
RAKENTAMISTAPAOHJE LUONNOS

ALILAURILA
Pientaloalue, Luolaja



YLEISTÄ

Rakentamistapaohjeet koskevat Luolajan (24.kaup.osa) Alilaurilan asemakaava-
alueella sijaitsevaa pientaloaluetta. Asemakaavalla luodaan edellytykset
täydentää Luolajan nykyistä asutusta. Alue soveltuu ympäröivään kaupunki- ja
yhdyskuntarakenteeseen ja tiivistää luontevalla tavalla asutusta nykyisten
pientaloalueiden, Luolajan kylärakennusten ja peltojen rajamaastossa.

Rakennusten väritystä ja julkisivumateriaaleja suunniteltaessa on lähdetty
olemassa olevista asuintaloista, avoimesta maalaismaisemasta ja
lähiympäristössä ennestään olevasta perinteisestä rakennuskannasta sekä
kasvillisuuden tarjoamasta värimaailmasta. Väreiksi on pääasiassa valittu
luonnon murrettuja sävyjä, jotka sopivat keskenään yhteen.



ASEMAKAAVAN YLEISMÄÄRÄYKSET:

AH-tontti
Alueelle on rakennettava vähintään 4,5m leveä ajoyhteys. Alue
on rakennettava koko aluetta koskevan suunnitelman mukaan
niin, että se muodostaa selkeän, toimivan ja yhtenäisen
kokonaisuuden. Autopaikkojen päätyyn, katualuetta vasten, on
istutettava pensasaita. Alueelle saa autopaikkojen lisäksi
rakentaa yhteiskäyttöön tarkoitetun talousrakennuksen, jonka
tulee noudattaa samaa rakennustapaa kuin AO-kortteleiden
talousrakennusten.

Erillispientalojen korttelialue
Tontille saa rakentaa ainoastaan yhden asuinrakennuksen. Kaikki
rakennukset, myös talousrakennukset ja -katokset on sijoitettava
rakennusalan sisään. Talousrakennus voidaan joko yhdistää
asuinrakennukseen tai rakentaa erillisenä rakennuksena. Erillisten
talousrakennusten tulee olla asuinrakennukselle alisteisia.
Autopaikkoja tulee rakentaa 1 ap/asunto. Korttelin 52 ja
53tonttien autopaikat ovat AH-alueella.
Leikkiin ja oleskeluun tulee varata vähintään 5% tontin pinta-
alasta.

Puutarhamainen etupiha-alue
Tontille saa rakentaa ajoa varten enimmillään 4m leveän
ajoyhteyden ja lisäksi 1m leveän käyntiyhteyden. Muilta osin
alueen yleisilmeen tulee olla puutarhamainen, monilajisesti
istutettu/kylvetty. Nurmetus hallitsevana kasvillisuutena ei täytä
alueen vaatimusta. Aluetta ei saa aidata kadun suuntaan, vaan
etupihat toimivat kaupunkikuvallisena tekijänä alueella. Etupiha-
alueelle saa kasvillisuuden sekaan rakentaa pienialaisen
avoterassin tai vastaavan oleskelualueen ja matalia istutusaltaita
tai viljelylaatikoita.

Hulevedet
Muodostuvien hulevesien määrää tulee vähentää käyttämällä
piha-alueilla mahdollisimman paljon yhtenäisiä istutusalueita.
Ensisijaisesti hulevesiä tulee kerätä ja ohjata tontin kasvillisuuden
käyttöön huomioiden rakenteiden kuivatus. Hulevesiä tulee
viivyttää tontilla mahdollisimman pitkään ennen niiden
johtamista kunnan hulevesijärjestelmään. Hulevesien
viivytysvaatimus tonteilla on 0.5m³/100m²/12h vettä
läpäisemätöntä pinta-alaa kohden. Talousrakennusten
mahdollisten hulevettä viivyttävien viherkattojen pinta-alan saa
vähentää em. mitoittavasta pinta-alasta. Tonteille on laadittava
hulevesisuunnitelma, jossa osoitetaan hulevesien käsittely.

Rakentamistapaohje
Asemakaavan toteuttamisessa on noudatettava asemakaavaa
varten laadittua erillistä rakentamistapaohjetta.

Tonttijako
Asemakaavassa hyväksytään sitova tonttijako.



RAKENNUKSET

Asemakaavassa asuin- ja talousrakennusten sijoittelun pääperiaatteet on
merkitty rakennusalaa ja osalla tonteista myös harjan suuntaa koskevin
kaavamerkinnöin. Nuolein on osoitettu, milloin asuinrakennus on sijoitettava
kiinni rakennusalan rajaan. Talousrakennus voidaan joko yhdistää
asuinrakennukseen tai rakentaa erillisenä rakennuksena. Lasikuistit ja
viherhuoneet ovat suositeltavia, kunhan kokonaisuus on hillitty.

Niillä tonteilla, missä rakennusalan puitteissa on mahdollista, kahden
vierekkäisen tontin autokatokset/-tallit voi sijoittaa palomääräykset huomioiden
yhdeltä sivultaan kiinni tontin rajaan, mikäli molemmat naapurit sijoittavat
autosuojansa kohdakkain.

ASUINRAKENNUKSET

Kerrosluku: - I

- I2/3, Aleksis Kiven kadun puoleisilla tonteilla

Ulkoseinät: - materiaali: puu, rappaus tai tiili 

- yksi yhtenäinen materiaali läpi julkisivun

- ulkoseinän pääväri: murretut sävyt viereisen värikartan mukaan 

Katto: - kts. seur. sivu

TALOUSRAKENNUKSET

Kerrosluku: - I

Ulkoseinät: - Talousrakennuksen ulkoseinien on oltava samaa materiaalia kuin 
asuinrakennuksen. Väritys on samaa sävyä tai hieman tummempi kuin 
asuinkennuksen väritys. 

Katto: - kts. seur. sivu



KATTOMUODOT JA –KALTEVUUDET SEKÄ VÄRIT

Asuinrakennukset
Kattomuotoina sallitaan harjakatto; joko symmetrisenä tai 
epäsymmetrisenä. 

Symmetrisen harjakaton kattokaltevuus
voi olla 1:1,5…1:3, epäsymmetrisellä 1:1…1:3. 

Katteen väri: tummanharmaa

Talousrakennukset
Kattomuotoina sallitaan symmetrinen harjakatto tai pulpettikatto 

Talousrakennusten kattona suositaan viherkattoa

Katteen väri: tummanharmaa

Kattokaltevuus-esimerkit kerrosluvun 1 2/3 rakennuksessa:



PERUSTAMISTAPA

Tontin pintamuotoja suunniteltaessa on myös otettava huomioon, että
esirakentamattomat osat tulevat painumaan huomattavasti tarvittavien
täyttöjen seurauksena. Painuminen on otettava huomioon pihan yksityiskohtien
ja piha-alueen liittymäkohtien suunnittelussa. Myös vesi- ja viemärijohtojen
suunnittelussa tulee pehmeän maaperän aiheuttama painumariski ottaa
huomioon.

AITAAMINEN

Etupihan puoleisia kadun ja tontin välisiä rajoja ei aidata. Muilta osin tontit 
rajataan puu- tai pensasaidoin. Puistoon rajautuvilla tonttirajoilla sallitaan 
ainoastaan pensasaita. Puuaita on pystyrima- tai lauta-aita. Puuaidan väriksi 
valitaan asuinrakennuksen tai talousrakennuksen väri tai näitä vaaleampi sävy.
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Liite x Puutarhamaisen etupihan ideakuvat 
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Simple Front Yard Landscaping Ideas
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Scandinavian Inspired Modern Courtyard Home By Design DCA, November, 2019 Houzz 2022, Nordfjell Houzz 2022, Marika Delin Trädgård AB
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