajan pihapiirin. Rajautuva tila on 
merkitty asumista palvelevaksi yhteiskäyttöiseksi korttelialu-
eeksi. Korttelipiha on luonteeltaan puolijulkinen ja sen läpi on 
osoitettu jalankulkuyhteyksiä.

Longinojan itäpuolella lounaaseen suuntautuva tiiviimpi ri-
vi-, pientalo- ja pienkerrostalorakenne erottuu Tullivuorenties-
tä kerrostalojen ja yleisten rakennusten korttelialueilla. Alueen 

3. KORTTELIALUEET

kokoojakatuna toimii uusi asuntokatu, Pilvenpyörteentie, jo-
ka on asemakaavassa merkitty hidaskaduksi. Korttelin 38232 
sisäisinä yleisinä väylinä toimivat Pilvenpyörteentieltä etelään 
suuntautuvat, kaavaan merkityt kortteleiden sisäiset ajoyhtey-
det, joita tässä ohjeessa kutsutaan pihakaduiksi(kts. kuva al-
la) sekä esimerkiksi asuntojen sisäänkäynneille johtavat jalan-
kulkuyhteydet, piharaitit. Alueelle on laadittu erillinen liikenne-

38230

38231

38232

38152
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3.1 Korttelialueiden liittyminen katualueisiin 

Asemakaavan tavoitteena on, että Pilvenpyörteentien varrelle 
syntyy yhtenäinen ja elävä katutila. Tähän pyritään sijoittamal-
la rakennukset tiiviisti kadun varteen ja suunnittelemalla pääsi-
säänkäynnit asuntoihin kadun puolelta. Lähtökohtana on myös 
korostaa hidaskatumaisuutta huolellisesti suunniteltavilla tont-
tiliittymillä.

3.2 Pihakadut

Asuinkorttelit liittyvät liikenteellisesti Pilvenpyörteentien asun-
tokatuun sekä suoraan että korttelin sisäisten pihakatujen (ase-
makaavan mukaiset ajoyhteydet) välityksellä. Pihakadut jäsen-
nellään yllä olevan kuvan mukaisesti. Puolijulkisten pihakatu-
jen liittymiä julkiselle Pilvenpyörteentielle korostetaan tonteilla 
esim. pintamateriaalin muutoksilla.

Leikkaus A-A.

Ajorata päällystetään asfaltilla ja 

erotetaan asuntojen sisäänkäyn-

nistä reunakivillä rajattavilla is-

tutusalueilla ja kivetyillä sisään-

käyntialueilla.

Pysäköintipaikat pinnoitetaan 

vettä läpäisevällä kiveyksellä ja 

rajataan puuistutuksin.

Asuntopihat rajataan autopai-

koista muurilla.

Likimääräinen tontin raja.

Kuva pihakatujen jäsentelyn periaatteista. Pihakatujen toteuttaminen edellyttää tonttien yhteistyötä. Tontin raja kulkee ajoradan kohdalla.

päiväkodin tontin raja

kytkettyjä pientaloja pienkerrostaloja/kerrospientaloja/rivitaloja kytkettyjä pientaloja

sadevesijohdon 

keskilinja ja rasi-

puuistutus ja katupysä-

viemäriputken keski-

linja ja rasitevaraus



9

asuntopiha

tontin sisäinen raittiLeikkaus B-B.

Pihakadut

Liiketilan edusta

Tontit 38232/2, 4 ja 8

Asuinkorttelialueilla tulee ensimmäisen kerroksen asuntojen pääsi-
säänkäynnit olla Pilvenpyörteentien puolelta. Näiden tonttien koh-
dalla jalkakäytävän ja rakennusten väliin jää noin 2 metriä leveä, 
reunakivillä jalkakäytävästä erotettu etuistutusvyöhyke, jolle is-
tutetaan maanpeitekasveja sekä kadun reunaan leikattavia pen-
saita. Asuntojen ja kadun välisessä tasoerossa pyritään maltilli-
suuteen, jotta esteettömän kulkuyhteyden järjestäminen asun-
toihin helpottuisi. Esteettömyysvaatimusten täyttämän sisään-
käynnin toteuttaminen pihan puolelta on tarvittaessa kuiten-
kin mahdollista.

Tontti 38152/3

Pientalojen kadunpuoleisista piha-alueista saa pinnoittaa asfal-
tilla tai kiveyksellä vain välttämättömät kulkuväylät. Autopaikan 
ja ajoväylän pinnoitteeksi suositellaan nurmikiveä tai harvasau-
maista betonikiveystä. Pysäköintiä varten pinnoitettava, kaa-

vassa määrättyjen autopaikkojen vähimmäismäärän ylittävä li-
sätila on toteutettava vettä läpäisevällä materiaalilla. Etupihan 
alueet, joita ei käytetä kulkuväylinä, toteutetaan reunakivillä ka-
tualueesta erotettuna istutusalueena. Istutusalue nurmetetaan 
tai sille istutetaan maanpeitekasveja. Piha rajataan katualuees-

Esimerkki rivitalon hieman korotetusta sisäänkäynnistä kadun puolelta.

ta orapihlaja- tai muulla leikattavalla pen-
sasaidalla. Tonttiliittymän leveys saa olla 
enintään kolme metriä.

AK-tontin 38232/1 liiketilan edusta

Tontin koilliskulman kerrostalon pohja-
kerroksen liiketilan edustalle tulee raken-
taa Tullivuorentien ja Pilvenpyörteentien 
kulmaan pieni julkinen oleskelutila. Alue 
kivetään ja erotetaan luonnonkivireunoin 
viereisestä istutusalueesta. Pilvenpyör-
teentieltä tulee olla esteetön kulku auki-
olle ja liiketilaan.

Tonttien liittyminen Tullivuorentiehen

Korttelialueiden Tullivuorentien vastaisil-
le rajoille on merkitty istutusalueet, jotka 
tulee erottaa pysäköinti- ja katualueista 

Puuistutukset

Pallokenttä

Sisäänkäynnit kadun puolelta

Leikkaus A-A.

B

B A

A

38230

38231

38232

38152

Tullivuorentie

Pilvenpyörteentie

2

38230 4

8

3

1

puistoraitti polkuLonginoja

Longinojanpuisto
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3.3 Korttelialueiden liittyminen puistoaluei-
siin

Korttelit 38231 ja 38232

Longinojan itäpuolella viheralueisiin rajautuvissa kortteleissa is-
tutetaan kaavaan merkityille istutusalueille luonnonmukainen 
puiden ja pensaiden muodostama reunavyöhyke, joka muodos-
taa näkösuojan ja hillitsee tuulisuutta. Reunavyöhykettä selkeyt-
tää korttelialueen reunalla kulkeva ulkoilutievaraus, joka tulee ot-
taa huomioon istutusvyöhykkeen suunnittelussa ja käsittelyssä.

Kortteli 38230

Longinojan länsipuolella tavoitellaan puistomaisen pinnan jat-
kumista korttelialueelle esirakentaminen ja pihojen mahdollinen 
muuttuva korkeusasema huomioon ottaen. Kerrostalojen välisil-
le istutettaville alueille tulee istuttaa pensas- ja puuryhmiä mu-
kaillen Longinojanuoman kasvillisuutta. Ylimääräisiä rakennelmia 
ei kerrostalojen välisille alueille tule sijoittaa, vaan mahdollisten 
säilytys-, jäte- ja aputilojen on tarkoitus sisältyä asuinrakennus-
ten tilaohjelmaan.

Esirakentamisen vaatiman maantäytön vuoksi on kortteleiden, 
Sepänmäen- ja Longinojanpuiston maanpinnan tasojen suhteen 
arvioitu syntyvän 0,5 - 0,7 metrin korkeusero. Tasoero käsitellään 
kortteli- ja puistoalueiden rajalla tonttiin kuuluvan istutusvyöhyk-
keen alalla loivasti luiskaamalla.

38230

38231

38232

38152

Korttelialueiden rajautuminen; maisemat ja näkymät.

Esimerkki korttelialueen reunan istutusvyöhykkeestä. Viikki.

Hulevesipainanne korttelialueiden reunalla. Viikinoja, Viikki.
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3.4 Pihasuunnittelua koskevat ohjeet

Pihasuunnitteluun vaikuttaa suuresti kaavan määräykset hu-
levesien käsittelystä: Korttelialueilla tulee välttää vettä lä-
päisemättömiä pintamateriaaleja ja suosia hulevesiä pi-
dättäviä rakenteita. Rakennusten kattovesiä ei tule ensi-
sijaisesti johtaa suoraan hulevesiviemäriin. Korttelialueil-
la tulee noudattaa alueellista hulevesien hallintasuunni-
telmaa. 

Kortteleiden sisäisillä puolijulkisilla alueilla; leikkipaikoilla 
ja kulkuväylillä, tulee käyttää mahdollisimman hyvin vettä lä-
päiseviä pintamateriaaleja. Pihakäytävät toteutetaan esimer-
kiksi kivituhkapintaisina. Pihakäytävien selkeyttämiseksi ja yl-
läpidon helpottamiseksi suositellaan käytävien rajaamista ym-
päröivistä viher- ja istutusalueista kiveyksillä.

Pääosa asuntokohtaisista pihoista on sijoitettu siten, et-
tä ne avautuvat edullisiin ilmansuuntiin. Tämä luo hyvät olo-
suhteet myös hyötykasviviljelylle. Hyötykasviviljelyä edistää 
myös kattovesien talteenoton järjestäminen kastelutarkoituk-
siin. Puiden tai pensaiden istuttaminen piha-alueille on suo-
siteltavaa niiden hyvän vedenottokyvyn vuoksi. Istuttamaton 
piha-ala tulee nurmettaa. Kaavamääräyksessä mainitun pi-
haa rajaavan pensasaidan lajiksi suositellaan esimerkik-
si orapihlajaa.

Suosituksena on, että asuntopihojen pinta-alasta enintään 
10 m2 pinnoitetaan kiveyksellä tai rakennetulla terassilla. Puu-
rakenteinen terassi on piha-alueen tiivistä kiveämistä parempi 
ratkaisu hyvän vedenläpäisevyytensä vuoksi. Kiveystä suunni-
teltaessa tulee suosia harvasaumaista ladontaa, joka saadaan 
aikaiseksi esimerkiksi karkeasti hakatulla luonnonkivellä tai 
perinnekivi-tyyppisellä betonikiveyksellä.

Kerrostalojen asukkaille tulee suunnitella mahdollisuus 
hyötykasviviljelyyn AH-alueella 38230/4.

Esimerkkejä vettä läpäisevien materiaalien ja hulevesien käsittelyistä pihoilla. Viikki.
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4. RAKENNUKSET

4.1 Julkisivut ja parvekkeet

A-, AR- ja AP-alueilla rakennusten julkisivut ovat rapattuja tai peitto-
maalattua puuta. Rakennusten on oltava keskenään erisävyisiä. Ra-
kennuksen julkisivua täydentävissä osissa, kuten katoksissa, parvekkeis-
sa ja ulkovarastoissa tulee käyttää julkisivun väriä tai siihen sopivaa väriä. 
Rakennustarvikkeissa, kuten vesikouruissa, syöksytorvissa ja pellityksissä 
käytetään katon väriin liittyviä sävyjä. AP-1 merkityllä rakennusalalla ole-
vien pientalojen kadunpuoleisen päädyn enimmäisleveydeksi suositellaan 
8 metriä. Vierekkäisten talojen/asuntojen tulee olla keskenään eriväriset.

AK-alueella rakennusten julkisivut ovat vaaleaa rappausta tai pai-
kalla muurattua, ”slammattua” tiiltä. Julkisivuväriksi suositellaan vaa-
leita, lämpimiä sävyjä, ei kuitenkaan valkoista.

A-, AR- ja AP-alueella asunnon parvekkeen tulee olla ilmeeltään ke-
veä. Parvekkeita saa sijoittaa vain rakennusten pihan puolelle tai ra-
kennusten väliin. Ulokeparvekkeiden enimmäiskoko on 5 m2. AK-alu-
eella parvekkeet toteutetaan joko sisäänvedettyinä tai rakennusrungos-
ta ripustettuina siten, että niiden rakenteita ei uloteta maahan asti.

4.2 Katot ja aurinkoenergian hyödyntäminen

A-, AR- ja AP-alueilla tulee rakennuksissa olla harjakatto. Kattokalte-
vuuksien tulee kaava-alueella olla yhtenevästi 1:2 - 1:3:n välillä. Lappei-
den kaltevuus ja harjan sijainti voi olla epäsymmetrinen. Katemateriaalin 
tulee olla tummanharmaa ja sileä, esimerkiksi rivisaumattua peltiä.

AP-1 ja AP-2 rakennusaloilla tulee pientalojen harjan suunta olla yhte-
nevä samalla rakennusalalla sijaitsevien muiden asuinrakennusten kanssa.

AK-alueella rakennuksissa on joko tasakatto tai laakea, konesauma-
tusta pellistä tehty pulpettikatto. 

Katoille saa asentaa lappeen suuntaisia aurinkopaneeleja, 
-keräimiä tai vastaavia laitteita. Uusiutuvan energian hyödyntämiseen 
tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuu-
ria.

4.3 Talousrakennukset ja katokset

Kadun puoleisten talousrakennusten tulisi olla verhoukseltaan pääraken-
nuksen mukaisia. Takapihalla sijaitseva talousrakennus voidaan toteuttaa 
myös päärakennuksesta poiketen esim. puurakenteisena. Rivitalojen mah-
dolliset piharakennukset suositellaan rakennettavaksi pihojen rajalle toi-
siinsa kiinni.

Talousrakennukset voi toteuttaa harja- tai pulpettikattoisena, mutta 
kattokulman tulee olla päärakennusta vastaava. Katemateriaalina voidaan 
käyttää päärakennuksen määräysten mukaisten materiaalien lisäksi myös 
viherkattoa. Kaikkien rakennusten ja rakennelmien katoissa on olta-
va avoräystäät.

Esimerkki yhtenäisestä katujulkisivusta, jossa rakennukset ovat keskenään eri 
sävyisiä. Pysäköinti on rakennusten väleissä. Myllypuro.

Esimerkki aurinkopaneelien integroimisesta harjakattoon. Freiburg, Saksa.

Parvekkeita ja viherhuoneita pihan puolella. Viikki.

Esimerkki pihavaraston ja terassin yhdistämisestä. Viikki.
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Pysäköinti kaava-alueella toteutetaan maantasopysäköintinä ja pääsään-
töisesti ilman pysäköintikatoksia. Putkirasitteet ja Tullivuorentien liiken-
netärinälle altis vyöhyke ovat vaikuttaneet pysäköintialueiden sijainteihin. 
Pysäköintipaikat on kaavassa sijoitettu sekä asuinkortteleihin että erilli-
sille LPA-alueille.

Suurten, avoimien pysäköintialueiden muodostumista pyritään välttä-
mään. Asemakaava edellyttää, että A-, AK- ja AP-alueilla tulee pysäköin-
tialueet jakaa enintään 12 auton ryhmiin. Pysäköintialueiden jäsentä-
mistä tätä pienempiin ryhmiin suositellaan. Pysäköintialueet tulee rajata 
piha- ja katualueista istutusvyöhykkeellä. Mahdollisuuksien mukaan tu-
lee istutusvyöhykkeellä käyttää maanpeitekasvien lisäksi pensaita ja puita.

Hulevesisuunnitelman tavoitteiden ja autopaikkojen vaatiman pinta-
alan vuoksi autopaikkojen pintakäsittelyssä on tärkeää käyttää mahdol-
lisimman vettä läpäiseviä materiaaleja, esimerkiksi nurmikiveä tai harva-
saumaista kiveystä. Autopaikkojen jakoa voidaan korostaa kiveyksen la-
donnan vaihtelulla.

LPA-alueet palvelevat AK- ja AR-korttelialueita 38230/2-6 ja 38231/3. 
Longinojan länsipuolisessa korttelissa LPA-alue on sijoitettu Tullivuoren-
tien varteen liikennetärinän puskurivyöhykkeelle sekä Vanhanradanraitin 
suuntaisesti. Longinojan itäpuolella AR-tontille 38231/3 osoitetut LPA-alu-
eet sijaitsevat Pilvenpyörteentien varressa. LPA-alue 38152/4 on suoraan 
yhteydessä katualueeseen. Tontti 38231/2 on erotettu katualueesta istu-
tuskaistalla ja sille rakennetaan tässä kohdassa pihaa kadusta rajaava au-
tokatos. Ajoyhteys LPA-tontille on järjestetty AK-tontin 38231/1 kautta.

A- ja AP-alueilla (38232/2-4, 6, 8 ja 9) pysäköintipaikat on sijoitettu pi-
hakatujen varteen, rakennusmassojen päätyihin. Pihakatuja hyödynnetään 
pysäköinnin peruutustilana. Ratkaisu on 
pinta-alan käytön kannalta tehokas ja etäisyys palveltaviin asuntoihin 
pysyy maltillisena. Pilvenpyörteentien varressa olevilla A-korttelialueilla 

5. PYSÄKÖINTI JA 
HUOLTO

(38232/2 ja 4) on pysäköintipaikat sijoitettu rakennusmassojen eteläpuo-
lelle johtorasitealueelle.

Pari- ja erillispientalojen (AP-1 ja AP-2) autopaikat sijoitetaan merkityn 
rakennusalan alueelle rakennusten väliin, jonne voidaan rakentaa myös au-
tosuojat. Pari- ja erillispientaloissa tulee rakentaa 1 ap/asunto sekä lisäk-
si kutakin asuntoa kohden tila yhden auton tilapäistä pysäköintiä var-
ten. Autopaikat voivat näin sijaita myös peräkkäin, joka säästää tilaa. Au-
tosuojia saa rakentaa kerrosalan estämättä enintään 15 m2/asunto.

5.1 Jätehuolto

Jokaista taloyhtiötä kohden on yksi jätetila, lukuun ottamatta 
AP-1 ja AP-2 -merkittyjä rakennusaloja, joissa on mahdollisuus asuntokoh-
taiseen jätekeräykseen. Asemakaavassa on merkitty A-, AP- ja AR-alueil-
le jätekatoksien rakennusalat. AK-alueilla jätetilat toteutetaan asuinraken-
nuksissa pääasiassa erillisenä jätehuoneena. Jätetilojen rakenteellisissa 
yksityiskohdissa noudatetaan kappaleessa ”4.3 Talousrakennukset ja ka-
tokset” mainittuja ohjeita.

5.2 Huoltoreitit ja kuormauspaikat

Longinojan itäpuolella huoltoreitteinä toimivat pääsääntöisesti pihakadut. 
Longinojan länsipuolen AK-alueille 38230/2, 5 ja 6 on asemakaavassa mer-
kitty erillinen huoltoreitti. Pihakaduilla olevien kääntöpaikkojen piharaken-
teiden suunnittelussa tulee varmistaa jäte- tai huoltoajoneuvoille riittävä 
kääntymistila.

3

6 3

69

3

7

10

3

38230

38231

38152

2

48

2

4

5

4

38232 5

1

1

1

2

Parvekkeita ja viherhuoneita pihan puolella. Viikki.

Esimerkki pihavaraston ja terassin yhdistämisestä. Viikki.

Pysäköintipaikka

Jätekatos

Huoltoreitti
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38230

38231
38152

Asemakaava-alue sijaitsee hulevesien kannalta herkällä Longinojan valuma-
alueella. Hulevesien viivytys ja asianmukainen käsittely on tärkeää Longinojan 
uoman hulevesikuorman ja eroosion vaikutusten hillitsemiseksi. 

Hulevesimäärän minimoimiseksi sade- ja sulamisvesien imeytymistä suo-
raan maaperään tulee edesauttaa minimoimalla vettä läpäisemättömällä ma-
teriaalilla pinnoitettava ala kulkuväylillä, piha- ja pysäköintialueilla sekä käyt-
tämällä mahdollisuuksien mukaan hyvin vettä läpäiseviä pintamateriaaleja. 
Tonteille 38232/3, 6 ja 9 on asemakaavassa merkitty pintavesien kuivatuksel-
le varatut alueet/hulevesipainanteet(kts. kuva).

Kattovesiä ei tule ensisijaisesti johtaa suoraan hulevesiviemäriin, vaan 
ne tulee pyrkiä käsittelemään paikallisesti. Vedet voidaan esimerkiksi ottaa tal-
teen ja käyttää kasteluvetenä. Sadevesien joutumista salaojajärjestelmiin tu-
lee ehkäistä rakenteellisin keinoin. Kaavoituksen yhteydessä alueelle on laa-
dittu erillinen hulevesien hallintasuunnitelma (Ramboll, 2012).

6. HULEVESIEN HALLINTAA 
KOSKEVAT OHJEET

Esimerkki hulevesien johtamisesta avopainanteessa. Freiburg, Saksa.

Esimerkki pysäköintialueen käsittelystä nurmikivellä. Malmö, Ruotsi.

Esimerkki kattovesien keräämisestä kasteluvedeksi. Freiburg, Saksa.

Asemakaavaan merkityt hulevesipainanteet kortteli- ja puistoalueilla.

Hulevesiputki

Longinoja

36

9

38232 2

17

10

8

5

4

1

1

4

3 2

3

2

6

5

4

2

3
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