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RAKENNUSVALVONTA
Rakennusvalvonnan nettisivut, yhteystiedot ja palveluajat:
https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-maankayt-
to/rakennusvalvonta/

Lupavalmistelu (neuvonta ja luvan haku) ja rakentamisen aikainen 
työmaa valvonta  tapahtuvat sähköisesti lupapiste.fi-palvelun kautta.

KARTASTOPALVELUT
Suunnittelun pohjaksi tarvittavaa kartta-aineistoa (mm. dwg-kartat ase-
makaava-alueelta) voit tilata kaupungin kartastopalvelusta karttatilauk-
set(at)lohja.fi tai puhelimitse  044 369 4456.

Kannen kuva: Iris Jägel-Balcan

https://www.lupapiste.fi/
https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-maankaytto/rakennusvalvonta/
https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-maankaytto/rakennusvalvonta/
http://lupapiste.fi
http://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-maankaytto/kartat-ja-paikkatieto/
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Uusien asuinrakennusten rakennusluvan käsittelyn yhteydessä tulee ottaa huomioon, että
kaava-alue on tie- ja raideliikenteen melualuetta.

Uusien asuinrakennusten rakennuslupaa haettaessa tulee jokaiselle asunnolle osoittaa
vähintään 15 m² melulta suojattua välittömästi asuntoon liittyvää piha-aluetta, jossa
saavutetaan VNp 993/1992 mukaiset melun ohjearvot. Meluesteenä toimivan rakennuksen
tai rakenteen toteutuminen on varmistettava ennen asuntojen käyttöönottoa, tai ohjearvojen
täyttyminen on varmistettava muulla tavoin.

Uudet asuinrakennukset tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että asuin- ja majoitustiloissa
tärinän voimakkuus ei saa ylittää rakennusluvan hakemisen aikana voimassa olevia tärinän
ja runkomelun suositusarvoja.

Paljaan hirren käyttö asuin- ja talousrakennuksien sekä piharakennelmien julkisivulla ei ole
sallittu.

Tontin rakentamattomasta alueesta voi tarvittavat ajo- ja kulkutiet sekä autopaikat
päällystää, ei kuitenkin enemmän kuin 30% tontin rakentamattomasta pinta-alasta. Muu osa
pihasta on pidettävä puutarhamaisena alueena.

Kapea katutila, pensasaidat ja korkeat puut ovat osa säilytettävää ympäristöä.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

I samband med behandlingen av ett bygglov för nya bostadshus ska det beaktas att
planområdet är ett bullerområde för väg- och spårtrafik.

När man ansöker om bygglov för nya bostadshus ska för varje bostad anvisas ett mot buller
skyddat gårdsområde på minst 15 m² med direkt anslutning till bostaden där de riktvärden
som anges i statsrådets beslut 993/1992 uppnås. Genomförandet av en byggnad eller
konstruktion som utgör bullerskydd ska säkerställas innan bostäderna tas i bruk eller
uppfyllandet av riktvärdena ska säkerställas på annat sätt.

Nya bostadshus ska planeras och genomföras så att vibrationernas styrka i bostadshus och
inkvarteringslokaler inte får överstiga de rekommenderade värden för vibrationer och
stombuller som gäller i samband med ansökan om bygglov.

Det är inte tillåtet att använda obehandlad stock på bostadshusens och
ekonomibyggnadernas samt gårdskonstruktionernas fasader.

I det obebyggda området på tomten kan de behövliga kör- och färdvägarna samt bilplatserna
beläggas, dock inte mer än 30 % av tomtens obebyggda areal. Resten av gårdsområdet
ska bevaras som trädgårdsliknande område.

Det smala gaturummet, häckarna och de höga träden är en del av miljön som ska bevaras.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:
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3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja.

Gräns för delområde.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Riktgivande tomt-/byggnadsplatsgräns.

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Stadsdels- eller kommundelsnummer.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Namn på stads- eller kommundel.

Korttelin numero.

Kvartersnummer.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller
i en del därav.

Alleviivattu roomalainen luku osoittaa ehdottomasti käytettävän kerrosluvun.

En understreckad romersk siffra anger det våningstal som ovillkorligen skall
användas.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi
tilaksi.

Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens
största våning man får använda i källarvåningen för utrymme som inräknas i
våningsytan.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan luettavaksi
tilaksi.

Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största
våning man får använda i vindsplanet för utrymme som inräknas i våningsytan.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och
tomtens/byggnadsplatsens yta.

Talousrakennuksen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Ekonomibyggnadens byggrätt i antal kvadratmeter våningsyta.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Linje som anger takåsens riktning.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden skall tangera.

Istutettava alueen osa.

Del av område som skall planteras.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Trädrad som skall bevaras/planteras.

Katu.

Gata.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.

Gata/väg reserverad för gång- och cykeltrafik.

Ajoyhteys.

Körförbindelse.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

Merkintä osoittaa, että liikennealue on varustettava meluesteellä.
Meluesteen länsipuolelta este on sovitettava maisemaan.

Beteckningen anger att trafikområdet ska förses med ett bullerhinder.
På västra sidan av bullerhindret ska hindret passa till landskapet.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.

Gata/väg reserverad för gång- och cykeltrafik där servicetrafik är tillåten.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on
oltava vähintään 32 dBA.
Ääneneristävyysvaatimus (dBA) on osoitettu asemakaavakartassa.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterväggar
samt fönster och andra konstruktioner skall vara minst 32 dBA mot denna sida av
byggnadsytan.
Kravet på ljudisolering (dBA) anges på detaljplanekartan.

Rakennusala.

Byggnadsyta.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Del av område som är reserverat för gång- och cykeltrafik.
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään.
Alueella on ja sille voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja asumistarkoituksiin.
Alueella olevien rakennusten ja piha-alueiden kaupunkikuvan kannalta arvokkaat
ominaispiirteet tulee säilyttää.

Asuin- ja piharakennukset on rakennettava siten, että ne muodon, mittasuhteiden ja
julkisivujen jäsentelyn osalta noudattavat alueella olevien rakennusten ominaispiirteitä.
Yksittäisen asuinrakennuksen ennimmäiskoko on 180 k-m².
Rakennuksiin on rakennettava taite- tai harjakatto. Uusien asuinrakennusten harjakaton
kattokaltevuuden tulee olla 1:2 ja 1:1 välillä.
Kattomateriaalina on käytettävä sileää konesaumattua peltiä tai mustaa kattohuopaa.
Julkisivumateriaaleina on käytettävä vaalea peittomaalattua puuta. Talousrakennuksien
tulee olla samasävyinen tai tummempi kuin päärakennus, tai perinteinen punamulta.
Asuinrakennusten rakennuslupaa haettaessa on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Talousrakennusten sijoittaminen s-1 alueeseen rajautuvalle katupuoliselle istutettavalle
alueelle on sallittu.

Autopaikkoja on varattava vähintään 2 ap/asunto

Alueelle laaditaan rakentamistapaohjeet.

Kvartersområde för fristående småhus, där miljön bevaras.
I området finns och där får byggas småhus med en eller två bostäder för boendeändamål.
De särdrag för byggnaderna och gårdsområdena i området som med tanke på stadsbilden
är värdefulla ska bevaras.

Bostads- och gårdsbyggnaderna ska byggas så att de i fråga om utformning, proportioner
och fasadindelning följer särdragen för byggnaderna i området. Den maximala storleken på
ett enskilt bostadshus är 180 vy-m².
Byggnaderna ska förses med mansard- eller sadeltak. Taklutningen på de nya
bostadshusens sadeltak ska vara mellan 1:2-1:1.
Takmaterialet ska vara slät maskinfalsad plåt eller svart takfilt.
Som fasadmaterial ska användas ljust täckmålat trä. Ekonomibyggnaderna ska ha samma
färgnyans eller mörkare än huvudbyggnaden eller traditionell rödmylla.
Utlåtande ska begäras av museimyndigheten i samband med ansökan om bygglov.

Det är tillåtet att placera ekonomibyggnader i ett område på gatusidan som ska planteras
och som gränsar till s-1-området.

Bilplatser ska reserveras minst 2 bp/bostad.

För området utarbetas anvisningar om byggsätt.

Lähivirkistysalue.

Område för närrekreation.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning.

Suojaviheralue.

Skyddsgrönområde.

Suojeltava rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa, eikä laajentaa. Rakennuksessa tehtävien korjaus- ja
muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen arkkitehtoninen, kulttuurihistoriallinen ja
kaupunkikuvan kannalta merkittävä arvo säilyy.

Rakennusta koskevista toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Byggnad som ska skyddas.
Byggnaden får inte rivas och inte byggas ut. Reparations- och ändringsarbeten i byggnaden
ska genomföras så att byggnadens arkitektoniskt, kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt
värdefulla karaktär bevaras.

Utlåtande ska begäras av museimyndigheten om åtgärder som gäller byggnaden.

Erillispientalojen korttelialue.
Alueella on ja sille voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja asumistarkoituksiin.
Uudisrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Rakennusten tulee muodostaa olemassa
olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus.

Autopaikkoja on varattava vähintään 2 ap/asunto

Kvartersområde för fristående småhus.
I området finns och där får byggas småhus med en eller två bostäder för boendeändamål.
Nybyggnaderna ska förses med sadeltak. Byggnaderna ska bilda en enhetlig helhet med de
befintliga byggnaderna.

Bilplatser ska reserveras minst 2 bp/bostad.

Asuinpientalojen korttelialue.
Alueella on ja sille voidaan rakentaa erillisiä pientaloja, kytkettyjä pientaloja ja rivitaloja
asumistarkoituksiin. Uudisrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Rakennusten tulee
suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten
kanssa yhtenäinen kokonaisuus.

Autopaikkoja on erillisille ja kytketyille pientaloille varattava vähintään 2 ap/asunto, rivitaloille
1,5 ap/asunto.

Kvartersområde för småhus.
I området finns och där får byggas fristående småhus, sammanbyggda småhus och radhus
för boendeändamål. Nybyggnaderna ska förses med sadeltak. Byggnaderna ska till storlek,
utformning och material bilda en enhetlig helhet med de befintliga byggnaderna.

Bilplatser för fristående och sammanbyggda småhus ska reserveras minst 2 bp/bostad, för
radhus 1,5 bp/bostad.

Kaupunkikuvallisesti arvokkaan ympäristön katualueen osa.
Kadun päällystysmateriaalin tulee sopeutua katualueisiin rajautuvaan säilytettävään
ympäristöön. Olemassaolevien pensasaitojen ja puuston säilyttämiseen on kiinnitettävä
erityistä huomiota. Alueelle laaditaan rakentamistapaohjeet.
Katualueelle ulottuvien olemassa olevien talousrakennusten korjaaminen on sallittu.

Del av ett gatuområde som stadsbildsmässigt är värdefullt.
Gatans beläggningsmaterial ska passa till den miljö som ska bevaras och gränsar till
gatuområdena. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt bevarande av befintliga häckar och
träd. För området utarbetas anvisningar om byggsätt.
Det är tillåtet att reparera befintliga ekonomibyggnader som sträcker sig till gatuområdet.

Asuin, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Rakennuspaikan kerrosalasta on vähintään ¼ käytettävä liike- tai toimistotiloja varten.

Uudis- tai korjausrakentamisessa on rakennukset rakennettava siten, että ne sopeutuvat
mittasuhteiden, julkisivun rakennusaineen, jäsentelyn ja värityksen osalta yhteen
lähiympäristön sr-kohdemerkinnällä suojeltavaksi osoitettujen rakennusten kanssa.
Uudisrakennuksiin on rakennettava harja- tai aumakatto.

Uudisrakennusten rakennuslupaa haettaessa on kadun puoleisessa julkisivupiirustuksessa
esitettävä myös naapurirakennukset. Rakennusluvan käsittelyn yhteydessä on pyydettävä
museoviranomaisen lausunto.

Autopaikkoja on varattava vähintään 1 ap/liikehuoneisto ja 1,5 ap/asunto.

Kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader.
Av byggplatsens våningsyta ska minst ¼ användas för affärs- eller kontorslokaler.

Vid nybyggnad eller reparationsbyggnad ska byggnaderna byggas så att de i fråga om
proportioner, fasadens byggmaterial, indelning och färgsättning passar ihop med de
byggnader i näromgivningen som med sr-objektsbeteckningen ska skyddas.
Nybyggnaderna ska ha ett sadel- eller valmat tak.

När man ansöker om bygglov för nybyggnader, ska i fasadritningen på gatans sida anges
även grannbyggnaderna. Utlåtande ska begäras av museimyndigheten i samband med
behandlingen av bygglov.

Bilplatser ska reserveras minst 1 bp/affärslokal och 1,5 bp/bostad.

Kaupunkikuvallisesti tärkeä rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen julkisivukorjauksia tehtäessä tulee käyttää
alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Mikäli aiemmin suoritetut rakennustoimenpiteet
ovat heikentänyt rakennuksen alkuperäisiä ominaispiirteitä, on rakennus korjaus- ja
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistäen tai muulla rakennukseen ja
ympäristöön soveltuvalla tavalla. Rakennuksen ulkoasua koskevista tai siihen vaikuttavista
korjaus- ja muutostöistä on rakennusluvan käsittelyn yhteydessä pyydettävä
museoviranomaisen lausunto.

Stadsbildsmässigt viktig byggnad.
Byggnaden får inte rivas. Vid reparation av byggnadens fasad ska ursprungliga eller
motsvarande material användas. Om tidigare utförda byggnadsåtgärder har försämrat
byggnadens ursprungliga särdrag, ska man i samband med reparations- och
ändringsarbeten sträva efter att reparera genom restaurering eller på något annat för
byggnaden och miljön lämpligt sätt. Om reparations- och ändringsarbeten som gäller eller
påverkar byggnadens exteriör ska i samband med behandlingen av bygglov begäras
utlåtande av en museimyndighet.

sr-2

Maantiealue.

Område för landväg.

s-1

Vaihe Pvm./Dat.

HYVÄKSYMISVAIHE 15.04.2020

100806040200

Mittakaava Skala1:1000

Vetovoimalautakunta/Attraktionskraftsnämnden 16.08.2017 §18
Valmisteluaineisto nähtävillä/Beredningsmaterialet är framlagt 30.8. - 29.9.2017 MRA § 30
Vetovoimalautakunta/Attraktionskraftsnämnden 18.12.2019 § 193
Kaupunginhallitus/Stadstyrelsen 13.01.2020 § 8

Ehdotus nähtävillä/Förslaget är framlagt 12.02.-12.03.2020 MRA § 27
Vetovoimalautakunta/Attraktionskraftsnämnden 15.04.2020 § 59
Kaupunginhallitus/Stadstyrelsen 04.05.2020 § ___

Kaupunginhallitus/Stadstyrelsen 27.01.2020 § 20

Kortteleihin on laadittava erillinen sitova tonttijako.

En separat och bindande tomtindelning skall uppgöras för kvarteren.

LOHJA
L38 SUNINHAKA, ASEMAKAAVAN MUUTOS
Asemakaavan muutos koskee:
Lohjan kaupungin Virkkalan kaupunginosan kortteleita 1983-1994, virkistys- ja erityisalueita sekä katu- ja
maatalousaluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat:
Lohjan kaupungin 19. kaupunginosa Virkkala, korttelit 1983-1986, 1988, 1990-1992, 1994, virkistys- ja
erityisalueita sekä katu- ja liikennealuetta.

Iris Jägel-Balcan
Kaavasuunnittelija
Planeplanerare

Valmistelija/Beredare Kaavoituspäällikkö/Planläggningschef Piirtäjä/Ritare

Leena Iso-Markku, DI, YKS/284
Kaavoituspäällikkö
Planläggningschef

Kaavoitus
Kaupunkikehitys

Planläggning
Stadsutveckling

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset.
Baskartan uppfyller kraven i 54a § i markanvändnings- och bygglagen.

Tapio Ruutiainen
Kaupungingeodeetti
Stadsgeodet

Koordinaattijärjestelmät:
Tasokoordinaatisto:
Korkeusjärjestelmä:

EUREF ETRS-GK24
N2000

Lohja
Asemakaavan muutos koskee:
Lohjan kaupungin Virkkalan kaupunginosan kortteleita 1983-1994, virkistys- ja
erityisalueita sekä katu- ja maatalousaluetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat:
Lohjan kaupungin 19. kaupunginosa Virkkala, korttelit 1983-1986, 1988, 1990-1992, 1994,
virkistys- ja erityisalueita sekä katu- ja liikennealuetta.

Lojo
Ändringen av detaljplanen gäller:
kvarteren 1983-1994, rekreations-och specialområden samt gatu- och jordbruksområde i
stadsdel Virkby i Lojo stad.
Med ändringen av detaljplanen bildas:
i stadsdel 19, Virkby i Lojo stad, kvarteren 1983-1986, 1988, 1990-1992, 1994, rekreations-
och specialområden samt gatu- och trafikområde.

KLi

L38

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt/Godkänd av stadsfullmäktige

Lainvoimainen/Vunnit laga kraft
Käsittelyvaiheet/Behandlingsskeden: Päiväys/Datumn

__.__.20__ § __

LOJO
L38 SUNIHAGEN, ÄNDRING AV DETALJPLAN
Ändringen av detaljplanen gäller:
kvarteren 1983-1994, rekreations-och specialområden samt gatu- och jordbruksområde i stadsdel Virkby i Lojo
stad.

Med ändringen av detaljplanen bildas:
i stadsdel 19, Virkby i Lojo stad, kvarteren 1983-1986, 1988, 1990-1992, 1994, rekreations- och specialområden
samt gatu- och trafikområde.

Alue, jota nämä rakentamistapaohjeet koskevat
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1.1 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN TARKOITUS

Hyvä Suninhaan alueen rakentaja,

Suninhaan kortteleiden 1983-1988, 1990-1992 
ja 1994 asemakaava hyväksyttiin kaupunginval-
tuustossa 27.5.2020. Nämä rakentamistapaohjeet 
koskevat asemakaavan AO- ja AP-kortteleita 1984 
-1986, 1988, 1990-1992 ja 1994 karttaan merkityn 
rajauksen osalta.

Asemakaavakartta ja määräykset ovat oikeusvai-
kutteisia asiakirjoja, joita tulee noudattaa. Kaavan 
mukainen rakentaminen voidaan kuitenkin to-
teuttaa useilla mahdollisilla tavoilla. Rakentamis-
tapaohje ei ole samalla tavalla sitova, mutta se 
avaa ja selittää laajemmin asemakaavamääräyksiä. 
Rakentamisohjeilla ja rakentamisen ympäristöön 
sopeuttamisella pyritään luomaan viihtyisää ja 
laadukasta asuinympäristöä, alueen suojeluarvot 
huomioiden. 

Yhtenäiseen kokonaisuuteen pyrkiminen ei kui-
tenkaan tarkoita, että rakennusten tulisi olla kes-
kenään samanlaisia. Alueella jokainen rakennus 
voi olla oma yksilönsä ja silti osa kokonaisuutta.  

Ohjeet ohjaavatkin ennen kaikkea myös naapurei-
tasi. Kun kaikki noudattavat yhteisiä pelisääntöjä, 
tiedät jo rakentaessasi, millaiseksi alue muodos-
tuu, eikä myöhemmin tule ikäviä yllätyksiä.

Rakentamista ohjaa asemakaavan lisäksi mm. 
 Lohjan rakennusjärjestys, jossa on paikallisista 

oloista johtuvia sekä hyvän elinympäristön to-
teutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisia 
määräyksiä mm. rakennuspaikasta, rakennustyö-
maasta, rakennetun ympäristön hoidosta ja kun-
nossapidosta sekä niistä toimenpiteistä ja raken-
nelmista, jotka on Lohjan kaupungissa vapautettu 
määrätyin ehdoin luvanvaraisuudesta.

Tähän rakentamistapaohjeeseen on myös kerät-
ty tiivistettyä tietoa alueella säilytettävistä omi-
naispiirteistä, jotka tulee ottaa huomioon alueen 
suunnittelussa ja rakentamisessa. Laajemman kä-
sityksen alueen historiasta ja se ominaispiirteistä 
saa asemakaavamuutosta varten laaditusta Sunin-
haan kaupunkikuvallisesta inventoinnista.  

Rakentamistapaohjeet on laadittu Lohjan kau-
pungin kaavoituksessa yhteistyössä rakennus-
valvonnan kanssa. Ilmastonäkökulmaan liittyvät 
ohjeet on laadittu yhteistyössä Canemure- ja Hin-
ku-hankkeen kanssa. 

1.2 ALUEEN YLEISKUVAUS

Kaava-alue sijaitsee Virkkalan kaupunginosassa, 
Virkkalan taajaman koillisosassa, noin 8 kilomet-
rin etäisyydellä Lohjan keskustan palveluista. 
Suunnittelualueeseen sisältyy 1920-1930 -luvuilla 
rakennettu Suninhaan asuinalue lähiympäristöi-
neen. 

Tyypillinen Suninhaan asuintalo on rakennettu 
1920-luvulla, mansardikattoinen, usein vuorattu 
peiterimalla ja maalattu vaaleaksi tai punaiseksi. 
Taloja ympäröivät puutarhat ja välttämättömät 

ulkorakennukset. Osaan rakennuksista on tehty 
julkisivumuutoksia kuten minerit-vuorauksia. Kat-
tomateriaaleina on käytetty eniten peltiä, mustaa 
kattohuopaa tai joskus mineriittiä.  Alkuperäisten 
päärakennusten korkeus vaihtelee 7 – 12 m välillä. 
Alueella on väljä korttelirakenne.

Suninhaan vanhan asuinalueen kadut ovat kapei-
ta, niitä reunustavat pensasaidat ja kaduilta näky-
vä puutarhamainen ympäristö on taaja. Tonteille 
johtavat alun perin hevosajoneuvoille tarkoitetut 
kapeat hiekkatiet. Alueen tiet olivat alun perin 
umpiteitä.  Tiet ovat nytkin noin 4-5 m leveitä, tei-
den reunoissa on yleensä avo-ojat.

Rakennuspaikkojenkin välissä on tyypillisesti ma-
talat kapeat avo-ojat. Avo-ojissa tai niiden vieressä 
kadunvarrella on pensasaidat. Pensasaidat ovat 
pääosin perinteisiä lajeja: sireenejä, orapihlajia ja 
kuusamia.  Pihat ovat kokonaan puutarhamaisia. 
Hedelmäpuut ja marjapensaat ovat sekä etu- että 
takapihoilla. Pihoilla ja katujen vieressä on usein 
yksittäisiä korkeita puita (vaahtera, koivu, kuusi, 
tammi jne), jotka ovat osa arvokasta ympäristöä.

Rakennuspaikalla on yleensä yksi päärakennus, 
jota ympäröi puutarha sekä pienet talous- ja muut 
piharakennukset. Muutamalla pihalla on säilynyt 
vanhanaikainen kaivo. Talousrakennukset ulottu-
vat kadun reunaan, ovat kapeita ja usein maalattu 
perinteisellä punaisella maalilla.  

1980-luvun jälkeen alueelta on purettu tai hä-
vinnyt muutama vanha rakennus, joiden tilalle 
on rakennettu uusi talo. 2000-luvun uudisraken-

https://lohja.emmi.fi/l/5Df2vPdPZQhn
http://lohja.emmi.fi/l/LTjQK5NjFRKS
http://lohja.emmi.fi/l/LTjQK5NjFRKS
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taminen on toteutunut uusvanhassa tyylissä. 
Isommasta massasta huolimatta ne sopeutuvat 
muodoltaan ympäristöön eivätkä erotu kokonai-
suudesta huomattavasti. 

Uudet, vuoden 1990 jälkeen rakennetut, pääasias-
sa 2000-luvun rakennukset, jakautuvat alueella 
melko yhtenäisesti jokaiseen kortteliin. Eniten 
uusia rakennuksia on keskeisen kokoojakadun, 
Karhuntien varrella. Alueelle on rakennettu myös 
uusia leveämpiä autotalleja ja talousrakennuksia 
perinteisten talousrakennusten tilalle tai lisäksi.
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2. ALUEEN SÄILYTETTÄVÄT 
OMINAISPIIRTEET JA 
RAKENTAMISTAPAOHJEET

2.1 ALUE

Alue on asemakaavassa erillispientalojen kortte-
lialuetta, jolla rakennusten ja piha-alueiden kau-
punkikuvan kannalta arvokkaat ominaispiirteet 
tulee säilyttää. Aluetta on käsitelty viidellä tasolla: 
alue, kortteli, katu, pihapiiri ja rakennukset. Alueen 
ominaispiirteet ilmenevät mittakaavatasoilla eri 
tavalla ja jokaisella rakennushankkeella on enem-
män tai vähemmän vaikutusta kaikkiin tasoihin. 
Rakentamistapaohjeet tukevat asemakaavan 
suojelumääräysten toteutumista. Ohjeiden avulla 
voidaan varmistaa, että rakennushankeen vaiku-
tukset on otettu huomioon kaikilla tasoilla.

Alkuperäisen rakennuskannan hallitsema ympä-
ristö muodostaa selkeän kokonaisuuden ja on 

Virkkalan kaupunkirakenteessa sekä maisemassa 
helposti erottuva. Linkkinä Virkkalan historialli-
seen kaupalliseen keskustaan ovat Cafe Wanha 
Virkkalan ja Hallaskarin rakennukset.

Alueen tasolla oleelliset ominaispiirteet ovat yhte-
näinen kokonaiskuva  ja  Suninhaan puutaloalueen  
selkeä erottuminen ympäröivästä rakennuskan-
nasta. Ominaispiirteet koostuvat etäisyydeltä ha-
vaittavista elementeistä kuten korttelirakenne, ra-
kennusten korkeus sekä kattotyylit ja -materiaalit.

2.2 KORTTELI

2.2.1 Kaupunkikuvan säilymisen kannalta oleel-
liset ominaispiirteet

Väljä korttelirakenne –  tonttien koko vaihtelee 
1100-2000 m2 välillä.  Laskennallinen tehokkuus 
alueella on noin e=0,10. Ruuturakenne, pihapiiri 
rajautuu suoraan katuun.  

Korttelin ulkopuolella pensasaita ja avo-ojat, kort-
telin sisällä pihojen välille usein avo-ojat, ei välttä-
mättä pensasaitoja tai aitauksia.

2.2.2 Arkkitehtuuri ja alueen ilme

Tontin ja sen rakennusten suunnittelussa otetaan 
huomioon kortteliin muodostuva kokonaisuus. 
Yhtenäinen rakentamistapa ei tarkoita, että raken-
nusten pitäisi olla samanlaisia. Yhtenäisyyttä voi-
daan luoda rakennusten sijoittelulla tontilla sekä 
sovittamisella olemassa oleviin maastomuotoihin, 
rakennusten ja katualueen keskinäisellä  suhteella, 
rakennuksen muodolla, korkeudella ja mittasuh-
teilla, kattomuodolla ja -kaltevuudella sekä  raken-
nusten värityksellä ja materiaaleilla sekä pihojen 
istutuksilla. 

Asemakaava sallii useimmiten toisen asuinraken-
nuksen ja talousrakennuksen rakentamisen, ja 
tämä onkin toteutunut esimerkiksi Hurmeenku-
jalla. Vaikka alueen tehokkuus ja korttelirakenne 
tiivistyy tätä kautta, ympäristöön sopivaa raken-
tamistapaa noudatettaessa täydennysrakentami-
nen ei heikennä alueen ominaispiirteitä. Korttelien 
tiivistyessä tulee kiinnittää huomiota pihapiirien 
visuaalisen eheyden säilymiseen hallintarajojen yli. 

2.3 KATU

2.3.1 Kaupunkikuvan säilymisen kannalta oleel-
liset ominaispiirteet

Olemassa olevan ympäristön mittasuhteet –  katu-
tila on kapea,  päärakennukset ovat 4-20m etäisyy-
dellä kaduista, talousrakennukset ulottuvat usein 
kadunn reunaan. Taloihin, tai vähintään kattoihin, 
on olemassa näköyhteys.  Varsinaisen ajoväylän 

Rakennusvuosi

1920-1930

1940-1960 luvut

1970-1980 luvut

1990-2010 luvut

rv ei tiedossa

KORTTELIALUE
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leveys on 4-6 m. Kadun varrella on pensasaidat ja 
matalat avo-ojat. 

Asemakaavan yleisistä määräyksistä:

Kapea katutila, pensasaidat ja korkeat puut ovat osa 
säilytettävää ympäristöä.

2.3.2 Toteutus

Asemakaavassa on merkinnällä s-1 osoitettu 
kaupunkikuvallisesti arvokkaan ympäristön ka-
tualueen osa: 

Kadun päällystysmateriaalin tulee sopeutua ka-
tualueisiin rajautuvaan säilytettävään ympäristöön. 
Olemassaolevien pensasaitojen ja puuston säilyttä-
miseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Alueelle 

laaditaan rakentamistapaohjeet. Katualueelle ulot-
tuvien olemassa olevien talousrakennusten korjaa-
minen on sallittu.

Katujen päällystemateriaali on tällä hetkellä vielä-
kin hiekkaa. Hiekkapintainen katu on haastavampi 
ylläpitää ja siitä voi olla pölyhaittaa.  Alueella on 
kuitenkin varsin paljon myös uutta historiallista 
kerrostumaa, joten nykyaikaisempi päällystysma-
teriaali ei välttämättä heikennä perinteistä katuku-
vaa. (Esimerkki sopivasta toteutuksesta - Moision-
pellolla 1920-30 luvun ympäristössä – Ilkankatu, 
Lallinkatu, Lövinginkatu.) 

Päällystysmateriaalia isompi vaikutus katukuvaan 
on valaisinpylväillä ja muilla mahdollisilla katuka-
lusteilla. Reunuskivet eivät sopii ympäristöön. 

Nykyajan vaatimuksia vastaava avo-oja olisi huo-
mattavasti leveämpi ja syvempi kuin nyt alueella 
olevat ojat, joten saneeratessa tulee kadun kuiva-
tus käytännössä ratkaista kadun alla. Kadunvar-
ressa näkyvien avo-ojien säilyminen osana  ko-
konaisuutta vaikka visuaalisena elementtinä on 
kuitenkin toivottavaa. 

Alueella on viisi vanhaa talousrakennusta, jotka 
ulottuvat katualueelle. Ympäristön ominaispiir-
teiden säilymisen vuoksi on näiden rakennusten 
ylläpitävä korjaaminen ja käyttö on sallitu. 

Rakennusten sijoittelulla, korkeudella, katto-
tyyleillä ja -materiaalilla sekä julkisivuratkaisulla 
on merkittävä vaikutus myös katukuvaan. 

mansardikatto

peittomaalattu lautavuoraus

avo-ojat

korkeat puut

perinteiset puu- ja pensaslajit kapeat talousrakennukset 

    kadun asti

ullakon puolikaari-ikkunat

ruutuikkunatyksinkertaisesti koristellut T-ikkunat

pensasaidat

rakennusten korkeus noin 7-12 m

kapea katutila

hedelmäpuut

puutarhamaiset isot pihat

teiden leveys 3 - 6m

KATU, PIHAPIIRI JA 
RAKENNUKSET
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2.4 PIHAPIIRI

2.4.1 Kaupunkikuvan säilymisen kannalta oleel-
liset ominaispiirteet

Rakennusten mittasuhteet ja sijoittelu – päära-
kennus ja talousrakennus asetuvat tontilla perin-
teisesti kulmittain, muodostaen puoliavoimen 
pihapiirin. Talousrakennus on asuinrakennukselle 
selkeästi alisteinen kooltaan ja tyylikieleltään. 

Pihojen puutarhamaisuus hedelmäpuineen on 
ominaispiirre, jonka säilyminen on toivottavaa. Pi-
han käyttötarkoitus ja ulkoasu ovat kuitenkin riip-
puvaisia asukkaista ja heidän tarpeistaan.  Alueella 
on säilynyt paljon perinteisiä lajeja, lisäksi koriste-
kasvien lajisto vaihtelee muodin myötä.

2.4.2 Rakennusten sijoittaminen tonteille

Alueen ominaispiirteistä johtuen on kaava-alueel-
la korttelikokonaisuuksien rakenteellisena periaat-
teena  asuinrakennuksien ja talousrakennuksien 
tai autosuojien sijoittuminen tontille kulmittain 
paloturvallisuusvaatimukset huomioiden. 

Rakennukset tulee sijoittaa tontille niille osoite-
tulle rakennusalalle asemakaavan merkintöjen 

ja määräysten mukaisesti. Asuinrakennuksien ja 
talousrakennuksien tarkaa sijaintia tontilla ei ole 
määrätty. Rakennukset tulee kuitenkin sijoittaa lä-
hiympäristön korttelirakenne ja säilytettävät omi-
naispiirteet huomioon ottaen. 

AO-63/s määräyksestä: Asuin- ja piharakennukset 
on rakennettava siten, että ne muodon, mittasuh-
teiden ja julkisivujen jäsentelyn osalta noudattavat 
alueella olevien rakennusten ominaispiirteitä.

ja

Talousrakennusten sijoittaminen s-1 alueeseen ra-
jautuvalle katupuoliselle istutettavalle alueelle on 
sallittu.

AP-16 määräyksestä: Rakennusten tulee suuruu-
deltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodos-
taa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäi-
nen kokonaisuus.

Asuinrakennus, talousrakennus tai autokatos tu-
lee suunnitella erillisiksi rakennuksiksi.

Rakennusten sijoittelussa tulee lisäksi ottaa huo-
mioon, että rakennuksen rakentamiseen ja huol-
toon liittyvät toimenpiteet sekä hulevesien hallin-
ta tulee pystyä hoitamaan oman tontin puolella.

2.4.3 Kasvillisuus ja pintamateriaalit

Tontin kadunpuoleinen reuna on istutettava. Istu-
tusten tulisi jatkua mahdollisimman yhtenäisinä, 
lukuun ottamatta kulkuyhteyttä tontille. Suurten 
nurmipintojen välttäminen on suotavaa ja nur-

men korvaamista esimerkiksi maanpeiteperen-
noilla kannattaa harkita. Mahdollista nurmikkoa 
suositellaan käytettävän vain alueilla, joissa kulu-
tus on runsasta ja joita käytetään pelaamiseen tai 
oleskeluun. 

Asemakaavan yleisistä määräyksistä: Tontin ra-
kentamattomasta alueesta voi tarvittavat ajo- ja 
kulkutiet sekä autopaikat päällystää, ei kuitenkin 
enemmän kuin 30% tontin rakentamattomasta pin-
ta-alasta. Muu osa pihasta on pidettävä puutarha-
maisena alueena.

Kapea katutila, pensasaidat ja korkeat puut ovat osa 
säilytettävää ympäristöä.

Pihojen käyttötarkoitus on muuttunut oleellisesti 
1930-lukuun verrattuna, ja nykyajalla esimerkiksi 
autojen pysäköinti vie paljon tilaa.  Mahdollinen 
ajo- ja kulkuteiden sekä autopaikkojen päällystä-
minen ei vaikuta negatiivisesti pihan ilmeeseen, 
mikäli pääosa pihasta säilyy vihreänä. Päällystys-
materiaalin valinnassa tulee ottaa huomioon sekä 
tontin että alueen ominaispiirteet. Pihan asfaltoin-
tia tulisi välttää. 

Viherhuoneita, terasseja, piha-alueita ja kasvihuo-
neita on hyvä hyödyntää myös hyötykasvien ja 
oman lähiruoan kasvattamiseen. Lohjalla on suo-
tuisa ilmasto monille hedelmäpuille, marjapen-
saille ja vihanneksille. Hyötypuutarhalle kannattaa 
valita riittävän valoinen kasvupaikka.

Alueelle ei tule istuttaa haitallisia vieraslajeja. Lisä-
tietoa: www.vieraslajit.fi.

Esimerkkeja asuinrakennuksien ja talousraken-
nuksien sijoittamisesta tontille kulmittain. 

http://www.vieraslajit.fi
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2.4.4 Aidat

Tonttien raja-aitojen on oltava pensasaitoja tai 
vapaasti kasvavia pensaita. Sen ei tule antaa kas-
vaa liian korkeaksi, suositeltava korkeus on alle 1,2 
metriä. Jos kyseinen raja on käytännön syistä ai-
dattava (kotieläimet tai lapset), rajaus tulee tehdä 
kevyesti, pensasaidan ja rakennetun aidan yhdis-
telmänä. 

Pihapiirin nurkissa olevat vanhat kaivot ja tonttien 
väliset avo-ojat ovat myös mielenkiintoisia yh-
distäviä maisemaelementtejä, joiden säilyminen 
alueella on toivottava. 

2.4.5 Jätehuolto tonteilla

Jätesäiliöiden ja kompostorien tontille sijoittelus-
ta ei saa aiheutua kohtuutonta häiriötä naapureil-
le. Säiliöillä olisi hyvä olla näkösuoja kadulle päin. 
Jos autokatos tai -talli on sijoitettu tontin kadun-
puoleiselle sivulle, voidaan keräys piste sijoittaa 
sen yhteyteen palo-osastointi vaatimukset huo-
mioiden.

Sekä puutarhajätteen että kotitalouden biojät-
teen kompostointia suositellaan joka tontille 
ravinteiden kierrättämiseksi, alueella syntyvien 
jätemäärien pienentämiseksi ja asuinalueen jäte-
kuljetusten vähentämiseksi. 

2.4.6 Hulevedet

Puhtaita kattovesiä tulee ensisijaisesti omalla ton-
tilla mahdollisuuksien mukaan viivyttää, imeyttää 
maaperään tai hyödyntää esimerkiksi puutarhan 
kasteluvetenä jo niiden syntypaikalla. Syntyvän 
huleveden määrää voidaan vähentää käyttämällä 

tonteilla mahdollisimman paljon vettä läpäiseviä 
pintoja ja kasvillisuutta. Hulevesiratkaisut on hyvä 
pyrkiä huomioimaan pihan suunnittelussa positii-
visina elementteinä, mahdollisuuksina elävöittää 
ja monipuolistaa pihojen ilmettä. Tontin hulevesiä 
ei saa johtaa naapuritonteille, kaduille tai jätevesi-
viemäriin.

Tällä hetkellä on hulevesien valunta alueella ei ole 
hallittu. Alueen hulevesijärjestelyt on tarkoitus 
uusia katurakenteiden uusimisen kanssa. Sanee-
raustöiden ajankohta ei ole vielä tiedossa. Mikäli 
tontin vedet valuvat nyt suoraan kadulle tai kadul-
ta tontille, tulisi maanomistajan olla yhteydessä 
kaupunkiin väliaikaisen ratkaisun löytämiseen. 

Tulee ottaa huomioon, että kyseessä on loivaan 
rinteeseen rakennettu vanha pientaloalue, jossa 
hulevesien tontilta tontille valumisen estäminen 
voi joskus osoittautua haastavaksi myös siis, kun 
kaikki edellä mainitut keinot ovat jo käytetty. Ta-
pauskohtaisesti löydettävä osapuolille kohtuul-
linen kompromissiratkaisu on sallittua, jos viivyt-
täminen ym. omalla tontilla ei ole mahdollista. 
Esimerkiksi yksi alueella perinteinen tapa on ollut 
tontin rajoilla korttelin läpi kulkevat matalat avo-
ojat. 

2.5 RAKENNUKSET

2.5.1 Kaupunkikuvan säilymisen kannalta oleel-
liset ominaispiirteet

Rakennuskaudelle tunnusomainen julkisivujäsen-
tely, peittomaalattu lautavuoraus, pystysuuntaiset 
ikkunat. Ikkunoissa on t-karmi, toisinaan ristikarmi, 
jossa ruudut.  Taloilla on usein taite- eli mansar-
dikatto, kattomateriaalina on käytetty konesau-
mattua peltiä. Rakennukset ovat kaksikerroksisia. 
Julkisivujen koristeaiheet ovat pelkistettyjä ja yk-
sinkertaisia. 

Talousrakennukset ovat alueella perinteisesti pu-
namullanväriset, ja niiden nurkka- ja ikkunalaudat 
ovat valkoiset. Myös keltaisen ja mustan yhdistel-
mää löytyy. 

2.5.2 Asuntojen määrä

AO-63/s korttelialueella on ja sille voidaan raken-
taa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja asumistar-
koituksiin.

AP-16 alueella on ja sille voidaan rakentaa erillisiä 
pientaloja, kytkettyjä pientaloja ja rivitaloja asu-
mistarkoituksiin. Asuntojen määrää ei ole rajoitettu.

2.5.3 Kerrosluku

AO-63/s korttelialueella tulee rakennuksen olla 
puolitoistakerroksinen. Asemakaavassa osoitettu 
kerrosluku on ehdoton  I u 1/2 - I u 2/3,  eli yläker-
taan tulee rakentaa vähintään 1/2 ja enintään 2/3 
alakerran kerrosalasta. Yksi- tai kaksikerroksinen 
rakennus ei ole sallitu. 
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Kerrosluku Iu½-Iu2/3 mahdollistaa: 2.5.4 Kerrosala

Kaava-alueella sallitun rakennusoikeuden mää-
rä on ilmoitettu joko tehokkuuslukuna (e) tontin 
kaavan mukaisesta pinta-alasta (esim. e = 0,25) tai 
rakennusoikeuslukuna kerrosalaneliömetreinä.

AO-63/s korttelialueella yksittäisen asuinraken-
nuksen ennimmäiskoko on 180 k-m².

2.5.5 Rakennuksen ulkoasu

Asemakaavassa on kaupunkikuvallisesti arvokkai-
den ominaispiirteiden säilyttämiseksi yksityiskoh-
taisia rakentamista ohjaavia määräyksiä. 

AO-63/s määräyksestä:  Asuin- ja piharakennukset 

on rakennettava siten, että ne muodon, mittasuh-
teiden ja julkisivujen jäsentelyn osalta noudattavat 
alueella olevien rakennusten ominaispiirteitä.

Rakennuksiin on rakennettava taite- tai harjakatto. 
Uusien asuinrakennusten harjakaton kattokalte-
vuuden tulee olla 1:2 ja 1:1 välillä.

Kattomateriaalina on käytettävä sileää konesau-
mattua peltiä tai mustaa kattohuopaa. Julkisivuma-
teriaaleina on käytettävä vaalea peittomaalattua 
puuta. 

Talousrakennuksien tulee olla samasävyinen tai 
tummempi kuin päärakennus, tai perinteinen puna-
multa.

Asuinrakennusten rakennuslupaa haettaessa on 
pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

AP-16 määräyksestä: Uudisrakennuksiin on raken-
nettava harjakatto. Rakennusten tulee suuruudel-
taan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa 
olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen 
kokonaisuus.

Kaikki 1920-1950 luvun rakennukset on osoitet-
tu suojelumerkinnällä sr-2, kaupunkikuvallisesti 
tärkeä rakennus.

Määräys: Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen 
julkisivukorjauksia tehtäessä tulee käyttää alkupe-
räisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. 

Mikäli aiemmin suoritetut rakennustoimenpiteet 
ovat heikentänyt rakennuksen alkuperäisiä omi-
naispiirteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöi-
den yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistäen tai 
muulla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvalla 
tavalla. 

Rakennuksen ulkoasua koskevista tai siihen vaikut-
tavista korjaus- ja muutostöistä on rakennusluvan 
käsittelyn yhteydessä pyydettävä museoviranomai-
sen lausunto.

Peruskorjaustoimenpiteet tulevat katon, julkisivun 
ja ikkunoiden osalta ajankohtaisiksi noin 30 vuo-
den välin.  Tällöin usein harkitaan tarkoituksenmu-
kaisuuden tai muun syyn perusteella muutoksia 
myös julkisivun verhouksen malliin ja väritykseen 
tai kattomateriaaliin. Samalla vaihdetaan ikkunat 
ja lisäeristetään rakennuksen vaippa lämpötalou-
dellisin syin. Näillä toimenpiteillä saattaa olla mer-
kittäviä vaikutuksia rakennuksen ulkonäköön ja 
sen sopivuuteen alkuperäiseen miljööseen. 

AP-16 korttelialueelle on kaavassa osoitettu kor-
kein on kerrosluku I u 1/2.

Kerrosluku I u 1/2 mahdollistaa:
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Rakennusten julkisivukorjauksia tehtäessä on 
mahdollista muutostöiden yhteydessä entistää 
rakennuksen alkuperäisiä ominaispiirteitä, esi-
merkiksi vaihtaa mineriittilevyt puulaudoitukseen 
tai palauttaa pystysuuntaiset ikkunat. Myös pie-
nillä toimenpiteillä on myönteinen vaikutus koko 
alueen kaupunkikuvalliseen arvoon. 

Paljaan hirren käyttö asuin- ja talousrakennuksien 
sekä piharakennelmien julkisivulla ei ole sallittu.

Uudisrakennusten harjakorkeus tulee sopeuttaa 
muihin naapuruston rakennuksiin sopivaksi. 

Julkisivuille suositellaan murrettuja tai taitettuja 
sävyjä. Värisävy ja mahdolliset korostusvärit hy-
väksytään rakennusluvan yhteydessä.

2.5.6 Energiaratkaisut julkisivuilla

Ilmalämpöpumput, aurinkoenergiakeräimet ym. 
on mahdollista sijoittaa tarkoin harkiten siten, että 
ne sopeutuvat rakennuksiin eivätkä ole heti huo-
mattavissa. Talousrakennuksien kattojen loivempi 
kattokaltevuus on sopiva esimerkiksi aurinkoke-
räimien sijoitteluun. 

2.5.7 Talousrakennukset ja autosuojat

Talousrakennuksien ja autosuojien ulkoasua kos-
kee samat määräykset ja ohjeet, mitkä on mainittu 
kappaleessa 2.5.5. 

Alkuperäiset kapeat talousrakennukset eivät vält-
tämättä sovellu nykyajan tarpeisiin autojen osalta 
- rakennuksia on mahdollista käyttää varastona, 
työtilana tai pihasaunana. Talousrakennuksen ra-

kennusoikeutta on asuinrakennusta kohti 60 k-m2, 
joten autotallin tai muun tilan tarve voi johtaa 
siihen, että vanha talousrakennus halutaan pur-
kaa pois. Kapeiden ja katualueen asti ulottuvien 
talousrakennusten säilyminen ja kunnostaminen 
alueella on kuitenkin toivottavaa. Rakennusval-
vonnalla on erityistapauksissa mahdollisuus vä-
häiseen poikkeamiseen rakennusoikeuden mää-
rästä, mikäli poikkeaminen edistää arvokkaan 
kaupunkikuvan säilymistä.

Vaihtoehtoisesti voi harkita sellaista varas-
totilan ja katoksen yhdistelmää, jonka sei-
näpinta-alasta vähintään 30% on avonais-
ta, jolloin katosta ei lasketa kerrosalaan.  
Autosuojan tai talousrakennusten korkeus tulee 
pitää kohtuullisena. 

Rakennusvaiheessa on hyvä varautua täyssähkö-
autojen hankintaan ja lataamiseen. Sähkösuun-
nittelun yhteydessä kodin sähkökeskus kannattaa 
mitoittaa sähköautojen nopeaa latausta varten, ja 
tontille on hyvä tehdä varaus sähköauton lataus-
pisteelle sopivaan kohtaan autopaikkojen yhtey-
teen. 

Polkupyörille on hyvä varata säältä suojatut ja riit-
tävän tilavat säilytyspaikat, joista on vaivatonta 
lähteä liikenteeseen ja joissa myös sähköpyörän 
lataus on mahdollista. 

Voimassa oleva asemakaava sallii useimmiten 
toisen asuinrakennuksen ja talousrakennuksen 
rakentamisen. Vaikka alueen tehokkuus ja kortte-
lirakenne tiivistyy tätä kautta, ympäristöön sopi-

vaa rakentamistapaa noudattaessa täydennysra-
kentaminen ei heikennä alueen ominaispiirteitä. 
Rakennuspaikan tiivistyessä tulee kiinnittää huo-
miota pihapiirien visuaalisen eheyden säilymiseen 
hallintarajojen yli.   

2.5.8 Parvekkeet ja terassit

1920-1930- tai 1950-luvun rakennuskokonaisuuk-
siin ei ole alkuperäisesti kuulunut isoja parvekkei-
ta tai oleskeluterasseja. Nykymaailmassa ne ovat 
kuitenkin tärkeä osa omakotitalon pihaa. Alueelle 
rakennettavat parvekkeet, terassit ja katokset tu-
lee  sovittaa yhteen alueella säilytettävien omi-
naispiirteiden kanssa ja suunnitella luontevaksi 
osaksi rakennusten arkkitehtuuria.

2.6 YMPÄRISTÖHÄIRIÖT

2.6.1 Melunsuojaus ja tärinä

Uusien asuinrakennusten rakennusluvan käsitte-
lyn yhteydessä tulee ottaa huomioon, että koko 
kaava-alue on tie- ja raideliikenteen melualuetta. 
Liikennemelusta on laadittu selvitys. Alueellista 
melunsuojausta on tarkoitus toteuttaa melues-
teen avulla Hanko-Hyvinkään tien varrelle. Esteen 
toteutumisen mahdollinen ajankohta ei ole vielä 
tiedossa. Ilman meluestetta tieliikenteen aiheutta-
ma melutaso ylittää liikennemeluselvityksen mu-
kaan päiväohjearvon osittain kortteleissa 1986 ja 
1994. 

Asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa 
ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalentti-



13Suninhaan pientaloalueen rakentamistapaohjeet

2 RAKENTAMISTAPAOHJEET

tason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä 
yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. (VNp 933/1992)

Yleisistä määräyksistä: Uusien asuinrakennusten 
rakennuslupaa haettaessa tulee jokaiselle asunnolle 
osoittaa vähintään 15 m² melulta suojattua välittö-
mästi asuntoon liittyvää piha-aluetta, jossa saavu-
tetaan VNp 993/1992 mukaiset melun ohjearvot. 

Meluesteenä toimivan rakennuksen tai rakenteen 
toteutuminen on varmistettava ennen asuntojen 
käyttöönottoa, tai ohjearvojen täyttyminen on var-
mistettava muulla tavoin. 

Korttelien 1986 ja 1994 tonttien suunnittelussa 
tulee varmistaa riittävän suuren melulta suojatun 
oleskelualueen muodostuminen piha-alueelle. 
Muilla alueilla ei selvityksen laadinta-ajankohdan 
arvioiden mukaan ole vaatimuksia. 

Raideliikenteestä aiheuttuvan tärinän mahdolli-
nen vaikutus rakennushankkeseen ja tärinämit-
taustarve tulee selvittää rakennuslupavaiheessa. 

Yleisistä määräyksistä: Uudet asuinrakennukset 
tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että asuin- ja 
majoitustiloissa tärinän voimakkuus ei saa ylittää 
rakennusluvan hakemisen aikana voimassa olevia 
tärinän ja runkomelun suositusarvoja.

Jotkut henkilöt voivat kokea ajoneuvoliikenteestä 
ja rataliikenteestä  aiheutuvan melun ja tärinän 
haitallisena.

2.7 ILMASTONÄKÖKULMA

2.7.1 Suunnittelu

Uuden rakennuksen suunnitteluvaiheessa lyödään 
lukkoon suurin osa asumisen tulevista käyttö- ja 
energiakustannuksista. 

Rakentamisessa tulee suosia ratkaisuja, joissa ra-
kennuksen hyvä energiatehokkuus yhdistyy uu-
siutuvien energialähteiden hyödyntämiseen ja 
sähköiseen liikenteeseen varautumiseen.

Määräyksiä ja ohjeita rakennuksen energiatehok-
kuuteen liittyvistä asioista, esimerkiksi rakennuslu-
pahakemukseen liitettävästä energiaselvityksestä: 

Rakennuksen energia- ja ekotehokkuus (Ympä-
ristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu)

Energiatodistus (Motiva)

Energiatodistusrekisteri hyväksytyistä energia-
todistusten laatijoista

Energiatehokas koti -hanke (Motiva)

2.7.2 Lämmitysratkaisut

On suositeltavaa, että uusiin pientaloihin toteu-
tetaan uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä 
energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä lämmitysjär-
jestelmiä. 

Suoran sähkölämmityksen tilalle tai vähintään sen 
rinnalle suositellaan energiatehokkaita lämpö-
pumppuratkaisuja: ilmalämpöpumppuja, ilmave-
silämpöpumppuja ja poistoilmalämpöpumppuja. 
Lämpöpumpun ulkoyksikkö on hyvä sijoittaa si-

säänvedon kohdalle ja verhoilla rakennuksen ark-
kitehtuuriin sopivalla materiaalilla.  

Vesikiertoista lämmitysjärjestelmää kannattaa 
harkita sen joustavuuden vuoksi: siihen on mah-
dollista liittää päälämmitysratkaisun rinnalle myös 
jälkikäteen erilaisia tukilämmitysmuotoja kuten 
aurinkokeräimiä ja -paneeleita tai varaava tulisija.

Päälämmitysratkaisun tueksi ja sähkönjakelun 
häiriöihin varautumiseksi pientaloihin suositel-
laan rakentamaan nykyaikainen varaava tulisija, 
jonka pienhiukkaspäästöt ovat vähäisiä. Varaavan 
tulisijan voi suunnitella osaksi vesikiertoista läm-
mitysjärjestelmää. Suositellaan tulisijoja, joille on 
myönnetty Pohjoismainen ympäristömerkki. Mi-
käli taloon rakennetaan tulisija, tontille tarvitaan 
katettu polttopuiden säilytyspaikka.

Ohjeita lämmitysjärjestelmän hankintaan, pien-
talot (Motiva)

Lämpöä ilmassa – Lämmitysjärjestelmät, Ilma-
lämpöpumput (Motiva)

2.7.3 Rakennuksen elinkaari

Puurakentamista suositellaan hiilen sitomisen nä-
kökulmasta: puurakenteinen talo toimii hiilen va-
rastona koko elinkaarensa ajan. 

Tavallisen omakotitalon hiilijalanjäljestä suurin 
osa muodostuu asumisen aikaisesta energian- ja 
vedenkulutuksesta, mutta mitä energiatehok-
kaammasta rakennuksesta on kyse, sitä suurem-
maksi muodostuu käytettyjen rakennusmateriaa-
lien ja -tuotteiden osuus rakennuksen elinkaaren 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennuksen_energia_ja_ekotehokkuus
http://energiatodistus.motiva.fi/
https://www.energiatodistusrekisteri.fi/public_html?p=laatijat&command=browse
https://www.energiatehokaskoti.fi/
https://www.motiva.fi/files/4155/Ohjeita_lammitysjarjestelman_hankintaan.pdf
https://www.motiva.fi/files/4155/Ohjeita_lammitysjarjestelman_hankintaan.pdf
https://www.motiva.fi/files/175/Ilmalampopumput.pdf
https://www.motiva.fi/files/175/Ilmalampopumput.pdf
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aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä.

Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa kannat-
taa tutustua rakennuksen koko elinkaaren hiilija-
lanjäljen laskennan periaatteisiin.

Ohjeistus Elinkaaren hiilijalanjäljen yhdenmu-
kaiseen laskentaan (Green Building Council Fin-
land)

Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmer-
kin kriteerit täyttävien rakennustuotteiden hyö-
dyntäminen on yksi tapa pienentää valittujen 
rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ilmastovai-
kutuksia. Joutsenmerkittyjä tuotteita löytyy esi-
merkiksi tulisijoista. Myös koko omalle pientalon 
rakennushankkeelle on mahdollista saada Jout-
senmerkki:

Joutsenmerkki koko rakennukselle (Ympäristö-
merkintä Suomi Oy)

http://figbc.fi/elinkaarimittarit/laskentaohjeet/elinkaaren-hiilijalanjalki/
http://figbc.fi/elinkaarimittarit/laskentaohjeet/elinkaaren-hiilijalanjalki/
https://joutsenmerkki.fi/teemat/rakentaminen/
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