K A N G A S A L A N

K U N T A

R A K E N TA M I S TA PA O H J E
S a v i k o n t i e
Tontit sijoittuvat Ruutanaan, pienen kukkulan rinteille. Päärakennusten paikat on etsitty ilmansuunniltaan ja näkymiltään tonttien
parhaille paikoille. Alueen eteläreunalla tontit rajoittuvat arvokkaaseen luontokohteeseen, Saappaanpohjanojaan.

Näkymäkuva Savikontieltä.
ENERGIATEHOKKUUS

Ohjeiden tarkoitus
Näiden neuvojen ja ohjeiden tarkoitus on opastaa rakennuttajaa
ja suunnittelijaa hyviin suunnitteluratkaisuihin ja antaa asemakaavaa täydentäviä ohjeita rakennusten sijoituksesta ja ulkoasusta.

Ohjeet ovat rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymät ja
ne koskevat kortteleita 7283, 7284 ja 7285.

Asemakaavaan liittyvä havainnepiirros.

Kangasalan kunta on solminut kuntien energiatehokkuussopimuksen, mutta kunnan toimet eivät yksin riitä kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Valtion,
yritysten ja kansalaisten on myös tehtävä laaja-alaisia muutoksia
ja valintoja.

ISTUTUKSET
Pensas- ja puuistutuksissa tulisi suosia suomalaisia lajeja ja jaloja
lehtipuita. Pihasta saa käyttökelpoisen tilan, kun sijoittaa istutukset tontin reunoille tiiviinä vyöhykkeinä ja jättää keskeisen tilan
esim. laatoitetuksi ja nurmikoksi. Näin myös hoito on helpointa.

Rakennuksen ja tilojen suuntaus
Rakennuksen sijoittaminen tontille on energiankulutuksen kannalta tärkeää. Tuulet vaikuttavat rakennuksen energiatarpeeseen, mitä voidaan vähentää kasvillisuuden avulla.

Iso puu antaa helteisinä päivinä mukavasti suojaa paahteelta.
Pienelle omakotitontille ei kuitenkaan kannata yrittää istuttaa liikaa nopeasti suuriksi kasvavia puita. Pihatilaa on parempi rajata
pensailla.

Asuintilojen oleskelutilat ja suurin osa ikkunapinta-alasta kannattaa sijoittaa lämpimiin ilmansuuntiin ja huoltotilat, kuten kodinhoitohuone, kylmiin ilmansuuntiin. Tilojen suuntauksen lisäksi
huomiota kannattaa kiinnittää tilojen muunneltavuusmahdollisuuksiin ilman suuria rakenteellisia muutoksia. Eri elämäntilanteissa tarvitaan erilaisia tiloja.

Viereinen Saappaanpohjanoja on luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokas. Sen luonnonympäristön säilyminen muuttumattomana on myös asukkaiden vastuulla.

Energia- ja lämmitysmuodot
Rakennuksissa suositellaan käytettäväksi aurinkoenergiaa —
sekä aurinkolämmitystä että aurinkosähköä. Maalämmön käyttöä
kannattaa harkita, mikäli tontti soveltuu sen hyödyntämiseen.
Kokonsa puolesta tonteilla voi käyttää vain porakaivon avulla
hyödynnettävää maalämpöä. Kallioperä saattaa olla paikoitellen lähellä maan pintaa ja paikoitellen syvällä maan alla, mikä
vaikuttaa kaivon hintaan. Lämmönlähteen lisäksi porakaivoa voi
hyödyntää kasteluveden ottamiseen.

JÄTEHUOLTO
Jätehuollossa tulee noudattaa Kangasalan kunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Jäteastiat tulee sijoittaa lähelle katualuetta
siten, että ne ovat helposti tyhjennettävissä. Kiinteistön jätehuoltoalue on osoitettava asemapiirroksessa (1:200).
Mikäli mahdollista, on kiinteistöjen jätteidenkeräysastiat hyvä
keskittää niille soveltuviin paikkoihin.

Ilmalämpöpumput on suunnattava siten, että mahdollista meluhaittaa ei koidu naapureille ja ne on mielellään ”naamioitava”
osaksi julkisivua.

Tontilla saa kompostoida puutarhajätettä ja muuta biojätettä,
mutta muu kuin puutarhajäte on kompostoitava lämpöeristetyssä kompostorissa.

Materiaalit ja huonekoko
Rakennuksen materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa energiatarpeeseen. Esimerkiksi massiiviset rakenteet varastoivat auringon
tuottamaa lämpöä.

Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, että
haittaeläimet eivät pääse siihen ja siitä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle, eikä visuaalista haittaa.

Jokainen asuinneliö kuluttaa energiaa ja siksi on tärkeää, että
rakennukset ovat kompakteja ja huonekoot käyttötarkoituksen
mukaan riittäviä. Ikkunoiden tulee olla riittävän suuria, jotta voidaan hyödyntää niiden kautta saatava auringon valo ja lämpö.
Ilmanvaihto
Matalaenergiatalot ja passiivitalot ovat tiivitä ja kosteuden välttämiseksi niiden ilmanvaihto on suunniteltava huolellisesti. Suunnitelmaa on noudatettava sekä rakentaessa että käytettäessä.
TYÖMAATAULU

Kasvillisuus ja istutukset
Mikäli mahdollista, rakennusten pohjois- ja itäpuolelle suositellaan istutettavaksi tiiviisti havupuita suojaamaan kylmiltä tuulilta. Rakennuksen eteläpuolelle kannattaa istuttaa lehtipuita, jotka
varjostavat ja viilentävät rakennusta kesällä, mutta eivät estä
auringonsäteiden lämmittävää vaikutusta talvella.

Tontille tulee jo ennen rakennustyön
aloittamista pystyttää vähintään 0,3 x
0,4 m kokoinen kyltti, josta ilmenevät
ainakin työn kohde ja rakennuttaja.
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Suunnittelu
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelijoilta koulutusta ja riittävää kokemusta suunnittelualan tehtävistä. Pätevä pääsuunnittelija tulee nimetä aivan suunnittelun alkuvaiheessa.

Oleskelutilat kannattaa sijoittaa lämpöisiin ilmansuuntiin. Myös
naapuritonttien rakennusten tai rakennusalojen sijainti tulee
esittää.

Neuvottelu
Suunnitelmaluonnoksista tulee neuvotella alueen rakennustarkastajan ja kaavasuunnittelijan kanssa hyvissä ajoin ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä. Tämä nopeuttaa luvan käsittelyä.

RAKENNUSTEN HAHMO

Parvekkeet ja terassit
Parvekkeet tulisi rakentaa rakennuksen pitkälle sivulle. Parvekkeen leveys saa olla enintään kolmannes rakennuksen pituudesta. Parvekkeen kaiteen tulisi olla puuta.

Omakotimainen asunto
Omakotitalossa, ainakin jos se rakennetaan omien toiveiden ja
paikan mukaiseksi, huonekorkeuksia, ikkunoiden suuntausta ja
tilojen suhdetta toisiinsa voidaan muotoilla omien tarpeiden pohjalta. Persoonallinen suunnitteluratkaisu saadaan paneutuvalla
suunnittelulla. Usein se on myös edullinen ratkaisu, jos sillä voidaan täyttää rakennuttajan erityistoiveet.

Rakennukseen liittyvä terassi ei saa ulottua yhtenäisenä useammalle kuin rakennuksen kahdelle julkisivulle. Terassin kattamista
kulman ympäri tulee välttää.
Talousrakennukset
Talousrakennuksiin voi sijoittaa autotallin tai autokatoksen, varastoja, askartelutiloja ja saunan aputiloineen. Talousrakennukset
on rakennettava kiinni rakennusalan kadunpuoleiseen reunaan.
Tavoitteena on yhtenäinen katunäkymä, joka saadaan aikaan
mm. rakennusten harjan samansuuntaisuudella ja yhteensopivilla väreillä.

Yksinkertainen tyylikkyys
Julkisivujen pinnoituksessa yksinkertaisuus tarkoittaa mm. yhdensuuntaista laudoitusta.

Tekniset verkostot
Vesihuollon ja katujen suunnittelusta vastaa kunnan tekninen
keskus. Kangasalan Vesi -liikelaitos antaa yksityiskohtaiset ohjet
vesihuoltoliittymistä. Tontin vesihuoltoliittymää, sähköliittymää
ym. varten tarvittavat sopimukset tulee laatia kunnan tai kunkin
palvelun tarjoajan kanssa erikseen hyvissä ajoin. Postilaatikon
sijoittamisesta saa tietoja Kangasalan postista. Jätehuollosta vatsaaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy, joka antaa ohjeet jätetelineen
sijoituksesta.

Nykypäivän rakentamistapa ei suosi yksityiskohtien herkkyyttä.
Viimeistelyssä kaivataan hienopuusepän tai veneenrakentajan
taitoja. Kauneutta pitäisi etsiä sopusuhtaisista muodoista ja neuvokkaista rakenteista, 2000-luvun rakentamiseen taas eivät käy
nikkarityyliset lovisahaukset.

Talousrakennuksen tulee olla päärakennusta matalampi ja runkosyvyydeltä päärakennusta pienempi. Kattokulman tulee olla 1:3.
Päärakennuksen ja kadun väliin sijoittuvan talousrakennuksen
lattiakorko on rakennettava päärakennuksen lattiakorkoa alemmaksi. Talousrakennusten runkosyvyyden tulisi olla enintään 7
metriä.
MATERIAALIT JA VÄRITYS
Hallittu vaihtelevuus
Rakennusten julkisivuissa tulee olla kortteleittain toisiinsa soveltuvat sävyt. Voimakkaita, maisemasta erottuvia sävyjä, kuten
sitruunankeltaista tai aniliininpunaista pitää varoa.
Persoonalliset yksityiskohdat
Ovissa, ikkunoissa ja sisääntulon yksityiskohdissa voidaan värityksellä ja muotoilulla korostaa asukkaan elämäntapaa - muodoissa tulee kuitenkin karttaa uusvanhaa muotokieltä eli 1800luvun tyylipiirteitä.

RAKENNUSPAIKAN KÄSITTELY

RAKENNUSTEN SIJOITUS

Maastonmuotodot
Maastonmuodot alueella ovat vaihtelevia, mikä tulee suunnittelussa ottaa huomioon. Toteutuksessa kiinnitetään huomiota aluekokonaisuuteen, lattiakorkeuksien ja tonttien pintojen yhtenäisyyteen ja toisiinsa sovittamiseen. Rakennukset on sovitettava
tontille siten, että vältetään maaston leikkaamista ja pengertämistä. Asunnon sisäisillä tasoeroilla voidaan välttää tontin raju
muokkaaminen.

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

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

Rakennusten sijoittelulla on tarkoitus muodostaa tontille suojaisa
pihapiiri.

Ikkunan koko ei vaikuta sen hintaan merkittävästi. Huoneen valoisuuteen parinkymmenen sentin korotus vaikuttaa kuin pilven
lipuminen auringon edestä.Asuinhuoneiden pääikkunoiden tulee
olla vähintään 140 cm korkuisia.

Kortteli 7283
Savipellontien puoleisilla tonteilla rakennukset ovat yksikerroksisia.
Kortteli 7284
Savikontien puoleisilla pohjoisrinteen tonteilla tulee rakentaa rinnetaloja, jotka ovat kadun puolelta kaksikerroksisia. Savimäenkujan puoleiset rakennukset istuvat maastoon parhaiten kokonaan kaksikerroksina.

Sisäänkäynti ja liittymä
Pääoven tulisi olla helposti löydettävissä, ei autosuojan takana
piilossa. Sisäänkäynnin yhteyteen on hyvä rakentaa katoksia,
pergoloita tai avokuisteja, joita voi käyttää oleskeluun.

Hienostuneet materiaalit
Jotkin helppohoitoisina markkinoitavat materiaalit saattavat olla
kertakäyttöisiä. Pitkäikäisiä ja kestäviä materiaaleja kannattaa
suosia ja materiaalivalinnoissa pitää huomioida eri materiaalien
rakenteellinen ja visuaalinen yhteensopivuus.
Julkisivumateriaalina tulee käyttää peittomaalattua puuta tai
rappausta. Hirsi tulee kyseeseen vain sillä erityisedellytyksellä,
että sitä on käytetty erityisen modernein keinoin. Värityksen tulee olla melko voimakas, perinteisiin keittomaaleihin sopiva sävy,
oheisen valikoiman mukaan.

Ikkunoiden tulee kuvastaa rakentamisajankohtaa, niin kuin rakennuksen muutoinkin. Maisema avautuu ikkunoista paremmin
ilman ristikoita.

Rinneratkaisuissa kellarikerroksessa tulee käyttää samaa julkisivumateriaalia kuin pääkerroksessa, siis lautaa tai rappausta.
Julkisivumateriaali porrastetaan päädyissä.
Suositeltavia laudoituksen ja rappauksen värejä ovat keskivoimakkaat maavärit.

Kortteli 7285
Loivassa rinteessä sijaitseville tonteille voidaan rakentaa taloja,
joissa on osittain maanalainen kellarikerros. Loivimmille tonteille
sopii rakentaa myös yksikerroksinen asuinrakannus.

Ajoneuvoliittymän tulisi olla leveydeltään 3-4 m, enimmillään 5
m. Liikenneturvallisuuden takia autosuojaan ajo osoitetaan pihan
kautta, ei suoraan kadulta. Ajoväylä rakennetaan sorapintaiseksi.
Asfalttia ei suositella.

SUUNTAA ANTAVIA JULKISIVUVÄRIESIMERKKEJÄ

Rakennusten suuntaus
Yhteistilaisuuksissa tai naapurien kanssa neuvotellen voidaan sovitella viereisten rakennusten sijoittelua niin, että tärkeimmistä
tiloista ja pihoilta saadaan esteettömiä näkymiä arvokkaimpiin
maisemiin. Neuvottelu luonnosvaiheessa rakennusvalvonnan
kanssa on myös tärkeää.

Katuliittymään tulee rakentaa rummut (200 PEH). Teiden hulevedet johdetaan pois avo-ojapainanteissa. Niitä ei missään tapauksessa saa täyttää.
Aitaaminen
Tontin kadunpuoleisen aidan rakentamisesta tulee sopia kortteleittain yhtenäisesti. Aidaksi valitaan mieluusti vapaasti kasvava
pensasaita.
Yli 1,5 m korkea aita vaatii rakennus- tai toimenpideluvan, ellei sitä ole kaavassa mainittu. Jos päädytään puuaitaan, valitaan
katujaksolle yhtenäinen ratkaisu. Puuaitaa voidaan pehmentää
köynnöksin.
Rakennuksiin liittyvät aidat (terassit ym.) tehdään rakennuksen
materiaalien ja värityksin.
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Lattian korkeusasemat
Naapuriasuntojen korkeusasemia sovitellaan toisiinsa etukäteen.
Korkeusasemia määriteltäessä on otettava huomioon maan luonnolliset pinnanmuodot, katukorkeudet ja pintavesien virtaukset.

Kattomaisema
Katto on maisemassa rakennusten hallitseva julkisivu. Materiaaleissa ja värityksessä tulee noudattaa asemakaavan määräyksiä.
Katon muodon tulee olla yksinkertainen.

Tontin kuivatus
Katolle ja pihamaalle sekä salaojiin kertyvä vesi on ensisijaisesti
imeytettävä omalla tontilla. Tontin rakentamattoman osan tulee
olla sadevesien imeytymisen mahdollistamiseksi vettä läpäisevä.
Tontin pintavesiä voidaan myös johtaa imeytyksen kautta katujen sivuojiin. Kadun ja tontin välisiä sivuojia ei saa täyttää. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä sade- ja pintavesien johtamis- ja imeyttämissuunnitelma.

Katon harjansuunnassa tulee noudattaa havaintokuvaa. Katteen
väriksi määrätään tummanharmaa. Katemateriaaliksi suositellaan peltiä, huopaa tai betonikattotiiltä. Tiilikattoa jäljittelevä
peltikate ei ole suositeltavaa.
Kattokulmaksi määrätään asemakaavassa uusille tonteille 1:4 ja
katteen väriksi tumman harmaa lukuun ottamatta korttelia 7283,
jossa kattokulma on jyrkempi, 1:2.
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