
RAKENTAMISTAPAOHJE

S e u r a k u n n a n t i e

Seurakunnantien alue Ruutanassa on maastoltaan hyvin vaihte-
levaa, nuorta havupuista talousmetsää. Alue rajautuu etelässä 
ja lännessä omakotitontteihin. Maaperältään pääosa alueesta on 
moreenia, Kappalaisenkaarella vaihteleva paksuus moreenia kal-
lion päällä. Rakennukset tulee suunnitella huolellisesti maaston 
muodot huomioon ottaen.

Alueen toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota puukortteleista 
ja rapattujen talojen kortteleista muodostuviin aluekokonaisuuk-
siin, joilla on oma luonteensa.

K A N G A S A L A N  K U N T AJokainen asuinneliö kuluttaa energiaa ja siksi on tärke-
ää, että rakennukset ovat kompakteja ja huonekoot käyt-
tötarkoituksen mukaan riittäviä. Kaikki nurkat, erkkerit, 
ullakkoluukut, ovet ja ikkunat ovat rakennuksen vaipan 
heikkoja kohtia  tiiviyttä ajatellen. Ikkunoiden tulee olla 
kuitenkin riittävän suuria, jotta voidaan hyödyntää niiden 
kautta saatava auringon valo ja lämpö. Niiden yläpuoli-
set lipat ja räystäät suojaavat kesällä liialliselta auringon 
lämmöltä.

Kasvillisuus ja istutukset
Tuulet vaikuttavat rakennuksen energiatarpeeseen, mitä 
voidaan vähentää kasvillisuuden avulla. Mikäli mahdollis-
ta, rakennusten pohjois- ja itäpuolelle suositellaan istu-
tettavaksi tiiviisti havupuita suojaamaan kylmiltä tuulilta. 
Rakennuksen eteläpuolelle kannattaa istuttaa lehtipuita, 
jotka varjostavat ja viilentävät rakennusta kesällä, mutta 
eivät  estä auringonsäteiden lämmittävää vaikutusta tal-
vella.

Energiatodistus
Ympäristöministeriön internetsivuilla (www.ymparisto.fi ) 
on tietoa energiatodistuksesta ja energiatodistuslomak-
keet. Laki rakennuksen energiatodistuksesta tuli voimaan 
1.1.2008.

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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Ohjeiden tarkoitus
Näiden neuvojen ja ohjeiden tarkoitus on opastaa rakennuttajaa 
ja suunnittelijaa hyviin suunnitteluratkaisuihin ja antaa asema-
kaavaa täydentäviä ohjeita rakennusten sijoituksesta ja ulko-
asusta. 

Ohjeet ovat rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymät ja 
ne koskevat kortteleita 7106, 7114, 7118, 7119, 7120, 7121, 
7123, 7124 ja 7125.

PUNAKATTOISET PUUTALOKORTTELIT
KORTTELIT 7106, 7120, 7121 ja 7123

Katteen väri
Katteen värin tulee olla tiilenpunainen.

Kattokulman tulee olla 1:2, lukuun ottamatta korttelia 
7121, jossa kattokulman tulee olla 1:3.

Julkisivut
Julkisivumateriaalin tulee olla peittomaalattua puuta. 

Ikkunat
Ikkunoiden tulee sopia julkisivukokonaisuuteen. 

Suuntaa antavia julkisivuväriesimerkkejä

Asemakaavaan liittyvä havainnepiirros.

TUMMANHARMAAKATTOISET
KORTTELIT 7114, 7118, 7119, 7124 ja 7125

Katteen väri ja kattokulma
Katteen värin tulee olla tummanharmaa.

Kattokulman tulee olla 1:2, lukuun ottamatta korttelia 
7124, jossa kattokulman tulee olla 1:3.

Julkisivut
Rakennusten muotokielen tulee olla modernia ja pelkis-
tettyä. Julkisivumateriaalina tulee käyttää pääasiassa 
rappausta. Rakennukset voivat olla myös lautaverhottuja 
ja kivitalomaisia. Julkisivulaudoituksen tulee tällöin olla 
rakennuskohtaisesti yhdensuuntaista ja pieli- ja nurkka-
laudoissa sekä kaiteissa tulee käyttää hyvin yksinkertaista 
muotoaihetta. Nurkkalautojen tulee olla samaa värisävyä 
julkisivuverhouksen kanssa.

Ikkunat
Ikkunoilla luodaan alueelle yhtenäistä modernia ilmettä. 
Ikkunoiden vuorilautojen tulee olla ikkunasyvennyksen 
suuntaiset ja niiden tulee olla vain vähäisesti ulkonevia 
(ks.kuva). 

Suuntaa antavia julkisivuväriesimerkkejä



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.

Tontin kuivatus
Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä sade- ja pintave-
sien johtamis- ja imeyttämissuunnitelma. Katolle ja piha-
maalle sekä salaojiin kertyvä vesi on ensisijaisesti imeytet-
tävä omalla tontilla. Mikäli tontin maaperä ei mahdollista 
imeyttämistä, sade- ja pintavedet tulee johtaa yleiseen 
sadevesiviemäriin tai avo-ojaan tai haittaa aiheuttamatta 
ympäröivään maastoon. Avo-ojia ei saa täyttää.

Tontin rakentamattoman osan tulee olla sadevesien imey-
tymisen mahdollistamiseksi vettä läpäisevä. Koska vettä 
läpäisemättömät pinnat ovat ongelmallisia, laaja asfaltoi-
tu piha ei tule kysymykseen. Myös laatoituksen ja kive-
tyksen tulee  täyttää vettä läpäisevä vaatimus. Pintaker-
roksen alla pitää olla karkeaa kiviainesta.

RAKENNUSTEN HAHMO

Omakotitalossa, kun se rakennetaan omien toiveiden ja 
paikan mukaiseksi, huonekorkeuksia, ikkunoiden suunta-
usta ja tilojen suhdetta toisiinsa voidaan muotoilla omi-
en tarpeiden pohjalta. Persoonallinen suunnitteluratkaisu 
saadaan paneutuvalla suunnittelulla. 

Tavoitteena on yksinkertainen tyylikkyys. Julkisivujen pin-
noituksessa yksinkertaisuus tarkoittaa mm. yhdensuun-
taista laudoitusta. 

Hallittu vaihtelevuus
Rakennusten julkisivuvärit tulee valita niin, että ne ovat 
murrettuja esimerkkivärien mukaan. Voimakkaita, maise-
masta erottuvia sävyjä, kuten sitruunankeltaista, anilii-
ninpunaista ja sinistä pitää välttää. Tavoitteena on, että 
erilaisia värejä käytetään sekoittuneesti yhtä paljon. Sok-
kelin tulee olla harmaa.

Ikkunat
Ikkunoilla luodaan alueelle yhtenäistä ilmettä. Suuria 
asuinhuoneiden ikkunoita valoisiin ilmansuuntiin on hyvä 
suosia. Ikkunan koko ei vaikuta kovin paljon sen hintaan, 
mutta se vaikuttaa huoneen valoisuuteen ja lämpötilaan. 

Kattomaisema
Katto on maisemassa rakennuksen hallitseva julkisivu ja 
siksi näissä ohjeissa ohjataan hyvinkin tarkasti mm. kat-
tokaltevuutta, kattomuotoa ja katteen väriä. Tavoitteena 
on yhtenäinen kokonaisuus, johon sopivat myös pulpetti-
kattoiset rakennuksen osat. 

Parvekkeet ja terassit
Parvekkeen saa rakentaa, jos se on pieni. Suositeltavaa 
on sijoittaa se rakennuksen pitkälle sivulle ja sen leveys 
saa tällöin olla enintään kolmannes rakennuksen pituu-
desta. Ulokeparvekkeen kattamista tulee välttää.

Rakennukseen liittyvä terassi ei saa ulottua yhtenäisenä 
useammalle kuin rakennuksen kahdelle julkisivulle. Teras-
sin kattamista kulman ympäri tulee välttää.

Talousrakennukset
Talousrakennuksen tulee olla asuinrakennusta matalampi 
ja runkosyvyydeltään asuinrakennusta pienempi. Kahdelle 
autolle mitoitettu autosuojarakennus on runkosyvyydel-
tään alueelle liian suuri. Toista autoa varten kannattaa 
rakentaa katos.

Talousrakennuksen kattomuoto tulee valita asuinraken-
nuksen kattomuodon mukaan. Katon tulee olla kaltevuu-
deltaan loiva. Sopiva kaltevuus on 1:3.

Rakennusten suuntaus
Yhteistilaisuuksissa tai naapurien kanssa neuvotellen voi-
daan sovitella viereisten rakennusten sijoittumista niin, 
että tärkeimmistä tiloista ja pihoilta saadaan näkymiä ar-
vokkaimpiin maisemiin. Rakennuksen suuntauksessa on-
kin kiinnitettävä huomiota tilojen sijoittamiseen kullekin 
tilalle suotuisaan ilmansuuntaan. Pääsääntöisesti asuin- 
ja talousrakennusten harjansuunta tulee olla havainne-
piirroksen mukainen.

Lattian korkeusasemat
Vierekkäisten tonttien rakennusten korkeusasemia tulee 
sovitella toisiinsa etukäteen. Korkeusasemia määriteltä-
essä on otettava huomioon maan luonnolliset pinnanmuo-
dot, katukorkeudet ja pintavesien virtaukset.

JÄTEHUOLTO

Jätehuollossa tulee noudattaa Kangasalan kunnan ylei-
siä jätehuoltomääräyksiä. Jäteastiat tulee sijoittaa lähelle 
katualuetta siten, että ne ovat helposti tyhjennettävissä. 
Kiinteistön jätehuoltoalue on osoitettava asemapiirrok-
sessa (1:200).

Tontilla saa kompostoida puutarhajätettä ja muuta biojä-
tettä, mutta muun kuin puutarhajätteen kompostoinnin 
tulee tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa.

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

Omenapuu, tuomi ja kotipihlaja.

ENERGIATEHOKKUUS

Valtioneuvoston asuntopoliittisen toimenpideohjelman 
tavoitteena on mm. kehittää asumisen ilmastopäästöjen 
vähentämistä. Periaatepäätös on tehty 14.2.2008. Kan-
gasalan kunta on solminut kuntien energia- ja ilmasto-
sopimuksen, mutta kunnan toimet eivät yksin riitä kas-
vihuonekaasujen vähentämiseksi ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi. Valtion, yritysten ja kansalaisten on myös 
tehtävä laaja-alaisia muutoksia ja valintoja.

Alueelle rakennettaessa kannattaa harkita energiateho-
kasta rakentamistapaa. Tällöin huomiota pitäisi kiinnittää 
ainakin rakennuksen ja tilojen suuntaamiseen, eri ener-
gia- ja lämmitysmuotojen mahdolliseen hyödyntämiseen, 
huonekokojen optimointiin, ilmanvaihtoon, pihasuunnitte-
luun ja kasvillisuuteen. Unohtamatta laadukasta arkkiteh-
tuuria.

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

Energia- ja lämmitysmuodot
Rakennuksissa suositellaan käytettäväksi aurinkoenergi-
aa. Maalämmön käyttöä kannattaa harkita, mikäli tontti 
soveltuu sen hyödyntämiseen. Kokonsa puolesta tonteilla 
voi käyttää vain porakaivon avulla hyödynnettävää maa-
lämpöä. 

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

Materiaalit ja huonekoko
Rakennuksen materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa 
energiatarpeeseen. Esimerkiksi massiiviset rakenteet va-
rastoivat auringon tuottamaa lämpöä.

Viitteellinen asemapiirros. Oleskelutilat kannattaa sijoittaa läm-
pöisiin ilmansuuntiin. Myös naapuritonttien rakennusten tai ra-
kennusalojen sijainti tulee esittää.

Suunnittelu
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelijoilta 
koulutusta ja riittävää kokemusta suunnittelualan tehtä-
vistä. Pätevä pääsuunnittelija tulee nimetä aivan suunnit-
telun alkuvaiheessa tai talotyyppiä valittaessa.

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

Tekniset verkostot
Tontin vesihuoltoliittymää, sähköliittymää ym. varten tar-
vittavat sopimukset tulee laatia kunnan tai kunkin palve-
lun tarjoajan kanssa erikseen hyvissä ajoin.

RAKENNUSPAIKAN KÄSITTELY

Maastonmuodot
Toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota lattiakorkeuksi-
en sekä tonttien pintojen toisiinsa sovittamiseen maas-
ton luonnolliset muodot huomioiden. Tämä on erityisen 
tärkeää tonttien rajoilla, jotta naapuritonttien maanpinnat 
liittyvät luontevasti toisiinsa. Rakennukset on sovitettava 
tontille siten, että vältetään maaston leikkaamista ja pen-
gertämistä. Tontin raju muokkaaminen voidaan välttää 
rakennuksen sisäisillä tasoeroilla tai sokkelilla. Rinneton-
tille ei siis voi rakentaa tasamaataloa.

Sisäänkäynti ja ajoneuvoliittymä
Pääoven tulisi olla helposti löydettävissä, ei autosuojan 
takana piilossa. Sisäänkäynnin yhteyteen on hyvä raken-
taa katos.

Ajoneuvoliittymä on leveydeltään noin 4 metriä. Liikenne-
turvallisuuden vuoksi autosuojaan ajo on osoitettava pi-
han kautta, ei suoraan kadulta. Auto tulee voida kääntää 
pihassa.

Aitaaminen
Tonttien rajoille tulee istuttaa vapaasti kasvavia pensaita 
tai pensasaitaa.

RAKENNUSTEN SIJOITUS

Rakennukset sijoitetaan asemakaavassa osoitetuille ra-
kennusaloille.  Asuinrakennusten kerrosluku on enintään 
I u ½. Myös yksikerroksinen rakennus on mahdollinen. 
Tällöin käyttöullakon rakentaminen on suositeltavaa.

Tontin käytön suunnittelu kokonaisuutena
Suunniteltaessa asuintilat ja pihatilat kannattaa piirtää 
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. Rakennuslu-
pakuvissa asemapiirros esitetään mittakaavassa 1:200.
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Rakennus on sovitettu 
maastonmuotoon ja 

ympäristöön.

Maasto on tasoitettu ja 
pengerretty ympäris-
töön sopimattomaksi.


