
KIRKONVARKAUS
Kuin koru Saimaansivulla.

Laatu- ja ympäristöohje

Tehdään 
toimivia 
tontteja



Kirkonvarkauden asemakaavalla laajennetaan 
Mikkelin kaupunkirakennetta Saimaan rantaa  
pitkin etelään. Kirkonvarkauden asuinalueen  
teemana on asuinalueen sovittaminen luonnon- 
ympäristöön. Alueen järvimaisema ja kauniit 
mäntymetsää kasvavat rinteet halutaan säilyttää.
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Sanasto
Alueleikkaus
Alueleikkaus on leikkauspiirustus, joka esittää 
alueen maastoineen ja rakennuksineen pysty- 
suoraan leikattuna.

Esteetön reitti
Reitin kaltevuus on korkeintaan 5%, leveys  
vähintään 1,5 m ja päällyste kova ja tasainen.

Hulevesi
Hulevesi on rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa 
sade- ja sulamisvettä.

Juuristoalue
Juuristoalue on alue, jolla puun juuret sijaitsevat 
maan alla. Juuristoalue käsittää yleensä vähintään 
puun latvuksen alueen.

Jätekimppa
Jätekimppa  on alueellisen  jätehuollon muoto, jossa 
asukkailla on yhteiset jäteastiat ja alueen jätehuol-
losta vastaa yksi yritys.

Katualue
Katualue on asemakaavassa kadulle varattu alue. 
Kaupunki omistaa katualueen. Katualue on yleensä 
huomattavasti suurempi kuin ajorata.

Kevyen liikenteen väylä
Kevyen liikenteen väylä on jalankulkua ja pyöräilyä 
varten rakennettu tie.

Kuntta
Kuntta on varpukasvillisuuden peittämältä alueelta 
siirrettyä metsäpohjamattoa, joka sisältää metsän 
aluskasvillisuutta, tyypillisesti varpuja ja sammalta.

Rakennusala
Rakennusala on se osa tontista, johon saa sijoittaa 
rakennuksia.

Rakennusoikeus
Rakennusoikeus kertoo, kuinka paljon tontille  
tai rakennuspaikalle saa rakentaa.

Tukimuuri
Tukimuuri on maamassoja tukeva rakenne, joka  
on rakennettu yleensä kivestä tai betonista.

Yleinen alue
Yleisillä alueilla tarkoitetaan tilaa, joka asema- 
kaavassa on määritelty liikenne-, katu-, tori-,  
puisto- tai virkistysalueeksi.

Tontit

Laatu- ja ympäristöohje  
toimii ohjeena Kirkonvarkauden  
alueen suunnittelussa ja toteutuksessa.  
Ohje täydentää Kirkonvarkauden asemakaavaan 
määräyksiä.
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Tässä kappaleessa esitetään yleisiä kestävän 
pihan periaatteita.

Osta sellainen tontti, joka maaperältään ja muo-
doiltaan jo valmiiksi vastaa mieltymyksiäsi ja 
josta löytyy sopiva rakennuspaikka.

Muokkaa luonnontilaista pihaa mahdollisimman 
vähän. Tee rakennetusta pihan osasta mahdolli-
simman pieni. Vältä maansiirtoa ja kallion louhi-
mista. Sijoita rakennusvaiheessa paikoiltaan 
siirretty maaperä sekä metsänpohja tontille. 
Säilytä mahdollisimman monta puuta talon ja 
pihapiirin suojana. Puusto sitoo maaperää eroo-
siolta ja parantaa pihan pienilmastoa. Suojaa 
alkuperäinen kasvillisuus kulumiselta ohjaamalla 
kulku rakennetuille reiteille.

Varmista, että pihan keskeiset alueet voidaan 
pienillä muutoksilla saada liikuntarajoitteisen 
käyttöön. Käytä piharakenteisiin kierrätettyjä, 
paikallisia, kestäviä ja uusiutuvia materiaaleja. 
Hyödynnä tontilla syntyvä kasvijäte istutusten 
katemateriaalina. Kompostoi biojätteet ja käytä 
syntyvä multa tontilla.

Jos tontin alkuperäinen kasvillisuus tuhoutuu 
rakentamisen yhteydessä, palauta se luonnonti-
laan istuttamalla paikalle luonnonvaraisia kas-
veja. Suosi puutarhassa luonnonvaraisia kasvu-
paikalla viihtyviä kasveja.

Jos haluat puutarhaan viljeltyjä kasveja, suosi 
vähän hoitoa vaativia lajeja. Vältä tuotua multaa, 
lannoitteita ja kastelua vaativia kasveja. Jos kas-
vatat rehevää kasvualustaa vaativia kasveja, 
käytä istutuslaatikkoa. Lannoitteet ja kasteluvesi 
saattavat tuhota luonnonvaraisen kasvillisuuden 
alarinteestä kymmenien metrien etäisyydeltä.

Säilytä pihan luonnollinen vesitasapaino. Käytä 
vettä läpäisemättömiä pinnoitteita mahdollisim-
man vähän.

Kestävän pihan periaatteita

Kuvat. Esimerkkejä kestävästä 
pihasta. Tällaista pihaympäristöä 
tavoitellaan Kirkonvarkauden 
asuinalueella.
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Tontin tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, jossa 
rakennukset, piharakenteet ja istutukset sekä ympäröivä 
luonto sopivat toisiinsa. 

Rakennuslupaa haettaessa tontista on esitettävä piha-
suunnitelma (1:200), työmaasuunnitelma ja työselitys. 
Tontilla ei saa ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin ennen 
näiden suunnitelmien hyväksymistä. 

Pihasuunnitelmassa on esitettävä säilytettävät ja raken-
nettavat alueet, tontin korot, rakennettavien alueiden 
ajotiet, terassit sekä muut piharakenteet, pintamateriaalit, 
istutukset ja tontin vesien hallinta. Pihasuunnitelman 
avulla kaupunki varmistaa, että vierekkäiset pihat nivou-
tuvat toisiinsa ilman merkittäviä korkeuseroja.

Työmaasuunnitelmassa on esitettävä säilytettävien aluei-
den suojaaminen, työmaan liikennealueet ja paikoitusalu-
eet, työmaalla käytettävien koneiden vaatima tila, kaivet-
tavat alueet ja maa-aineksen sekä rakennusmateriaalien 
varastointialueet.

Työselityksen avulla todennetaan pihasuunnitelman 
toteutettavuus ja kuinka hyvin se toimii vuosien saatossa. 
Kaupunki nurmettaa tonttiin rajautuvan kadun ulkoluis-
kan. Pihasuunnitelmassa voidaan tontinomistajan puolelta 
esittää, että tontin kasvillisuus ja/tai kiviheitoke jatkuu 
tontin rajan ylitse ajoradan reunaan asti. Menettelyllä ei 
voida laajentaa käytettävissä olevaa tonttialuetta, mutta 
se yhtenäistää alueen ulkoilmettä ja helpottaa hoitoa. 
Toimenpiteen kustannuksista vastaa tontinomistaja.

Asukkaiden 
osallistuminen hoitoon
Kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaan asukkaalla on vel-
vollisuus hoitaa alle 3 m:n levyinen tonttiin rajoittuva 
luiska. Ohje koskee erityisesti luonnonvaraisia alueita 
silloin kun tontti rajoittuu luonnontilaiseen alueeseen. 
Kiinteistöomistajalla on velvollisuus hoitaa kiinteistöön 
rajoittuvaa katuluiskaa. Muualla yleistä aluetta saa hoitaa 
oman tontin kohdalla enintään 10 metrin matkalla tontin 
rajasta. Yleisten alueiden hoidosta vastaa kaupunki, mutta 
asukkaat saavat halutessaan hoitaa lähiympäristöään. 
Mikkelin kaupungin Lähiympäristö siistiksi -ohjeessa on 
tarkempia ohjeita hoidosta.

Oman tontin rajan ulkopuolella ei saa läjittää maata, 
kasata risuja eikä muuta haravointijätettä.

Puiden (rungon halkaisija 1 m:n korkeudelta mitattuna 
yli 9 cm) kaatoluvista ja kaadosta vastaa aina kaupunki.

Tontin 
korkeusasemat
Tontin ja kadun tai kevyen liikenteen väylän
välinen korkeusero sovitetaan rakentamalla
katusuunnitelmissa esitetyt tukimuurit ja luis-
kat. Tukimuurin pinta tulee olla luonnonkiveä.
Muissa kohdissa maanpinnan korkeusasemaa 
ei saa muuttaa tontin rajoilla. Vierekkäiset 
tontit ja virkistysalue liitetään toisiinsa ilman 
suuria korkeuseroja. Kasvillisuuden tulee jat-
kua saumattomasti tontilta toiselle.

Pihat pyritään rakentamaan luontoa säästäen. 
Pihaa rakennettaessa on kiinnitettävä huo-
miota eroosion vaaraan: kun rinnettä sitova 
kasvillisuus poistetaan, maa-aines voi lähteä 
valumaan alarinteeseen.

Rakennus tulee sovittaa maastoon. Keinoina 
ovat rungon porrastaminen ja rinneratkaisu. 
Rinteeseen ei tule rakentaa tasamaan taloa. 
Korotetun maapenkereen rakentamista tulee 
välttää. Jos maapenger on rakenteellisista 
syistä tehtävä, se on pidettävä mahdollisim-
man matalana. Penger on muotoiltava luonte-
vaksi osaksi pihaa ja liitettävä pinnanmuodoil-
taan mahdollisimman pehmeästi ympäröivään 
maastoon. 

Myös terassit ja kulkureitit tulee sovittaa 
maaston- muotoihin. Tulvavahingolle alttiit 
rakennuksen osat on sijoitettava vähintään 
77,8 mpy korkeudelle.

Veden kulkua tulee ohjata siten, että ylärin-
teestä valuvat sadevedet eivät pääse vaurioit-
tamaan rakennuksia. Korkeaa maapengertä ei 
kuitenkaan saa rakentaa. 

Alueen maaperä imee sulana hyvin vettä. 
Imeytymistä voidaan tehostaa ja eroosiota 
ehkäistä sijoittamalla painanteisiin karkeam-
paa maa-ainesta, kuten soraa ja kiviä.

Yleistä

Kadunvarressa sijaitseva alue, jota tontin 
omistaja saa halutessaan hoitaa.

Esimerkki rakennuksen perustamisesta 
tontille ilman maapenkkaa.

Esimerkki maastoon  
porrastetusta rakennuksesta.

Esimerkki maastoon  
porrastetusta terassista.

Esimerkki 
rantaan sijoitettavan  
talousrakennuksen 
korkeusasemasta.
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Rakennusten 
ja toimintojen 
sijoittaminen 
tontille
Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 4 met-
rin etäisyydelle tontin rajasta. Naapureiden 
välisellä kirjallisella sopimuksella rakennuksen 
saa sijoittaa lähemmäs tontin rajaa. Terassit 
on sijoitettava saman periaatteen mukaisesti.

Rakennukset on sijoitettava tontille siten ja 
suunniteltava sellaisiksi, että mahdollisimman 
suuri osa tontista voidaan säilyttää luonnonti-
laisena. Useimmilla tonteilla rakennukset ja 
autopaikka voidaan sijoittaa lähelle katua ja 
tonttiliittymää. Siten ajotie autopaikalle ja 
päärakennuksen sisäänkäynnille jää mahdolli-
simman lyhyeksi. Samaan aikaan pyritään 
minimoimaan rakennusten perustamisen vaati-
mat massansiirrot. Rakennuksen tyypistä riip-
puen se kannattaa sijoittaa mahdollisimman 
tasaiseen tai rinnetontilla sopivan kaltevaan 
kohtaan tontilla.

Pihalla tapahtuvat toiminnot rajataan tapahtu-
maan mahdollisimman pienellä alueella. 
Ulko-oleskelutilat sijoitetaan terasseille. Leik-
kipaikat rajataan istutuksilla ja terasseilla. 
Tarkoituksena on säästää metsänpohjaa kulu-
tukselta.

Autopaikat suositellaan sijoitettavaksi niin, 
että kadulle ei tarvitse peruuttaa. Lumet huol-
topihalta ja esim. tonttiliittymästä tulee sijoit-
taa tontille.

Tontin osat
Kirkonvarkauden kadun itäpuolella tontit pyri-
tään sovittamaan olemassa olevaan ympäris-
töön. Tontti jakautuu kolmeen osaan. Rakennet-
tuun tontin osaan (A) kuuluvat rakennukset, 
toiminnallinen piha, istutukset ja kulkureitit. 
Rakennettua pihaa ympäröi alue (C), joka jäte-
tään luonnontilaiseksi. Rakennustyömaalle saa-
tetaan tarvita rakennettua pihaa suurempi alue 
(B). Tämä alue ennallistetaan luonnonympäris-
tön kaltaiseksi rakennetun pihan valmistuttua. 
Työ- ja pihasuunnitelmassa tulee esittää näiden 
alueiden varaukset.

Kirkonvarkauden asuinalue halutaan säilyttää 
mahdollisimman metsäisenä. Koska alue kuiten-
kin on suurelta osin tonttimaata, vain osa puista 
voidaan säilyttää ja käytännössä ympäristöstä 
tulee suurelta osin puistomaista. Pitkäaikaisena 
tavoitteena on, että Kirkonvarkauden alue on 
kokonaan yhtenäisen vaikkakin paikoin väljän 
metsän peitossa.

Tonttia tai rakennuslupaa haettaessa rakennus-
valvonta arvioi, kuinka paljon luonnonympäris-
töä ja puita tontilla on mahdollista säilyttää 
ilman kohtuutonta haittaa tontin omistajalle.

Tontilla tulee säilyttää tai istuttaa vähintään  
3 kpl kookkaita puita, lehtipuilla rungon ympä-
rysmitta on istutettaessa min. 12-14 cm ja 
havupuilla korkeutta 125-150 cm.

Tontin osat:  
A rakennettu piha,  
B metsäksi istutettava alue,  
C luonnontilaisena säily- 
 tettävä alue.

Mahdollisia tapoja sijoittaa rakennukset tontille, kun rakennus on määrätty rakennettavaksi kiinni rakennusalueen rajaan.

Esimerkki työmaan järjestelyistä tontilla.

Rakennettu piha.

Luonnontilainen alue.Metsäksi istutettava alue.
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Terassit
Terassien sijoittelussa tulee huomioida oleskelulle suotuisimmat 
ilmansuunnat ja näkymät. Pienillä tonteilla (<1500 m²) terasseja saa 
rakentaa vain yhden, jotta yksityisyys säilyy. Yksityisyyden säilyttä-
mistä ja kulun estämistä helpottaa olemassa olevan metsän säilyttä-
minen tontin reunoilla. Terassi tulee sovittaa maastoon siten, että 
alarinteen puolelle ei synny korkeaa sokkelia.

Terassit tulee toteuttaa ilmeeltään yksinkertaisina. Materiaaliksi 
suositellaan puuta. Puuosat kestävät säätä paremmin, kun ne ovat 
järeitä ja kun perustukset on tehty oikein. Kattamista ja kaiteiden 
rakentamista tulee välttää. Jos kaide on turvallisuussyistä välttämä-
töntä rakentaa, niin se tulee toteuttaa mahdollisimman kevyenä.

Rakennettava 
alue

Aidat
Aitojen tulee olla 1100 mm 
korkeita ja ne tulee toteuttaa 
esitettyjen mallien mukai-
sesti. Sellaisissa kohdissa, 
joissa näkemät niin vaativat, 
aidat voivat olla 700 mm 
korkeita.

Yksittäisen korttelin katu- 
sivuilla suositellaan käytettä-
väksi samaa aitamallia. Alueelle sopiva porrastettu terassi. 

Alueella sallitut aitatyypit.
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Tukimuurit 
ja luiskat
Tukimuurit tulee toteuttaa luonnonkivestä tai 
luonnonkivipintaisena. Tukimuurien on oltava 
likimain pystysuoria. Tukimuuri saa olla enin-
tään 70 cm korkea. Suuremmat korkeuserot 
ratkaistaan useammalla tukimuurilla, joiden 
väliin sijoitetaan istutettu alue. Kivisessä tuki-
muurissa on käytettävä lohkottuja tai liuskeki-
viä min. 20 cm halkaisijaltaan. Käsittelemättö-
mistä luonnonkivistä kasattuja pengerryksiä ei 
sallita.

Luiskien ja pengerten kaltevuuden tulee olla 
tonteilla 1:1. Rinne tulee sitoa tukirakenteella 
ja istuttaa maanpeitekasveilla, jotta se ei sor-
tuisi. Mikäli korkeusero on vähäinen (alle  
25 cm) luiska voi olla loivempi.

Kulkureitit
Metsän pohjakerros on arkaa kulutukselle, 
joten pihalle tulee jalankulkua varten rakentaa 
kulkureittejä yhdistämään keskeisimpiä toi-
mintoja. Kulkureitit voidaan rakentaa laituri-
maisina tai polkuina.  Pintamateriaali voi olla 
esimerkiksi puu, luonnonkivi, luonnonkiveä 
muistuttava betonikivi tai kivituhka. 

Kadulta päärakennukselle johtavan huolto- ja 
pelastusajoa palvelevan kulkureitin tulee olla 
vähintään 3,5 m leveä. Kaarteissa se tulee 
mitoittaa leveämpänä ja sen ympärille tulee 
jättää riittävä vapaa tila, johon ei saa sijoittaa 
puita tai pysyviä rakenteita.

Tukimuurien jäsentely kadun varrella:

Luonnonkivinen tukimuuri  
ja puinen kulkureitti:

Hirsinen tukimuuri:

Puinen laiturimainen kulkureitti:

Luonnonkivisiä kulkureittejä:

Alueelle sopivia betonikiviä: Formenton Louhi, 
Lakan Loimukivet. Eri väriset betonikivet elä-
vöittävät pinnan.

Ajotiet 
ja pysäköinti
Katuliittymän leveys saa olla korkeintaan 4,5 metriä. 
Ajoreitti pihalle sekä kääntöpaikka ja autopaikka tulee 
tehdä vettä läpäisevällä päällysteellä. Asfalttia tai 
muuta vettä läpäisemätöntä pinnoitetta saa käyttää 
vain jyrkissä kohdissa sitomaan pintaa tai auton pesu-
paikalla.
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Pihan valaisu tulee pitää niukkana ja välttää turhaa valaisemista. Usein 
viereisen kadun valaistus ja ovenpielen ulkovalo riittävät valaistukseksi. 
Valaistuksen on hyvä toimia liiketunnistimella, jotta energiaa ei kulu tur-
haan.

Pihan valaistuksen tulee olla toimiva ja sopia maisemaan sekä rakennus-
ten  arkkitehtuuriin.  Valo tulee suunnata niihin pintoihin, joita pitkin kulje-
taan ja joita käytetään, esimerkiksi kulkureitteihin, oleskelupaikkoihin ja 
oviin. Lisäksi voidaan valaista yksittäisiä kohteita, esimerkiksi puita, istu-
tuksia tai julkisivun osia.

Kulkureiteillä suositellaan käytettäväksi pollarityyppisisä matalia alaspäin 
valaisevia valoja, jotka eivät valaise ympäristöä laajasti.

Valaistut terassit ovat  
maiseman huippukohta.

Esimerkki sisäänkäynnin valaisemisesta. Säästeliäästi valaistut kulkureitit.

Valaistus

KIRKONVARKAUS
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Istutukset tulee sijoittaa tontille ottaen huomioon katujen 
näkemäalueet.

Mikäli tontin rakennettavalla osalla onnistutaan säilyttämään 
puita, niitä käytetään istutusten osana.

Alueelle ei pidä tuoda kasvualustaa muualta. Kasvualustana 
voi käyttää tontilta talteen otettua pintamaata, joka on 
murskattu ja seulottu. Istutuksissa tulee käyttää pääsääntöi-
sesti alueella luontaisesti menestyviä kasveja tai alueelle 
sopivia koristekasveja. Omaa kompostimultaa saa käyttää. 
Tarkoituksena on säilyttää maaperän rehevyys, happamuus 
ja vesisuhteet ennallaan. Pitkäaikaisena tavoitteena on, että 
muokatuille alueille leviää alueelle luontaisesti tyypillistä 
kasvillisuutta.

Alueen eri luontotyyppeihin suositellaan seuraavia luonnon-
varaisia kasveja.

Hyvän lopputuloksen kannalta kaupunki suosittaa viher-
suunnittelijan hyödyntämistä istutussuunnitelmien laadin-
nassa. Jos se ei ole mahdollista ohessa on esitetty ohjeelli-
nen lista kasveista jotka sopivat alueelle.

Puut
Kuiva kangas:  
• mänty (Pinus sylvestris),  
• kataja (Juniperus communis), 
• pihlaja (Sorbus), 
• harmaaleppä (Alnus incana)

Tuore kangas:  
• mänty (Pinus sylvestris),  
• hieskoivu (Betula pubescens),  
• pihlaja (Sorbus),  
• kataja (Juniperus communis)

Lehto:  
• haapa (Populus tremula),  
• koivu (Betula),  
• pihlaja (Sorbus),  
• tervaleppä (Alnus glutinosa),  
• tuomi (Prunus padus),  
• pähkinäpensas (Corylus)

Paahdeympäristö:  
• mänty (Pinus sylvestris),
• kataja (Juniperus communis),  
• pihlaja (Sorbus),  
• rauduskoivu (Betula pendula)

Kosteikko:  
• pajut (Salix),  
• jokipaju (Salix triandra),  
• koripaju (Salix viminalis),
• vesipaju (Salix cinerea),
• tervaleppä (Alnus glutinosa),
• harmaaleppä (Alnus incana), 
• haapa (Populus tremula), 
• vuorijalava (Ulmus glabra), 
• rusokuusama (Lonicera tatarica), 
• taikinamarja (Ribes alpinum), 
• korpipaatsama (Rhamnus frangula)

Istutukset

Pensaat
Kuiva kangas: 
• pienet katajat (Juniperus), 
• marjakuusi (Taxus baccata), 
• pienet pajut (Salix), 
• orapihlajat (Crataegus), 
• kaljukoiranruusu (Rosa canina), 
• isotuomipihlaja (Amelanchier spicata), 
• orjanruusu (Rosa dumalis), 
• oratuomi (Prunus spinosa)

Tuore kangas: 
• pienet katajat (Juniperus), 
• marjakuusi (Taxus baccata), 
• pienet pajut (Salix), 
• karjalanruusu (Rosa acicularis), 
• metsäruusu (Rosa majalis), 
• isotuomipihlaja (Amelanchier spicata), 
• oratuomi (Prunus spinosa)

Lehto: 
• pienet pajut (Salix), 
• herukat (Ribes), 
• taikinamarja (Ribes alpinum), 
• paatsama (Rhamnus frangula), 
• lehtokuusama (Lonicera xylosteum)

Paahdeympäristö: 
• vadelma (Rubus idaeus), 
• tyrni (Hippophaë rhamnoides), 
• pienet pajut Salix), 
• pienet katajat (Juniperus), 
• herukka (Ribes), 
• karviainen (Ribes uvacrispa)

Alueelle sopivia puita. Alueelle sopivia pensaita.

Varvut ja  
ruohovartiset 
kasvit
Kuiva kangas: 
• kanerva (Calluna vulgaris), 
• puolukka (Vaccinium vitisidaea), 
• mustikka (Vaccinium myrtillus), 
• variksenmarja (Empetrum nigrum), 
• juolukka (Vaccinium uliginosum), 
• sianpuolukka (Arctostaphylos uvaursi), 
• jäkälät (Lichenes), 
• sammalet (Bryobionta), 
• kalliokielo (Polygonatum odoratum),
• kissankäpälä  (Antennaria dioica), 
• lampaannata (Festuca ovina), 
• metsälauha (Deschampsia flexuosa)

Tuore kangas: 
• puolukka (Vaccinium vitisidaea), 
• mustikka (Vaccinium myrtillus), 
• variksenmarja (Empetrum nigrum), 
• sianpuolukka (Arctostaphylos uvarsi), 
• mesimarja (Rubus arcticus), 
• lillukka (Rubus saxatilis), 
• katinlieko (Lycopodium clavatum), 
• metsäalvejuuri (Lycopodium clavatum), 
• metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum), 
• sananjalka (Pteridium aquilinum), 
• oravanmarja (Maianthemum bifolium), 
• metsälauha (Deschampsia flexuosa), 
• metsämaitikka (Melampyrum sylvaticum), 
• pikkutalvikki (Pyrola minor), 
• kallioimarre (Pyrola minor), 
• vanamo (Linnaea borealis), 
• metsäorvokki (Viola riviniana), 
• metsätähti (Trientalis europaea), 
• käenkaali (Oxalis acetosella), 
• sammalet (Bryobionta), 
• helmikät (Melica)
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Lehto: 
• hiirenporras (Athyrium filixfemina), 
• kevätlinnunherne (Lathyrus vernus), 
• mustakonnanmarja (Actaea spicata), 
• lehtovirmajuuri (Valeriana sambucifolia), 
• metsäapila (Trifolium medium), 
• kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris), 
• metsäorvokki (Viola riviniana), 
• metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum), 
• valkovuokko (Anemone nemorosa), 
• metsätähti (Trientalis europaea), 
• humala (Humulus lupulus), 
• lehtosinilatva (Polemonium caeruleum)

Paahdeympäristö: 
• suolaheinä (Rumex), 
• ajuruoho (Thymus), 
• maksaruoho (Sedum), 
• siankärsämö (Achillea millefolium), 
• pietaryrtti (Tanacetum vulgare), 
• koiruoho (Artemisia absinthium), 
• ruusuruoho (Knautia arvensis), 
• kulapiisku (Solidago virgaurea), 
• tähkätädyke (Veronica spicata), 
• ahdekaunokki (Centaurea jacea), 
• päivänkakkara (Leucanthemum vulgare), 
• ahomansikka  (Fragaria vesca), 
• keto-orvokki (Viola tricolor), 
• mäkitervakko (Lychnis viscaria), 
• ketoneilikka (Dianthus deltoides), 
• ruokohelpi (Phalaris arundinacea), 
• rantavehnä (Leymus arenarius), 
• hietakastikka (Calamagrostis epigejos), 
• ruokonata (Festuca arundinacea),
• kissankäpälä (Antennaria dioica)

Kosteikko: 
• ratamosarpio (Alisma plantago aquatica), 
• korpikastikka (Calamagrostis phragmitoides), 
• rentukka (Caltha palustris), 
• sarat (Carex), 
• luhtavilla (Eriophorum angustifolium), 
• mesiangervo (Filipendula ulmaria), 
• kurjenmiekka (Iris pseudacorus), 
• vihvilät (Juncus), 
• käenkukka (Lychnis floscuculi), 
• rantayrtti (Lycopus europaeus), 
• ranta-alpi (Lysimachia vulgaris), 
• rantakukka (Lythrum salicaria), 
• luhtalemmikki (Myosotis scorpioides), 
• järviruoko (Phragmites australis), 
• kurjenjalka (Potentilla palustris), 
• ojaleinikki (Ranunculus flammula), 
• korpikaisla (Scirpus sylvaticus), 
• luhtavuohennokka (Scutellaria galericulata), 
• leveäosmankäämi (Typha latifolia).

Metsäksi 
istutettava alue
Rakennusten, pysäköintipaikan ja ajoreittien 
ulkopuolelle jäävällä alueella rakennusaikana 
tuhoutunut metsä on korvattava istuttamalla 
uusia puita. Lisäksi metsä on istutettava ase-
makaavassa istutettava alueen osa-merkin-
nällä osoitetuille alueille. Alueet toimivat lii-
to-oravien kulkureitteinä.

Mikäli puusto joudutaan kaatamaan laajalta 
alueelta, alue muuttuu kuivalla kankaalla 
kedoksi tai paahdeympäristöksi ja tuoreessa 
kangasmetsässä sekä lehdossa niityksi. Istute-
tuille puilla kestää vuosikymmeniä kasvaa niin 
suuriksi, että ne varjostavat pohjakerrosta 
metsän tapaan. Sillä välin alueiden aluskasvilli-
suutta hoidetaan niittynä tai ketona.

Rakennustyömaan valmistuttua ennallistet-
tava alue siistitään. Alueelta poistetaan kanto-
jen maanpäällinen osa ja maan pinta rikotaan. 
Alueelle istutetaan halutut puut, pääosin män-
tyjä ja maa kylvetään halutuilla siemenillä. 
Paras lopputulos saavutetaan istuttamalla 
aluksi runsaasti puuntaimia ja harventamalla 
metsä sitten vähitellen sopivan tiheäksi.

Aluskasvillisuus joko kylvetään tai annetaan 
alueen kylväytyä itsestään. Alueelle voidaan 
myös istuttaa valmis pohjakerros mattona. 
Pintamaa poistetaan ja matto levitetään suo-
raan hiekkasoran päälle. Maton koostumuk-
sesta riippuen sitä kastellaan ensimmäisenä 
kesänä. On tärkeää varmistaa kasvien sopimi-
nen ympäristöön.

Metsäksi istutettua aluetta hoidetaan poista-
malla ei-toivotut puuntaimet ja pensaat vuo-
sittain. Niitty tai keto voidaan myös niittää 
kerran kesässä.  Puiden kasvaessa ja varjoisuu-
den lisääntyessä yhdessä humuskerroksen 
kanssa pohjakerros muuttuu vähitellen nii-
tystä tai kedosta varvikoksi.

Kuvat: Keto. Niitty. Pintamaan kuorimisen 
jälkeen paahdeympäristöön kasvavaa pohja-
kerrosta. Kuva on Tuukkalasta suunnitte-
lualueen läheisyydestä.

Alueelle sopivia varpuja ja 
ruohovartisia kasveja.

Alueelle sopivia kosteikkokasveja.

Kedon istutus valmiilla kasvimatolla.
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Pohjakerroksen 
palauttaminen
Mikäli alueen pohjakerros on vaurioitunut rakentamisen 
aikana, mutta puusto on pystytty säilyttämään, metsä voi-
daan palauttaa luonnontilaan istuttamalla pohjakerrokseksi 
kunttaa. Kunttaa voidaan siirtää tontin sisällä.

Kuntta istutetaan maapohjalle, josta on poistettu humus-
kerros eli orgaaninen aines hiekkaan saakka. Kunttalevy 
levitetään maanpinnan muotoja mukaillen alueelle. Levyt 
asetetaan tiiviisti vierekkäin. Paras lopputulos saadaan 
käyttämällä mahdollisimman suuria paloja kunttamattoa, 
vähintään 1/4 m2 kokoisia. Kuntta tiivistetään kevyesti ja 
se kastellaan perusteellisesti. Ensimmäisenä kesänä kunt-
taa kastellaan kuivina poutajaksoina, jotta se juurtuu kun-
nolla maahan.

Mikäli puita on saatu säilytettyä riittävästi, kunttaa ei tar-
vitse hoitaa. Kunttaa ei lannoiteta eikä kalkita. Puuntaimet 
voidaan poistaa säännöllisin väliajoin. Mikäli metsä ei var-
josta kunttaa riittävästi, se on vaarassa kuivua ja heinittyä.

Luonnontilaisena 
säilytettävä alue
Jokaisella tontilla on säilytettävä luonnonympäristöä niin 
paljon kuin mahdollista, mahdollisimman laajoina kokonai-
suuksina. Asemakaavassa puustoisena säilytettävä alueen 
osamerkinnällä osoitetuilla alueilla luonnonympäristö on 
ehdottomasti säilytettävä. Alueet ovat liito-oravan kulku-
reittejä.

Mikäli tontilla on tiheää pensaikkoa tai puustoa, kasvilli-
suutta voidaan harventaa kevyesti ja huonokuntoiset puut  
poistaa. 

Puustoisena säilytettävillä alueilla kaikki yli 10 cm halkaisi-
jaltaan olevat puut on säilytettävä. Alueella sallitaan vaa-
rallisten puiden poisto ja puuston lisäistutukset. Alueilla 
käytetään jatkuvan kasvatuksen menetelmiä. Hoitotoimen-
piteet ajoitetaan liito-oravan lisääntymiskauden (huhtikuun 
puoliväli-elokuun loppu) ulkopuolelle.

Kuntan istutus.

Rakennusryhmän sisällä  
säilytettyä luonnonympäristöä.

Korkeuseroilla rajattu istutettu piha.

Istutetun ja säilytettävän alueen raja.

Tontti, jolla puita on riittävästi metsän- 
pohjan kasvillisuuden säilyttämiseksi.

Tontti, jolla puiden kaataminen aiheuttaa 
pihan muuttumisen paahdeympäristöksi.

KIRKONVARKAUS
Kuin koru Saimaansivulla.

22 23



Sijoita rakennus tontille 
siten, että se muodostaa 
etelään tai länteen aukea-
van suojaisan piha-alueen. 
Säästä tai istuta asuinra-
kennuksen eteläpuolelle 
lehtipuita ja mäntyjä, poh-
joispuolelle latvustoltaan 
tiiviimpiä puita.

Vältä rakennuksessa läm-
mönhukkaa aiheuttavia 
nurkkia, ulokkeita ja kor-
keita huonetiloja. Optimaali-
sin perusmuoto rakentami-
sessa on suorakaide, jossa 
rakennuksen lyhyen sivun 
suhde pitkään on 2:3. 
Rakenna suurempi talo 
kahteen kerrokseen. Suun-
taa 70 % ikkunoiden pin-
taalasta lämpimiin ilman-
suuntiin 
(kaakko-etelä-lounainen) ja 
loput pohjoiseen.

Ryhmitä tilat lämpötilojen 
mukaisesti. Sijoita eniten 
lämpöä vaativat tilat raken-
nuksen keskelle ja talon 
eteläpuolelle, viileämmät 
tilat pohjois- ja itäpuolille, 
puolilämpimät ja kylmät 
tilat rakennuksen reunoille. 
Rakenna ainakin yksi 
varaava puulla toimiva tuli-
sija sähkökatkosten varalle.

Asenna vesikiertoinen lat-
tialämmitys. Sen voi yhdis-
tää kaikkiin olemassa ole-
viin 
lämmöntuotantomuotoihin 
ja siirtojärjestelmiin, joten 
se ei rajoita lämmitysjärjes-
telmän vaihtamista ja kehit-
tämistä.

Suunnittele vesijohdot 
vaihdettaviksi. Suunnittele 
valaistusjärjestelmä niin, 
että koko talon valaistuk-
sen voi sammuttaa yhdestä 
katkaisijasta.

Käytä raskaita massoja 
rakennuksen sisällä aurin-
koisissa paikoissa varaa-
maan ja tasaamaan lämpöä. 

Asenna lämmön talteen-
otolla varustettu tulo- ja 
poistoilmakoje. Huolehdi, 
että tuuletusikkunoita on 
riittävästi sähkökatkoksen 
varalle.

Suunnittele rakennus niin, 
että tilojen käyttötarkoi-
tusta voidaan myöhemmin 
muuttaa. Aukkojen sijoitus 
ei saa estää tilojen jakoa. 
Väliseinien tulee olla hel-
posti purettavissa ja siirret-
tävissä. Varmista, että lii-
kuntarajoitteinen henkilö 
voi asua alakerrassa ja että 
rakennuksesta voi erottaa 
sivuasunnon. Suunnittele 
autotalli sellaiseksi, että 
sen käyttötarkoitusta voi-
daan myöhemmin muuttaa. 

Käytä materiaaleja, joiden 
valmistamiseen on kulunut 
vähän energiaa ja joiden 
valmistamisen ympäristö-
päästöt ovat vähäiset. Suosi 
uusiutuvista luonnonva-
roista valmistettuja materi-
aaleja. Parhaita runko- ja 
verhousmateriaaleja ovat 
paikallinen puu ja kivi sekä 
tiili. Eristeenä suositellaan 
käytettäväksi käsittelemä-
töntä puukuitueristettä tai 
pellavaeristettä. Maaleiksi 
suositellaan luonnonmukai-
sia keitto- ja öljymaaleja. 
Vältä rakennusosia, joissa 
on yhdistetty useita materi-
aaleja, esimerkiksi ikkunoi-
den on hyvä olla pelkkää 
sydänpuuta ja kattojen 
paikalla maalattua peltiä.

Varaa mahdollisuus aurin-
koenergian keräämiseen 
tontilla tulevaisuudessa. 
Varaa mahdollisuus puun 
kuivatukselle ja käsittelylle 
nyt tai tulevaisuudessa. 
Rakenna kompostori tai 
varaa sille paikka tulevai-
suutta varten.

Rakennukset

Kestävän 
talon periaatteita

Tässä kappaleessa 
esitetään kestävän 

talon periaatteita
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Katot
Kattokaltevuuden on oltava katemateriaalille sopiva. Ala-
rajoilla olevia kaltevuuksia tulee välttää. Katon lappeen on 
oltava harjalta räystäälle pääsääntöisesti yhtenäinen, 
jolloin katon muoto säilyy selkeänä. Monimuotoista katto-
maailmaa ei suositella. Rakennuksen nurkassa räystään 
tulee aina olla ehjä. Mahdolliset ullakkokerroksen ikkunat 
voivat olla katon lappeen suuntaisia tai pystysuuntaisia. 
Katossa on oltava avoräystäät.

Ensisijainen katemateriaali on sinkitty, maalattu peltikate 
konesaumattuna. Myös viherkatto on mahdollinen. Muiden 
kattorakenteiden, kuten piippujen, lumiesteiden ja tikkai-
den, on oltava samanvärisiä kuin katto.

Talousrakennuksen vesikate voi olla samaa materiaalia 
kuin päärakennuksen katto tai kattohuopaa.

Julkisivut
Jäsentely
Julkisivujen on oltava rauhallisia ja huolellisesti viimeistel-
tyjä. Julkisivujen on edustettava tämän päivän arkkiteh-
tuuria. Koristeluksi riittävät ovien sekä ikkunanpuitteiden 
väritys. Mikäli rakennuksessa käytetään nurkkalautoja, 
tulee niiden olla ilmeeltään siroja.

Sokkeli
Rakennus on porrastettava maaston mukaan. Sokkelin 
näkyvä korkeus saa olla korkeintaan 70 cm. Sokkelin tulee 
olla sileäksi valettu tai pintakäsitelty. Vaihtoehtoisesti 
sokkeli voidaan rakentaa lohkotusta luonnonkivestä. Käsit-
telemätöntä harkkosokkelia ei sallita. Sokkelin värin tulee 
sopia julkisivun väritykseen.

Konesaumattu peltikatto.

Viherkatto.

Huopakatto.

Avoräystäs.

Talo, jossa on ullakkoikkunoita.

Rauhallisia pientalojen 
julkisivuja.

Betonisokkeli.

Pystysuuntainen 
panelointi leveällä 
paneelilla.

Vaakasuuntainen 
panelointi kapealla 
paneelilla.

Pystysuuntainen lautaverhous. 
Laudan leveyden vaihtelu tuo 
pintaan elävyyttä.

TiiliverhousTiiliverhous kierrätystiilistä.Hierretty rappauspinta. Keraaminen laatta.
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Rinnetontit
Korttelit 16 ja 17

Rinnetontit sijaitsevat kadun alapuolella. Päära-
kennus sijoittuu lähelle katua ja talousrakennus 
sen läheisyyteen. Kadun puolen 1. kerroksen 
lattian korko riippuu hyvin paljon maaston muo-
doista, mutta se on oltava vähintään 40 cm 
kadun pintaa korkeammalla, lopullinen korko 
määritetään rakennusluvan yhteydessä.Myös 
auton säilytys- ja kääntöpaikka sijoitetaan kadun 
läheisyyteen. Toinen puoli tontista säilytetään 
luonnonympäristönä.

Rinnetontit näkyvät kauas maisemaan. Tontilla 
on säilytettävä tai sille istutettava niin paljon 
puustoa, että kaukaa katsottua alue näyttää 
puistomaiselta.

Kukkulatontit
Korttelin 15 AP-3 alue ja korttelin 19 tontti 1

Kukkulatonteille on osoitettu yhtiömuotoista 
rakentamista. Rakennukset sijoitetaan kukkuloi-
den laelle ja ylärinteeseen. Rinteiden jyrkimmät 
osat jätetään luonnontilaisiksi. Tarkoitus on 
korostaa kukkulan korkeutta.

Tontilla on yksi katuliittymä ja ajotietä pitkin 
pääsee ajamaan jokaiselle asunnolle kukkulan 
laen kautta. Rakennuksia suunnitellessa on kiin-
nitettävä erityistä huomiota siihen, miltä ne 
näyttävät kauempaa maisemassa.

Kuva. Esimerkki korttelin 14 kukkulatontin suun-
nitelmasta ja suunnitelman leikkaus. Istutettu 
piha sijaitsee rakennusrivien välissä.

Korttelin 1 tontti 1

Kortteli 1 sijaitsee kantatien 62 melualueella. 
Korttelin pohjoisosaan on osoitettu läjitysalue, 
joka suojaa mäen lakea melulta. Sen lisäksi läjit-
täminen tasaa tontin pohjoispäätä siten, että 
sinne voidaan sijoittaa paikoitusalue. Jotta ton-
tille voidaan rakentaa, läjityksen tason on oltava 
x m kantatien ajoradan pinnasta. Läjitysalueelle 
kasattavasta maa-aineksesta muotoillaan yhte-
näinen päältä tasainen muoto. Pinnan tulee olla 
viimeistelty tasaiseksi. Rinteen kaltevuus saa 
olla enintään 1:3 tai sellainen, että eroosion 
vaaraa ei ole. Luiskaan istutetaan mäntymetsä.

Korttelin keskellä sijaitseva yhteispiha suunni-
tellaan puistomaiseksi mäntymetsäksi, jossa 
lapset ja aikuiset voivat monipuolisesti leikkiä ja 
oleskella.
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