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1. OHJEEN TARKOITUS 
Rakentamistapaohje on asemakaavan määräyksiä  täydentävä ja tarkentava suositus alueen rakentamiseksi. 
Tavoitteena on, että asuinalueesta muodostuu viihtyisä, omaleimainen, energiataloudellinen ja kyläkuvallisesti 
yhtenäinen, paikallista identiteettiä tukeva asuinalue, jossa on tilaa myös yksilöllisille ratkaisuille. 

2. ALUEEN SIJAINTI JA YLEISLUONNE 
Alue sijaitsee Sysmän keskustasta n. 3 km päässä, Vääksyntien ja Ala-Vehkajärven välissä. Aluetta rajaavat 
pohjoisessa Työrannantie, idässä Ala-Vehkajärvi ja lännessä Hakalantie, asemakaava-alue jatkuu etelään. 
Alueelta on kevyen liikenteen reitti Hakalantien ja Vääksyntien risteyksestä aina Sysmän keskustaan asti. 

Asemakaava-alueen keskiosa on vanhaa peltoaluetta, jonka viljely on jatkunut yhtenäisesti ainakin 1900-luvun 
alusta lähtien.  Maanpinta alueella on korkeimmillaan tasossa +96,00, Ala-Vehkajärven rannassa maasto on  
suurin piirtein tasossa + 79,00. Vedenpinta oli vuonna 2006 (Ristola 2006) tasolla  +78,22. Alueen keskivai-
heilla alavimmat maaston kohdat ovat n. tasossa +85,00. Ala-Vehkajärven rantapenger on jyrkkä; maasto 
laskee koilliseen, järvelle 6-7m. 

 

3. LÄHTÖKOHDAT 

 

3.1. MAAPERÄ, RAKENNETTAVUUSOLOSUHTEET 

 

Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK) karttatiedon perusteella maaperä alueen kaakkoisosassa on moreenia, 
alueen keskivaiheilla savikkoa ja alueen Työrannantien puoleisessa osassa hiekkaa ja soraa.  
Insinööritoimisto Ristola Oy on laatinut v. 2006  maaperä- ja rakennettavuusselvityksen alueelle, lukuun otta-
matta kortteleita 210, 211 ja osaa korttelista 212,  jotka ovat harjualueella. Selvitys on nähtävissä kunnan 
teknisessä palvelukeskuksessa. Tonteille suositellaan tehtäväksi tarkempi maaperäselvitys ennen rakennus-
luvan hakemista. 

 

3.2. ENERGIATEHOKKUUS 

 

Ympäristöministeriö on asettanut tavoitteet rakennusten energiankulutuksen vähentämiseksi. Vuonna 2010 
energiatehokkuusvaatimuksia kiristettiin 30%. Esityksenä on vuodelle 2012, että energiatehokkuusvaatimuk-
sia kiristetään edelleen 20%, samalla kun siirrytään rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen perustuvaan 
säätelyyn, käytettävä energiamuoto otetaan huomioon. 
 
Rakennuslupaa haettaessa osoitetaan erillisellä energiaselvityksellä,  että rakennushankkeessa noudatetaan 
annettuja minimivaatimuksia rakennuksen energiatehokkuudesta. Energiaselvitys sisältää yleensä seuraavat 
tarkastelut (ks. RakMK osa D3) 
• rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus  
• ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho  
• rakennuksen lämmitysteho  
• arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta ja tarvittaessa jäähdytysteho 
• energiankulutus  
• rakennuksen energiatodistus. 
Talotyyppien määritelmät energiatehokkuuden mukaan ks. www.motiva.fi. 
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4. RAKENTAMISTAPAOHJEET, YLEINEN OSA 
 

4.1. RAKENNUKSEN SIJOITUS TONTILLA 

 
Rakennukset sijoitetaan rakennusalojen sisäpuolelle siten, että asuinrakennukset sijaitsevat vähintään 4 m 
päässä tontin rajoista. Rakennusalan puitteissa,  naapurin suostumuksella sekä palomääräyksiä noudattaen, 
voi talousrakennuksen sijoittaa lähemmäksi kuin 4 m tontin rajasta. Kellarin voi rakentaa silloin kun perustus-
olosuhteet ja pohjavesialueen rajoitukset sen sallivat, mutta kellariin ei tällä alueella voi sijoittaa  kerrosalaan 
laskettavia tiloja. 

Edullisimmat ilmansuunnat, joihin asuinrakennuksen tulisi avautua ovat kaakko, etelä ja lounas. Aurinkoener-
gian hyödyntämiseksi paras ilmansuunta on etelä ja siitä 15 ° poikkeamat. Rakennus sijoitetaan  tontil la siten, 
että pääosa ikkunoista  avautuu lämpimään ilmansuuntaan. Ikkunoiden sijoituksella pyritään maksimoimaan 
päivänvalon saanti sisätiloihin, jolloin  vähennetään lisävalaistuksen tarvetta. 

Ilmansuunnat huomioidaan sisätilojen sijoittamisessa;  
• lepo ja varastot - viileä 
• oleskelu -  lämmin  
• työ – valoisa   
• Viherhuone sijoitetaan rakennuksen matalimpaan kohtaan, josta lämmin ilmavirtaus kulkee ylös 

asuintiloihin päin. 
Lämpimän sisätilan ja kylmän ulkotilan väliin suunnitellaan tiloja, jotka toimivat lämpövyöhykkeinä, näitä ovat 
mm. tuulikaapit, terassit, katokset, lasikuistit ja talvipuutarhat. 

Rakennusten ja oleskelupihan sijoittamisessa tulee kiinnittää huomiota paitsi ilmansuuntien edullisuuteen ja 
näkymien muodostumiseen mutta myös yksityisyyden turvaamiseen omalla tontilla sekä naapurin kiinteistös-
sä. Rakennusten perustus, sokkelikorkeudet sekä sisälattiatasot sovitetaan tontin olemassa oleviin maaston 
muotoihin ja korkoihin, tonttimaan liiallista pengertämistä ja täyttöä tulee välttää, myös tonttien rajoilla maan 
pinnan luonnolliset korot tulisi säilyttää.  

Jätesäiliöt : sijoitetaan lähelle katua mieluiten autotallin yhteyteen tai erilliseen aitaukseen siten, että jätesäiliöt 
(energiajäte ja kaatopaikkajäte erikseen) ovat sujuvasti huollettavissa kadulta käsin.  

Liitteen 1. havainnepiirros näyttää rakennusten suositeltavat sijoituskohdat ja pääharjansuunnan. Asuinraken-
nus ja talousrakennus on mahdollista rakentaa myös yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin liitoskohtaan suositel-
laan pergola- tai katosaiheita. Havainnepiirroksessa ehdotettuun sijoitukseen voi tehdä muutoksia tontilla säi-
lytettävän puuston tai muun säilytettävän ominaisuuden perusteella, tällöinkin on huomioitava sijoituksen so-
pivuus naapurikiinteistön rakennuksiin ja että yksityisen piha-alueen muodostuminen turvataan omalla sekä 
naapurin tontilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asuinrakennus ja piha avataan 
lämpimiin ilmansuuntiin. 

Kasvillisuudella ja piharakennuk-
sella luodaan suojavyöhyke naa-
purien välille, samalla piha raja-
taan rakennuksin kylmiin ilman-
suuntiin nähden. 

Etelä 

Lehtipuita asuinrakennuksen etualalle, 
varjostus lämpimään vuodenaikaan. 
 
 Asemapiirros, ei mittakaavaa.  

Länsi 

Asuinpihan rajaus puistoon  
päin kasvillisuusvyöhykkeellä. 
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4.2. RAKENNUKSEN MUOTO  

Rakennuksen energiataloudellisuuden kannalta on hyvä, jos tilat ryhmitellään keskusmuurin ympärille ja ra-
kennuksen ulkovaipan pinta-ala suunnitellaan mahdollisimman pieneksi, kuitenkin samalla rakennuksen muo-
to suunnitellaan massoittelultaan paikkaan sopivaksi ja mittasuhteiltaan sopusuhtaiseksi. 
Kattomuoto ja –kaltevuus on esitetty korttelikohtaisissa ohjeissa. Vähäisissä rakennuksen osissa voi käyttää 
myös muuta kattokulmaa.  

Autotallin harjankorkeus saa olla enintään 4.5 m. 

      

4.3. SOVITUS MAASTOON 

Liiallista maantäyttöä ja pengerrystä pyritään pääsääntöisesti välttä-
mään ja rakennus asemoidaan hienovaraisesti tonttimaan korkoihin 
sokkelitasoa ja sisälattiatasoja porrastamalla.   
Jos lämpimät ilmansuunnat ovat ylärinteen suunnassa, tällöin suuret 
ikkunat ja esim. talvipuutarhat ja oleskelupiha suunnataan ylärinteen 
puolelle.   
Viereisen kuvan mukaiset rinteeseen sovitetut ratkaisut eivät ole sallittu-
ja; kellarikerros ei saa muodostaa ”yhtä uutta näkyvää kerrosta”.    
                                                        

4.4. RAKENNUSTEN JULKISIVUMATERIAALIT JA –VÄRIT  

Ulkomaaleina (puupinta) on suositeltavaa käyttää aidoista pigmenteistä 
valmistettuja julkisivun käsittelyaineita. Tarkemmat korttelikohtaiset ma-
teriaali- ja väriohjeet ovat liitteenä. 
Julkisivussa käytetään pääasiassa yhtä pääväriä. Päävärin rinnalle on 
mahdollista valita useampi tehosteväri. Värit valitaan arkkitehtuurin mu-
kaan ja luonnonympäristöön sekä naapurirakennuksiin sopivaksi.  
Modernia ilmettä tavoiteltaessa listat, peitelaudat ja mahdolliset nurkka-
laudat maalataan julkisivun väriin tai lähelle sitä ja perinteistä ilmettä 
tavoiteltaessa em. puuosat maalataan pääväriä tehostavalla sävyllä. On 
huomioitava, että perinteistä rakennustyyliä tavoiteltaessa myös listat 
sijoitetaan perinteisen rakennustyylin mukaisesti, esim. vaakalistat kul-
kevat ehjinä rakennuksen ympäri (ei esim. ikkuna-aukon keskeltä). Ta-
lousrakennuksen ja asuinrakennuksen värien tulee olla yhteensopivat, 
ei välttämättä samat. (Ks. Liitteet 1 - 4) 

 

4.5. KASVILLISUUS JA PIHA-ALUE  

Nykyinen kasvillisuus: Alueen keskiosa on entistä peltoaluetta ja reuna-alueet ovat metsää. Rannassa on 
kaksi lehtoaluetta. Metsäalueelle sijoittuvilla tonteilla suositellaan hyväkuntoisten puiden säilyttämistä. Puiden 
säilyttäminen tonteilla luo ”valmiin ” asuinalueen leimaa. Säilytettävän puuston rungot  suojataan rakennusai-
kana ja juuriston vahingoittuminen estetään.  
Energiataloudellista ja ilmasto-olosuhteisiin sopeutuvaa rakentamista tuetaan kasvillisuudella: 

• Asuinrakennuksen pohjois- ja itäpuolta suojataan tarvittaessa tuulelta suojaistutuksilla. Havupuut ja –
pensaat luovat ympärivuotisen suojan. 

• Asuinrakennuksen etelä- ja länsipuolelle istutetaan / säilytetään lehtipuita tai lehtipuuryhmiä jotka var-
jostavat asuinrakennusta lämpimään vuodenaikaan, mutta eivät pimennä asuinrakennusta talvikaute-
na. 

Kyläkuvallisuus: 
Katutilan rajaamiseksi katujen reunustoille suositellaan pensasaitaa sekä puuistutuksia liitteen (Liite 6) piirrok-
sen mukaisesti. 
Avointa puistoaluetta vasten (kortteli 222) tontit rajataan reunakasvillisuusvyöhykkeellä ja puustolla. 
Käytettävät aitaamistavat ja -korkeudet sovitetaan naapurikiinteistöjen kesken yhteen. Rakennettu aita tulee 
olla puuta, enintään 1,2 m korkea ja väri valitaan  luonnonympäristöön  ja rakennuksiin sopivaksi. 
Hulevedet: 

- Sade- ja sulamisvedet johdetaan poispäin rakennuksen perustukselta. 
- Pohjavesialueen ulkopuolella: Hulevesien imeyttämiseksi tontin pihan pinnoitemateriaalien tulee olla 

pääosin vettä läpäiseviä; asfalttia tai muuta sen tapaista vettä läpäisemätöntä pintamateriaalia tulisi 
välttää. 
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- Alin kaivutaso ei saa ulottua liian lähelle pohja-
veden ylintä pintaa. Alueelle ei saa rakentaa 
lämpökaivoja tai juomavesikaivoja. 
 

- Putkien liitoksissa ja kaivojen läpivienneissä 
käytetään öljynkestäviä tiivisteitä.   
 

- Polttonestesäiliöt ja muut pohjaveden laadulle 
vaarallisten aineiden säiliöt on sijoitettava ra-
kennuksen sisätiloihin ja varustettava yli-
täytönestimellä. Lisäksi tulee huolehtia vuo-
donhallinnasta kaksoisvaipparakenteella tai 
suoja-altaalla.  
 

- Autojen ja koneiden pesuvesien imeyttäminen 
maahan on kielletty.  
 

- Torjunta-aineiden käyttö alueella on kiellettyä. 
 

TYÖRANNANTIETÄ JA RAMPATUNTIETÄ KOSKEVAT ERITYISOHJEET: 

- Teitä ei suolata 
- Vaarallisten aineiden kuljetuksissa on noudatettava erityistä varovaisuutta. 

 

 
 

4.6. POHJAVESIALUE 

Korttelit 210 ja 211 sekä pääosa korttelista 212  sijaitsevat ve-
den hankinnan kannalta tärkeällä I – luokan pohjavesialueella 
sekä pohjavedenottamon lähi- ja kaukosuojavyöhykkeellä. Alu-
eella tulee ottaa huomioon asemakaavassa annetut pohjaveden 
suojelua koskevat määräykset. 

 

Erityisohjeet koskien kortteleita 210 - 212: 

 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaava-alueen 
osa, joka on 
pohjavesialuetta. 
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5. LISÄTIETOA   
 

1) Sysmän kunta, Tekninen palvelukeskus asiakaspalvelu ja rakennusvalvonta 
  
Kunnan vaihde: puh. 03 – 84 310 
Osoite: Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ. 
Kunnan sähköpostiosoite: kirjaamo@sysma.fi 
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sysma.fi 
 
Kunnan kotisivuilta osoitteesta www.sysma.fi löytyvät mm. kunnan henkilöstön yhteystiedot, kunnan 
rakennusjärjestys, tietoa jätehuollosta ym. 

2) Energiataloudellisuus: 
www.motiva.fi,  www.talotori.net,  www.energiatehokaskoti.fi      
 

3) Tietoa aurinkoenergian käytöstä: 
Aurinko-opas, aurinkoenergiaa rakennuksiin; Erat, Erkkilä, Nyman, Peippo, Peltola, Suokivi, Aurinko-
teknillinen yhdistys ry, 2008. 
www.aurinkoteknillinenyhdistys.fi 
 

4) Hartolan ja Sysmän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Hämeen Ympäristökeskuksen monisteita 
40/2002.  
 

5) Maankäyttö- ja rakennuslaki: www.finlex.fi 
 

6) Suomen Rakentamismääräyskokoelma: 

www.ymparisto.fi > Maankäyttö ja rakentaminen 

7) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72, Ympäristöministeriö 2000. 

 


