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1. YLEISTÄ
Rakennusten ja rakennuspaikan suunnitteluun liittyviä kysymyksiä on käsitelty
laajemmin rakentamisohjeitten yleisessä osassa. Tässä oppaassa annetaan aluekohtaiset rakentamisohjeet Pyöreälahden kortteleiden 8150–8178 rakentamista
varten.
Ohjeiden pääpaino on tiedottavassa ja opastavassa aineistossa. Sitovat ohjeet on
alleviivattu. Ohjeiden laatimisen tavoitteena on mahdollistaa alueen rakentuminen
yleisilmeeltään vaihtelevaksi mutta kuitenkin riittävän yhtenäiseksi asuinalueeksi.
Rakennuspaikan luovutusehdoissa sitoudutaan noudattamaan näitä suunnitteluja rakennustapaohjeita.
Asuinrakennukset on sijoitettu yleensä kadun alarinteen puolella lähelle katua,
jolloin autotalli/-katos on luontevaa rakentaa sen yhteyteen. Ylärinteen puolella
asuinrakennus on sijoitettu yleensä kauemmas kadusta, jolloin on luontevaa rakentaa erillinen talousrakennus mahdollisine autosuojineen. Yleinen periaate on,
että sisäänkäyntikerroksen lattia on vähintään 50 cm kadunpintaa ylempänä.
Myös autotallin lattian tulee olla vähintään 30 cm kadunpintaa ylempänä.
Rakennus tulee sovittaa maastoon ilman suuria täyttöjä, pengerryksiä ja leikkauksia piha-alueilla. Asuinrakennukselle on esitetty ohjeellinen korko kadun suhteen. Useille asuinrakennuksille suositellaan rinteeseen sopivaa rakennuksen lattiatasoja porrastavaa ratkaisua, jolloin suluissa oleva korkoluku kertoo mahdollisen porrastuksen tai kellarin lattiatason esitetyllä sijainnilla.
Rakennuspaikan haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Rakentajaa
suositellaan käyttämään ammattisuunnittelijaa jo rakennuspaikan valinnassa, jolloin voidaan valita vaihtelevasta maastosta parhaiten tarpeita vastaava rakennuspaikka.
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2. KATTOMUOTO
Asuinrakennuksen katon pääharjansuunta on tarkoituksenmukaista suunnitella yleensä
rakennusalan pidemmän sivun suuntaiseksi. Joillakin rakennuspaikoilla rakennusalaa ei
ole tarkkaan määritelty, jolloin pääharjansuuntaa suositellaan toteutettavaksi rinteen
suuntaisesti. Rakennusten kattomuodon tulee olla joko harjakatto tai lape- eli pulpettikatto. Varsinkin syvärunkoisissa taloissa voi porrastettu lapekatto olla luontevin ratkaisu.
Rakennukset ovat pääosin yhtenäisissä riveissä, joten auma-, tasa- ja mansardikattoisia
taloja ei niitten vahvasti erilaisen luonteen vuoksi tule rakentaa. Asuinrakennuksissa katon harjan pituus ei saa porrastamatta ylittää 15 metriä.
Rauhallisemman katunäkymän saavuttamiseksi kadun puoleisten lappeiden kaltevuuden tulee olla taloryhmittäin yhtenäinen 1:2,5 tai vähintään 3 vierekkäisellä asuinrakennuksella 1:2. Lapekatolla takapihan puoleisen lappeen kaltevuus voi vaihdella 1:2 - 1:4.
Piharakennuksissa ja päärakennuksen vähäisissä osissa voi kattokaltevuus vaihdella
välillä 1:2 - 1:4. TA-5 ja AL-8-kortteleiden rakennuspaikoilla voi kattokaltevuus edellisten
lisäksi olla loiva pulpettikatto 1:5 tai 1:6.

Kuva 1 Esimerkkejä poikkileikkausmuodoista.
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3. MATERIAALIT JA VÄRIT
Rakennuslupahakemuksen yhteydessä tulee esittää rakennuskohtainen värityssuunnitelma värimalleineen, joka voidaan korvata nimikoiduilla kolmiulotteisilla värillisillä havainnekuvilla kadun tasolta kahdelta suunnalta katsottuna.
Vesikate
Vesikatteen materiaalina voidaan käyttää kattotiiltä, peltiä tai huopaa. Tiiltä jäljittelevä
pelti ei ole suositeltava materiaali. Katteen väri tulee olla peltoalueille sijoittuvissa kortteleissa punainen tai tummanpunainen ja metsäalueille sijoittuvissa kortteleissa ruskea tai
tummanruskea. Pienyritysalueella TA-5- ja AL-8-kortteleissa katemateriaalin väri tulee
olla tummanharmaa.
Julkisivut
Rakennuksissa tulee olla rakennuspaikoittain yksi päämateriaali ja -väri. Muita materiaaleja ja värejä voidaan käyttää hillitysti tehostemateriaaleina. Rakennuksen julkisivuverhouksen tulee olla kuulto- tai peittomaalattu puu, puhtaaksi muurattu tiili tai rappaus, joka ulottuu pääsääntöisesti vesikattoon saakka. Julkisivun värinä voidaan käyttää mitä
tahansa taajama-alueelle soveltuvaa väriä. Värityksen soveltuvuutta naapurirakennusten väreihin on kuitenkin hyvä pohtia. Piharakennusten väritys tullee olla samankaltainen kuin päärakennuksessa.
TA-5- ja AL-8-kortteleissa voidaan julkisivumateriaalina edellä lueteltujen lisäksi käyttää
myös tasaista julkisivupeltiä.
Täydentävät rakennusosat
Pääsisäänkäyntien korostamiseksi on suositeltavaa maalata ulko-ovet julkisivuista erottuvilla tummemmilla tehosteväreillä. Räystäslautojen, karmien, puitteiden ja listojen värit
valitaan julkisivun pääväriin sopiviksi.
Sokkeli
Sokkelin väri valitaan julkisivun pääväriin ja katon väriin sopivaksi. Yleensä sopivimmat
sävyt ovat harmaita tai ruskeita.

4. TALOUSRAKENNUKSET
Omakotitalon yhteyteen tulee rakentaa aina vähintään yksi varastotila. Se voi olla myös
autosuojarakennuksen yhteydestä tai erillisessä rakennuksessa. Mikäli asuinrakennuksessa on tulisijoja, tulee polttopuille osoittaa varastotilaa. Jos talousrakennusta tai autosuojaa ei heti rakenneta, tulee rakennuspaikan suunnittelussa varautua sen tekemiseen myöhemmin.
Kadun varteen sijoittuva autosuojan tulee olla vähintään viiden metrin päässä kadun
puoleisesta rajasta, mikäli sen ovat avautuvat kadulle päin. Asemapiirrokseen tulee varata jokaiselle rakennuspaikalle kolmannen autopaikan rakentamismahdollisuus.

5. MAAPERÄ
Alueella on tehty maaperätutkimuksia vuosina 2010 ja 2013, joiden perusteella alue on
rakennettavuudeltaan normaalisti tai vaikeasti rakennettavaa. Maaperän kantavuuden
vaihtelujen vuoksi kaikilla rakennuspaikoilla on suoritettava yksityiskohtaiset pohjatutkimukset ennen perustamistavan lopullista ratkaisemista.
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6. HULEVESIEN (SADE- JA SULAMISVEDET) JOHTAMINEN
Pyöreälahden asemakaava-alueella kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien hallintaan. Luonnontilaisia alueita rakennettaessa veden normaali kiertokulku häiriintyy, mikä
johtuu luontaisen kasvillisuuden sekä vettä pidättävän maan pintakerroksen poistamisesta, painanteiden tasaamisesta ja heikosti vettä läpäisevien pintojen rakentamisesta.
Lisääntynyt veden pintavalunta rakennetuilta alueilta aiheuttaa epäpuhtauksien kulkeutumista vesistöihin, eroosiota purku-uomissa, pohjavedenpinnan alenemista sekä kasvien ja eläinten elinolojen huononemista. Näitä ongelmia voidaan ehkäistä hyvällä hulevesien hallinnalla sekä rakennuspaikoilla että yleisillä alueilla.
Keskeinen tavoite on säilyttää maanpinta mahdollisimman luonnonmukaisena ja vettä
läpäisevänä. Ne hulevedet, jotka eivät ehdi imeytyä maaperään rakennuspaikoilla, johdetaan hulevesiviemäreitä ja ojia myöten puistoalueille muodostettaville hulevesien viivytysalueille ja niistä edelleen Iso-Jälään. Lopulliset kadunvarsien ojat tekee kunta kadun asfaltoinnin yhteydessä. Ojan syvyys on suunniteltu 300–400 mm tien lopullista
korkoa alemmaksi. Rakennuspaikkaliittymien rumpujen (halkaisija enintään 200 mm)
korko tulee suunnitella ojan lopullisen syvyyden mukaan. Ojien sadevesikaivot nostetaan viimeistelytöiden yhteydessä lopulliseen korkoonsa.
Tavoitteena on myös edistää hulevesien imeytymistä rakennuspaikoilla. Metsäisillä rakennuspaikoilla kannattaa säilyttää alkuperäistä metsäkasvillisuutta mahdollisimman
paljon, koska huokoinen metsämaa pidättää ja varastoi hyvin vettä. Tarpeen vaatiessa
oleskelualueille voidaan perustaa nurmialueita. Piha-alueilla on vältettävä asfaltointia.
On suositeltavampaa päällystää välttämättömät kulkuväylät vettä läpäisevin sora- tai
reikälaattapinnoittein.

Kuva 2 Esimerkkejä vettä läpäisevistä pinnoitteista. (Vasemmanpuoleinen
kuva Hvitträsk, oikeanpuoleinen kuva Tampere, Vuores, FCG)
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Hulevesiä suositellaan kerättäväksi pihoilla erilaisiin lapsiturvallisiin säiliöihin puutarhan
ja kasvimaan kastelua varten.

Kuva 3 Vasemmalla kuva 190 l kattovesisäiliöstä. Oikeassa kuvassa tontin
hulevesille varattu kaivo, josta vedet on pumpattavissa hyötykäyttöön. (Kuva Tampere, Vuores, FCG)

Kattovedet voidaan johtaa piha-alueelle muodostettavaan viherkaistaleeseen tai painanteeseen, jossa ne ehtivät suurelta osin imeytyä ennen ojiin kulkeutumista. Painanteen
kasvillisuutena voidaan käyttää kosteudesta hyötyviä, mutta kuivuutta sietäviä lajikkeita
kuten esim. rantakukkaa, ranta-alpia ja iiriksiä. Pensaslajeista mm. kääpiöpunapaju,
kääpiökanukka ja useat pensasangervot sopivat istutettaviksi viherpainanteisiin.

Kuva 4 Esimerkki piha-alueelle rakennetusta viherpainanteesta, joka imeyttää ja pidättää valumavesiä. (Kuva Seattle, FCG)
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7. PUUSTO JA ISTUTETTAVA KASVILLISUUS
Rakennuspaikkojen takaosassa metsään tai lähivirkistysalueelle rajoittuvilla alueilla tulee pyrkiä säilyttämään yhtenäisiä puuryhmiä. Näillä alueilla puustoa täydennetään ensisijaisesti lehtipuilla. Asemapiirroksessa tulee uusien istutusten lisäksi esittää rakennuspaikalla säilytettävät ja kaadettavat puut.
PYÖREÄLAHDEN ALUEELLE SUOSITELTAVAT PUU- JA PENSASLAJIT
Puut: rauduskoivu, Prunus- suku (esim. tuohituomi Prunus maackii ja pilvikirsikka Prunus pensylvanica), kuusi.
Korkeat pensaat: isotuomipihlaja Amelanchier spicata, kuusamat Lonicera, lännenheisiangervo Physocarpus opulifolius.
Matalat pensaat: kääpiöpunapaju Salix purpurea `Nana`, pensasangervot Spiraea, suviruusu Rosa `Poppius`.
Pihoille istutettavista kasveista on hyvä muodostaa ryhmiä. Kasvivalinnoissa tulee huomioida kasvupaikkatyyppi ja -valoisuus.

Liitteet:
1. Rakentamisen sijoittelu ja suositellut korot
Kunnallisteknisen suunnittelun jälkeen ohjeen liitteeksi lisätään mm. tonttikartat, katusuunnitelmat ja vesihuoltosuunnitelmat.
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Liite 1

Liite 1 a

Liite suunnittelu- ja rakentamisohjeeseen
ASEMAPIIRROKSEN SISÄLTÖVAATIMUKSET

Asemapiirroksessa kuvataan rakennuspaikka ennen ja jälkeen suunnitellun
rakentamisen sekä lähiympäristö.
Asemapiirroksessa esitetään:
1. Rakennuspaikan rajat mittoineen, lähiympäristön kortteleiden tie- ja muiden
alueiden rajat, rakennukset ja korkeussuhteet
2. Rakennuspaikan ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset ja kaavamerkinnät.
3. Rakennuksen etäisyys rajoista ja muista rakennuksista, päämitat ulkoseinien
ulkopinnoista mitattuna ja kerrosluvut sekä mahdolliset laajentamisvaraukset.
4. Korkeusluvuin ja korkeuskäyrin rakennuspaikan kulmapisteiden, rajojen,
rakennuksen nurkkapisteiden, pihamaan eri kohtien suunnitellut
korkeusasemat ja korkeussuhteet sekä naapurirakennusten korkeusasemat.
5. Kadun korkeusasema ja rakennuksen alimman viemäröidyn tason
korkeusasema, yleisen viemärin padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti.
6. Pääsy pihamaalle, aidat, portit, jalankulku- ja ajoväylät, huoltoajoväylät,
jätesäiliöt, autopaikat, luiskat, portaat, tukimuurit.
7. Leikkipaikat ja oleskelualueet, säilytettävät istutukset ja puusto, istutettavat
alueet ja kasvimaa sekä pihan pintamateriaalit rakentamisen jälkeen.
8. Kiinteistön käyttöön ja huoltoon kuuluvat tilat ja rakennelmat sekä paikat
pihamaalla, väestönsuojan uloskäynnit, öljysäiliön paikka, muu polttoaineen
varastointi yms.
9. Olemassa olevat ja / tai purettavat rakennukset ja rakennelmat.
Lähiympäristö rakennuspaikan rajojen ulkopuolella esitetään tarpeellisessa
laajuudessa, kuitenkin vähintään kymmenen metrin etäisyydeltä.
Piirrokseen merkitään pohjoinen ilmansuunta sekä kaavateiden nimet.
Piirustuksessa esitetään myös laskelma rakennusoikeuteen laskettavasta
kerrosalasta yhteenlaskettuna ja jaoteltuna kerroksittain ja rakennuksittain
sekä merkitään rakennuksen paloluokka ja tarvittaessa palotie.
Vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien johtaminen yleiseen viemäriin,
sadevesi- ja perusvesikaivot sekä pintavesien johtamissuunnitelma
esitetään asemapiirroksessa yleispiirteisesti. Kvv-asemapiirustuksessa em.
asiat täsmennetään.
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