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1        LÄHTÖKOHDAT 

1.1     Rakentamisohjeiden tarkoitus 

Lepola II:n asemakaavalla ja rakentamisohjeilla tavoitellaan viihtyisää asuin- ja liikkumisympäris-
töä. Kaavaa täydentävien määräysten lisäksi rakentamisohjeissa on käytännön neuvoja siitä, kuin-
ka voidaan saada aikaiseksi hyvä talosuunnitelma.  
 
Rakentamisohjeiden tarkoituksena on helpottaa sekä yksittäisen tontin että kokonaisuuden kannal-
ta hyvän asuinalueen rakentamista. Toivottavaa on, että kaikki tonttien hakijat perehtyisivät huolel-
la näihin ohjeisiin ennen tontin hakua ja viimeistään ennen talonsa suunnittelutyöhön ryhtymistä. 
Rakentamisohjeet liitetään sitovina tontin luovutusasiakirjoihin. 
 
Rakentajan, suunnittelijan, rakennustarkastajan ja tarvittaessa kaavoittajan väliset neuvottelut jo 
suunnittelun luonnosvaiheessa ovat rakennushankkeen sujuvan etenemisen kannalta tärkeitä. 
Riittävän aikaisella vuorovaikutuksella voidaan välttää suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvat 
ylimääräiset kustannukset ja viivytykset. 
  
Erityisen vaikeasti rakennettavissa olevien tonttien tai erityisen hyviksi todettujen suunnitelmien 
kohdalla on mahdollista tulkita rakentamisohjeita joustavasti rakennustarkastajan ja kaavoittajan 
yhteisellä päätöksellä. 
 
 
1.2     Ympäristö ja maaperä 
 
1.2.1  Alueen yleiskuvaus 
 
Alue on pääasiassa sekametsäaluetta. Pohjoisosa rajautuu Ridasjärventien halkaisemaan pelto-
aukeaan. Peltoaukean laidassa on maastosta erottuva runsaspuustoinen mäki. Rakentamisohjei-
den kohteena oleva alue on suurelta osin taimikko- tai kasvatusmetsikkövaiheessa olevaa osittain 
soistunutta tuoretta kangasmetsää ja korpea.  
 
 
1.2.2  Maaperä ja rakennettavuus 
 
Alueella tehdyn rakennettavuusselvityksen mukaan rakennukset voidaan perustaa pääosin maava-
raisesti poistamalla pehmeämpi pintamaakerros. Jokaisen tontin osalta on kuitenkin tehtävä tontti-
kohtainen rakennettavuusselvitys, josta selviää rakennuksen perustamisolosuhteet, koska 
perustamisolosuhteet saattavat vaihdella tonttien kesken ja jopa tontin sisällä. Tontin omistaja vas-
taa kustannuksellaan tonttikohtaisista pohjatutkimuksista ja rakennusten perustamissuunnitelmista.  
 
Alueen rakennettavuusselvitys on rakentamisohjeiden liitteenä. 
 
 
1.2.3  Radon 
 
Alueen maaperässä saattaa esiintyä sellaisia määriä radonia, että sen torjumiseen on syytä varau-
tua. Radonpitoisuus saattaa vaihdella huomattavasti vierekkäisilläkin rakennuspaikoilla, ja koska 
rakennuspaikkakohtaiset radonselvitykset ovat kalliita, on viimeisimpien selvitysten mukaan katsot-
tu järkeväksi varautua jo rakentamisvaiheessa mahdollisen radonhaitan torjumiseen: jos radonpi-
toisuus osoittautuu haitalliseksi, on tällainen rakenteissa huomioitu järjestelmä mahdollista ottaa 
käyttöön vähäisin toimenpitein. Radonin torjunnasta löytyy lisätietoa mm. Ympäristöministeriön 
julkaisusta: “Radonin torjuminen pien- ja rivitaloissa” (Ympäristöministeriö opas 2, 1993). 
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2        RAKENNUKSET 
 
2.1     Yleistä suunnittelusta 
 
Hyvän rakennussuunnittelun perustana on järkevä tontinkäyttö. Rakennuksen suunnitteluun kan-
nattaa panostaa, koska suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon kaikki rakennuksen merkittävimmät 
ominaisuudet. Suunnittelun osuus rakentamiskustannuksista on pieni ja asiansa osaava suunnitte-
lija säästää rakentajalta helposti oman palkkionsa pienempien rakennuskustannusten kautta. 
 
Valmistaloratkaisuilla ei todennäköisesti saavuteta tontinkäytön, näkymien ja ilmansuuntien kannal-
ta parasta mahdollista ratkaisua. Toki Itselleen sopivan talon voi löytää myös talovalmistajien tyyp-
pitaloista, mutta tyyppitaloa valittaessa pitää ottaa huomioon samat asiat kuin alusta alkaen taloa 
suunniteltaessakin.  
 
 
2.1     Kerrosluku ja rakennusmassat 
 
Suurin sallittu kerrosluku on alueella kaksi, mikäs sallii 1-2 kerroksisten asuinrakennusten raken-
tamisen. Koska tonttien koko on rajallinen ja rakennusten sijoittuminen on määritelty suhteellisen 
tarkasti, paras lopputulos saavutetaan yksinkertaisella massoittelulla, mikä on yleensä myös kus-
tannustehokkain tapa rakentaa. 
 
Hyvä lähtökohta on, että kadulle päin rakennetaan suoraviivainen ja selkeä katujulkisivu. Jos ra-
kennuksessa on erikorkuisia osia, tulee korkeimman massan sijaita kadun puolella. Pihan puolella 
voi oleskelutiloja jatkaa erilaisilla terasseilla, viherhuoneilla ja kuisteilla.  
 
 
2.2     Rakennusten sijoittelu 
 
Asemakaavassa on suhteellisen tarkasti määrätty rakennusten sijoittuminen tontille. Lähtökohtana 
on, että asuinrakennukset sijoittuvat katujen varsiin rajaten näin yksityispihat katualueesta.  
 
Kaavassa on nuolilla osoitettu ne rakennusalan rajat, joihin asuinrakennukset on rakennettava kiin-
ni. Koko rajan puoleisen seinän ei tarvitse olla rajassa kiinni. Tällä kaavamääräyksellä pyritään 
rajaamaan yleinen katualue ja yksityinen piha-alue erilleen toisistaan ja luomaan yhtenäistä katuti-
laa. Rakennukset tulee sijoittaa siten, että pihat muodostavat rauhoitetun ja suojatun ulko-
oleskelutilan. 
 
Tonteille on järjestettävä auton kääntöpaikka ja soveltuva oleskelupiha. Oleskelupiha tulee sijoittaa 
asuinrakennuksen taakse kadulta katsottuna. Auton kääntöpaikan yhteyteen kannattaa sijoittaa 
yksi sisäänkäynti. 
 
Kaavassa on määritelty rakennusten harjansuunnat. Katujulkisivun näyttävyyteen kannattaa myös 
kiinnittää huomiota. 
 
 
2.3     Oleskelupihan rajaaminen 
 
Oleskelupihojen yksityisyyden turvaamiseksi kaava ohjaa rakentamista erillisiä talousrakennuksia 
suosivaksi. Tähän ohjaa myös asemakaavassa osoitettu talousrakennuksille osoitettu lisäraken-
nusoikeus. Uusille alueille, joissa olevaa kasvillisuutta on vähän hyödynnettävissä on erittäin tär-
keää rajata rakentamalla tontin rajoja. Yksityisyyden oleskelupihalla tulisi olla turvattu jo ensimmäi-
sinä asuinvuosina, jolloin kasvillisuus ei vielä anna riittävää suojaa. Tämän lisäksi rakennusten 
tilajärjestelyjä ja julkisivuja tulee suunnitella siten, että isot asuinhuoneiden ja oleskelutilojen ikku-
nat eivät avautuisi naapurin oleskelupihan suuntaan. 
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2.4     Rakennuksen korkeusasema ja maanpinnan muokkaus 
 
Asemakaavassa on määrätty, että sisääntulokerroksen lattiapinnan tulee olla vähintään 70 cm 
valmista katutasoa ylempänä. Suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida, ettei näkyvästä sokkelista 
tule liian korkeaa, vaan sen tulisi olla n. 300-700 mm korkuinen. Rakentaminen ei saa aiheuttaa 
rakennuksen korkeusaseman nostamista yli muutoin luontevan korkeusaseman. Maanpinnan mit-
tavia täyttöjä tai leikkauksia, jotka eivät ole välttämättömiä rakennuksen istuttamiseksi rakennus-
paikalle, ei saa tehdä. Maanpinta on muotoiltava siten, että pinta- ja kattovedet eivät johdu naapu-
rin tontille. 
 
 
2.5     Katot 
 
Katon värin tulee olla tumman harmaa tai musta. Rakennusten kattomuodon tulee olla harjakatto. 
Jos halutaan käyttää porrastettua harjakattoa, tulee rakennuksen korkeamman päämassan sijoit-
tua kadun puolelle. Rauhallisen kokonaisuuden saavuttamiseksi tulisi saman tontin kaikissa raken-
nuksissa olla yhtenäinen kattokaltevuus. Jos autosuoja on runkosyvyydeltään leveä, voidaan siinä 
käyttää loivempaa kattokaltevuutta kuin asuinrakennuksessa. Asuinrakennusten harjasuunta on 
määrätty kadun suuntaiseksi ja autosuojan/talousrakennuksen tontin sivurajan suuntaiseksi. Mer-
kittyjä harjansuuntia tulee ehdottomasti noudattaa.  
 
 
2.6     Julkisivut 
 
Rakennusten pääasiallisia julkisivumateriaaleja ei ole määrätty. Julkisivujen sommittelussa voi 
käyttää rohkeitakin ratkaisuja, kunhan kokonaisuudesta muodostuu riittävän rauhallinen ja ympä-
ristöönsä soveltuva. On toivottavaa, että rakennuksen näyttävin julkisivu tulee kadulle päin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Puu-Raksila, Oulu, 1930-luvulta (www.raksila.fi)
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2.7     Värit  
 
Julkisivujen värejä ei ole määrätty. Alueen visuaalinen yhtenäisyys saavutetaan yhtenäisellä kat-
tomuodolla ja kattojen värityksellä (tumma harmaa tai musta). Julkisivujen värisävyjen tulee kuiten-
kin olla ympäristöönsä soveltuvia. Naapurien kannattaa mahdollisuuksien mukaan vertailla talojen-
sa väritystä harmonisen kokonaisuuden saavuttamiseksi.  
 
Rakennusluvan julkisivupiirustuksiin tulee merkitä käytettävien värien koodit ja liittää värimallit.  
 
 
 
2.8     Energiatehokkuus 
 
Rakennuksen energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Energiatehokas rakennus sääs-
tää rakennustavan aiheuttamat lisäkustannukset yleensä jo elinkaarensa alkuvuosina. Lisäksi ra-
kennuksen energiatehokkuus nostaa rakennuksen arvoa ja on tulevaisuudessa todennäköisesti 
myyntivaltti. Suurin vaikutus energiatehokkuuteen on suunnitteluvaiheessa tehtävillä valinnoilla, 
kuten rakennuksen vaippaan ja ilmanvaihtoon liittyvillä ratkaisuilla. 
 
Ympäristöministeriö on asettanut uudet rakennusten energiakulutusta koskevat vaatimukset. Ne 
koskevat uusien rakennusten lämmöneristystä, ilmanvaihtoa ja sisäilmastoa. Määräyksillä ja ohjeil-
la pyritään säästämään energiankulutusta 25 - 30 % aiempaan rakentamiseen verrattuna. Raken-
nuksen vaipan eli mm. ulkoseinien, kattojen ja ikkunoiden lämmöneristysvaatimuksia on kiristetty 
n. 30 % aiemmasta. 
  
Rakentajalle näkyvin muutos on rakennuksen energiatodistus ja lämpöhäviölaskelmat. Energiato-
distuksen laatii pääsuunnittelija rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Energiatodistuksen avulla 
voidaan vertailla rakennusten energiatehokkuutta. 
 
Lepola II:n alueen rakennukset suositellaan rakennettaviksi nk. matalaenergiataloina. Matalaener-
giatalolla tarkoitetaan rakennusta, joka energiatehokkaan rakennustapansa ansiosta kuluttaa vain 
puolet normaalit rakentamismääräykset täyttävän talon tarvitsemasta energiasta. Rakentamisvai-
heessa huomioidaan paremmin mm. rakenteiden, talotekniikan ja sähkölaitteiden energiatehok-
kuus. Matalaenergiarakentamisen kustannusvaikutukset normitasoon verrattuna ovat kohtalaisen 
pienet. Lämmöneristys- ja ilmanvaihtomääräysten aiheuttamat lisäkustannukset ovat keskimäärin 
n. 2-3 %. Rakennuksen käytön aikana nämä kustannukset säästetään usein nopeastikin, kuitenkin 
enintään noin 10 vuodessa, rakennuksen energiankulutuksessa ja muissa käyttökustannuksissa. 
 
Energiatehokkaampi, paksumpi seinärakenne ei kuluta tontin rakennusoikeutta, sillä ulkoseinära-
kenteen 250 mm:n ylittävän osuuden voi MRL 115§:n mukaisesti vähentää rakennusoikeuteen 
laskettavasta kerrosalasta. 
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3        TONTTI JA PIHAJÄRJESTELYT     

3.1     Palomääräykset 

Rakentamisessa tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman RakMK E1 ja E4 -osien 
määräyksiä. Seuraavasta taulukosta saa suuntaa asuinrakennusten palo-osastointivaatimuksista. 
 

Pientalot eri tonteilla 

Talojen etäisyys 
4-8 m 

Molempien rakennusten ulkoseinä EI 30. 
Sallitaan 5 kpl enintään 0,2 m2:n tavallisia avattavia ikkunoita. Sei-
nään saa tehdä halutun määrän enintään 2 m2:n kokoisia kiinteitä 
ikkunoita, jos ikkunat tehdään E 30 -luokkaisina lankalasista, lasitii-
lestä tai palolasista. 

Etäisyys yli 8 m Ei vaatimuksia. 

 
 

Pientalot samalla tontilla 

Talot yhdessä Asuntojen välinen seinä EI 30. 

Talojen etäisyys  
alle 4 m 

Rakennuksen ulkoseinä EI 30 
Toisen talon ulkoseinällä ei ole vaatimusta, jos osastoiva ulkoseinä 
on suunniteltu molemminpuolista paloa vastaa. Jos ulkoseinä on 
suunniteltu EI 30 -luokkaan vain sisäpuolista paloa vastaan, mo-
lemmissa taloissa on sama paloluokkavaatimus. 
Ei tavallisia ikkunoita. Jos ikkunat tehdään E 15 -luokkaisina esi-
merkiksi lankalasista, lasitiilestä tai kirkkaasta palolasista, saa sei-
nään tehdä enintään 2 m2:n kokoisia kiinteitä ikkunoita silloin, kun 
seinien keskinäinen etäisyys on yli 1,5 metriä. Eristävällä (EI 15 -
luokkaa) palolasilla ei etäisyysrajoituksia ole. 

Talojen etäisyys  
4-8 m 
 

Rakennuksen ulkoseinä EI 30. 
Toisen talon ulkoseinällä ei ole vaatimusta, jos osastoiva ulkoseinä 
on suunniteltu molemminpuolista paloa vastaan. Jos ulkoseinä on 
suunniteltu EI 30 -luokkaan vain sisäpuolista paloa vastaan, mo-
lemmissa taloissa on sama paloluokkavaatimus. 
Sallitaan 5 kpl enintään 0,2 m2:n tavallisia avattavia ikkunoita. Sei-
nään saa tehdä halutun määrän enintään 2 m2:n kokoisia kiinteitä 
ikkunoita, jos ikkunat tehdään E 15 -luokkaisina lankalasista, lasitii-
lestä tai palolasista. 

Etäisyys yli 8 m  Ei vaatimuksia. 

 
 
Autosuojat ja talousrakennukset tulee palo-osastoida myös samalla tontilla sijaitsevista muista ra-
kennuksista, mikäli ne sijaitsevat alle neljän metrin päässä toisesta rakennuksesta. Erillistä au-
tosuojaa ei tarvitse palo-osastoida, kun sen etäisyys saman tontin rakennuksesta on vähintään 4 
metriä ja autosuojan pinta-ala alle 60 m2. Yli 60 m2 autosuojan tulee olla vähintään 8 metrin päässä 
toisesta rakennuksesta, jotta palosuojausvelvollisuutta ei tule. Samaten autosuojan tulee olla vä-
hintään 8 metrin päässä naapuritontin rakennuksesta, jotta palosuojausvelvollisuutta ei tule. 
 
Jos etäisyys on edellä mainittuja pienempi, autosuoja erotetaan asuintiloista luokan EI 30 raken-
nusosin. Osastoivassa seinässä olevalta ovelta edellytetään 15 minuutin palonkestävyysaikaa. 
Lämmöneristetyn ulko-oven voidaan yleensä katsoa täyttävän tämän vaatimuksen. 
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3.2     Autopaikat 

Erillisen autosuojan, tallin tai katoksen, rakentamista suositellaan. Asemakaavassa  on osoitettu 
tätä varten oma ohjeellinen rakennusala. Asemakaavassa on annettu autotallille, varastoille ja ta-
lousrakennuksille lisärakennusoikeutta 20 % tontin varsinaisesta kerrosalasta. Autotalli tai -katos ja 
pihaan ajo on toteutettava siten, että auton mahtuu kääntämään omalla tontilla ennen kadulle aja-
mista. Näin vältetään vaaratilanteita, joita helposti syntyy jos auto peruutetaan suoraan kadulle. 
Kääntöpaikka toimii samalla myös vieraspaikkana.  
          

 
 
Tonttiliittymän leveys saa olla enintään 5 metriä. Tonttiliittymiä suunniteltaessa tulee huomioida 
riittävät näkemäalueet, jotta riittävä liikenneturvallisuus on taattu. Tontin ajoneuvoliittymän sijaintia 
ja leveyttä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon katualueelle valmiiksi rakennetut valaisinpylväi-
den jalustat, sähkö- ja puhelinlaitosten rakenteet yms., koska valmiita rakenteita ei siirretä. Tar-
kempia tietoja katu- ja valaistussuunnitelmista voi tiedustella alueen katu- ja kunnallistekniikan 
suunnittelijoilta (vaihde p. 87181). 
 

3.3     Aidat 

Tonttien välisille rajoille suositellaan istutettavaksi pensasaitoja, mutta rakenteellisiakin aitoja saa 
käyttää yhdessä istutusten kanssa. Tonttien välisistä aidoista on sovittava naapurien kesken. Tont-
tien kadunpuoleisille sivuille voi rakentaa aidan, mutta sen tulee sijaita samassa linjassa rakennuk-
sen kadunpuoleisen pääjulkisivun kanssa. Aitojen sijoituksessa on huomioitava liikenneturvallisuu-
den edellyttämät näkemäalueet.  
 

3.4      Istutukset 

Kaavassa on määrätty tonttien kadunpuoleisille reunoille istutettavaksi puurivi. Puiden tulee olla 
Kotipihlajia (Sorbus aucuparia). Kullekin tontille tulee istuttaa kadun varteen kolme puuta. Puut 
tulee istuttaa yhden metrin etäisyydelle katualueen rajasta tasaisin välein. Istutettavien taimien 
tulee olla noin kaksi metriä korkeita. 
 
Rakennuslupahakemuksessa on esitettävä pihasuunnitelma, johon on merkitty rakennusten, jä-
teastian, aitojen ja terassien paikat, käytettävät pintamateriaalit ja istutukset. Pihasuunnitelma voi 
olla erillinen tai sisältyä asemapiirrokseen. Mittakaavan tulee olla 1:200. 
 

3.5     Jätehuolto 

Jäteastia tulee aidata. Se suositellaan myös katettavaksi. Jäteaitaus tulee sijoittaa lähelle kadun-
puoleista rajaa jätehuollon helpottamiseksi.  
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3.5     Säilytettävät luonnonelementit 

Useimmilla tonteilla kasvaa luonnontilaista puustoa, jota tulee säilyttää mahdollisimman paljon 
etenkin tonttien takaosissa. Säilytettävä puusto pehmentää uudisrakentamisen vaikutusta ja on 
merkittävä viihtyisyystekijä. Osan tontista voi jättää muutenkin luonnontilaiseksi esimerkiksi alus-
kasvillisuuden suhteen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visio Iltalenkistä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE: Asemakaavakartta ja -määräykset, havainnekuva sekä rakennettavuusselvitys 


