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YLEISTÄ
Johdanto
Korttelit 200 ja 312 sijoittuvat avoimeen peltomaisemaan Kurkiniityn alueelle Rautialantien pohjoispuolelle. Korttelit 313-316 sijoittuvat entisen varikon alueelle ja metsäiseen ympäristöön Lammasniementien varteen.
Alue on kokonaisuudessaan osa Vesilahden valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Rakennuksia suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomioita siihen, miten rakennus sopeutuu
maaston muotoihin ja maisemaan. Piha-alueiden luonnonmukaisilla pinnoitteilla ja kasvillisuudella
voidaan lisäksi merkittävästi vaikuttaa siihen, miten rakentaminen sopeutuu maisemaan.
Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on ohjata suunnittelijoita, rakentajia ja viranomaisia asuinalueen toteuttamisessa, jotta alueesta muodostuisi yhtenäinen, viihtyisä ja maisemaan sopiva kokonaisuus. Nämä rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavaa ja sen määräyksiä ja ovat rakentajaa ja tontinhaltijaa sitovia.
Aluetta koskeviin rakentamistavan vaatimuksiin on syytä tutustua jo ennen tontin hankintaa. Rakennussuunnitelman ollessa luonnosvaiheessa on hyvä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ja keskustella suunnitelman sopivuudesta ympäristöön, asemakaavamääräyksistä ja muista huomioon
otettavista seikoista.

Asemakaavamääräykset

Ote asemakaavasta, korttelit 200 ja 312.
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Ote asemakaavasta, korttelit 313-316.

Asemakaavassa on kaavamääräyksin määrätty rakennusten rakennusalasta, talousrakennuksen ja
saunarakennuksen sijoittamisesta, rakennusoikeudesta, suurimmasta sallitusta kerrosluvusta, kattokaltevuudesta ja rakennuksen harjan suunnasta.
Kaavamääräykset:
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Yleismääräykset:
Autopaikkoja on varattava AO-korttelialueilla 2 ap/ asunto, AP- ja AR- korttelialueilla 1 ap/asunto sekä palveluasuntoja
varten vähintään 1 ap / 2 asuntoa.
Alueen toteuttaminen edellyttää hulevesisuunnitelman laatimista alueelle.
Alueella edellytetään kiinteistökohtaista hulevesisuunnitelman laatimista ja hulevesien käsittelyä.
Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Vesilahden kulttuurimaisemat).
Asuinrakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 4 metriä, ellei rakennustarkastaja erityisestä
syystä hyväksy rakennuksen sijoittamista lähemmäksi rajaa.
Kaavan toteuttamisessa tulee noudattaa alueelle laadittuja rakentamistapaohjeita.

Tontin suunnittelu ja rakennusten sijoitus
Sitovat rakennusalat on esitetty asemakaavassa. Talousrakennusten ja saunan rakennusala on
osalla tonteista määrätty sitovasti. Rakennusten sijoittelussa on lähtökohtana, että ne sijoittuvat
luontevasti maisemaan suhteessa syntyvään katutilaan ja järvimaisemaan.
Rakennusten sijoittelussa tulee pyrkiä siihen, että jokaiselle tontille muodostuu suojaisa piha-alue.
Asemakaavan havainnekuvissa on esitetty suositellut rakennusten sijainnit. Havainnekuvan rakennusten sijoittelu ei ole sitova.
Maastonmuotojen oleellinen muuttaminen tonteilla pengertämällä tai kaivamalla ei ole sallittua. Rakennusten tulee vierekkäisillä tonteilla olla keskenään sekä katutasoon nähden sopusuhtaisessa
korkeusasemassa.
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Osittain rinnemaastoon sijoittuvilla tonteilla korttelissa 200 tulee kiinnittää huomiota siihen, että
tonttien rannan puoleiset penkereet toteutetaan ympäristöön ja maisemaan luontevasti sovittaen.
Penkereeseen voidaan rakentaa kapeat portaat, jolloin muu osa penkereestä voidaan säilyttää
luonnonvaraisena tai istutettuna.
Rantaan sijoittuvilla tonteilla tulee ranta-alue säilyttää puustoisena ja istutettuna. Rantakasvillisuuden tarkoituksena on pehmentää rantamaisemaa järveltä nähden ja auttaa sovittamaan rakentaminen luontevaksi osaksi maisemaa.
Tonteille tulee sijoittaa asemakaavan määräysten mukainen määrä autopaikkoja. Autopaikka voi
olla kattamaton, autotalli tai autokatos. Autopaikan voi sijoittaa myös osaksi asuinrakennusta tai
välittömästi sen yhteyteen. Autotalliin tai -katokseen tulee pystyä ajamaan tontin pihan kautta siten,
että tonteilta ei peruuteta suoraan katualueelle.
Tonteilla on sallittua maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen, mikäli niiden vaatiman toimenpideluvan ja lainsäädännön edellytykset muutoin täyttyvät.
Kasvillisuus
Metsäisillä tonteilla on pyrittävä säilyttämään luonnon puustoa ja muuta kasvillisuutta osana pihan
kasvillisuutta. Tontit voidaan jättää myös luonnontilaisiksi. Tonttien reuna-alueilla piha suositellaan
säilyttämään luonnonmukaisena ja saada siten asuinrakentaminen liittymään sulavasti metsämaisemaan. Pihat rajautuvat luontevasti metsäalueisiin, kun niillä ei käytetä leikattuja pensasaitoja tai
rakenteellisia aitoja. Pihakasvillisuus valitaan metsämaahan sopivista lajikkeista ja suositaan
suomalaisia puulajikkeita.
Pihan pinnoitteiksi soveltuvat kuntta, nurmi, sora, luonnonkivi ja betonikivi. Rantatonteilla voidaan
käyttää myös puusta rakennettuja terasseja, kulkuväyliä ja kaiteita. Korttelissa 200 rantapenkereeseen voidaan rakentaa portaat betonista, kivestä tai puusta. Puiset terassit, kulkuväylät, kaiteet ja
portaat tulee käsitellä sävyltään tumman ruskeiksi tai harmaiksi.
Aitaaminen
Tontit voidaan rajata katualueesta ja toisistaan pensas- tai lauta-aidalla. Lauta-aitojen enimmäiskorkeus on 1,2 m.

Kerrosluku ja rakennusten korkeus
Asemakaavassa on määrätty rakennusten suurimmasta sallitusta kerrosluvusta.
Korttelin 200 tonteilla 1-3 on asemakaavan mukaisesti sallittu rakentaa osittainen kellarikerros.
Muilla tonteilla kellarikerroksien rakentaminen ei ole sallittu.
Kerroslukumääräykset eivät koske talousrakennuksia, jotka tulee rakentaa aina yksikerroksisiksi.
Kaikkien rakennusten sokkelin enimmäiskorkeus on 80 cm.
Talousrakennuksien rakennusaloille (t) ja saunarakennusten rakennusaloille (sa) sijoittuvien rakennuksien julkisivun enimmäiskorkeus on 6,0 m.
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Vesikatto
Osalla tonteista on myös esitetty sitovat harjan suunnat ja kattokaltevuus. Määrättyä kattokaltevuutta tulee noudattaa vesikaton hallitsevilla lappeilla. Kattomuotona kattokaltevuudella 1:3 ja 1:5
voi olla harjakatto tai porrastettu harjakatto, kattokaltevuudella 1:5 myös pulpettikatto. Kattopintaan
voidaan sijoittaa myös kattolyhtyjä, kattoikkunoita ja poikkipäätyjä. Ylimpään kerrokseen voidaan
sijoittaa lasitettu parveke, jossa parvekkeen lasitettu seinä yhtyy rakennuksen lasitettuun vesikattoon. Koko alueella on sallittua sijoittaa vesikatoille aurinkopaneeleja.
Asuinrakennusten vesikattojen materiaalia ei ole rajoitettu. Talous- ja saunarakennuksiin soveltuvat myös turvekatto ja viherkatot.
Vesikattojen sävyinä tulee koko kaava-alueella käyttää tummaa harmaata tai tummaa ruskeaa.
Räystäät tulee rakentaa puusta avoimina ja ne tulee peittomaalata myös alapuoleltaan.
Julkisivut
Kaikkien rakennusten julkisivujen tulee olla puulautaverhottuja, lyhytnurkkaisia hirsijulkisivuja tai
rapattuja kivimateriaalisia julkisivuja.
Puuverhoillut julkisivut tulee pääsääntöisesti peittomaalata. Hirsipinnat voidaan käsitellä myös värillisellä kuullotteella, joka ei muodosta hirren pinnalle sen kuivumista hidastavaa kalvoa.
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Sallitut kerroskorkeudet ja kattokaltevuus sekä suositeltu kattomuoto kaava-alueen eri kortteleissa.

Korttelikohtaiset ohjeet
Korttelit 200 ja 312
Kortteleissa 200 ja 312 alueen tunnelmassa on vaikutteita Vesilahden Kirkonkylän perinteisestä
raitin varren asumisesta. Melko tiivis rakentaminen, toisiinsa nähden vaihteleva rakennusten sijoittelu ja vaihteleva kattomaailma luovat alueelle eloisuutta ja kodikkuutta. Asunnoista avautuu näkymiä kohti järvimaisemaa. Asukkailla on näkö- ja kulkuyhteys rantaan.
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Julkisivujen värityksenä on murrettuja ja lämpimiä punaisen, ruskean ja keltaisen sävyjä sekä siniharmaan ja harmaan eri sävyjä. Myös musta julkisivuväri on mahdollinen. Talousrakennuksissa
voidaan käyttää myös päärakennuksen julkisivun sävyä tummempia sävyjä ja tummaa harmaata.
Saunarakennusten tulee olla julkisivuiltaan tumman harmaita tai ruskeita.
Rakennuksissa on suositeltavaa olla käyttämättä valkoisia nurkkalaudoituksia tai valkoisia ikkunaja oviaukkojen vuorilautoja.
Alla esimerkkejä sopivista julkisivuväreistä/ korttelit 200 ja 312:
Vesikatto

Tumma harmaa
(Tikkurila 0514
Grafiitinharmaa)

Tumma ruskea
(Tikkurila 0296
Vanha kupari)

Julkisivu
Lautaverhous

Murrettu
punainen
(Tikkurila Q109
Torppa)

Murrettu
ruskea
(Tikkurila Q677
Pahka)

Murrettu
keltainen
(Tikkurila Q127
Pelto)

Siniharmaa
(Tikkurila Q452
Kaamos)

Musta
(Tikkurila Q841
Noki)

Murrettu
punainen
(Tikkurila Q187
Lohi)

Murrettu
ruskea
(Tikkurila Q189
Moreeni)

Murrettu
keltainen
(Tikkurila Q131
Päivä)

Siniharmaa
(Tikkurila Q463
Virta)

Tikkurila Q857
Kyyhky

Tikkurila
Q845 Halli

Tikkurila
Q827 Valli

Tikkurila Q805
Liuske

Tikkurila Q859
Myrskylintu

Murrettu
punainen
(Tikkurila 5075
Kihokki)

Murrettu
ruskea
(Tikkurila 5074
Karhu)

Murrettu
ruskea
(Tikkurila 5087
Poro)

Harmaanruskea
(Tikkurila 5083
Kivi)

Tumma
harmaa
(Tikkurila 5088
Turve)

Julkisivu
Lautaverhous

Lautaverhous,
harmaan eri sävyjä

Hirsijulkisivut
(kuullotteet)
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Havainnekuvia kortteleista 200 ja 312:

Havainnekuva etelästä

Havainnekuva lännestä
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Havainnekuva pohjoisesta

Havainnekuva idästä
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Havainnekuva ylhäältä

Esimerkkejä toteuttamistavoista, korttelit 200 ja 312:

Esimerkki, kortteli 200, tontit 2-3. Kuva:_Honkarakenne
Oyj

Esimerkki, kortteli 200, tontit 2-3. Kuva:_Kannustalo Oy
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Esimerkki, kortteli 200, tontit 4-7. Kuva:_Honkarakenne
Oyj

Esimerkki, kortteli 200, tontit 4-7. Kuva:_Deko-Talo Oy

Esimerkki, kortteli 200, tontit 4-7. Kuva:_Ritariperhonkuja,
Tampere. Valokuva: Helena Väisänen.

Esimerkki, kortteli 200, tontit 4-7. Kuva:_Kastelli-talot Oy

Esimerkki, kortteli 200, tontti 8. Vuores, As Oy Tiera.
Kuva:_Ollikaisen Hirsirakenne Oy

Esimerkki, kortteli 200, tontti 8. Porvoon länsiranta.
Kuva: Puuinfo Oy

Esimerkki, kortteli 312, tontit 1 ja 2. Kuva:_Nauriskatu,
Tampere. Valokuva: Helena Väisänen.

Esimerkki, kortteli 312, tontit 1 ja 2. Kuva:_Nauriskatu,
Tampere. Valokuva: Helena Väisänen.
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Korttelit 313-316
Kortteleihin 313-316 tunnelmaa luovat alueella sijaitsevat venesatama, uimaranta, beach volleykenttä, ulkoilumahdollisuudet, järvimaisema ja luonto. Alueelle soveltuu selkeälinjainen, ryhdikäs,
raikas, sävyiltään vaalea rakentaminen. Moderni veistoksellisuus ja funkis-tyylinen rakentaminen
ovat suositeltavia. Rakennukset rytmittävät Lammasniementien vartta ja suuntautuvat kohti järvimaisemaa ja venesatamaa. Kattomuodoltaan rakennukset voivat olla harjakattoisia, pulpettikattoisia tai tasakattoisia.
Julkisivujen värityksenä on puhtaan valkean, kerman ja harmaan eri sävyjä sekä pastellisävyjä.
Saunarakennusten tulee olla julkisivuiltaan harmaita.
Alla esimerkkejä sopivista julkisivuväreistä/ korttelit 313-316:
Vesikatto

Tumma harmaa
(Tikkurila 0514
Grafiitinharmaa)

Tumma ruskea
(Tikkurila 0296
Vanha kupari)

Julkisivu
Lautaverhous

Tikkurila Q818
Tiira

Tikkurila Q630
Metsätähti

Tikkurila Q606
Vaahto

Tikkurila Q831
Viehe

Tikkurila Q143
Angervo

Tikkurila Q667
Kuusama

Tikkurila Q643
Ilves

Tikkurila Q420
Lampi

Tikkurila 5060
Lumi

Tikkurila
5081Kaste

Tikkurila 5062
Tuohi

Tikkurila
Q842 Tuisku

Hirsijulkisivut
(kuullotteet)
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Esimerkkejä toteuttamistavoista, korttelit 313-316

Esimerkki, korttelit 313-314 ja 316. Kuva:_Jämerä Kivitalot Oy

Esimerkki, korttelit 313-314 ja 316. Kuva:_Jämerä Kivitalot Oy

Esimerkki, korttelit 313-314 ja 316. Kuva:_Kastellitalot Oy

Esimerkki, kortteli 315. Kuva:_Honkarakenne Oyj

Esimerkki, kortteli 315. Kuva:_Jämerä Kivitalot Oy

Esimerkki, kortteli 315. Kuva: Sievigroup Oy
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