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YLEISET OHJEET
Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä.
Tarkoituksena on ohjata Kotipuiston aluetta terveelliseksi, turvalliseksi ja sopivan yhtenäiseksi ja
omaleimaiseksi asuinalueeksi. Ennen rakennussuunnittelun aloittamista rakennustarkastajan
kanssa käytävässä neuvottelussa selvitetään tonttia koskevat asemakaavamääräykset,
rakennustapaohjeet ja muut mahdolliset huomioitavat seikat. Tontin haltijan tulee toimittaa tämä
ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä tulee tontin haltijan ja pääsuunnittelijan
yhdessä ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan.
TONTIN JA PIHAN RAKENTAMINEN
Tonteilla suoritetaan riittävät pohjatutkimukset rakennuksien perustamistavan määrittämiseksi.
Ennen rakentamista suositellaan tontin pintakorkeusasemien vaaitsemista. Rakennusten lattia
tulee tehdä riittävän korkealle maanpinnan yläpuolelle. Sadevesiä ei saa johtaa naapureiden
pihalle. Tontin kuivatus on esitettävä asemapiirroksessa rakennuslupaa haettaessa.
Autosuojan ja kadun välille on jätettävä vähintään 5 metrin etäisyys suojan edustalle pysäköitävää
autoa varten. Tontille saa rakentaa yhden ajoneuvoliittymän. Pihan voi aidata kadun ja naapurien
puolelta. Suositeltava aitatyyppi on pensasaita, jonka tyypistä sovitaan naapurien kesken.
RAKENNUSTEN KOKO JA SIJOITUS TONTILLE
Rakennusten suurin sallittu kerrosala ja kerroskorkeus määritellään kaavakartassa kortteleittain.
Autotallit ja varastorakennukset lasketaan mukaan kerrosalaan. Kaavassa ohjeistettua
kerroskorkeutta ja rakennusten sijoittelua tontille tulee pääpiirteissään noudattaa alueen
yhtenäisen ilmeen saavuttamiseksi. Rakennusten sijoittelussa on pyritty muodostamaan
miellyttäviä ja mielenkiintoisia katutiloja ja avaamaan rakennukset ja pihat edullisiin ilmansuuntiin.
Rakennusten harjasuunnan tulee olla kortteleittain yhtenäinen. Rakennusten ohjeellinen
harjasuunta on esitetty havainnekuvassa. Jos tontille rakennetaan erillisiä piharakennuksia, tulee
niiden olla väriltään ja muodoltaan päärakennuksen kaltaisia. Runkosyvyyden on oltava pienempi,
harjakorkeuden matalampi ja kattokulman sama tai loivempi kuin päärakennuksella.
JULKISIVUT JA KATOT
Kotipuistossa rakennusten julkisivumateriaaleiksi sallitaan puulaudoitus ja rappauspinta tai tiilen
sävyllä saumattu puhtaaksi muurattu tiili. Rakennuksiin tavoitellaan selkeää, yksiaineista ja
yksiväristä vaikutelmaa. Kortteleissa 1247 ja 1248 julkisivumateriaalin tulee olla hirsi tai
hirsipaneeli. Rakennusten värit ja laudoituksen suunta määritellään kortteleittain tai osa-alueittain.
Sokkelin korkeudeksi suositellaan vähintään 30 cm ja väriksi julkisivuun sopivaa harmaata.
Kotipuistoon on laadittu värikartat, joiden värit on poimittu luonnosta. Jokaiseen kortteliin tai osaalueeseen on kohdistettu värikartta, jonka sävyistä rakennusten pääväri valitaan. Harmaan sävyt
ovat sallittuja joka korttelissa. Vesikaton väriksi sallitaan alueella grafiitinharmaa ja musta, katteen
sävy määritellään osa-alueittain. Julkisivulistoihin, kaiteisiin ym. detaljeihin suositellaan samaa
väriä kuin julkisivuun. Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun
eri sävyjä. Rakennuksen värisävyt tulee hyväksyttää rakennuslupaa haettaessa.
Rakennusten kattomuodoksi suositellaan harjakattoa. Kattokaltevuus määritellään kortteleittain ja
sen tulee olla rakennusryhmittäin yhtenäinen. Katemateriaaleiksi sallitaan konesaumattu tai muu
profiililtaan hillitty peltikate, tiilikate tai huopakate. Pyöreäprofiilista peltiä ja moniväristä palahuopaa
ei suositella.
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KORTTELIKOHTAISET OHJEET
KORTTELEIDEN VÄRIT
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Kuvassa on esitetty kortteleissa käytettävä värikartta.

5.

VÄRIKARTAT

1. Hiekka – lämmin vaalea harmaa ja vaalea beige

2. Vilja – keltaisen sävyt vaaleasta okraan

3. Kallio – kylmä siniharmaa

4. Havu – metsän vihreät sävyt

5. Mustikka – tummat sinisen sävyt

6. Puolukka – kirkas ja tumma marjanpunainen

7. Hilla – marjan sävyt vahvasta keltaisesta poltettuun oranssiin

Katto – musta ja grafiitinharmaa
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POHJANKAARI – KORTTELIT 1243 JA 1244

Kaavamerkintä
Kerrosluku
Rakennusoikeus
Muuta

Liite 7
4/13

AR - Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue
I – Rivitalo on toteutettava yksikerroksisena.
Iu½ - Rivitalon voi toteuttaa 1 ½ kerroksisena.
e=0,25 – Kerrosala saa olla enintään 25 % tontin pinta-alasta.
Rivitalot muodostavat alueelle tultaessa porttiaiheen. Rakennukset tulee
sijoittaa yhtenäiseen linjaan Pohjankaaren suuntaisesti ja niiden
ulkonäköön tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Rakennusten sijoitus tontille
Korttelin rakennuksilla pyritään muodostamaan suojaisia pihapiirejä. Asuinrakennukset
sijoitetaan teiden suuntaisesti niin, että oleskelutilat ja terassit avautuvat pääosin etelään tai
länteen. Pihat rajataan suojaisiksi piharakennusten avulla.
Vesikatto
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2,5. Kattomateriaalina käytetään mustaa peltikatetta.
Julkisivut
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta tai tiilen värisellä laastilla
saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Autokatosten ja varastojen tulee olla pystysuuntaista
laudoitusta. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta hirsipintaa.
Värit
Kortteleissa käytetään Hiekka-värikartan sävyjä. Autokatokset ja muut piharakennukset voivat olla
sävyltään tummempia kuin asuinrakennukset. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan
samaa väriä kuin julkisivuun.

PAHKAKUJA – KORTTELIT 1146, 1147, 1148 JA 1149

Kaavamerkintä
Kerrosluku
Rakennusoikeus

AO – Erillispientalojen korttelialue
AP – Asuinpientalojen korttelialue
Kortteleissa 1146 ja 1148 Iu½
Kortteleissa 1147 ja 1149 I
Korttelit 1146, 1147 ja 1149 e=0,20
Kortteli 1148 e=0,15

Rakennusten sijoitus tontille
Pohjankaaren suuntaan pyritään muodostamaan yhtenäinen kaareva rakennusrivi.
Piharakennukset sijoitetaan kadun varteen ja asuinrakennukset tontin keskelle niin, että suurin
piha muodostuu etelään. Korttelissa 1148 Pohjankaaren ja oleskelupihan väliin jätetään tai
istutetaan puita näkö- ja melusuojaksi.
Vesikatto
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2,5 Havainnekuvassa esitettyä harjasuuntaa on suositeltavaa
noudattaa. Kattomateriaalina käytetään mustaa peltikatetta.
Julkisivut
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta
hirsipintaa.
Värit
Kortteleissa käytetään Mustikka- ja Havu -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin
kaikissa rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin
julkisivuun. Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä.
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HONKIKUJA – KORTTELIT 1249, 1252, 1253 JA 1254

Kaavamerkintä
Kerrosluku
Rakennusoikeus

AO – Erillispientalojen korttelialue
Kortteleissa 1249 ja 1252 Iu½
Kortteleissa 1253 ja 1254 I
Kortteleissa 1249, 1252 ja 1254 e=0,20
Kortteleissa 1253 e=0,17

Rakennusten sijoitus tontille
Asuinrakennukset ja autotallit sijoitetaan katujen varrelle yhtenäiseen linjaan katujen suuntaisesti
niin, että muodostuu selkeää ja mielenkiintoista katutilaa. Rakennukset sijoitetaan niin, että
muodostuu yksi iso piha parhaaseen ilmansuuntaan.
Vesikatto
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2,5. Havainnekuvassa esitettyä harjasuuntaa on suositeltavaa
noudattaa. Kattomateriaalina käytetään grafiitinharmaata tiilikatetta
Julkisivut
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta
hirsipintaa.
Värit
Kortteleissa käytetään Puolukka- ja Hilla -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin
kaikissa rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin
julkisivuun. Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä
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AURATIE – KORTTELIT 1250 JA 1251

Kaavamerkintä
Kerrosluku
Rakennusoikeus
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AO – Erillispientalojen korttelialue
Korttelissa 1250 I
Korttelissa 1251 Iu½
Korttelissa 1250 ja 1251 e=0,20

Rakennusten sijoitus tontille
Asuinrakennukset ja autotallit sijoitetaan yhtenäiseen linjaan katujen suuntaisesti niin, että
muodostuu selkeää ja mielenkiintoista katutilaa. Rakennukset sijoitetaan niin, että muodostuu yksi
iso piha rakennusten taakse. Autotallin saa rakentaa 2 metrin päähän tontin rajasta, kuitenkin
palomääräykset huomioon ottaen.
Vesikatto
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:1,5. Piharakennusten katot rakennetaan loivemmiksi.
Havainnekuvassa esitettyä harjasuuntaa on suositeltavaa noudattaa. Kattomateriaalina käytetään
mustaa peltikatetta.
Julkisivut
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta
hirsipintaa.
Värit
Kortteleissa käytetään Hiekka- ja Kallio -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin kaikissa
rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin julkisivuun.
Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä

LAPIOTIE – KORTTELIT 1245 JA 1246

Kaavamerkintä
Kerrosluku
Rakennusoikeus
Muuta

AO – Erillispientalojen korttelialue
AP – Asuinpientalojen korttelialue
Iu½, AP-tontilla Iu½
Korttelissa 1245 e=0,20, AP-tontilla e=0,25
Korttelissa 1246 e=0,17
Asuinpientalojen tontilla tulee kiinnittää erityistä huomiota pieneksi
jäävien pihatilojen suunnitteluun.

Rakennusten sijoitus tontille
Rakennukset sijoitetaan tontille niin, että saadaan aikaan mahdollisimman suuri aurinkoiseen
suuntaan avautuva piha. Autotallin saa rakentaa 2 metrin päähän tontin rajasta, kuitenkin
palomääräykset huomioon ottaen.
Vesikatto
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:1,5. Piharakennusten katot rakennetaan loivemmiksi.
Havainnekuvassa esitettyä harjasuuntaa on suositeltavaa noudattaa. Kattomateriaalina käytetään
grafiitinharmaata tiilikatetta.
Julkisivut
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla pystysuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta
hirsipintaa.
Värit
Kortteleissa käytetään Kallio- ja Vilja -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin kaikissa
rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin julkisivuun.
Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä
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HONKITIE – KORTTELIT 1247 JA 1248

Kaavamerkintä
Kerrosluku
Rakennusoikeus
Muuta

AO – Erillispientalojen korttelialue
Korttelissa 1247 I
Korttelissa 1248 Iu½
Korttelissa1247 e=0,17
Korttelissa 1248 e=0,20
Honkitien rakennukset pyritään toteuttamaan hirsirakenteisina.
Hirsirakenteen lämmöneristävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Rakennusten sijoitus tontille
Päärakennukset sijoitetaan yhtenäiseen linjaan lähelle tietä. Autotallit sijoitetaan pihan perälle
tontin laitaan. Autotallin saa rakentaa 2 metrin päähän tontin rajasta, kuitenkin palomääräykset
huomioon ottaen.
Vesikatto
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:1,5. Piharakennusten katot rakennetaan loivemmiksi.
Havainnekuvassa esitettyä harjasuuntaa on suositeltavaa noudattaa. Kattomateriaalina käytetään
mustaa huopakatetta.
Julkisivut
Rakennusten julkisivujen tulee olla hirttä tai hirsipaneelia. Piharakennukset toteutetaan
pystylaudoitettuina.
Värit
Kortteleissa käytetään Mustikka -värikartan sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin kaikissa
rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin julkisivuun.
Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä
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NAAVATIE – KORTTELIT 1255, 1256 JA 1257

Kaavamerkintä
Kerrosluku
Rakennusoikeus

AO – Erillispientalojen korttelialue
Kortteleissa 1255 ja 1257 I
Korttelissa 1256 Iu½
Kortteleissa 1255 ja 1257 e=0,20
Korttelissa 1256 e=0,25

Rakennusten sijoitus tontille
Rakennukset sijoitetaan tontin reunoille niin, että saadaan aikaan mahdollisimman suuri
aurinkoiseen suuntaan avautuva piha. Autotallin saa rakentaa 2 metrin päähän tontin rajasta,
kuitenkin palomääräykset huomioon ottaen.
Vesikatto
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2,5. Kattomateriaalina käytetään grafiitinharmaata tiilikatetta.
Julkisivut
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta
hirsipintaa.
Värit
Kortteleissa käytetään Havu- ja Kallio -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin kaikissa
rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin julkisivuun.
Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä
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SAUNAVIHTA – KORTTELIT 1258 JA 1259

Kaavamerkintä
Kerrosluku
Rakennusoikeus
Muuta
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AO – Erillispientalojen korttelialue
Iu½
Korttelissa 1258 e=0,20
Korttelissa 1259 e=0,17
Tonteille saa rakentaa pihasaunan.

Rakennusten sijoitus tontille
Päärakennuksesta ja piharakennuksista pyritään muodostamaan suojainen pihapiiri.
Päärakennukset sijoitetaan yhtenäiseen linjaan lähelle tietä. Ulkosauna sijoitetaan pihan perälle
puiston laitaan. Piharakennuksen ja saunan saa rakentaa 2 metrin päähän tontin rajasta, kuitenkin
palomääräykset huomioon ottaen.
Vesikatto
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:1,5. Piharakennusten katot rakennetaan loivemmiksi.
Kattomateriaalina käytetään grafiitinharmaata tiilikatetta.
Julkisivut
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla pystysuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta
hirsipintaa.
Värit
Kortteleissa käytetään Hilla- ja Mustikka -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin
kaikissa rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin
julkisivuun. Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä.

SAUNAVASTA – KORTTELIT 1260, 1261 JA 1262

Kaavamerkintä
Kerrosluku
Rakennusoikeus
Muuta

AO – Erillispientalojen korttelialue
Iu¾
e=0,20
Tonteille saa rakentaa pihasaunan.

Rakennusten sijoitus tontille
Rakennuksista pyritään muodostamaan suojaisia pihapiirejä niin, että tontille jää mahdollisimman
suuri yhtenäinen piha. Ulkosauna sijoitetaan pihan perälle puiston laitaan. Piharakennuksen ja
saunan saa rakentaa 2 metrin päähän tontin rajasta, kuitenkin palomääräykset huomioon ottaen.
Vesikatto
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:1,5. Piharakennusten katot rakennetaan loivemmiksi.
Kattomateriaalina käytetään mustaa peltikatetta.
Julkisivut
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta
hirsipintaa.
Värit
Kortteleissa käytetään Puolukka- ja Mustikka -värikarttojen sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin
kaikissa rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä kuin
julkisivuun. Detaljeissa voidaan käyttää myös harmaaseen taittuvaa valkoista tai puun sävyjä
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HAAPANATIE – KORTTELIT 1143 JA 1144

Kaavamerkintä
Kerrosluku
Rakennusoikeus
Muuta

AO – Erillispientalojen korttelialue
Iu½
e=0,17
Uudet rakennuspaikat täydentävät olemassa olevaa asuinaluetta.

Rakennusten sijoitus tontille
Rakennusten sijoittelussa jatketaan Haapanatien vanhan rakennuskannan linjaa. Rakennukset
sijoitetaan samaan linjaan lähelle tietä niin, että muodostuu yksi iso piha rakennusten taakse.
Vesikatto
Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2,5. Kattomateriaalina käytetään mustaa tiilikatetta.
Julkisivut
Asuinrakennusten julkisivujen tulee olla vaakasuuntaista laudoitusta, rappauspintaa tai tiilen
värisellä laastilla saumattua puhtaaksi muurattua tiiltä. Julkisivussa ei sallita verhoamatonta
hirsipintaa.
Värit
Kortteleissa käytetään Puolukka -värikartan sävyjä. Samaa väriä käytetään tontin kaikissa
rakennuksissa. Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan harmaaseen taittuvaa valkoista.
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