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Korttelin 3137 tontti 1 sijoittuu Kuohunharjun rinteeseen, entisen maisemoitavan soranottoalueen reunamille. Alue rajautuu lännessä ja etelässä Luotosenmäen puistoon, pohjoisessa
Vesijärven maisemiin ja puistoihin ja idässä pientalotontteihin.
Maasto laskee tontin pohjoisreunassa Vesijärveen ja etelään
päin. Maapohja on alueella pääosin soraa ja hiekkaa, tontin eteläosassa täytemaata.

RAKENNUSPAIKAN KÄSITTELY

Rakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää huomio aluekokonaisuuteen, yhtenäiseen ilmeeseen ja Vesijärveltä näkyvään
maisemaan. Tontille suositellaan energiatehokasta rakentamista ympäristöministeriön laatimien energiansäästötavoitteiden
pohjalta.
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.

Maastonmuodot
Toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota aluekokonaisuuteen
ja lattiakorkeuksien sekä tonttien pintojen toisiinsa sovittamiseen maaston luonnolliset muodot huomioiden. Rakennukset on
sovitettava tontille siten, että vältetään maaston leikkaamista
ja pengertämistä. Korkeusasemia määriteltäessä on otettava
huomioon maan luonnolliset pinnanmuodot, katukorkeudet 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. Liikenneturvallisuuden vuoksi autosuojiin ajo on osoitettava pihan kautta, ei
suoraan kadulta.
Asemakaavaan liittyvä havainnepiirros.

TONTTI JA RAKENNUSTEN SUUNTAUS

SUUNTAA ANTAVIA JULKISIVUVÄRIESIMERKKEJÄ

Tontin käytön suunnittelu kokonaisuutena
Asuintilat ja pihatilat tulee suunnitella kokonaisuutena, jolloin
voidaan miettiä, mitä näkyy ikkunoista, kuinka kuljetaan ulkooleskelutiloille tai miten huoneet avautuvat eri ilmansuuntiin.
Rakennusten suuntauksessa on kiinnitettävä huomiota tilojen
sijoittamiseen kullekin tilalle suotuisaan ilmansuuntaan.
Tontin kuivatus
Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä sade- ja pintavesien
johtamis- ja imeyttämissuunnitelma. Katolle ja pihamaalle sekä
salaojiin kertyvä vesi on ensisijaisesti imeytettävä omalla tontilla.
Tontin rakentamattoman osan tulee olla sadevesien imeytymisen 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
riittävän suuria painanteita tai altaita. Mikäli hulevesien imeyttäminen ei onnistu tontilla, voidaan ne johtaa asianmukaisiin
ojiin, ei missään tapauksessa jätevesiviemäriin.
RAKENNUSTEN HAHMO
Yksinkertainen tyylikkyys
Rakennusten muotokielen tulee olla yksinkertaista ja suorakulmaista. Julkisivulaudoituksen tulee olla rakennuskohtaisesti yhdensuuntaista ja pieli- ja nurkkalaudoissa sekä kaiteissa tulee
käyttää hyvin yksinkertaista muotoaihetta sekä tonttikohtaisesti vain yhtä värisävyä.
Ikkunat
Ikkunoilla luodaan alueelle modernia tai vanhaa, mutta yhtenäistä ilmettä. Suuria asuinhuoneiden ikkunoita valoisiin ilmansuuntiin on hyvä suosia ja kaarevia ikkunan osia välttää.
Ikkunan koko ei vaikuta kovin paljon sen hintaan, mutta se vaikuttaa huoneen valoisuuteen ja lämpötilaan. Maisema avautuu
ikkunoista paremmin ilman kalterimaisia ristikoita.

Rakennus on sovitettu maastonmuotoon ja ympäristöön.

VÄRITYS
Rakennusten julkisivuvärit tulee valita niin, että ne sopivat esimerkkiväreihin. Voimakkaita, maisemasta erottuvia sävyjä, kuten sitruunankeltaista, aniliininpunaista ja sinistä pitää välttää.
Asemakaavamääräyksen mukaisesti katteen väri on tummanharmaa.
JÄTEHUOLTO
Jätehuollossa tulee noudattaa Kangasalan kunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Kiinteistön jätehuoltoalue on osoitettava
asemapiirroksessa (1:200). Tontilla saa kompostoida puutarhajätettä ja muuta biojätettä, mutta muu kuin puutarhajäte on
kompostoitava lämpöeristetyssä kompostorissa.
ENERGIATEHOKKUUS
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. Tavoitteena on, että tontti rakennetaan
energiatehokasta rakentamistapaa noudattaen.
Rakennuksen ja tilojen suuntaus
Rakennuksen sijoittaminen tontille on energiankulutuksen kannalta tärkeää. Tuulet vaikuttavat rakennuksen energiatarpeeseen, mitä voidaan vähentää kasvillisuuden avulla.
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.
Energia- ja lämmitysmuodot
Rakennuksissa suositellaan käytettäväksi aurinkoenergiaa —
sekä aurinkolämmitystä että aurinkosähköä. Maalämmön käyttöä kannattaa harkita.
Ilmalämpöpumput on suunnattava siten, että mahdollista meluhaittaa ei koidu naapureille ja ne on mielellään ”naamioitava”
osaksi julkisivua.

Maasto on tasoitettu ja pengerretty ympäristöön sopimattomaksi.
Kattomaisema
Asemakaavassa on määrätty kattokaltevuus. Tavoitteena on
yhtenäinen kokonaisuus, johon sopivat myös pulpettikattoiset
rakennuksen osat. Kaikkien rakennusten katemateriaalina tulee
käyttää tiiltä tai peltiä.
Parvekkeet ja terassit
Parvekkeen saa rakentaa vain rakennuksen pitkälle sivulle ja
sen leveys saa olla enintään kolmannes rakennuksen pituudesta. Parvekkeen kaiteen on hyvä olla materiaaliltaan samaa kuin
rakennuksen julkisivut ovat. Ulokeparvekkeen raskasta kattamista tulee välttää.
Rakennukseen liittyvä terassi ei saa ulottua yhtenäisenä useammalle kuin rakennuksen kahdelle julkisivulle.
Talousrakennukset
Talousrakennuksen kattomuoto tulee valita asuinrakennuksen
kattomuodon mukaan. Sopiva kaltevuus on 1:3.

Materiaalit ja ikkunat
Rakennuksen materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa energiatarpeeseen. Esimerkiksi massiiviset rakenteet varastoivat auringon tuottamaa lämpöä.
Ikkunoiden tulee olla kuitenkin 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.
ISTUTUKSET
Tontin rajoille tulee istuttaa vapaasti kasvavia pensaita tai pensasaitaa. Olemassa olevaa puustoa ja maastoa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää.
Takapihalle, rakennusten pohjois- ja itäpuolelle, suositellaan
mäntyvaltaista istutusta. Rakennuksen eteläpuolelle kannattaa
istuttaa lehtipuita, jotka varjostavat ja viilentävät rakennusta
kesällä, mutta eivät estä auringonsäteiden lämmittävää vaikutusta talvella. Pensas- ja puuistutuksissa tulee suosia suomalaisia lajeja ja jaloja lehtipuita.

