
Omenapuu, tuomi ja kotipihlaja.

RAKENTAMISTAPAOHJE

U k o n k o r e n n o n t i e

Ukonkorennontien alue sijoittuu Vatialaan, Vatialantien ja Puut-
teenmäentien väliin, omakotiasutuksen keskelle. Ympäröivät 
omakotitalot ovat jälleenrakennuskauden tai 1960-70-luvun ja 
sen jälkeiseltä ajalta.

Maasto on loivasti luoteeseen laskevaa peltoa. Maapohja on koko 
alueella pääosin hienoa hietaa. Toteutuksessa on kiinnitettävä 
huomiota yhtenäiseen ilmeeseen.

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 v. 
2014 ja ne koskevat kortteleita 1058 ja 1059.

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

ISTUTUKSET

Tontin pensas- ja puuistutuksissa tulee suosia suomalaisia lajeja 
ja jaloja lehtipuita. Vähintään kolmannes istutuksista tulee olla 
kukkivia lajeja. 

Kasvillisuuden merkitys peltomaiseman reunassa on suuri. Ton-
teilla tulee istuttaa viljelymaiseman reunaksi sopivaa kasvillisuut-
ta. Tontit voi rajata esim. vapaastikasvavilla kukkivilla pensasis-
tutuksilla sekä puustosaarekkeilla. Puusaarekkeet estävät tuulia 
ja rajaavat uudisrakentamista peltoaukeasta. Ne voivat muodos-
tua esim. koivuista, pihlajista ja tuomipihlajoista sekä etenkin 
pohjoispuolella joistakin kuusista. Niiden lisäksi puusaarekkeita 
voi täydentää pensailla, kuten esim. metsäruusulla ja taikina-
marjalla. Kukkivat pensasaidanteet rajaavat myös katutilaa.

Kadun ja tonttien rajoille tulee istuttaa vapaasti kasvavia pensai-
ta tai pensasaitaa. Aivan tontin kadun puoleiselle rajalle voi is-
tuttaa lehtipuun (esim. kotipihlaja, tuomi, omenapuu ja tammi), 
joka kasvaessaan kattaa osan katutilasta muodostaen viihtyisää 
ja puistomaista liikkumisympäristöä.
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Asemakaavaan liittyvä havainnepiirros.

Suunnittelu
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelijoilta koulu-
tusta ja riittävää kokemusta suunnittelualan tehtävistä. Pätevä 
pääsuunnittelija tulee nimetä aivan suunnittelun alkuvaiheessa 
tai talotyyppiä valittaessa.

Neuvottelu
Suunnitelmaluonnoksista tulee neuvotella alueen rakennustar-
kastajan ja kaavasuunnittelijan kanssa hyvissä ajoin ennen ra-
kennuslupahakemuksen jättämistä. Tämä nopeuttaa luvan käsit-
telyä.

Tekniset verkostot
Tontin vesihuoltoliittymää, sähköliittymää ym. varten tarvitta-
vat sopimukset tulee laatia kunnan tai kunkin palvelun tarjoajan 
kanssa erikseen hyvissä ajoin.



Näkymä alueelle pohjoisesta.

Parvekkeet ja terassit
Parvekkeen saa rakentaa vain rakennuksen pitkälle sivulle ja 
sen leveys saa olla enintään kolmannes rakennuksen pituudes-
ta. Parvekkeen kaiteen on hyvä olla materiaaliltaan samaa kuin 
rakennuksen julkisivut ovat. Ulokeparvekkeen kattamista tulee 
välttää.

Rakennukseen liittyvä terassi ei saa ulottua yhtenäisenä useam-
malle kuin rakennuksen kahdelle julkisivulle. Terassin kattamista 
kulman ympäri tulee välttää.

Talousrakennukset ja autosuojat
Asuinrakennuksen yhteyteen rakennettava autosuoja tulee olla 
katujulkisivulinjasta taaempana.

Jos talousrakennus on erillinen, sen tulee olla asuinrakennusta 
matalampi, runkosyvyydeltään asuinrakennusta pienempi ja kat-
tokulma voi olla asuinrakennusta loivempi.

MATERIAALIT JA VÄRITYS

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.

Hallittu vaihtelevuus
Rakennusten julkisivuvärit tulee valita niin, että ne ovat mur-
rettuja ja lämpimiä. Voimakkaita, maisemasta erottuvia sävyjä, 
kuten sitruunankeltaista, aniliininpunaista ja sinistä pitää välttää. 
Harmaa ei saa taittua siniseen vaan sävyn tulee olla lämmin. Ta-
voitteena on, että erilaisia värejä käytetään sekoittuneesti yhtä 
paljon. Tehostevärejä kannattaa käyttää ikkunoissa tai ovissa, 
jos julkisivu on muutoin väritön. Sokkelin tulee olla harmaa.

Julkisivumateriaalin tulee olla asemakaavan mukaisesti joko peit-
tomaalattua puuta tai rappausta.

Rakennusten muotokielen tulee olla yksinkertaista ja suorakul-
maista. Julkisivulaudoituksen tulee olla rakennuskohtaisesti yh-
densuuntaista ja pieli- ja nurkkalaudoissa sekä kaiteissa tulee 
käyttää yksinkertaista muotoaihetta sekä tonttikohtaisesti vain 
yhtä värisävyä.

Katteen väri
Asemakaavamääräyksen mukaisesti katteen väri on tummanhar-
maa.

JÄTEHUOLTO

Jätehuollossa tulee noudattaa alueellisia jätehuoltomääräyksiä. 
Kiinteistön jätehuoltoalue on osoitettava asemapiirroksessa.

Mikäli mahdollista, on kiinteistöjen jätteidenkeräysastiat hyvä 
keskittää niille soveltuviin paikkoihin. Tontilla saa kompostoida 
puutarhajätettä ja muuta biojätettä, mutta muu kuin puutarha-
jäte on kompostoitava lämpöeristetyssä kompostorissa. Kom-
postori on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, että siitä 
ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle, eikä visuaalista 
haittaa.

Tontin kuivatus
Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä sade- ja pintavesien joh-
tamis- ja imeyttämissuunnitelma. Katolle ja pihamaalle sekä sa-
laojiin kertyvä vesi on ensisijaisesti imeytettävä omalla tontilla. 
Tontin rakentamattoman osan tulee olla sadevesien imeytymi-
sen mahdollistamiseksi vettä läpäisevä. Laaja asfaltoitu piha ei 
tule kysymykseen. Myös laatoituksen ja kivetyksen tulee  täyttää 
vettä läpäisevä vaatimus. Pintakerroksen alla pitää olla karkeaa 
kiviainesta.

Tarvittaessa tontin hulevesien viivyttämiseen on käytettävä riittä-
vän suuria painanteita tai altaita. Mikäli hulevesien imeyttäminen 
ei onnistu tontilla, voidaan ne johtaa asianmukaisiin ojiin, ei mis-
sään tapauksessa jätevesiviemäriin. Mikäli sadevedet johdetaan 
maastoon tontin ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomista-
jan suostumus. Kunnalla ei ole alueella sadevesiverkostoa.

RAKENNUSTEN HAHMO

Omakotitonttien kerrosluku on enintään I 2/3. Asuinrakennuk-
sessa voi olla ullakkomainen toinen kerros tai kaksikerroksisia 
osia, jolloin toisen pitkän julkisivun tulee olla matalampi kuin 
kaksi täyttä kerrosta. Räystäskorkeus tulee sovittaa olemassa 
oleviin rakennuksiin Vierekkäisten rakennusten harja-  tai räys-
täslinjoissa on pyrittävä samaan korkeusasemaan hajanaisen ka-
tunäkymän välttämiseksi. Huomiota tulee kiinnittää rakennusten 
sovittamiseen myös nykyisiin omakotitaloihin sekä rakennuksen 
korkeuden että maanpinnan korkeuksien osalta. 

Vatialantien varteen rajautuvien tonttien rakennukset muodos-
tavat uutta maiseman reunaa ennen pohjoispuolisen alueen ra-
kentumista. Rakennusten tulee olla muodoltaan yksinkertaisia ja 
niiden tulee muodostaa rauhallinen kokonaisuus peltomaiseman 
reunaan.

Omakotitalossa, ainakin jos se rakennetaan omien toiveiden ja 
paikan mukaiseksi, huonekorkeuksia, ikkunoiden suuntausta ja 
tilojen suhdetta toisiinsa voidaan muotoilla omien tarpeiden poh-
jalta. Persoonallinen suunnitteluratkaisu saadaan paneutuvalla 
suunnittelulla. 

Asuinrakennuksen yhteyteen rakennettava autosuoja tulee olla 
katujulkisivulinjasta taaempana.

Yksinkertainen tyylikkyys
Julkisivujen pinnoituksessa yksinkertaisuus tarkoittaa mm. yh-
densuuntaista laudoitusta. Lautaverhoiltujen ja rapattujen talo-
jen alueesta muodostuu yhtenäinen.

Ikkunat
Ikkunoilla luodaan alueelle modernia tai vanhaa, mutta yhtenäis-
tä ilmettä. Suuria asuinhuoneiden ikkunoita valoisiin ilmansuun-
tiin on hyvä suosia. Ikkunan koko ei vaikuta kovin paljon sen 
hintaan, mutta se vaikuttaa huoneen valoisuuteen ja lämpöti-
laan. Maisema avautuu ikkunoista paremmin ilman kalterimaisia 
ristikoita.

Kattomaisema
Katto on maisemassa rakennuksen hallitseva julkisivu ja siksi 
asemakaavassa määrätään kattokaltevuus ja katteen väri.Tavoit-
teena on yhtenäinen kokonaisuus, johon sopivat myös pulpetti-
kattoiset rakennuksen osat. 

ENERGIATEHOKKUUS

Kangasalan kunta on solminut kuntien energiatehokkuussopi-
muksen, mutta kunnan toimet eivät yksin riitä kasvihuonekaasu-
jen vähentämiseksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Valtion, 
yritysten ja kansalaisten on myös tehtävä laaja-alaisia muutoksia 
ja valintoja. Tavoitteena on, että Ukonkorennontien alue raken-
netaan energiatehokasta rakentamistapaa noudattaen. Lisäksi 
huomiota pitäisi kiinnittää ainakin rakennuksen ja tilojen suun-
taamiseen, eri energia- ja lämmitysmuotojen mahdolliseen hyö-
dyntämiseen, materiaalivalintoihin, optimaaliseen huonekokoon, 
pihasuunnitteluun ja kasvillisuuteen, unohtamatta laadukasta 
arkkitehtuuria.

Rakennuksen ja tilojen suuntaus
Rakennuksen sijoittaminen tontille on energiankulutuksen kan-
nalta tärkeää. Tuulet vaikuttavat rakennuksen energiatarpee-
seen, mitä voidaan vähentää kasvillisuuden avulla.

Asuintilojen oleskelutilat ja suurin osa ikkunapinta-alasta kannat-
taa sijoittaa lämpimiin ilmansuuntiin ja huoltotilat, kuten kodin-
hoitohuone, kylmiin ilmansuuntiin. Huomiota kannattaa kiinnit-
tää tilojen muunneltavuusmahdollisuuksiin, eri elämäntilanteissa 
tarvitaan erilaisia tiloja.

Energia- ja lämmitysmuodot
Rakennuksissa suositellaan käytettäväksi aurinkoenergiaa tai ot-
taa se katon suunnittelussa huomioon. Kokonsa puolesta tonteilla 
voi käyttää vain porakaivon avulla hyödynnettävää maalämpöä. 
Lämmönlähteen lisäksi porakaivoa voi hyödyntää kasteluveden 
ottamiseen. Maalämpöjärjestelmän suunnittelussa on käytettävä 
ammattilaista. 

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

Materiaalit ja huonekoko
Rakennuksen materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa energiatar-
peeseen. Esimerkiksi massiiviset rakenteet varastoivat auringon 
tuottamaa lämpöä.

Jokainen asuinneliö kuluttaa energiaa ja siksi on tärkeää, että 
rakennukset ovat kompakteja ja huonekoot käyttötarkoituksen 
mukaan riittäviä. Kaikki nurkat, erkkerit, ovet ja ikkunat ovat 
rakennuksen vaipan heikkoja kohtia tiiviyttä ajatellen. Ikkunoi-
den tulee olla kuitenkin riittävän suuria, jotta voidaan hyödyntää 
niiden kautta saatava auringon valo ja lämpö.

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

Energiatodistus
Ympäristöministeriön internetsivuilla (www.ymparisto.fi ) on tie-
toa energiatodistuksesta ja energiatodistuslomakkeet. Raken-
nusten energiatodistus uudistui 1.6.2013

RAKENNUSPAIKAN KÄSITTELY

Maastonmuodot
Maaston muodot on otettava suunnittelussa huomioon vaaitse-
malla tontti ennen suunnittelun aloittamista. Toteutuksessa on 
kiinnitettävä huomiota aluekokonaisuuteen ja lattiakorkeuksien 
sekä naapuritonttien pintojen toisiinsa sovittamiseen maaston 
luonnolliset muodot huomioiden. Rakennukset on sovitettava 
tontille siten, että vältetään maaston leikkaamista ja pengertä-
mistä. Tontin raju muokkaaminen voidaan välttää rakennuksen 
sisäisillä tasoeroilla tai sokkelilla. Korkeusasemia määriteltäessä 
on otettava huomioon maan luonnolliset pinnanmuodot, katukor-
keudet ja pintavesien virtaukset.

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

Ajoneuvoliittymä on leveydeltään noin 4 metriä. Liikenneturval-
lisuuden vuoksi autosuojaan ajo on osoitettava pihan kautta, ei 
suoraan kadulta. 

Vatialantien varren pienkerrostalotontilla autopaikat on järkevää 
sijoittaa Vatialantien varteen. Katoksia tai talleja ei voi rakentaa 
johtoalueen päälle.

Aitaaminen
Vatialantien ympäristökuvan ja kävely- ja pyörätien viihtyvyyden 
takia Vatialantien varteen tulee rakentaa 160 cm korkea läpi-
näkyvä, puurakenteinen aita ja istuttaa pensaita ja köynnöksiä. 
Muutoin tonttien rajoille tulee istuttaa vapaasti kasvavia pensaita 
tai pensasaitaa.

RAKENNUSTEN SIJOITUS

Tontin käytön suunnittelu kokonaisuutena
Rakennukset sijoitetaan asemakaavassa osoitetuille rakennus-
aloille. Suunniteltaessa asuintilat ja pihatilat tulee piirtää samaan 
kuvaan, jotta tontin kokonaiskäyttöä voidaan hallita. Tällöin voi-
daan miettiä, mitä näkyy ikkunoista tai miten huoneet avautuvat 
eri ilmansuuntiin. Rakennuslupakuvissa asemapiirros esitetään 
mittakaavassa 1:200.

Pienkerrostalotontilla on tarkoitus muodostaa yhtiöiden yhteinen 
leikki- ja oleskelualue alueen keskelle, tonttien välille ei saa leik-
kialueella laittaa aitaa. Maantasoon voidaan muodostaa asunto-
ja, joilla on oma piha. Pihan suunnittelusta on annettu erikseen 
kaavamääräys.

Rakennusten suuntaus
Harjansuunnat tulee ensisijaisesti sijoittaa havainnekuvan mu-
kaisesti. Rakennuksen suuntauksessa on kiinnitettävä huomiota 
tilojen sijoittamiseen kullekin tilalle suotuisaan ilmansuuntaan. 
Julkisivulinja sijoitetaan kiinni nuolella osoitettuun rakennusalan 
rajaan.
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Asuinrakennuksessa voi olla esimerkiksi perinteinen ullakkomai-
nen kerros tai rakennuksessa voi olla kaksikerroksisia osia. 

Maasto on tasoitettu ja 
pengerretty ympäristöön 

sopimattomaksi.


