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Rakentamistapaohjeiden tarkoitus
Näiden ohjeiden tarkoitus on opastaa Rönkälän alueen tilalle 402-410-3-9 rakentavia sekä rakennusten suunnittelijoita rakennusten sijoittelussa, rakennustyypin valinnassa sekä rakennuspaikan käsittelyssä. Rakennustapaohjeet pyrkivät ohjaamaan ja turvaamaan ympäristöön sopivaa rakentamista.
Ohjeissa on määritelty suunnitteluperiaatteet, joiden avulla alueelle muodostuu yhtenäinen ilme. Ohjeiden väljyys antaa kuitenkin vaihtoehtoja rakentajille toteutuksen suhteen ja samalla vältytään liialliselta yksitoikkoisuudelta.
Ennen rakennussuunnittelua tulee ottaa yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan, jotta kaikki mahdolliset rakentamiseen liittyvät asiat tulevat huomioiduksi suunnitteluvaiheessa. Lisäksi tulee noudattaa
Lapinlahden kunnan rakennusjärjestyksen ohjeita.
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Kaavatilanne
Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä 15.6.2021 §23 oikeusvaikutteinen Ala-Pitkä-järven osayleiskaava. Alueelle on osoitettu omarantaista ja ei omarantaista asuinrakentamista. Suunnittelumääräys: Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen lisäksi saunarakennuksen ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300 k-m2. Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmäismäärän alueella.
Aluetta koskee et-1 – määräys: Alueen osa, jolla uudet rakennuspaikat sekä olevat rakennuspaikat
käyttötarkoituksen muutosten tai muiden merkittävien muutostöiden yhteydessä tulee liittää viemäriverkostoon.
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Kuva: Ote Ala-Pitkä-järven osayleiskaavasta.

Alueella ei ole asemakaavaa.
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Rakennuslupa - ja toteutusvaihe
Rakennusten sijoittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota järvimaiseman säilymiseen mahdollisimman luonnonmukaisena.
Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää tontin kunnostussuunnitelma joko asemapiirroksessa tai erillisessä pihasuunnitelmassa. Suunnitelmassa tulee esittää maaston käsittelytapa, istutettava kasvillisuus ja kulutuspintojen päällysteet ja reunukset. Kasveja suositellaan käytettävän siten, että ne pihan
kaunistamisen ohella jäsentävät pihaa, katutilaa ja toimivat näkösuojana.
Toteutusvaiheessa hyväksytetään normaalin tavan mukaiset tekniset suunnitelmat ja huolehditaan
rakennuskatselmuksista.
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Kasvillisuus ja maasto
Tonttien rakentamaton osa tulee sopeutua ympäristöön ja ne tulee pitää huolitellussa luonnonomaisessa kunnossa. Puustoa ja pensaskerrosta voidaan tarvittaessa harventaa, jotta ne pysyvät elinvoimaisina ja uudistuvina sekä saavat riittävästi tilaa ja valoa kasvaakseen.
Rannan puustovyöhykkeen säilyttäminen on tärkeää koko alueen maiseman kannalta.
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Säästettävän puuston suojaus tulee ottaa huomioon rakentamisen aikana. Vaurioherkälle puustolle
tehdään pystylaudoitus rungon ympärille sekä tarvittaessa 20cm hiekkaa ja lankutus juuristolle.

Kuva: Rakentamaton rinne.

Kuva: Rakentaminen maaston muodon huomioiden.

Maaston muodot huomioidaan rakentamisessa. Rinteen puusto ja erityispiirteet on pyrittävä säilyttämään. Maaston muokkaaminen pengertämällä ja leikkaamalla on mahdollista pienin määrin rannan
alueella, sisämaatonteilla korkeustason muokkaaminen rakentamisen yhteydessä on sallittua. Pintavesien valuminen naapurin puolelle tulee estää rajoille muotoiltavilla painanteilla, joilla pintavedet
ohjataan kadun varren painanteisiin tai tontin perällä olevalle viheralueelle.
Rakennuspaikoilla tulee rakennusten ja rannan väliin jättää tai istuttaa riittävä suojapuusto. Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa poistaa (osayleiskaava yleismääräys).
Pinnanmuodot on syytä selvittää jo ennen tontin valitsemista, koska ne vaikuttavat oleellisesti myös
siihen millainen talotyyppi soveltuu kyseiselle tontille.
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Rakennusten sijoittaminen
Rakennukset suositellaan sijoitettavan havainnekuvan periaatteiden mukaisesti (havainnekuva
ohessa). Rakennukset tulee kuitenkin sijoittaa pohjoisimman alueen osalta riittävän etäälle penkereen reunasta. Rakennuksenpaikkaa voidaan kuitenkin muuttaa, mikäli olemassa olevan kasvillisuuden tai muun luonnontekijän perustella eikä uusi ratkaisu oleellisesti heikennä alueen yleisilmettä.

Kuva: Havainnekuva (Kuvassa katon punainen väri havainnollinen, ei viittaa katon värin suosituksiin).
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Rakennusten sijoittelun ja suunnittelun lähtökohtana tulisi olla suojatun ja viihtyisän pihapiirin muodostaminen. Piha on rajattava ajotiestä ja naapuritontista. Rajaaminen onnistuu parhaiten rakennuksen avulla. Ajan myötä myös istutukset ovat apuna, mutta ne eivät anna riittävän suojaa talvella. Isolla
tontilla toiminnat kannattaa siksi sijoittaa eri rakennuksiin, jolla piha suojataan.

Kuva: Suojainen pihapiiri. Rakennukset rajaavat pihatilan.

Rinnetonteilla rakennukset suositellaan sijoittaa rinteen yläpuolelle tasaiselle maalle riittävän etäälle
rinteen reunasta.

Kuva: Rakennusten sijoittelu rinnetonteilla.
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Korttelissa asuinrakennuksen suositeltava harjansuunta on rannan/tien suuntainen.
Rakennusten on sijoitettava vähintään 5 metriä rakennuspaikan rajasta.
Rakennuksen kosteudelle alttiit rakenteet (lattia) tulee olla 1 metri ylävesirajaa korkeammalla
(HW1/50+1m). Tulvaherkkien tai säännösteltyjen vesistöjen ylävesiraja tulee selvittää rakennushankkeeseen ryhtyvä ja se on esitettävä hankeen suunnitelmissa (osayleiskaavan yleismääräys).
Rakennukset tulee sijoittaa siten, että ne suojaavat piha-aluetta liikennemelulta (osayleiskaavan
yleismääräys).
Rakennuksen etäisyys keskiveden korkeuden määrittämästä rantaviivasta (osayleiskaavan yleismääräys):
• vähintään 50 m, rakennus, jonka kerrosala on yli 150 m2
• vähintään 30 m, rakennus, jonka kerrosala on enintään 150 m2
• vähintään 20 m, rantasauna, jonka kerrosala on enintään 30 m2 (lisäksi sallitaan katettuja kuisteja 50% kerrosalasta) ja jonka harjakorkeus on enintään 4,0 m (mitattuna
sokkelin yläpinnasta)
• vähintään 20 m, yli 15 m2 suuruiset rakennelmat, kuten kodat, grillimajat tai kesäkeittiöt
• vähintään 10 m, rantasauna, jonka kerrosala on enintään 20 m2 (lisäksi sallitaan katettuja kuisteja 50% kerrosalasta) ja jonka harjakorkeus on enintään 3,5 m (mitattuna
sokkelin yläpinnasta)
• vähintään 10 m, ilmoitusmenettelystä vapautetut alle 15 m2 suuruiset rakennelmat,
kuten grillimajat ja –katokset ottaen huomioon maiseman luonnonmukaisuuden säilyttäminen
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Rakennusten muoto, materiaalit ja värit
Rakennuspaikalle valitaan sen maastomuotoihin soveltuva talotyyppi tarpeettomien täyttöjen tai
leikkausten välttämiseksi. Alueelle suositellaan yksikerroksisia ja rinnetonteissa puolitoistakerroksisia
asuinrakennuksia. Rakennusmassaa suositellaan porrastaa maaston muotojen mukaan.
Rakennuksen perusrungon suositeltava muoto on suorakaide ja runkoleveys enintään 10 metriä. Rakennuksen yksinkertaista pohjamuotoa voi rikastuttaa erilaisilla ”ulokkeilla” kuten katoksilla, kuisteilla, terasseilla tai viherhuoneilla. Pääsisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan kuisti tai katos.
Pääasiallisin julkisivumateriaaleja ovat puu ja tiili. Rantasaunan materiaaliksi sallitaan lauta tai suorakaiteen muotoinen hirsi. Ulkorakennuksen laudoituksen koko ja malli valitaan päärakennukseen sopivaksi.

Julkisivu:
•

Julkisivun materiaalina peittomaalattu lautaverhous, hirsi, puhtaaksimuurattu tiili, betoni tai
rappaus. Talousrakennusten materiaali voi poiketa päärakennuksen materiaalista. Saavuttaakseen rakennuksen linjakasta ulkonäköä hirsirakentamisessa ainut hyväksytty nurkkaratkaisu on citynurkka.
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•

Päärakennusten julkisivun värisävyinä suositeltavimmat perinteiset punainen, keltainen ja
maalarin valkoinen sekä puun luontaista väriä jäljittelevät sävyt. Julkisivussa voi käyttää
muita värejä, kun käytetään maalivalmistajien ulkoseinäsävyiksi tarkoittamia värisävyjä. Värityksessä ei hyväksytä kirkkaita ja liian tummia sävyjä esim. sinisestä ja vihreästä.

•

Talousrakennusten julkisivujen sävyt päärakennuksen mukaan tai punamullan punainen.

•

Ikkunat, ovet, otsalaudat tms. suositeltavia sävyjä ovat valkoinen, katon värin mukainen sävy
tai julkisivun värin eri tummuusasteet. Rantasaunan ikkunat, ovet, otsalaudat tms. suositeltavia sävyjä ovat julkisivun värin mukaiset eri tummuusasteet.

•

Rantasaunan julkisivujen värisävyinä: kuultokäsitellyt tummat sävyt tai harmaannetut (rautavihtrillillä tai luonnonmukaisesti) puupinnat.

Värisävyt tulee hyväksyttää rakennusluvan yhteydessä.
Viereisten asuinrakennusten väritys saa poiketa toisistaan, jotta katunäkymiin saataisiin tarpeellista
vaihtelevuutta.

Katot:
•

Kattomuotona tulee käyttää perinteistä harjakattoa, taite- tai kahteen suuntaan laskevaa pulpettikattoa.

•

Asuinrakennuksen kattokaltevuus:
•
•
•

•

I-kerroksiset rakennukset 1:2–1:2,5
rinnetalot 1:2–1:4
Puolitoistakerroksiset 1:1,5–1:2

Katemateriaalin väri grafiitin harmaa

Yhtenäisyyden vuoksi tulee pihapiirin kaikissa rakennuksissa käyttää samaa kattokaltevuutta ja katemateriaalia.

Kuva: pihapiirin kaikissa rakennuksissa suositellaan käyttää samaa kattokaltevuutta
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Kuva: Kattokaltevuuksia (Lähdejulkaisu: Jälleenrakennuskauden pientaloalueen rakennustapaohje.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston julkaisuja AC:1/85)

Sokkelit:
•

Sokkelin väri: harmaan sävyt.

Talousrakennukset ja autotallit:
Omakotitalon yhteyteen tulee aina rakentaa vähintään yksi irtaimiston varastotila. Se voi olla asuinrakennuksen yhteydessä tai erillisessä rakennuksessa. Mikäli asuinrakennuksessa on tulisijoja, tulee
polttopuiden varastointitila osoittaa.
Talousrakennusten tulee olla pinta-alaltaan pienempiä ja matalampia kuin asuinrakennus. Kattomuotoja ja -kaltevuuksia koskevat ohjeet eivät koske talousrakennuksia. Talousrakennusten katto kaltevuudeltaan on suositeltavaa tehdä loivemmaksi tai sama kuin päärakennusten kaltevuus, jotta niistä
ei tule liian hallitsevia. Talousrakennusten kattomuotojen ja -kaltevuuksien tulee olla sopusoinnussa
päärakennuksen kattoratkaisujen kanssa.
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Aidat, postilaatikot, jätepisteet, laiturit yms.
Aitojen, porttien yms. suositellaan noudattaa asuinrakennuksen materiaaleja ja värejä. Aita voidaan
tehdä myös matalilla pensas- tai puuistutuksilla. Mikäli aitoja rakennetaan, on suositeltavaa sopia
saman korttelin kesken yhtenäisestä aitaustavasta ainakin katua vasten olevalla sivulla (pensasaita/lauta-aita, aidan perustyyppi).
Tonttien välisten yhteisten rajojen aitaamisesta ja kustannustenjaosta on sovittava kirjallisesti naapurien kesken. Aitoina voidaan käyttää joko pensasaitoja tai lauta-aitoja.
Lauta-aitojen korkeus saa olla enintään 1,2 m. Lauta-aidat on maalattava. Yhteisesti sopien pensasaita voidaan istuttaa keskelle tontin rajaa. Muutoin pensaiden ja puiden tulee sijaita vähintään 80
cm:n etäisyydellä tontin rajasta
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Postilaatikot suositellaan sijoittamaan yhteisesti katujen varsille. Yhtenäiset postilaatikkoryhmät ja
rakennelmat viimeistelevät korttelin yhteneväisyyden.
Rakennuspaikoilla sijaitsevat jätepisteet tulee sijoittaa tontin puolelle ja rajata kevyesti esim. pensasistutuksin tai aita/katosrakennelmalla. Nämä voidaan toteuttaa yhteistyössä naapurin kanssa yhteisellä rajalla. Jäteastioiden sijoittamisesta on neuvoteltava rajanaapurin kanssa. Sijoitettaessa kompostori lähelle naapurin rajaa on neuvoteltava naapurin kanssa ja huomioitava rakennusjärjestyksen
määräykset.
Laiturit tehdään puurakenteisena. Veden pinnan korkeuserojen vaihtelujen takia on suositeltavaa
käyttää kelluvaa laiturirakennetta. Kiinteänä toteutettavan laiturin kansi sijoitetaan mahdollisimman
lähelle veden pintaa, jotta veden pinnan laskiessa laituri ei jäisi liian korkealle. Laiturin pituus rantaviivasta saa olla enintään 10 metriä. Laitureille ei sallita katosrakennelmia. Laitureiden värisävyt ovat
tummat ruskean, harmaan ja mustan kuultosävyt.
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Vesi- ja viemärijärjestelmät
Jokaiselle tontille on rakennettu valmiiksi vesijohto- ja jätevesiliittymät. Liittymien sijainti kannattaa
selvittää heti suunnitteluun ryhdyttäessä ja ottaa huomioon teknisten tilojen sijoittelussa.
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Tonttiliittymät
Kullekin tontille saa tehdä vain yhden ajoneuvoliittymän, jonka reunan tulee olla aina kuitenkin vähintään 1 metrin etäisyydellä naapuritontin rajan linjasta. Liittymän enimmäisleveys on 8 metriä.

Muilta osin noudatetaan Lapinlahden kunnanrakennusjärjestystä.
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