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HÄMEENL INNAN SA IR IONRANNAN ASEMAKAAVA

R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T

1. RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN NOUDATTAMISEN VALVONTA

Rakentamistapaohjeiden noudattamista valvoo Hämeenlinnan kaupungin
kaupunkikuvatoimikunta.

Rakennusten suunnittelijoiden on esitteltävä myös ennakkoon  ensimmäiset luonnokset ja
selvitettävä rakentamistapaohjeiden noudattamistavat Hämeenlinna kaupungin
kaupunkikuvatyöryhmälle.

Katualueiden suunnitelmien rakentamistapaohjeissa määriteltyjen ominaisuuksien
toteutumisesta vastaavat Hämeenlinnan kaupungin ao. viranomaiset.

Viherrakentamisen rakentamistapaohjeissa määriteltyjen ominaisuuksien toteutumista valvoo
Hämeenlinnan kaupungin kaupunkikuvatyöryhmä. Vihertyösuunnitelmat / pihasuunnitelmat
on esiteltävä Hämeenlinnan kaupungin rakennustarkastajalle luonnosvaiheessa.

Rakentamistapaohjeiden rakennusten havainnekuvat ovat suuntaa-antavia

2. ALUE

2.1. Yleiset suunnitteluperiaatteet

Alueen suunnittelun keskeinen tavoite on luoda Sairionrannan asuntoalueesta
puutarhakaupunginosa, joka liittyy mittakaavallisesti ja arkkitehtonisesti ympäröivään,
olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.
Toinen tavoite on vaihtelevan rakennustyypistön avulla edesauttaa monipuolisen
asuntojakautuman ja erilaisten asumismuotojen syntymistä alueelle. Monipuolinen
asuntokanta tukee rikkaan sosiaalisen ympäristön kehittymistä alueelle.
Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on ohjata suunnittelua siten, että alueen rakennukset
yhdessä muodostavat harmonisen kokonaisuuden ja että rakennusten ja niiden ympäristöjen
suunnittelun ja toteutuksen laatu on korkea.

2.1.1. Suunnitteluyhteistyö

Jokaisen erillisen suunnittelukohteen arkkitehdin on toimittava yhteistyössä viereisiä kohteita
suunnittelevien arkkitehtien kanssa silloin, kun hankkeiden suunnittelu tapahtuu samaan aikaan.
Suunniteltujen, rakenteilla olevien ja valmiiden kohteiden läheisyyteen rakennettavat kohteet on
sovitettava arkkitehtonisesti viereisiin rakennuksiin. Luonnosvaiheessa on kohteesta esitettävä
julkisivupiirustukset ja pihasuunnitelma, joista käy selville sovitus ympäröiviin rakennuksiin ja piha-alueisiin.
Alueen eri hankkeiden pihasuunitelmat ja julkisivut koostetaan ajantasalla pidettävään
aluesuunnitelmaan. Aluesuunnitelmaa ylläpitää Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonta.

2.2. Suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennuskohteiden pääsuunnittelijana toimii aina kohteen arkkitehti. Pääsuunnittelijan on täytettävä
Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeen A2 kohdassa 4.2.2 esitetyt luokan AA
pätevyysvaatimukset:
Suunnittelija ”on suorittanut arkkitehdin tutkinnon teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa ja on
toiminut rakennussuunnittelijana vaativuusluokan A suunnittelutehtävissä vähintään viiden vuoden
ajan ja osallistunut vaativuusluokan AA hankkeiden rakennussuunnitteluun.
A-luokan pätevyyden täyttävä rakennussuunnittelija, jolla on edellä mainittu kokemus ja jolla voidaan
katsoa olevan tehtävän vaatimat edellytykset”.

ASEMAKAAVAN HAVAINNEKUVA:
NÄKYMÄ SAIRIONRANNAN RANTAREITILTÄ
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NÄKYMIÄ ALUEELTA

pohjoinen osa-alue
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HAVAINNEKUVA 1/2000
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3. RAKENNUKSET

3.1. Villat

3.1.1. Villa rakennustyyppinä

Villa rakennustyyppinä tarkoittaa tässä tapauksessa kooltaan pienehköä kaksikerroksista
(eteläisellä osa-alueella myös joitain ½2-kerroksisia) asuinrakennusta, jonka asumismuoto
voidaan ratkaista usealla eri tavalla. Villa voi olla esimerkiksi rivitalo, pienkerrostalo, paritalo
tai nelitalo.  Villaan sijoittuvilla asunnoilla tulee olla mieluiten oma asuntokohtainen piha /
puutarha. Pienkerrostaloratkaisuissa tulee toisen kerroksen asunnoilla olla korkealaatuinen
asuntokohtainen parveke tai terassi ja talolla asuntojen yhteinen puutarhamainen piha.
Pihaalueet voidaan toteuttaa myös kahden villan yhteispihoina.

3.1.2. Sijoittuminen rakennusaloille

Rakennukset sijoitetaan merkityille rakennusaloille siten, että ne yhdessä muodostavat
pohjoisella osa-alueella yhtenäisen kokonaisuuden. Eteläisellä osa-alueella villat muodostavat
yhdessä rivitalojen kanssa arkkitehtonisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Rakennuksen sijoittuminen rakennusalalle määritellään nuolella, joka määrää rakennuksen
rakennettavaksi kiinni ko. rakennusalan rajaan tai muuhun määriteltyyn rajaan. Raja voidaan
ylittää enintään 1,5 m ulkonevalla pinta-alaltaan enintään 3 m2:n erkkerillä tai katoksella.
Ulokkeista syntyvä rakennusalan ylitys saa olla enintään 2 % rakennuksen kerrosalasta.

3.1.3. Massoitteluperiaatteet

Rakennusten suunnittelussa on pyrittävä pienimittakaavaista ympäristörakennetta tukevaan
massoitteluun. Rakennusten suurin vaakasuora ulottuvuus ilman alle 3 m:n pituista ja 0,5 m
syvää sisäänvetoa massassa on 12 m. Päädyn (rakennuksen lyhyempi sivu) yhtäjaksoinen
julkisivupinta saa olla enintään 10 metriä leveä.

Ks. Havainnekuva 1 ja 2

3.1.4. Kattomuodot ja kallistussuunnat

Villojen pääasiallinen kattomuoto on pulpettikatto, jota tulee elävöittää eri pituisilla lappeen
osilla ja vastalappeilla massallisesti rikkaan ja vaihtelevan ympäritön aikaansaamiseksi.
Pulpettikattojen kaltevuus on 1/7 - 1/5,5. Alueen eteläosassa, entisen osuuskaupan tontilla
käytetään harjakattoa, jonka kaltevuus on 1/7 - 1/5,5. Kattojen kaltevuudet toteutetaan
vierekkäin olevissa, oman kokonaisuutensa muodostavissa rakennusryhmissä yhtenäisinä (ks.
suunnitteluohjekaavio).
Lappeen suurin sallittu yhtäjaksoinen vaakasuoran projektion pituus kallistussuuntaan on 12
m (ilman räystäitä). Mikäli rakennuksen runko on syvempi kuin mitä em. lapepituudella voidaan
kattaa, on ylijäävä rakennuksen osa katettava kaltevuudeltaan 1/7 - 1/5,5 olevalla
vastalappeella, tasakatolla tai loivalla (1/50), tasakatonomaisella lapekatolla. Katteen
kallistussuunnat on esitetty alueen suunnitteluohjekaaviossa(kuva 12) nuolella silloin, kun sen
määrittely on kaupunkikuvallisesti katsottu tarpeelliseksi.

3.1.5. Julkisivumateriaalit

Muuratut pinnat:

Punainen tai ruukunpunainen poltettu savitiili. Puhtaaksimuuraus.

Rapatut pinnat:

Kuultorappaus (yksikerrosrappaus, jonka tarkoitus on jättää rappausalustan rakenne kevyesti
näkyviin) Havainnekuva 1: Villa ympäristöineen alueen pohjoisosassa
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Rappaus voi olla myös sileä hiertorappaus, jolloin rappausalustana voidaan käyttää muitakin,
kuin muurattuja rakenteita. Muut rappauskäsittelymenetelmät on erikseen hyväksytettävä
kaupunkikuvatyöryhmällä

Puupinnat:

      Höylätty tai hienosahattu lauta
Suositus: ulkoseinien verhouksessa käytetään ponttaamatonta, paksuudeltaan vähintään
25 mm:n lautaa. Verhoukset toteutetaan tuulettuvana rakolautaverhouksena.

Levyverhoukset:

Julkisivujen levyverhoilluissa osissa käytetään läpivärjättyä kuitusementtilevyä tai vastaavaa
muuta tuotetta.
Rappaus voi olla myös sileä hiertorappaus, jolloin rappausalustana voidaan käyttää muitakin,
kuin muurattuja rakenteita. Muut rappauskäsittelymenetelmät on erikseen hyväksytettävä
kaupunkikuvatyöryhmällä

Pintakäsittelyt:

Kuultorapattujen pintojen maalaus kalkkimaalilla, kalkkisementtimaalilla tai silikaattimaalilla
silloin, kun ei käytetä värillistä rappauslaastia.

Puupintojen käsittely kuultavalla puunsuojalla. Puun suojaukseen ja pintakäsittelyyn
suositellaan käytettäväksi ns. Roslagin mahonkia ( koostuu pellavaöljyvernissasta, puutervasta,
tärpätistä ja väriaineista) tai sitä vastaavaa puunsuoja-ainetta.

Ulkopuoliset teräsrakenteet:
- pilarit pyöreitä, sinkittyjä teräspilareita tai i-profiilipilareita
- palkit sinkittyjä i- tai L-palkkeja

3.1.6. Julkisivujen suunnittelu ja julkisivumateriaalien käyttösuhteet

Pääasiallisesti käytettävät julkisivumateriaalit on määritelty alueen suunnitteluohjekaaviossa
(kuva 12). Pohjoisella osa-alueella villojen pääasiallinen julkisivumateriaali on poltettu punatiili.
Eteläisen osan Aulangontien puoleisilla tonteilla pääasiallinen julkisivumateriaali on kuulto-
tai hiertorappaus.   Muita mainittuja materiaaleja voidaan käyttää rakennuksen sellaisissa
osissa, joihin pääasiallinen julkisivumateriaali ei luontevasti sovellu. Myös julkisivujenpintojen
ja rakennuksen massan jäsentelyssä voidaan julkisivujen osia verhoilla muilla em. materiaaleilla.
Ikkunoiden yläpuoliset seinän osat tehdään tiiliverhoilluissa seinissä tiiliverhoiltuina, jollei julkisivun
suunnitteluperiaatteella voida selkeästi muunlaista ratkaisua perustella.

3.2. Rivitalot

3.2.1. Sijoittuminen rakennusaloille

Pohjoisosan rivitalot muodostavat pareittain rajattuja yhteisiä piha-alueita. Rakennukset
sijoittuvat rakennusaloille siten, että niiden muodostaman kokonaisuuden ulkorajat sidotaan
kiinni rakennusalojen määrättyihin reunoihin. Rakennusalan raja voidaan ylittää enintään
1,5 m ulkonevalla pinta-alaltaan enintään 3 m2:n erkkerillä tai katoksella. Ulokkeista syntyvä
rakennusalan ylitys saa olla enintään 2 % rakennuksen kerrosalasta.Asemakaavassa ko. raja
merkitään nuolella.
Eteläosassa rivitalot muodostavat yhdessä villojen kanssa yhtenäisiä rakennusryhmiä.

3.2.2. Massoitteluperiaatteet

Rivitalojen massoittelun on noudatettava villojen määrittelemää mittakaavaa. Yhtenäisenä
jatkuvan julkisivupinnan suurin pituus on 18 m. Yhtenäiset julkisivupintojen osat on erotettava
toisistaan julkisivun sisäänvedolla. Päädyn (rakennuksen lyhyempi sivu) yhtäjaksoinen

Havainnekuva 2: Villat eteläisellä osa-alueella
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Havainnekuva 3: Rivitalot alueen pohjoisosassa Havainnekuva 4: Rivitalo ja villa alueen eteläosassa
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julkisivupinta saa olla enintään 10 metriä leveä.

Havainnekuva 3, 4 ja 12

3.2.3. Kattomuodot ja kallistussuunnat

Rivitalojen pääsasiallinen kattomuoto on pulpettikatto, jota tulee elävöittää eri pituisilla
lappeen osil la ja vastalappeilla massallisesti rikkaan ja vaihtelevan ympäritön
aikaansaamiseksi. Pulpettikattojen kaltevuus on 1/7 - 1/5,5. Kattojen kaltevuudet toteutetaan
vierekkäin olevissa, oman kokonaisuutensa muodostavissa rakennusryhmissä yhtenäisinä (ks.
suunnitteluohjekaavio). Lappeen suurin sallittu yhtäjaksoinen pituus kallistussuuntaan on 12
m (vaakasuora projektio ilman räystäitä). Mikäli rakennuksen runko on syvempi kuin mitä em.
lapepituudella voidaan kattaa, on ylijäävä rakennuksen osa katettava  vastalappeella,
tasakatolla tai loivalla (1/50), tasakatonomaisella lapekatolla.
Kattojen kallistussuunnat on määritelty suunnitteluohjekaaviossa (kuva 12). Kaltevuudet ja
kallistussuunnat suunnitellaan siten, että rakennusryhmistä tulee ilmeeltään yhtenäisiä.

3.2.4. Julkisivumateriaalit

Muuratut pinnat:

Punainen tai ruukunpunainen poltettu savitiili.

Rapatut pinnat:

Kuultorappaus (yksikerrosrappaus, jonka tarkoitus on jättää rappausalustan rakenne kevyesti
näkyviin)
Rappaus voi olla myös sileä hiertorappaus, jolloin rappausalustana voidaan käyttää muitakin,
kuin muurattuja rakenteita. Muut rappauskäsittelymenetelmät on erikseen hyväksytettävä
kaupunkikuvatyöryhmällä

Puupinnat:

      Höylätty tai hienosahattu lauta
Suositus: ulkoseinien verhouksessa käytetään ponttaamatonta, paksuudeltaan vähintään
25 mm:n lautaa. Verhoukset toteutetaan tuulettuvana rakolautaverhouksena.

Levyverhoukset:

Julkisivujen levyverhoilluissa osissa käytetään läpivärjättyä kuitusementtilevyä tai vastaavaa
muuta tuotetta.

Pintakäsittelyt:

Kuultorapattujen pintojen maalaus kalkkimaalilla, kalkkisementtimaalilla tai silikaattimaalilla
silloin, kun ei käytetä värillistä rappauslaastia.

Puupintojen käsittely kuultavalla puunsuojalla. Puun suojaukseen ja pintakäsittelyyn
suositellaan käytettäväksi ns. Roslagin mahonkia (koostuu pellavaöljyvernissasta, puutervasta,
tärpätistä ja väriaineista) tai vastaavaa puunsuoja-ainetta.

Ulkopuoliset teräsrakenteet:

- pilarit pyöreitä, sinkittyjä teräspilareita tai i-profiilipilareita
- palkit sinkittyjä i- tai L-palkkeja

ks. julkisivuvärikartta

3.2.5. Julkisivujen suunnittelu ja julkisivumateriaalien käyttösuhteet

Pääasiallisesti käytettävät julkisivumateriaalit on määritelty alueen suunnitteluohjekaaviossa Havainnekuva 5: Kerrostalo ympäristöineen alueen pohjoisosassa
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(kuva 12). Pohjoisella osa-alueella villojen pääasiallinen julkisivumateriaali on poltettu punatiili.
Eteläisen osan Aulangontien puoleisilla tonteilla pääasiallinen julkisivumateriaali on kuulto-
tai hiertorappaus. Muita mainittuja materiaaleja voidaan käyttää rakennuksen sellaisissa
osissa, joihin tiilimuuraus ei luontevasti sovellu. Myös julkisivujenpintojen ja rakennuksen massan
jäsentelyssä voidaan julkisivujen osia verhoilla muilla em. materiaaleilla.
Ikkunoiden yläpuoliset seinän osat tehdään tiiliverhoilluissa seinissä tiiliverhoiltuina, jollei
julkisivun suunnitteluperiaatteella voida selkeästi muunlaista ratkaisua perustella.

3.3. Kerrostalot

3.3.1. Sijoittuminen rakennusaloille

Kerrostalot muodostavat pohjoisosassa yhdessä rivitaloparien kanssa ulkosivuiltaan
selkeälinjaisia, korttelimaisia kokonaisuuksia, joilla on yhtenäinen piha-alue. Rakennukset
sijoittuvat rakennusaloille siten, että kokonaisuuden ulkopinnat sidotaan kiinni rakennusalojen
määrättyihin reunoihin tai. Asemakaavassa ko. raja merkitään nuolella. Rakennusaln raja
voidaan ylittää enintään 1,5 m ulkonevalla pinta-alaltaan enintään 3 m2:n erkkerillä tai
katoksella. Ulokkeista syntyvä rakennusalan ylitys saa olla enintään 2 % rakennuksen
kerrosalasta.

3.3.2. Massoitteluperiaatteet

Pohjoinen osa-alue:

Kerrostalojen massoittelu noudattelee samoja periaatteita kuin rivitalojen massoittelu.
Tavoitteena on siten luoda yhtenäisiä rakennettuja kortteleita ja pienentää rakennustyyppien
välisiä arkkitehtonisia luonne-eroja. Rivitaloa lähinnä olevan päädyn yhtenäinen leveys ilman
sisäänvetoa (voi sisältää parvekkeen) saa olla enintään 10 metriä. Em. pääty on massallisesti
madallettava korkeintaan 3 kerrosta korkeaksi. Madalletut päädyt voidaan toteuttaa
asuntojen ulko-oleskeluterasseina, joille voidaan sijoittaa viherhuoneita ja erkkereitä. Terassit
voidaan myös kattaa luonteeltaan kevytrakenteisin katoksin ja pergoloin.

Eteläinen osa-alue:

Kerrostalot massoitellaan siten, että niiden ja Rautatienkadun eteläpuolen villojen ja rivitalojen
Havainnekuva 7: Kerrostalo ympäristöineen alueen eteläosassa

Havainnekuva 6: Eri rakennustyyppien yhteensovitus ja maastosovitus alueen eteläosassa
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välille ei katumiljöössä muodostu jyrkkää mittakaavallista eroa. Siksi kerrostalojen päätyihin
sijoitetaan asuntojenterasseja. Terassoidulle vyöhykkeelle voidaan sijoittaa ulko-oleskelutilojen
lisäksi viherhuoneita ja muita pinta-alaltaan vähäisiä, alle 9 kem2:n kokoisia tiloja. Terassit
voidaan osittain kattaa kevytrakenteisin katoksin ja pergoloin.

Havainnekuvat 5, 6 ja 7

3.3.3. Kattomuodot ja kallistussuunnat

Kerrostalojen pääsasiallinen kattomuoto on pulpettikatto, jota tulee elävöittää eri pituisilla
lappeen osil la ja vastalappeilla massallisesti rikkaan ja vaihtelevan ympäritön
aikaansaamiseksi. Pulpettikattojen kaltevuus on 1/7 - 1/5,5. Kattojen kaltevuudet toteutetaan
vierekkäin olevissa, oman kokonaisuutensa muodostavissa rakennusryhmissä yhtenäisinä (ks.
suunnitteluohjekaavio). . Erkkerit, selvästi erilliset massan osat ja parvekkeet katetaan
vastalappeella, tasakatolla tai loivalla lapekatolla (max. 1/50). Mahdolliset sisäänvedetyt
parvekkeet voidaan toteuttaa rakennuksen pääkaton alle. Kattojen kallistussuunnat on
esitetty alueen suunnittelukaaviossa (kuva 12).

3.3.4. Julkisivumateriaalit

Muuratut pinnat:

Punainen tai ruukunpunainen poltettu savitiili.

Rapatut pinnat:

Kuultorappaus (yksikerrosrappaus, jonka tarkoitus on jättää rappausalustan rakenne kevyesti
näkyviin)
Rappaus voi olla myös sileä hiertorappaus, jolloin rappausalustana voidaan käyttää muitakin,
kuin muurattuja rakenteita. Muut rappauskäsittelymenetelmät on erikseen hyväksytettävä
kaupunkikuvatyöryhmällä

Puupinnat:

      Höylätty tai hienosahattu lauta
Suositus: ulkoseinien verhouksessa käytetään ponttaamatonta, paksuudeltaan vähintään
25 mm:n lautaa. Verhoukset toteutetaan tuulettuvana rakolautaverhouksena.

Levyverhoukset:

Julkisivujen levyverhoilluissa osissa käytetään läpivärjättyä kuitusementtilevyä tai vastaavaa
muuta tuotetta.

Pintakäsittelyt:

Rapattujen pintojen maalaus kalkkimaalilla, kalkkisementtimaalilla tai silikaattimaalilla silloin,
kun ei käytetä värillistä rappauslaastia.

Puupintojen käsittely kuultavalla puunsuojalla. Puun suojaukseen ja pintakäsittelyyn
suositellaan käytettäväksi ns. Roslagin mahonkia (koostuu pellavaöljyvernissasta, puutervasta,
tärpätistä ja väriaineista) tai vastaavaa puunsuoja-ainetta.

Ulkopuoliset teräsrakenteet:

- pilarit pyöreitä, sinkittyjä teräspilareita tai i-profiilipilareita
- palkit sinkittyjä i-palkkeja

3.3.5. Julkisivujen suunnittelu ja julkisivumateriaalien käyttösuhteet

Julkisivujen päämateriaali on puhtaaksimuurattu punatiili. Muita mainittuja materiaaleja
voidaan käyttää rakennuksen sellaisissa osissa, joihin tiilimuuraus ei luontevasti sovellu. Myös
julkisivujenpintojen ja rakennuksen massan jäsentelyssä voidaan julkisivujen osia verhoilla muilla
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em. materiaaleilla.
Ikkunoiden yläpuoliset seinän osat tehdään tiiliverhoilluissa seinissä tiiliverhoiltuina, jollei julkisivun
suunnitteluperiaatteella voida selkeästi muunlaista ratkaisua perustella.

3.4. Katokset

3.4.1. Liittyminen ympäristöön

Villoihin liittyvät autokatokset liitetään itse villoihin ja mahdollisiin pihoja ja puutarhoja rajaaviin
aitoihin välittävin rakentein siten, että muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia.  Kaikkien katosten
kattokaltevuutena käytetään enintään suhdetta 1/50. Katosten vesikaton rakenteissa on
pyrittävä keveyteen.

Katokset toteutetaan rakenteeltaan mahdollisimman keveinä ja luonteeltaan yksinkertaisina.
Kantavat pilarit ovat pyöreitä, sinkittyjä teräsputkia ja palkit sinkittyjä i- tai L-palkkeja. Katon
rakenteet toteutetaan siten, että katon kokonaispaksuus on mahdollisimman ohut.

Havainnekuvat 8 ja 9

3.5. Varastorakennukset

3.5.1. Liittyminen ympäristöön

Varastorakennukset pyritään liittämään rakenteellisesti ja visuaalisesti erilaisten katosten
yhteyteen tai kytkemään ne osaksi asuinrakennuksia katosten ja aitojen ja muurien välityksellä.
Varastorakennuksia käytetään myös ulkotiloja jäsentävinä elementteinä.

3.5.2. Rakenne

Varastorakennukset toteutetaan rakenteeltaan mahdollisimman keveinä ja luonteeltaan
yksinkertaisina. Katon rakenteet toteutetaan siten, että katon kokonaispaksuus on
mahdollisimman ohut.

3.5.3. Kattomuodot

Varastorakennusten katot ovat joko tasakattoja tai ilmeeltään tasakaton omaisia, loivia
lapekattoja (kallistus enintään 1/50).

3.5.4. Julkisivumateriaalit

Varastorakennusten julkisivumateriaalit sovitetaan viereisten asuinrakennusten julkisivuihin ja
niihin liittyviin ulkotiloja rajaaviin aitoihin.

3.6. Kattomateriaalit

3.6.1. Lapekatot

Lapekattojen katemateriaalina käytetään konesaumattua peltiä tai ulkonäöltään vastaavan
kaltaista profiilipeltijärjestelmää. Katteiden värit aluevärikartan mukaan.
Alueen selkeästi hahmotettavissa osakokonaisuuksissa, kuten kortteleissa, voidaan käyttää
katteena myös betonikattotiiltä tai aaltoprofiloitua kuitusementtilevyä.

3.6.2. Loivat katot

Loivien kattojen materiaalina käytetään bitumikattohuopaa. Väri aluevärikartan mukaan.
Tasakattoisissa rakennusten osissa voidaan käyttää myös ns. käännettyä kattorakennetta.

Havainnekuva 8: Katoksen  / varaston liittyminen aitaan ja pergolaan

Havainnekuva 9: Katosten kannatusperiaatteita
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KUVA 9: LIIKENNEKAAVIO
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3.7. Räystäät ja vedenpoistojärjestelmät

Rakennusryhmiksi hahmottuvissa
alueen osissa on kaikissa rakennuksissa
toteutettava yhtenäistä
räystästyypistöä. Räystäät toteutetaan
rakenteellisesti siroina. Räystäitä ei
laudoiteta alapinnoiltaan.
Lapekattoisten rakennusten ja
rakennusten osien räystäiden ulkonema
alueella voi vaihdella 250 ja 500 mm:n
välillä. Räystään pituusrajoitus ei koske
tapauksia, joissa katon lape jatkuu
katoksena.
Vesikourut ovat puolipyöreitä ja
syöksytorvet pyöreitä. Suorakaiteen
muotoisia, kulmistaan pyöristettyjä,
jäykistävällä pitkittäispoimutuksella
varustettuja syöksytorvia ei sallita.

3.8. Räystäskorkeudet

Räystäskorkeudet sovitetaan raken-
nusryhmittäin suunnitteluyhteistyön
yhteydessä siten, että kokonaisuus on
hallittu.

4. LIIKENNEVÄYLÄT JA AUTOSÄILYTYS

4.1. Pihakadut / Hidaskadut

4.1.1. Kadun pinnoitteet

Pihakatujen ajoneuvoliikenteelle (autot
ja polkupyörät) varattujen osien
pääasiallisena pinnoitteena käytetään
asfalttia. Katukaavioon merkittyjen
ajohidasteiden kohdalla käytetään
ladottua luonnonkivi- tai
betonikivipinnoitetta.
Jalankululle varatut kadun osat
erotetaan ajoneuvoille varatuista
alueista ladotuilla luonnonkiviraidoilla
tai tehdään kokonaan ladotuilla
pinnoitteilla.

4.1.2. Kadun topografia

Ajoneuvoliikenteelle ja jalankululle
varatut osat kadusta erotetaan
toisistaan vähintään 120 mm:n
tasoerolla. Tasoeron raja tehdään
viistetyllä reunakivellä. Tonttiliittymien
kohdissa katualueen ja tonttiliittymän
rajakohtaan asennetaan viistetty
reunakivi, jonka korkeus katupinnasta
on min. 50 mm. Katso lisäksi kohta 3.2.2.

Havainnekuva 10: kadun pinnoitteiden, kasvillisuuden ja valaisinten sijoitteluperiaatteet pohjoisella osa-alueella
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4.1.3. Ajohidasteet

Piha- ja hidaskaduille tehdään
ajohidasteita kaaviossa merkittyihin
kohtiin. Ajohidasteet toteutetaan 120
mm korotettuina, betoni, tai
luonnonkivipinnoitteisina alueina.
Rautatienkadun ajohidasteet kevyen
liikenteen ja autoliikenteen risteä-
miskohdissa toteutetaan lisäksi
kavennuksina siten, että ajoväylän
leveydeksi tulee hidasteen kohdassa 4,5
m.

ks. liikennekaavio, kuva 9

4.2. Kevyen liikenteen väylät

Kevyen liikenteen väylien pinnoitteena
käytetään kivituhkaa. Ajohidasteet
toteutetaan ladotuilla pinnoitteilla
(betonikivi tai luonnonkivi). Väylät, joilla
tonteille ajo on sallittu (merkintä pp/t)
voidaan myös asfaltoida.

4.3. Autopaikoitus

4.3.1. Kadunvarsipaikoitus

Kadun suuntaiselle kadunvarsipai-
koitukselle varatut kadun osat merki-
tään ja erotetaan ajoväylistä betoni- tai
luonnonkivistä ladotuilla raidoilla tai
päällystetään kokonaan ladotulla
pinnoitteella.
Kadunvarteen sijoitetut pysäköin-
titaskut, joita ei varusteta katoksella,
pinnoitetaan ns. nurmikivellä.
Kadunvarsiin sijoittuvien poikittais-
paikkojen ja niitä ympäröivien istutusten
ja rakenteiden suunnittelussa on
otettava huomioon tarvittavan näke-
mäalueen syntyminen. Ajoradan reu-
nasta on varattava 2 metrin vyöhyke
näkymäalueeksi.

Havainnekuva 10 JA 11

4.3.2. Paikoitusalueet

Paikoitusalueet rajataan ympäris-
töstään pensasaidoin. Paikoitusalueen
pinnoitettu alue rajataan ympäröivistä
nurmi- tai muista pihojen pinnoitteista
vähintään 120 mm korkealla reuna-
kivellä. Paikoitusalueiden korkeusasema
tulee olla 0,5 metriä alempana kuin
viereisten asuinrakennusten ensim-
mäisen kerroksen lattiataso.

Havainnekuva 11: kadun pinnoitteiden, kasvillisuuden ja valaisinten sijoitteluperiaatteet eteläisellä osa-alueella
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4.3.3. Autokatokset

Ks. kohta 1.3

5. PIHAT JA PUUTARHAT

5.1. Pihojen pinnoitteet

Yhteisten ulko-oleskeluun tarkoitettujen piha-alueiden pinnoitteena käytetään pääosin
kivituhkaa. Asuntojen ja porrashuoneiden sisäänkäyntialueet päällystetään ladotuilla betoni-
tai luonnonkivipinnoitteilla. Samoin on suositeltavaa käyttää ladottuja pinnoitteita
tomutustelineiden ja pyykinkuivaustelineiden alla sekä jäte- ja ulkoiluvälinevarastojen
sisäänkäyntien yhteydessä.

5.2. Pihapinnoitteiden rajaukset

Pihapinnoitteet erotetaan nurmialueista reunatuin. Reunatukina on suositeltavaa käyttää
betonisia reunakiviä.

5.3. Asuntopihojen rajaukset

Asuntopihat rajataan toisistaan ja ympäristöstään muurein, aidoin ja / tai pensasaidoin.
Pensasaitojen kasvilajikkeina on suositeltavaa käyttää leikkaamista kestäviä pensaita. Ks.
myös kohdat 1.3 ja 1.4.

5.4. Aidat ja muurit

Aidat liitetään mahdollisuuksien mukaan muihin kohteen rakenteisiin kuten katoksiin ja
varastorakennuksiin sekä asuinrakennuksiin siten, että kokonaisuudesta tulee pintarakenteil-
taan ja väreiltään yhtenäinen. Suositeltavaa on suunnitella kokonaisuus siten, että aidat ja
muurit toimivat em. rakennusten ja rakenteiden julkisivujen jatkeina.

Havainnekuva

6. KASVILLISUUS

6.1. Säilytettävät puut

Ennen kunkin rakennuskohteen suunnittelun aloittamista on tontilla suoritettava
tonttikatselmus, jonka yhteydessä määritellään säilytettäviksi kelpaavat puut.

6.2. Istutettavat puut

Istutettavien puiden rungon halkaisija 1 m:n korkeudella on oltava vähintään 70 mm.
Puulajeina kadunvarsien puuriveissä käytetään puistolehmusta ja/tai Kanadanvaahteraa.
Kadunvarsien pikkupuina pohjoisella osa-alueella käytetään pihlajaa. Puisto- ja piha-alueiden
kasvuston lajivalikoima määritellään piha- ja istutussuunnitelmissa. Jokaisen erillisen raken-
nushankkeen suunnittelun yhteydessä on tehtävä piha- ja vihersuunnitelma. Viher-
suunnitelman laatii ammattitaitoinen vihersuunnittelija.

7. VALAISTUS

7.1. Valaisinten sijoittelu

Valaisimet sijoitellaan liikennekaaviossa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Valaisinten
etäisyys toisistaan määritellään valitun valaisimen tehon mukaisesti siten, että vaadittu
valaistustaso saadaan aikaiseksi.

Tampereella 06.06.2005 Juha Luoma, arkkitehti SAFA

7.2. Valaisintyypit

7.2.1. Katuvalaisimet

Katuvalaisimet ovat pylväsvalaisimia. Pylväiden korkeus 4-5 m. Katuvarsilla, joissa valaisimet sijoittuvat
samaan linjaan kuin istutettavat puurivit (eteläosan hidaskatu), käytetään vaakasuoralla yläorrella
varustettua valaisintyyppiä. Eri valaisintyyppien tulee olla saman tuotteen versioita tai vähintään
muotoilultaan saman luonteisia.

Havainnekuva

7.2.2. Kevytliikenneväylien valaisimet

Kevytliikenneväylien valaisimet ovat pylväsvalaisimia. Pylväiden korkeus 3-4 m. Ajohidasteiden kohdalla
on kiinnitettävä erityistä huomiota valaistustason riittävyyteen.

8. JÄTEHUOLTO

8.1. Alueen jätehuollon periaate

Alueen jätehuolto järjestetään pääosin tonttikohtaisesti. Jätteet erotellaan jätehuoltolain mukaisesti.
Tonteilla sallitaan puutarhajätteen kompostointi asianmukaisin kompostorein.
Osa-alueen 2 radanvarressa sijaitsevalle autopaikoitusalueelle sijoitetaan sen kohdalla olevien
asuntojen yhteinen jätteenkeräyspiste.

8.2. Jätekatokset

Jätekatokset toteutetaan kohdan 1.3 ja 1.4 ohjeita noudattaen. Jätekatoksiin sijoitetaan jätehuoltolain
mukaiset jäteastiat seka- ja biojätteelle sekä kierrätettäville jätteille.

8.2.1. Villat

Villojen jätehuolto järjestetään osa-alueella 1 joko talokohtaisesti tai  kahden talon yhteisenä
jätekatoksena. Jätekatokset toteutetaan alueen pohjoisosassa autokatosten yhteyteen ja alueen
eteläosassa tapauskohtaisesti joko autokatosten tai ulkoiluvälinevarastojen yhteyteen.
Jätekatoksen minimietäisyys asuintilojen ikkunoista on 8 metriä.

8.2.2. Rivitalot

Jätekatokset toteutetaan rivitalotonteilla tonttikohtaisesti. Jätekatos sijoitetaan yleensä
autopaikoitusalueen yhteyteen. Jätekatos toteutetaan mahdollisen autokatoksen tai
ulkoiluvälinevaraston yhteyteen.
Jätekatoksen minimietäisyys asuintilojen ikkunoista on 8 metriä.

8.2.3. Kerrostalot

Jätekatokset toteutetaan rivi- ja kerrostalotonteilla tonttikohtaisesti. Jätekatos sijoitetaan yleensä
autopaikoitusalueen yhteyteen. Jätekatos toteutetaan mahdollisen autokatoksen osana tai muissa
tapauksissa kytketään ulkoiluvälinevarastoon.
Jätekatoksen minimietäisyys asuintilojen ikkunoista on 8 metriä.

ARKKITEHDIT LSV OY, Laukontori 10 B 2, 33200 Tampere / puh. 03-3891515, e-mail: lsv@sci.fi
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ALUEVÄRIKARTTA

KUULTOKÄSITELTY PUU

Puiset julkisivujen osat
Aidat

Värit kaikissa käsittelyaineissa
oheisen kartan muksisesti

POLTETTU PUNATIILI

Julkisivujen päämateriaali
Muurit

KUULTORAPPAUS / HIERTORAPPAUS

Julkisivujen osat
Muurit

KUITUSEMENTTILEVY

Julksivujen sileät osat
Aidat (julksivujen jatkeena)

MUOVIPINNOITETUT PELTIOSAT

Katteet, vesikourut ja syöksytorvet
Julkisivujen peltiosat

RR 21RR 22RR 23

MAALATUT TERÄSOSAT

Värisävyt noudattelevat peltiosien
värikarttaa
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2. KUULTOKÄSITELTY PUU
3. LÄPIVÄRJÄTTY KUITUSEMENTTILEVY
4. KUULTORAPPAUS / HIERTORAPPAUS
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ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU “VILLA”

Hämeenlinnan kaupunki, M-Real Oyj, Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki ja Skanska
Kodit Oy järjestivät villa-rakennustyypin sekä asuinkorttelin suunnittelusta
arkkitehtuurikutsukilpailun 16.12.2003 – 16.3.2004.

KILPAILUN TARKOITUS

Hämeenlinnan kaupungin tavoitteena on kehittää kutsukilpailun avulla
asemakaavoitettavalle Sairionrannan  asuntoalueelle uutta asumismallia heijastava
villa-asuinrakennus, joka muodostaisi osaltaan pienimittakaavaisen
kaupunkirakenteen perusrungon. Pienimittakaavaisen villa-rakennuksen halutaan
toteuttavan tulevaa asemakaavaa ja sopeutuvan alueen erityiseen luonteeseen.
Tasokkaalla suunnittelulla pyritään monipuolisen rakennus- ja asuntotyypistön
muodostamiseen alueelle.
Villa-kutsukilpailun avulla etsitään osaltaan myös yleisemmällä tasolla uutta
asumismallia, jonka avulla kaupungin tavoitteiden mukaisesti pyritään kehittämään
ja parantamaan Hämeenlinnan tulevien asuntoalueiden viihtyisyyttä ja laatutasoa.

Kilpailuun kutsuttiin kolme arkkitehtitoimistoa, jotka olivat:

Arkkitehttitoimisto Kirsti Sivén ky, Helsinki
Arkkitehdit LSV Oy, Tampere
Quad Arkkitehdit Oy, Helsinki

Kilpailun voitti Arkkitehdit LSV Oy:n ehdotus “3D”

”3D”

SELOSTUS

Rakennustyypin määrittely

Kilpailun keskeisin tavoite lienee Villa-rakennustyypin käsitteellinen määrittely. Pienistä useamman asunnon rakennustyypeistä
tunnetaan yleisesti esimerkiksi pienkerrostalo, rivitalo, paritalo, nelitalo.
Tässä ehdotuksessa on päädytty määrittelemään villa luonteeltaan vapaamuotoiseksi edellä mainittujen rakennustyyppien
yhdistelmäksi, johon asunnot voidaan sijoittaa vaihtelevin periaattein. Sijoitustapaa ohjaavat kultakin asunnolta vaaditut
ominaisuudet kuten koko, saavutettavuus, asuntotyyppi, tilalliset ja toiminnalliset erityispiirteet, yksityisyyden aste sekä
suhde ympäristöön ja ilmansuuntiin.
Villassa asumista leimaa yksityisyys ja yksilöllisyys, jonka vastapainona on kaupunkimaisen  asumistapaan kiinteästi
liittyvä mahdollisuus yhteisölliseen elämäntapaan.

Alue

Alue on tiiveydestään johtuen luonteeltaan kaupunkimainen. Rakennusten väliset etäisyydet ovat pieniä, minkä vuoksi ulkotilojen
suunnittelussa on julkisuusasteeltaan erilaiset ulkotilat erotettu toisistaan tilaa rajaavin rakentein ja istutuksin. Rakennuksia
ympäröivät tonttien osat on jaettu asuntojen yksityisiksi pihoiksi. Yhteisiä piha-alueita ei tonteille ole osoitettu. Kaavassa
leikkipaikaksi osoitettu kilpailualueen osa toimii asukkaiden yhteisenä ulko-oleskelualueena. Rakennusten väleihin sijoittuvat
polut yhdistävät kilpailualueen sitä sivuaviin kevyenliikenteen väyliin ja toimivat alueen sisäisenä, erityisesti lasten kannalta
turvallisena yhteytenä alueen pihojen ja leikkipaikkojen välillä.

Rakennukset

Rakennukset ovat perusmassoiltaan kuutiomaisia. Niiden kaikki sivut ovat aktiivisessa käytössä siten, että asuntopihoja ja
sisäänkäyntejä on sijoitettu niiden jokaiselle sivulle. Rakennusmassat koostuvat kolmesta suorakaiteisesta osiosta, joiden
välisiin rajapintoihin sijoittuvat tarvittavat toisen kerroksen asuntoihin johtavat portaat. Osioihin voidaan sijoittaa erilaisia
asuntovaihtoehtoja. Asunnot ovat joko yksi- tai kaksikerroksisia.
Osiot sijoittuvat kokonaisuuteen siten, että kaikkien asuntojen oleskelu- ja ulkotilat suuntautuvat suotuisiin ilmansuuntiin.
Kuutiomaiseen massaan liittyviä kylmiä rakenteita käytetään asuntopihoja rajaavina elementteinä. Irtaimistovarastot ovat
osa kylmien rakenteiden muodostamaa kokonaisuutta.
Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on poltettu punatiili. Kylmät rakenteet ja niihin arkkitehtonisesti liittyvät
rakennusmassan ulkonevat ovat puuverhottuja. Ulkopuoliset kantavat rakenteet ovat sinkittyä terästä.

Asunnot

Jokaiseen asuntoon saavutaan yksityisen pihan kautta. Toisessa kerroksessa sijaitsevilla asunnoilla on maantasossa pieni
piha tai patio, jolta on porrasyhteys asuntoon. Asunnon ruokailu- tai olohuoneeseen liittyy tilava terassiparveke.
Maantasopihojen yhteydessä on jokaisella asunnolla kylmä irtaimistovarasto.
Pienimmät asunnot ovat yksikerroksisia ja suurimmat kaksikerroksisia. Asuntojen tilallisessa ja  toiminnallisessa suunnittelussa
on pyritty asumistoimintojen jaotteluun siten, että asunnon yhteiset tilat – eteinen, olohuone, keittiö ja ruokailutila muodostavat
oman yhtenäisen ja mahdollisimman avoimen kokonaisuuden. Makuuhuoneet ja aputilat muodostavat toisen asunnon sisäisen
tilaryhmän, joka kaksikerroksisissa asunnoissa on yleensä toisessa kerroksessa.
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