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Kuva 1. Kuja. 
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1. Yleistä 

1.1 Ohjeen tarkoitus ja sisältö 

Rakentamistapaohjeen tarkoituksena on asemakaavamääräysten ja oheisten havainnekuvien lisäksi ohjata 
kaava-alueen rakentamista siten, että siitä muodostuu mielenkiintoinen ja omaleimainen uusi asuinalue. Ra-
kentamistapaohjeet auttavat oman kodin rakentajia, suunnittelijoita ja alueen toimijoita sovittamaan rakennus-
hankkeensa alueen kokonaisuuteen. Rakentamistapaohjeet sitovat tontin toteuttajaa ja ovat lähtökohtana ra-
kennuslupaa edeltävässä lupatarkastuksessa. 
Rakentamistapaohjeessa esitetyillä valokuvilla ja havainnekuvilla ei pyritä ohjaamaan kirjaimellisesti raken-
nusten arkkitehtuurin yksityiskohtia ja ulkoasua. Kuvituksen tehtävänä on herättää alueen rakentajien ja suun-
nittelijoiden mielikuvitus tekemään jotakin erilaista, persoonallista ja ainutlaatuista. 
 
Alueen omarakenteiset pientalot koostuvat kytketyistä omakotitaloista (A-1) joita on n. 200 kpl ja erillispienta-
loista (A-3) joita on n. 50 kpl. Näiden tonttien rakentamistapaa käsitellään kohdassa 2. Alueella on lisäksi 
rivitalo ja atriumkortteleita (A-2) sekä muutama erikoiskortteli, joiden rakentamistapaa käsitellään kohdassa 3 
ja 5.  

 

 
Kuva 2, Tämän ohjeen kohdassa 2 käsitellään kaupunkipientalojen (keltainen ja oranssi), kohdassa 3 atriumtalojen 
(punainen) rakentamistapaa.  

1.2 Asemakaava ja rakentamistapaohje 

Asemakaava ja tämä rakentamistapaohje ovat hyväksymiskäsittelyssä samanaikaisesti, jolloin nämä raken-
tamistapaohjeet ovat juridisesti yhtä sitovia kuin asemakaava. Kaavamerkinnät ja -määräykset ovat kokonai-
suudessaan asemakaavakartassa. Tässä rakennustapaohjeessa rakentamista ohjaavat asemakaavamää-
räykset on esitetty kursiivilla, esim: 

 

• Tulee talot kytkeä toisiinsa. 
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1.3 Kaupunkipientalo 

 
Asuntorakentamisessa on tavallisesti erotettu kerrostalorakenta-
minen pientalorakentaminen omille alueilleen. Samoin pientalora-
kentamisessa omakotitalo on perinteisesti ymmärretty erillispien-
talona omalla puutarhamaisella tontilla erotuksena rivitaloon, jossa 
asunnot kytkeytyvät toisiinsa ja pihajärjestelyissä sekä autopaikoi-
tuksessa on yhteisjärjestelyitä.   Kaupunkipientalo yhdistää oma-
kotitalon itsenäisyyden ja omaleimaisen rakennustavan rivitalojen 
tehokkuuteen ja yhteisjärjestelyihin.  
Omakotitalorakentaja omistaa/vuokraa tonttinsa, valitsee yksilöllis-
ten mieltymystensä mukaan talon runkorakenteet, kerrosluvun, 
arkkitehtuurin, sisustusratkaisut sekä sen, miten paljon itse osal-
listuu asuntonsa rakentamiseen. Näistä syntyy luonnollisesti se ra-
kennetun ympäristön monimuotoisuus, joka tässä toisaalta on ta-
voitteena. Yhteisjärjestelyitä tulee mm. jätehuollon, paikoituksen, 
tontin raja-aitojen sekä huoltokujien osalta. 
Kaupunkipientalo Loukonlahdessa on moni-ilmeinen ja vaihtele-
van kokoinen niin tontiltaan kuin asuntokooltaan. Alueella on oma-
tonttisia kytkettyjä ja erillistaloja, kerrosluku voi olla jotakin yhden 
ja kolmen väliltä. Alueen ominaisuutena on rakennuksien rajaama 
katutila. Pihoja ei ole kadun puolella ja korttelin sisäpuolellakin piha 
on pikemminkin huonemainen tila. 
Kun rakennusala, eli tontin osa, jolle rakentaminen on sallittu, on 
niin tarkasti rajattu ja säännelty, ovat vastaavasti sitten rakennus-
tapa ja yksityiskohdat kuten kattokulmat, värit aukotus, materiaalit, 
jne. vapaasti asukkaan valittavissa. Naapurin vastaisesta rajasta 
on kaavassa säädetty tiettyjä asioita, mutta olennainen vastuu sovittamisesta kahteen viereiseen tonttiin jää 
rakennuksen suunnittelijalle. 
 
Yleinen tavoite on, että alueesta muodostuu värimaailmaltaan ja muotokieleltään rikas ja moni-ilmeinen. 
 
Tällä rakentamistapaohjeella tarkennetaan asemakaavassa annettuja määräyksiä rakennustavasta sekä py-
ritään antamaan eväät monimuotoisen ja yksilöllisen alueen synnyttämiseen. Asemakaavalla pyritään ohjaa-
maan toteutusta siten, että julkinen ja yksityinen erottuu selkeästi. Tällä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että 
asuminen ei häiriinny kadunkäyttäjistä, eli ajoneuvoliikenteestä, alueen läpi kulkevasta kevyestä liikenteestä 
ja ulkoilijoista. Alue tarjoaa mielenkiintoisen miljöön kaikille kuntalaisille. Yksityis- ja korttelipihat ovat raken-
nuksin erotettu yleisistä alueista. 

 
Kaiken keskiössä on tuleva asukas. Idealistisena tavoitteena on, että alueesta voisi syntyä omaleimainen ja 
iloinen naapurusto monille uusille kodeille ja ihmisille Pirkkalassa. 

 

1.4 Miten tiivistä rakennetaan käytännössä? 

Kun tontti on pieni ja rakentaminen ulottuu lähelle katualueen rajaa ja useimmiten kiinni naapurin rajaan, ra-
kentaminen teknisenä suorituksena vaatii luonnollisesti sovittamista ja kommunikointia naapurin kanssa. Ton-
tinluovutuksen ajoittamisella pyritään siihen, että alue luovutetaan ja rakentuu kortteleittain. Rakennusten ja 
pihojen rakentaminen ajoittuu silloin naapuruston kanssa samaan aikaan ja näin vältytään mahdollisimman 
paljon valmiiden rakenteiden purkamiselta ja naapurin työvaiheen valmistumisen odottelulta. Tavoitteena on, 
että rakennukset ovat valmiina pihatäyttöineen, kun pihoja aletaan viimeistelemään. Samoin kadun ja tonttien 
liittymisen sovitus. Rakentaminen on hyvällä suunnittelulla ja ennakoidulla logistiikalla hyvin toteutettavissa 
omakotirakennuttajan voimin. 

 
 

 
Kuva 3. Kaupunkirivitalo, Kaupunki-
pientalo eurooppalaiselle kaupunkiarkki-
tehtuurille tyypillinen, kadunvarteen ra-
kennettu kaksi- tai kolmikerroksinen 
asuintalo, jossa jokaiseen palomuurien 
toisistaan erottamaan huoneistoon on 
käynti suoraan kadulta ja jokaisella asun-
nolla on korttelin sisällä oma pieni pi-
hansa: townhouse, terraced house, row 
house. Kuvitettu rakennussanakirja Joki-
niemi, Davies, Rakennustieto Oy, 2012. 
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Kuva 4. Tuohikorpi, 
Pirkkala, rakentamis-
aikainen kuva. Pitkä rivi 
luovutettiin ensin, 
rakenteilla olevat 
seuraavana vuonna ja 
taustalla näkyy vielä 
rakentamaton kortteli. 
Kadut ja liittymäpaikat 
sekä esitasattu tontti oli 
valmiina, kun rakentaja 
alkaa oman hankkeensa 
suunnittelun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Erityispiirteitä alueella 

Alueen yleinen ilme on pikemminkin pienestä suomalaisesta vanhasta kaupungista kuin tyypilliseltä omakoti-
taloalueelta. Asuinrakennukset ovat julkisen tilan rajaavia elementtejä kuten kaupungissa. Pieni kadunpuolei-
nen tontin osa on aina viimeistelty, samoin kulkuväylä tontin autopaikalle. Istutuksia voi olla joka paikassa, 
mihin niitä vain saa sopimaan, tonteilla, ikkunanruukuissa, kattoterassilla, piharakennusten katoilla, LPA-alu-
eilla, viherkaistoilla. Yksityispihat eivät pääsääntöisesti sijoitu rakennuksen ja kadun väliin, ja tästä tulee alu-
eelle ominainen julkisen ja yksityisen hierarkia. Kortteleiden sisäosat ovat hyvin yksityisiä. 
Autojen pysäköinti alueella on säännelty ja jokainen autopaikka on käytännössä suunniteltu. Autopaikat ovat 
myös verrattain ahtaita, rakennusten väleissä tai taloihin sovitetuissa autosuojissa. Autoa joutuu tyypillisesti 
peruuttamaan kadulle tai pihaan ja kääntöpaikat ovat LPA-alueilla pieniä ja pihoilla niitä ei ole. 
Katu on alueella tyypillistä omakotialuetta vilkkaampi. Kytkettyjen asuntojen sisäänkäynnit kadulta sekä auto-
paikoitus kadun varressa tai LPA-alueilla tarkoittaa sitä, että kadun kautta tapahtuu paljon asukkaiden liikku-
mista kodin ja pihan välillä. Näistä erityispiirteistä syntyy vaikutelma pikkukaupunkimaisuudesta. 
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2. Kaupunkipientalot (A-1, A-3) 

2.1 A-1 ja A-3 -korttelialueet, kaupunkipientalot 

 
Alueen tonteista valtaosan muodostaa toisiinsa kytketyt omakotitontit ja niiden rinnalla pikkutontit erillispien-
talolla. Seuraavassa käydään läpi rakentamistapaa koskien sekä kytkettyjä tontteja (A-1) että erillistalojen 
tontteja (A-3). 
 

 
Kuva 5, Kaupunkipientaloja Loukonlahdessa. 

  
 
2.1.1 Kerrosluku ja rakennusoikeus 

 

• Saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa yhteensä enintään 15 
% sallitusta kerrosalasta kylmää varasto-, kasvihuone-, lasiveranta- tai vastaavaa 
tilaa. 

 
Kaava osoittaa suurimman sallitun kerrosluvun ja yleensä sallii rakentamisen kolmeen kerrokseen sekä ta-
vanomaisen ullakkorakentamisen. Myös kerrosalaan laskettavien tilojen sijoittaminen ullakolle on sallittu. 
Kellaria ei saa rakentaa. Tämä kielto on sen vuoksi, että rakennettaessa kiinni naapurirakennukseen, käytän-
nön toteutus muodostuu omarakenteisilla rakennuspaikoilla haasteelliseksi. 
Yksittäisen tontin koko on n. 200-400 m2 ja rakennusoikeus on annettu kaavassa kiinteänä rakennusoikeu-
tena. Silloin kun kaavamerkinnöin on mahdollistettu autosuojan rakentaminen asuinrakennuksen rakennus-
alalle, autosuojan kerrosalasta hyvitetään 15 m2/ap, ja näin autosuojan rakentaminen ei syö varsinaista asuin-
rakennusoikeutta. Samoin kylmien varasto- ja aputilojen rakennusoikeus on esitetty lisärakennusoikeutena. 
Taulukossa on esitetty kaavamerkintöjen mahdollistama kokonaisrakennusoikeus esimerkkitontilla. 
Taloustilojen ja rakennelmien määrää tontilla säädellään riippumatta, onko rakennelma kerrosalaan lasketta-
vaa tilaa. Tämä siksi, että pienillä tonteille katokset ja rakennelmat vaikuttavat erityisesti naapureihin. 
 
kortteli/ 
tontti 

käyttö- 
tarkoitus 

tontin 
ala 

ro-merk kerrosluku Asuin- 
rakennus 
ro, (k-m2) 

talousrak. 
rakennus-
oikeus 

Autotalli 
hyvitys/ ap 

1354/14 A-1 239 200 2 200 30 20 
Taulukko 6. Rakentamisen määrä tontilla. 
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2.1.2 Julkisivut, värit ja materiaalit 
 
Alueen julkisivuarkkitehtuuri koostuu yhteen rakennettujen kaupunkipientalojen sekä erillispientalojen pääjul-
kisivujen muodostamasta nauhasta. Kokonaisuus syntyy asunnoittain vaihtuvista erikokoisista, erivärisistä ja 
erimuotoisista julkisivunkatkelmista. 

 

  
Kuva 7, Alueen pääkatu. 

 
Alueella ei ole sitovaa väri- tai julkisivuteemaa, vaan korttelien kaupunkikuvallinen ilme muodostuu synteesinä 
rakentajien yksilöllisistä mieltymyksistä. Jotta riittävä monimuotoisuus syntyy, on seuraavassa esitetty peri-
aatteet, joilla varmistetaan monimuotoisuuden toteutumista käytännössä. 

 

• Yksittäisen rakennuksen tulee hahmottua omana selkeänä kokonaisuutenaan, joten 
vierekkäisiä taloja ei saa tehdä samoilla julkisivusuunnitelmilla. 

• Rakennuksen väri ja materiaali on vapaasti valittavissa, kuitenkin siten, että värin on 
poikettava tunnistettavasti naapurin rakennuksesta. 

• Värien käyttö voi olla kullekin materiaalille ominaista tai pintakäsittelyllä keinotekoisesti 
tuotettua väriä, esimerkkeinä: 

✓ tiilimuuraus: puhtaaksimuurattu tiilen väri, värislammaus 
✓ pellitys/peltikasetti: poltto-/pulverimaalaus, käsitelty metallipinta 
✓ puu: peittomaalattu, kuultokäsittely 
✓ betoni: värjätty kiviaines, peittomaalaus, erilaiset käsitellyt pinnat 
✓ julkisivulevy: väri, struktuuri, profilointi  
✓ Aurinkopaneelit ja keräimet: tekniikan puitteissa optimaaliset materiaalit, 

integroituna kattolappeille tai seiniin 
✓ jne. 

 
Yksittäisen rakennuksen julkisivu muodostuu käytännössä julkisivumateriaalista, eri ikkunatyypeistä ja niiden 
sijoittelusta, ulko-ovista, autotallin ovista, sisäänkäynnin detaljoinnista ja katto-osista. Näiden erilaiset yhdis-
telmät sekä värisuunnittelu edellä olevien värinkäyttöohjeiden mukaisesti tuottavat alueen monimuotoisuuden. 
 



    Dnro PIR/394/1103/2020 

 

Rakentamistapaohje Loukonlahden asemakaavan muutos nro 260 10 

 

2.1.3 Katot 
Asemakaavalla ei määrätä kattomuodosta tai kattokulmasta. Suurin sallittu kerrosluku on ainoa rakennuksen 
korkeutta ohjaava määräys. Olennainen vaatimus on, että katon perusmuotona on satulakatto tai tasakatto, 
ja räystäslinja on samalla katon matalin osa. Tällä pyritään siihen, että rakennukset eivät tarpeettomasti var-
josta varsinkaan naapurien takapihaa. Peruskattomuodon lisäksi sallitaan katto-osia tai päätykolmioita, joissa 
on poikkeava harjan suunta sekä katolle sijoittuvia saunaosastoja tms. Myös osittaiset kattoterassit sallitaan. 
Näiden osien suunnittelussa tulee kiinnittää erityisesti huomiota näköyhteyksiin naapurin suuntaan. Kattote-
rassi tulee varustaa viereisten naapurien suuntaan näköesteellä, jonka korkeus on vähintään 1,8 metriä.  

 

 
 
Kuva 8. Alueen värien ja materiaalien valinnassa on käytössä koko skaala.  

   
Kuva 9. Erilaisia kattomuotoja. Kadun suuntainen räystäslinja toistuu jokaisessa rakennuksessa. Erilaiset katto-osat 

voivat rikkoa peruslinjaa. 
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Kuva 10. Pirkkala, Tuohikorpi. Kun kattokulmia ja räystäskorkeuksia ei määrätä asemakaavalla, syntyy monimuotoista 
rakennetta ja vaihtelevaa kattomaailmaa.  

 
2.1.4 Kiinnirakentaminen 

 

• Tulee talot kytkeä toisiinsa. (A-1) 

• Saa rakennuksen rakentaa kiinni rakennusalalla naapuritontin rajaan (A-2) 

• Saa vierekkäisten tonttien talousrakennukset rakentaa kiinni toisiinsa. 
 

Kaavan mukaan tonttien rakennukset tulee rakentaa kiinni toisiinsa (A-1) tai naapuri tontin rajaan kiinni (A-3). 
Jokainen rakennus rakennetaan kokonaan omien kiinteistörajojen sisään ja mm. perustusten anturat on 
rakennettava tällöin kokonaisuudessaan oman kiinteistön alueelle. Rajalle tehdään liikuntasauma, käytän-
nössä 5-15 cm ilmaväli. 
 

 
Kuva 11. Tontinkäyttöperiaate. 
 

2.1.5 Korkeusasemat 
Rakennusten korkeusasema on sidottu viitekuvissa kadun tasoon siten, että ensimmäisen kerroksen lattiata-
solle on suositus +0.30 metriä katutasosta. Olennaista on, että tasoero naapurikiinteistön pihatasoihin on 
mahdollisimman pieni. Pihan tasoero naapuri tonttien välillä tulee toteuttaa tukimuurein ja sokkelin korkeutta 

Julkisivu rajautuu 
suoraan katuun. 
Pääsisäänkäynti tu-
lee olla kadun puo-
lella. Sisäänkäynnit 
yms liittyvät suoraan 
katusuunnitelmassa 
esitettyyn kadun pin-
taan. 

Kuja takapihalle ra-
jataan aidoin ja ra-
kennuksin. 

Päätytonteille raken-
nettaessa asuntoa 
voi avata kadun 
suuntaan katusuun-
nitelmat huomioiden. 
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säätämällä siten, että piha-alueen tukimuuri sijoittuu korkeammalla tasolla olevan kiinteistön puolelle, ellei 
naapurit muuta sovi. 
 
Asuntojen huonekorkeudet, kerroslukumäärä ja ullakon rakentamistapa sekä kattokulma ja -muoto voi vari-
oida paljonkin ja tästä johtuen räystäslinjasta muodostuu monimuotoinen ja vaihteleva. 

 
2.1.6 Esteettömyys 
Jotta esteettömyys voimassa olevien esteettömyysvaatimusten mukaan, ilman pari-, okt- ja kaupunkipienta-
loille annettua poikkeamismahdollisuutta toteutuisi, tulisi lattiakorko (1. kerros) olla n. +170 mm kadun/jalka-
käytävän pinnasta. Asemakaava mahdollistaa lattiatason suunnittelun asukkaan tarpeiden mukaan. Esteetön 
kulku rakennukseen silloin, kun lattiataso nostetaan yli em. 170 mm:n, on mahdollista suunnitella pihan puo-
lelta niin, että kadun puolelle ei ole välttämätöntä rakentaa luiskia. 
 

2.1.7 Katutilaan rajautuminen 
 

• Tulee asuinrakennus rakentaa kiinni rakennusalan katualueen puoleiseen rajaan. 

• Tulee tontin kadunpuoleisten ajoväylien olla kivettyjä tai laatoitettuja ja liittyä 
saumattomasti kadun pintaan. 

• Saa tonteilla ylittää kadunpuoleisen rakennusalan rajan porras-, erkkeri ja 
katosrakenteilla, jotka ulottuvat metrin päähän tontin rajasta ja ovat leveydeltään 
enintään 40% julkisivun pituudesta. 

• Saa tonteilla ylittää yli 3,5 metrin korkeudessa kadunpuoleisen tontin rajan 
erkkerein ja ulokkein, jotka ulottuvat enintään 1,5 metriä tontinrajasta ja ovat 
enintään 40% julkisivun pituudesta. 

 
Tavoitteena on, että rakennukset muodostavat likimain yhtenäisen julkisivulinjan rakennusalan kadunpuoli-
seen reunaan. Lisämääräyksellä mahdollistetaan julkisivun elävöittämisen siten, että varsinainen julkisivulinja 
on kuitenkin yhtenevä rakennusalan kadun puoleisen rajan kanssa. Koska rakennusten pääjulkisivu rajautuu 
suoraan katualueeseen, sisäänkäynti ja siihen liittyvät portaat sekä autosuoja ajojärjestelyineen tulee rakentaa 
sisäänvedettyinä. Rakennuksen toisessa ja kolmannessa kerroksessa saa rakennusalaa ylittää erkkerein tai 
ulokkein. 

 

 
Kuva 12. Kaupunkipientaloja Pirkkala, Kyösti, suunnitelma. 
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Kuva 13. Rakennukset rajautuvat suoraan katualueeseen ja yksityiset pihat sijoittuvat sisäpihoille. 

 
2.1.8 Päätytontit 
Alueen monipuolisen julkisivumaailman yksi kiin-
nostava elementti ovat talojen päädyt, jotka ra-
joittuvat julkiseen tilaan. Taloilla on tällöin poik-
keuksellisesti kaksi katujulkisivua. Sisäänkäynti 
voi olla sijoitettu kummalle sivulle tahansa. Yh-
teen kytkettyjen rakennusryhmien päätytonteille 
rakennettaessa on mahdollista aukottaa seiniä 
myös LPA-tontin, katualueen tai aukion suun-
taan. Tällöin suunnitelmat on sovitettava tarkasti 
katusuunnitelmaan. Olennaista on, että yleisestä 
aukiosta ei muodostu talon piha, vaan talo liittyy 
aukioon kuten katualueeseen. Erityisesti on kiin-
nitettävä huomiota ilmanvaihdon suunnitteluun 
ja varmistettava, että LPA-alueiden tai katualu-
eelle sijoittuvan autopaikoituksen pakokaasut ei-
vät kulkeudu asuintiloihin. 

 
2.1.9 Talousrakennukset (t, ta) 
Talousrakennus saa olla enintään 
yksikerroksinen. Ylin harja/räystäskorkeus on 
yleensä 4 metriä. Talousrakennus tulee sijoittaa 
tontin perälle kiinni tontin takarajaan ja naapurin 
puoleiseen rajaan siten, että se rajaa pihaa 
vastaavasti kuin aidat tontin rajoilla. 
Talousrakennuksen voi rakentaa myös yhteen 
naapuritontin vastaavan kanssa naapurien 
yhteisestä sopimuksesta. 
Tonteilla 1350/1-8 ja 1360/1-10 
talousrakennuksen voi toteuttaa sivuasuntona ja 
näillä tonteilla talousrakennukselle on osoitettu 
oma erillinen rakennusoikeus. Ylin harjakorkeus 
saa olla 4,5 metriä. Talousrakennuksen 
rakennustapa on kuten alueella yleensä, 
materiaaleiltaan ja väriltään monimuotoinen ja 
vapaa.  
 
2.1.10 Pihat, pintamateriaalit ja istutukset 
Asuntopiha sijoittuu tonteilla korttelin sisäosaan ei kadun varteen. Pihan koko vaihtelee ollen pienimmillään 
vain huonemainen tila tai laajimmillaan n. 200 m2.  Pihan luonne on toimia sisäoleskelutilan jatkeena sekä 
pienenä yksityisenä ulkotilana, jolla järjestetään esim. pyörien säilytys.   

 
Kuva 14. Päätyseinä katukuvassa. 
 

 
Kuva 15. Talousrakennukset toteutetaan sivuasuntoina tontilla 
1350/1-8. 
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Olennainen pihan ominaisuus on rehevät istutukset. Istutusten ja kulkuväylien sijoitus tontilla on rakentajan 
vapaasti ratkaistavissa. Etupihan pinnoitteena tulee käyttää betonikiviä, esim. sauva- tai nurmikiviä, betoni- 
tai graniittilaattoja tai muita graniittikiviä kuten nupu- tai noppakiviä. Myös osa etupihasta voidaan varata istu-
tuksille. Tällöin istutettu osa erotetaan katualueesta esimerkiksi betoni- tai graniittimuurikivistä ladotulla tuki-
muurilla, jonka korkeus on enimmillään 400 mm. Kadun puoleisella tontin osalla irtopäällystettä kuten soraa 
tai puista pinnoitetta kuten kestopuuritilöitä ei tule käyttää. 
Istutetulle osalle voidaan sen koosta riippuen istuttaa yksi tai useampi pikkupuu, esimerkiksi tuohituomi, purp-
puratuomi tai ruotsinpihlaja tai pensaita kuten norjanangervoa, keijuangervoa, koivuangervoa, seppelvarpua, 
tuiviota, kääpiövuorimäntyä tai lamoherukkaa. Myös perennoja voi käyttää mieluiten yhdessä pensaiden tai 
puiden kanssa. Olennaista on huolehtia, että vieraslajeja ja mahdollisesti haitallisia kasveja ei tuoda pihoille. 
Tällaisia on mm.  isotuomipihlaja, viitapajuangervo, tuoksuvatukka, pilvikirsikka, kurtturuusu, jättiputki, tatar-
pensaat ja lupiini. Lisätietoa rakentaja saa kunnanpuutarhurilta. 
 
2.1.11 Aitaaminen 

 

• Tulee tontti rajata naapuritonttia, puistoa, LPA-aluetta, AK-1, katualuetta, 
jalankululle varattua alueen osaa sekä jalankululle ja pyöräilylle varattua katua 
vastaan aidalla. 

• Tulee jokaiseen A-1 ja A-3 tonttiin liittyä aidalla rajattu oleskelupiha, jonka pinta-
ala on vähintään 25 m2. 

 
Tiiviillä tontilla on tärkeää, että pihasta ainakin osa on erotettavissa hyvin naapurin pihasta. Asuntojen yksi-
tyispihat tulee rajata naapuritonteista ja julkisesta tilasta selkeästi muurimaisin rakentein tai aitaamalla. Aidan 
korkeuden tulee olla n. 180 cm pihatasosta. Aidatussa osassa voi olla portteja tai kulkuaukkoja, jotka ovat 
matalampia. Myös tonttien väliset rajat aidataan. Toteutus voi olla muurimainen ulkoseinän jatke tai umpinai-
nen lauta-aita. Muurin tai aidan saa rakentaa keskelle tontin rajaa. Tällöin naapurien tulee sopia rakentami-
sesta keskenään. Talousrakennus toimii osana tonttien välistä näkösuojaa. Tontin kadun puoleista etupihaa 
ei saa aidata. 
 

  
Kuva 16, Pihan aitaamisen periaate. 
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2.1.12 Huoltoreitit 
 
jk (xxxx/x-xx) Alueen sisäiselle jalankululle varattu tontin osa. Suluissa oleva merkintä osoittaa tontit, joille 

kulku ko. alueen kautta on sallittu. Tontin osalla tonttien välistä rajaa ei saa aidata. 
 
Kaupunkipientalojen takapihalle on kulku aina joko katualueen, puistokäytävän, viereisen A-tontin tai LPA-
tontin kautta. Pääsääntönä on, että päällystetty kulkureitti on kiinni korttelin/tontin reunassa ja sen vapaa kul-
kuleveys on n. 2.5 metriä. A-3 -tonteilla huoltokuja on 1,6 m:n levyisenä rasitteena tontin perällä. Reitin yhtei-
sestä toteutuksesta on velvoite naapuritonttien rakentajilla kiinteistörasitejärjestelyin. 

 
2.1.13 Jätehuolto 
Kiinteistökohtainen jätteenkeräys alueella toteutetaan yhteisjärjestelynä ja tonteille ei siten sijoitu jätepisteitä. 
Asemakaavamääräyksen mukaan alueelle perustetaan lähikeräysjärjestely, johon kiinteistöjen tulee liittyä. 
Keräyspisteet käsittävät erotettuna lakisääteiset eri jätejakeet. Pisteitä on alueella useita niin, että etäisyys 
yksittäiselle kiinteistölle on enintään 100 m, keskimäärin paljon vähemmän. Asemakaavassa on osoitettu lä-
hikeräyspisteiden paikat. 
Jätteenkeräysastiat ovat syväkeräysastioita ja perusmuotona suorakaide. Jätepiste sijoittuu katualueille tai 
erikseen niille varatuille alueille (ET). Astiat sijoittuvat 5-6 astian riviin ja niiden edessä on yhtenäisesti koko 
alueella betonikiveys. Keräysastioiden takana voi olla istutuskaista ja yleensä yksi puu. Lähikeräyspisteet 
suunnitellaan katusuunnitelmien yhteydessä. Keräysastioiden määrä ja mitoitus suunnitellaan yhdessä Pir-
kanmaan jätehuollon kanssa katu- ja puistosuunnittelun yhteydessä. 

 

 
Kuva 17, Lähikeräyspisteet, joihin kiinteistöillä liittymisvelvollisuus. Ympyrän säde on 100m. 
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Kuva 18. Esimerkkilaskelma alueelle toteutettavasta lähikeräyspisteestä, joita alueella on alustavassa mitoituksessa 
yhteensä 8-10 kpl. 
 

 

 
Kuva 19, Lähikeräyspisteet, mitoitus ja sovitus katuympäristöön. Kuva, Molok. 

 
 
 



    Dnro PIR/394/1103/2020 

 

Rakentamistapaohje Loukonlahden asemakaavan muutos nro 260 17 

 
2.1.14. Alueen yleiset valaistusperiaatteet sekä kadun kalusteet 
 
Alueen valaistussuunnittelu ja sekä kadun kalusteiden suunnittelu tehdään kokonaisuutena osana katu- ja 
puistosuunnittelua. Loukonlahden rannan uusi alue muodostaa kalusteiltaan ja valaistuksen osalta oman yh-
tenäisen kokonaisuutensa, millä luodaan alueelle oma persoonallinen identiteetti. 
Katuvalaistuksella uusi ja vanha Loukonlahti liitetään kokonaisuudeksi niin, että Kirkkoveräjäntien, Kreetantien 
ja Perttulantien valaisinmallit ovat yhtenäiset koko katuosuudella. 
 
Katujen ja yleisten alueiden valaistuksessa tulee kiinnittää erityishuomiota: 

• Hyvä ja johdonmukainen valaistus asuntojen ja LPA-alueille ja lähikeräyspisteille 

• Asuntoja häikäisemätön valaistus 

• Valaistuksen mitoitus niin, että huomioidaan rakennusten/tonttien valolähteet ikkunat ja pihavalot. 
 
Tonttien valaistussuunnittelussa tulee huomioida: 

• Häikäisevien pihavalojen käyttö ei ole sallittua, 

• Tulee suosia epäsuoraa sekä riittävää kulkuväylien valaistusta. 
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2.2 Tontinkäyttö, viitekuvat 

 

 
Kuva 20. Periaate tontinkäytöstä, kytketty omakotitalo, A-1 

• tontti 27,6x8 m 

• 1,5 m:n kadunpuolen tontin osa 

• autosuoja kadun puolelta 

• Piha 10-15 m 

• Huoltokuja katualuetta tai puistoa 3-4 m 
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Kuva 21, Periaate tontinkäytöstä, kytketty omakotitalo, A-1 

• tontti 30,5x8,5 m 

• 1,5 m:n kadunpuolen tontin osa 

• ei autopaikkaa tontilla 

• Piha 12-17 m 

• Huoltokuja katualuetta tai puistoa 3-4 m 
 

 
Kuva 22, Periaate tontinkäytöstä erillisrakennus, A-2 ja pieni kytketty omakotitalo, A-1 
A-1 tontti 7x21 m, 2 kpl 

• 1,5 m:n kadunpuolen tontin osa 

• ei autosuojaa tontilla 

• Piha 10-15 m huoltokuja 1,6 m rasitteena viereisten tonttien kanssa 
A-2 tontti 18,1x12,5 m 

• Rakennus kiinni toisen naapurin rajassa 

• autopaikka tontilla 
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3. Atriumtalot A-2 5 kpl 

3.1 Yleistä 

Korttelirakenteeseen sijoittuu 5 kappaletta omatonttisia 
atrium-/luhtitalotontteja. 

 
3.1.1 Sovitus katuun 
Asuinrakennukset rajautuvat kiinni rakennusalan katu-
alueen puoleiseen rajaan. Sisäänkäynnit voi sijaita ku-
jien varressa tai korttelin sisäpuolelta. Kadun puoleinen 
tontin osa toteutetaan yhtenäisenä kadun/jalkakäytävän 
jatkeena. 
 
3.1.2 Materiaalit ja värit 
Rakennusten julkisivumateriaali ja värit muodostavat at-
riumkorttelissa yhtenäisen kokonaisuuden. Koko-
naisuus voi olla esimerkiksi yhtenäinen puutalokortteli, 
jossa rakennuksittain väri varioi, tai toteutus voi olla yh-
tenäinen atriumluhtitalo, jossa on yksi julkisivumateriaa-
liteema ja aukotus on yhtenäinen. Sisäpiha on atriumta-
lon/tontin yhteinen. Asunnoittaista väri-/materiaalivari-
ointia ei vaadita. 

 
3.1.3 Autopaikoitus 
Tontin autopaikoitus sijoittuu tontin välittömään lähei-
syyteen, kaupunkipientalojen kanssa yhteiselle LPA-
alueelle. Asuinrakennuksen rakennusalalle saa sijoittaa 
autopaikkoja rakennuksiin sekä enintään neljän auton 
ryhmiin pintapysäköintinä. Tällöin paikoitus on sovitet-
tava LPA-alueen yleissuunnitelmaan (katusuunnitelma). 
Em. pysäköinti ei saa estää LPA-alueen pysäköintiruu-
tujen käyttöä. 

 
 

Kuva 23-25; Yllä; atriumkortteleissa rakentamistapa voi olla 
yhtenäinen ja ne muodostavat kaupunkipientalojen 
julkisivunauhalle kontrastin ja sisäisesti yhtenäisen 
kokonaisuuden. Keskellä; Erillispientaloin toteutettu kortteli. 
Alla; yhtenäisenä atriumtalona toteutettu kokonaisuus.  
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4. Rivitalot AR/s 
 

4.1 Kreetantien rivitalot 

• Rivitalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Alueella olevia asuinrakennuk-
sia ja niihin liittyviä piharakennuksia ei saa purkaa. Muutokset asuin- ja piharaken-
nuksiin on toteutettava siten, että ne sijainnin, muodon, värityksen ja julkisivujen 
jäsentelyn osalta noudattavat alueella olevien rakennusten ominaispiirteitä. 

 
4.1.1 Kortteli AR/s 1312 tontit 11 ja 12 
Vanhan Loukonlahden kortteli 1312 on parhaiten säilynyttä alkuperäistä kokonaissuunnitelmaa yhdessä kaa-
van ulkopuolisten rinteeseen nousevien, Kreetantien lamellikerrostalojen kanssa. Korttelit muodostavat jat-
kossa oman historiallisen kerrostuman ja kaavalla ohjataan sen ominaispiirteiden säilymistä. Näitä ominais-
piirteitä on mm. korttelin väljyys, rakentamisen korkeus ja massoittelu yhtenäiseen koordinaatistoon, raken-
nusten yhtenäinen väri- ja materiaaliskaala, sekä rakennusarkkitehtuurin yksityiskohdat. 
Korttelialueelle ei ole osoitettu asemakaavassa täydennysrakentamista asuinrakentamiseen. Rivitaloille on 
näytetty rakennusalat nykyisten rakennusten mukaan. Saneerattaessa rakennuksia muutokset tulee hyväk-
syttää museoviranomaisella. Ohjaamalla yhtenäiseen rakennustapaan pyritään tukemaan kokonaisuuden yh-
tenäisyyttä ja AR/s -korttelin eroa uuden alueen monimuotoiseen dynamiikkaan. 
 

 
Kuva 26-27; Esimerkki rivitaloasunnosta, jota ohje koskee. 

 
4.1.2 Asuntokohtaisten talousrakennusten ja terassien rakentaminen 
Kaavaan on lisätty talousrakennusten rakennusalat sekä rakennusoikeutta pihavarastoille kokonaisrakennus-
oikeutena. Pihavaraston rakennustapa tulee olla yhtenäinen yksittäisessä rivitalossa sekä soveltaen ohjetta 
koko AR/s -korttelissa.  
Periaatteena on, että varastorakennus rakennetaan yksittäisessä rivitalossa symmetrisesti varaston takaseinä 
naapurin pihaan kiinni ja pääty rakennusalan pohjoisreunaan kiinni. Talousrakennus on yhtenäisessä koordi-
naatistossa tontin rakennusten kanssa. Talousrakennuksesta tulee laatia tyyppipiirustus, jonka mukaan talon 
kaikki varastot tulee rakentaa mukaan. Lasitettu ja katettu terassi saa olla enintään 3,5 m syvä ja asunnon 
levyinen. Yksittäisen varaston ja lasitetun terassin rakentaminen erikseen on sallittu.  Ao. kuvassa on esitetty 
pohjoispuolisen pihan rakentamisen periaatteet.   
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Kuva 28; Periaate rivitalon piharakentamisesta. 
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5. Erityistontit 
 

5.1 Kirkkokatu omakotitalot (4 kpl) 

5.1.1 Tavoite 

Erillispientalot sijoittuvat kapealle korttelialueelle Kirkkokadun varteen. Kreetantiellä ja Kirkkokadulla rakenta-
minen muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden vanhan Loukonlahden katumiljöössä ja tuo siihen uuden ajalli-
sen kerrostuman yhdessä Kreetantien uudiskerrostalon ja liikerakentamisen kanssa. Tavoitteena on muodos-
taa neljästä talosta rauhallinen, keskenään yhdenmukainen mutta ympäristöstään maltillisesti erottuva. 

 

5.1.2 Massoittelu ja paikoitus 

Asuinrakennus sijoittuu rakennusalan katualueen 
puoleiseen reunaan, metrin päähän tontin rajasta. 
Rakennukset on lisäksi rakennettava kiinni raken-
nusalan itäreunaan niin, että tonttien autopaikat ja 
tonttiliittymä sijoittuu rationaalisesti kaikilla ton-
teilla tontin länsireunaan. Rakennuksen itäjulkisi-
vun aukotus naapurin tonttia vasten on rajoitettu. 
Huoneiden pääikkunoiden sijoittaminen ko. sivulle 
ei ole sallittu. 
Tontille tulee osoittaa kaksi autopaikkaa. Kadun-
puoleiset tontin osat sovitetaan jalkakäytävään be-
tonikivipinnoin. Kiveys voi olla vettäläpäisevää 
nurmikiveä ja siinä voi olla myös viherrakentein to-
teutettuja osia. 
 
Tontin takaosa viettää voimakkaasti pohjoisreu-
nastaan viereiseen rivitalon pihaan. Tontin maas-
tonmuodot tulee huomioida niin, että pintavesiä ei 
johdeta naapuririvitalotontille. Rinne tulee muo-
toilla pengerryksin ja tukimuurein ja rakennusten 
sokkelit tulee sovittaa olemassa olevaan maas-
toon. Tontin istutettaville tontin osilla tulee säilyt-
tää tai istuttaa puita ja pensaita.  
 

5.1.3 materiaalit ja värit 

Julkisivuna tulee olla kaikissa rakennuksissa rap-
paus tai paikallamuurattu tiiliverhous. Tiilen väri 
muuratuissa rakenteissa on vapaa, rappauksina 
vaaleat sävyt tai valkoinen. Katon väri tulee kortte-
lissa olla yhtenäinen, savitiilen punainen. Lisäksi 
voi olla päämateriaalille alisteisia tehostemateriaa-
leja ja värejä.  
 

 
Kuva 29-30. Yllä, periaate tontin käytöstä. Alla, 
rakennusten massoittelu Kirkkokadun varressa. 
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5.2 Kortteli (1337) 

 
 

Kiilamaiseen kortteliin 1337 alueen keskellä si-
joittuu 11 omatonttista asuinrakennusta. Raken-
nusten tulee rajautua rakennusalan kadun puo-
leiseen rajaan. Tonttien leveys vaihtelee ja peri-
aate on kuten kytkettyjen omakotitalojen tontilla, 
rakennukset saa kytkeä toisiinsa ja rakentaa 
kiinni naapurin rajaan mutta pakottavaa mää-
räystä ei ole. Rakennusten välit ovat kapeita ja 
pääikkunat tuleekin suunnata pääsääntöisesti 
kadulle tai sisäpihan suuntaan. 
Tontit 1337/13-14 rajoittuvat katuaukioon ja nii-
den suunnittelussa tulee huomioida tämä suun-
tautuminen keskeiseen julkiseen tilaan. Asunto-
jen ikkunoita ja/tai sisäänkäynti tulee avautua au-
kion suuntaan. Muutoin rakentamistapa, katto-
muodot ja yksityiskohdat ovat hyvin vapaat. 
Puutarhurinkadun varressa sekä aukion varteen 
sijoittuvilla tonteilla autopaikat voi sijaita tontilla 
joko rakennuksessa tai pihapaikoituksena raken-
nusten välissä, muutoin autopaikat on kortteliin 
sijoittuvalla LPA-alueella. 
Korttelin halkaisee tonteille rasitteen muodostava 
palokuja, jota kautta on kulku jokaiselle tontille. 
 
Kuva 31-32. Korttelin sijoittuminen alueella. 
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 5.3 Satamakortteli 1359 

Kortteli sijoittuu keskeiselle paikalle ja asuinra-
kennukset rajautuvat satamaan ja keskusauki-
olle. Korttelissa ei ole tonttijakoa asunnoittain 
vaan se jakautuu kolmeen osaan. Tonttien raken-
tamisesta voi vastata rakentamisryhmä tai se voi-
daan luovuttaa rakennusliikevetoiseen toteutuk-
seen. Kortteli noudattaa periaatteiltaan ja raken-
nustavaltaan A-1 kortteleiden rakentamistapaa. 
Talojen julkisivut varioivat asunnoittain kuten 
omatonttisten kytkettyjen pientalojen kortteleissa 
(kohta 2). Asuntojen pääsisäänkäynti tulee olla 
kadun puolella. Asuntojen, jotka rajoittuvat katu-
aukioon tai satamaan, suunnittelussa tulee huo-
mioida tämä suuntautuminen keskeiseen julki-
seen tilaan. Liiketilan tai toimiston sijoittaminen 
julkisen tilan yhteyteen on tässä erityisen suota-
vaa. Asuntojen ikkunoita ja/tai sisäänkäynti tulee 
avautua aukion suuntaan. 
Korttelissa on sisäänrakennettu pysäköintirat-
kaisu. Ajo kortteliin on Kartanonpuistokadulta vie-
reisen LPA-alueen kautta.  
 
 
Kuva 33-34. Korttelin sijoittuminen alueella. 
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6. Kerrostalokortteli (AL) 1311/3 
Kreetantien varteen sijoittuu asuin- liike ja toimistotontti. Tontille on mahdollista rakentaa asuinkerrostalo sekä 
liikerakennus Kirkkoveräjäntien ja Kreetantien risteykseen.  
Tontinkäytöstä on laadittu maanomistajan toimesta yleissuunnitelma, jonka yleiset periaatteet on otettu kaa-
vamääräyksinä ohjaamaan tontin rakentamista. Rakennukset rajautuvat kiinni Kreetantiehen ja tontin kadun-
puoleiset pinnat tulee liittää kadun pintoihin kuten alueella yleensä. 
Asuinrakennus tulee noudattaa Loukonlahden lamellikerrostalojen koordinaatistoa ja mittakaavaa.  Julkisivu-
materiaalina tulee olla asuinkerrostalossa valkoinen poltettu tiili ja liikerakennuksessa tummempi vastaava 
paikallamuurattu verhous. Katutaso tulee olla toimintojen osalta elävä ja materiaaleiltaan viimeistelty ja laa-
dukkain materiaalein toteutettu. Tilojen tulee avautua Kreetantien suuntaan siten, että umpinaista seinää on 
mahdollisimman vähän. 
 
Kuvat 35-38. Tontin rakentamista on havainnollis-
tettu Arkkitehdin laatimassa viitesuunnitelmassa. (Q-
Ark Oy). 
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7. Kadut ja aukiot 
Katualue on ikään kuin tila rakennusten välissä ja toteutetaan yksinkertaisena kivettynä pintana. Olennaista 
on, että sekä katujen varsilla mutta erityisesti aukioihin rajoittuvat rakennukset liittyvät aukioon aktiivisesti. 
Toisin sanoen, aukiota ei ole ilman niihin rajautuvia rakennuksia ja rajaavat rakennukset eivät tee aukiota, 
mikäli pintojen liittyminen ja viimeistely ei tue kokonaisuutta. Aukotus ja sisäänkäynti suuntautuu mielellään 
aukion suuntaan. Alueella mahdollistettu asumiseen yhdistetty liiketila sopii erinomaisesti juuri aukioiden var-
sien asuinrakennuksiin. 
 
Kadun pintarakenteiden perusperiaatteet on esitetty katuympäristösuunnitelmassa ja ne täsmentyvät katu-
suunnittelussa. Yleisenä periaatteena on, että aina kun mahdollista käytetään läpäiseviä pintoja. Kapeimmilla 
huoltokujilla pintana voi olla hiekka. Pääkatujen istutuskaistat toteutetaan ilman korotettuja reunakiviä painan-
teina.  Kevyen liikenteenväylät ovat keskeisillä aukioilla kivettyjä, aukiot ovat kivettyjä ja ajorata on merkitty 
luonnonkivirajauksella muuten yhtenäiseen aukion pintaan. Muilta osin katualueet ovat pääsääntöisesti asfal-
toituja. Paikoitusruuduissa käytetään kadunvarsipaikoituksessa sekä LPA-alueilla nurmikiveä. 
 
Satama, aukiot, pääkadulta satamaan johtava Kirkkoveräjäntien osuus sekä pienemmät kadut rakennetaan 
ns. jaettuna tilana, eli sekä katualueiden läpi kulkeva, että sen sisäinen kevyt liikenne ja tonteille ajo limittyvät 
katualueella. Pääkaduilta tonteille ajoa ei ole, mutta muilla katualueilla se on pääsääntöisesti mahdollista. 
Alueen katusuunnitelmassa tullaan esittämään eri toimintojen tarkka yleissuunnitelma. 
 

7.1 Aukio pääkatujen risteyksessä 

 
 
Alueen kahden pääkadun risteyksestä muodostetaan aukiosommitelma 
alueen liikenteellisen solmukohtaan ja ytimeen. Pintamateriaalina käy-
tetään alueen laadukkainta kiveystä ja kalustuksella sekä rakennusten 
rajauksella risteykselle annetaan aukioluonne. Bussipysäkki, katulyh-
dyt, puuistutukset sekä ajoradan merkkaaminen katukiveen tekee tilasta 
intiimin ja laadukkaan, alueen tunnistettavan ytimen. Aukio jatkuu sata-
man suuntaan pintamateriaaleiltaan ja kalustukseltaan yhtenäisenä. 

 
Kuva 39. Aukion sijoittuminen rakenteessa. 
Kuva 40. Kahden pääkadun risteysalue muotoillaan katuaukioksi. 
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6.2 Sisääntuloaukiot 

 

7.2.1 Aukio itä 

Asuinalueelle tullaan idästä Kreetantien jatkeen ja Pääkadun risteykseen sijoittuvan puoliaukion kautta. Aukio 
toteutetaan torikivipintaisena ja se rajataan Pääkadusta puurivillä ja sitä jäsennetään yksittäisellä puulla. Au-
kiota reunustavien tonttien rakennukset liittyvät aukioon saumattomin pinnoin. Katusuunnitelmassa aukiolle 
on mahdollista sijoittaa 2-3 autopaikkaa. Ajo toria rajaaville neljälle tonteille on takapihan LPA-alueen kautta. 
Ulkoilureitti vanhan ja uuden alueen liitoksessa lähtee aukiolta ja se tulee huomioida sekä tonttien suunnitte-
lussa että aukion jäsentelyssä. 
 

  
Kuva 41, 42. Alueen sisääntulo idän suunnasta. Aukio sijoittuu Kreetantien ja Kartanonpuistokadun risteykseen. 

 
7.2.2 Aukio länsi 
Perttulantien kautta alueelle tultaessa sen varrella on puoliaukio eteläisen pitkäkadun risteyksessä. Aukio ko-
rostaa alueen sisääntulon, rauhoittaa ajonopeuksia ja on toiminnallisesti ajorataa. Risteysalue päällystetään 
torikivellä muusta ajoradasta poiketen. Lähikeräyspiste ja liittyminen Haikan kartanonpuistoon suunnitellaan 
laadukkaasti aukion osaksi. 
 

  
Kuva 43, 44. Alueen sisääntulo lännen suunnasta. Aukio sijoittuu Perttulantien ja Puutarhurinkadun risteykseen. 

7.3 Katuaukiot 2kpl 

Alueen länsiosassa katu levenee kahdeksi asuinrakennusten rajaamaksi katuaukioksi. Aukiot päällystetään 
katualueesta poiketen kokonaan torikivipintaisena. Katupuurivi ja paikoitus jatkuu aukiolla ja lähikeräyspiste 
sekä autopaikoitus sovitetaan aukion osaksi. Katusuunnitelmassa aukioiden toiminnot esitetään tarkemmin.  
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Kuva 45, 46. Aukio Kartanonpuistokadun länsipäässä. 

 

  
Kuva 47, 48. Aukio Puutarhurinkadulla. 

 

  

 
Kuva 49. Esimerkkejä muualta. Katu kaikille –ratkaisussa samaa ajorataa jakaa eri liikennemuodot. Ajoneuvoliikenne on 
alisteinen kevyelle liikenteelle ja jaettua katutilaa jäsennetään kadun pintarakentein. 
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8. Puistot 
Puistojen toteutustapa ja tarkemmat materiaalit sekä jäsentelyt esitetään erillisessä puistosuunnitelmassa, 
jotka laaditaan ennen alueen toteutusta valtuuston hyväksyttyä asemakaavan. Tässä käydään läpi puistojen 
toteutus- ja rakentamistavan periaatteita asemakaavan yleissuunnitelman mukaan.  

8.1 Loukonlahden ranta ja satama 

 
Rantapuisto on kokonaisuudessaan uutta aluetta erityisesti sekä laajemmin kaikkia kuntalaisia palveleva ja 
osa rantareittiä. Länsiosaltaan rantapuisto on luonnonmukainen ja vähäeleisesti rakennettu. Oheisessa yleis-
suunnitelmassa puiston toimintoja on esitetty viitteellisesti.  

 
Kuva 50, Loukonlahden rantapuiston yleissuunnitelma.  

 
 
 

 

 
 

Uimaranta laajenee 
idän suuntaan ja ve-
nepaikkoja poistuu 
tästä.  

Vanhan kivilaiturin 
puisto säilytetään hyvin 
rakentamattomana ja 
luonnontilaisena. 
Puusto muodostaa ran-
taan suojaisan piilopai-
kan.  

Lahden pohjukan 
rantaviiva säilytetään 
rakentamattomana ja 
luonnonmukaisena. 
Hirviojan juoksua 
muokataan hulevesien 
käsittelyjärjestelmäksi. 
 

Aallonmurtajalle va-
raudutaan rakenta-
maan yhteysaluslai-
turi.  

Vesirajaan sijoittuvat rantava-
jat toteutetaan kivilaituriperus-
tuksille kevyinä puurakentei-
sina. Vajojen eteläpuolinen 
piha sovitetaan maastoon 
hiekkapintaisena ja matonpe-
supaikka pengerretään tuki-
muuriratkaisuin. 

n. 80 kpl 
luonnonranta 
venepaikkaa 
sijoittuu sataman 
länsipuolelle. 
 

Rakennettuja kortte-
leita rajaa koko alu-
een läpi kulkeva ran-
takatu, kävelijöiden 
ja kevyen liikenteen 
laadukas rantaraitti. 
Väylän rannanpuo-
leinen reuna tuetaan 
tarvittaessa tukimuu-
rilla niin, että ranta 
sen järven puolei-
sella osalla on mah-
dollisimman luon-
nonmukainen. 

Polku 
rantaviivassa 
mukailee vanhaa 
linjausta. 
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8.1.1 Uimaranta 
Rantaa muokataan tuomalla hiekkaa ja jatkamalla uimarantaa jonkin verran idän suuntaan. Uimarannan ja 
Lahden pohjukkaan hulevesipuiston kautta laskevan Hirviojan suunnittelu laadukkaasti on tärkeä rannan yk-
siytyiskohta. Venepaikkoja poistetaan ja jäljelle jäävät toteutetaan rakennettuna telarantana. Uimarannan koh-
dalla suojapuustoa lisätään lähimpien rakennusten kohdalla. Rantareitti ja ulkoilupolku sovitetaan uimaran-
taan niin, että läpikulku ei häiritse uimarannan käyttäjiä. 
 

 
Kuva 51. Uimaranta. 
 

8.1.2 Satama 
Puisto muuttuu kokonaan rakennetuksi. Satamatoria rajaavat liittyvien korttelialueiden asuinrakennukset sekä 
rantamakasiini. Rantareitti kulkee sataman läpi kahtena eriluonteisena käytävänä. Urbaani rantareitti rajaa 
asuinkortteleita ja se on korostettu muusta torista erottuvalla kiveyksellä. Rantaa mukailee kävelijän rantareitti 
sorapintaisena ja maastoon sovitettuna. Olemassa olevaa puustoa säilytetään alueella. Rantaviivaan sijoittuu 
aallonmurtajan ja venelaiturin lisäksi rantavajat. Sataman itä- ja länsipään yhdistää pääkatuun paikoitusalueet.  

 

 
Kuva 52.  Satama toimintoineen. 
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8.1.3 Kartanonranta 
Länsiosassa rantapuisto muuttuu luonnontilaiseksi ja rantareitti rajaa rakennettuja kortteleita. Tasoero ranta-
reitin ja puiston välillä otetaan puiston kapeimmissa kohdissa kiinni tukimuurilla. Vanhan kivilaiturin metsikkö 
pysyy luonnontilaisena. 
 

 
Kuva 53. Loukonlahden ranta-alue länsiosa. 
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8.2 Haikan kartanon puisto 

 
Kartanonpuisto on osa Loukonlahden – Haikan alueiden välistä laajaa viherverkkoa. Sen metsäinen osa sekä 
pellon eteläreuna säilyy rakentamattomana ja puistoa kehitetään luonnonmukaisena puistometsänä. Karta-
nonpuisto liittyy Pyhäjärven rantaan kaavan ulkopuolisen, avoimen peltoalueen välityksellä. Puisto liittyy avoi-
messa maisemassa rakennettuihin kortteleihin pihoja rajaavalla puistokäytävällä. Latvusyhteys rantaan toteu-
tuu istutettuna puurivinä sekä Perttulantien yli uuden ja vanhan alueen liitoksessa.  

 

 
Kuva 54, Kartanonpuiston puiston yleissuunnitelma. 

 

 
 
 
 

Avointa peltomaise-
maa rajaavana ele-
menttinä on rakenne-
tut korttelit, joiden 
välistä aukeaa pitkiä 
näkymiä Haikan 
suuntaan. 

Peltoalueelle sijoittuu 
avoimempaa peli-
kenttää ja puuistu-
tuksia. 

Metsän suojassa ly-
myää Haikan karta-
non rakenteet ja talo-
jen perustukset. 

Lähialuetta palveleva 
hyötyjätepiste. 

Täydentäviä puuistu-
tuksia. 

Rantareitti solahtaa 
luonnontilaisena säi-
lyvään rantapuis-
toon. 

Kirkkokatu ja met-
sänreuna säilyy eh-
jänä ja nykytilassa. 
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8.3 Liikuntakampuksen puisto 

 
Liikuntapuistossa rakennukset liittävät alueen ympäröivään katuverkkoon ja kentät sekä puistomaisemmat 
alueet liittyvät rantareittiin sekä satamaan johtavaan hulevesipuistoon. Tasoerot kenttien välillä ratkaistaan 
tarvittaessa tukimuurein, jotta kenttien sovittaminen alueelle on mahdollista.  

 

 
 

 
Kuva 55, Liikuntapuisto. 

 
 

8.4 Loukonlahden tien puisto 

 
Pyhäjärven ja Loukonlahdentien vanhan alueen välinen puisto säilyy luon-
nontilaisena ja pitkälti nykytilassa. Alueen läpi kulkeva ulkoilureitti sovitetaan 
maastoon ja puustoon hienovaraisena polkuna. Alueelle ei sijoitu venepaik-
koja eikä muita toimintoja. 

 
Kuva 56, Loukonlahdentien puisto. 

 
 
 

Liikuntahallirakennus rajautuu 
Pereentiehen sekä alueen pää-
katuun Rakennuksen julkisi-
vuille on erityisiä vaatimuksia. 

Huoltorakennukset liittävät liikunta-
kampuksen uuden alueen asumi-
seen ja pääkatuun. Rakennuksien 
julkisivuille on erityisiä vaatimuksia. 

Vanhan Loukonlahdentie rivita-
lojen suuntaan Puistoalueelle 
säilytetään ja istutetaan suoja-
puustoa. Erottamaan asutusta 
puistotoiminnoista ja rantarei-
tistä. 

Kenttien väliset alueet sekä 
rantareitin varsi istutetaan puu-
istutuksin ja kulkureiteillä jä-
sennellään alueen eri toimin-
toja. Paikoitusalueen jäsente-
lyssä käytetään myös puita. 

Alueelle sijoittuu matkapuhelin-
masto, joka integroidaan alu-
een kenttien valomastoon.  
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8.5 Leikkipuistot 

 
Alueelle sijoittuu kaksi asemakaavassa leikkipuistoksi (vk) osoitettua puistoa. Salapuisto on korttelirakenteen 
sisällä oleva pieni taskupuisto, joka pitää ”löytää”. Se kalustetaan luonnonmukaisesti ja olemassa olevia puita 
säilyttäen. Kalustus valitaan niin, että luonnonmukaista metsänpohjaa säilyy mahdollisimman paljon. Haikan 
kartanon puiston kupeeseen pellolle sijoittuu toimintapuisto, johon sijoitetaan puistojumppalaitteita, pieni peli-
kenttä sekä muita toiminnallisuuksia. Toimintojen lomaan istutetaan joitakin puita kuitenkin niin, että avoin 
näkymä pellon suuntaan länteen säilyy. 

 

  
Kuva 57-57. Alueen kaksi leikkipuistoa. 

8.6 Hulevesipuistot 

 
Hulevedet johdetaan kahteen hulevesipuistoon, joissa suunnittelu-
teemana on vesielementti. Alueilla on nykyisellään virtaavat ojat. 
Luonnontilaisuus on niiden kehittämisen lähtökohta. Vesiaihetta 
täydennetään hulevesisuunnittelun keinoin muodostamalla niihin 
hulevesien viivyttämiseen ja kiintoaineiden laskettamiseen tarvitta-
via rakenteita. Olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään 
mahdollisimman paljon. Vesiaiheista pyritään luomaan myös toi-
minnallisia, leikittäviä ja helppokulkuisia. Pääreitit alueiden läpi 
(mm. rantareitti) muodostetaan selkeinä ja muu polkuverkosto sovi-
tetaan alueeseen hiekkakäytävinä. Pääkatu halkaisee lännen puo-
leisen hulevesipuiston ja se toteutetaan muuta katupoikkileikkausta 
kapeampana siltana puiston kohdalla. 
 
Kuva 59. Länsiosan hulevesipuisto. 
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Kuva 60. Itäosan ja urheilualueen hulevesipuisto. 
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9. Autopaikoitus 

9.1 LPA-korttelialueet 

 

• Saa rakentaa autokatoksia ja rakennelmia teknistä huoltoa varten. 

• Tulee varustaa sähköautojen lataamiseen riittävällä sähkösyötöllä. 

• Tulee alueen läpi mahdollistaa yleinen jalankulku. 

• Tulee alue rakentaa samaan laatutasoon kuin katualueet. 
 
Alueelle sijoittuu parikymmentä LPA-korttelia, joille sijoittuu merkittävä osa asukkaiden pysäköinnistä.  LPA-
tontit 1363/18, 1359/4 ja 1363/21 tarkoitettu asuntojen pysäköinnin lisäksi satama-alueen vieraspysäköintiin. 
 

  
Kuva 61, Alueen pysäköintipaikkojen sijoittuminen. 

 
Kytkettyjen, omarakenteisten asuinrakennusten kortteleissa (A-1) on asemakaavassa vaadittu yksi auto-
paikka. n. 50 tonttia on pienemmällä rakennusoikeudella (A-3) ja niissä autopaikkavaatimus on myös 1 ap 
tonttia kohti. Alueen atrium/rivitalotonteilla (A-2) autopaikka vaatimus on vähintään 1ap/85 km2. 
Pääkatujen varteen sijoittuessa asemakaavassa on liittymäkiellolla osoitettu tontit, joilla autopaikkoja ei voi 
sijoittaa tontille. Tällöin velvoiteautopaikat sijoittuvat kokonaan LPA-alueelle ja/tai kadunvarsipysäköintiin. Vie-
raspysäköinti on kokonaisuudessaan kadunvarsipysäköintinä.  
Tontin hankinnan yhteydessä lunastetaan siten myös autopaikat. Lähtökohtaisesti kaikilla alueen tonteilla on 
vähintään yksi autopaikka omalla tontilla tai nimettynä lähimmällä LPA-alueella. Kadunvarsipaikoille mm. 
asukkaan omien sähköpistokkeiden toteutus on haasteellisempi, joten ne on nähtävä selkeästi kakkosautojen 
lisäoptiona. Paikoitusruutujen määrä alueen yleissuunnitelman mukaan on n. 720 kpl. Karkeasti jaoteltuna ne 
sijoittuvat omalle tontille (160 kpl), LPA-alueille (420 kpl) ja kadunvarsiin (140 kpl). 
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9.2 Rakentamistapa 

  
LPA-alueet sijoittuvat kortteleiden väliin ikään kuin tyhjinä tontteina.  LPA-alu-
eiden viimeistely toteutetaan vastaavasti kuten katualueet. Paikoitusrivin ka-
dunpuoleiseen päähän sijoittuu aina kun mahdollista puu. Paikoitusrivistöä 
myös elävöitetään puuistutuksella n. 10 paikan välein. Paikoitusruudut merki-
tään pintarakentein tai maalauksin ja muut alueelle mahdollisesti sijoittuvat 
toiminnot jäsennellään vastaavasti kiveyksin ja istutuksin. Silloin kun LPA-alu-
een kautta kulkee kevyen liikenteen reitti, se merkitään myös pintarakentein. 
Kunta vastaa LPA-alueiden esirakentamisesta katusuunnitelmien mukaan ja 
ne tehdään valmiiksi ennen tonttien luovutusta.  
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