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1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS 
 
Valkinrannan asemakaava on joustava toteuttamisen turvaamiseksi laadittu merkinnöiltään ja sitovuu-
deltaan verrattain väljäksi. Jotta alueesta kuitenkin muodostuisi rakentamistavaltaan riittävän yhtenäi-
nen, kaavaa täydentämään on laadittu käsillä oleva rakentamisohje.  
 
 
2. YLEISOHJEET 
 
Rakentamisessa on noudatettava 18.3.2005 päivättyä asemakaavaa, jonka kunnanvaltuusto on hyväk-
synyt 6.6.2005. Tämän lisäksi rakentamisessa on noudatettava käsillä olevaa rakentamisohjetta, josta 
voidaan poiketa rakennustarkastajan suostumuksella. Kaavan havainnekuva on esitetty kansilehdellä. 
 
Rakennuslupaa haettaessa on esitettävä asemapiirros, jossa osoitetaan ainakin rakennusten sijoitus, 
leikki- ja oleskelupaikat, pyykinkuivaus- ja tomutustelineet, jäteastiat, autopaikat sekä aidat ja istutuk-
set. 
 
Suunnittelun luonnosvaiheessa tulee neuvotella rakennustarkastajan kanssa, jotta kaavan ja rakenta-
misohjeen määräykset ja tavoitteet tulevat riittävästi huomioonotetuksi jo suunnitteluvaiheessa.  
 
 
3. RAKENNUSTEN SIJOITUS JA PIHAJÄRJESTELYT 
 
Rakennusten sijoittelulla pyritään muodostamaan pienimittakaavaista, ihmiskeskeistä katutilaa. Asuin-
rakennusten julkisivun etäisyyden tiestä on oltava likimain kaavan osoittaman ohjeellisen rakennuksen 
paikan mukainen. Myös talousrakennukset (autotallit, varastot) suositellaan sijoitettavaksi kaavan 
osoittamaan paikkaan.  
 
Rakennusten pohjaratkaisuilla sekä istutuksilla tulee pyrkiä edistämään suojaisten piha-alueiden syn-
tymistä ja estämään suora näköyhteys naapurirakennuspaikoilta ja kadulta. Suojaamista voidaan 
edistää esim. rakennusten siipiosilla, istutuksilla, aidoilla ja erillisillä varastorakennuksilla. 
 
Jätesäiliö tulee sijoittaa siten, että se on hyvin huollettavissa ja muihin pihajärjestelyihin nähden huo-
maamattomassa paikassa. 
 
 
4. RAKENTAMISTAPAA KOSKEVAT SEIKAT 
 
Asemakaavamääräyksen mukaan alueella on sopivina ryhminä noudatettava rakennuksen koon, mitta-
suhteiden sekä materiaalin ja värityksen suhteen yhtenäistä rakentamistapaa.. Rakentamistapaa koske-
via yksityiskohtaisempia suosituksia on annettu osa-alueittain.  



 
Korttelit 90  ja  91  

 
Rakennuksen sijainti 
 
Asuinrakennus sijoitetaan likimain kaavan 
osoittamalle  etäisyydelle kadunpuoleisesta 
rakennuspaikan rajasta. Kuisti voi olla lähempänäkin 
rajaa. 
 
Korttelissa 91 autotalli, autokatos tai varastorakennus 
sijoitetaan kaavan osoittaman kohtaan noin 2 m:n 
etäisyydelle kadunpuoleisesta rakennuspaikan rajasta. 
 

 

 
Talotyyppi 
 
Asuinrakennus voi olla joko yksi- tai kaksikerroksinen.  
 
Kaksikerrosratkaisussa julkisivun likimääräinen korkeus on 4,5 m.  
 
Katon muoto on satulakatto (kansanomaisesti harjakatto), jonka likimääräinen kaltevuus on 2:3.  
 
Katon harjan suunta on ohjeellisen rakennuksen paikan pitemmän sivun suuntainen.  
 
Räystäsleveyden niin päädyissä, kun pitkilläkin sivuilla tulee olla noin 600 mm ulkoseinästä vaakapro-
jektiona laskettuna. 
 
Materiaalit ja värit 
 
Julkisivun pääasiallinen materiaali on vaaleilla peittoväreillä maalattu lauta. Katto punatiili tai sitä jäl-
jittävä muu materiaali. 
 



Kortteli 93  
 
Rakennuksen sijainti 
 
Asuinrakennus sijoitetaan likimain kaavan osoittamalle  
etäisyydelle kadunpuoleisesta rakennuspaikan rajasta. 
Kuisti voi olla lähempänäkin rajaa. 
 
Talotyyppi 
 
Rakennukset ovat yksikerroksisia. 
 
Katon muoto on satulakatto (kansanomaisesti harjakatto), 
jonka likimääräinen kaltevuus on 1:2. 
 

Katon harjan suunta on ohjeellisen rakennuksen paikan pitemmän sivun suuntainen.  
 
Räystäsleveyden niin päädyissä, kun pitkilläkin sivuilla tulee olla noin 600 mm ulkoseinästä vaakapro-
jektiona laskettuna. 
 
Materiaalit ja värit 
 
Julkisivun materiaali on vaaleilla peittoväreillä maalattu lauta tai siihen soveltuva kivipinta. Katto pu-
natiili tai sitä jäljittävä muu materiaali. 



 
Kortteli 92  

 
Rakennuksen sijainti 
 
Asuinrakennus sijoitetaan likimain kaavan 
osoittamalle  etäisyydelle kadunpuoleisesta 
rakennuspaikan rajasta. Kuisti voi olla lähempänäkin 
rajaa. 
 
Talotyyppi 
 
Asuinrakennus voi olla joko yksi- tai 
kaksikerroksinen.  
 
Kaksikerrosratkaisussa julkisivun likimääräinen 
korkeus on 4,5 m.  

 
Katon muoto on satulakatto (kansanomaisesti harjakatto) tai mansardikatto. Satulakaton likimääräinen 
kaltevuus on 2:3.  
 
Katon harjan suunta on ohjeellisen rakennuksen paikan pitemmän sivun suuntainen.  
 
Räystäsleveyden niin päädyissä, kun pitkilläkin sivuilla tulee olla noin 600 mm ulkoseinästä vaakapro-
jektiona laskettuna. 
 
Materiaalit ja värit 
 
Julkisivun pääasiallinen materiaali on vaaleilla peittoväreillä maalattu lauta. Katto punatiili tai sitä jäl-
jittävä muu materiaali. 



 
Kortteli 94  
 

Rakennuksen sijainti 
 
Asuinrakennus sijoitetaan likimain kaavan osoittamalle  
etäisyydelle kadunpuoleisesta rakennuspaikan rajasta.  
 
Autokatos tai varastorakennus sijoitetaan kaavan osoittaman 
kohtaan noin 2 m:n etäisyydelle kadunpuoleisesta rakennuspaikan 
rajasta. 
 
Talotyyppi 
 
Asuinrakennus voi olla joko yksi- tai kaksikerroksinen.  
 
Kaksikerrosratkaisussa julkisivun likimääräinen korkeus on 4,5 m.  
 
Katon muoto on satulakatto (kansanomaisesti harjakatto) tai 

mansardikatto. Satulakaton likimääräinen kaltevuus on 2:3.  
 
Katon harjan suunta on ohjeellisen rakennuksen paikan pitemmän sivun suuntainen.  
 
Räystäsleveyden niin päädyissä, kun pitkilläkin sivuilla tulee olla noin 600 mm ulkoseinästä vaakapro-
jektiona laskettuna. 
 
Materiaalit ja värit 
 
Julkisivun pääasiallinen materiaali on vaaleilla peittoväreillä maalattu lauta. Katto punatiili tai sitä jäl-
jittävä muu materiaali. 
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