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SIIPOLANRINTEEN RAKENNUSTAPAOHJEET    
 
 
YLEISTÄ 
 
Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. 
Nämä rakennustapaohjeet koskevat keskustan korttelia 2033.  Rakennustapa on määritelty 
yksityiskohtaisemmin, koska kortteli sijaitsee kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla. Ennen 
rakennussuunnittelun aloittamista rakennustarkastajan kanssa käytävässä neuvottelussa selvitetään 
tonttia koskevat asemakaavamääräykset, rakennustapaohjeet ja muut mahdolliset huomioitavat 
seikat. Tontin haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä 
tulee tontin haltijan ja pääsuunnittelijan yhdessä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan.  
 
 
RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE 
 
Siipolanrinteen kortteli 2033 täydentää Etelänkyläntien varren vanhaa ja perinteistä rakentamista. 
Rakennuksille tyypillistä on pitkät ja suhteellisen kapeat massat, lautaverhoilu ja selkeä aukotus. 
Uudisrakentamisessa on tärkeää huomioida olevien rakennusten muotokieli. Uudisrakennuksiin 
voidaan ottaa julkisivuaiheita vanhoista rakennuksista.  
 

   
Siipolanrinteen viereisten korttelien rakentamista Etelänkyläntien varrella.   
 
Alueen yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi, asemakaavan ohjeellista ja aksonometriassa esitettyä, 
rakennusten sijoittelua tulee pääpiirteissään noudattaa. Rakennusten sijoittumista, aukeamissuuntia, 
kaupunkikuvan rakentumista ja piha-alueita on tutkittu kaavasuunnittelun yhteydessä tarkasti. 
Sekundääristen rakennusten tulee olla selvästi alisteisia päärakennuksille. Runkosyvyyden on oltava 
pienempi ja harjakorkeuden matalampi kuin päärakennuksilla. 
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Osa parvekkeista voi olla upotettuna rakennusmassaan. Piha-alueiden jäsentäminen on tärkeää.  (Porvoon Länsiranta. 
Karjalainen, Patokoski, Kotina puinen kaupunkikylä, 2007. s. 153.) 
 

 
Aksonometria Siipolanrinteesta (Kuva: Arkkitehtiylioppilas Veli-Pekka Ranta). Piha-alueet aukeavat pääosin etelään ja 
länteen. Näkymiä joelle on pyritty muodostamaan mahdollisimman paljon.  
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Julkisivut voivat olla pelkistettyjä. Aukotuksella ja parvekkeilla voidaan elävöittää julkisivuja. (Vantaan Puu-Ylästö. 
Karjalainen, Patokoski, Kotina puinen kaupunkikylä, 2007. s. 165.) 
 

  
Siipolanrinteen rakennusmassoja voidaan jakaa lävistämällä niitä erilaisilla terassi- ja sisääntuloratkaisuilla. 
Vasemmalla Helsingin Kannelniitty (Karjalainen, Patokoski, Kotina puinen kaupunkikylä, 2007. s. 90) ja oikealla 
Tammisaaren Bromarv (Arkkitehti 2/2006 s.57) 
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KATTO 
 
Kattomuotona on harjakatto, jonka kaltevuudeksi suositellaan Iu½- kerroksisilla rakennuksilla 1:1½ 
ja II-kerroksisilla rakennuksilla 1:2. Piharakennusten kattokulma voi olla loivempi. Tasakattoja ei 
alueella sallita. Kattomateriaaliksi suositellaan tummanharmaata konesaumattua peltikatetta.  
 
 
JULKISIVUT 
 
Rakennusten massoittelussa ja julkisivujen suunnittelussa pitää pyrkiä selkeyteen. 
Julkisivumateriaalien tulee olla peittomaalattua puuta. Osa julkisivuista voidaan toteuttaa betoni- tai 
harkkorakenteisena rapattuna julkisivuna. Rapattuja julkisivuja voidaan pehmentää esimerkiksi 
terasseilla tai parvekkeilla. Rakennuksella tulee olla selkeä pääväri. Piharakennuksissa noudatetaan 
päärakennusten julkisivuväritystä. 
 
Väreiksi suositellaan aksonometrian mukaisesti okrankeltaista (puujulkisivut: Tikkurila 502x/ 
Teknos 7652 ja rapattu julkisivu: Tikkurila 4822/ Teknos S2040-Y20R) ja tummanpunaista 
(puujulkisivut: Tikkurila 526x/ Teknos 7741 ja rapattu julkisivu: Tikkurila 4871/ Teknos S5040-
Y80R). Etelänkyläntielle keskeisesti näkyvät julkisivut on toteuttava puuverhoiltuina. 
 

 
 
Kuvassa on esitetty korttelin 2033 sekä lähimpien kortteleiden rakentamista. Puujulkisivuina toteutettavat julkisivut on 
esitetty punaisella viivalla. (Kuva: arkkitehtiylioppilas Veli-Pekka Ranta) 
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Vasemmalla Espoon Nöykkiö (Karjalainen, Patokoski, Kotina puinen kaupunkikylä, 2007. s. 88.) ja oikealla 
Tammisaaren Bromarv (Arkkitehti 2/2006 s.56) 
 
 
TONTIN JA PIHAN RAKENTAMINEN 
 
Tontilla on suoritettava riittävät pohjatutkimukset rakennuksien perustamistavan määrittämiseksi. 
Pohjatutkimuksen yhteydessä suositellaan tontin pintakorkeusasemien vaaitsemista. Rakennusten 
lattia tulee tehdä riittävän korkealle maanpinnan yläpuolelle. Sadevesiä ei saa johtaa naapureiden 
pihalle. Tontin kuivatus on esitettävä asemapiirroksessa rakennuslupaa haettaessa.  
 
Pihat on pyritty sijoittamaan etelään ja länteen avautuviksi. Rakennusten sijoittelulla on pyrittävä 
muodostamaan tontille suojaista pihapiiriä aksonometrian mukaisesti. Piha-alueiden suunnittelussa 
voidaan lähtökohtana käyttää aksonometriaa. Alueella ei sallita väliaikaisia pressurakennelmia 
katoksiksi autoille. Puistoalueita ei saa käyttää varastointiin.   
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