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Asemakaavamääräykset
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• Ohjaavat rakentamista.

• Laaditaan kuhunkin paikkaan ja alueelle sopiviksi.

• Pientaloalueiden rakentamiseen halutaan yleensä 
jättää paljon suunnitteluvaraa.

• Korttelisuunnitelmat ohjaavat suunnittelua. 

Kuva: Osa Jupperi I - Laaksolahti I asemakaavasta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus



Asemakaavamääräykset
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• Korttelialueen pääkäyttötarkoitus

• Rakennusoikeuden määrä
• Rakennusoikeus
• Lisärakennusoikeus talousrakennuksille (usein §)

• Rakennusten suurin sallittu kerrosluku. Joskus 
osoitetaan pakollisena (alleviivaus)

• Rakennusala eli alue, jonka sisään rakennukset saa 
sijoittaa tontilla

• Rajaan kiinni rakentaminen 
• Asuntojen lukumäärä ja / tai tonttijako
• Istutettavat alueet

• Suojeltavat kohteet: luonnonsuojelu ja 
rakennussuojelu

• Myös yleisille alueille, kaduilla ja puistoihin voidaan 
antaa kaavamääräyksiä. 
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Kuva: Osa Kallvik I,  asemakaavasta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus



Asemakaavamääräysten pykälät (§)

• Hulevesien hallinta
• Piha-alueet tontilla
• Piha-alueiden liittyminen katuun tai puistoon
• Aitaaminen
• Pengerrykset, louhiminen

• Autopaikkojen määrä

• Rakennusten värisävyt
• Kattokulmat
• Harjan suunta

Kuva: Osa Kurtinmalmin asemakaavasta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus



Korttelisuunnitelmat ja Rakentamistapaohjeet
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Antaa ohjeita ja esimerkkejä toteutukseen.

• Tontin yksityiskohtien suunnittelu
• erilaiset näkymät, kalliomuodostelmat, suuret 

kivet, painanteet, kauniit puut, valoisuus eri 
vuorokauden aikaan

• Rakennuksen sopivuus tontille ja ympäristöönsä
• tavoitteena viihtyisän naapuruston 

rakentuminen Kuva: Bassenkylän rakentamistapaohje vuodelta 2008, A-Konsultit



Kauklahti, Bassenkylä

Rakentamistapaohje, 2008
Kumppaninkuja 4
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Tiivis, verrattain kaupunkimainen pientaloalue

• Julkisivumateriaalina pystysyyntainen maalattu puupaneeli + tehosteosat 

jotain muuta 

• Väritys vaalea (erillinen kaaviokuva) 

• Harjakatto, harjan suunta, räsytäiden mitat ja luonne, materiaali, 

kattokaltevuus 1:4

• Väritys tummanharmaa.

• 2 autopaikkaa

• Rajautuminen katuun kiveyksellä tai muulla hallittulla materiaalilla, 1 puu

• Aidat, pengerrykset ja katokset ympäristöön sovittaen. Tukimuurit 

matalahkoja. 

Bassenkylä, Rakentamistapaohje 2008, A-Konsultit



Kurttila, Kurtinmalmin asemakaava

Lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma, 2009
Mäkituvantie 1 
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Tiivistä, modernia pientalorakentamista

• 2 kerroksisia erillistaloja
• Harjakatto
• Esimerkkeinä kaksi talotyyppiä C ja D.
• Julkisivut modernit, ei tyylilainoja.
• Asuntopihojen jäsentämiseen pensasaidat.
• Ei turhaa louhimista, korottaminen rajallisesti, kallistukset maltillisia, 

puita ja pensaita.

• 2 autopaikkaa.

Kuvat: Kurtinmalmi Lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma, Ark.tsto Jukka Turtiainen Oy



Kurttila, Taltrikinmäen asemakaava

Taltrikinmäen korttelisuunnitelma, 2015 
Lusikkatie 5

9

Tavoitteena vehreä pientaloalue

• Rakennukset tulee sijoittaa korttelisuunnitelman periaatteiden 

mukaisesti. Talousrakennuksia saa sijoitta rakennusalojen 

ulkopuolelle. 

• Selkeät ja nykyaikaiset julkisivut.

• Suositus on järjestää sisäänkäynti kadun puolelta.

• Tumman harmaa harja- tai pulpettikatto. 

• Pihan ja sisäänkäyntien luonteeseen tulee kiinnittää huomiota.

• 2 autopaikkaa, joista toinen katettu ja toinen aidattu pensailla.

• Maastonmuodot tulee ottaa huomioon pihasuunnittelussa.

• Tontilla sijatisevaa avokalliota voidaan haluttaessa louhia tai säilyttää.

• Lusikkatien näkemäalueet tulee ottaa huomioon kasvillisuudessa.

• Hulevesien ohjaus ja viivytys on tärkeätä, mm. rinteen vuoksi.
Kuvat: Taltrikin korttelisuunnitelma, Kaupunkisuunnittelukeskus



Mäkitupa ja Kallvik I kaava-alueet 

Ei korttelisuunnitelmia

Kurttilan asemakaavojen tavoitteet:

• Alueet kaavoitetaan pientalovaltaiseksi asuinalueeksi paikalliset erityispiirteet huomioiden.

• Alueilla otetaan huomioon luontoarvot ja kulttuuriarvot. 

• Mäkitupa – kaavoitusta ohjannut jonkin verran vuonna 1946 laadittu rakennussuunnitelma 
(Alkon omakotialue no 2, 24.5.1946).
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Kurttila, Mäkitupa
Alustalaisentien ja Palkollisentien tontit
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Kaavamääräyksiä:

• Sitova kerroslukumerkintä II
• Lisärakennusoikeutta on talousrakennuksille 
• Rakennusten pääasialliset julkisivumateriaalit ja värisävyt
• Talousrakennusten korkeus
• Pihojen pintamateriaalit
• Hulevesien imeyttäminen ja hallinta sekä Lambrobäckenin puron 

suojelu
• Maakaasuputken läheisyys (100 m) tulee ottaa huomioon mahdollisia 

louhintoja tehtäessä (rakennuslupavaihe)
• Osa Palkollisentien tonteista sijaitsee pohjavesialueella.



Kurttila, Kallvik I 
Rengasuunintien tontit 
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Kaavamääräyksiä:

• Rengasuunintie 6, 8, 10 ja 12 tehokkuusluku on e=0,35, ei lisärakennusoikeutta
• Rengasuunintie 4 a ja b:n tehokkuusluku on e=0,20, lisärakennusoikeutta 20 %

• Asuntokohtaisia työtiloja saa rakentaa, kunhan ei aiheuta häiriötä asumiselle.

• Rakennusten pääasialliset julkisivumateriaalit ja värisävyt
• Kattomuodot ja kattomateriaalit
• Pihojen pintamateriaalit
• Hulevesien imeyttäminen ja hallinta
• Auton säilys sille osoitetulla alueella.

• Maakaasuputken läheisyys (100 m) tulee ottaa huomioon mahdollisia louhintoja tehtäessä 
(rakennuslupavaihe)



Kurttila, Kallvik I 
Kanisterikujan, Kanisteritien, Kapsäkinkujan ja Ranatien tontit
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Kaavamääräyksiä:

• Rakennusoikeus on tehokkuudella e=0,30
• Näille tonteille ei osoiteta lisärakennusoikeutta, mutta Salkujettajantien varren tonteilla saa rakentaa 

asuntokohtaisia työtiloja 15 % asunnon kerrosalasta.

• Rakennusten pääasialliset julkisivumateriaalit ja värisävyt
• Kattomuodot ja kattomateriaalit
• Pihojen pintamateriaalit tukevat hulevesien imeystä ja tonttien liittyminen yleisiin alueisiin 

suunniteltava huolella. 
• Hulevesien imeyttäminen ja hallinta
• Tontin autopaikat

• Maakaasuputken läheisyys (100 m) tulee ottaa huomioon mahdollisia louhintoja tehtäessä 
(rakennuslupavaihe) ja maadoituksissa (kortteli 45150).



Lintuvaara, Muuttolinnunmäki I
Talvilinnuntie 48

14

Kaavamääräyksiä:

• Rakennusoikeus e=0,25

• Lisärakennusoikeutta pienvarastolle, autotallille ja viherhuoneelle on 15 % 

kaavaan merkitystä rakennusoikeudesta

• Melumääräys

• Hulevesien käsittelyä ohjataan

• Maalämpökaivoja voi porata virkistysalueen puolelle kaupungin 

sijoutusluvalla.

• 2 autopaikkaa / asunto



Laaksolahti, Jupperi I – Laaksolahti I
Kaivoskuja 3
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Kaavamääräyksiä:

– Erillispientaloja 

– Rakennusoikeus tehokkuudella e=0,25

– Suurin sallittu kerrosluku on kaksi

– 1 asunto / tontti

– 2 autopaikkaa / asunto
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Kiitos!

Kuva: Kurtinmalmin lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma, Ark.Tsto Jukka Turtiainen Oy


