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PUUMALAN KUNTA
RAKENTAMISTAPAOHJEET

1.  YLEISTÄ
Rakennustapaohjeiden tavoitteena on auttaa alueen rakentajia toteutta-
maan tasokas, yhtenäinen ja viihtyisä sekä ympäristöönsä sopiva asunto-
alue, mikä on kaikkien asianosaisten etu. Ohjeet auttavat sekä rakentajia
että tarkastus-toimea alueen suunnittelu-, valvonta- ja rakentamistehtävis-
sä.

Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavaa määrittelemällä ne periaat-
teet, joita lakiin perustuvien rakentamissäännösten lisäksi alueella nouda-
tetaan. Ohjeet sisältävät suosituksia julkisivumateriaaleista ja -väreistä, ra-
kennusten sijoittamisesta ja muodosta sekä alueen yleisilmeestä. Tontin
ostaja sitoutuu noudattamaan näitä kauppakirjan liitteenä toimitettavia ra-
kennustapaohjeita. Ohjeet saatetaan rakennussuunnittelijan tiedoksi.

Jotta kaikki rakentamisprosessiin liittyvät asiat tulisivat huomioiduksi, kan-
nattaa jo ennen suunnittelun aloitusta olla yhteydessä rakennusvalvontaan.
Rakennusvalvonnasta saa tietoa vielä rakentamattomien mutta jo raken-
nusluvan saaneiden rakennusten ulkoasusta, jolloin varmistetaan uuden ra-
kennuksen sopeutuminen ympäristöönsä.

 2.  KOTINIEMEN ALUE

Alue sijaitsee kantatie 62 länsipuolella juuri ennen Puumalansalmen siltaa
kaakosta tultaessa. Kirkonkylän taajama on noin 1 km päässä Kotiniemen
alueesta Puumalansalmen toisella puolella. Asemakaava-alue sisältää Sai-
maan rantaviivaa noin 4,6 kilometrin matkalla.

Alueen pohjoisosassa Kotiniemen kärjessä on voimassa oleva pientalopai-
notteinen asemakaava, jonka toteutumisprosentti on korkea. Nyt laadittu
asema-kaavan laajennus on suoranainen jatke toteutuneelle asemakaaval-
le.

Suunnittelualueen länteen avautuvat rannat ovat pohjoisosassa pääasiassa
karuja kivi- ja sorarantoja, hiekka- ja hiesurantoja esiintyi vain suojaisissa
lahdelmissa. Kaava-alueen eteläosassa on laajempia hiekkarantoja.

Maasto on alueella korkeuseroiltaan vaihtelevaa ja havupuuvaltaista.

Alueen rannat laskevat lyhyen rantaterassin jälkeen pääsääntöisesti hyvin
jyrkästi, jonka vuoksi rantautuminen on helppoa. Niemet ovat kallioniemiä,
joista osa on matalahkoja silokallioniemiä ja osa korkeita kalliojyrkännenie-
miä. Korkeat kallioniemet ovat suunnittelualueen suorilla ja avarilla ranta-
viivoilla maisemallisia kiintopisteitä. Alueen vedet ovat dysoligotrofisia.

 3.  ASEMAKAAVA

Asemakaavassa alue on varattu erillispientalojen kortteleiksi ja katu- sekä
lähivirkistysalueiksi. Asemakaava-alueelle on varattu myös kortteli julkisia
palveluja varten.

Kotiniemeen asemakaava-alueelle muodostuu 86 uutta AO tonttia. Tonttien
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keskikoko on noin 1 700 m2. Erillispientalotonttien rakennustehokkuus on
0.20 (e = kerrosalan suhde tontin pinta-alaan).  Keskimääräinen rakennus-
oikeus tonteilla on 340 k-m².

Asemakaavassa määrätään rakentamisesta seuraavasti:

Rakennukset tulee pyrkiä porrastamaan maaston muodon mukaisesti.

Kiinteistön rakennukset on liitettävä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkos-
toon.
Mikäli kiinteistön jätevesiä ei voida johtaa kunnan viemäriverkkoon viet-
to-viemärillä, vastaa kiinteistö jätevesien pumppaamisesta omalla kustan-
nuksellaan.

4.  RAKENTAMINEN

Sijoittelu

Kaikki tontit rajoittuvat (poislukien 1)  puistoon tai vesialueeseen.

Tätä erityispiirrettä tulee hyödyntää rakennusten sijoittelussa tontilla. Eri-
tyisesti erilliset talousrakennukset tulee sijoittaa siten, ettei viereisen tai
kadun toisella puolella olevan tontin näkyvyyttä vesistöön tai puistoon es-
tetä.

Pääsääntöisesti rakennukset tulee sijoittaa siten että piha-alue muodostuu
etelä-, lounaissektoriin tonttia.

Erityisesti ranta-alueen kortteleissa rakennusten tulee myötäillä luonnollis-
ta maanpintaa. Jos rakennuspaikan korkeustasoeroista johtuen joudutaan
suorittamaan leikkaus- ja täyttötöitä, nämä toimenpiteet on suoritettava
hienovaraisesti olemassa olevaa kasvullisuutta säilyttäen. Mahdollisen tuki-
muurin korkeus saa olla enintään 80 cm, täyttöluiskien enimmäiskaltevuus
1:2.

Maaston leikkauskohdat ja tukimuurit pehmennetään istutuksin. Maaston
täyttökohdissa tulee huomioida myös se, etteivät suuret puut kestä täyt-
tö-maata puun tyvellä. Säilytettävät puut olisikin suositeltavaa suojata
esim. tukimuurilla. 

Portaiden ja kulkuväylien suunnittelussa tulee huomioida talviolosuhteet ja
kunnossapito. 
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Muodot

Rakennusten arkkitehtuurin tulee sopia maisemaansa ja kulttuuriympäris-
töönsä. 

Asemakaavassa tonteille osoitetut kerroslukumerkinnät I u¾ ja ½k I u¾
mahdollistavat esimerkiksi seuraavanlaiset ratkaisut:

Kellarin rakentaminen on suositeltavaa, jos siten voidaan välttää suuret
maa-täytöt.
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Yli 10 m syviä rakennusrunkoja tulee välttää. Julkisivut suositellaan porras-
tettaviksi vähintään 1 metrin syvyisillä porrastuksilla enintään 15 metrin
pituisiin yhtenäisiin osiin.

Alueelle soveltuvia kattomuotoja ovat harja- ja pulpettikatto sekä näiden
yhdistelmät. Kattokaltevuuden sallittu vaihteluväli on 1:1,5 – 1:2,5. Katto-
kaltevuuden tulee olla vierekkäisten ja harjaltaan samansuuntaisten raken-
nusten välillä yhtenäinen. 

Päärakennuksen tulee olla selvästi hallitseva, ts. piharakennukset eivät saa
olla isompia.

Käyttöullakkojen yhteyteen suositellaan rakennettavaksi lapeikkunoita ja
-lyhtyjä.

Materiaalit

Julkisivut voivat olla joko puu- tai kivirakenteisia. Suositeltavaa on julkisi-
vujen keventäminen jaottelemalla niitä kahdella eri pintamateriaalilla. Puu-
verhoilun, vaaka- tai pystypaneeli/rimalaudoituksen, suositellaan jatketta-
van yhtenäisenä julkisivupinnoittain. 

Kivirakenteiset julkisivut voivat olla joko sileäksi rapattuja tai puhtaaksi-
muurattuja. Sileänä rappauksena pidetään rappausta jonka kiviaineksen
suurin raekoko on 3mm. Tiilien tulee olla sileitä tai harjattuja, lohkotiiltä ei
saa käyttää. Vain osa-alueilla 3 ja 4.

Puupintoihin suositellaan hienosahattua paneelia.   Hirsijulkisivut sallitaan
sivuiltaan tasaisiksi höylätyistä hirsistä, lyhytnurkkaisina ja peittomaalat-
tuina.

Katteen materiaali on vapaasti valittavissa mutta suositellaan aitoja, elävä-
pintaisia materiaaleja kuten tiili-, aaltominerit- ja huopalaattakatteita. Laa-
tutuotteiden halpoja jäljitelmiä tulee välttää.

Värit

Yhtenäisen yleisilmeen luonnissa värityksellä on keskeinen rooli. Aluera-
jaukset ja värimääritykset esitetään viimeisellä aukeamalla. Myös tiilien vä-
rivalinnoissa tulee pyrkiä noudattamaan annettuja ohjeita mahdollisuuksien
mukaan. 
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5. PIHAT
Rakennuslupahakemukseen tulee liittää erillinen pihasuunnitelma.
Pihoille suositellaan selkeitä, alueelle soveltuvia ratkaisuja ilman suuria
pengerryksiä ja leikkauksia. Erityisesti rannanläheisillä tonteilla tulee puus-
toa pyrkiä säilyttämään tontilla mahdollisimman paljon.

Tonttien peruskasvillisuutena suositellaan alueella luontaisena esiintyviä la-
jeja. Peruskasvillisuuden lisäksi voidaan istuttaa täydentäviä lajeja, puita ja
pensaita kuten pihlaja, orapihlaja jne.

Nurmetettu alue voidaan yhdistää muuhun alueeseen istutuksin esim. luon-
non kivetyksin.

Kuivatus

Rakennuspaikan sade- ja sulamisvedet on johdettava puisto- tai katualu-
eelle avo-ojiin tai maaperäimeytykseen rakennuspaikalla. Suunnitelma em.
toimenpiteestä on esitettävä pääpiirustussarjan asemapiirroksessa. 

Autopaikat

Asuinrakennus ja autosuoja suositellaan rakennettavaksi erilleen. Autosuo-
jan materiaalien ja värityksen tulee olla samat kuin päärakennuksessa. Au-
tokatoksen ja kadun välille tulee jäädä tila yhden auton pysäköintiä varten.

Liittymät ja aitaaminen

Tonttiliittymän leveys ei saa ylittää viittä metriä. 

Tonttien aitaukseen suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti pensaita. Ra-
kennettavien aitojen tulee muodostaa kaduittain yhteensopiva kokonai-
suus. Aidan rakentamisesta tulee jättää rakennusvalvonnalle kirjallinen il-
moitus rakennusjärjestyksen mukaisesti. Aidan enimmäiskorkeus on
120cm, jottei se katkaise kenenkään olevaa näköyhteyttä järvelle.

Esimerkki aidan porrastamisesta maaston mukaan.
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Kasvillisuus

Puustoa tulee pyrkiä säilyttämään tonteilla mahdollisimman paljon. Istutet-
tavaksi määrätylle tontin osalle on istutettava puita ja pensaita vähintään 1
puu/50 m², 10 pensasta/75 m².

Alueelle istutettavien puiden tulee soveltua alueen olevaan puulajistoon ja
kasvuvyöhykkeeseen. Pihojen nurmialueet on suositeltavaa rajata pihan ta-
saisimmille osille. Vaihtoehto nurmettamiselle on alueella luontaisena esiin-
tyvien varpujen käyttö ja kulutukselle alttiiden pintojen vahvistaminen esi-
merkiksi laatoituksella.
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6. POHJAVEDEN SUOJELU

Osia Kitulanniementien länsipuolista kortteleista 230, 231, 232, 233 (koko-
naan), 234, 238 ja 239 sijoittuu pohjavesialueelle.

Asemakaavassa on annettu määräys, jonka mukaan alueella on kielletty
sellainen rakentaminen ja toimenpiteet joista voisi aiheutua vesilain 1. lu-
vun 18 §:n ja ympäristönsuojelulain 1. luvun 7 ja 8 §:n tarkoitettuja seu-
rauksia.

Pohjavesialueen vuoksi yllä mainituissa kortteleissa tulee edellä mainitun
lisäksi noudattaa seuraavia periaatteita:

Tonteilla suositellaan pelletti tai sähkölämmitystä. Mikäli öljylämmitys ra-
kennetaan, on öljysäiliöt sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai maanpääl-
le tiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään säiliön tila-
vuutta. Öljysäiliö on varustettava ylitäytön estimellä.

Katualueet ja piha-alueella sijaitsevat auton seisontapaikat suositellaan
suojattavaksi tiiviillä pintarakenteella.

7.   VÄRIALUEET

 Sävyt

Taulukossa esitetyt värisävyt ovat suuntaa antavia suosituksia. Toivottavaa
olisi kuitenkin rannanläheisten korttelien noudattavan esitettyjä värisävyjä.

Osa alue 4

k o r t t e l i t
220,221,225,229,230

Osa alue 1 ja 2

r a n t a k o r t t e l i t
222,235,243

Osa alue 3

k o r t t e l i t
231-234,238,239

Osa alue 1 ja 2

r a n t a k o r t t e l i t
222,235,243

julkisivut 9612 Au-
rinko

9622 Ra-
parperi

9 6 1 1
Omena

9 6 5 3
Sini

9 6 0 2
Tuike

9 6 2 5
Toukokuu

9 6 2 4
Lumme

9646 Sa-
rastus

9616 Esik-
ko

9633 Un-
tuva

9601 Aa-
mu

9642 Aa-
va

katot punainen/
punaruskea

M u s t a /
t um man
harmaa

punainen M u s t a /
t um man
harmaa
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lisäosat päävärin valkoisella taitettu tai astetta tummempi sävy / maalarin valkoinen
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Alueet
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8.  POSTILAATIKOT, JÄTEPISTEET JA VALAISIMET

Postilaatikot sijoitetaan yhteisesti katujen varsille rakennettuihin suojaka-
toksiin. 

Kuva 1 Esimerkki yleisesti käytetystä postilaatikkokatosmallista.

Jätehuollon järjestämisessä noudatetaan Puumalan kunnan jätehuoltomää-
räyksiä. Jäteastiat sijoitetaan rakennuspaikalle. Jäteastioiden sijoitusalue
rajataan pensasistutuksin tai aitarakennelmin. Jätepisteen voi sijoittaa yh-
teisesti naapurin kanssa yhteiselle rajalle.

Pihavalaisimina käytetään puistovalaisimia (korkeus enintään 2,5m) tai
matalia pollarivalaisimia. Katuvalaisimen tyyppisiä valaisimia ei tonteilla
tule käyttää.

9. RAKENTAJAN MUISTILISTA

Huomioi rakennuksen sijoittamisessa tontin ja alueen pienilmasto
Ryhmitä huonetilat lämpötilavyöhykkeiden mukaisesti: eniten läm-
pöä vaativat tilat keskelle rakennusta sydänmuurin ympärille ja ra-
kennuksen eteläosiin
Pyri huoneiden sijoittelussa hyödyntämään passiivista aurinkoener-
giaa suuntaamalla ikkuna-alasta min. 50% etelään ja min. 20%
itään ja länteen
Suosi puuta tai kiveä eri muodoissaan rakennusmateriaalina
Hyödynnä paikallisia tuotteita ja osaamista
Satsaa rakennuksen vaipan tehokkaaseen lämmöneristykseen
Valitse energiaa säästävät ikkunat ja ovet
Säästä tontin kasvillisuutta ja maaperää
Asenna lämmön talteenotto ilmanvaihdon poistoilmaan
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Suosi ekologisia energiamuotoja
Huomioi mahdollisuus liittyä tulevaisuudessa kaukolämpöverkkoon
Käytä sisäilman kannalta parhaita materiaaleja
Kierrätä rakentamisen aikaiset jätteet hyötykäyttöön 


