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1.
J O H D A N TO
Tämän laatuohjeen tarkoituksena on havainnollistaa ja

soi osaltaan Lamminrahkan vision asuin- ja yritysalueiden

täydentää Lamminrahkan eteläosan asemakaavan (kaava

rakennus- ja pihasuunnittelua varten.

785) kaavamääräyksiä. Laatuohjeessa käsitellään ainoastaan asuin- ja yrityskortteleita. Katujen, viheralueiden ja

Laatuohjeen ovat laatineet Arkkitehdit Rudanko & Kank-

muiden yleisten alueiden sekä julkisten palvelujen kort-

kunen toimistosta arkkitehdit SAFA Hilla Rudanko, Kiira

telien rakentamisen laadun ohjaus tapahtuu kaupungin

Piiroinen, Hanna Sunela ja Anni Peljo sekä Aino Landsca-

työryhmissä. Lamminrahkan eteläosan asemakaavan

ping Oy:stä maisema-arkkitehti Aino Aspiala. Työtä ovat

korttelialueetkin ovat laaja kokonaisuus ja laatuohje on

ohjanneet Kangasalan kaupungilta Lamminrahkan projek-

siksi käytettävyyden vuoksi jaettu kolmeen osaan. Tässä

tipäällikkö Sanna Karppinen, geodeetti Juha Iivonen, kau-

toisessa osassa käsitellään omakotitalo- ja kaupunkipien-

punginarkkitehti Mari Seppä, rakennustarkastaja Johanna

taloalueita (kaavan käyttötarkoitusalueet A ja AO).

Venäläinen ja yritysalueiden osalta Business Kangasala

Ensimmäinen osa sisältää yhtiömuotoiset asuinkorttelit

Oy:n toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara.

(kaavan käyttötarkoitusalueet A ja C) ja yhteispaikoitusalueet (LPY), ja kolmas osa yritysalueet (KTY ja TY).

Kangasalla 4.11.2020
Sanna Karppinen

Laatuohjeen pohjana on Lamminrahkan laatukäsikirja

Lammminrahkan projektipäällikkö

(Serum Arkkitehdit 2016), jossa on kiteytetty koko uuden
kaupunginosan kehittämistä koskevat tavoitteet yksiin
kansiin. Se on alueen visiokirja, josta välittyy suunnittelun
ja toteutuksen punainen lanka, Lamminrahkan henki.
Käsikirja sisältää koko fyysisen ympäristöön sisältäen
rakennusten ja pihojen lisäksi myös julkiset ulkotilat, kuten
kadut, torit ja viheralueet.
Tavoitteet ovat jo konkretisoituneet sekä asemakaavoituksessa että katu-, tori- ja viheraluesuunnittelussa ja koulukeskuksen arkkitehtikilpailussa. Tämä laatuohje konkreti3
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1 .1 .
Lamminrahkan visio
Lamminrahka on sympaattista pikkukaupunkielämää, lep-

pikkumatkan metsän läpi. Koulukeskus ja liikuntapuisto

poisaa arkea ja metsäluontoa kotiovelta. Lamminrahkasta

ovat koko kylän harrastuspaikkoja iltaisin ja viikonloppui-

rakentuu paikka, joka on enemmän kuin vain nimi ja rypäs

sin. Kaksi kauppakeskusta ovat muutaman minuutin pääs-

rakennuksia. Lamminrahkalla on identiteetti, ”lammin-

sä ja bussilla on suora yhteys Tampereen ja Kangasalan

ja asumisen hiilijalanjälki jää siten pieneksi.

rahkalaisuus”, joka välittyy niin katukuvasta kuin ihmisten

keskustoihin. Eritasoliittymä vie valtatielle ja siitä sujuvasti

Kattomuodot mahdollistavat aurinkopaneelit ja

välisistä tervehdyksistä.

minne vain.

kierrättäminen on helppoa lähikeräysjärjestelmän

simpien energiatehokkuusnormien mukaisia

ansiosta. Viheralueilla lisätään luonnon monimuoSympaattinen pikkukaupunkielämä syntyy metsän reu-

Metsäluonto kotiovelta on kaikkien luksusta. Lamminrah-

toisuutta ja hulevesiä pidätetään luonnonmukaisin

nustamista, pienistä kylistä ja sopivan kokoisista naapu-

ka hellii ulkoilijoita ja sopii liikkuvaan elämään. Kävely- tai

ratkaisuin.

rustoista. Niissä naapurit oppii tuntemaan kuin itsestään,

pyörälenkki työpäivän jälkeen, patikkaretki luonnonsuo-

arjessa autetaan ja yhdessä viihdytään. Kadut ovat

jelualueille tai Katajajärven laavulle, pulahdus Halimas-

etupihojen reunustamia, elämä saa näkyä kadulle. Arkki-

järveen. Hyvää oloa ja rauhaa mieleen. Metsää jatkuu

tehtuuri synnyttää vanhan kaupungin tunnelmaa nyky-

silmänkantamattomiin; reheviä lehtoja, hämyisiä korpia,

ajan arkkitehtuurin keinoin. Alueen luonnollisen pehmeät

kalliomäkiä ja komeita soita. Metsäluonto on läsnä myös

muodot saavat kontrastia kaupunkimaisuudesta. Raken-

pihoilla, kaduilla ja torilla; puuryppäinä, metsänpohja-

nukset ovat matalia, kattomaisema vaihteleva ja julkisivut

na, niittyinä, avokallioina, kivenlohkareina. Alueen yksi-

värikkäitä. Lämmintä puuta ja tiiltä on paljon, sisäänkäyn-

suuntaiset, turvalliset pyöräkaistat ja vaihteleva, vehreä

nit ovat kutsuvia. Pyörän selkään hyppää mielellään, kun

katumiljöö innostavat liikkumaan. Myös työmatkat pääsee

reitit ovat sujuvia ja kävelijää kutsuvat kaartuvat kadut ja

metsän läpi, myös hiihtäen, aina TAYS:iin tai Kangasalan

rakennusten ja istutusten kirjo. Tori ja koulu ovat elämän

keskustaan asti. Liikuntapuistosta ja sisäliikuntatiloista

keskuksia, kuten kylällä kuuluu. Torin tapahtumissa syntyy

löytyy lisää lajivalikoimaa.

koko Lamminrahkan yhteisiä kokemuksia ja muistoja.
Kestävän kehityksen kaupunki syntyy ennen kaikkea uuLeppoisa arki on vaivatonta kulkemista ja lähipalveluita,

siutuvista tuotettavasta kaukolämmöstä, uudenaikaisista

rentoa mieltä ja aikaa olennaiselle. Päiväkotiin, kouluun,

pyöräliikenneratkaisuista, tiheästä joukkoliikennetarjon-

kaupoille ja harrastuksiin on mukavaa kävellä tai pyöräillä

nasta ja raitiotievarauksesta. Asuinrakennukset ovat uu4
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1.2.
L a m m i n r a h k a n l a a t u o h j e e n k ä y tt ä j ä l l e
Miten laatuohjetta käytetään kaavan rinnalla?
Laatuohje havainnollistaa ja täydentää Lamminrahkan
eteläosan asemakaavan (kaava 785) kaavamääräyksiä.
Iso osa kaavan keskeisistä, kaupunkikuvaa ja toiminnallisuutta ohjaavista määräyksistä ovat sanallisia yleismääräyksiä, joiden tavoitteet avautuvat paremmin
laatuohjeen havainnollistavien kuvien avulla. Kaavaa
ja laatuohjetta kannattaa siis lukea rinnan. Jokainen
käsiteltävä asia on jaettu kahteen osaan: punaisella
pohjalla ovat kaupunkikuvan ja kaupunginosan elävyyden
kannalta keskeiset kaavamääräykset ja vihreällä pohjalla
suunnitteluohjeet. Laatuohje on siis vastaava kuin rakentamistapaohje, uudella tavalla esitettynä. Kuvilla on ohjeessa iso rooli ja sanallinen osuus on pyritty esittämään
mahdollisimman helposti luettavassa ja omaksuttavassa
luettelomuodossa.
Laatuohje konkretisoi ja havainnollistaa rakentajille,
millainen rakentaminen luo Lamminrahkasta sen tavoitteiden mukaisen, omaleimaisen ja elävän kaupunginosan.
Rakennussuunnittelua ohjaa kaupungin ja rakennuttajien
muodostama laaturyhmä, jonka työskentelyssä laatuohje
on keskeinen, kaupungin tavoitteita määrittävä ja havainnollistava dokumentti.
5
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1.3.
Lamminrahkan
ky l ä t
Lamminrahka rakentuu yhteisöllisistä, luonnon ympäröimistä kylistä. Kullakin kylällä on oma nimensä ja
identiteettinsä, ja tämä näkyy rakennetun ympäristön
mittakaavassa, väreissä, materiaaleissa ja kasvillisuudessa. Alueella noudatetaan kaupungin taideohjelmaa, ja

HALTIJANMÄKI
1519
A

1518
A

VL-5

TAIKAKUMPU
1515
A

paleessa. Oheisista teemakartoista puolestaan käy ilmi
kussakin kylässä sovellettava materiaali- ja värimaailma
sekä kasvillisuus.

1521
A

1523
A

1516
A

KESKUSTA

VL-5
1517
AO

1513
A

1533
ET

1532
YL

1522
A

VL-5
1514
A

VL-6
VL-6
VP

HAITULA

taidetta hyödynnetään myös kyläidentiteettien luonnissa.
Kylien nimistö ja ominaispiirteet esitellään tässä kap-

1520
A

1524
A

1531
LPY

1530
C-2

1512
A

1527
C-2

LPY

1528
C-3

1525
A

EV-8

1526
A

1529
A

KESKUSTA
TIETÄJÄ

1509
C-3

VL-6

1508
C-2

1507
A

VL-6

Laatuohjeen sisältö on jaettu kaavamerkintöjen mukaisesti. Suunnitteluohjeissa viitataan kylien teemakarttoihin
värien, materiaalien ja kasvillisuusvalintojen osalta.
Laatuohjeen tässä osassa esitellään vain omakotitalo- ja
kaupunkipientaloalueiden kylien (Taikakumpu ja Haltijanmäki) materiaali-ja kasvillisuuspaletit.

1511
KTY-11

VL-6

1510
KTY-10

PORTTIKORTTELIT

VL-6

1506
KTY-10
1504
KTY-10

ET

TAITAJA
1505
KTY-11

1503
TY-10

TY-11
TY-10

VL

1502
TY-10

1501
EN-4

1500
TY-10
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L a m m i n r a h ka n
vä r i p a l e tt i

Haitula

Taikakumpu

Kullakin kylällä on oma teemavärinsä, jota suositellaan käytettäväksi ensisijaisena päävärinä tai vähintään rakennuksen
jossakin rakennusosassa. Sen lisäksi kaaviossa osoitettu Lamminrahkan väripaletti on kaikkien kylien käytössä oleva yhteinen värimaailma, josta kuhunkin kylään voidaan valita värimaailma, jota voidaan käyttää kylän oman päävärin ohella.

Haltijanmäki

Tietäjä

Taitaja

Keskusta

Porttikorttelit

7
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1. JOHDANTO
1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

1 . 3 .1 .
Hal tijanmäki
HALTIJANMÄKI
Haltijanmäki rakentuu korkeahkon moreenimäen ympärille, kaartuvien katujen varsille. Aina on näkyvissä

1518
A

sista talotyypeistä: omakotitaloista, kaupunkipientalois-

1521
A

1523
A

myös pilkahdus metsää. Rinteessä on kallioseinämää
ja isojakin kivenlohkareita.Kylä muodostuu monenlai-

1520
A

1519
A

VL-5
1513
1533
A
ET

1522
A

ta, rivitaloista ja kerrostaloista.

8
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1. JOHDANTO
1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

Teemavärit

Julkisivumateriaalit

Katot

M a te r i a a l i - j a
vä r i p a l e tt i
Haltijanmäen väripaletti koostuu hieman murretuista
kirkkaista väreistä, päävärinä murrettu puna-oranssi.
Julkisivujen tyypilliset päämateriaalit ovat rappaus sekä

Punaruskea /
Yhdensuuntainen
puupinta

harmaa
kattotiili

yhdensuuntaiset puupinnat tai hirsi. Sokkelien pintamateriaalina betonipinta tai rappaus. Tärkeitä yksityiskohtia, kuten ikkunapuitteita ja sisäänkäyntejä, voidaan
korostaa Lamminrahkan väripaletista vapaasti valituilla
sävyillä.

Punaruskea /
Hirsi

harmaa
pelti

Rappaus
9
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1. JOHDANTO
1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

Pensasaitalajikkeet:
Kuusi
Taikinamarja
Sinikuusama

Puut:
Koivut
Lepät
Männyt
Katajat

Kuusi

Koivu

Aluskasvillisuus:
Niitty/ keto
Kuntta
Saniaiset
Koristeheinät

Ka s v i l l i s u u s p a l e tt i j a
esimerkkilajit
Haltijanmäen ja Taikakummun alueilla tavoitteena on
muodostaa metsäpihoja, jotka hyödyntävät mahdollisimman paljon olemassa olevaa kasvillisuutta
ja luonnonelementtejä. Uusi, istutettava kasvillisuus
muodostuu pääosin suomalaisista metsälajeista.

Sammal ja
kalliopinta

Kasvilajit valitaan luontaisen kasvupaikan mukaan:
alavilla alueilla suositaan lehtipuita kuten koivuja ja
leppiä, ja aluskasvillisuutena niittymäistä kasvillisuutta
ja saniaisia. Selänteillä suositaan mäntyjä ja katajia, ja
aluskasvillisuutena kunttaa.

Taikinamarja

Kuusama

Kataja

Kuusikko ja puro

Kuntta

Niitty

10
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1. JOHDANTO
1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

1.3.2.
Ta i ka ku m p u
Taikakumpu on pieni kylä Tampereen rajalla, omassa rauhassaan. Sen länsipuolella sijaitsevan metsän
takana avautuu komea Petäjässuo. Sen rakennukset
ovat pienimittakaavaisia, pääasiassa omakotitaloja,
pientaloyhtiöitä ja rivitaloja.

TAIKAKUMPU

1516
A

1517
1515
AO
A
1514
A

11
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1. JOHDANTO
1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

Teemavärit

Julkisivumateriaalit

Katot

Yhdensuuntainen

Harmaa

M a te r i a a l i - j a
vä r i p a l e tt i
Taikakummun väripaletti koostuu hieman murretuista
kirkkaista väreistä, päävärinä vaalea vihreä. Julkisivujen
tyypilliset päämateriaalit ovat rappaus sekä yhden-

puupinta

kattotiili

suuntaiset puupinnat. Sokkelien pintamateriaalina on
betonipinta tai rappaus. Tärkeitä yksityiskohtia, kuten
ikkunapuitteita ja sisäänkäyntejä, voidaan korostaa
Lamminrahkan väripaletista vapaasti valituilla sävyillä.

Puupinta

Vihreä / harmaa
pelti

Rappaus
12
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1. JOHDANTO
1.3. LAMMINRAHKAN KYLÄT

Pensasaitalajikkeet:
Kuusi
Taikinamarja
Sinikuusama

Puut:
Koivut
Lepät
Männyt
Katajat

Aluskasvillisuus:
Niitty/ keto
Kuntta
Saniaiset
Koristeheinät

Ka s v i l l i s u u s p a l e tt i j a
esimerkkilajit
Haltijanmäen ja Taikakummun alueilla tavoitteena on
muodostaa metsäpihoja, jotka hyödyntävät mahdollisimman paljon olemassa olevaa kasvillisuutta
ja luonnonelementtejä. Uusi, istutettava kasvillisuus
muodostuu pääosin suomalaisista metsälajeista.

Sammal ja
Kuusi

Koivu

kalliopinta

Kasvilajit valitaan luontaisen kasvupaikan mukaan.
Alavilla alueilla suositaan lehtipuita kuten koivuja ja
leppiä ja aluskasvillisuutena niittymäistä kasvillisuutta
ja saniaisia. Selänteillä suositaan mäntyjä ja katajia ja
aluskasvillisuutena kunttaa.

Taikinamarja

Kataja

Kuntta

Kuusama

Kuusikko ja puro

Niitty

13
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2.
O M A KO T I TA LO T
JA KAU PU N K I PI E N TA LO T

HALTIJANMÄKI
1518
A

TAIKAKUMPU
1515
A

1520
A

1519
A

VL-5

1517
AO

1521
A

1523
A

1516
A
1513
A

VL-5
1533
ET

1532
YL

1522
A

VL-5
1514
A

VL-6

VL-6

1512
A

VP

1524
A

1531
LPY

1530
C-2
LPY

1525
A

EV-8
1526
A

VL-6

1527
C-2

1528
C-3

1509
C-3

1508
C-2

VL-6
1511
KTY-11

1529
A

1507
A

VL-6

1510
KTY-10

VL-6
1506
KTY-10

1504
KTY-10

ET
TY-11

1505
KTY-11

1503
TY-10

VL

TY-10
1502
TY-10

1501
EN-4
1500
TY-10

Kartta: Omakoti- ja kaupunkipientaloalueet eteläosan
asemakaava-alueella (Haltijanmäki ja Taikakumpu).
14
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Kaavamääräykset
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT

Suunnitteluohjeet
Hankkeelle tulee valita pätevä pääsuunnittelija
aivan suunnittelun alkuvaiheessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisesti huolehdittava, että suunnittelijoilla ja

R a ke n n u s h a n ke j a
r a ke n t a m i n e n
1. Rakentamisen aikaisiin hulevesiin tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Likaiset vedet tulee ensisijaisesti
imeyttää työmaa-alueilla; imeyttämättä jäävät vedet johdetaan tilapäisten laskeutusaltaiden kautta
maastoon (vesipinta-ala vähintään 5 % allasta
kuormittavan työmaan pinta-alasta ja syvyys noin
metri). Rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnan toteuttamisesta tulee tehdä suunnitelma ennen
rakentamiseen ryhtymistä ja se tulee toimittaa
rakennusvalvonnalle.
2. Tontti tulee aidata asemakaavassa osoitettua
viheraluetta vastaan työmaan ajaksi. Työmaatoimintoja ei saa sijoittaa viheralueelle.

muilla rakennushankkeen toimijoilla on tehtäviensä
vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus, ammattitaito ja kokemus alan tehtävistä.
Pääsuunnittelijan tulee neuvotella suunnitelmaluonnoksista Lamminrahkan laaturyhmän ja
rakennusvalvonnan kanssa jo hyvissä ajoin ennen
rakennuslupahakemuksen jättöä. Tämä nopeuttaa
luvan käsittelyä. Alueella on erityisesti kiinnitettävä
huomiota rakennusten sijoitteluun rinnemaastoon
ja hulevesijärjestelyihin.
Tonteilla on teetettävä pohjatutkimus tai muutoin
selvitettävä perustamisolosuhteet ja hulevesien
hallinnasta on laadittava suunnitelma. Tontin
vesihuolto- ja sähköliittymää ym. varten tarvittavat
sopimukset tulee laatia Kangasalan Veden, Elenian
ja kunkin palvelun tarjoajan kanssa hyvissä ajoin.
Lisätietoja vesihuoltoon liittymisestä:
https://www.kangasalanvesi.fi/asiakkaalle/liittyminen/
Lisätietoa sähköliittymän tilaamisesta:
https://www.elenia.fi/sahko/liittyman_hinnoittelu .
Ennen rakennustöiden aloitusta tontille tulee pystyttää vähintään 0,3 x 0,4 m kokoinen kyltti, josta ilmenevät ainakin rakennuttaja, työn kohde ja vastaava
työnjohtaja yhteystietoineen.

15
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2.1.1. Maastoon sovitus
2.1.2. Massoittelu
2.1.3. Suhde katuun
2.1.4. Suhde viheralueeseen
2.1.5. Suhde naapuriin

2 .1 .
To n t i n k ä y ttö
Tavoitteena on ympäröivään metsäluontoon hyvin istuva
rakentaminen. Rakennukset sijoittuvat maastoon luontevasti, hyödyntäen sen mahdollisia korkeuseroja. Rinnemaasto nähdään mahdollisuutena: korkealta avautuvia
näkymiä, elämyksellisiä rinnepihoja, rinteeseen rajautuvia,
pienimittakaavaisia ulkotiloja, pysäköinnin häivyttämistä
rinteeseen. Isoja leikkauksia ja täyttöjä vältetään, erityisesti viheralueen ja tontin rajalla. Tontin raja viheralueeseen, katuun ja naapuriin nähden on selkeä, mutta
luonnollisen vaihteleva: rajalle istutetaan monilajista kasvillisuutta, myös kivenlohkareita voi käyttää. Rakennukset
sijoitetaan tontille niin, että valmiita pihaelementtejä kuten pihapuiksi soveltuvaa puustoa ja lohkareita säästyy.
Rakennukset sijoittuvat katujen varsille muodostaen
kaupunkimaista, tiivistä katutilaa. Rakennuksen ja kadun
väliin jää etupiha, jonka istutukset, patiot, kuistit, viherhuoneet, erkkerit tai pergolat ja etupihoille kuuluvat
elämän merkit rikastavat katumiljöötä ja tekevät jalan ja
pyörällä kulkemisesta kiinnostavampaa. Etupihat luovat
rakennuksen ja kadun väliin myös puoliyksityisen, sosiaalisen vyöhykkeen: Etupihalta on helppo huikata kadulle ja
etupihalla puuhastelijan kanssa on helppo jäädä jutulle.

16
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Kaavamääräykset
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.1. TONTIN KÄYTTÖ

2 .1 .1 .
M a a s to o n s ov i t u s
1. Tontin rajalla asemakaavassa osoitettua viheraluetta vastaan on säilytettävä luonnollinen maanpinnan korkeusasema.
2. Korttelin ja tontin sisäiset korkeuserot on hoidettava ensisijaisesti rakennusten avulla, jotta pihan sovitus ympäristöönsä olisi mahdollisimman luontevaa.
3. Mahdolliset välttämättömät luiskaukset ja tukimuurit on toteutettava kokonaisuudessaan tontin
puolella.

HALTIJANMÄKI
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1518
A

VL-5

TAIKAKUMPU

1520
A
1521
A

1523
A

1516
A

L1
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A
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A

1533
ET

1532
YL

1522
A

1514
A

Uoma

VL-6

VL-6

+124,9

VP
1512
A

1524
A

1528
C-3

1525
A

EV-8

HAITULA

1527
C-2

1526
A
VL-6

1509
C-3

+125,4
Rissonkatu

1531
LPY

1530
C-2
LPY

1508
C-2

VL-6

1529
A

Korttelit 1517

1511
KTY-11

Kukkulankatu
1513

Haltijankaari
Kortteli 1521

Alueleikkaus Haltijanmäestä

VL-6

1510
KTY-10

ja

Haltijanmäki
Kortteli 1523

1507
A

Kuvat: Rakennuksen sovitus
rinteeseen sekä rinnepiTIETÄJÄ
haratkaisuja

+135

KESKUSTA

VL-5

VL-6
1506
KTY-10

1504
KTY-10

ET
TY-11
TY-10

1505
KTY-11

1503
TY-10

VL

1502
TY-10

1501
EN-4

1500
TY-10
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Suunnitteluohjeet
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.1. TONTIN KÄYTTÖ

2 .1 .1 .
M a a s to o n s ov i t u s
1. Rakennukset tulee sovittaa tontin olemassa oleviin
maastonmuotoihin siten, että vältetään maaston
tasaamista (leikkaamista ja pengertämistä). Tontin
raju muokkaaminen voidaan välttää rakennuksen
sisäisillä tasoeroilla tai sokkelilla. Rinnetontille ei siis
voi rakentaa tasamaataloa. Tontin rakentajan tulee
rakennusluvan yhteydessä esittää asemapiirroksin ja
poikkileikkauksin rakennuksen sopeutuminen maaston korkeusasemiin koko tontin matkalta.
2. Rakennukset tulee sovittaa maastoon mahdollisimman paljon luontoa, kuten pihapuiksi soveltuvia,
kehityskelpoisia puita, kivenlohkareita ja kumpareita
säästäen. Nämä ovat valmiita maisemaelementtejä pihalla ja tekevät pihasta yksilöllisemmän ja heti
valmiimman käyttää. Ks. Kangasalan kaupungin
teettämä kartoitus tonttien säästettäviksi suositelluista maisemaelementeistä.
3. Kadun varressa olevien tilojen lattiakoron tulee olla
korkeammalla kuin viereisen katualueen koron. Näin
varmistetaan hulevesien pysyminen katualueella.
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Kaavamääräykset
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.1. TONTIN KÄYTTÖ

2 .1 . 2 .
M a s s o i tte l u
1. Rakennuksia saa rakentaa lähemmäs kuin 4 m
päähän tontin rajasta. Muita kuin asuinhuoneen
pääikkunoita saa rakentaa lähemmäs kuin 8 m päähän viereisestä rakennuksesta.
2. Paloteknisiä ratkaisuja suunniteltaessa voidaan
korttelia käsitellä yhtenä kokonaisuutena, mikäli
korttelin rakennukset ovat samaa paloluokkaa.
Tontin rajalle ei tarvitse tällöin rakentaa rajaseinää/
palomuuria. Tonttien rajalle saa esimerkiksi kaupunkipientaloissa tarvittaessa rakentaa yhteisen
palomuurin.
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Suunnitteluohjeet
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.1. TONTIN KÄYTTÖ

2 .1 . 2 .
M a s s o i tte l u
1. Asuinrakennuksen massoittelussa ja mittasuhteissa on pyrittävä pientalomaisuuteen. Erityisesti kadun
puoleiselle sivulle suositellaan kuisteja ja erkkereitä,
jotka lisäävät tekevät katukuvasta pientalomaisemman, vaihtelevamman ja kiinnostavamman.
2. Autosuojien ja piharakennusten tulee olla matalia,
yksitasoisia ja kapearunkoisia, jotta ne eivät olisi
tontilla liian hallitsevia ja varjostaisivat naapuria
mahdollisimman vähän.
3. Piharakennukset tulee sijoittaa tontin perälle.
Erityisesti kaupunkipientaloissa piharakennukset
suositellaan sijoitettavan tontin nurkkaan, että ne
veisivät pienehköltä tontilta mahdollisimman vähän
tilaa.Täytyy kuitenkin varmistaa, että piharakennusta
pystyy huoltamaan.
4. Mikäli rakennus sijaitsee lähempänä kuin 4 m tontin rajasta, tulee rakennuksen rakenteissa huomioida
palotekniset vaatimukset (koskee myös piharakennuksia).
5. Pihasaunan rakentaminen on sallittua.
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Kaavamääräykset
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.1. TONTIN KÄYTTÖ

2 .1 . 3 .
Suhde katuun
1. Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. Rakennus tai sen osa
voidaan rakentaa etäämmäs rakennusalan rajasta
rakennuksen sisäänkäynnin, maantasokerroksen
liiketilan tai pihan kohdalla, ei kuitenkaan enempää
kuin viisi metriä. Tontin rajan ja rakennuksen välinen
alue tulee tällöin istuttaa pihamaiseksi, pois lukien
valtatien varsi.
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Suunnitteluohjeet
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.1. TONTIN KÄYTTÖ

2 .1 . 3 .
Suhde katuun
1. Tavoitteena on vehreä ja kasvillisuudenkin osalta elämyksellinen katumiljöö. Sen vuoksi kadun
varressa oleva etupiha rajataan kadusta vapaasti
sommitelluilla, monilajisilla pensailla kylän kasvillisuussuositusten mukaisesti, rakennetun aidan tai
leikattavan, yksilajisen pensasaidan sijaan.
2. Kadun varren etupihalle suositellaan muutoinkin istutuksia vehreän ja viihtyisän etupihan ja
katumiljöön luomiseksi.
3. Kadun puolelle suositellaan sijoitettavan
erkkereitä, kuisteja, viherhuoneita tai pergoloita
etupihan käytettävyyden parantamiseksi ja katumiljöön rikastamiseksi. Esimerkiksi puolilämpimiä
viherhuoneita saa tehdä tontille osoitetun rakennusoikeiden lisäksi.
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2.1. TONTIN KÄYTTÖ

2 .1 . 4 .
Suhde viheralueeseen
1. Tontin rajalla asemakaavassa osoitettua viheraluetta vastaan on säilytettävä luonnollinen maanpinnan korkeusasema. Mahdolliset välttämättömät
luiskaukset ja tukimuurit on toteutettava kokonai-

TONTIN RAJA

TONTIN RAJA

2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT

TONTIN RAJA

Kaavamääräykset

suudessaan tontin puolella.
2. Tontti tulee aidata asemakaavassa osoitettua
viheraluetta vastaan työmaan ajaksi. Työmaatoimin-

TONTIN RAJA

TONTIN RAJA

toja ei saa sijoittaa viheralueelle.
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Suunnitteluohjeet
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.1. TONTIN KÄYTTÖ

2 .1 . 4 .
Suhde viheralueeseen
1. Pihat rajataan viheralueista lohkarein ja/tai
monilajisin, vaihtelevin välein istutetuin pensain ja

VIHERALUE

puin, esim. rakennetun aidan sijaan. Tavoitteena on
tontin rajan merkkaaminen siten, että raja vaihettuu
luontevasti metsäiseen viheralueeseen.

PIHA

Monilajiset pensas- ja puuistutukset rajaavat pihoja

Rajaus monilajisilla pensailla ja
kivilohkareilla
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Suunnitteluohjeet
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.1. TONTIN KÄYTTÖ

2 .1 . 5 .
Suhde naapuriin
1. Tontin korkeusasemat tulee sovittaa naapuritontin
maanpinnan korkeusasemiin. Suuria korkeuseroja
tonttien rajalla tulee välttää. Naapurin kanssa tulee
keskustella pihojen suunnitelluista korkeusasemista jo
ensimmäisten luonnosten valmistuttua sekä suunnitteluprosessin aikana ja sovittaa suunnitelmia yhteen.
2. Korkeusasemia määriteltäessä on otettava huomioon maan luonnolliset pinnanmuodot, katukorot
(rakennus ylemmäksi) ja pintavesien virtaukset (johdetaan poispäin rakennuksesta).
3. Suuria leikkauksia, luiskauksia ja tukimuureja tulee
välttää. Mikäli tontilla on tai sinne on välttämätöntä
luoda korkeuseroja, tulee ne porrastaa useampaan
tasoon. Yhden porrastuksen korkeusero kannattaa
pitää alle 0,5 m:ssä, sillä muutoin tarvitaan putoamissuoja. Korkeuserojen maisemoinnissa kannattaa
hyödyntää istutusalueita.
4. Pihat rajataan toisistaan sekä yhtiömuotoisista
tonteista ja kulkuväylistä monilajisin pensain ja puin,
esim. rakennetun aidan sijaan. Naapurin kanssa
tulee sopia hyvissä ajoin, mitä kasvilajeja käytetään,
jotta lajit voidaan huomioida pihojen muussa suunnittelussa. Kahden kaupunkipientalotontin rajalla
voidaan käyttää myös rakenteellista aitaa.
25
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2.2.1. Pihojen rakentaminen ja suunnittelu
2.2.2. Pihatilat
2.2.3. Pihan toiminnot ja kasvillisuus
2.2.4. Pintamateriaalit

2.2.
Pi h a t
Pihat ovat tärkeä osa Lamminrahkan vehreää tunnelmaa.
Pihoilla pyritään monilajiseen ja monikerroksiseen lajistoon, joka virkistää, elvyttää ja ilahduttaa kaikkina vuodenaikoina ja lisää itsessään luonnon monimuotoisuutta
sekä tarjoaa suojaa ja ruokaa eliöstölle. Hyötykasveja ja
kunkin kylän tunnusomaisia kasvilajeja suositaan. Kadun
varrella pienikin rakennusten välinen alue istutetaan, jotta
katumiljööseen saadaan vehreyttä.
Pihoilla hyödynnetään mahdollisimman paljon olemassa
olevaa kasvillisuutta ja muita luonnonelementtejä, kuten
kallioita ja lohkareita. Ne ovat valmiita ja kustannustehokkaampia kuin jälkikäteen istutettu kasvillisuus ja liittävät
pihat luontevasti ympäröivään metsäluontoon. Hienoimmat ja käyttökelpoisimmat pihojen luonnonelementit
käyvät ilmi kaupungin teettämästä kartoituksesta. Yksityisyys taataan ensisijaisesti kasvillisuudella tai köynnöksiä
kasvavilla pergoloilla. Luonnonläheinen tunnelma syntyy
myös pintamateriaaleista, joissa suositaan soraa ja luonnonkiveä. Läpäiseviä pintamateriaaleja suositaan myös
hulevesien imeyttämiseksi syntysijoillaan.
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Kaavamääräykset
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.2. PIHAT

2 . 2 .1 .
Pi h o j e n r a ke n t a m i n e n
j a s u u n n i tte l u
1. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta muodostuvia
hulevesiä tulee viivyttää siten, että viivytysrakenteiden
mitoitustilavuuden tulee olla 1m³ jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden.
Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluttua
täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.
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Suunnitteluohjeet
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.2. PIHAT

2 . 2 .1 .
Pi h o j e n r a ke n t a m i n e n
j a s u u n n i tte l u
1. Hulevesien muodostumisen minimoimi-

4. Se osuus läpäisemättömiltä pinnoilta

seksi tonteilla tulee olla mahdollisimman

muodostuvista hulevesistä, jota ei pystytä

paljon vettäläpäiseviä, kasvillisuuden peittä-

osoittamaan imeytettäväksi tonteilla tulee

miä alueita, jotka mahdollistavat sadevesien

viivyttää asemakaavamääräyksen mukai-

imeytymisen.

sesti. Viivytysrakenteet voivat sijaita maan
pinnalla tai maan alla. Esimerkkejä maan-

2. Läpäisemättömiä pintoja suositellaan vain

päällisistä viivytys- ja imeytysrakenteista

pienialaisina kulutuskestävyyttä vaativiin

ovat kattovesisäiliöt/-tynnyrit, sadepuutar-

kohtiin sekä estämään pintaeroosiota jyrkillä

hat, viherpainanteet ja kivipesät. Vastaavia

pinnoilla. Asfaltin sijaan tulee käyttää soraa,

maanalaisia viivytys- ja imeytysrakenteita

laatoituksia ja kiveyksiä, joiden tulee täyttää

ovat esimerkiksi imeytyskaivot tai umpisäi-

vettä läpäisevä vaatimus. Pintakerrosten alla

liöt.

pitää olla karkeaa kiviainesta.
5. Viivytetyt hulevedet puretaan kaupungin
3. Kattopinnoilta ja vettä läpäisemättömiltä

hulevesiviemäriin tai viheralueelle. Huleve-

pihan pinnoitteilta muodostuvat hulevedet

sien purkupiste on osoitettava rakennuslu-

suositellaan mahdollisuuksien mukaan en-

pavaiheessa.

sisijaisesti imeyttämään tonteilla ja ohjaamaan istutuksille.

Kuvat: Esimerkkejä luonnonelementeistä
rakennetuista hulevesiratkaisuista
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Kaavamääräykset
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.2. PIHAT

2.2.2.
Pi h a n to i m i n n o t j a
ka s v i l l i s u u s
1. Muut kuin leikki-ja oleskelupaikaksi, pelastustieksi
ja kulkuväyläksi välittömästi tarvittavat alueet tulee
istuttaa puutarhamaisiksi pihan osiksi, joilla on runsaasti ja monipuolisesti erikokoisia ja -lajisia puita ja
pensaita sekä eri aikaan kukkivia perennoja. Pihoilla
tulee olla myös ainavihantia lajeja sekä hyötykasveja. Piharakentamisessa tulee hyödyntää tontilla
mahdollisesti olevia kivilohkareita.
2. Alueen asuinkiinteistöjen jätehuolto toteutetaan
lähikeräysjärjestelmällä. Asuinkiinteistöillä ei sallita
kiinteistökohtaisia jäteastioita.
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Suunnitteluohjeet
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.2. PIHAT

2.2.2.
Pi h a n to i m i n n o t j a
ka s v i l l i s u u s
1. Pihoilla tulee mahdollisuuksien mukaan

non monimuotoisuutta ja sitomaan hiiltä.

säästää olevaa kehityskelpoista puustoa,

Puuvartiset kasvit, monivuotiset sekakas-

erityisesti koivuja ja mäntyjä, kaupungin

vustot ja niityt hillitsevät osaltaan ilmas-

tekemän kartoituksen mukaisesti. Paikalle

tonmuutosta. Monimuotoisuutta edistä-

jo juurtunut puusto kasvaa varmemmin,

vät myös lahopuutarha, sadepuutarha, eri

nopeammin ja kustannustehokkaammin

lajien piilopaikat, kukat, hedelmät, marjat,

kuin istutettu puusto. Säilytettävät puut

mesikasvit (mm. kallionauhus, punahatut,

voivat olla suuria puita tai puun vesoja.

sikuri, rohtosuopayrtti, mintut, päivänkak-

Säilytettävät alueet tulee aidata työmaan

kara, kaunokit, maksaruoho, valkomesik-

ulkopuolelle, eikä niillä pidä varastoida

kä, jaakonvillakko..)

maata tai rakennustarvikkeita.
5. Istutukset tulee suunnitella niin, ettei
2. Kivilohkareita tulee pyrkiä säilyttämään

metsäluontoon kuulumaton lajisto pääse

pihoilla mahdollisimman paljon, ks. kau-

leviämään viheralueille. Helposti leviä-

pungin tekemä kartoitus. Ne ovat valmiita

viä kasveja tulee välttää. Vieraslajeja ei

maisemaelementtejä pihalla.

pidä käyttää ollenkaan, sillä ne leviävät
voimakkaasti ja syrjäyttävät alkuperäistä

3. Kasvilajeina suositaan kyläkohtaisia

lajistoa. Haitallisia vieraslajeja ovat esim.

kasvilajeja, jotka on määritelty kohdassa/

lupiini, tuoksupalsami, jättiputki, kurttu-

kaaviossa 1.3. Lamminrahkan kylät. Näin

ruusu, pajuasteri, pohjoisamerikkalaiset

asuinalueelle saadaan myös kasvillisuu-

suurikasvuiset piiskut sekä sahalinintatar

den avulla luotua tunnistettava ja omalei-

(ent. jättitatar) ja japanintatar.

mainen ilme.
6. Pihoilla tulee olla aurinkoisia ja varjoi4. Kasvilajistolla pyritään lisäämään luon-

sia, monipuolisia toiminnallisia paikkoja.

Kuvat: Lamminrahkan luonnonelementtejä
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Kaavamääräykset
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.2. PIHAT

Kivituhka

2.2.3.
Pi n t a m a te r i a a l i t
1. Korttelin kulkuväylät ja ajo-yhteydet tulee toteuttaa vettäläpäisevästä materiaalista (muu kuin asfaltti), mikäli alueiden kaltevuudet sen sallivat
(ei koske kansiratkaisuja).

Nurmikivi

Sora
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Suunnitteluohjeet
betonikivi

seulanpääkivi

2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.2. PIHAT

kiveysraita

louhe

2.2.3.
Pi n t a m a te r i a a l i t
1. Pinnoitetuilta alueilta hulevesiä tulee ohjata
istutuksille. Reunakivien käyttöä tulee välttää, koska
ne estävät hulevesien imeytymistä pinnoitettujen
alueiden viereen.
juoksukiviraita

2. Kadun varrella olevien sisäänkäyntien edustat on
kivettävä alueen yhtenäisen, pikkukaupunkimaisen
ja siistin yleisilmeen aikaansaamiseksi. Kivien värin

kivituhka

juoksukiviraita
nurmi

maatiili

asfaltti

valukumi

tulee olla harmaa tai musta tai sopeutua kylän
väreihin.
3. Kivituhkan värin tulee olla harmaa.

nurmisaumainen
kenttäkiveys

kivituhka

luonnonkivilaatat
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2.3.
P y s ä kö i n t i
Lamminrahkassa tavoitteena ovat vehreät, etupihojen
elämän rikastamat katumiljööt. Pysäköinti sijaitsee siksi
asuinrakennusten yhteydessä tai niitä taaempana. Pyöräpysäköinnille varataan riittävät ja laadukkaat pysäköintipaikat, jotta pyörän käyttö on mukavaa ja helppoa.
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Kaavamääräykset
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.3. PYSÄKÖINTI

2 . 3 .1 .
A u to py s ä kö i n t i
1. Jokaiselle omakotitalo- ja kaupunkipientalotontille
tulee osoittaa yksi autopaikka. Katujen varsilla on
lisäksi autopaikkoja.
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Suunnitteluohjeet
1.
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.3. PYSÄKÖINTI

Autopaikka

Autopaikka

2 . 3 .1 .
A u to py s ä kö i n t i

Asuinrakennus

Katu

Katu

Asuinrakennus

Autotalli

Autopaikka
Parveke
Asuinrakennus

Katu

Asuinrakennus

Katu

Kuisti

Autopaikka parvekkeen alla

1. Kaupunkipientalot: Yhtenäisen ja siistin katumiljöön
aikaansaamiseksi kaikkien kaupunkipientalotonttien
autopaikkojen tulee olla katuun nähden poikittain. Asuinrakennuksen ja katualueen rajan väliin tulee täten varata

3.

2.

tilaa 5 m ainakin toisella laidalla tonttia. Kaupunkipientalotontilla voi lisäksi olla toinen autonsäilytyspaikka
asuinrakennusmassassa.

Autopaikka

Katu

Autopaikka

Katu

Autopaikka

Katu

Autotallin tulee sijaita taaempana tai samassa linjassa
asuintilojen sisäänkäynnin kanssa, jottei siitä muodostu

Asuinrakennus

Asuinrakennus

Asuinrakennus

katukuvassa liian hallitsevaa. Autokatos voi tulla lähemmäs katua kuin sisäänkäynti.
2. Omakotitalot: Tasaisella maalla sijaitsevilla omakotitalotonteilla autopaikka tulee olla autotallissa, autokatoksessa tai asuinrakennusmassassa. Autotalli tai
autokatos tulee sijoittaa kadulta katsottuna selvästi taaemmaksi kuin asuinrakennus, jotta se ei olisi hallitseva
katukuvassa. Tontilla voi lisäksi olla toinen autopaikka.
3. Rinteessä sijaitsevalla omakotitalotontilla autopaikka
tulee sijoittaa asuinrakennusmassaan.
4. Pihalla oleva autopaikka saa olla enintään 3 metriä ja
autotalli tai -katos enintään 4 m leveä (ei liian hallitsevia
katukuvassa).
5. Pyöräpysäköinnille kannattaa varata riittävät ja tarpeen mukaan katetut ja lukitut säilytyspaikat jo suunnittelun alkuvaiheessa.
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2.4.1. Katot
2.4.2. Julkisivut
2.4.3. Sisäänkäynnit
2.4.4. Parvekkeet ja terassit
2.4.5. Materiaalit ja värit

2.4.
R a ke n n u s te n h a h m o j a j u l k i s i v u t
Lamminrahkassa tavoitellaan vanhan kaupungin pienimittakaavaista tunnelmaa, mutta nykyajan arkkitehtuurin
keinoin. Lamminrahka erottuu muista Tampereen seudun
kaupunginosista tunnistettavana, omaleimaisena alueena,
jolla on ”Lamminrahkan tyyli”. Kattomuodot vaihtelevat,
katoissa on räystäät ja kattolyhtyjä suositaan. Tavoitteena
on materiaaleiltaan ja väreiltään vaihteleva katumiljöö,
jossa korostuvat maanläheiset, kestävät ja helposti huollettavat materiaalit puu ja tiili.
Vierekkäiset rakennukset ovat erivärisiä mutta rakennus
itsessään julkisivujäsentelyltään rauhallinen, yksivärinen
ja yksiaineinen. Arkkitehtuuri on selkeää ja ajatonta ja
aukotuksessa suositaan yksittäisiä ikkunoita.

36

LAMMINRAHKAN ETELÄOSAN LAATUOHJE | KANGASALAN KAUPUNKI

Kaavamääräykset
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVUT

2 . 4 .1 .
Ka to t
1. Rakennusten kattomuoto tulee olla harjakatto,
mansardikatto tai porraskatto. Katto voi olla epäsymmetrinen.
2. Etelän suuntaisille kattopinnoille tai julkisivuihin
tulee olla mahdollista sijoittaa aurinkokeräimiä ja
-paneeleja. Keräimet ja paneelit tulee suunnitella
osaksi rakennuksen arkkitehtuuria.
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Suunnitteluohjeet
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVUT

2 . 4 .1 .
Ka to t
1. Kattokulma saa vaihdella rakennuksittain.
2. Vesikaton materiaali saa jatkua julkisivuille ylemmissä kerroksissa.
3. Katoissa tulee olla riittävät, julkisivua suojaavat ja
tyyliin sopivat räystäät.
4. Kattolyhtyjä suositellaan.
5. Päätykolmioissa tulee käyttää samaa materiaalia
kuin muualla julkisivuissa.

Kuvat: Esimerkkejä vaihtelevista kattomuodoista.
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Kaavamääräykset
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVUT

2.4.2.
Julkisivut
1. Pääkäyttötarkoituksen mukaisten rakennusten
julkisivut eivät saa olla umpinaisia, vaan niille tulee
avautua tilojen pääikkunoita, myös maantasokerroksessa (rinnetontit).
2. Rakennuksen julkisivujen tulee olla ilmeeltään rauhallisia ja julkisivun jakamista erilaisiin pienempiin
väri- tai materiaalikenttiin tulee välttää.
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Suunnitteluohjeet
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVUT

2.4.2.
Julkisivut
1. Julkisivujen arkkitehtuurin tulee olla selkeää, ajatonta ja sommittelultaan harkittua. Detaljiikan tulee
olla huolellisesti suunniteltua ja toteutettua.
2. Myös rakennusten päädyissä tulee olla ikkunoita
(paitsi paloteknisistä syistä) tylsien julkisivujen välttämiseksi.
3. Aukotuksessa tulee suosia yksittäisiä ikkuna-aukkoja nauhamaisten tai isoiksi kentiksi yhdistettyjen
elementtien sijaan.
4. Ikkunoita ei tule yhdistellä tai kehystää värikentin
tai vastaavin keinoin.
5. Asuntojen ikkunoiden tulee olla pääsääntöisesti
pystysuuntaisia (aukon korkeus suurempi kuin leveys).
6. Ilmalämpöpumppujen ulkoyksiköt on suunnattava
siten, että mahdollista meluhaittaa ei koidu naapureille ja ne on mielellään ”naamioitava” osaksi
julkisivua.
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Kaavamääräykset
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVUT

2.4.3.
S i s ä ä n käy n n i t
1. Katujen varrella olevien rakennusten pääsisäänkäynnit tulee sijoittaa kadun puolelle. Pääsisäänkäyntiä tulee korostaa katoksella.
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Suunnitteluohjeet
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVUT

2.4.3.
S i s ä ä n käy n n i t
1. Ovi voi olla eri värinen kuin muut rakennusosat.
2. Sisäänkäyntejä tulee korostaa valaistuksella.
3. Autotallin oven tulee olla tummasävyinen.

Kuvat: Esimerkkejä erottuvista sisäänkäynneistä.
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Suunnitteluohjeet
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVUT

2.4.4.
Pa r ve k ke e t j a te r a s s i t
1. Kadun puolella olevat parvekkeet tulee toteuttaa
ulokkeina tai sisäänvedettyinä siron yleisilmeen aikaasaamiseksi. Ranskalainen parveke ja kattoterassi
ovat myös mahdollisia.
2. Kaupunkipientaloissa suositellaan viereisten rakennusten näkymien vuoksi vain sisäänvedettyjä tai
ranskalaisia parvekkeita.
3. Parvekkeet saavat olla leveydeltään enintään puolet katujulkisivusta, ettei niistä tule liian hallitsevia
elementtejä katumiljöössä.
4. Mikäli katolle toteutetaan kattoterassi tai kattopiha, tulee se kaupunkipientaloissa varustaa naapurin
suuntaan näköesteellä, jonka korkeus on vähintään
180cm. Tällöin vältetään suora näköyhteys naapurin
suuntaan.
5. Rakennukseen liittyvä terassi ei saa ulottua kuin
enintään rakennuksen kahdelle julkisivulle. Terassin
kattamista kulman ympäri tulee välttää.
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Kaavamääräykset
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVUT

2.4.5.
M a te r i a a l i t j a vä r i t
1. Rakennuksen julkisivujen tulee olla ilmeeltään rauhallisia ja julkisivun jakamista erilaisiin pienempiin
väri- tai materiaalikenttiin tulee välttää.
2. Kadun tai aukion varrella tai pihan puolella olevan
näkyvän sokkelin tulee olla samaa materiaalia ja
väriä kuin muu julkisivu vähintään yli 0,5 metriä
olevalta osaltaan.
Alueen julkisivujen värisävyistä on ohjeistettu laatuohjeessa. ks.1.3. Lamminrahkan kylät.
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Suunnitteluohjeet
2. OMAKOTITALOT JA KAUPUNKIPIENTALOT
2.4. RAKENNUSTEN HAHMO JA JULKISIVUT

Puupinnat ja -detaljit

Erilaiset tiililadonnat

2.4.5.
M a te r i a a l i t j a vä r i t
1. Julkisivumateriaalin tulee olla puu, tiili, rappaus tai
slammaus. Materiaalien tulee olla sekä aikaa että
kulutusta kestäviä.
2. Koska Lamminrahkan asuinalueet ovat metsän
ympäröimiä, suositellaan puuta ensisijaisena julkisivumateriaalina kaikkialle Lamminrahkaan. Myös
hirsi julkisivumateriaalina on suositeltavaa, mutta
toteutuksen tulee olla urbaani (lyhyet nurkat ja
tasaiset sivut).
3. Tiilipinnoissa kannustetaan vaihteleviin tiililadontoihin.
4. Kaupunkipientaloissa vierekkäisten rakennusten
tulee olla eri värisiä värikkään katumiljöön aikaansaamiseksi. Vierekkäisten rakennusten katot voivat
kuitenkin olla saman värisiä, mutta myös erivärisiä.
5. Rakennuksen pääjulkisivuväri ei saa olla musta.
6. Ikkunanpuitteiden värisävyt tulee olla joko Lamminrahkan väripaletista tai muita murrettuja sävyjä.
Ikkunanpuitteet eivät saa olla valkoisia.
7. Piharakennuksen tulee olla runko- ja julkisivumateriaaliltaan puuta (ei kuitenkaan hirttä) mahdollisimman siron ja ympäristöön sopivan ilmeen
aikaansaamiseksi, kuitenkin palotekniset vaatimukset huomioiden.
8. Piharakennuksen tulee olla laadukkaasti toteutettu ja ympäristöön sopiva.
Kuvat: Esimerkkejä eri julkisivumateriaaleista
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KU VA L Ä H T E E T
Valokuvat:
Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy, ( lyhenne: RK)

1.

2.

3.

1.

2.

4.

5.

6.

3.

4.

7.

8.

9.

5.

6.

Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen (SK),
Maisema-arkkitehti Aino Aspiala (AA), ellei toisin mainittu.
Kaaviot ovat edellä mainittujen tekijöiden (RK, AA).
Piirretyt kuvat ovat Lamminrahkan kuvituskuvasta (Esa-Pekka Niemi 2016).

1.3. Lamminrahkan kylät, kasvillisuuspaletit, s 10 ja 13.

2.1.2. Massoittelu, Kaavamääräykset, s.19:

TUkhlbWIxR0MmcD0wJm49VjdJTjRFcVczV01ielptYlNuSkZpQSZ0PUFBQUFBR0FVSFJF

Kuva 1. ”Kuusi”,

Kuvat 1.-3. ”Massoitteluesimerkkejä”, SK

Kuvat 5. ja 6. ”Etupihan istutuksia”, SK

Norway_Spruce_cones_(Picea_abies)_Plamen Agov • studiolemontree.com
Kuva 2. ”Koivu” Betula_pendula_(2)_By Marija Gajić - Own work, CC BY-SA 4.0,
httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid_45439234

Kuva 4. Towhouset, Bo 01-asuntomessualue, Malmö. Karmebäck Arkitekter:
http://karmeback-architects.com/portfolio/packhus-1-6/
Kuvat 5.-6. ”Massoitteluesimerkkejä”, SK

2.1.3. Suhde katuun, Suunnitteluohjeet, s. 22.:
Kuvat 1.-2. “Istutukset rajaavat etupihaa”, SK
Kuva 2. “Värikäs puutalokatu Ruotsissa”

Kuva 3. ”Sammal ja kalliopinta”, AA
Kuva 4. ”Taikinamarja”, https://en.wikipedia.org/wiki/Ribes_alpinum

2.1.2. Massoittelu, Suunnitteluohjeet, s.20:

http://www.mynewsdesk.com/se/haninge_kommun/pressreleases/lillgaarden-

Kuva 5. ”Kataja” https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/06/20/

Kuva 1. ”Puu-Myllypuro, sivukujanäkymä”

i-tungelsta-vinnare-av-haninge-arkitekturpris-2018-2767029

kesakisa-missa-kasvaa-pirkanmaan-korkein-enta-paksuin-kataja/
Kuva 6. ”Kuntta”, AA
Kuva 7. ”Kuusama”, AA
Kuva 8. ”Kuusikko ja puro”, AA
Kuva 9. ”Niitty”, AA

2.1.1. Maastoon sovitus, Kaavamääräykset, s. 17:
Kuva 1. ”Paasitien kolmoset, Avarrus Arkkitehdit”
Vappula Ville. https://www.woodarchitecture.fi/fi/projects/paasitien-kolmoset
Kuva 2. ”Kaupunkipientalo Kellokas”
Krokfors, Karin: https://www.karinkrokfors.fi/projects.html
Kuva 3. Kuva 5. “Ei näin - tukimuuri tontin rajalla”, SK

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2015-01-14/att-kaynnistaa-93-asun

Kuva 2. ”Puu-Myllypuro, katunäkymä”
Lampén, Mårten: https://yle.fi/uutiset/3-10028578

2.1.1. Maastoon sovitus, Suunnitteluohjeet, s. 18:
Kuva 1. “Tumma paritalo, jonka maastoa on säilytetty mahdollisimman paljon”,
R21 Arkitekter, Oslo, Norja: http://www.r21.no/work/maries-vei-14
Kuva 2. “Maastoon sovitetut rakennusmassat”, SK

2.1.4. Suhde viheralueeseen, Suunnitteluohjeet, s. 24:
Kuvat 1.-3.. “Pihan rajaaminen kasvillisuudella”, SK

Kuva 3. “Arabian ateljeeasunnot”, Konkret Arkkitehdit
Räisänen, Kimmo: https://www.woodarchitecture.fi/fi/projects/asunto-oy-ara

2.1.5. Suhde naapuriin, Suunnitteluohjeet, s. 25:

bian-ateljeeasunnot

Kuva 1. “Aurinkorinteen puutaloalue Espoossa”, Pauliina ja Juha Kronlöf

Kuva 4. ”Talo Aito, piharakennukset” Kouvolan asuntomessut 2019
http://muotoseikka.com/asuntomessujen-parhaat/
Kuva 5. “Katunäkymä, Saffron Walden, Essex, Englanti”

https://www.puuinfo.fi/espoon-friisil%C3%A4n-aurinkorinne
Kuva 2. “Ei näin - tukimuuri tontin rajalla”, SK
Kuva 3. “Tiiviit naapuritontit”, SK

Pollard Thomas Edwards Architects: https://divisare.com/projects/
284711-pollard-thomas-edwards-architects-the-avenue

Kuva 4. ”Social Youth housing in Furuset, Oslo, Haugen Zohar Architects”
https://www.arkitektur-n.no/prosjekter/ulsholtveien-31

Kuvat 3.-5. “Etupihan istutukset ja köynnökset”, SK

non-rakentamisen-myllypuroon

2.2.1. Pihojen rakentaminen ja suunnittelu, Kaavamääräykset, s. 27:
Kuva 1. ”Viivytyspainanne pihassa”,

2.1.3. Suhde katuun, Kaavamääräykset, s. 21:
Kuvat 1. ja 2. ”Kadunvarren istutuksia tontin rajalla”, SK

http://ruduspihablogi.fi/vetta-lapaisevat-paallysteet-hulevesien-hallinnassa/
Kuva 2. ” Hulevesiratkaisuja yhteispihalla”, AA

Kuva 3. “Puu-Käpylän etupihanäkymä”, https://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/
varit/tikkurilan_varit_kaytossa/puu-kapyla_sailytti_varinsa
Kuva 4. ”Townhouse-etupihat kapealla kadulla” Bo 01-asuntomessualue, Malmö.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Houses,_V%C3%A4stra_Ham
nen,_Malm%C3%B6.jpg?epik=dj0yJnU9Z0ZXRDNPci1ha2dzNHFwbDU5bEhnemx-
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2.2.1. Pihojen rakentaminen ja suunnittelu, Suunnitteluohjeet, s. 28:

Kuva 6-9. “Pintamateriaaleja”, AA/SK

Kuva 1. ”Japanilaishenkinen piha”. Maisemasuunnittelu Tanja Nieminen:
https://www.maisemasuunnittelu.fi/galleria
Kuva 2. ”Köynnökset kalliolla” https://www.dronninga.com/prosjekter/

Kuvat 1.-5. ”Autopaikkaesimerkkejä”, SK

2.3.1. Autopysäköinti, Suunnitteluohjeet s.35:

Kuva 4. ” Pengerrys kivenlohkareista” Toivepiha maisemasuunnittelu:

Kuva 1. ”Autopaikka rakennusmassassa, Äppelträdgården, White Arkitekter.

https://rakennusmaailma.fi/hulevedet-hyodyksi-ja-hallintaan/
Kuva 6. ”Rinnepiha” https://www.meillakotona.fi/artikkelit/nain-toteutat-rinnepihan-7-ideaa

3.

1.

2.

4.

5.

6.

3.

4.

7.

8.

9.

5.

6.

2.4.1. Katot, Suunnitteluohjeet, s.38

https://be.realestate.immobilien/oglas/aspervika-arkitekttegnet-enebo
lig-med-fantastisk-utsikt-gode-solforhold-og-skjermet-beliggenhet/47049
Kuva 2. “Vaihtelevat harjakorkeudet tiilisissä kaupunkipientaloissa”, Bell Phillips,

Kuva 3. ”Kivenlohkareet osana pihaa” https://omapiha.info/arkistot/5411

Kuva 5. ”Kivinen hulevesiuoma”

2.

Kuva 1. “Omakotitalon vaihtelevat katonharjat”, Oslo, Norja.
2.3.1. Autopysäköinti, Kaavamääräykset s.34:

boligparker/forstehjem-pa-furuset/

https://toivepiha.fi/referenssit/kallioinen-piha-espoossa/

1.

Sanner, Kalle: https://www.world-architects.com/it/white-arkitekter-gote
borg/project/appeltradgarden
Kuva 2. “Autokatos rakennusmassan vieressä, pientaloalue, Sköndal, Ruotsi ”
Ettelva Arkitekter: https://www.ettelva.se/projekt-nyheter/team-bostad-pabesok-lilla-skondal/

Essex, Englanti. O´Sullivan, Kilian: https://www.architecturetoday.co.uk/
tilbury-types/
Kuva 3. “Kattolyhdyt pienpuukerrostalossa”, Arkitema Architects, Tukholma.
https://arkitema.com/se/arkitektur/bostad/modellvillan
Kuva 4. ”Kattomuotoesimerkkejä”,SK
Kuva 5. “Pitkäräystäinen puutalo Friisilän Aurinkorinteen pientaloalueella”
https://www.puuinfo.fi/espoon-friisil%C3%A4n-aurinkorinne
Kuva 6. ”Värikäs kaupunkipientalokatu”, SK

2.2.2. Pihan toiminnot ja kasvillisuus, Kaavamääräykset, s. 29:

2.4.1. Katot, Kaavamääräykset, s.37:

Kuva 1. ”Vehreä, monilajinen asuntopiha”, AA

Kuva 1. ”Harjakattoinen tumma hirsitalo”, Mikkelin asuntomessut

Kuva 2. ”Hurdalin ekokylä”, Hurdal økolandsby, https://medium.com/@
gaiaeducation/the-story-of-hurdal-ecovillage-18d667106fe5
Kuva 3. ”Lapset leikkivät kallioilla”, AA

http://asuntomessut.fi/messukodit/honka-ink/
Kuva 2: ”Porraskatto, Nuorisoasunnot, Oslo, Norja. Haugen Zohar Arkitekter:
https://www.arkitektur-n.no/prosjekter/ulsholtveien-31
Kuva 3. Moderni mansardikatto, Lichfield, Englanti. Proctor and Matthews:

2.2.2. Pihan toiminnot ja kasvillisuus, Suunnitteluohjeet, s. 30:
Kuvat 1-5. “Lamminrahkan luonnonelementtejä”, AA

https://www.proctorandmatthews.com/project/chapter-house-lichfield
Kuva 4. ”Epäsymmetrinen harjakatto pientalossa”, KAP Arkitekter, Bergen, Norja.

2.4.2. Julkisivut, Kaavamääräykset, s.39
Kuva 1. ”Värikäs kaupunkipientalokatu”, SK
Kuva 2. “Värikäs puutalokatu Ruotsissa”
http://www.mynewsdesk.com/se/haninge_kommun/pressreleases/
lillgaar den-i-tungelsta-vinnare-av-haninge-arkitekturpris-2018-2767029
Kuva 3. “Pientaloalue,” Uppsala, Ruotsi. https://blooc.se/instagram/entrega
tan-i-lindbacken-uppsala-bostadsomrade-t20/

2.2.3. Pintamateriaalit, Kaavamääräykset s.31:

Haga, Jan Inge:https://www.bt.no/bolig/i/Vbbpl1/

Kuva 4. “Vaihteleva julkisivuväritys, erkkeri-ikkunat”, SK

Kuva 1. “Kivituhkalla päällystetty sisäinen kulkureitti”,

huset-i-eplehagen-minner-om-husene-barn-tegner

Kuva 5. ”Tiiliset kaupunkipientalot, maantasokerros upotettu, Kent, Englanti.”

https://www.siistipiha.fi/hiekat-ja-kivituhkat/kivituhka-sekavarinen-suursakki
Kuvat 2-3. “Pintamateriaaleja”, SK

Kuva 5. ”Aurinkopaneelit pientalon katossa ja julkisivussa”, SK

Morris+Company Architects. Hobhouse, Jack: https://www.archdaily.com

Kuva 6. ”Hurdalin ekokylä”, Hurdal økolandsby, https://medium.com/@

/911599/wildernesses-mews-morris-plus-company/5c673739284dd151290

gaiaeducation/the-story-of-hurdal-ecovillage-18d667106fe5
2.2.3. Pintamateriaalit, Suunnitteluohjeet s.32:

00085-wildernesses-mews-morris-plus-company-photo
Kuva 6. “Vaihteleva puujulkisivuväritys”, SK

Kuvat 1-4. “Pintamateriaaleja”, AA/SK
Kuva 5. “Maatiili” https://novenberg.fi/maatiilet/
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2.4.2. Julkisivut, Suunnitteluohjeet, s.40
Kuva 1 “Värikäs kaupunkipientaloalue, Ruotsi” https://www.smaa.se/bo-i-hus-fransmaa/smaahus-referensobjekt/hus-spanga-solhemsangen/
Kuva 2. “Kaupunkipientalojulkisivu, Visby, Ruotsi” Visbyark:
https://www.visbyark.se/projects/stadsradhus-visby/

Kuva 4. ”Tiilireliefi puutalon sisäänkäynnillä”, Cambridge, UK.
Proctor and Matthews Architects, https://www.archdaily.com/769800/
abode-atgreat-kneighton-proctor-and-matthews-architects/

https://awlark.se/projekt/ekbacken/
Kuva 6: “Julkisivun sävyyn koteloitu ilmalämpöpumppu”, SK

Kuva 1. “Townhousen tiilijulkisivu, Marmalade Lane, Cambridge. Mole Architects”
Butler, David: https://www.architonic.com/de/project/mole-architects-mar
malade-lane-cohousing/20059375#&gid=null&pid=1
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