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Johdanto

SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI
Tämä rakentamistapaohje liittyy Paimion asemakaavahankkeeseen ’Kauppatie,
asemakaava ja asemakaavan muutos’. Kaava- ja suunnittelualue sijaitsee Paimion keskustan länsipuolella, rakentuneessa taajama-alueessa kiinni ja Meijeritien jatkeena. Alueen sijainti on esitetty kuvassa 1. Kaavahankkeen ja samalla
tämän ohjeen aluerajaus on esitetty kuvassa 2.

RAKENTAMISTAPAOHJEEN TARKOITUS
Rakentamistapaohjeen tehtävänä on tukea asemakaavan tavoitteiden toteutumista täydentämällä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Ohjetta sovelletaan uusien
rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa sekä osaltaan katu- ja yleisten
alueiden toteuttamisessa.

Kuva 2. Kauppatien asemakaava ja asemakaavan muutos, 15.10.2018.
Kuva 1. Asemakaavamuutosalueen sijainti. MML:n peruskarttarasteri, 9/2018.

Vireillä oleva asemakaava on ollut 7.5.2018 päivättynä kaavaehdotuksena nähtävillä 5.6. – 10.8.2018. Nähtävillä olonjälkeen kaavaan on lisätty määräys, jossa
sallitaan puistomuuntamon rakentaminen lähivirkistysalueelle. AK-2-, AK-3- ja
PL–kortteleihin on tehty tarkennuksia julkisivumateriaaleihin, sallittuihin kattomuotoihin ja materiaaleihin. Lisäksi korttelialueille on lisätty maanalaisten tilan
(ma) käyttö pääsiassa pysäköintitarkoituksiin.
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Asemakaavan sisältöä on kuvattu tarkemmin jäljempänä kortteli- ja aluekohtaisissa kappaleissa.
Osa tarkemmista tekijöistä, kuten esimerkiksi rakennusten tarkempi sijoittelu ja
muotokieli, on luontevampaa ratkaista vasta rakennus-/arkkitehtisuunnittelun
yhteydessä, ja ne on sen vuoksi annettu suosituksina. Lisäksi esim. asemakaavamääräyksiä tarkentava kattomuoto on voitu esittää suosituksena: jos kaavamääräyksissä on sallittu useita eri kattomuotoja, on tässä ohjeessa voitu suositella jotain tiettyjä kattomuotoja.

TILAAJA
Paimion kaupunki
Juha Suominen

kaavoituspäällikkö

Vistantie 18
PL 50
21531 Paimio

Suositukset on esitetty seuraavasti:
SUOSITUS: Suositukset on esitetty kursiivilla ja kapeammalla palstaleveydellä.
Huomioitavaa:
-

Tämän rakentamistapaohjeen sitovuudesta tai ohjeellisuudesta määrätään asemakaavassa.

-

Rakentamistapaohjeessa esitetyt 2D-havainnekuvat ja 3D-näkymät eivät ole sellaisenaan velvoittavia, vaan ne esittävät yhtä ratkaisutapaa.

-

Rakentamistapaohje ei kumoa asemakaavaa tai sen määräyksiä, ja
mahdollisissa ristiriitatilanteissa noudatetaan asemakaavaa ja sen määräyksiä.

Rakentamistapaohjeen hyväksyy kaupunginvaltuusto samaan aikaan asemakaavan hyväksymisen kanssa.
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LAATIJA
Sweco Ympäristö Oy
Pasi Vierimaa
Maritta Heinilä
Hatanpään valtatie 11
PL 453
33101 Tampere

kaavoitusarkkitehti, arkkitehti SAFA, YKS 492
osastopäällikkö, arkkitehti, YKS 506
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Alueen yleiskuvaus ja erityispiirteet

Suunnittelualue tie- ja katualueita lukuun ottamatta on nykyisin viljelysmaata, ja
alueelta avautuu pitkiä näkymiä etelään ja lounaaseen. Lännen suuntaan näkymät rajautuvat Paimionjoen länsirannan korkeaksi kasvaneeseen ja maisemallisesti erityisen voimakkaaseen kuusikkoon. Myös muualla näkymiä rajaavina
elementteinä voivat olla puurivit, kuten Pakurlan omenatarhaa rajaava puurivi
viljelysaukean itärajalla. Pienempinä maisemallisina elementteinä mainittakoon
Kaljalan tila puustoisine reunavyöhykkeineen Kravinkujan ja Paimionjoen välissä
sekä yksittäinen maatalousrakennus Kravinkujan itäpuolella (keltaiset ympyrät).

Vastaavasti suunnittelualueen länsi- ja eteläreunat muodostavat rakentuessaan
maisemaa rajaavaa reunavyöhykettä etelästä ja lounaasta katsottaessa (kuva
4).
Suunnittelualueelle on hiljattain rakennettu voimassa olevan asemakaavan mukainen Kauppatie, joka näkyy oheisessa ortoilmakuvassa. Lähes suunnittelualueen sisään jäävän ja siihen kolmelta sivulta rajautuvan korttelin 3 tontille 1 (KM;
ks. kaavaehdotus kuva 2) on juuri valmistunut ja lokakuun 2018 alussa ovensa
avannut Lidlin myymälä, joka ei näy ortoilmakuvassa.

Kuva 4. Näkymä etelästä Kravinkujalta Paimion keskustaa kohti. Valkoinen matala rakennus on Lidlin myymälä.
Suunnittelualue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään maisema-alueeseen
(Paimionjokilaakson viljelymaisema), ja myös sen uuteen, vuoden 2015 rajausehdotukseen.
Voimassa olevassa Paimion Vistan osayleiskaavan muutoksessa maisemaalueesta on todettu:

"

Kuva 3. Alueen likimääräinen rajaus punaisella. Näkymälinjoja keltaisilla nuolilla
ja maisemaa rajaavia elementtejä katkoviivoilla. MML:n ortoilmakuva, haettu
9/2018.

Valtakunnallisesti arvokkaan maisemakokonaisuuden ohjeellinen rajaus.
Suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee alueella olla maiseman arvoja turvaavia ja edistäviä. Tavoitteena on säilyttää laajat peltoalueet avoimina
maisematiloina ja pääosin rakentamattomina. Rakentaminen tulee ohjata
olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen tai metsäsaarekkeisiin. Alueiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että annetaan ohjeita koskien hyvää rakentamistapaa, maisemanhoitoa ja luonnonsuojelua.
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Yleiset ohjeet

Rakentamistapaohjeiden tavoitteena on ohjata valtakunnallisesti merkittävälle
maisema-alueelle sijoittuvan rakentamisen korkeatasoisuutta ja sopivuutta maisema-alueen reunaan. Yleiset ohjeet koskevat kaikkia kortteleita ja alueita.
Yleisenä periaatteena on, että avoimeen maisemaan suuntautuvat korttelialueen
osat eivät sisällä maisemaan sopimattomia elementtejä ja värejä, kuten
tornimaisia rakennusten osia ja kirkkaita tai räikeitä isoja väripintoja.
Huom. Asemakaavassa on annettu määräyksiä mm. julkisivumateriaaleista, kattomuodoista ja massoittelusta sekä tontin reuna-alueiden istuttamistavasta. Niitä kaikkia ei ole kirjattu tähän rakentamistapaohjeeseen. Tarkista määräykset voimassa olevasta asemakaavasta.

TONTINKÄSITTELY
Suunnittelualue on suhteellisen tasaista, joten se ei aiheuta erityisiä haasteita
esteettömän ympäristön aikaansaamiselle. Esteettömyys on kuitenkin syytä
huomioida siten, että liikuntarajoitteisille ja -esteisille tarjotaan yhtäläiset edellytykset käyttää yhteisiä tiloja ja alueita sekä yhteydet yleisille alueille. Pysäköintialueiden suunnittelussa tulee inva-paikat pyrkiä sijoittamaan mahdollisimman
lähelle sisäänkäyntejä.
Asemakaavan mukaisen täyden rakennusoikeuden toteuttaminen vaatii todennäköisesti maanalaisen pysäköinnin rakentamista. Mikäli maanalaista pysäköintiä toteutetaan, tulee maan alle sijoittaa mahdollisimman suuri osa autopaikoista,
jolloin pihasta on mahdollista saada viihtyisämpi ja turvallisempi.
Piha-alueilla on hyvä pyrkiä ratkaisuihin, joilla vähennetään hulevesien muodostumista tai niiden ohjaamista kuivatusjärjestelmään ja edelleen vesistöön. Näitä
ovat esim. vettä läpäisemättömien pintojen minimoiminen ja mahdollisuuksien
mukaan myös viherkatteiden suosiminen.
Kasvillisuudessa tulee suosia suomalaisia, alueelle sopivia lajeja. Kasvillisuudella voidaan pehmentää rakennusten ja avoimen maiseman liittymistä toisiinsa,
mutta toisaalta näkymien avaaminen korttelialueelta ympäröivään maisemaan
on suositeltavaa.
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Kuvat 5 - 8. Esimerkkejä pihan käsittelystä mm. hulevesien imeytyminen huomioiden.

YKSITYISKOHDAT JA MATERIAALIT
Historioivia yksityiskohtia, kuten koristeellisia nurkkalautoja, kaari-ikkunoita tms.
ei tule käyttää. Materiaalijäljitelmät, kuten tiilikattoa jäljittelevä profiilipelti, eivät
ole sallittuja. Milloin rakennusten tai rakenteiden pääasiallinen julkisivumateriaali
on puu, tulee sen olla peittomaalattu. Tästä voidaan poiketa pienialaisten tehosteosien kohdalla.

Julkisivujen materiaalisommittelussa tulee pyrkiä selkeisiin ja yksinkertaisiin
pintoihin.

VALAISTUS

SUUNNITELMAT
Ennen pääpiirustusten laadintaa tulee Paimion kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselle esittää hankkeen luonnospiirustukset ja värityssuunnitelmaluonnokset.

Pihojen ja yleisten alueiden valaistuksen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota
valaisinten korkeuteen. Tarpeettoman korkeita valaisimia ei tule käyttää. Mikäli
esim. rakennuksia halutaan valaista, valosaasteen vähentämiseksi tulee varmistaa, että valaisimet eivät valaise rakennuksen ohi ympäristöä tai taivasta.
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Kuva 9. Havainnekuva koko alueesta, 1:2000. Lidlin tontti ei kuulu rakentamistapaohjeen alueeseen, mutta selkeyden vuoksi se on esitetty yhteneväisellä tavalla.
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Korttelialuekohtaiset ohjeet

4.1

Kortteli 3, tontti 2 | AK-2 – asuinkerrostalojen korttelialue

ASEMAKAAVAN KESKEISIMPIÄ MÄÄRÄYKSIÄ JA TIETOJA:
AK-2-kaavamääräyksen mukaan rakennuksen julkisivumateriaaleina tulee käyttää vaaleaa rappausta ja punatiiltä. Suuria umpinaisia seinäpintoja ei rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sallita, vaan ensimmäisen kerroksen tulee
avautua ympäristöönsä aukotuksen ja katosten avulla. Julkisivuissa ei saa olla
näkyviä elementtisaumoja. Kattomuodon tulee olla harja-, auma- tai murrettu harjakatto. Katto tulee olla väriltään tumma ja sen tulee olla saumattua peltiä, huopaa tai tiiltä. Myös viherkatto sallitaan. Katolle sijoittuvat tekniset tilat tulee integroida rakennuksen arkkitehtuuriin. Erillisiä vesikaton yläpuolelle nousevia konehuoneita ei sallita.
Kerroslukumäärä on enintään VII. Tontille on osoitettu rakennusoikeutta 4400 km². Rakennusala kiertää väljästi tontin reunoja mukaillen. Tontille on osoitettu
maanalainen tila (ma) pääasiassa pysäköintiä, mutta myös väestönsuoja- ja varastotiloja varten. Kellarikerroksia saa olla kaksi.
Ajo tontille tapahtuu kaakkoiskulmasta Kauppatieltä.
Autopaikkoja on järjestettävä asunnoille vähintään 1 ap / 80 k-m², kuitenkin vähintään 1 ap / asunto. Vieraspaikkoja vähintään 1 ap / alkavat 7 asuntoa.
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RAKENTAMISTAPAOHJEET

ASUIN- / PÄÄRAKENNUKSET

TALOUSRAKENNUKSET , AUTOKATOKSET YM.
JOS MÄÄRÄYSTÄ EI OLE ANNETTU, PÄTEVÄT PÄÄRAKENNUKSEN MÄÄRÄYKSET.

RAKENNUSTEN SIJOITTELU JA
MUOTO

Rakennus tulee sijoittaa tontin pohjoisosaan ja ainakin osittain Paimiontien
suuntaisesti, jolloin rakennus suojaa piha-aluetta liikennemelulta. Mahdollinen
toinen siipi voidaan sijoittaa joko tontin länsi- tai itärajan puolella. Rakennusosat
voivat olla eri korkuiset (esim. VI ja VII).
SUOSITUS: Suositeltava kattomuoto loivahko harja- tai aumakatto.

Talousrakennukset ja autokatokset on suositeltava sijoittaa siten, että ne rajaavat oleskeluun tarkoitettua piha-aluetta ja/tai mahdollisuuksien mukaan liikennemelua torjuvasti. Autokatokset tulee järjestellä enintään 10 paikan yksiköiksi,
jonka jälkeen tulee olla avopaikkoja, viherkaistale, puu tms.
Täyden rakennusoikeuden toteuttaminen vaatii maanalaista pysäköintiä. Mahdollinen ajoluiska tulee kattaa. Seinät voivat olla täysin peittäviä tai kevyempiä
kaidekorkuisia. Ajoluiskan sijainti tulee määriteltyä parhaiten rakennussuunnittelun yhteydessä, mutta suotavaa on sijoittaa se rakennusalan / tontin reunaan ja
käyttää myös sitä piha-aluetta rajaavana rakenteena.
SUOSITUS: Talousrakennusten ja autokatosten osalta suositellaan loivahkoa pulpetti- tai harjakattoa, ajoluiskan katoksen osalta loivaa pulpettikattoa,
joka voi laskea myös luiskan suunnassa.

MATERIAALIT JA VÄRIT

Asemakaavan mukaan rakennuksen julkisivumateriaaleina tulee käyttää vaaleaa
rappausta ja punatiiltä. Vaalea rappaus ei saa olla täysin valkoinen, vaan valkoiseksi miellettävä, kokonaisuuteen sopiva väri. Vähäisissä määrin voidaan
käyttää muita tehostemateriaaleja ja -värejä.

Puu- tai tiiliverhoilu, tai näiden yhdistelmä. Väri vapaa, mutta päärakennuksen
väritykseen sopiva.

SUOSITUS: Punatiilen tulisi olla päämateriaali, rappaus tälle alistuva.
SUOSITUS: Vesikattomateriaaliksi suositellaan saumattua peltikattoa.
Vesikattomateriaalina ei saa käyttää esim. paanukattoa jäljittelevää viistereunaista palahuopakattoa.
Vesikaton värin tulee olla tumma (peltikatot esim. RR23, RR32 tai RR33, huopaja tiilikatot esim. harmaa tai musta). Huopakaton ollessa kyseessä katteen tulee
olla yksivärinen (ei liukuväri).

RAKENTAMISTAPAOHJEET

TONTTI

SISÄINEN LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Ajo tontille on Kauppatien kautta, joten pysäköintialue on tarkoituksenmukaista sijoittaa tontin eteläosaan. Pysäköintialue tulee rajata muusta piha-alueesta siten, että
liikenne ei vaaranna henkilöturvallisuutta (esim. lapset).
Täyden rakennusoikeuden toteuttaminen vaatii maanalaista pysäköintiä; mahdollisen ajoluiskan sijainti: ks. kohta Rakennusten sijoittelu ja muoto – Autokatokset ym.
apurakennukset.

KEVYT LIIKENNE

Tontilta on järjestettävä suora kevyen liikenteen yhteys itäpuoliselle kevyen liikenteen väylälle.

KIINTEÄT RAKENTEET JA

Mahdolliset aidat tulee sopeuttaa rakennusten arkkitehtuuriin ja niiden tulee luoda korkeatasoista ja viimeisteltyä taajamakuvaa. Aidan rytmittäminen esim. polveiluin
tai istutuksin on suotavaa.

ISTUTUKSET
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4.2

Kortteli 4, tontti 1 | PL – lähipalvelurakennusten korttelialue

ASEMAKAAVAN KESKEISIMPIÄ MÄÄRÄYKSIÄ JA TIETOJA:
PL-kaavamääräyksen mukaan pääasiallisen julkisivuvärin tulee olla tumma. Julkisivussa ei saa olla näkyviä elementtisaumoja. Kattomuodon tulee olla harja- tai
pulpettikatto. Katolle sijoittuvat tekniset tilat tulee integroida rakennuksen arkkitehtuuriin. Erillisiä vesikaton yläpuolelle nousevia konehuoneita ei sallita. Näkyvyys rakennuksen lastaus/huoltopihalle tulee suojata aitarakenteella ja/tai kevyellä katoksella tai pergolalla.
Kerroslukumäärä on enintään II. Tontille on osoitettu rakennusoikeutta 4000 km². Rakennusala kiertää väljästi tontin reunoja mukaillen. Tontille on osoitettu
maanalainen tila (ma) pääasiassa pysäköintiä, mutta myös väestönsuoja- ja varastotiloja varten. Kellarikerroksia saa olla kaksi. Kaavassa on annettu tontin reuna-alueita koskevia määräyksiä istutusten suhteen (ist-1 ja ist-2).
Ajo tontille tapahtuu Vehnätien kautta idästä.
Autopaikkoja on järjestettävä vähintään 1 ap / 50 k-m².

RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄRAKENNUKSET

TALOUSRAKENNUKSET , AUTOKATOKSET YM.
JOS MÄÄRÄYSTÄ EI OLE ANNETTU, PÄTEVÄT PÄÄRAKENNUKSEN MÄÄRÄYKSET.

RAKENNUSTEN SIJOITTELU JA
MUOTO

Rakennus tulee sijoittaa Kauppatien ja tarvittaessa Kravinkujan puoleisille osille,
jolloin rakennus suojaa piha-aluetta liikennemelulta. Asemakaavamääräyksen
mukaan rakennuksen pääharjan suunta tulee olla Kauppatien suuntainen. Poikittaiset harjat ovat sallittuja, mutta niiden korkeus on jäätävä pääharjaa matalammaksi. Rakennusmassoilla voi myös luoda kolmelta sivulta rajatun etelään avautuvan atriumtyyppisen ratkaisun, mikäli se pysäköinnin ja muun tontinkäytön järjestämisen kannalta on mahdollista. Erisuuntaiset rakennusmassat eivät saa liittyä
toisiinsa suoraan, vaan välittävällä osalla, joka on esim. korkeuden, julkisivumateriaalin tai -värin suhteen poikkeava.

Mahdolliset autokatokset on suositeltava sijoittaa siten, että ne rajaavat pihaaluetta. Autokatokset tulee järjestellä enintään 10 paikan yksiköiksi, jonka jälkeen
tulee olla avopaikkoja, viherkaistale, puu tms.

Asemakaavan sallima enimmäiskerrosmäärä on suositeltava. Kattolappeen korkeus julkisivussa ei saa olla suurempi kuin julkisivupinnan korkeus.

SUOSITUS: Talousrakennusten ja autokatosten osalta suositellaan loivahkoa
pulpetti- tai harjakattoa, ajoluiskan katoksen osalta loivaa pulpettikattoa, joka
voi laskea myös luiskan suunnassa.

Täyden rakennusoikeuden toteuttaminen vaatii maanalaista pysäköintiä. Mahdollinen ajoluiska tulee kattaa. Seinät voivat olla täysin peittäviä tai kevyempiä kaidekorkuisia. Ajoluiskan sijainti tulee määriteltyä parhaiten rakennussuunnittelun
yhteydessä, mutta suotavaa on sijoittaa se mahdollisimman lähelle tonttiliittymää ja
käyttää myös sitä mahdollisuuksien mukaan piha-aluetta rajaavana rakenteena.

SUOSITUS: Suositeltava kattomuoto loivahko harjakatto. Pulpettikattoa ei
suositella sen aiheuttaman korkean otsapinnan vuoksi. Pulpettikatto voi olla
perusteltu esim. loivana, suhteellisen kapealla runkosyvyydellä ja esim. Lmuotoisen tai atriumtyyppisen rakennuksen ollessa kyseessä.
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RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄRAKENNUKSET

TALOUSRAKENNUKSET , AUTOKATOKSET YM.
JOS MÄÄRÄYSTÄ EI OLE ANNETTU, PÄTEVÄT PÄÄRAKENNUKSEN MÄÄRÄYKSET.

MATERIAALIT JA VÄRIT

Pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla puuta, rappausta ja/tai tiiltä.
Asemakaavan mukaan julkisivujen tulee olla sävyltään tummat. Esimerkkejä tummista sävyistä on esitetty seuraavassa, korttelia 5 koskevassa ohjeessa. Niiden
soveltaminen on mahdollista, mutta sävyn valinnassa on huomioitava julkisivuvärien kokonaisuus. Julkisivuissa saa käyttää tehosteena myös muita materiaaleja ja
värejä. Pitkiä yhtenäisiä julkisivuja voi rytmittää materiaali- tai värivaihtelulla. Mahdolliset vaaleat sävyt eivät saa olla täysin valkoista, vaan tumman värin kanssa
yhteensopivaksi sävytetty.

SUOSITUS: Puu- tai tiiliverhoilu, tai näiden yhdistelmä.
Väri vapaa, mutta päärakennuksen väritykseen sopiva.

SUOSITUS: Vesikattomateriaaliksi suositellaan saumattua peltikattoa.
Vesikattomateriaalina ei saa käyttää esim. paanukattoa jäljittelevää viistereunaista
palahuopakattoa.
Vesikaton värin tulee olla tumma (peltikatot esim. RR23, RR32 tai RR33, huopa- ja
tiilikatot esim. harmaa tai musta). Huopakaton ollessa kyseessä katteen tulee olla
yksivärinen (ei liukuväri).

RAKENTAMISTAPAOHJEET

TONTTI

SISÄINEN LIIKENNE JA

Ajo tontille on Vehnätien kautta, joten pysäköintialue on tarkoituksenmukaista sijoittaa tontin itä - kaakkoisosaan.

PYSÄKÖINTI

Pysäköintialueita tulee jäsennellä osiin pensasryhmillä ja/tai puuriveillä. Pysäköintialue tulee rajata muusta piha-alueesta siten, että liikenne ei vaaranna henkilöturvallisuutta (esim. lapset).

KEVYT LIIKENNE

Kevyt liikenne tulee erottaa mahdollisimman hyvin ajoneuvo- ja huoltoliikenteestä. Rajaamisessa tulee käyttää viherkaistaleita tai rakenteellisia aitoja. Tontin tulevasta
käytöstä riippuen erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten turvalliseen liikkumiseen ja esteettömyyteen.
Tontilta on järjestettävä suora kevyen liikenteen yhteys ainakin Vehnätien kevyen liikenteen väylälle / jalkakäytävälle.

KIINTEÄT RAKENTEET JA
ISTUTUKSET

Asemakaavassa on annettu määräyksiä tontin reuna-alueiden istuttamiseksi:
-

Liikenneväyliin rajautuvia tontin länsi-, pohjois- ja itäreunoja koskee merkintä ’ist-1’, jonka mukaan massaistutukset sijoitellaan pienehköinä ryhminä ja niiden
väliset alueet nurmetetaan. Myös maanpeitekasvien käyttäminen osittain tai kokonaan nurmen sijaan on mahdollista. Istutusryhmissä tulee käyttää runkopuita
ja pensaita, ja myös talvivihreitä lajeja.

-

Avoimeen viljelysmaisemaan rajautuvaa eteläreunaa koskee merkintä ’ist-2’, jonka mukaan se sijoittuu uuden korttelialueen ja avoimen peltoalueen väliin valtakunnallisesti arvokkaassa maisemassa. Vyöhykkeellä vuorottelevat peittävät puustoiset kasvillisuussaarekkeet ja näkymiä avaavat aidatut jaksot. Kasvillisuussaarekkeisiin tulee istuttaa runkopuita, pensaita ja maanpeitekasveja, ja myös talvivihreitä lajeja. Istutussaarekkeiden väliset alueet tulee nurmettaa. Myös
maanpeitekasvien käyttäminen osittain tai kokonaan nurmen sijaan on mahdollista. Istutussaarekkeiden väliset avoimet jaksot tulee aidata harvoilla vaakarimoitetuilla puuaidoilla, joiden tulee olla enintään 80 cm korkeita. Puuaitojen värityksessä tulee käyttää tummia maanläheisiä sävyjä.

Suhteellisen tarkkoihin asemakaavamääräyksiin voidaan lisätä, että kasvilajeina tulee käyttää alueelle tyypillisiä ja hyvin sopivia lajeja. Kasvillisuussaarekkeiden sijoituksella voidaan korostaa esim. tontin kulmia tai sijoittaa niitä näkösuojaksi esim. pysäköintialueiden kohdalle.
Aidat tulee sopeuttaa rakennusten arkkitehtuuriin ja niiden tulee luoda korkeatasoista ja viimeisteltyä taajamakuvaa. Aidat tulee mahdollisuuksien mukaan liittää päistään
rakennuksiin, autokatoksiin tai muihin rakenteisiin. Niiden värityksessä tulee huomioida rakennusten väriskaala. Mikäli aitoja rakennetaan myös liikenneväylien puoleisille
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RAKENTAMISTAPAOHJEET

TONTTI
rajoille, tulee niitä rytmittää esim. polveiluin tai istutuksin.

4.3

Kortteli 5, tontti 1 | AK-3 – asuinkerrostalojen korttelialue

ASEMAKAAVAN KESKEISIMPIÄ MÄÄRÄYKSIÄ JA TIETOJA:
AK-3-kaavamääräyksen mukaan pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Pääasiallisen julkisivuvärin tulee olla tumma. Julkisivuissa ei saa olla
näkyviä elementtisaumoja. Suuria umpinaisia seinäpintoja ei rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sallita, vaan ensimmäisen kerroksen tulee avautua
ympäristöönsä aukotuksen ja katosten avulla. Kattomuodon tulee olla harja- tai
aumakatto. Katto tulee olla väriltään tumma ja sen tulee olla saumattua peltiä,
huopaa tai tiiltä. Myös viherkatto sallitaan. Lappeen tulee laskea avoimen peltomaiseman suuntaan. Katolle sijoittuvat tekniset tilat tulee integroida rakennuksen
arkkitehtuuriin. Erillisiä vesikaton yläpuolelle nousevia konehuoneita ei sallita.
Korttelialueen kerrosalasta saa käyttää enintään 10 % liike- ja toimistotiloja varten.
Kerroslukumäärä on enintään V. Tontille on osoitettu rakennusoikeutta 10 000 km². Rakennusala kiertää väljästi korttelialueen reunoja mukaillen. Tontille on
osoitettu maanalainen tila (ma) pääasiassa pysäköintiä, mutta myös väestönsuoja- ja varastotiloja varten. Kellarikerroksia saa olla kaksi. Kaavassa on annettu
tontin reuna-alueita koskevia määräyksiä istutusten suhteen (ist-1 ja ist-2).
Ajo tonteille tapahtuu tonttien väliseltä rajalta sekä lisäksi tontille 1 tulevan Vehnätien kautta lännestä ja tontille 2 koilliskulmasta Kauppatieltä.
Autopaikkoja on järjestettävä asunnoille vähintään 1 ap / 80 k-m², kuitenkin vähintään 1 ap / asunto. Vieraspaikkoja vähintään 1 ap / alkavat 7 asuntoa. Liiketiloille vähintään 1 ap / 40 k-m² ja toimistotiloille vähintään 1 ap / 75 k-m².
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ASUIN- / PÄÄRAKENNUKSET

TALOUSRAKENNUKSET , AUTOKATOKSET YM.
JOS MÄÄRÄYSTÄ EI OLE ANNETTU, PÄTEVÄT PÄÄRAKENNUKSEN MÄÄRÄYKSET.

RAKENNUSTEN SIJOITTELU JA MUOTO Rakennukset voivat sijaita Kauppatien suuntaisesti suojaten piha-aluetta liiken- Mahdolliset autokatokset on suositeltava sijoittaa siten, että ne rajaavat pihanemelulta tai, sijaitessaan tontin eteläosassa, siten että kattolape laskee avoimen aluetta ja/tai liikennemelua torjuvasti. Autokatokset tulee järjestellä enintään 10
peltomaiseman suuntaan (harjasuunta suunnilleen eteläkaakko – pohjoisluode).
paikan yksiköiksi, jonka jälkeen tulee olla avopaikkoja, viherkaistale, puu tms.
Kattomuodoksi sopii myös harjakaton epäsymmetrinen erikoistapaus, toiselle Täyden rakennusoikeuden toteuttaminen vaatii maanalaista pysäköintiä. Mahdolpuolelle mansardikattomaisen julkisivun luova katto, joka ylimmän kerroksen linen ajoluiska tulee kattaa. Seinät voivat olla täysin peittäviä tai kevyempiä kaideosalla toimii hieman kaltevana julkisivupintana (ks. oheinen kuva).
korkuisia. Ajoluiskan sijainti tulee määriteltyä parhaiten rakennussuunnittelun
yhteydessä.
SUOSITUS: Ajoluiska tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle tonttiliittymää
muun pysäköintialueen yhteyteen ja käyttää myös sitä mahdollisuuksien mukaan piha-aluetta rajaavana rakenteena.
SUOSITUS: Talousrakennusten ja autokatosten osalta suositellaan loivahkoa
pulpetti- tai harjakattoa, ajoluiskan katoksen osalta loivaa pulpettikattoa, joka
voi laskea myös luiskan suunnassa.

Edellä kuvattu mansardimainen vesikattopinta ei ole sallittu ylimmän kerroksen
yläpuolella, eli se ei saa olla julkisivuna kylmälle ikkunattomalle ullakkotilalle.
Mahdolliset liiketilat tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle Kauppatietä ja maantasokerrokseen.

MATERIAALIT JA VÄRIT

Asemakaavan mukaan pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla puuta ja pää- Puuverhoilu, myös tiili tai näiden yhdistelmä mahdollinen.
asiallisen värin tumma. Tummaksi väriksi suositellaan murrettujen maanläheisten
sävyjen käyttöä. Esimerkkejä tummista sävyistä (koodit ovat Tikkurilan):
-

harmaita, mustia: 564X, 565X, 612X, ja ns. tervanmusta

-

punaisia, ruskeita: 524X, 525X, 526X, 528X, 532X, 533X, 540X, 541X,
542X, 548X

-

vihreitä: 581X, 582X

-

sinisiä: 604X, 606X

Tehosteena voidaan käyttää muita materiaaleja, kuten tiiltä, pintakäsiteltyä teräsohutlevyä ja lasia, sekä vaaleampia tehostevärejä.
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ASUIN- / PÄÄRAKENNUKSET

TALOUSRAKENNUKSET , AUTOKATOKSET YM.
JOS MÄÄRÄYSTÄ EI OLE ANNETTU, PÄTEVÄT PÄÄRAKENNUKSEN MÄÄRÄYKSET.

Vesikattomateriaalina ei saa käyttää esim. paanukattoa jäljittelevää viistereunaista
palahuopakattoa.
Vesikaton värin tulee olla tumma (peltikatot esim. RR23, RR32 tai RR33, huopaja tiilikatot esim. harmaa tai musta). Huopakaton ollessa kyseessä katteen tulee
olla yksivärinen (ei liukuväri).

RAKENTAMISTAPAOHJEET

TONTTI

SISÄINEN LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Ajo tontille on Kauppatien ja/tai Vehnätien kautta, joten pysäköintialueet on tarkoituksenmukaista sijoittaa Kauppatien puoleiseen reunaan tai länsiosaan. Pysäköintialue tulee rajata muusta piha-alueesta siten, että liikenne ei vaaranna henkilöturvallisuutta (esim. lapset).
Täyden rakennusoikeuden toteuttaminen vaatii maanalaista pysäköintiä; mahdollisen ajoluiskan sijainti: ks. kohta Rakennusten sijoittelu ja muoto – Autokatokset ym.
apurakennukset.

KEVYT LIIKENNE

Pysäköintialueet vievät todennäköisesti merkittävän osan piha-alueesta, joten turvallisten polkujen järjestämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

KIINTEÄT RAKENTEET JA

Asemakaavassa on annettu määräyksiä tontin reuna-alueiden istuttamiseksi:

ISTUTUKSET

-

Liikenneväyliin rajautuvia tontin länsi-, pohjois- ja itäreunoja koskee merkintä ’ist-1’, jonka mukaan massaistutukset sijoitellaan pienehköinä ryhminä ja niiden väliset alueet nurmetetaan. Myös maanpeitekasvien käyttäminen osittain tai kokonaan nurmen sijaan on mahdollista. Istutusryhmissä tulee käyttää
runkopuita ja pensaita, ja myös talvivihreitä lajeja.

-

Avoimeen viljelysmaisemaan rajautuvaa eteläreunaa koskee merkintä ’ist-2’, jonka mukaan se sijoittuu uuden korttelialueen ja avoimen peltoalueen väliin
valtakunnallisesti arvokkaassa maisemassa. Vyöhykkeellä vuorottelevat peittävät puustoiset kasvillisuussaarekkeet ja näkymiä avaavat aidatut jaksot.
Kasvillisuussaarekkeisiin tulee istuttaa runkopuita, pensaita ja maanpeitekasveja, ja myös talvivihreitä lajeja. Istutussaarekkeiden väliset alueet tulee nurmettaa. Myös maanpeitekasvien käyttäminen osittain tai kokonaan nurmen sijaan on mahdollista. Istutussaarekkeiden väliset avoimet jaksot tulee aidata
harvoilla vaakarimoitetuilla puuaidoilla, joiden tulee olla enintään 80 cm korkeita. Puuaitojen värityksessä tulee käyttää tummia maanläheisiä sävyjä.

Kasvilajeina tulee käyttää alueelle tyypillisiä ja hyvin sopivia lajeja. Kasvillisuussaarekkeiden sijoituksella voidaan korostaa esim. tontin kulmia tai sijoittaa niitä näkösuojaksi esim. pysäköintialueiden kohdalle.
Aidat tulee sopeuttaa rakennusten arkkitehtuuriin ja niiden tulee luoda korkeatasoista ja viimeisteltyä taajamakuvaa. Muilla tontin osilla, kuin avoimeen maisemaan
rajautuvilla osilla, aidat tulee mahdollisuuksien mukaan liittää päistään rakennuksiin, autokatoksiin tai muihin rakenteisiin. Niiden värityksessä tulee huomioida rakennusten väriskaala. Mikäli aitoja rakennetaan myös liikenneväylien puoleisille rajoille, tulee niitä rytmittää esim. polveiluin tai istutuksin.
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5.2

5

Yleiset alueet

5.1

Katualueet

KAUPPATIE
Kauppatie on vastikään rakennettu, joten siihen ei tässä ohjeessa oteta
kantaa.

VEHNÄTIE

Virkistysalueet

LÄHIVIRKISTYSALUEET, VL
Korttelin 3 viereen sijoittuva kolmiomainen lähivirkistysalue tulee pitää
hoidettuna. Puiden ja pensaiden istuttamisessa voidaan noudattaa
asemakaavan ist-1-määräyksen periaatteita. Keskeisen sijaintinsa ja ohi
kulkevan kevyen liikenteen väylän puolesta alue voi toimia myös aktiivipuistona.
Korttelin 5 itäpuolelle sijoittuva pitkä ja kapea lähivirkistysalue tulee pitää
hoidettuna. Aluetta rajaa idässä kerrostalon piha ja sen puusto, joten
alueelle ei ole välttämätöntä istuttaa puustoa.

Vehnätien kautta on kulku korttelin 4 PL-tontille ja mahdollisesti korttelin
5 AK-3-tontille. Riippuen PL-tontin toteutuvasta käyttötarkoituksesta, kevyttä ja ajoneuvoliikennettä voi muodostua merkittävä määrä.
SUOSITUS: Vehnätielle tulisi rakentaa jalkakäytävä tai erillinen kevyen liikenteen väylä.
Asemakaava mahdollistaa Vehnätien jatkamisen pidemmälle etelään
myöhemmän asemakaavoituksen yhteydessä.
SUOSITUS: Maisemallisten arvojen vuoksi Vehnätien ajorataa ei tulisi rakentaa tarvittavia tonttiliittymiä pidemmälle. Katualueen loppuosa tulee käsitellä samaan tapaan, kuin viereisten tonttien reuna-alueet, ist-2-kaavamääräyksen sisältöä
soveltuvin osin noudattaen. Tavoitteena on, että katualueen
loppuosasta ei tule hoitamatonta joutomaata.

Tampereella 23.10.2018
Sweco Ympäristö Oy

Pasi Vierimaa
Kaavoitusarkkitehti
Arkkitehti SAFA, YKS 492

Maritta Heinilä
Osastopäällikkö
Arkkitehti, YKS 506

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ
Kauppatieltä Paimiontien varteen johtava lyhyehkö kevyen liikenteen
väylä on toteutettu asfalttipintaisena. Väylän kerrostalotontin puoleinen
itäreuna on rajattu puurivillä, ja samaa periaatetta voi toteuttaa länsipuolellakin. Vaihtoehtoisesti reuna-alueen voi käsitellä vapaamuotoisemmin,
erillisiin saarekkeisiin ryhmitellyin istutuksin; ks. korttelin 3 tontti 2.
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