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YLEISTÄ

Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla esitettyjä määrä-
yksiä ja olla ohjeena rakentajille ja suunnittelijoille. Tarkoituksena on varmistaa, että
alueesta muodostuu kaupunkikuvallisesti laadukas, yhtenäinen ja ympäristöönsä so-
piva viihtyisä kokonaisuus.

Ennen rakennushankkeen aloittamista tulee huolella tutustua asemakaavaan ja määrä-
yksiin, tähän rakentamistapaohjeeseen sekä Huittisten kaupungin voimassa olevaan
rakennusjärjestykseen. Suunnittelun alkuvaiheessa tulee ottaa yhteyttä kaupungin ra-
kennusvalvontaan.

RAKENNUSTEN SIJOITUS TONTILLA

Rakennusten sijoittelussa ja pihojen suunnittelussa on erityisesti huomioitava kaupun-
kikuva, maisema, rakennusten ja pihatilojen ilmansuunnat, tuulisuus, auringonvalo ja
ympäristön näkymät.

Havainnekuvassa on esitetty yksi vaihtoehto rakennusten sijoittelusta, mutta muunlai-
nenkin sijoittelu on mahdollista. Havainnekuvassa kuvattu rakennusten muoto ja koko
eivät ole sitovia.

Rakennusten vähimmäisetäisyys tontin rajoista on 4 metriä ja naapuritontilla olevasta
rakennuksesta vähintään 8 metriä.

Tonteille ei saa rakentaa kokonaan tai pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella olevaa
kellarikerrosta.

RAKENNUSTEN MUOTO JA KOKO

Rakennuksissa suositellaan käytettäväksi selkeitä rakennusmassoja. Alueelle tulisi ra-
kentaa arkkitehtuuriltaan moderneja asuinrakennuksia ja rakennuksissa suositellaan
käytettäviksi selkeitä rakennusmassoja. Rakennuksen nelinurkkainen muoto toimii
parhaiten energiataloudelliselta kannalta ja muotoa voi täydentää erilaisilla terasseilla
ja kuisteilla. Valoisuuden kannalta on suositeltavaa rakentaa asuinrakennukset ka-
pearunkoisiksi.

KATTO JA KATTOMATERIAALI

Alueelle saa rakentaa harja- ja pulpettikattoisia rakennuksia. Mansardi-, auma- ja ta-
sakattoisia rakennuksia on vältettävä. Kattomateriaaliksi sopii tiili, konesaumattu pelti
tai huopa. Rakennusten kattomuodon tulee olla kortteleittain yhtenäinen. Suositeltava
kattokaltevuus on 18º-26º.

JULKISIVUMATERIAALI JA -VÄRITYS

Rakennusten julkisivumateriaalina suositellaan käytettäväksi puuta, tiiltä tai rappa-
usta. Julkisivuissa tulisi käyttää yhtä selkeää päämateriaalia, joka voi olla mm. peitto-
maalattu puu, puhtaaksi muurattu sileä savitiili tai rappaus. Julkisivuissa ei saa käyttää
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lohkotiiltä. Alueelle ei hyväksytä pyöröhirsi- ja/tai pitkänurkkarakennusta. Puuver-
hoiluja julkisivussa ei saa jakaa useisiin eri laudoitusalueisiin vaan tulisi pysyä yhden-
suuntaisessa ja yksivärisessä laudoituksessa.

Julkisivuissa suositellaan käytettäväksi lämpimiä ja murrettuja värisävyjä. Puhtaan
valkoista julkisivua ei hyväksytä. Rakennuskohtainen värityssuunnitelma tulee esittää
rakennuslupahakemuksen yhteydessä värimalleineen.

RAKENNUSTEN SOVITTAMINEN MAASTOON

Suhteellisen voimakkaat maaston korkeuserot ovat luonteenomainen piirre alueelle.
Korkeuseroja tulisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään uudisrakennuksia
suunniteltaessa. Tontin ja rakennusten korkeusasemien määrittelyssä ympäristön kor-
keudet on otettava huomioon. Rakennukset on sovitettava maastoon, eikä luonnollista
maanpinnan korkeutta saa oleellisesti muuttaa. Rinnemaastossa suositellaan kerrosten
porrastamista maaston muotojen pienipiirteisyyden säilyttämiseksi.

Tontin korkeuserojen käsittely tontin käyttösuunnitelmassa on suotavaa. Asemakaa-
vamääräyksissä esitettyä luiskan maksimikaltevuutta (1:3) jyrkemmät korkeuserot
suositellaan tehtäväksi rakenteellisesti esim. tukimuurein tai rakennuksin. Mikäli eril-
lisellä tontin käyttösuunnitelmalla voidaan osoittaa luiskan tarpeellisuus, turvallisuus
ja ympäristöön sopiminen voi rakennusvalvontaviranomainen tapauskohtaisen harkin-
nan jälkeen antaa luvan sen toteuttamiseen.

Rakennettaessa rinteeseen 1,5 metriä maanpinnan tasoa korkeammalle nouseva sok-
kelin osuus tulee käsitellä muun julkisivun tapaan.
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AUTOSUOJA- JA TALOUSRAKENNUKSET

Autosuoja- ja taloustilat on mahdollista sijoittaa erilliseen rakennukseen tai pääraken-
nuksen yhteyteen. Mikäli autosuoja aukeaa kadun suuntaan, sen etäisyyden kadusta
tulee olla vähintään 5 m.

Yksittäinen autosuoja- ja / tai talousrakennus saa olla enintään 80 m2 ja sen suurin
sallittu kerrosluku on yksi. Julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeus-
asema saa olla enintään +3,5 m.

Autosuoja-/talousrakennusten tulee muodostaa asuinrakennuksen kanssa arkkitehtuu-
riltaan, materiaaleiltaan, väreiltään ja massoittelultaan sopusuhtainen kokonaisuus. Pi-
harakennuksen tulisi olla päärakennusta vaatimattomampi ja yksinkertaisempi. Tontin
pihatilaa rajaamaan voi rakentaa myös kaksi erillistä piharakennusta. Piharakennuksen
harjankorkeus ei saa ylittää asuinrakennuksen harjan korkeutta.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR-2) tonteille on varattava 20
% rakennusoikeudesta autotallien, -katosten ja varastojen rakentamiseen.

TONTIN RAJAAMINEN

Tonttien kadunpuoleiset rajat suositellaan aidattavaksi ympäristöön soveltuvalla ta-
valla. Aitatyypeiksi suositellaan pensasaitoja, maalattuja säleaitoja tai matalia muu-
reja. Tonttien välisten rajojen aitaamisesta tulee sopia naapuritontin omistajan kanssa.

Y- ja ALY- korttelialueella piha-alueet tulisi jäsennellä ympäristöön soveltuvin mata-
lin aitatyypein tai pensasaidoin.

VIEMÄRÖINTI

Kortteleiden 0582/1, 0583 ja 0584 tonteille on määritelty alin painovoimainen viemä-
röintitaso. Mikäli viemäröinti toteutetaan määritellyn tason alapuolelle, jätevedet on
johdettava viemäriin tontin omistajan kustannuksella toteutettavalla pumppauksella.

PIHA-ALUEET JA ISTUTUKSET

Istutuksia ja suojapuustoa on suositeltavaa säilyttää tai istuttaa rakennusten ja piha-
alueiden liittämiseksi maisemaan sekä näkö- ja tuulensuojaksi.

Jäteastiat tulee sijoittaa katokseen tai aitaukseen tai ne tulee vähintään suojata istutuk-
silla. Jätekatoksen voi toteuttaa myös yhtenäisinä ratkaisuina vierekkäisten tonttien
kesken.

Rakennus on varustettava valaistulla numerokilvellä. Postilaatikot tulee toteuttaa ja
sijoittaa yhtenäisesti.

Piha- ja istutussuunnitelma tulee esittää rakennusvalvonnalle rakennuslupahakemuk-
sen yhteydessä.



5

AJONEUVOLIITTYMÄT

AO-8-tonteille sallitaan vain yksi enintään 5 metriä leveä ajoneuvoliittymä. Kaava-
kartassa on lisäksi merkitty kohdat, joilta liittymää tontille ei saa järjestää.

Huittisissa 1.11.2010

Ulla Ojala Laura Heinonen
Vs. maankäyttöpäällikkö Kaavasuunnittelija


