
RAKENTAMISTAPAOHJE

R o n n i n k u j a 

Ronninkujan alue Tursolassa on maastoltaan tasaista, 
vanhaa Ronnin talon puutarhaa, joka on sijainnut ennen 
pellon reunassa. Alue rajautuu nyt uuteen omakotialuee-
seen Vainiometsäntien varressa ja avoimeen puistomaise-
maan. Maaperä on maaperäkartan mukaan hietaa ja alue 
on myös pohjavesialuetta.

Alueen toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota taloista 
muodostuviin aluekokonaisuuteen, joka istuu hyvin kult-
tuurimaiseman reunaan syntyneen omakotialueen vie-
reen.

Ohjeiden tarkoitus
Näiden neuvojen ja ohjeiden tarkoitus on opastaa raken-
nuttajaa ja suunnittelijaa hyviin suunnitteluratkaisuihin ja 
antaa asemakaavaa täydentäviä ohjeita rakennusten si-
joituksesta ja ulkoasusta. 

K A N G A S A L A N  K U N T A

TYÖMAATAULU

Tontille tulee jo ennen rakennustyön aloit-
tamista pystyttää vähintään 0,3 x 0,4 m 
kokoinen kyltti, josta ilmenevät ainakin 
työn kohde ja rakennuttaja.
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Ohjeet ovat rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksy-
mät ja ne koskevat Vainiometsäntien asemakaavan kort-
teleita 5307 ja 5323.

Ikkunoiden suuntaaminen ja koko

Kapea rakennusrunko ja läpiavautuvat huoneet hyödyn-
tävät parhaiten paikan ominaisuuksia. Ikkunoiden tulisi 
olla pystysuuntaisia, korkeita, jotta lapset ja kotieläimet 
näkevät pihalle. Niillä myös luodaan alueelle modernia ja 
yhtenäistä ilmettä. 

Ikkunan koko ei vaikuta sen hintaan juuri lainkaan. Huo-
neen valoisuuteen parinkymmenen sentin korotus vaikut-
taa kuin pilven lipuminen auringon edestä.

Ikkunoiden tulee kuvastaa rakentamisajankohtaa, niin 
kuin rakennuksen muutoinkin. Pikkuruutuiset tai muut 
1800- ja 1900-luvun nostalgiaa henkivät mallit irtoristi-
koineen eivät kuulu Tursolan alueelle

Asemakaavaan liittyvä 
havainnepiirros.

Parvekkeet
Parvekkeet tulisi rakentaa rakennuksen pitkälle sivulle. 
Parvekkeen leveys saa olla enintään kolmannes raken-
nuksen pituudesta. Parvekkeen kaiteen tulee olla puuta.

Suuntaa antavia julkisivuväriesimerkkejä

Materiaalit ja väritys

Hallittu vaihtelevuus
Rakennusten julkisivuissa tulee olla kortteleittain toisiin-
sa soveltuvat, murretut sävyt. Voimakkaita, maisemasta 
erottuvia sävyjä, kuten sitruunankeltaista tai aniliininpu-
naista pitää varoa.

Hienostuneet materiaalit
Julkisivulaudoituksen tulee olla lautaa. Hirsi tulee kysee-
seen vain sillä erityisedellytyksellä, että sitä on käytetty 
erityisen modernein keinoin.

Jotkin helppohoitoisina markkinoitavat materiaalit saat-
tavat olla kertakäyttöisiä. Muovipinnoitettuja peltejä ei 
yleensä voi maalata, galvanoituja taas voi.

Korttelikohtaiset ohjeet

Rakennusten sijoitus 
Asuinrakennuksen kerrosluku on asemakaavan mukaises-
ti 1u½. 

Talousrakennus tulee rakentaa erillisenä sille varatulle ra-
kennusalalle. Suojaisan pihapiirin muodostaminen on tär-
keää kylmien pohjoistuulien takia.

Korttelin 5307 tonttien 1 ja 2 kiinteistön eteläraja on poh-
joisemmassa kuin hyväksytyssä asemakaavassa. Suun-
nittelussa käytetään tulkittua asemakaavaa eli pohjoi-
sempaa kortteliviivaa (näiden ohjeiden kannessa olevassa 
kaavakartassa ruskeaksi väritetty alue on tonttia).

Katto
Kattokulma ja katteen väri on määrätty asemakaavassa. 
Kattokulma on 1:2 ja katteen väri tummanharmaa. Katon 
muoto on satula- eli harjakatto.

Julkisivut
Julkisivumateriaalina tulee käyttää peittomaalattua puu-
ta asemakaavan mukaisesti. Julkisivuvärityksen tulee olla 
tummahko oheisen valikoiman mukaan. 

Asuinhuoneiden pääikkunoiden tulee olla vähintään 140 
cm korkuisia. Pieli- ja nurkkalaudoissa ja kaiteissa tulee 
käyttää yksinkertaisia muotoaiheita ja välttää nikkarityy-
lisiä pitsejä. 

Talousrakennukset
Talousrakennuksen tulee olla päärakennusta matalampi 
ja runkosyvyydeltä päärakennusta pienempi. Kaavassa 
on määrätty päärakennuksen kattokulma. Talousraken-
nuksessa tulee kattokulmana olla 1:3.



Julkisivu on rauhallinen, kun 
siinä on käytetty vain yhtä 
materiaalia ja harkittua epä-

symmetrisyyttä.

Yhdensuuntainen julkisivulau-
doitus sopii puujulkisivuihin. 
Harkittu epäsymmetrisyys on 

toivottavaa.

Rauhaton julkisivu. Julki-
sivuihin ei sovi erilaisten ma-
teriaalien yhdistäminen eikä 
puujulkisivuihin sovi erilais-
ten laudoitusten yhdistämi-

nen. Liiallista symmetrisyyttä 
pitäisi välttää.

Rakennukset ja kulttuurimaisema
Tursolan alue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaaseen 
kulttuurimaiseman reunaan. Rakentamisen muodoilta ja 
mittasuhteilta edellytetään sen vuoksi huolellista sovitta-
mista maisemaan.

Jakamalla tilat useisiin rakennuksiin voidaan muodostaa 
suojaisa pihapiiri. Autosuoja tai talousrakennus sopii suo-
jaamaan pihaa. Rakentamisen mittakaavasta tulee näin-
perinteinen ja inhimillinen.

Ajoneuvoliittymä
Liittymä tulisi olla leveydeltään 3-4 metriä, enimmillään 
5 m. Liikenneturvallisuuden takia autosuojaan ajo osoite-
taan pihan kautta, ei suoraan kadulta. Tämä edistää myös 
katunäkymän yhtenäisyyttä. 

Katuliittymään tulee rakentaa rummut (200 PEH).

Tonttien pihapuiksi sopivat koivun lisäksi esim. vaahtera 
tuomaan väriä syysmaisemaan. Tonttien välille voi istut-
taa ryhminä esim. pihasyreeniä tai siperianhernepensas-
ta (n. 3-5 metriä korkeita). Myös hedelmäpuut ja mar-
japensaat tuovat peltotonteille puutarha-maista ilmettä. 
Tonteille sopivat hyvin yksittäisinä kohokohtina esim. eri 
syreenilajit, kuten nuokkusyreeni, unkarinsyreeni tai ja-
losyreenit sekä juhannusruusu.

Tontin käytön suunnittelu kokonaisuutena
Suunniteltaessa kannattaa piirtää asuintilat ja pihatilat 
samaan kuvaan, jotta tontin kokonaiskäyttöä voidaan hal-
lita. Tällöin voidaan miettiä, mitä näkyy ikkunoista, mitä 
on oven edessä, kuinka kuljetaan ulko-oleskelutiloille tai 
miten huoneet avautuvat eri ilmansuuntiin. Raken-nuslu-
pakuvissa asemapiirros esitetään mittakaavassa 1:200.

Rakennusten suuntaus
Yhteistilaisuuksissa tai naapurien kanssa neuvotellen so-
vitellaan viereisten rakennusten sijoittelua niin, että tär-
keimmistä tiloista ja pihoilta saadaan esteettömiä näky-
miä. Neuvottelu luonnosvaiheessa rakennusvalvonnan 
kanssa on tärkeää.

Lattian korkeusasemat
Naapuriasuntojen korkeusasemia koetetaan sovitella toi-
siinsa etukäteen. Korkeusasemia määriteltäessä on otet-
tava huomioon katukorkeudet ja pintavesien virtaukset.

Tontin kuivatus
Tontin kuivatusjärjestelmä esitetään Kangasalan Veden 
sadevesiviemäröintiin sopivaksi. Kadun alla kulkeva sade-
vesilinja on tarkoitettu kadun ja rakennusten salaojavesi-
en kuljetusta varten. 

Tontin katto- ja pintavedet on ensisijaisesti imeytettävä 
tontilla. Tontin pintavesiä voidaan myös johtaa katujen si-
vuojiin. Kadun ja tontin välisiä sivuojia ei saa täyttää. 

Salaojiin kertyvä vesi on mahdollista johtaa Kangasalan 
Veden sadevesiviemäriin.

Ulkotilojen ja sisätilojen suunnittelua kannattaa tehdä yhtä aikaa 
asemapiirroksen avulla. Oleskelutilat kannattaa sijoittaa lämpöi-
siin ilmansuuntiin. Myös naapuritonttien rakennusten tai raken-
nusalojen sijainti tulee esittää.

Suunnittelijan pätevyys
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelijoilta 
koulutusta ja riittävää kokemusta suunnittelualan tehtä-
vistä. Pääsuunnittelija tulee nimetä erikseen.

Neuvottelu
Suunnitelmaluonnoksista tulee käydä neuvottelemassa 
hyvissä ajoin ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä 
rakennusvalvonnan kanssa. Tämä nopeuttaa luvan käsit-
telyä.

Tekniset verkostot
Vesihuollon ja katujen suunnittelusta vastaa kunnan tek-
ninen keskus. Kangasalan Vesi –liikelaitos antaa yksityis-
kohtaiset ohjeet vesihuoltoliittymistä.

Sähköliittymästä tulee sopia Vattenfall Verkko Oy:n kans-
sa. Puhelin- ja tietoliikenneverkon rakentamisesta vastaa 
Elisa Oyj. Postilaatikon sijoittamisesta saa tietoja Kanga-
salan postista. Jätehuollosta vastaa Pirkanmaan Jätehuol-
to Oy, joka antaa ohjeet jätetelineen sijoituksesta.

Rakennuspaikan käsittely

Maastomuotojen huomioon ottaminen
Alueen maasto on tasaista. Toteutuksessa kiinnitetään 
huomiota aluekokonaisuuteen, lattiakorkeuksien ja tont-
tien pintojen yhtenäi-syyteen ja toisiinsa sovittamiseen.

Maisemaan sopivat istutukset
Tontit on sijoitettu vanhaan puutarhaan, joka on sijainnut 
pellon reunassa. Pensas- ja puuistutuksissa tulisi suosia 
suomalaisia lajeja ja jaloja lehtipuita. Pihasta saa käyt-
tökelpoisen tilan, kun sijoittaa istutukset tontin reunoille 
tiiviinä vyöhykkeinä ja jättää keskeisen tilan esim. laatoi-
tetuksi ja nurmikoksi. Näin myös hoito on helpointa.

Seuraavassa esitetään maisema-arkkitehdin istutussuosi-
tuksia. 
Tontit voi rajata avoimeen maisemaan esim. vapaasti kas-
vavilla kukkivilla pensasistutuksilla sekä puustosaarek-
keilla. Matalampien kukkivien pensasaidanteiden, kuten 
erilaisten angervojen (norjanangervo, rusopajuangervo, 
keijuangervo tai ruusuangervo, korkeus n. 1,0-1,2 met-
riä) yli avautuvat näkymät maisemaan. Puusaarekkeet 
estävät tuulia ja rajaavat uudisrakentamista puistoau-
keasta. Ne voivat muodostua esim. koivuista, pihlajista ja 
tuomipihlajista sekä etenkin pohjoispuolella joistakin kuu-
sista. Niiden lisäksi puusaarekkeita voi täydentää pensail-
la, kuten esim. metsäruusulla ja taikinamarjalla. Kukkivat 
pensasaidanteet rajaavat myös katutilaa.
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Omenapuu, tuomi ja kotipihlaja.

Aitaaminen
Tontin kadun puoleisen aidan rakentamisesta tulee sopia 
kortteleittain yhtenäisesti. Aidaksi valitaan mieluiten va-
paasti kasvava pensasaita. 

Yli 1,5 m korkea aita vaatii rakennus- tai toimenpidelu-
van. Jos päädytään puuaitaan, valitaan katujaksolle yk-
sityiskohdiltaan yhtenäinen ratkaisu. Puuaitaa voidaan 
pehmentää köynnöksin.

Rakennuksiin liittyvät aidat (terassit ym.) tehdään raken-
nuksen materiaalein ja värityksin.

Rakennusten hahmo

Omakotimainen asunto
Omakotitalossa, ainakin jos se rakennetaan omien toivei-
den ja paikan mukaiseksi, huonekorkeuksia, ikkunoiden 
suuntausta ja tilojen suhdetta toisiinsa voidaan muotoilla 
omien tarpeiden pohjalta. Persoonallinen suunnittelurat-
kaisu saadaan paneutuvalla suunnittelulla. Usein se on 
myös edullinen ratkaisu, jos sillä voidaan täyttää raken-
nuttajan erityistoiveet.

Yksinkertainen tyylikkyys kulttuurimaisemassa
Julkisivujen pinnoituksessa yksinkertaisuus tarkoittaa 
mm. yhdensuuntaista laudoitusta. 

Kattomaisema
Katto on maisemassa rakennusten hallitseva julkisivu. 
Kattojen materiaaleissa ja värityksessä tulee noudattaa 
asemakaavan määräyksiä. 

Sisäänkäynti
Pääoven tulee olla helposti löydettävissä, ei autosuojan 
takana piilossa. Sisäänkäynnin yhteydessä voi olla kat-
selupaikka myös kuistilta kadulle. Sisäänkäynti on hyvä 
paikka korostaa omaa persoonallisuuttaan.


