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Kangasalan rakennusjärjestyksen 3§:n mukaan rakennuslautakunta voi antaa alueellisia tai koko kun-
taa koskevia rakentamistapaohjeita. Kangasalan rakennuslautakunta on hyväksynyt nämä ohjeet koko-
uksessaan 27.10.2004  225 §. Ohjeita sovelletaan Pitkäjärven asemakaavassa 422 korttelissa 957.

1. Suunnittelu

1.1.  Rakennustapaohjeiden tarkoitus
Näiden ohjeiden on tarkoitus opastaa rakennuttajaa ja suunnittelijaa hyviin suunnittelu- ja rakennus-
ratkaisuihin. Ohjeet täydentävät asemakaavaa.

1.2.  Suunnittelijat
Rakennuksen ja pihan suunnitteluun kannattaa varata aikaa ja rahaa. Huolellinen suunnittelu vähentää
usein rakentamiskustannuksia enemmän kuin suunnittelu maksaa. Maankäyttö- ja rakennuslaki edel-
lyttää suunnittelijoilta pätevyyttä, joka saavutetaan riittävällä koulutuksella ja käytännön kokemuksella
suunnittelutehtävistä. Pääsuunnittelija tulee nimetä erikseen.

Työmaalle täytyy hyväksyttää rakennusvalvonnassa vastaava työnjohtaja ennen rakennustyön aloitta-
mista. Hänet on hyvä ottaa mukaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Hän johtaa rakennustyötä ja
huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten, hyvän rakentamistavan sekä myönnetyn
luvan mukaisesta työn suorittamisesta.

1.3.  Neuvottelu
Suunnitelmaluonnoksista on neuvoteltava hyvissä ajoin ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä
alueen rakennusvalvontaviranomaisen ja kaavasuunnittelijan kanssa. Rakennusluvan käsittelyä no-
peuttaa jos luonnospiirustukset esitellään ennen rakennusluvan hakua.

2. Yleistä

2.1.  Alueen kuvaus
Alue liittyy Kangasalantien varteen muodostuneeseen nauhamaiseen taajamarakenteeseen. Alue oli
pääosin puolustusvoimien käytössä 1930-luvulta 1990-luvun alkuun. Tästä ajasta on jäljellä vanha
kasarmirakennus, joka nykyään on yrityskäytössä. Korttelin 957 pohjoisosassa Kangasalantien varres-
sa on II-kerroksisten rivitalojen tai kytkettyjen pientalojen tontti. Niiltä edellytetään pihapiirien suo-
jaamista melulta mm. rakennusten sijoittelun avulla. Korttelin eteläosassa on 6 tonttia, jotka on varattu
omakotirakentamiselle.

Alue on etelään Pitkäjärven rantaan päin viettävää rinnettä. Korkeusero rivitalotontilla on noin 4
metriä ja omakotitalotonteilla 2-3 metriä. Tällä hetkellä kasvillisuus on rehevää ja lehtipuuval-
taista. Valtapuina on suuria koivuja, haapoja ja leppiä. Alustassa kasvaa pieniä kuusia, pajuja ja
heinää. Alueella on myös vanhoja niittyalueita, jotka ovat edelleen avonaista maastoa tai osittain
vesakoituneet. Alueen itäosassa on liito-oravien ruokailupuita.
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2.2.  Jätehuolto
Alueella lajitellaan jätteet ja toimitetaan ne kierrätykseen. Jätteiden käsittely järjestetään kiin-
teistökohtaisesti. Jätehuollosta vastaa Pirkanmaan jätehuolto, joka antaa ohjeet jätetelineen si-
joituksesta yms. Tontilla jäteastia on sijoitettava suojaan, katokseen tai aitaukseen. Jätteiden
käsittely sijoitetaan katseilta piiloon.

Lähin hyötyjätepiste sijaitsee Nattarissa
Vatialantien ja Holvastintien risteyksessä.
Kangasalan hyötyjätekeskus palvelee Kaa-
rina Maununtyttärentie 6:ssa.

3. Tontin käyttö ja pihatilat

3.1.  Tavoite alueen yleisilmeeksi
Korttelista tulee tehdä sen näköinen, että se kertoo tämän päivän hyvästä rakentamisesta. Ra-
kentamisesta, joka ottaa huomioon olemassa olevan ympäristön (maastonmuodot ja kasvillisuu-
den), viihtyisyyden ja esteettisyyden vaatimukset. Olisi hyvä jos edes osa alueen alkuperäisestä
rakentamattomasta tunnelmasta saataisiin säilymään myös rakentamisen jälkeen; korkealla tuu-
lessa humisevat puiden latvukset ja niiden välistä siilautuva auringon valo.

3.2.  Asemapiirros
Rakennuslupaan liittyvä ase-
mapiirros on laadittava
mittakaavaan 1:200.
Asemapiirroksessa osoitetaan pi-
hajärjestelyt. Siinä esitetään mm.
korkeusasemien muokkaaminen
(olemassa olevat ja suunnitellut
korkeusasemat tontilla ja ym-
päröivällä alueella), raken-
nettavaksi aiotut rakennukset,
leikkipaikat, kulkutiet, autojen
pysäköimispaikat, käytettävät
pihan pintamateriaalit, olevan
puuston käsittely, jätehuolto ja
istutukset. Asemapiirroksessa
tulee näkyä myös naapuritonttien
rakennusten tai rakennusalojen si-
jainti.
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3.3.  Toimintojen sijoittuminen
Rakennukset ja piha tulee suunnitella yhtäaikaa, jolloin tontin kokonaiskäyttöä voidaan hallita.
Piha kannattaa jäsentää muodostamalla eri toiminnoille omat paikat. Suunnittelussa tulee ottaa
huomioon ilmansuunnat ja sisä- ja ulkotilojen välinen yhteys. Sisätilojen yhteys ulkotiloihin on
hyvä miettiä ikkunoiden, terassien ja kulkuyhteyksien sijoittamisessa, jotta näkymät avautuvat
ja toiminnot sijoittuvat oikeisiin paikkoihin. Ajoneuvoliikennealue tonteilla on tehtävä mah-
dollisimman pieneksi liikenneturvallisuudesta tinkimättä.

Omakotitonteilla rakennusala on asemakaa-
vassa sijoitettu tontin pohjoisreunaan. Näin
ollen piha-alue jää rakennuksen ja tien vä-
liin etelään suuntautuen. Oleskelualueet
sijoitetaan lämpimille ja suojaisille pai-
koille.

Oleskelupihojen, terassien ja parvekkeiden on hyvä suuntautua edulliseen ilmansuuntaan me-
luttomille alueille. Lisäksi korttelin 957 tontille 1 on osoitettava yhteisiä toimintoja, kuten oles-
kelu, leikkipaikka, pyykinkuivatus ja tomutus.

Rivitalokorttelin ulkotiloista tulisi saada polveilevia ja vaihtelevia rakennusten massoittelun,
istutusten ja ulkorakennusten sijoittelun avulla.

3.4.  Istutukset
Tavoitteena alueella on luonnonmukainen yleisilme. Alueelle on jätettävä selkeitä, mahdolli-
simman laajoja yhtenäisiä alueita, joissa puut on säilytetty antamaan viilentävää varjoa ja
ilmettä alueelle. Piha-alue on säilytettävä mahdollisimman luonnonmukaisena. Alueella
kasvaa runsaasti kookkaita koivuja ja haapoja, joita on jätettävä liito-oravien ja eri eliöiden
käyttöön.

Istutusten tehtävänä on rakennuspaikan ja piha-alueen suojaaminen katseilta, pölyltä, melulta ja
tuulelta. Laajoja tasoitettuja puuttomia nurmikenttiä on vältettävä. Jokaista asuntoa kohden on
jätettävä tai istutettava riittävästi puita ja pensaita. On hyvä jättää tontille eri kokoista
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puustoa, nuoria kasvavia puita ja varjoa antavia kookkaita puita. Istutukseen käytettäviksi la-
jeiksi suositellaan kotimaisia maisemaan sopivia lajeja ja lajeja, jotka luontaisesti viihtyvät kas-
vupaikalla. Korttelin 957 tontin 1 autopaikat on rajattava istutuksilla muusta piha-
alueesta.

Istutuksilla voi suojata oleskelualueita  ja tehdä niistä viihtyisiä.

Puiden kaataminen tontilta on luvanvaraista. Lupa voidaan ratkaista rakennusluvan yhteydessä
asemapiirroksessa esitetyn mukaisesti. Mikäli puita halutaan kaataa ennen rakennusluvan
myöntämistä, täytyy hakea erikseen maisematyölupa kaavoitusarkkitehdilta. Säilytettäväksi
tarkoitetut puut on suojattava rakennustyön ajaksi.

Oheisessa kartassa on merkitty alueet, joihin on pyrittävä jättämään puustoa.



7

3.5.  Aitaaminen
Tontteja ei saa aidata katua vastaan yhtenäisellä pensasaidalla tai rakennettavalla aidalla. Piha-
alueelle tulee kuitenkin rakentaa näköesteitä ja tilan rajaajia esim. pergoloista tai pensas- ja puu-
ryhmistä suojaamaan asuntokohtaisia ulko-oleskelutiloja ja eri toimintoja.

Kytkettyjen pientalojen ja rivitalojen tontilla (korttelin 957 tontti nro 1) on selkeästi osoi-
tettava asuntokohtainen yksityinen piha-alue. Sen tulee olla tarkoituksenmukaisesti nä-
kösuojattu. Pihan voi rajata pensasaidalla, jonka voi seinästä lähtien n. 3 metrin matkalta kor-
vata rakennetulla aidalla tai pergolalla.

Piha kannattaa rajata kadulle päin puu- ja pensasistutuksin.

Jätteiden säilytys ja komposti on suojattava
aitauksella tai istutuksella tai rakentaa se
autokatoksen yhteyteen. Katoksen, tuuhean
puun tai pensaan varjossa hajun muodostu-
minen on vähäisempää.

3.6. Liittymä
Tontin ajoneuvoliittymä ei saa leveydeltään ylittää neljää metriä. Autotalliin tai –katokseen
ajettaessa tai peruutettaessa auto pitää mahtua liikenneturvallisuussyistä kääntämään tontilla
eikä kadulla. Kortteliin 957 tontille 1 on jalankulkijoille ja pyöräilijöille rakennettava eril-
linen liittymä Tiiriläntieltä tai kevyenliikenteenväylältä, ettei ainoa tontille käynti ole park-
kipaikan kautta.
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3.7.  Valaistus
Yhteiset kulkureitit piha-alueella on hyvä
valaista tarkoituksenmukaisesti. Pientä
mittakaavaa voi korostaa valitsemalla ma-
talahkoja valaisinpylväitä tai käyttämällä
seiniä ulkovalaisinten kiinnityspaikkana.
Rakennuksiin kiinnitettävillä valaisimilla
on mahdollista valaista myös julkisivu,
mikäli valaisintyypiksi valitaan myös ylös-
päin valoa heijastava valaisin. Sopiva asen-
nuskorkeus on noin 3-4 metriä.

Erityisesti pimeät paikat on hyvä valaista.
Kauniit valot luovat tunnelmaa ja turvallisuutta.

4. Rakennukset

4.1. Tavoite rakennusten yleisilmeeksi
Rakennusten on oltava tyyliltään moderneja rakennuksia, joista ilmenee niiden rakentamisajan-
kohta. Massoittelussa ja mittasuhteissa on otettava huomioon pientalomaisuus. Värien tulee
soveltua koivuvaltaiseen ympäristöön.



9

4.2.  Maastonmuodot ja lattian korkeusasema
Rakennus on sovitettava maastoon siten,
että vältetään maaston leikkaamista ja
pengertämistä. Esimerkiksi rakennuksen
sisäisillä tasoeroilla voidaan välttää maas-
ton rajut muokkaukset. Rakennuspaikan
maanpinnat sovitetaan yhteneväksi naapu-
rin olemassa olevaan maanpinnantasoon.
Suunnitelmiin merkitään lattioiden korke-
usasemat joka rakennukseen. Julkisivu- ja
leikkauspiirustuksiin merkitään suunniteltu
maanpinnantaso niin, että kuvissa näkyy
maanpinnan yhtyminen naapuritonttien
maastoihin.

4.3.  Tontin kuivatus
Ensisijaisesti tontin sadevedet pyritään imeyttämään tontilla. Näin luonnon vesitalous säilyy
mahdollisimman muuttumattomana eikä sadevesijärjestelmä kuormitu liikaa. Jokaisen tontin
kulmalla on kuitenkin sadevesikaivo, johon voi kunnan suostumuksella johtaa osan sadevesistä
ja salaojaputkien purun.

4.4.  Pientalomaisuus ja pohjan muoto
Rakennusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon pientalomaisuus ja pieni mittakaava, mikä
mahdollistaa luonnonvalon käytön, eri huonekorkeudet, vinot sisäkatot ja vaihtelevat run-
kosyvyydet. Huoneista saadaan valoisampia pitämällä rakennuksen runkosyvyys pienenä. On
suositeltavaa avata asuinhuoneita etelään ja muihin ilmansuuntiin isoin ikkunoin. Tontilla nro 1
on rakennuksen julkisivu jaoteltava maantasokerroksessa erkkerein, katoksin, sisäänve-
doin tai muulla tavalla enintään yhden huoneiston mittaisiin jaksoihin. Asuinrakennusten
on oltava kaksikerroksisia.

4.5.  Sisäänkäynti
Rakennuksen sisäänkäynnin on oltava hel-
posti löydettävissä. Korttelin 957 tontilla
nro 1 sisäänkäynnin yhteyteen kannattaa
rakentaa asuntokohtainen kylmä varasto ja
varata katettua säilytystilaa polkupyörien
yms. säilytystä varten. Sisäänkäynti tulee
olla katettu ja sisääntulo-ovessa tai sen vie-
rellä on hyvä olla ikkuna-aukko, joka pääs-
tää päivänvaloa sisääntulotiloihin.
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Omakotitaloissa sisäänkäynnin yhteyteen on rakennettava katoksia, pergoloita tai avo-
kuisteja, joita voi käyttää oleskeluun. Kun omakotitalo sijoitetaan rinnemaastoon, kannattaa
sisäänkäyntejä olla eri tasoille.

Avokuistit ja terassit luovat ilmettä ja ovat miellyttäviä ulko-oleskelutiloja.

4.6.  Kattomaisema
Kattomuotona voi harja- eli satulakaton ohella käyttää myös kaksipuolisia pulpettikattoja. Ka-
peissa rungoissa myös yksipuoliset pulpettikatot on sallittuja. Sen sijaan auma- tai mansardi-
kattoja ei saa rakentaa. Tontilla nro 1 kattokaltevuutena on 1:8. Tontilla 1 asuinrakennuksien
kattopinta tulee jakaa vähintään kahteen osaan. Omakotitaloissa katon harjan tai lappeen
suunnan tulee olla Pitkäjärvenraitin suuntainen. Omakotitalojen kattokaltevuus on 1:4, au-
tosuojarakennuksille suositellaan samaa kaltevuutta. Katon muoto tulee olla yksinkertainen,
vaikka rakennusmassa olisikin vaihteleva.

4.7.  Ikkunat ja parvekkeet
Asuin- ja oleskelutiloissa suuret ikkunat, jotka avautuvat kahteen suuntaan tuovat hyvin luon-
nonvaloa sisätiloihin. Jotta pienet lapset näkisivät pihalle on joidenkin ikkunoiden alareuna ol-
tava lähellä lattiaa. Huoneiden pääikkunat on hyvä suunnata kadulle tai takapihalle päin, eikä
naapuriin. Ikkunajaottelun on oltava selkeää eikä pieniruutuisia ikkunoita tule käyttää. Vaaleat
ikkunan puitteet heijastavat valoa sisätiloihin paremmin kuin tummat, mutta vaaleatkin puitteet
voivat olla ulkopuolelta tummat.

Parvekkeet tulee sijoittaa talon lappeen puolelle tai päätyyn kuistin päälle. Parveketta ei saa
kattaa. Parvekkeen ja terassien kaiteiden olisi hyvä olla keveän näköisiä, esim. lasista tai teräk-
sestä tehtyjä.
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4.8.  Erilliset rakennukset
Tontilla nro 1 autopaikkojen on oltava katettuja. Niiden on sijoituttava niin, että katokset suo-
jaavat piha-aluetta melulta. Katoksien yhteyteen voi rakentaa jätehuollon tarvitsemat tilat ja
mahdollisesti ulkoiluväline-/polkupyörävarastoja.

Omakotitonteilla erillisen autosuojarakennuksen runkosyvyys saa olla enintään 6 m. Ton-
teilla 4 ja 5 eli keskimmäisillä omakotitonteilla autotallirakennus on rakennettava 2,5 m
päähän Pitkäjärvenraittia sivuavasta rajasta, koska katu ja kunnallistekniikka tulevat
siinä kohdalla kiinni tontin rajaan. Autosuojaan voi liittää kerrosalan puitteissa myös varas-
toja ja polkupyöräkatoksen. Kattokaltevuus on sama kuin asuinrakennuksessa eli 1:4. Katto-
muotona autosuojaan käy lape- tai harjakatto. Lappeen on laskettava omalle tontille päin. Eril-
listen varastorakennusten ja autokatosten olisi oltava alisteisia päämassaan nähden, hyvä sisä-
korkeus on alle 2,20 m.

     

5. Rakennusmateriaalit ja väritys

Julkisivumateriaalina on rappaus tai laudoitus tai näiden yhdistelmä. Julkisivuun pitää valita
toinen näistä päämateriaaliksi. Rapatun pinnan tehosteena käytettävä laudoitus voi olla kuulto-
maalattua, mutta suurina pintoina laudoitus tulee olla peittomaalattu. Erisuuntaisten laudoitusten
yhdistelmiä on vältettävä, samoin raskaan näköistä lomalaudoitusta. Yleensä paras lopputulos
saavutetaan yksinkertaisilla ja tarkoituksenmukaisilla ikkunoiden ja seinäpintojen jaottelulla ja
suhteilla. Katteen materiaalin omakotitonteilla tulee olla konesaumattu pelti tai betonikat-
totiili. Korttelin 957 tontilla 1 katemateriaali on vapaasti valittavissa.

Julkisivun väreiksi on valittava murrettuja ja lämpimiä sävyjä; keltaista, tiilenpunaista ja sini-
harmaita sävyjä ja tehosteina tummaa harmaata, vaaleaa harmaata ja valkoista. (Katso värimallit
LIITE 1) Ulko-ovien on oltava maalattuja puuovia. Katteen väri on tumma harmaa.

Autosuojarakennuksen julkisivu- ja katemateriaalien on oltava samoja materiaaleja ja värejä
kuin asuinrakennuksessakin. Saman tontin rakennusten on hyvä olla samaa perusväriä, vaikka
tummuusaste olisikin erilainen.
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6. Lupien hakeminen

6.1.  Asiakirjat
Rakennusluvan hakemiseen vaadittavat asiakirjat:
� Hakemus kahtena (2) kappaleena
� Valtakirja, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
� Selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa esim. jäljennös kauppakirjasta
� Virallinen ote kaavakartasta ja kaavamääräyksistä (voi lunastaa ympäristöpalvelukeskuksen

palvelupisteestä)
� Rakennuspaikan asemapiirros kolmena (3) kappaleena
� Rakennuksen pääpiirustukset tarpeellisine rakennustapaa osoittavine selvityksineen kolme-

na (3) kappaleena
� Väestörekisterikeskuksen RH 1-tilastolomake kaikista rakennuksista
� Selvitys naapurien kuulemisesta tai pyyntö, että kuuleminen hoidetaan kunnan toimesta
� Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Lomakkeet voi tulostaa myös internetistä osoitteesta
http://www.kangasala.fi/ymparisto/rakennus_lomakkeet.html

6.2.  Katselmukset ja tarkastukset
Ennen rakennustyön aloittamista pidetään aloituskokous. Korkeusasema tarkastetaan rakennus-
valvontaviranomaisen kanssa rakennuspaikalla pohjakatselmuksen yhteydessä. Rakennustyön
viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmuk-
seen. Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen käyttöönottokatselmusta, joka on erikseen tilatta-
va. Vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija tai rakennuttaja tilaa luvassa määrätyt tarkastukset.

6.3.  Työmaataulu
Hankkeen vireille tulon yhteydessä on tontille pystytettävä
näkyvälle paikalle vähintään 30 cm x 40 cm kokoinen kyltti,
josta ilmenevät ainakin työn kohde ja rakennuttaja.

6.4.  Vesijohto- ja viemäriliittymät
Kiinteistönomistajan on jätettävä kunnalle liittymishakemus.
Hakemuksen saa teknisestä toimistosta tai sen voi tulostaa
internetistä osoitteesta
http://www.kangasala.fi/tekninen/lomake/lomake.html
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LIITE 2

Tonttikohtaiset ohjeet

Tontti 1

Alue
Lehtipuuvaltaista loivasti viettävää metsää,
osittain niittyä.
Rakennukset
Kaksikerroksisia kytkettyjä pientaloja tai
rivitaloja. Erilliset autosuojat ja talousra-
kennukset.
Katto
Kattokulma 1:8. Katteen väri tumma har-
maa.
Seinät
Puuverhous tai rappaus tai näiden yhdistel-
mä. Lämpimät värisävyt.
Talousrakennukset
Autosuojat erillisissä rakennuksissa. Asun-
tokohtaiset kylmät varastotilat talousraken-
nuksissa tai sisäänkäyntien yhteydessä.

Tontit 2-7

Alue
Lehtipuuvaltaista loivasti viettävää metsää.
Rakennukset
Kaksikerroksinen omakotitalo ja erillinen
talousrakennus. Päärakennuksen harjan-
suunta on Pitkäjärvenraitin suuntainen.
Katto
Kattokulma 1:4. Katteen väri tumma har-
maa ja materiaali betonikattotiili tai ko-
nesaumattu pelti.
Seinät
Puuverhous tai rappaus tai näiden yhdistel-
mä. Lämpimät värisävyt.
Talousrakennukset
Autosuoja erillisessä rakennuksessa. Au-
tosuoja ei saa avautua suoraan tielle. Myös
muita tiloja voi sijoittaa talousrakennuk-
seen.


