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SANTALANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
 
 
RAKENNUSTAPAOHJEET: 
 
 
1.1. Johdanto  

 
Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on edistää viihtyisän, laadukkaan ja omaleimaisen asuinympäristön 
syntyä. Lähialueilla on noudatettu vuosien varrella modernia rakennustapaa ja ohjeiden tarkoituksena on 
taata ilmeen jatkuminen Santalantien alueella. Yhtenäiset ohjeet takaavat kaikille samankaltaiset 
lähtökohdat riippumatta rakentamisajankohdasta. Lisäksi ohjeilla pyritään joustavaan toteuttamiseen 
kunnan ja rakentajien kesken. 
 
Asemakaavoitettu alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin viisi kilometriä Naantalin keskustasta 
länteen. Kaava-alueeseen kuuluu läntisin osa Isokylän Kultaranta Golfin golfkentästä sekä kentän ja 
rantakiinteistöjen väliin jääviä alueita. Lisäksi alueeseen kuuluu Raision kaupungin virkistysalue, 
Kesäranta. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 32 hehtaaria. 

 
2.1. Yleistä: 

 
Naantalin kaupungin rakennusjärjestyksessä annetaan rakentamiseen liittyviä määräyksiä, jotka 
täydentävät maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen säännöksiä sekä muita maan käyttämistä ja 
rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä. 

 
Santalantien alueella rakennussuunnittelijan pätevyyden tulee olla vähintään A-luokkaa. 
 
Luonnossuunnitelmat on hyvä esitellä rakennustarkastajalle ennen luvan hakemista. 

 
2.2. Rakennusten sijoittaminen: 
 

Rakennukset tulee suunnitella maaston muotojen mukaan. Maastonmuotoihin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota, jotta vältytään tarpeettomilta täytöiltä ja leikkauksilta. Erityisesti on vältettävä sileiden 
avokallioiden rikkomista. Samoin alueen säilytettävän puuston vaurioitumattomuus on pyrittävä 
takaamaan. 
 
Rakennusta tai sen osaa ei saa rakentaa 4 metriä lähemmäksi tontin rajaa, ilman naapurin suostumusta. 
Kortteleissa 12, 14 ja 15 saa rakentaa 4 metriä lähemmäksi tontin rajaa, naapurin suostumuksella. 
Rakennusten vesikaton ylin korkeus saa olla enintään 9,0 metriä luonnollisesta maanpinnasta. 
Autotallit ja -katoset tulee suunnitella siten, että auton kääntäminen on mahdollista omalla tontilla. 

 
2.3. Aluekokonaisuudet 
 

Alue on jaettu edellä esitetyn mukaisesti kortteleittain viiteen (A-E) aluekokonaisuuteen, joilla rakennusten 
ulkoasun tulee määritellyin osin olla yhteneväinen. Aluekokonaisuudet rajautuvat Santalantien ja 
Kotkavuorentien varrelle. 
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2.4. Rakennuksen muoto, materiaalit ja väritys 
 

Korttelikohtaiset ohjeet: 
 
 
A - Kortteli 8 

 
Katto: 

- pulpetti- / lapekatto, murrettu harjakatto, tasakatto tai viherkatto, kaltevuus 1:3 - 1:6 
- katemateriaalina rivipelti, huopa tai viherkatto, sävyt: Tumman harmaa tai musta, poikkeuksena 

viherkatto 
Julkisivut: 

- Julkisivun päämateriaalina rappaus tai puu 
- Julkisivun värityksessä tulee pyrkiä rauhalliseen yleisilmeeseen käyttämällä rakennuksen 

pääväreinä korkeintaan kahta eri väriä. Lisäksi voi käyttää muita värejä tehosteina talon 
yksityiskohdissa. 

- Julkisivun pääsävyt luonnonläheisiä harmoonisia vaaleita sävyjä, kuten vaalean ruskea, vaalean 
harmaa. Pieniä osia julkisivussa saa korostaa tummin luonnonläheisin harmoonisin sävyin, kuten 
musta, tumman harmaa. 

- Umpinaisia korkeita sokkelipintoja on vältettävä, yli 800 mm sokkelikorkeuksia tulee välttää. 
Muuta: 

- Erillinen autotalli tai talousrakennus tulee sopeuttaa mittasuhteiltaan, kattomuodoltaan, 
materiaaliltaan ja väritykseltään päärakennukseen. 

- Kiinteän aidan rakentaminen vaatii aina luvan asemakaava-alueella. Aidan väri on sopeutettava 
rakennusten väreihin. Aitaaminen tulee suunnitella yhdessä naapurien kanssa ja aidan korkeus 
saa olla maksimissaan 1200 mm. Aitaamisessa tulisi ensisijaisesti suosia pensasaitoja tai puiden 
muodostamia aidanteita.  

 
 
B - Korttelit 9, 10, 11 JA 13 

 
Katto: 

- pulpetti- / lapekatto, murrettu harjakatto, tasakatto tai viherkatto, kaltevuus 1:3 - 1:6 
- katemateriaalina rivipelti, huopa tai viherkatto, sävyt: vaalean tai tumman harmaa, poikkeuksena 

viherkatto 
Julkisivut: 

- Julkisivun päämateriaalina rappaus tai puu 
- Julkisivun värityksessä tulee pyrkiä rauhalliseen yleisilmeeseen käyttämällä rakennuksen 

pääväreinä korkeintaan kahta eri väriä. Lisäksi voi käyttää muita värejä tehosteina talon 
yksityiskohdissa. 

- Julkisivun pääsävyt luonnonläheisiä harmoonisia sävyjä, kuten valkoinen, vaalean harmaa, 
tumman harmaa, vaalean ruskea, harmahtavan vihreä. Pieniä osia julkisivussa saa korostaa 
pääsävyistä poiketen luonnonläheisin harmoonisin sävyin. 

- Umpinaisia korkeita sokkelipintoja on vältettävä, yli 800 mm sokkelikorkeuksia tulee välttää. 
Muuta: 

- Erillinen autotalli tai talousrakennus tulee sopeuttaa mittasuhteiltaan, kattomuodoltaan, 
materiaaliltaan ja väritykseltään päärakennukseen. 

- Kiinteän aidan rakentaminen vaatii aina luvan asemakaava-alueella. Aidan väri on sopeutettava 
rakennusten väreihin. Aitaaminen tulee suunnitella yhdessä naapurien kanssa ja aidan korkeus 
saa olla maksimissaan 1200 mm. Aitaamisessa tulisi ensisijaisesti suosia pensasaitoja tai puiden 
muodostamia aidanteita.  
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C - Kortteli 12 

 
Katto: 

- pulpetti- / lapekatto, murrettu harjakatto, tasakatto tai viherkatto, kaltevuus 1:3 - 1:6 
- katemateriaalina rivipelti, huopa tai viherkatto, sävyt: Tumman harmaa tai musta, poikkeuksena 

viherkatto 
Julkisivut: 

- Julkisivun päämateriaalina puu 
- Julkisivun värityksessä tulee pyrkiä rauhalliseen yleisilmeeseen käyttämällä rakennuksen 

pääväreinä korkeintaan kahta eri väriä. Lisäksi voi käyttää muita värejä tehosteina talon 
yksityiskohdissa. 

- Julkisivun pääsävyt luonnonläheisiä vaaleita tai tummia harmoonisia sävyjä, kuten vaalean 
ruskea, vaalean harmaa, tumman ruskea tai musta. Pieniä osia julkisivussa saa korostaa 
pääsävyistä poiketen luonnonläheisin harmoonisin sävyin. 

- Umpinaisia korkeita sokkelipintoja on vältettävä, yli 800 mm sokkelikorkeuksia tulee välttää. 
Muuta: 

- Korttelialueella saa rakennukset rakentaa naapuritontin rajaan ja naapurirakennukseen kiinni, 
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten suunnittelemiseksi yhtenäiseksi ja 
omaleimaiseksi kokonaisuudeksi. 

- Talousrakennukset ja katokset kuten autotallit ja -katokset ovat merkittävä korttelikokonaisuutta 
täydentäviä elementtejä. Niiden tulee muodostaa asuinrakennusten kanssa ilmeeltään, 
materiaaleiltaan, väreiltään ja korkeusmaailmaltaan yhteen sopiva ja hallittu kokonaisuus. 

- Aitaaminen suunnitellaan yhtenäiseksi koko korttelialueella. Aidan väri on sopeutettava 
rakennusten väreihin. Aitaamisessa tulisi ensisijaisesti suosia pensasaitoja tai puiden 
muodostamia aidanteita. Mahdollisten terassien ja pihojen rajaaminen aidoilla tulee 
rakennussuunnittelun yhteydessä suunnitella yhtenäiseksi koko korttelialueella.  

- Tontilla numero 3 on muinaismuistokohde 
 

D - Korttelit 14 JA 15 
 

Katto: 
- pulpetti- / lapekatto, murrettu harjakatto, tasakatto tai viherkatto, kaltevuus 1:3 - 1:6 
- katemateriaalina rivipelti, huopa tai viherkatto, sävyt: vaalean tai tumman harmaa, poikkeuksena 

viherkatto 
Julkisivut: 

- Julkisivun päämateriaalina rappaus tai puu 
- Julkisivun värityksessä tulee pyrkiä rauhalliseen yleisilmeeseen käyttämällä rakennuksen 

pääväreinä korkeintaan kahta eri väriä. Lisäksi voi käyttää muita värejä tehosteina talon 
yksityiskohdissa. 

- Julkisivun pääsävyt luonnonläheisiä harmoonisia vaaleita sävyjä, kuten beige, vaalean harmaa. 
Pieniä osia julkisivussa saa korostaa tummin luonnonläheisin harmoonisin sävyin, kuten musta, 
tumman harmaa. 

- Umpinaisia korkeita sokkelipintoja on vältettävä, yli 800 mm sokkelikorkeuksia tulee välttää. 
Muuta: 

- Korttelialueella saa rakennukset rakentaa naapuritontin rajaan ja naapurirakennukseen kiinni. 
Tässä tapauksessa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota tonttien rakennusten 
suunnittelemiseksi yhtenäiseksi ja omaleimaiseksi kokonaisuudeksi. Rajalle rakennettaessa 
rajanaapureilta tarvitaan tätä varten kirjallinen suostumus. 

- Erillinen autotalli tai talousrakennus tulee sopeuttaa mittasuhteiltaan, kattomuodoltaan, 
materiaaliltaan ja väritykseltään päärakennukseen. 

- Kiinteän aidan rakentaminen vaatii aina luvan asemakaava-alueella. Aidan väri on sopeutettava 
rakennusten väreihin. Aitaaminen tulee suunnitella yhdessä naapurien kanssa ja aidan korkeus 
saa olla maksimissaan 1200 mm. Aitaamisessa tulisi ensisijaisesti suosia pensasaitoja tai puiden 
muodostamia aidanteita.  
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E - Korttelit 16, 17, 18 JA 19  
 

Katto: 
- pulpetti- / lapekatto, murrettu harjakatto, tasakatto tai viherkatto, kaltevuus 1:3 - 1:6 
- katemateriaalina rivipelti, huopa tai viherkatto, sävyt: Tumman harmaa tai musta, poikkeuksena 

viherkatto 
Julkisivut: 

- Julkisivun päämateriaalina puu 
- Julkisivun värityksessä tulee pyrkiä rauhalliseen yleisilmeeseen käyttämällä rakennuksen 

pääväreinä korkeintaan kahta eri väriä. Lisäksi voi käyttää muita värejä tehosteina talon 
yksityiskohdissa. 

- Julkisivun pääsävyt luonnonläheisiä harmoonisia tummia sävyjä, kuten tumman harmaa, tumman 
ruskea, harmahtavan vihreä, musta. Pieniä osia julkisivussa saa korostaa pääsävyistä poiketen 
luonnonläheisin harmoonisin sävyin. 

- Umpinaisia korkeita sokkelipintoja on vältettävä, yli 800 mm sokkelikorkeuksia tulee välttää. 
Muuta: 

- Erillinen autotalli tai talousrakennus tulee sopeuttaa mittasuhteiltaan, kattomuodoltaan, 
materiaaliltaan ja väritykseltään päärakennukseen. 

- Kiinteän aidan rakentaminen vaatii aina luvan asemakaava-alueella. Aidan väri on sopeutettava 
rakennusten väreihin. Aitaaminen tulee suunnitella yhdessä naapurien kanssa ja aidan korkeus 
saa olla maksimissaan 1200 mm. Aitaamisessa tulisi ensisijaisesti suosia pensasaitoja tai puiden 
muodostamia aidanteita.  

- Korttelin 17 tonteilla numero 2 ja 3 on muinaismuistokohde. 
 
2.5. Kasvillisuus ja istutukset 

 
Olemassa olevaa puustoa tulee säilyttää ja osa pihasta voidaan jättää luonnontilaiseksi. Tontilla 
kasvava nuorikin puusto kannattaa säilyttää niiltä osin kuin se on mahdollista. Paikalla kasvaneet 
taimet ovat varmasti talvenkestäviä ja kasvavat nopeammin kuin ostotaimet. Säilytettävät puut 
tulee rakennusaikana suojata. Alueilla, joissa puustoa on tarkoitus säilyttää, ei saisi varastoida 
rakennustarvikkeita eikä liikkua koneilla, jotta kasvien juuristo ei vaurioituisi. Rakentamisen 
aikana, suurten koneiden liikkuessa tontilla puihin syntyy helposti runkovaurioita, jotka 
huonontavat puun ulkonäköä ja saattavat aiheuttaa lahovian. Yksittäisten puiden runkovaurioita 
estää parhaiten rungon laudoitus. Tehokkain suoja saadaan aitaamalla säilytettävä alue, jolloin 
myös pohjakasvillisuudella on mahdollisuus säilyä. Istutettavien kasvien osalta olisi hyvä suosia 
kotimaista alkuperää olevia ja paikalliseen lajistoon sopivia kasveja. 
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2.6. Väripaletit kortteleittain 

 
 
A - Kortteli 8 

 
 
 
B - Korttelit 9, 10, 11 JA 13 

 
 
 
C - Kortteli 12 

 
 
 
D - Korttelit 14 JA 15 

 
 
 
E - Korttelit 16, 17, 18 JA 19  
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2.7. Havainnekuvat 

 
Esimerkkikuvia alueelle ulkoasultaan sopivista rakennuksista. 

 
 
 
 
 

 
1-kerroksinen talo 

 
 
 
 
 
 
 

 
2-kerroksinen rinneratkaisu 

  
 


