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Johdanto
Vesilahden kunta on laatinut Koskenkylän ympäristön
osayleiskaavan.
Nämä
rakentamistapaohjeet
koskevat
osayleiskaava-aluetta joka sijaitsee Vesilahden kunnan itäosassa
rajautuen Lempäälän ja Akaan kuntien rajaan. Pohjoisessa kaavaalue rajautuu Vesilahden Kirkonkylään ja sen osayleiskaavaalueeseen, idässä pääasiassa rantaosayleiskaava- alueisiin, etelässä
Akaan kunnan rajaan ja lännessä metsäalueisiin. Koskenkylän
taajama muodostuu Koskenjoen, Koskenkyläntien
ja Mantereentien varteen. Pääosa alueesta kuuluu valtakunnallisesti
arvokkaaseen maisema-alueeseen, Vesilahden kulttuurimaisema.
Ohjeisto palvelee alueen asukkaita ja rakennusvalvontaa sekä muita
toimijoita. Ohjeisto täydentää osayleiskaavan ohjausvaikutusta ja
siinä on esitetty esimerkkejä rakentamisen toteuttamistavoista.
Alueilla, joilla rakennusluvat voidaan myöntää joko osayleiskaavan
tai suunnittelutarveratkaisun perusteella, rakennustapaohjeita
noudatetaan ohjeellisina kunnan rakennusjärjestyksen rinnalla.
Asemakaavoitettavien alueiden osalta ohjeet antavat suosituksia
asemakaavoitusta varten ja ohjeistoa voidaan käyttää myös
asemakaavoituksen tukena.
Rakentamistapaohjeet koskevat alueen uudisrakentamista sekä
korjaus- ja laajennusrakentamista. Ohjeet pyrkivät osaltaan
säilyttämään alueen rakennusperinnettä ja rakentamistapaa.
Kaavaa täydentävillä rakentamistapaohjeilla on tarkoitus auttaa
rakentajaa, suunnittelijaa sekä rakennusvalvontaviranomaisia
pääsemään mahdollisimman hyvään lopputulokseen sekä koko
alueen yleisilmeen että jokaisen yksittäisen rakennuksen osalta.
Ohjeet on laatinut aluearkkitehti Leena Lahtinen yhteistyössä
rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilän kanssa.
Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.11.2015 §54
jäljempänä
annetut
ohjeet
noudatettaviksi
Koskenkylän
osayleiskaavan alueella.

Vesilahti 13.10.2015
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Ohjeen tavoitteet
Koskenkylän alueen kaltainen, arvokas, osittain hyvin avoin ja pitkiä näkymiä tarjoava viljelymaisema
on herkkä muutoksille ja poikkeavalle rakentamiselle. Siksi alueella on tärkeää pyrkiä tasapainoiseen,
paikallisiin ominaispiirteisiin perustuvaan rakentamistapaan.
Rakentamistapaohjeella on tarkoitus ohjata osayleiskaavaalueen rakentumista siten, että kulttuurimaiseman arvot säilyvät.
Ohjeiston tavoitteet ovat siten:







Rakentamista ohjataan kulttuurimaisemaan sopivaksi.
Asetetaan uudisrakentamiselle korkeat esteettiset ja
laadulliset tavoitteet.
Kulttuurihistoriallisten rakennusten asemaa maisemassa
vahvistetaan.
Maisematilojen rajapinnat, kuten metsän rajat, säilyvät
Avoimet peltomaisemat ja tärkeät näkymät säilyvät
rakentumattomina
Uudisrakentaminen muodostaa ehjän kokonaisuuden
olemassa olevan maiseman ja rakennetun ympäristön
kanssa.

kuva: Anna Lyyra-Seppänen,
Pirkanmaan maakuntamuseo

Ohjeen taustaselvitykset
Ohjeisto perustuu alueesta tehtyihin selvityksiin jotka on laadittu kaavoitustyön pohjaksi vuosien 20092014 aikana. Keskeisiä lähtökohtia ohjeistolle ovat alueen rakennuskannasta Pirkanmaan maakuntamuseon
laatima rakennusinventointi ja sen pohjalta tehty rakennuskannan arvottaminen sekä yleiskaavoituksen
pohjaksi Air-IX Ympäristö Oy:n yhteistyössä aluearkkitehdin kanssa laatima maisemaselvitys.

Ohjeen liitteet
Liite 1:

KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAT ALUEKOKONAISUUDET,
Vesilahden Koskenkylän osayleiskaava-alueen rakennusinventointi

Liite 2:

INVENTOIDUT KOHTEET NUMERON MUKAAN
Vesilahden Koskenkylän osayleiskaava-alueen rakennusinventointi 2011
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Alueen kuvaus
Maaseudun kulttuurimaisema on ihmisen ja luonnon pitkäaikaisen
vuorovaikutuksen tulosta. Koskenkylän osalta alueelta löytyy
erilaisia ajallisia kerroksia jotka kertovat alueen historiasta mm. kivija rautakautisia asuinpaikkoja, useita vuosisatoja viljeltyjä laajoja
peltoalueita, historiallinen vanha Narvanmatkantie nykyisen
Koskenkyläntien sijoilla ja arvokasta rakennuskantaa niin torppia
kuin maatilojen tilakeskusten pihapiirejä. Vanhimmat ajalliset
kerrokset ovat muinaisjäännöksiksi luokiteltuja ja sellaisina lailla
suojeltuja.

Kulttuurimaisema käsitteenä voidaan määritellä siten että se on ihmisen käyttämä, hoitama, muuttama tai
rakentama fyysinen ympäristö, jonka maisemakuvassa on näkyvissä em. toiminnan jälkiä. Käsite ei sisällä
arvovarausta.
Vesilahden viljelymaisema (Mav021) on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi
valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuonna 1995, joka perustuu ympäristöministeriön mietintöön.
Perustelujen mukaan Vesilahden alue on Tampereen ympäristön vahvinta perinteistä viljelysseutua.
Historiallisesti alue kuuluu Suomen vanhimpiin asutusalueisiin. Koskenkylän ympäristössä varhaisinta
vakiintunutta asutusta edustaa Mantereen kylä. Koskenkylän ja Saarikunnan piirteiksi todetaan kauniit
kumpuilevat viljelymaisemat sekä perinteinen rakennuskanta.
Maisema-aluetta (Mav021) koskee Pirkanmaan 1. maakuntakaavan suunnittelumääräys: Valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee
vaalia maisema-alueen tai maisema-nähtävyyden kokonaisuuden, erityispiirteiden ja luonnon- ja
kulttuuriympäristön säilymistä. Alueiden käytön on sovelluttava arvokkaan maisema-alueen historialliseen
kerrokselliseen kehitykseen.
Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen maisemaselvityksessä kuvataan aluetta seuraavasti:
”Selvitysalueella on vahvasti kulttuurivaikutteinen maisemakuva, eikä selkeästi luonnontilaisia
alueita ole. Maisemakuvalle tyypillisintä on Koskenkylässä veden läheisyys ja vanhan,
Koskenjoen halkoman viljelyalueen rytmittyminen pienten metsä- ja asumissaarekkeiden
kanssa. Luonteenomaista on myös sotien jälkeinen kyläkeskustan kehittyminen tiiviiksi, muusta kyläalueesta poikkeavaksi kokonaisuudeksi. Vanha kylärakenne ennen isojakoa edusti läntisen Suomen
ryhmäkylämallia, jossa kylät ryhmittyivät jokien törmille tai järvien rantaan ja kyläntontit puolestaan
maaperältään sopiville paikoille kylätien varteen. Tontit saattoivat olla rivissä tai rykelmässä.
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Isojaon myötä maisema muodostui pitkälti nykyiselleen: suurin osa tilojen rakennuksista siirtyi lähelle omia
tiluksiaan ja nykyinen peltonäkymiä rytmittävä tilakeskusten saaristo peltojen ja metsien raja-alueilla,
metsäsaarekkeissa tai kylänraitin liepeillä syntyi. Maanviljelyksen myötävaikutuksella yksittäinen
tilakeskus koostuu tyypillisesti useista hierarkkisesti sijoittuneista rakennuksista,
mikä kaukomaisemassa on paikoin havaittavissa lähes omana pienoiskylänään.
Kulttuurivaikutteisuuden voi huomata myös tilojen läheisillä pienillä metsäalueilla ja pellonreunoilla,
joilla esimerkiksi kataja ja muu viljelyalueille sopeutunut kasvillisuus viihtyy.”

Maatalous on Koskenkylän
perinteinen ja edelleen
merkittävin elinkeino, joka on
muovannut alueen maisemaa.
Alueen arvojen säilymisen
kannalta on tärkeää että
maatalouden toimintaedellytykset
säilyvät ja vanhaa rakennuskantaa
ja pihapiiri kokonaisuuksia
ylläpidetään.
Kuvassa Koskenkylä
Harjulanmäeltä kuvattuna 1900-l
alussa.
Koskenkylän ympäristön osayleiskaava-alueen rakennusinventoinnissa jonka on laatinut
Pirkanmaan maakuntamuseo, Kulttuuriympäristöyksikkö, Anna Lyyra-Seppänen (2011) kuvataan alueen
kerroksellista kulttuurimaisemaa ja nykytilaa seuraavasti:
”Vesilahden Koskenkylän alueelle on satojen vuosien aikana syntynyt kerroksinen
kulttuuriympäristö, joka kertoo maatalouden muutoksesta ja rakennustavan kehityksestä.
Kulttuurimaiseman piirteet ja perinteinen talonpoikainen rakennuskulttuuri määrittävät
edelleen vahvasti Koskenkylän ympäristön ominaisluonnetta.
Suomalaisen maaseuturakentamisen murros koskettaa myös Koskenkylän aluetta.
Maatilojen lukumäärä on vähentynyt ja viljelytoiminta keskittynyt vuokraviljelijöille. Samaan
aikaan rakentaminen alueella lisääntyy, kun muuttajat etsivät tontteja uudisrakennuksille.
Koskenkylän alueellakin rakentamisen painopiste on siirtynyt maatalouden tarpeista
puhtaaseen asuinrakentamiseen. Toistaiseksi julkisten tai kaupallisten tilojen osuus
rakennetussa ympäristössä ei ole kasvussa – päinvastoin, mutta jää nähtäväksi
monipuolistuuko alueen palvelutarjonta tulevaisuudessa.
Luontevasti ominaispiirteensä säilyttänyt maaseutumaisema voidaan nähdä luonnonvarana,
joka pitää yllä ja kohentaa asuinympäristön laatua. Paikallisen kulttuurimaiseman tuntemus
ja sen arvojen sisäistäminen ovat merkittäviä identiteetin rakennuspuita. Hyvin hoidettu
kulttuuriympäristö on elämänlaadun lähde niin asukkaille, vapaa-ajan asukkaille,
työssäkävijöille, yrittäjille kuin matkailijoillekin.”
Rakennusinventoinnin mukaisesti Koskenkylän alueen rakennuskannasta on erotettavissa erilaisia tyyppejä
ja kehitysjaksoja. Asuinrakennusten osalta sellaisia ovat vanhat maatilat 1800- ja 1900-luvulta, torpat 1800ja 1900-luvun vaihteesta, jälleenrakennuskauden tilat 1940- ja 1950-luvulta sekä modernit omakotitalot
1960- ja 1970-luvulta ja uudempi omakotirakentaminen 1980-luvulta alkaen. Alueella on lisäksi julkista
rakentamista kuten koulu ja nuorisoseurantalo. Rakennusten ominaispiirteet on esitelty sekä tyypin että
ajallisen jakson mukaan jaotellen rakennusinventoinnissa sivuilla 9-21.
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Rakennustapaohjeiden soveltaminen
Asemakaavoitettavat alueet
Asemakaavoitettavien alueiden maankäyttö ja rakentamistapa määrittyvät lopulta asemakaavan ja sen
määräysten myötä. Näillä rakennustapaohjeilla ei siten ole suoraa vaikutusta asemakaavoitettavien
alueiden rakentamiseen, ellei asemakaavassa näihin ohjeisiin erikseen tulla viittaamaan.
Asemakaavoitettaville alueille annetaan seuraavia yleisiä suunnittelusuosituksia koskien alueiden
kaavoitusta:
 Kaavasuunnittelun lähtökohtana tulisi olla suunnittelualueen luontoja kulttuurimaisema-arvot
 pyritään luomaan identiteetiltään omaleimaiset ja alueen
kulttuuriperintöön sopeutuvat uudet asuinalueet
 uusi tiestö ja reitit suunnitellaan siten että ne tukeutuvat maisemaan
ja sen muotoihin sekä olemassa oleviin reitteihin
 kaava-alueiden reuna-alueet muodostetaan selkeiksi suhteessa
avoimeen maisemaan ja metsäiset reunavyöhykkeet tulisi säilyttää.
 suunnittelulla luodaan ekologisen rakentamisen mahdollisuus ja
liitettävyys kunnallistekniseen verkostoon
 luodaan mahdollisuudet hyvän uuden ja modernin arkkitehtuurin
toteuttamiselle alueen arvoja kunnioittaen.
 asemakaava-alueille laaditaan rakennustapaohjeet

Täydennysrakentaminen
Täydennysrakentaminen voi olla vanhalle rakennuspaikalle tapahtuvaa lisärakentamista tai uuden
rakennuspaikan muodostamista olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Rakennusten
laajentamiseen sovelletaan myös näitä rakentamis- sekä korjaustapaohjeita. Kun täydennysrakentamista
suunnitellaan vanhalle rakennuspaikalle, ovat lähtökohtana seuraavat periaatteet:










Ennen uudisrakennuksen suunnittelua tutkitaan olisiko mahdollista
toteuttaa uudet tilatarpeet olemassa olevia rakennuksia
hyödyntämällä, korjaamalla tai laajentamalla.
Olemassa olevan asuinrakennuksen läheisyyteen tuleva
uudisrakennus sijoitetaan siten että se täydentää pihapiiriä.
Uusi rakennus voidaan sijoittaa huonokuntoisen rakennuksen paikalle,
mutta yleisesti pihan korjauskelpoisia rakennuksia ei tulisi purkaa,
vaikka niillä ei olisi akuuttia käyttöä.
Uusi rakennus tai pihapiiri suunnitellaan ottaen huomioon
lähiympäristön rakennuskannan mittasuhteet, kattomuoto ja
kaltevuus sekä tyylipiirteet ja väritys.
Täydennysrakentamisella pyritään aina ehjään kokonaisuuteen
olemassa olevan rakennuskannan suhteen.
Pihapiirin vanha puusto ja istutukset säilytetään ja hyödynnetään
pihan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.
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Maatilakeskusten rakentaminen
Maatilarakentaminen muodostaa alueen maiseman rinnalla alueen voimakkaimmin identiteettiä luovan
tekijän. Maatilojen rakennuskanta on ajallisesti hyvin kerrostunutta, vanhimmat rakennukset ovat aina
1800-luvulta ja uusia rakennetaan jatkuvasti. Alueen rakennusinventoinnissa kuvataan maatilojen
rakennettua ympäristöä seuraavasti: ” Tilakeskukset ovat perinteisesti jakautuneet asuin- ja talouspihoihin.
Asuinpihaan kuuluvat päärakennus ja mahdollinen toinen asuinrakennus (nk. syytinkitupa tai vaarinpirtti),
useimmiten myös talon väen välitöntä läsnäoloa vaatinut navetta. Perinteisessä pihapiirissä navetan paikka
on päärakennusta vastapäätä tai kulmittain sen vieressä. Sauna on sijoitettu asuinpihan nurkkaan.
Viljankuivaamot, konesuojat ja muut vajat muodostavat oman piha-alueensa. Aitan paikka on usein tontille
saavuttaessa. Joskus useampi aitta on ryhmitelty aittapihaksi. Isommat ladot löytyvät maantien varresta tai
kauempaa peltoaukean keskeltä.”
Maatilarakentaminen kertoo elinkeinon jatkuvuudesta alueella ja sen mittakaava kasvaa ja toiminnan
luonne muuttuu koko ajan. Tämä edellyttää joustoa myös rakennuskannalta. Nykyaikainen tuotanto- tai
talousrakennus huoltopihoineen on niin suuri, että se usein joudutaan sijoittamaan täysin erilleen
pihapiiristä. Uusien, etenkin suurten maatalousrakennusten suunnittelu on vaativa tehtävä ja niiden
suunnittelussa tulee käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Uusien suurten maatilarakennusten
sijoituksessa toiminnallisten tekijöiden rinnalla maisemallinen lähtökohta on tärkeä – uusi hyvin suunniteltu
maatalousrakennus voi olla positiivinenkin maamerkki.
Toisaalta vanhan rakennuskannan säilyttäminen ja korjaus on suuri rasite tilalle, jos rakennuksille
ei enää ole käyttöä. Olemassa olevaa pihapiiriä voidaan täydentää ja korjata rakennuksia uutta käyttötarkoitusta varten. Maatilojen osalta sovelletaan annettuja rakennus- ja korjaustapaohjeita, sekä seuraavia
tarkennuksia:












Periaatteena on, että tilan vanha arvokas
rakennuskanta säilyy uuden rinnalla ja sen
jatkuvasta kunnossapidosta huolehditaan
huomioiden laadittu rakennusinventointi
esim. kattoja korjaamalla
Uusia suurikokoisia maatilarakennuksia ei
tule sijoittaa pihapiiriin tai päärakennuksen
välittömään läheisyyteen, vaan
toiminnallisesti ja ympäristön kannalta
edullisesti pihapiirin reunalle tai sen
ulkopuolelle
Uusien maatalousrakennusten
materiaalivalinnoissa tulisi noudattaa
pihapiirin olemassa olevien rakennusten
materiaaleja ja värejä.
Päärakennus on selkeä dominantti
pihapiirissä ja sen ympäristössä on
puutarhapiha ja istutukset
ns. Vaarinpirtti sijoitetaan tilakeskuksen
yhteyteen siten että se osaltaan täydentää
kokonaisuutta.
Talousrakennuksille sopivia värejä ovat
esim. punamullan punainen ja harmaan eri
sävyt.
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Korjaus- ja laajennus rakentaminen
Korjaus- ja laajennus olemassa olevissa rakennuksissa tulee lähtökohtaisesti suunnitella noudattaen
rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria ja tyylipiirteitä. Perinteisten materiaalien ja rakennuksen
alkuperäisten yksityiskohtien kunnioittaminen johtaa yhtenevään ja onnistuneeseen lopputulokseen.
Korjaus- ja laajennussuunnitelmien tekoon kannattaa käyttää asiantuntevaa suunnittelijaa.

Periaatteina korjaus- ja laajennus rakentamisessa tulisi olla:
 Rakennusta tutkimalla ennen korjaus- ja
laajennussuunnittelua selvitetään mitä muutoksia
siihen on tehty rakentamisen jälkeen.
Julkisivumuutoksia voi tutkia esim. vanhoista
valokuvista ja piirustuksista. Julkisivuvärin muutoksia
voi selvittää kerroksellisella raaputustutkimuksella
seinäpinnoista. Esimerkiksi 20-30-luvuilla rakennetuissa
maatilojen päärakennuksissa on käytetty vaaleita
öljyvärisävyjä kuten kerma ja vaaleanharmaa.
 Perusperiaatteena on, että käytetään rakennuksen
alkuperäisiä materiaaleja ja perinteistä rakennustapaa
 Materiaalijäljitelmiä ei tulisi käyttää. Tällaisia ovat esim.
tiilikattoa korvaava tiilikuviopelti ja julkisivun
peltiverhoilut.

Vesikatto: Kattomateriaalia uusittaessa on suositeltavaa käyttää rakennusajankohdalle
tyypillistä katemateriaalia. Tiilikate tiilenpunaisena, kolmiorimahuopakate tai saumattu
peltikate ovat useimmiten sopivimmat vaihtoehdot.
Julkisivut: Julkisivuissa tulisi säilyttää rakennukselle ja sen rakentamisajankohdalle tyypillinen
ilme ja materiaalit. Julkisivuverhouksia uusittaessa alkuperäisen mallin mukainen
verhoustapa on suositeltavin. Julkisivua korjattaessa tulisi huomioida etteivät ikkunat sijoitu
syvälle seinärakenteeseen eivätkä räystäät jää liian lyhyiksi.
Kuistit ja koristeosat: Rakennuksen ilmeen ja arvon kannalta tärkeitä ovat kuistit, katokset,
kattolyhdyt ja –erkkerit jotka rikastuttavat julkisivua. Erityisesti alueen vanhojen
maatilojen asuinrakennusten lasitetut umpikuistit ovat näyttäviä. Rakennusten kuistit,
katokset sekä koristeosat ovat usein korjattavissa tai korvattavissa vanhaa mallina käyttäen.
Ikkunat: Vanhat ikkunat tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää ja korjata. Mikäli ikkunat
joudutaan kuitenkin uusimaan tulisi tutkia onko ikkunamuoto muutettu jossain vaiheessa
rakennuksen käyttöhistoriaa. Ikkunoiden uusimisen yhteydessä tulisi pyrkiä palauttamaan
alkuperäinen ikkunamuoto.
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Rakennuksen laajentaminen
Rakennusta laajennettaessa tulisi tapa harkita tarkoin ja on hyvä olla jo alkuvaiheessa yhteydessä kunnan
rakennusvalvontaan. Suositeltavia laajennustapoja ovat:



Rungon suunnassa rakennuksen jatkaminen joka
soveltuu lähes kaikkiin rakennustyyppeihin.
Huomioi silloin rakennuksen ulkoasun yhtenäisyys ja
ikkunoiden korkeudet ja muodot. Antaa
mahdollisuuden julkisivu/kate materiaalien
alkuperäiseksi palauttamiseen mikäli ne on jossain
vaiheessa vaihdettu jäljitelmiksi.



Suositeltava tapa on sijoittaa uudet tilatarpeet
pihapiiriä rajaavaan ja täydentävään
lisärakennukseen. Uuteen rakennukseen on helpompi
sijoittaa pesu- ja saunatiloja, työtiloja ja harrastetiloja
sekä terasseja oleskeluun. Tällöin myös tontilla oleva
vanha rakennus on helpompi säilyttää ja korjata.



Erityisesti jälleenrakennusajan rintamamiestaloihin
soveltuu rungon jatkaminen porrastetusti
julkisivulinjasta. Samalla voidaan suunnitella uusia
katos ja oleskelutiloja asunnon yhteyteen.



Vanhoihin hirsirunkoisiin asuinrakennuksiin voi
lisärakentamista sijoittaa harkitusti kuistinomaisena
laajennuksena. Kuistille voidaan sijoittaa mm. uusia
pesutiloja. Rakennuksen julkisivujen tyyliä on syytä
noudattaa myös laajennusosassa.



Rakennuksen korottaminen on mahdollista 1kerroksisiin taloihin mutta on tapauskohtaisesti
harkittava. Yleensä tämä vaatii kattorakenteiden ja
vesikaton uusimisen. Päätyjen verhoilu tulisi olla tyyliin
sopiva siten että rakennus on yhtenäinen.
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Uudisrakentaminen
Uudisrakentaminen voi olla vanhalle rakennuspaikalle tapahtuvaa lisärakentamista tai uuden rakennuspaikan muodostamista olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Rakennushanketta tulee tarkastella
aina osana arvokasta kylämaisemaa. Osayleiskaavassa rakennettaviksi määritellyt alueet liittyvät alueen
olemassa olevaan kylärakenteeseen tiestön varrelle ja puustoisille alueille. Sijaintinsa avulla ja ne
muodostavat omalta osaltaan ryhmiä. Uudisrakentamisessa tulee lähtökohtana olla ympäristön
huomioiminen ja uudisrakennuksia ei saa sijoittaa avoimille peltoalueille.
Lähtökohtana tulee olla Koskenkylän alueen rakentamisen perinne ja paikalliset ominaispiirteet. Tämä ei
tarkoita että uudisrakennukset tulisi suunnitella historiallisiksi toisinnoiksi tai vanhoja arkkitehtuurityylisuuntia kopioiviksi. Jokaisen uudisrakennuksen tulisi kuvastaa omaa aikaansa mutta silti sopia
ympäristöönsä ja täydentää sitä.
Rakennusten sijoittaminen rakennuspaikalle ja pihan suunnittelu:
 Rakennusten sijoittamisessa pyritään luomaan alueen perinteen mukaan väljä pihapiiri jossa
asuinrakennuksen lisäksi on talousrakennuksia.
 Talousrakennukset ja autosuojat rakennetaan asuinrakennuksista erillisiksi ja niitä matalammiksi.
 Asuinrakennuksen sisäänkäynti on suositeltavaa sijoittaa pihan puolelle.
 Pihapiirissä erityisesti sen reuna-alueille tulisi olla isoja reunuspuita ja pihat sorapintaisia. Lähelle
asuinrakennusta sijoitetaan näyttävät kukkivat lajit kuten perennat, juhannusruusut, sireenit ja
omenapuut.
Rakennusten sovittaminen maastoon:
 Rakennukset tulisi suunnitella maaston korkeussuhteet huomioiden. Asuinrakennus tulisi sijoittaa
rakennuspaikalle siten että pintavedet ohjautuvat luontevasti siitä poispäin. Rakennusten tulee
hyödyntää maaston luonnollisia muotoja. Pengerryksiä ja leikkauksia maastoa muotoiltaessa tulee
välttää. Asuinrakennuksiin ei saa rakentaa maanpäällistä julkisivusta erottuvaa kellarikerrosta.


Maanpäällisen sokkelin tulee olla riittävän korkea min. 400 mm mielellään korkeampikin. Korkea
sokkeli antaa rakennukselle arvokkuutta ja turvaa alapohjarakenteita kosteudelta.
Asemapiirustuksessa tulee esittää säilytettävät puut, uudet istutusalueet, pihajärjestelyt mm. tiet,
oleskelualueet ja niiden pintamateriaalit.

Rakennuksen koko ja muoto:









Rakennuksen perusmuodon tulisi olla
yksinkertainen ja pääosin kapearunkoinen.
Runkoleveyden tulisi olla enintään 8,5 m-9 m.
rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on I 2/3
Talousrakennuksen max. koko on 80 kem.
Rakennussuunnittelussa tulisi käyttää riittävää
ulkoseinäkorkeutta jotta rakennuksesta tulee
ryhdikäs.
Rakennuksen muotokieltä voi rikastuttaa
katoksilla, kuisteilla tai viherhuonerakenteilla.
Asuinrakennuksen pääsisäänkäyntiä tulisi korostaa
sijoittamalla sen yhteyteen kuisti, veranta tai katos.
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Rakennuksen vesikatto:
Uudisrakennuksissa tulee käyttää ensisijaisesti kattomuotona harjakattoa. Kattokaltevuus voi vaihdella
välillä 1:1,5-1:2,5. Toisen kerroksen tilojen ikkunoita voidaan sijoittaa poikkipäätyyn tai kattoerkkeriin.
Pulpetti ja aumakattoa voidaan käyttää esim. kuistien ja katosrakenteiden kattamiseen.
 Talousrakennusten kattokaltevuus voi
olla loivempi kuin asuinrakennuksen.
 Räystäät on suositeltavaa tehdä
avoräystäinä.
 Katemateriaalina voidaan käyttää pelti-,
huopa- tai tiilikatetta. Pihapiirin
suurimmissa rakennuksissa tulisi
yhtenäisyyden vuoksi käyttää samaa
katemateriaalia.
Julkisivut:
Koskenkylän ympäristössä suositeltavin julkisivumateriaali on puu jota alueen rakennuksissa on ajan
kuluessa eniten käytetty. Puun käytössä suositeltavia verhoustapoja ovat yhdensuuntaiset paneloidut ja
peiterimalaudoitetut pinnat. Runsasta listoitusta ja eri suuntiin käännettyjä panelipintoja tulisi välttää.
Myös rapatut rauhalliset julkisivupinnat sopivat ympäristöön. Hirsirakennukset tulisi rakentaa
lyhytnurkkaisina ja ne on mahdollista myös verhoilla laudalla tai varustaa ne nurkkalaudoilla. Maalatut
julkisivut tulee peittomaalata.

Rakennuksen yksityiskohtiin kuten ikkunoihin, oviin ja listoituksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Rakennuksissa tulisi välttää ylikoristelua ja pyrkiä tyylikkääseen yksinkertaiseen muotokieleen.
Nykyaikaisessa rakennuksessa myös yksityiskohdat ovat moderneja ja esim. pikkuruudutetut isot
ikkunapinnat ovat epäsopivia.
Julkisivu ja vesikate värit:
Julkisivujen väreinä tulisi käyttää murrettuja, maaseutuympäristöön sopivia värejä. Suositeltavia värejä ovat
perinteiset puna- ja keltamullan sävyt sekä ruskean, harmaan ja harmaanvihreät lämpimät sävyt. Myös
maisemaan ja ympäröiviin rakennuksiin sopeutuvat vaaleat perinteiset sävyt kuten helmenharmaa, kerman
vaalea ja vaalea beige ovat käyttökelpoisia. Tällöin listoitus voi olla myös seinäpintaa tummempi mutta liian
suuria kontrasteja tulee välttää. Alla esimerkkejä sopivista julkisivuväreistä:

.
Suositeltavia vesikatteen värejä ovat perinteiset tiilenpunainen ja musta sekä harmaan sävyt. Metsäisillä
alueilla tulisi käyttää tummaa vesikatetta kuten musta, tummaharmaa tai – ruskea.
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Erityistä suunnittelua vaativat alueet
Veikkolanrinteen havainnekuva

Nokiniityn havainnekuva

Rinnanmäen palstoitussuunnitelma

Erityistä suunnittelua vaativille alueille on
laadittu palstoitussuunnitelmat yleiskaavaa
tarkemmassa mittakaavassa.
Veikkolanrinteen, Rinnanmäen ja Nokiniityn
alueilta palstoitussuunnitelmassa esitetään
ohjeellinen rakennuspaikkojen muodostuminen
sekä niiden liittyminen tieverkostoon ja
kunnallistekniikkaan. Rakennuspaikan koko on
vähintään 3000 m2 ja rakennukset tulee liittää
kunnallistekniseen verkostoon. Näiden alueiden
rakentamisessa tulee noudattaa
uudisrakentamisesta annettujen ohjeiden lisäksi
näitä lisäohjeita.
Rakennusten sijoittaminen
Alueet ovat metsäisiä ja tavoitteena on että
niiden luonne säilyy luonnonmukaisena ja
puustoisena.
Rakentaminen sijoittuu alueelle väljästi ja useista
rakennuksista koostuvien pihapiirien väleihin
tulee jäädä luonnontilaisia alueita.
Rakennuspaikan reuna-alueilla tulee säilyttää tai
istuttaa puustoa.
Rakennukset sijoitetaan hyödyntäen maaston
luonnollisia muotoja ja välttäen turhia
pengerryksiä ja leikkauksia
Piharakenteet
 Pihatiet ovat pääosin sorapintaisia.
Rakennuksen lähiympäristöön suunnitellaan
puutarhapiha ja istutukset
 Rakennuspaikan pinnoitetut oleskelualueet
kuten laatoitukset ja terassit sijoitetaan
rakennuksen yhteyteen
Katoksettomia terasseja ei tulisi aidata
 Pihat rajautuvat luontevasti metsäalueisiin
eikä niillä käytetä leikattuja pensasaitoja tai
rakenteellisia aitoja
 Pihakasvillisuus valitaan metsämaahan
sopivista lajikkeista ja käytetään vain
suomalaisia puulajikkeita.
Asuinrakennukset
 rakennuksissa on suositeltavaa käyttää
harjakattoa jonka kaltevuus 1:1 - 1:2,5.
Harja ja pulpettikattojen yhdistäminen on
myös mahdollisia metsänpeitteisellä
alueilla.
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Talousrakennukset
 Kerrosala saa olla enintään 60 m2
 Kattomuoto pulpetti- tai harjakatto
 julkisivuväri voi poiketa asuinrakennuksesta

Julkisivuvärit ja -materiaalit
 Julkisivujen osalta sovelletaan edellä
uudisrakentamisen yhteydessä annettuja
ohjeita tarkennettuna alla olevilla ohjeilla.
 Julkisivujen tulee olla yksiaineisia,
pääverhousmateriaalin lisäksi voidaan
käyttää ulkoverhouksessa vain vähäisessä
määrin muita materiaaleja
 Rakennusten vesikattojen värin tulee olla
tumma esim. harmaa, musta tai tumma
ruskea
 Ulkoseinien värin tulisi olla tumma tai
keskivahva sävy. Sopivia värejä ovat mm.
harmaat, punamullan punainen,
keltamullan keltainen ja ruskean sävyt.
Metsäisillä alueilla ei tule käyttää heleitä ja
kirkkaita mm. vihreitä ja sinisiä sävyjä.
 Rakennuksissa ei käytetä valkoisia
nurkkalistoja
Sopivia vesikate värejä:

Sivun kuvissa esimerkkejä valmistalotoimittajien ratkaisuista jotka soveltuisivat myös Veikkolanrinteen,
Rinnanmäen ja Nokiniityn alueille.
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Ohjeet rakennushankkeeseen ryhtyvälle






Rakennussuunnitelmista on syytä neuvotella rakennusvalvonnan
kanssa hyvissä ajoin ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä.
Rakennuslupapiirustusten on oltava pätevän suunnittelijan laatimat ja
allekirjoittamat. Rakennushanketta aloitettaessa on hankittava pätevä
pääsuunnittelija. Omaa suunnittelijaa on käytettävä myös valmistaloa
omaan käyttöön ja omalle tontille sovellettaessa.
Ennen valmistalon hankintapäätöstä on syytä keskustella ratkaisusta
ainakin rakennusvalvonnan kanssa.
Talosuunnitelman ollessa luonnosvaiheessa on hyvä ottaa yhteyttä
rakennusvalvontaan, jotta mahdolliset ristiriitaisuudet eivät
myöhästytä hanketta.

Yhteystiedot
Tekninen toimi, Kestintie 3, Narva
Kunnanvirasto, Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti puh. 03 5652 7500

Yhteyshenkilöt:
Kaavoitus
aluearkkitehti
Leena Lahtinen
leena.lahtinen@urjala.fi
Rakennusvalvonta
rakennustarkastaja Satu Uusi- Erkkilä
satu.uusi-erkkila@vesilahti.fi
Kunnallistekniikka
kunnanrakennusmestari Harri Pitkämäki harri.pitkamaki@vesilahti.fi

p. 040335 4223
p. 0500331 046
p. 050389 5222
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KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAT ALUEKOKONAISUUDET

LIITE 1

Rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnissa (Pirkanmaan maakuntamuseo, 2011) esitellään neljä
kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluekokonaisuutta sekä alueittain toimenpidesuosituksia seuraavasti:
•
•
•
•

Koskenkylän kyläkeskus
Koskenkyläntien varren läntinen peltoalue
Koskenjoen suistoalue Mantereentien varrella
Hakkilan kyläkeskuksen alue

”Alue A1 Kosken – Valkkisen kyläkeskus: Suunnittelun haasteena on tavoittaa kyläraitin olemus alueen
keskuksena ja tukea Kosken – Valkkisen kyläkeskuksen kehittymistä eläväksi ja monipuoliseksi taajamaksi,
jossa vanhan kyläraitin perinteet välittyvät.
Rakennuskannan kerroksellisuus on tärkeää alueen arvojen säilymisen kannalta. Koskenkylän kyläkeskuksen
tuntumassa tulisi säilyä rakennettua ympäristöä niin 1800- ja 1900-luvun vaihteesta kuin maailmansotien
jälkeiseltä ajalta. Eri rakennustyyppeinä tulisi pyrkiä säilyttämään maatiloja ja entisiä torppia, kaupalliseen
ja elinkeinohistoriaan liittyviä rakennuksia sekä sivistyshistorian kiintopisteenä nuorisoseurantalo.
Alue A2 Koskenkyläntien varren läntinen peltoalue: Alueen vanhat tilat ja inventoidut kohteet tulisi
säilyttää keskeisinä elementteinä maisemassa. Mahdollinen uudisrakentaminen tulisi sijoittaa niin, että se
tukee talonpoikaisen talon perinteitä: tilakeskus erottuu omaksi kohdakseen viljelymaiseman vastapainona
ja talonpaikka nousee maisemasta. Tiheä ruutu- tai rivimäinen talopelto rikkoisi maaseutuasumisen
perinteitä.
Alue A3 Koskenjoen suistoalue Mantereentien varressa: Alueen keskeisten ja ominaispiirteiltään hyvin
säilyneiden tilakeskusten maisemallinen avainasema tulisi edelleen säilyttää. Kumpuilevassa tienvierusmaisemassa ja toisaalta jokisuiston herkällä alueella rakennuskokonaisuuksille tulisi varata riittävästi
itsenäistä tilaa maisemassa.
Alue A4 Hakkilan kylätontin alue: Avoin maisematila Hakkilan tilakeskuksen ympärillä ja näkymät
erityisesti pohjoiseen, koilliseen ja länteen tulisi säilyttää, jotta paikan luonne vanhana kyläkeskuksena
välittyy. Puistomainen metsikkö tilakeskuksen ympärillä sekä rusthollitilan kivitalli ja tiilimakasiini pyrittävä
säilyttämään. Historialliseen kyläluonteeseen kuuluu myös maisemallinen yhteys peltoaukeiden yli
Mantereenjärvelle.”
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LIITE 2

Vesilahden Koskenkylän osayleiskaava!alueen rakennusinventointi 2011
LUETTELO 2: INVENTOIDUT KOHTEET NUMERON MUKAAN
Inv. nro Kiinteistön nimi

Inv. nro

2011/
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2011/
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Uusitalo, Mantere
Laurila
Päykkä
Nikkilä
Hakkila
Kukkola
Laitikka
Mäki!Pietilä
Välimäki
Kotikunnas
Koivisto, Mantere
Harttala
Parpola
Mulli
Tupala
Peltola, Vännilä
Vähäsilta
Kivimäki
Ali!Uotila
Einola
Mäkelä
Ruokola
Yli!Uotila
Kaltsila
Mäntymäki (Viskari)
Orimus
Kaitala
Ylämäen ns.talo Harjula
Marttala
Laakso!Maijala
Riitahuhta (Heikkilä)
Mustiaistenmäki
Ali!Pyörny
Riihenmäki
Mäki!Maijala
Peltola, Yliskylä

73

Kiinteistön nimi
Nisu
Höyssä!Mäkelä
Mikkola
Uotila, Kurkela
Laaja
Menkala (Hinkka)
Ylä!Rooseli
Lepo!Seppälä
Uotila, Mntere
Kupari
Silvo
Vappula
Pihlajamäki
Jarva
Moisio
Ristimoisio
Kenno
Koivisto, Lohnattila
Kulmala
Puistomäki
Niukko
Ilomäki
Jokiniemi
Välipelto
Ainila
Jokipelto
Koskenjoen mylly
Kalsinpuisto
Uusitalo, Halmeenmäki
Terva (Hyvätti)
Päivölä
Haapala
Kalliorinne
Kylämaa
Tuotanto 56
Ylämäen koulu
Yli-Pöyrny (täydennysinv. 2014)
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