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

maisemallisesti avoin näky-
mäalue Verhon huvilalle
-ei rakennuksia tai korkeaksi kas-
vavaa puustoa
-voi sijoittaa leikkivälineitä ym.

kasvillisuus
Istutettavien lajien tulee olla pel-
tomaisemaan luontaisesti sopi-
via, pääosin matalia lehtipuita ja 
pensasryhmiä. Puista ja pensaista 
puolet tulee olla marjoja tai he-
delmiä kantavia.

Ruutanantien varteen voisi istut-
taa esimerkiksi auringonkukkia 
asuntojen ja tien väliin.

Tonteille sijoitetaan yhteiset 
leikki- ja oleskelualueet sekä 
jätepisteet.

Asuntojen sisäänkäyntien yhte-
yteen tulee osoittaa vähintään 3 
m2:n suuruinen laatoitettu alue.

Ohjeiden tarkoitus
Näiden neuvojen ja ohjeiden tarkoitus on opastaa raken-
nuttajaa ja suunnittelijaa hyviin suunnitteluratkaisuihin 
ja antaa asemakaavaa täydentäviä ohjeita. Ohjeet ovat 
rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymät v. 2015 
ja ne koskevat korttelia 94.

maisemallisesti avoin näky-
mäalue tonttien yhteisellä 
alueella
-kävely- ja pyöräreitti alueen läpi
-matala kasvillisuus, niitty
-alueelle voi sijoittaa yhteisesti 
sovittuna viljelypalstoja, pallo-
kentän tai hulevesipainanteita 
tms.

Alue on osa valtakunnallisesti 
merkittävää Tursolan-Sorolan 
kulttuurimaisemaa.

Rakennuksista ja kasvillisuudesta 
rakennetaan yhtenäinen koko-
naisuus, joka muodostaa rauhal-
lisen ja rytmikkään peltomaise-
maa rajaavan reunavyöhykkeen. 
Rakennukset sijoittuvat samaan, 
hieman tonteittain vaihtelevaan 
koordinaatistoon. 

Rakennuksissa tulee olla loivat 
katot, jotta rakennukset pysy-
vät matalina ja näkymät säilyvät 
paremmin Vesijärven suuntaan. 
Katteen väri on tummanharmaa.

Julkisivujen tulee olla peittomaa-
lattua puuta.

Liikennemelulta tulee suojautua 
siten, että Ruutanantien varren 
talojen asuntopihat sijoitettuvat 
lännen suuntaan. Jos varastora-
kennus ei suojaa asuntopihaa riit-
tävästi sivulta, piha rajataan 2,2 
metrin korkuisella aidalla Ruuta-
nantien suuntaan.

Pysäköintialue on rajattu Ase-
mantien ja Ruutanantien risteyk-
sestä autokatoksilla ja talousra-
kennuksilla.

Taloyhtiöiden yhteinen ajoneuvo-
liittymä Ruutanantielle. Raken-
nusluvan yhteydessä tulee hakea 
liitymälupa ELY-keskukselta.

keskitetty yhteinen hulevesipai-
nanne 

kävely- ja pyöräreitti alueen 
läpi pohjois- eteläsuunnassa.

hulevedet
Pinnoitetut alueet on pidettävä 
mahdollisimman pieninä.
Korttelin rajoilla olevat ojat toimi-
vat hulevesien purkureitteinä.

Korttelin eteläosa on Korttelin eteläosa on pohjave-
sialuetta, jossa hulevesien bio-, jossa hulevesien bio-
suodatus pysäköintialueilta on suodatus pysäköintialueilta on 
suositeltavaa ennen vesien johta-suositeltavaa ennen vesien johta-
mista eteenpäin. 


