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Näkymät Keravantieltä kirkkomaiseman yli kohti OP- ja Domino-korttelia

PUUVYÖHYKKEET

korkeus 15-20 m
korkeus 10-15 m
korkeus n. 10 m

KATSELUPISTE A

KATSELUPISTE B

TERVEYSKESKUS 
HARJAKORKEUS 
37,7 M

DOMINO
HARJA-
KORKEUS  
37,5 MKeravantie

Öljytie



Terveyskeskuksen lisärakennus ei näy Keravantieltä tai Öljytieltä katsottaessa ainakaan kesäaikana. Domino-korttelin rakennukset eivät nouse 
terveyskeskusta korkeammiksi ja voidaan olettaa, etteivät Dominon rakennukset näy metsäisen vyöhykkeen takaa terveyskeskusta enempää. 
Suojaavan puuston säilymisestä kirkkomaiseman ja Domino-korttelin välissä on kuitenkin huolehdittava.

Leikkaus (Katselupiste A - Domino)

Leikkaus (Katselupiste B - Domino)

Näkymä katselupisteestä A.

Näkymä katselupisteestä B.

puut 15-20 m
maasto +19,7 m

puut 10-15 m
maasto +15,0 m

Kirkkomaiseman ja 
OP + Dominon välillä 
olevan puustoisen 
vyöhykkeen latvuk-
set ovat Keravan-
tieltä katsottaessa 
suunnilleen samalla 
näkymälinjalla kuin 
Dominon harja.

+28,9

+10,5

37,5 m

37,5 m
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NÄKYMÄ ISO KYLÄTIELTÄ

Näkymä Iso Kylätieltä etelään päin hankkeen toteuduttua   
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liikepysäköinti

Iso Kylätie

autokatos

piha

liike

Iso Kylätie

pysäköinti

piha

terassi

+14.5

14.5

+21.0

+15.0

+ 17.8+18.0 autotalli

+18.0

+15.0

+18.1+19.0(aputila)

Svärdfältinpolku

aputila

Svärdfältinpolku

+19.0(aputila)

autotalli

+ 17.8

+29.7

+32.2

+24.7

+24.7

+29.8

+29.8

+32.3+32.2

liikepysäköinti

Iso Kylätie

autokatos

piha

liike

Iso Kylätie

pysäköinti

piha

terassi

+14.5

14.5

+21.0

+15.0

+ 17.8+18.0 autotalli

+18.0

+15.0

+18.1+19.0(aputila)

Svärdfältinpolku

aputila

Svärdfältinpolku

+19.0(aputila)

autotalli

+ 17.8

+29.7

+32.2

+24.7

+24.7

+29.8

+29.8

+32.3+32.2

LEIKKAUS B-B  1:500

LEIKKAUS C-C  1:500

KORTTELI 1014, NIKKILÄ
VIITESUUNNITELMA

Korttelin rakeisuus on samaa 
luokkaa ympäristön kanssa, 
kahteen osaan jakautuvan ra-
kennusmassan ansiosta.

Iso Kylätien varrella raken- 
nusten korkeus on yksi - kolme 
kerrosta, naapurustoon sopeu-
tuen.

Rakennukset madaltuvat rintee-
seen noustessaan ja uppoavat 
osittain maastoon mahdollis-
taen pysäköinnin piilottamisen 
taajamakuvasta.
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Iso Kylätie
pihaSvärdfältinpolku

+14.2
+18.0 Iso Kylätie

pihaSvärdfältinpolku
+14.2

+18.0

ALUELEIKKAUS A-A  1:1000

ALUEJULKISIVU ISO KYLÄTIELTÄ 1:1000
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Iso Kylätie
pihaSvärdfältinpolku

+14.2
+18.0 Iso Kylätie

pihaSvärdfältinpolku
+14.2

+18.0

ALUELEIKKAUS A-A  1:1000

ALUEJULKISIVU ISO KYLÄTIELTÄ 1:1000

SR-Raudan kortteli ei näy 
laajemmassa maisemaku-
vassa mihinkään suuntaan, 
vaan jää olemassaolevan 
rakenteen ja puuston sisään.

Katujulkisivussa Iso Kylätieltä rakennukset ovat samaa mittakaavaa, korkeintaan yhtää korkeita kuin lähellä olevat nelikerroksiset rakennukset
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JOHDANTO

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon suurimman taajaman ja 
hallinnollisen keskuksen Nikkilän keskustassa, Iso Kylätien 
varrella. Alue käsittää voimassa olevan asemakaavan 
mukaisen korttelin 1014, joka rajautuu idässä Iso Kylä-
tiehen, etelässä Mixintiehen, lännessä Svärdfältinpolkuun 
ja pohjoisessa Eläkeläispolkuun. Itäosastaan kortteli liit-
tyy Iso Kylätien varren vanhoista kaksikerroksisista puu-
taloista muodostuvaan kokonaisuuteen. Maasto laskee 
korttelissa itään kohti Iso Kylätietä ja Sipoonjokilaaksoa.

Viitesuunnitelman tavoitteena on esittää mittakaavalli-
sesti ympäristöönsä soveltuva, mutta riittävän tehokas 
ja toteuttamiskelpoinen asuinkortteli asemakaavoituksen 
pohjaksi. Suunnitelman lähtökohtana on, että Ison Kylä-
tien varren kaksikerroksinen huonokuntoinen liikerakennus 
puretaan. 

Tavoitteena on mahdollistaa etupäässä pienehköistä 
esteettömistä asunnoista koostuvien asuinkerrostalojen 
rakentaminen. Toiveena on, että liikerakentaminen Iso 
Kylätien varressa on mahdollista, mutta suunnitelma voi-
daan toteuttaa myös ilman liiketiloja. Rakentaminen tulee 
voida toteuttaa vaiheissa. 

NÄKYMÄ MIXINTIELTÄ

Näkymä idästä Mixintieltä kohti SR-Raudan korttelia tällä hetkellä.

Näkymä lännestä Mixintieltä kohti SR-Raudan korttelia. 
Suunnitelma täydentää sekavan ja hajanaisen, aukkoja täyn-
nä olevan katujulkisivun ehjäksi.

Näkymä idästä Mixintieltä kohti SR-Raudan korttelia hankkeen toteuduttua. Ra-
kennukset nousevat rinteeseen muodostaen katujulkisivua




