
Hollolan kunta, Kaavoitus   

Valvontajaosto hyväksynyt xx.x.2017 

  HOLLOLA 

 

 Heikkilän alueen rakennustapaohje 

 
Ohje koskee Hämeenkosken (25) kirkonkylän kortteleita 98 – 101 

 

 



1 Rakennustapaohjeiden tarkoitus 
 

Rakennustapaohjeet täydentävät Heikkilän alueen asemakaavaa (kaavanro 098 25-30) sekä sen määräyksiä ja ovat 

ohjeena rakentajille pyrittäessä yhtenäiseen ja hyvään rakennettuun ympäristöön. Yhtenäiset ohjeet takaavat kaikille 

samankaltaiset lähtökohdat riippumatta rakentamisajankohdasta. 

Heikkilän asemakaava-alueen kunnallistekniikan ja vesihuollon rakentaminen tapahtuu useammassa osassa. 

Ensimmäinen alue, korttelit 98 ja 99, valmistui vuonna 2017, jolloin alueelta luovutettiin myös ensimmäiset 

omakotitontit. Nämä rakennustapaohjeet on laadittu kaava-alueen kortteleihin 98-101. Korttelit, joita nämä 

rakennustapaohjeet koskevat, on tummennettu sijaintikartalle. 

Asemakaavan mukaiselle erillispientalojen tonteille (AO) voi rakentaa asuintalon jossa on yksi tai kaksi asuntoa. 

 

1. Alueen sijainti ja yleiskuvaus 

Alue sijoittuu Hollolan Hämeenkosken taajaman länsiosaan. Alueen eteläreuna rajautuu Keskustiehen (yhdystie 3172) 
ja pohjois- sekä länsireuna Ahvenistonharjuun, joka on osa Salpausselän reunamuodostumaa. Alueen pinta-ala on 
noin 3,7 hehtaaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alue on viljeltyä peltoa. Alueen maasto nousee loivasti Keskustieltä pohjoiseen kohti Ahvenaistenharjua. Maaperä on 
pääasiassa karkeaa hietaa, alueen pohjoisreunalla on pienehkö alue soramaata. Alue sijoittuu vedenhankinnan 
kannalta merkittävälle Ahvenlammen (0428301) 1-luokan pohjavesialueelle. 
 
Heikkilän asuinalue on hyvällä paikalla lähellä Hämeenkosken keskuksen palveluja, jotka sijaitsevat noin 1,5 
kilometrin säteellä alueesta. Hämeenkosken koulukeskus sijaitsee alueen eteläpuolella. Ahvenaistenharju on 
virkistykseen soveltuvaa metsäaluetta, jossa on kaksi lampea, Ahvenainen ja Pikku-Ahvenainen. Talvella koululaiset 
hiihtävät Ahvenaistenharjun alueella. 
 
 



Suunnittelualue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Kirkonkylän kulttuuriympäristöön (MARY 
2005). Kunnan rakennusinventoinnin perusteella (2006) suunnittelualue on osa Koskenkylän 
laajempaa kulttuurimaisemaa, joka on säilytettävä maisemallinen, taajama- tai kyläkuvallinen 
aluekokonaisuus. Rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. 
Uudisrakentaminen tulee soveltaa rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaa ja 
ympäristöön. 
 
 
2. Ennakkoyhteydenotto rakennusvalvontaan 

Neuvottelut rakennushankkeesta ja rakennusten ulkoasua koskevista vaatimuksista kannattaa aloittaa 
mahdollisimman varhain kunnan rakennusvalvonnan kanssa. Tällöin vältytään yllätyksiltä rakennusluvan hakemisen 
yhteydessä, jotka muutoin voisivat viivyttää rakentamisen aikataulua. 

 

 

2 Heikkilän alueen yleiset suunnitteluohjeet 
 
1. Radon 

Alueella ei ole tehty radonpitoisuuden mittauksia. Alueella saattaa esiintyä korkeita radonpitoisuuksia ja myös 
rakennuspohjaan tuotavassa täytesorassa on yleensä radonkaasua, joten perussuunnittelussa on kiinnitettävä 
huomiota radonkaasun pääsyn estämiseen asuntoihin.  
 
2. Pohjatutkimukset 

Tonteilla on tarpeen suorittaa maaperän pohjatutkimus ennen rakentamiseen ryhtymistä. Rakentamistavan 
selvittäminen on rakentajan vastuulla. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 § mukaan rakennuslupahakemuksen 
liitteenä on oltava selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista. 
 
 
3. Rakennusten sijoitus tontilla ja sovittaminen maastoon 

Rakennustapaohjeiden havainnekuva on ohjeena rakennusten sijoittumiselle tontilla, mutta ei pakota havainnekuvan 
ratkaisuun. Osalle alueen tonteista on asemakaavassa määrätty rakennusalan sivu, johon rakennus on rakennettava 
kiinni. Rakennusten sijoittamisessa tulee huomioida naapuritontin rakennusten sijainti. 
 
Asemakaavassa on tonteille annettu rakennuksen harjansuunta. Tämä tarkoittaa, että asuinrakennuksen päämassan 
eli asuinrakennuksen pääosan tai rakennuksen hallitsevan perusmuodon harjansuunta tulee olla asemakaavassa 
esitetyn mukainen.  
 
Jäteastiat suositellaan sijoittamaan autosuojan tai talousrakennuksen yhteyteen. Tällöin suositellaan, että jätekatos 
palo-osastoidaan. Jos jäteastiat sijoitetaan muualle, tulee niiden vaatima tila rajata kevyellä rakenteella ja/tai 
kasvillisuudella. 
 
 
4. Julkisivut ja materiaalit 

Julkisivujen tulee olla arkkitehtoniselta ilmeeltään ympäröivään kulttuurimaisemaan sopivaa. Julkisivujen 
arkkitehtoninen ilme tulee suunnitella siten, että alueen maisemakuvallinen yhtenäisyys on jatkossakin 
tunnistettavissa. 
 
Pääjulkisivumateriaaleina saa käyttää puuta, tiiltä ja rappausta. Valittua julkisivumateriaalia tulee käyttää yhtenäisenä 
pintana sokkelista räystääseen. 
 
Puujulkisivuissa sallitaan vain yhdensuuntainen laudoitus. Hirsijulkisivu sallitaan, mikäli hirret ovat suorapintaisia ja 
maalattuja sekä nurkat lyhennettyjä ja laudoitettuja. Tiilijulkisivuissa saumauksen tulee olla samanvärinen 
tiiliverhouksen kanssa. 
 
Kattomateriaaleina sallitaan tiili ja pelti. Vain aidot materiaalit sallitaan, ei jäljitelmiä kuten tiilikuvioitu pelti. Myös 
viherkatot sallitaan. 
 
Pääväreinä käytetään vaaleita, keskivahvoja tai vahvoja murrettuja punaisia ja keltaisia värisävyjä. Värinä ei sallita 
puhtaan valkoista eikä kirkkaita värejä. 



 
Uusvanhoja aiheita käytettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että rakennusten massoittelu, julkisivujen jäsentelyt 
sekä ikkuna-aukotukset ovat harmonisia. 
 
Erillisen talousrakennuksen ja autosuojan tulee olla julkisivultaan puuta ja sen tulee sopia asuinrakennuksen 
väritykseen, mutta värisävyn ei tarvitse olla sama. Erillisen rakennuksen katto voi olla harja- tai pulpettikatto. 
Autosuojan ja talousrakennusten tulee olla selvästi päärakennusta pienempiä ja yksikerroksisia. 
 
Tienpuoleisen sokkelin ja maanpinnan välisen korkeuseron on oltava vähintään 400 mm. Sokkelia on porrastettava 
maaston muotojen mukaisesti. 
 
Korttelikohtaisissa rakennustapaohjeissa on kerrottu kortteleissa sallitut kattokaltevuus sekä julkisivumateriaalit ja -
värit. 
 

5. Piha-alue 

5.1. Maastoon sovittaminen 

Tontin pinnanmuotoa ei saa tarpeettomasti muuttaa. Piha-alue tulee sovittaa luontevasti naapuritontteihin 
sekä tontin rajautuessa viheralueeseen ympäröivän alueen luonnolliseen pinnanmuotoon. 
 
Rakennuslupapiirustuksissa tulee esittää piha-alueen korot ja maanpintojen liittyminen naapuritonttien, 
virkistysalueiden ja katualueiden korkeustasoihin. Pihan muotoilussa pengerrykset ja luiskat tulee toteuttaa 
omalla tontilla ja tontin reunoilla naapuritonttiin sovittaen. Laajoja ja jyrkkiä täyttöjä tulee välttää. Tarvittaessa 
korkeuseroja hoidetaan tukimuureilla.  
 
 

5.2. Tontin rajaaminen 

Tontin rajaamisessa tulee valita kyseiselle paikkaan parhaiten soveltuva vaihtoehto. Vaihtoehtoina on käyttää 
korttelialueesta ja tontista riippuen joko leikattua pensasaitaa, vapaasti kasvavien pensaiden (ja puiden) 
muodostamaa aidannetta tai ilmeeltään kevyitä ja moderneja lautarakenteisia aitoja. Suositeltavaa on käyttää 
näiden vaihtoehtojen yhdistelmiä. Esimerkiksi puuaitarakenteen rytmittäminen kasvillisuudella tuo aitaan 
vaihtelevuutta. Aidoissa voi olla myös tiili-, kivi-, puu- tai metalliosioita. Lauta-aidat tai aidan puuosuudet 
peittomaalataan tontin julkisivuväriin sopivalla vahvalla värisävyllä. 
 
Pensasaidan tai -aidanteen tulee täysikasvuisenakin mahtua omalle tontille. Aitarakenne ei saa kaventaa 
kadunvarren lumitilaa tai rajoittaa näkyvyyttä risteys- ja liittymäalueilla. 
 
 

5.3. Autopaikat ja liittyminen tontille 

Omakotitonteille tulee osoittaa vähintään kaksi autopaikkaa asuntoa kohden. Autotallin voi rakentaa joko 
asuin- tai talousrakennuksen yhteyteen tai erillisenä rakennuksena. Autotallit ja –katokset tulee sijoittaa niin, 
että niiden eteen tontille jää vähintään 5 metriä vapaata tilaa. Tonttiliittymän leveys saa olla enintään 5,0 
metriä. Ajoluiskan kaltevuus ei saa olla enempää kuin 1:7. 
 
 

5.4. Hulevesien käsittely 

Hulevedet eli sade- ja pintavesistä aiheutuva pintavalunta tulee imeyttää omalla tontilla jos mahdollista. 
Jos imeyttäminen ei ole mahdollista, tulee hulevedet johtaa sadevesiviemäriin. Pysäköintialueelta 
sadevedet tulee johtaa sadevesiviemäriin. 
 
On suositeltavaa hyödyntää sade- ja pintavedet esimerkiksi kastelussa ohjaamalla ne istutusalueille kasvien 
käyttöön tai ns. sadepuutarha-alueille. Kasvillisuuspeitteiset viivytys-, suodatus- tai imeytysalueet 
(biopidätysalueet - engl. bioretention, ns. sadepuutarhat - engl. rain gardens) ovat pienimittakaavaisia 
suodatusrakenteita, jotka on suunniteltu pienten ja normaalien sateiden aiheuttamien hulevesivirtaamien 
käsittelyyn. Ne ovat kasvillisuuden peittämiä painanteita, joiden tehtävänä on viivyttää ja puhdistaa 
hulevesiä kasvillisuuden avulla ja suodattamalla niitä maakerrosten läpi. 
 
Biopidätysaltaan kasvillisuuden tulee kestää sekä kuivuutta että kosteutta. Hyvin suunniteltu ja toteutettu 
biopidätysalueiden kasvillisuus saattaa edellyttää vähemmän hoitoa kuin leikattavat nurmialueet, mutta 



rakenteiden toimivuuden tarkkaileminen sekä suodatusrakenteiden säännöllinen kunnossapito ja ajoittain 
tehtävä uusiminen tuovat oman lisänsä hoitotoimenpiteisiin. 
 
Biopidätysalueille soveltuvia kestäviä ja kuivuuden ja kosteuden vaihtelua sietäviä lajeja ovat mm: pajut 
(Salix), rentukka (Caltha palustris), keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus), ranta-alpi (Lysimachia vulgaris) ja 
rantakukka (Lythrum salicaria). Biopidätysalueilla on yleensä hyvä olla useampaa lajia toiminnan ja 
kasvillisuuden menestymisen varmistamiseksi sekä puhdistustehonkin kannalta. Biopidätysalueella 
kasvukerroksen vedenläpäisevyyden tulee olla hyvä, mutta veden ja ravinteiden pidätyskyvyn kasveille 
riittävä. (lähde: Hulevesiopas, Suomen Kuntaliitto 2012) 

 
 

5.5. Istutukset 

Piha-alueelle tulisi istuttaa vähintään kolme lehtipuun runkotainta. Näiden lisäksi tonteille on sallittua 
istuttaa pienissä määrin myös havupuita, joista suositeltavimpia ovat kuuset ja pihdat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET Korttelikohtaiset rakennustapaohjeet omakotitonteille 

Julkisivuvärimallit 



Kerrosluku:  
I   
 
Talotyyppi: 
tasamaa 
 
Kattomuoto: 
harjakatto ns. satulakatto 
 
Kattokaltevuus: 
1: 2,2 tai 1:2 
 
Vesikaton väri: 
tumman punainen tai tumman ruskea 
 
Julkisivumateriaali ja väri: 
puu, tiili tai rappaus 
vaalea, keskivahva tai vahva murrettu punainen tai 
keltainen 
 
Lisäosat (ikkunat, räystäät, listat, vuorilaudat): 
valkea tai pääväriin sointuva 

Kortteli 98 
 

Päämassan harjansuunta tulee olla Heikkilänrinne -kadun 

suuntainen. Kattomuotona tulee käyttää harjakattoa. 

Korttelissa saa rakentaa enintään puolitoistakerroksisen 
asuinrakennuksen, joka on talotyypiltään tasamaan 
ratkaisu. Talotyypin valintaan vaikuttaa rakennusten 
sijoittuminen tontilla ja rakennusmassan koko. Tontin 
ratkaisut tulee sovittaa luonnollisesti ympäröivään 
maastoon. 
 
Sokkelin korkeudessa on huomioitava piha-alueen sekä 
kadun korkeustasot. Yli metrin korkeiden sokkeleiden 
muodostumista tulee välttää. 
 
Korttelia koskevat myös Heikkilän alueen yleiset 
suunnitteluohjeet. 
 
Esimerkkejä kortteliin sopivista tasamaan talotyypeistä: 

 
 

 

  



Kerrosluku:  
I ½ 
 
Talotyyppi: 
tontit 1-4: tasamaa 
tontit 5-7: tasamaa tai porrastettu 
 
Kattomuoto: 
harjakatto ns. satulakatto 
 
Kattokaltevuus: 
päärakennus 1:1,5 
autotalli ja/tai talousrakennus 1:2,2 tai 1:2 
 
Vesikaton väri: 
tumman punainen tai tumman ruskea 
 
Julkisivumateriaali ja väri: 
puu, tiili tai rappaus 
vaalea, keskivahva tai vahva murrettu punainen tai 
keltainen 
 
Lisäosat (ikkunat, räystäät, listat, vuorilaudat): 
valkea tai pääväriin sointuva 
 

Kortteli 99 
 
Päämassan harjansuunta tulee olla Heikkilänrinne -kadun 

suuntainen. Kattomuotona tulee käyttää harjakattoa. 

Korttelissa saa rakentaa enintään puolitoistakerroksisen 
asuinrakennuksen, joka on talotyypiltään joko tasamaan 
ratkaisu tai porrastettu. Talotyypin valintaan vaikuttaa 
rakennusten sijoittuminen tontilla ja rakennusmassan 
koko. Tontin ratkaisut tulee sovittaa luonnollisesti 
ympäröivään maastoon. Porrastetuissa ratkaisuissa täytyy 
tarkistaa kiinteistökohtaisen jätevesipumpun tarpeellisuus. 
 
Sokkelin korkeudessa on huomioitava piha-alueen sekä 
kadun korkeustasot. Yli metrin korkeiden sokkeleiden 
muodostumista tulee välttää. Porrastetuissa taloissa 
julkisivuverhous toteutetaan porrastamalla siten, ettei 
synny ylikorkeita sokkeleita. 
 
Korttelia koskevat myös Heikkilän alueen yleiset 
suunnitteluohjeet. 
 
Esimerkkejä kortteliin sopivista tasamaan talotyypeistä: 

 
 
Esimerkkejä kortteliin sopivista porrastetuista 
talotyypeistä: 

 

 
 

Kortteli 100 
   



Kerrosluku:  
I   
 
Talotyyppi: 
tasamaa 
 
Kattomuoto: 
harjakatto ns. satulakatto 
 
Kattokaltevuus: 
1: 2,2 tai 1:2 
 
Vesikaton väri: 
tumman punainen tai tumman ruskea 
 
Julkisivumateriaali ja väri: 
puu, tiili tai rappaus 
vaalea, keskivahva tai vahva murrettu punainen tai 
keltainen 
 
Lisäosat (ikkunat, räystäät, listat, vuorilaudat): 
valkea tai pääväriin sointuva 
 

Kerrosluku:  
I ½ 
 
Talotyyppi: 
tontit 1-5 ja 9: tasamaa 
tontit 6-8: tasamaa tai porrastettu 
 
Kattomuoto: 
harjakatto ns. satulakatto 
 
Kattokaltevuus: 
päärakennus 1:1,5 
autotalli ja/tai talousrakennus 1:2,2 tai 1:2 
 
Vesikaton väri: 
tumman punainen tai tumman ruskea 
 
Julkisivumateriaali ja väri: 
puu, tiili tai rappaus 
vaalea, keskivahva tai vahva murrettu punainen tai 
keltainen 
 
Lisäosat (ikkunat, räystäät, listat, vuorilaudat): 
valkea tai pääväriin sointuva 
 

Päämassan harjansuunta tulee olla Ahvenaistenrinne -

kadun suuntainen. Kattomuotona tulee käyttää harjakattoa. 

Korttelissa saa rakentaa enintään puolitoistakerroksisen 
asuinrakennuksen, joka on talotyypiltään tasamaan 
ratkaisu. Talotyypin valintaan vaikuttaa rakennusten 
sijoittuminen tontilla ja rakennusmassan koko. Tontin 
ratkaisut tulee sovittaa luonnollisesti ympäröivään 
maastoon. 
 
Sokkelin korkeudessa on huomioitava piha-alueen sekä 
kadun korkeustasot. Yli metrin korkeiden sokkeleiden 
muodostumista tulee välttää. Porrastetuissa taloissa 
julkisivuverhous toteutetaan porrastamalla siten, ettei 
synny ylikorkeita sokkeleita. 
 
Korttelia koskevat myös Heikkilän alueen yleiset 
suunnitteluohjeet. 
 
Esimerkkejä kortteliin sopivista tasamaan talotyypeistä: 

 
 
 

 

 
 
Kortteli 101 
 
Päämassan harjansuunta tulee olla Ahvenaistenrinne -

kadun suuntainen. Kattomuotona tulee käyttää harjakattoa. 



Korttelissa saa rakentaa enintään puolitoistakerroksisen asuinrakennuksen, joka on talotyypiltään joko tasamaan 
ratkaisu tai porrastettu. Talotyypin valintaan vaikuttaa rakennusten sijoittuminen tontilla ja rakennusmassan koko. 
Tontin ratkaisut tulee sovittaa luonnollisesti ympäröivään maastoon. Porrastetuissa ratkaisuissa täytyy tarkistaa 
kiinteistökohtaisen jätevesipumpun tarpeellisuus. 
 
Sokkelin korkeudessa on huomioitava piha-alueen sekä kadun korkeustasot. Yli metrin korkeiden sokkeleiden 
muodostumista tulee välttää. Porrastetuissa taloissa julkisivuverhous toteutetaan porrastamalla siten, ettei synny 
ylikorkeita sokkeleita. 
 
Korttelia koskevat myös Heikkilän alueen yleiset suunnitteluohjeet. 
 
Esimerkkejä kortteliin sopivista tasamaan talotyypeistä: 

 
 
Esimerkkejä kortteliin sopivista porrastetuista talotyypeistä: 
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