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1. Johdanto 

1.1 Lähiympäristön suunnitteluohjeen lähtökohdat 

Bastukärrin asemakaava-alueen lähiympäristösuunnitelma on asemakaavan laa-
timisen yhteydessä tehty täydentämään asemakaavaa sekä sen selostusta. Se 
sisältää katualueiden ja muiden yleisten alueiden ympäristön käsittelyperiaat-
teet, korttelien lähiympäristön yleispiirteisen käsittelyn ja istutusperiaatteiden 
määrittelyn. Lisäksi lähiympäristösuunnitelmassa on havainnollistettu tonttien 
liittymistä ja rajautumista ympäristöönsä.  

Lähiympäristösuunnitteluohjeiden tavoitteena on luoda puitteet toimiville ja viih-
tyisille liiketoiminnan toimintaympäristöille. Tunnistettava alueidentiteetti muo-
dostetaan lähiympäristösuunnittelun keinoin yhteistyössä muiden tekniikka-
alojen kanssa. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota keskeisten rajapintojen, kuten liikenneympäristöjen ja tonttien yh-
teensovittamiseen, jotta niistä muodostuu helposti orientoitava aluekokonaisuus. 
Lähiympäristön suunnitteluohje sisältää suositeltavia suunnitteluohjeita sekä 
sitovia määräyksiä. Määräykset on alleviivattu tekstissä. 

Suunnitteluohjeen on laatinut konsulttina Ramboll Finland Oy yhteistyössä Arkki-
tehdit Anttila & Rusanen Oy:n arkkitehti Mikko Rusasen kanssa. Suunnitteluoh-
jeen laatimiseen ovat osallistuneet Ramboll Finland Oy:sta maisema-arkkitehti 
Sari Knuuti sekä maisema-arkkitehtiyo Anna Bergman ja maisema-arkkitehtiyo., 
hortonomi AMK Sini Korpinen. Lähiympäristön suunnitteluohjeen sisältöä ovat 
ohjanneet kunta sekä yhteistyö eri suunnittelutekniikka-alojen kanssa.  

1.2 Alueen lähiympäristön laadun ohjaus ja varmistus 

Alueen tontinluovutusehtoihin ja vuokrasopimuksiin kirjataan tontin käyttäjän 
velvollisuus noudattaa lähiympäristösuunnitelman ohjeita. Kunnan ja tontin 
käyttäjän välille laaditaan tarpeelliset muut sopimukset. Lähiympäristösuunni-
telman noudattaminen osoitetaan myös rakennuslupa-asiakirjoissa sekä muissa 
luvanhakuprosesseissa. Toteutusta valvoo rakennuslupaviranomainen.  

Kasvillisuuden kehittyminen merkittäväksi osaksi alueen laadukasta imagoa vaa-
tii ammattitaitoista kasvillisuuden hoitoa. Yhtenäisyyden saavuttamiseksi, par-
haimman hoitotuloksen laadun ja kustannustehokkuuden takaamiseksi suositel-
laan, että yrittäjät käyttävät samaa kasvillisuuden hoidon palveluntarjoajaa. 
Rakennuslupahakemukseen liitetään ammattivihersuunnittelijan laatima piha-
suunnitelma. Lisäksi on laadittava tonttikohtainen kasvillisuuden hoitosuunnitel-
ma. Katujen rakennussuunnittelun yhteydessä katualueiden kasvillisuuden ta-
voitteet kirjataan hoitosuunnitelmaksi ja luovutetaan tontin hoitovastuun laajuu-
delta tontin vastuuhenkilölle. Katualueen kasvillisuuden hoitovelvoitteista laadi-
taan tarvittavat sopimukset kunnan ja tontinhaltijan välille.  

1.3 Alueen yleisilmeen tavoitteet 

Bastukärrin työpaikka-alueen tunnistettava ilme muodostuu sen julkisivusta Ke-
ravantielle päin sekä pääkatualueiden, sivukatujen ja katuaukioiden luonteesta. 
Alueen lähiympäristön vehreyteen, esteettiseen laatuun panostetaan erityisesti 
katualueilla ja sen reuna-alueilla.   

Ympäristörakentamisen toimenpiteet on valittu riittävän selkeiksi ja kookkaiksi 
kokonaisuuksiksi, jotta ne olisivat riittävän yhteismitallisia laajojen kenttämäis-
ten alueiden ja suurten rakennusyksiköiden kanssa. Katualueita rajaavat selkeät 
ja jaksotetut istutettavat reunavyöhykkeet. Nämä pehmentävät avaria liikennöi-
täviä pintoja ja visuaalisesti sekalaisia paikkoja ja rakennusten suuryksiköiden 
vaikutelmaa.  
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Alueella toimivien yritysten valaistustarpeet vaihtelevat toiminnasta riippuen. 
Valaistuksessa vältetään valon liiallista heijastumista ja pyritään käyttämään 
mahdollisimman yhtenäisiä valaisintyyppejä.  

 

Alueella käytetään paikallista kiviainesta eri muodoissaan tukimuureina, kierto-
liittymien käsittelyssä, kasvualustojen osina, pintoina sekä koko alueen julkisi-
vun muodostavassa meluvallissa. 

 

 



Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen lähiympäristön suunnitteluohje 

SIPOON KUNTA 
 
 

 

 

 

 

3 

 

 



Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen lähiympäristön suunnitteluohje 

SIPOON KUNTA 
 
 

 

 

 

 

4 

 

 



Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen lähiympäristön suunnitteluohje 

SIPOON KUNTA 
 
 

 

 

 

 

5 

 

2. Katualueet 

Asemakaava-alueella on kahdentyyppisiä katuja: pääkatu ja tonttikadut. Kaduil-
la käytetään graniittisia reunakiviä, esim. raakareunakivi 170, väri harmaa.  

Katujen istutusperiaatteena ovat suuret ja helppohoitoiset kokonaisuudet. Kas-
villisuuden valikoinnissa otetaan vuodenaikojen vaihtelu, mm. syysväri huomi-
oon. Jotta kasvillisuuden vesitalous tulee turvattua, on jatkosuunnittelussa tut-
kittava vesien ohjaamista viherkaistojen painanteisiin niin tonteilta kuin katualu-
eilta. Paikallisen kiviaineksen käyttöä suositaan katualueilla. 

 

Katujen tyyppipoikkileikkaukset, pääkatu ja tonttikatu, n. 1:600, ks.  LIITE 1 

Alueen pääkatuna toimivan kadun istutukset tehdään näyttävimmiksi. Periaat-
teena on, että peruspinta on matalana pysyvää kasvillisuutta. Peruspintaa jak-
sottavat ´blokit´, joissa on joko pylväshaapoja tai berliininpoppeleita murske-
pinnalla. Tonttiliittymien väleille voidaan istuttaa runkopuita tiiviinä ryhmänä. 
Yhden puublokin pituus voi vaihdella esim. 10-45 metrin välillä. 

Syöttökatujen kasvillisuusperiaatteet toistuvat jaksoittain. Puut istutetaan rivei-
hin. Näkymältään avoimena pidettäville alueille voidaan istuttaa villiviiniä maan-
peitekasvillisuudeksi tai niittyä. Kasvillisuusblokkien pituus tonttikadulla on lyhy-
empi kuin kokoojakadulla. 
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Katujen tyyppipohjapiirustuskaavio, pääkatu, mittakaava n. 1:500 

Katualueiden kasvillisuustyypit koostuvat jaksoista. Pääkadulla jaksoa P1 on 
enemmän kuin P2 (esimerkiksi 2+1 tai 3+1 tai 4+1), koska pääkadun vaikutel-
massa halutaan korostaa vertikaalisuutta.  
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Katujen tyyppipohjapiirustuskaavio, tonttikatu, mittakaava n. 1:500 

Tonttikaduilla jaksot T ja T2 voivat vaihdella vapaammin (esimerkiksi 2+2 tai 
3+2 tai 4+2 yhdistelmänä). Puurivien pituutta tarkastellaan tonttikohtaisesti, 
esim. järkevien tonttiliittymien saavuttamiseksi.  
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KATUALUEEN KASVILLISUUSTAULUKKO, esimerkkejä 

 Tilarakenteen 
tavoite 

Kasvilajiehdotukset ja muut pää-
elementit 

Erityistä 

Keravantie Jaksottaisuus 
kaareva- 
linjaisella 
tienjaksolla, port-
tikohdat 

 

- selkeämuotoiset puut, kuten  haapa-
ja serbiankuusi 
- selkeämuotoiset ja näyttävät pensas-
lajit, kuten vuorimänty, marja-aronia 
ja sinivatukka 

Maisema- 
valli 

Pääkatu Vertikaalisuus 
leveän katutilan 
kontrastina 

 

- selkeämuotoiset puut selkeinä ryh-
minä, esim.  pylväshaapa ja berliinin-
poppeli 
- selkeämuotoiset pensasblokit mas-
saistutuksina, esim. hanhenpaju 
- tonttien reunoilla näyttävää hienos-
tuneesti vaihtelevaa korkeaa pensasta, 
kuten tuomipihlajien eri muodot, ko-
rostuspensaana voidaan käyttää esim. 
mongolianvaahteraa 
- reuna-alueilla matalampana maan-
peitepensaana esim. seppelvarpu, 
kiiltotuhkapensas ja paljakkapaju 

 

Tonttikadut Jaksottaisuus kas-
villisuudessa, toi-
mijoiden sovitta-
minen jaksotuk-
seen 

- selkeämuotoiset puurivit , esim.  
haapa ja berliininpoppeli 
- selkeämuotoiset porrastuvat  pen-
sasistutukset reunoilla, esim. siperian-
hernepensas ja isotuomipihlaja 

 

Katuaukiot Kokoava avoin 
tila, jonka reunat 
selkeästi rajatut ja 
keskellä näyttävä 
kiviaihe 

- peruspintana kiviaines 
- reunoilla korkeita näyttäviä puita, 
kuten pylväshaapa sekä korostavina 
puina esim. pilvikirsikka 
- massiivisten ja tyyliteltyjen kiviaihei-
den yhteydessä erityislajeja, kuten 
mustamarjaorapihlaja 
- yhtenä vaihtoehtona ovat näyttävät 
koristeheinät esim. reuna-alueiden 
istutuksissa 

 

Katujen 
päätteet 

Orientoitavuutta 
parantavat näyt-
tävät päätteet 

- näyttävät puut, kuten pylväshaapa 
- mahdollisesti korostavina muita vä-
rikkäitä tai kukkivia puita  
- massiiviset kiviladonnat tai -muurit 

Vaihtoeh- 
toisesti 
kadun 
päätteessä 
voi sijaita 
esim. ra-
kennus 
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Liikennealueiden erityiskasvillisuutta 

     

2.1 Katuaukiot 

Pääkadun puoliväliin tulevasta kiertoliittymästä suunnitellaan alueen merkittävin 
ympäristöaihe. Sen keskelle rakennetaan luonnonkivistä taideteoksenomainen 
maamerkki, joka erityisvalaistaan. Aukiota reunustamaan istutetaan tonttien 
reuna-alueille esim. pylväshaaparivit, jotka toimivat avoimen aukionäkymän 
taustana teollisuusalueelle saavuttaessa. Aukioilta pyritään ohjaamaan valuma-
vedet istutusalueille. 

 

Tonttikatujen varsille sijoittuu pienempiä aukiomaisia liikennealueita. Niille ra-
kennetaan kivilouheesta ympäristöaiheita ja kasvillisuusvalinnoilla luodaan eri-
tyisiä paikkoja katuverkostoon. Näissä voidaan käyttää erilaisia ´efektikasveja´ 
massaistutuksina, kuten koristeheiniä, esim. sininata ja kastikat.  

 

Kiertoliittymäaiheita kiviaineksesta. Vasemmalla ideakuvat kuvaavat suuremman 
kiertoliittymän kivipinnan aihetta ja oikealla kiertoliittymän selkeyden tavoitetta 
sekä rajautumista reuna-alueilta.  
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Tonttialueet 

2.2 Toimintojen sijoittuminen 

Tontille sijoittuvat toimistotilat sekä mahdolliset asiakaspalvelu- ja myymälätilat 
sekä rakennuksen pääsisäänkäynti on sijoitettava kadunpuoleiselle tontin osalle. 
Teollisuustoimintaan liittyvän jätteen käsittelyyn, huoltoon, lastaukseen ja pur-
kamiseen liittyvät toiminnot on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan tontin 
takaosissa. Varastoinnin sijaintiin ja maisemalliseen laatuun tulee kiinnittää huo-
miota ja tarvittaessa käytetään umpinaisempaa aitaa.  

   

Esimerkkejä tontin kasvillisuudesta (maanpeitekasvillisuus ja koristeheinät) sekä 
suuren teollisuushallin maisemoimisesta kasvillisuuden avulla (köynnösvaijerit). 

2.3 Piha-alueet 

Piha-alueista laaditaan käyttö- ja istutussuunnitelma, jossa esitetään myös liit-
tyminen tontin reuna-alueisiin. Rakennusten sisäänkäynneille järjestetään muus-
ta ajoneuvoliikenteestä (erityisesti raskas ajoneuvoliikenne) ja pysäköintialueista 
(autopaikkoja enemmän kuin kymmenen) selkeästi erotettava jalankulkuyhteys 
(esim. korotettu kiveys). 

Rakennusten oleskelu-, taukopaikkoihin ulkoalueilla sekä asiointitilojen ja ka-
dunvarren edustaan kiinnitetään erityistä huomiota pihasuunnitelmassa. Köyn-
nösistutuksilla voidaan suurimittakaavaista rakennusta sovittaa ympäristöönsä 
sekä parantaa oleskelualueiden viihtyisyyttä. 

2.4 Tasoerot ja liittyminen ympäristöön 

Luiskat ovat ensisijaisesti istutettuja. Pienet luiskat voidaan verhoilla konelado-
tulla louhekiveyksellä.  Tukimuureina voidaan käyttää esim. kivikorimuureja. 
Kallioleikkauksiin liittyminen on esitetty kohdassa Tonttien rajautuminen luon-
nonmukaisiin alueisiin ja kallioleikkaukset. 

2.5 Kuivatuksen, pintavesien  keräämisen ja käsittelyn 
periaatteet 

Hulevesien käsittelyn perustana on hidastaa sade- ja sulamisvesien johtumista 
vesistöihin ja puhdistaa niitä. Viipymän kasvaminen tasaa tulvahuippuja, vähen-
tää niiden esiintymistä sekä torjuu eroosiota. Katu- ja tonttialueilla tutkitaan 
tontilta lähtevien hulevesimäärien vähentämisen keinoja, mikä on tehokkain 
keino niiden hallintaan.  

Bastukärrissä katualueiden ja osa tonttialueiden hulevesistä pyritään ohjaamaan 
kasvillisuusalueille ja vihreitä painanteita pitkin vettä puhdistaville laskeutusal-
taille ja/tai kosteikkoihin. Ylivuotovedet ohjataan veden puhdistamisalueille sa-
devesiverkon kautta.  

Asemakaavaehdotuksessa osoitetuilla tontin istutusalueilla varaudutaan vas-
taanottamaan, kuljettamaan ja ohjaamaan kasvillisuuden käyttöön myös muiden 
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tonttien hulevesiä. Muita hulevesiä kuljettavia ja viivästyttäviä painanteiden eh-
dotettuja sijainteja on osoitettu kartassa Lähiympäristön aiheiden kartta. 

Koska alue rakentuu pitkälti kalliolouhintapinnan päälle, on sadevesien oikeaan 
mitoittamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota, koska kallioon ei voida imeyttää 
pintavesiä. Alueelle on laadittava tarkempi hulevesien mitoituslaskelma maan-
käytön ja johdettavien vesimäärien tarkennuttua. Tässä tutkitaan myös mahdol-
lisuudet ohjata suoran sadevesijärjestelmän sijaan osittain istutusalueille ja pin-
tavesipainanteiden kautta viivyttämällä puhdistusaltaisiin. Tässä suunnitelma-
vaiheessa tutkitaan tarkemmin myös hulevesien ohjaaminen kasvillisuuden 
käyttöön ja kuljettaminen tonttien ja katualueiden istutusalueilla ja EV -alueilla. 
Pintavesien ohjaaminen istutusalueille on tärkeää kasvien vesitaloudelle.  
Katualueiden hulevesipainanteista johdetaan ylivuotoputki kunnan sadevesijär-
jestelmään. Ylivuotokaivoa ei asenneta uoman pohjalle, vaan esim. 300mm sen 
yläpuolelle siitä kuitenkin sovittaen mahdollisimman huomaamattomaksi uoman 
luiskaan. Sadevesijärjestelmästä hulevedet ohjataan tasausaltaisiin ja kosteik-
koihin ennen vesistöön purkamista. 

Katso myös kohta Hulevesialtaat - tasausaltaat ja kosteikot. 

 

Bastukärrin alueella kuivatussuunnittelijan tulee ottaa huomioon tavoite ohjata 
osa pintavesistä kasvillisuuden käyttöön. Pintavesien käsittelyssä tulee huomioi-
da tarvittaessa useamman tontin yhteinen pintavesien käsittely. Osa pintavesis-
tä olisi suotavaa ohjata tontin reuna-alueiden istutuskaistojen kautta katualuei-
den pintavesipainanteisiin. 

Sadevedet johdetaan rakennusten viereltä sadevesijärjestelmiin.  Muut kuiva-
tuksen periaatteet ja pintojen vähimmäiskaltevuudet määräytyvät alueen käy-
tön, kasvillisuuden vesitalouden erityistavoitteiden, kunnossapidon ja ulkonä-
köseikkojen perusteella.  

 

Maa-ainesten huuhtoutuminen esirakentamisen ja rakentamisen aikana tulee 
arvioida sekä tarvittaessa estää tarvittavilla suojaustoimenpiteillä.  

2.6 Aitaaminen 

Tontin saa aidata seuraavilla edellytyksillä: Yli 1,2 metrin korkuisen aidan raken-
taminen edellyttää toimenpideluvan myöntämistä kunnan rakennusvalvonnalta. 
Tontin kadun puolelle rajautuvan ja katualueelle hyvin näkyvän aidan tulee olla 
teräsrakenteinen, visuaalisesti korkealuokkainen ja tummaksi käsitelty, väri 
esim. RAL 7016 antrasiitinharmaa. Ensisijaisesti käytetään pystyjuoksuista kol-
milankaverkkoaitaa (verkon silmäkoko n. 50-200mm). Aidan ja portin tulee olla 
samankorkuiset ja väriset ja niiden tulee olla visuaalisesti mahdollisimman rau-
hallisesti tontin korkeusasemiin suhteutettu. Porrastamaton aita on visuaalisesti 
rauhallisempi kuin porrastettu. Aidan alusta kivetään noin 600mm leveydeltä 
maakosteaan betoniin asennetulla kenttäkiveyksellä kasvillisuuden hoidon hel-
pottamiseksi.  

  

Esimerkkikuva kolmilankaverkkoaidasta sekä katualueen aidan värimalli. Vä-
risävy saattaa poiketa RAOL 7016 –sävystä painoteknisistä syistä. 

Tonttialueilla, joiden toiminta ei aiheuta esteettistä haittaa yleisille tai muille 
tonttialueille ja mahdollisesti vaatii näkyvyyttä, voidaan käyttää läpinäkyvää 
aitaa. Tonttialueilla, jotka ovat epäsiistejä siellä tapahtuvan toiminnan vuoksi, 
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käytetään umpinaisempaa aitaa. Materiaalina voi olla esim. teräksinen maalattu 
reikälevy. Jos piha myöhemmin muuttuu epäsiistiksi, voidaan istuttaa nä-
kösuojaa antava pensasaidanne lähiympäristön suunnitteluohjeiden mukaan. 
Muilla alueilla, kuten tontin takaosissa, aitatyyppi on vapaasti valittavissa. 

Erityistä huomiota kiinnitetään aidan liittymiseen naapuritontin aitaan. Tämän 
vuoksi pihapiirustuksessa esitetään sekä tontin että naapuritontin aidan ylä- ja 
alapinnan korkeudet ja aitatyyppi.  

  

Esimerkkikuvia teräsreikälevyistä, joita voitaisiin käyttää umpinaisemman aidan 
mallissa, väri RAL 7016. 

2.7 Pintamateriaalit 

Katualueella ajoratojen ja kevyen liikenteen reittien pintamateriaalina on asfaltti. 
Katuun liittyvät kevyen liikenteen väylät ja piha-alueet tulee päällystää siten, 
että ne selvästi erottuvat liikennöitävästä alueesta ja pysäköintialueesta. Pääl-
lysteenä voidaan käyttää esim. betonikiveä tai -laattaa. Sama pintamateriaali 
rakennetaan katualueen kevyenliikenteen reittiin saakka.  

Laajojen liikennöitävien ja varastoalueiden pinnoitteen tulee olla sidottu, esim. 
asfaltti. Sidottujen pintojen valinnassa suositaan mahdollisuuksien mukaan lä-
päiseviä pinnoitteita, erityisesti kasvillisuusalueiden läheisyydessä. 

2.8 Säilytettävä kasvillisuus 

Tonttialueilta on pääsääntöisesti poistettu kasvillisuus alueen kiviaineksen oton 
takia ja alueen vesiolosuhteet ovat muuttuneet huomattavasti luonnontilaisesta. 
Tonttialueilla, joilla halutaan säilyttää kasvillisuutta, laaditaan puille vähintään 
silmämääräinen kuntokartoitus tonttisuunnitelman yhteydessä mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Säilytettävälle puustolle laaditaan puustonhoitosuosituk-
set ja suojausohjeet. Säilytettävä puusto suojataan riittävän suurina alueina. 
Säilytettävillä alueilla ei saa edes hetkellisesti varastoida mitään.  

2.9 Istutukset ja kasvualustat 

Istutuksissa käytetään laadukkaita taimikantoja ja riittävän suurta taimikokoa. 
Istutussuunnitelmat on teetettävä alan ammattilaisella. Suunnitelmissa huomioi-
daan alueen kuivuus, ajoittaiset tulvavedet paahteisuus ja tuulisuus. 

TONTTIEN KASVILLISUUSTAULUKKO, ohjeellinen 

 Tonttien edustaistutukset Tonttien reuna-alueet 

Pääkatu esim. näyttävät koristeheinät 
ja maanpeite- 
pensaat, tarvittaessa näyttä-
vät puurivit tai köynnös-
seinämät 

Maanpeitepensaat ja laadukkaat puu-
ryhmäistutukset, aitojen yhteydessä 
esim. köynnösistutukset  ja kukkivat 
kookkaat pensaat 

Sivukatu pääosin katuistutuksia mukail-
len + maanpeite-pensaat, 
kuten seppelvarpu ja köyn-
nökset, kuten villiviini 

 Ryhmitellyt istutusten ja metsityksen 
yhdistelmät sekä köynnösistutukset 
(metsitys luontaisen  kaltaista) 

muuta Lumenkeräyspaikoilla esim. 
neidontatar 
 

Lumenkaatopaikoilla esim. tattaret tai 
vatukat 
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2.10 Valaistus ja mainoslaitteet 

Valaistuksessa vältetään valon liiallista leviämistä ympäristöön ja häikäisyä. Ta-
voitteena on, että katualueelta katutilan elementit rajaavine rakennuksineen 
ovat voimakkaammin havaittavissa kuin tonttialueiden muu valaistus. Katuva-
laisimena käytetään laadukasta suoravartista valmisvalaisinta. Valaisimien lam-
put suojataan tasolasilla. Jatkosuunnittelun yhteydessä tutkitaan valaistuksen 
toteuttamista led-tekniikalla. Myös tonttialueilla käytetään laadukkaita, mahdol-
lisimman matalia ja yhtenäisiä valaisintyyppejä. Mahdollisia tonttivalaisimia ovat 
seinään kiinnitettävät, pylväsvalaisimet ja valonheittimet. Pääsääntöisesti kaikis-
sa valaisimissa tulee olla ylävarjostin tai muu heijastuspinta, joka suuntaa valon 
alaspäin. Valaisimien pylväät ovat ensisijaisesti kartiomaisia. Tonttialueilla suosi-
tellaan käytettävän saman tuoteperheen tai muuten yhtenäisen oloisia va-
laisimia sekä valon sävyä. Pääkadun varren tonttien suositellaan sopivan keske-
nään yhtenäisesti käytettävästä valaisintyypistä ja valon sävystä.  

Mainoslaitteille on haettava Sipoon rakennusjärjestyksen mukainen lupa. Mai-
nosvalaisinten ja valo-opasteiden tulee olla hillittyjä ja ympäristöönsä sopeutu-
via. Tonteilla mainospylonien suositellaan sijoittuvan istutusvyöhykkeelle.  

 

  

Esimerkki suoravartisesta katuvalaisimesta. 
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3. Tonttialueiden erityiskohteet 

 

3.1 Maisemavallit Keravantien varrella 

Alueen julkisivu Keravantielle on alueen imagon ja ympäröiviin alueisiin liittymi-
sen kannalta merkittävä. Keravantien varrelle rakennetaan maisemavalli. Valli 
toimii esirakentamisen aikana myös suojavyöhykkeenä melun ja pölyn suhteen. 
Maisemavallin ulkonäköön kiinnitetään erityistä huomiota ja mahdolliset raken-
teet tulee sovittaa tiemaiseman kokonaisuuteen sopiviksi. Valli rytmitetään eri-
laisiin kasvillisuusjaksoihin ja alueen sisääntulokohtia teollisuusalueelle koroste-
taan kiviaihein, ks. suunnitelmakartat. Maisemavalleille istutetaan Keravantien 
puoleiseen luiskaan runkopuita sekä ikivihreää kasvillisuutta graafiseen muo-
toon, esim. haapa- ja serbiankuusiryhmiä. Tontin puoleinen luiska metsitetään. 
Valleista laaditaan tarkemmat yhtenäiset piirustukset, vaikka valli sijaitsee use-
assa jaksossa ja eri tonttien alueella. Suunnitelmien toteutukse mahdollisesta 
vaiheistamisesta keskustellaan Tiehallinnon kanssa.  

 

 

Maisemavallin tyyppipoikkileikkaus 1:500 

 

3.2 Tonttien rajautuminen luonnonmukaisiin alueisiin ja 
kallioleikkaukset 

Tontin rajautuessa luonnonmukaisiin alueisiin pienet tasoerot pyritään sovitta-
maan istutetuin luiskin, luiskakaltevuus max. 1:1,5. Suuremmat kallioleikkauk-
set pyritään sovittamaan rakennettuun ympäristöön esim. louhimalla leikkaus-
pinta mahdollisimman pitkältä matkalta suoraksi. Kallioleikkauspinnan kaltevuu-
den tulee olla enemmän kuin 1:7 ja kallioleikkauksesta ei saa aiheutua vaaraa. 
Kallioleikkauksen alapuolinen tila voidaan käsitellä alla olevien esimerkkikuvien 
mukaisesti mielellään istutettuna alueena, jolloin istutuspinta toimii mahdollisten 
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lohkeamisen puskurivyöhykkeenä. Istutusalueilla ja niiden reunalla voidaan 
myös johtaa kunnallistekniikkaa tai pintavesipainanteita.  

Poikkileikkauksen valinnassa otetaan huomioon tonttirakentamisen vaikutukset 
näkymiin sekä myös kaukomaisemaan. Esim. pahoin ruhjoutuneilla kohdin tai 
alueilla, jotka muodostavat kaukomaisemassa metsäselänteitä tai avoimen tilan 
reunapuustoa, suositaan luiskaamista ja runsasta metsittämistä. 
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3.3 Korttelin 704 korttelialueiden T-3 ja T-1 välinen kal-
lioleikkaus 

 

Kaava-alueiden T3 ja T1 välinen kallioleikkaus louhitaan ohjeelliseen kaltevuu-
teen 2:1 ja kallioleikkauksen alusta istutetaan alla olevan kuvan mukaisesti. 
Istutusalueilla huolehditaan myös muiden tonttien hulevesien kuljettamisesta ja 
viivyttämisestä.  
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4. Suojaviheralueiden käsittely (EV) 

4.1 Suojaviheralueiden puustonhoito 

Säilyville metsäalueille ja suojavyöhykkeille sekä kehitettäville ja metsitettäville 
reunavyöhykkeille laaditaan metsänhoitosuunnitelma. Puustonhoidollisina toi-
menpiteinä suoritetaan mm. puuston valmentamista uudistumiskykyiseksi sekä 
valmennetaan tulevaa reunapuustoa kestämään avohakkuita. Puustoa harven-
netaan valikoiduilla alueilla, jotta saadaan tilaa valossa menestyville puun taimil-
le. Vanhat kuuset poistetaan ja alueet metsitetään, koska laajempien hakkuiden 
ja vesitalouden muutosten johdosta ne saattaisivat olla liian alttiita kaatumaan. 
EV-alueille kehitettävistä metsiköistä muodostetaan monilajisia ja kerroksellisia, 
jotta ne toimisivat hyvin suojapuustona. Virkistyskäytön mahdollisuudet huomi-
oidaan suunnitelmissa.  

4.2 Hulevesien viivytysaltaat - tasausaltaat ja kosteikot 

Tasausaltaiden ja kosteikkojen yhdistelmät voivat olla matalia, osin veden peit-
tämiä ja osin kasvipeitteisiä vesi- ja tulva-altaita, joihin voidaan rakentaa nie-
miä, saaria ja maakynnyksiä virtauksen hidastamiseksi sekä maisemallisista ja 
ekologisista syistä. Puustoa voidaan sijoittaa ylläpitomahdollisuudet huomioiden. 
Altaiden tarkempi koko ja tyyppi määritetään tarkemmassa suunnittelussa. Tä-
män suunnitteluvaiheen mitoitusperiaatteena on käytetty 2-5 % pinta-alaa kaa-
va-alueen valuma-alueen koosta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 2,4 neliökilo-
metriä.  

TASAUSALTAAT JA KOSTEIKOT 

 Vettä pidättävä 
ja puhdistava 
vesirakenne 

Huomioitavaa Mahdollisuuksia/ 
tavoitteita 

Koillinen 
kaava-
alueen EV-
alue  / ton-
tin osa 

 
kosteikko 
(K1) 
(ks. sivu 3) 

Kalliopinnan taso ja maa-

perä voivat rajoittaa sijoit-

tumista. Ojaverkoston 

laajempi suunnittelu. 

Pienempien hienoainesta 

keräävien altaiden käytön 

tutkiminen ylä- ja alapuo-

lelle. Yhteensovittaminen 

ET-alueen kanssa. 

Kosteikon ylä- ja alajuoksulle 

voidaan rakentaa laskeutu-

mista edistävät altaat. Virkis-

tysmahdollisuus asukkaille. 

Puustoinen ilme. 

Kaakkoinen 
kaava-
alueen EV-
alue 

 
tasausallas (T2) 
+kosteikko (K2) 

Kalliopinnan taso ja maa-

perä voivat rajoittaa  

sijoittumista.  

Kosteikosta voidaan muodos-

taa  mutkitteleva alueen 

ekologiaa rikastuttava osako-

konaisuus. Mahdollisuus 

alueen virkistyskäyttöön. 

Puoliavoin.  

Lounainen 
kaava-
alueen EV-
alue 

 
tasausallas (T3) 
+kosteikko (K3) 

Kalliopinnan taso ja maa-

perä voivat rajoittaa  

sijoittumista. ojaverkoston 

laajempi suunnittelu. 

Yhteensovittaminen ET-

alueen kanssa. 

EV-alueen uoman luonnon-

mukainen käsittely. Puo-

liavoin - puustoinen ilme . 
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5. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-
nusten ja laitosten alueen (ET) ympäristön käsit-
tely 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevat rakennukset ja laitokset ja muut raken-
teet sovitetaan ympäristöönsä. Esimerkiksi katualueiden varrella tämä tarkoittaa 
niiden sijainnin harkintaa katuistutusten ja -valaistuksen suhteen ja mahdollis-
ten istutusten toteuttamista myös ET -tontille. Tarvittaessa istutukset tehdään 
monikerroksisina viimeistellyn vaikutelman saavuttamiseksi. 

ET-alueiden toiminnot pyritään sijoittamaan alueella keskitetysti. Mikäli toimin-
not tarvitsevat aitaamista, käytetään tonttialueiden katualueiden suuntaan suo-
siteltua aitatyyppiä. Luonnonmukaisilla alueilla harkitaan maisemoivan istutuk-
sen toteuttamista.  

 

 

6. Suunnitelmaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja 
lähdemateriaali 

• Bastukärr 
Freeway Logistic City 
Työpaikka-alueen asemakaava, ehdotus 19.11.2007 

 

 

 

 

 

Espoossa 19.11.2007 

 

 

Sari Knuuti, maisema-arkkitehti MARK Mikko Rusanen, arkkitehti SAFA YKS 
362 

Ramboll Finland Oy     Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy 

 

 

 

 

LIITTEET 

1. Liite 1, katualueiden tyyppipoikkileikkaukset ja lähiympäristön käsittely 
1:300.  
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