
Punatiilinen keskusalue.
– pääasiall inen julkisivumateriaali 
punatii l i

– tont i t aidat tava kadun puolelta 
punatii l isellä aidalla

– katon mater iaali on vapaa, vär i 
t i i lenpunainen

Puu tai vaalea tiili
– peit tomaalat tu lauta tai hirsi, vär i 
vapaa, mutta värin tulee olla valit tu 
maalivalmistajien talomaalikar tas-
toista.

– rappaus, vär i vapaa, mutta vär in 
tulee olla valit tu valmistajien kivi-
seinämaalien sävyistä

– vaaleasävyinen t i i l i  puhtaaksi -
muurat tuna

Katon mater iaali on vapaa, vär i t i i -
lenpunainen

Puutaloalueet
– peit tomaalat tu lauta tai hirsi, vär i 
vapaa, mutta värin tulee olla valit tu 
valmistajien ulkomaalisävyistä.

– katon mater iaali on vapaa, vär i 
t i i lenpunainen

Vapaa materiaali
 – katon väri t i i lenpunainen
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METSOKANGAS, ASUNTOALUE 
LUONNON KESKELLÄ. 
Metsokangas II on laajojen metsäalueiden reu-
nassa. Alueella saisi olla metsälähiön henki. 
Tämä tarkoittaa rakennuksissa reiluja materi-
aaleja ja maanläheisiä, tummiakin värisävyjä. 
Istutuksissa tulee vastaavasti suosia kotoisia 
puulajeja kuten mäntyä, koivua, kuusta, tuomea, 
pihlajaa. 

RAKENNUSTAPAOHJEEN TARKOITUS
Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan mää-
räyksiä ja merkintöjä. Ohje on Oulun kaupungin ton-
tinluovutuksessa rakentajaa ja tontin haltijaa sitova. 
Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on ohjata Met-
sokangas II alueen rakentamista siten, että alueesta 
muodostuu sopusuhtainen ja viihtyisä asuinalue.

PÄÄSUUNNITTELIJA
Maankäy t tö - ja rakennuslain mukaan rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä tont inhalt i ja on velvoll inen 
palkkaamaan itselleen pätevän pääsuunnit teli jan. 
Pääsuunnit telija huolehtii siitä, et tä rakennussuun-
nitelmat ja er ityissuunnitelmat täy t tävät asetetut 
vaatimukset.

SUUNNITTELUN ALOITUSNEUVOTTELU
Tarkastusarkkitehdin kanssa käytävässä neuvotte-
lussa selvitetään tonttia koskevat asemakaavamää-
räykset, nämä ohjeet sekä muut huomioon otet tavat 
seikat. 

Tontin haltijan tulee toimittaa tämä ohje pää-
suunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä 
tulee tontin haltijan ja pääsuunnittelijan yhdessä 
ottaa yhteyttä rakennusvalvonnan tarkastusark-
kitehteihin.



RAKENNUSTEN SIJOITUS 
TONTILLE
Päärakennus ja autotal l i  tu lee 
sijoit taa pääsääntöisesti asema-
kaavassa esitetyllä tavalla. Ase-
makaavassa on useimmiten mää-
rät ty joko päärakennus tai talous-
rakennus tai eräissä tapauksissa 
molemmat rakennettavaksi kiinni 
kadun puoleiseen rakennusalan 
rajaan. Useimmiten myös raken-
nusten harjan suunta on määrätty 
asemakaavassa. 

Mikäli kadun puolella on kuiste-
ja, erkkereitä tai katoksia, sijoi-
tetaan varsinainen rakennus nuo-
lella osoitettuun katulinjaan. Kuis-
tit, erkkerit ja katokset (enintään 
10k-m2) sijoitetaan rakennusalan 
rajasta kadulle päin. Esimerkkejä rakennusten si joi t telu-

periaat teista. 

Tont tia ei saa koskaan tasata ”vatupassiin”. Sil lä tavoin saadaan lähes tasa-
maallekin rumia penkereitä ja ikäviä olosuhteita naapureil le. Pihamaat tulee 
tasata mahdoll isimman vähin täytöin oleviin maanpintoihin. Tällöin tontin 
takaosaan voidaan jät tää olevaa puustoa ja taimikkoa näkösuojaksi.

Er i l l isen talousrakennuksen korkeusasema tulee sovit taa naapur i tont t ien 
korkeuksiin. Useimmiten talousrakennuksen oikea lat tiakorkeus on pääraken-
nuksen lat tiaa selvästi alempana.

Naapurin suostumuksella talousraken-
nus voidaan rakentaa asemakaavassa 
osoitettua lähemmäksi naapurin rajaa. 
Rakentajan on si l loin huolehdit tava 
palomääräysten noudat tamisesta si-
ten, et tei naapuri l le aiheudu ylimää-
räisiä rasit teita. Talousrakennuksen 
ja käytävien korkeusasemat on tällöin 
myös sovitettava erityisen huolellises-
ti naapuritontin korkeuksiin

Ni i l lä tontei l la, jo i l -
la  ta lous rakennus 
on määrät ty si joitet-
tavaks i  a l le v i iden 
metr in etä isyydel le 
katualueen reunas-
ta, on autotall i in ajo 
suunniteltava tontilta. 
Katokseen voidaan 
ajaa myös suoraan 
kadulta.
 
 Palstatien varressa, 
missä ta lousraken-
nukset on määrät ty 
rakennet tavaksi ki in-
ni katualueen rajaan, 
saa routaeristeet si -
joit taa katualueelle

TONTIN JA PIHAN 
KORKEUSASEMAT
Vaikka alueella ei olekaan suuria 
korkeuseroja, ei yksikään tont t i 
ole täysin tasainen. Pihan korke-
usasemiin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. 

Rakennusten lat t ia tulee tehdä 
rakennusmääräysten mukaises-
ti  vähintään 30cm maanpinnan 
yläpuolelle ja pihan tulee raken-
nuksen vieressä kallistua kolmen 
metr in matkalla ulospäin vähin-
tään 1: 20. Katualueen reunas-
sa tontti on tasattava kaupungin 
antamaan korkeuteen. Kaupunki 
antaa useimmille tonteille myös ta-
kanurkille suunnitellut korkeusase-
mat, jotka ovat rakentajaa sitovia. 
Pohjatutkimuksesta saadaan myös 
tontin nykyisen maanpinnan korke-
ustiedot. Jokaiselle tontil le on ra-
kennettu sadevesiviemärili it tymä. 
Kattovedet on johdettava yleensä 
sadevesiviemäriin. Sadevesiä ei 
saa johtaa naapurin tontil le. 
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4,5m

RAKENNUKSEN KORKEUS
Asemakaavaan kerrosluvul la I I 
merkity t tontit ja rakennusoikeu-
det on mitoitettu kaksikerroksiselle 
rakentamiselle. Useil le tontei l le 
rakennuksen saa tehdä myös yksi-
kerroksisena. Jotta yksikerroksiset 
rakennukset sopisivat kaksiker-
roksisten joukkoon, tulee raken-
nusten kadun puoleisen julkisivun 
korkeuden olla kuitenkin vähintään 
4,5 metr iä. Tällöin yksikerroksi-
seen rakennukseen on järkevää 
rakentaa käyttöullakko, joka tar-
joaa samalla mahdollisuuden ot-
taa myöhemmin käyttöön jäljelle 
jäänyt rakennusoikeus.

JULKISIVUT JA KATOT

Rakennuksil la on oltava yksi selkeä 
julkisivumateriaali, jota tulee käyt tää 
saman värisenä räystäälle asti. Yh-
tenäistä julkisivupintaa ei saa jakaa 
er iaineisi in tai er ivär isi in osiin.

max 7 m

Autokatokset ja tal l i t eivät saa olla 
l i ian hall i tsevia. Autotall in enimmäis-
leveys on 7 m. Autotall in kat tokalte-
vuuden ei tarvitse olla sama kuin pää-
rakennuksessa. Jos päärakennuksen 
kattokaltevuus on jyrkähkö, on talous-
rakennuksen kattokaltevuuden suosi-
teltavaakin olla loivempi. Katoksen ja 
tall in yhdistelmä on suositeltavampi 
kuin kahden auton tal l i.

TALOUSRAKENNUKSET JA 
AUTOTALLIT
Omakot i ta lon yhtey teen tu lee 
aina rakentaa  vähintään yksi ir-
taimiston varastotila. Se voi olla 
asuinrakennuksen yhteydessä tai 
er il l isessä rakennuksessa. Mikäli 
asuinrakennuksessa on tulisijoja, 
tulee polt topuiden varastointiti la 
osoit taa.

Jos talousrakennusta ei heti ra-
kenneta, tulee tontin suunnit te-
lussa varautua sen myöhempään 
tekemiseen.

TYÖTILAT
Asuinrakennusten kor t telialueilla 
saa 10 % kerrosalasta olla ym-
päristöä häir itsemätöntä työtilaa. 
Tämä tarkoittaa toimisto-liiketilaa. 
Esimerkiksi kuorma-autoja ja työ-
koneita ei saa säily t tää tonteilla 
eikä tonteilla sallita varastointia. 
Auto- ja konekorjaamoja ei myös-
kään sallita.

JOHTOLIITTYMÄT JA 
TEKNISET TILAT
Suunnit telun alkuvaiheessa tulee 
pääsuunnit tel i jan hankkia käy t-
töönsä johtolinjojen yhdistelmä-
kartta. Siinä esitetyt johtoliittymien 
liitoskohdat on otettava huomioon 
teknisten tilojen sijoit telussa. 

Päärakennusten ainoa sall i t tu kat tomuoto on harjakat to. Esimerkkejä raken-
nusten poikkileikkauksista ja niihin soveltuvista kat tokaltevuuksista. Talous-
rakennuksissa on pulpet tikat to sall i t tu harjakaton l isäksi. Asemakaavassa 
esitet ty harjansuunta on sitova.

Jos autotalli sijaitsee lähellä katua, tulee autotallin lattiatasoa madaltaa asuin-
rakennuksen lat tiaan nähden. Hyvä ajoli i t tymän kaltevuus on 3-5%.

LIITTYMÄ
Omakotitalon tontille saa tehdä yh-
den ajoneuvoliit tymän. Kaupunki 
rakentaa liit tymän, jonka leveys on 
kolme metriä. Perustelluista syistä 
rakentaja voi omalla kustannuksel-
laan toteuttaa li it tymän enintään 
kuusi metr iä leveänä. Lii t tymän 
ulomman reunan ja tontin sivura-
jan välisen etäisyyden tulee olla 
vähintään 1,5 metr iä.

JÄTEHUOLTO
Jätehuol lon t i lat  tulee osoit taa 
asemapiirroksessa. Tyhjennettä-
vät jäteast iat tulee si joit taa lä-
helle katua jätehuoltomääräyksiä 
noudattaen.

Ympäristöviraston jätehuoltomää-
räyksissä omakoti taloi l le suosi -
tellaan biojät teen kompostointia. 
Kompostor in paikka kannat taa 
suunnitella ja osoit taa asemapiir-
roksessa. Ellei paikkaa ole osoi-
tettu asemapiirroksessa, tarvitaan 
naapurin suostumus jos komposto-
ri sijoitetaan naapurin rajan lähel-
le. Jätehuoltomääräyksissä sääde-
tään etäisyyksistä, joilla naapurin 
suostumus tarvitaan. Eloperäisen 
biojät teen kompostoint i  edelly t-
tää suljet tua ja hyvin ilmastoitua 
kompostoria. Puutarhajätteellekin 
vaaditaan vähintään kehikko.

Jäteastiat ja kompostori on suojat-
tava näköesteellä kuten aitauksel-
la tai istutuksin.



Puiden istut taminen kadun reunan lähelle on er ityisen toi-
vottavaa koska katualueelle ulot tuvat puiden oksistot luovat 
mielly t tävää katunäkymää 

Puut ja korkeat pensaat kannat taa si joit taa tontin reuna-
osiin piha-aluet ta rajaamaan. Metsään rajautuvalle tontin 
osalle istutetaan puu- ja pensasryhmiä antamaan suojaa 
metsänreunalle Naapurien rajoi l la isot puut tulee si joit taa 
eteläreunaan, ni in, et tä puut var jostavat omaa pihaa eikä 
naapurin pihaa.

Kompostor i si joitet tuna siten, et tä ei häir i tse naapureita

Puiden säily t tämiselle on parhaat edelly tykset tontin taka-
osassa. Säily t tämismahdoll isuut ta kannat taa aina tutkia 
myös tontin etuosalla ja tontin rajoil la. Tonti l le on kuitenkin 
aina tarpeen istut taa l isäksi uusia puita ja pensaita. 

Nurmipinnat kannattaa rajata selvärajaisiksi ja pienalaisiksi, 
täl löin istutusten ryhmit tely on helppoa ja hoito helpot tuu. 
Metsäiseen ympäristöön sopivat myös maanpeitekasvit ku-
ten varvut, ruohot ja nii t tymäiset pinnat, jol loin leikat tavaa 
nurmea ei jää paljoakaan. 

Metsokankaan alueella on pyrkimyksenä vehreän metsäinen 
puutarhakaupungin i lme, joten pihojen asfalti l la tai kiveyk-
si l lä päällystämisen tulisi ol la malti l l ista.

Jätesäil iöt aitauksessa

PIHOJEN RAKENTAMINEN
Omakot i ta lon v i ih t y isy yden 
kannalta pihalla on keskeinen 
merkitys. Pihan suunnitteluun 
kannat taa paneutua samal -
la vakavuudella kuin talonkin 
suunnit teluun het i  hankkeen 
alkuvaiheessa. Mikäli puutar-
hanhoidosta ei ole kokemusta, 
kannattaa pihan suunnittelussa 
käyttää ammattisuunnittelijaa.

Pihasuunnittelija kannattaa ot-
taa jo ennen pihan raivausta, 
si l loin ammatt i laisen avusta 
saadaan suurin hyöty. 

TONTIN 
MAHDOLLISUUDET 
KANNATTAA TUTKIA
Tontin järjestelyjä, talon sijaintia ja 
pihaa suunniteltaessa kartoitetaan 
alueen kasvill isuus, luonnonkivet 
yms. erityispiir teet ja missä laa-
juudessa niitä on mahdollisuutta 
säily t tää ja hyödyntää tontin vi-

herrakentamisessa. Olevaa kas-
vill isuutta ja muita luonnon ele-
menttejä hyödyntämällä saadaan 
pihasta nopeasti viihtyisä. Säily-
tettävän kasvillisuuden valinnassa 
kannattaa suosia nuoria ja terveitä 
puita. 

Säilytettävät osat tonttia kannattaa 
rajata rakennusvaiheessa työmaa-
aidalla rakentamisen ulkopuolelle. 
Puiden juuristoalueella liikkumista 
ajoneuvoilla tulee välttää eikä sillä 
saa varastoida rakennusmater i -
aalia.

PUITA JA PENSAITA ON 
MYÖS ISTUTETTAVA
Puistoon rajautuvilla tonteilla istu-
tetaan tai säilytetään puiston puo-
leiselle rajalle suojaavia puu- ja 
pensasryhmiä, joiden tarkoitukse-
na on antaa näkösuojaa puistossa 
li ikkujilta sekä pehmentää raken-
netun alueen ja metsän rajaa. Ka-
tujen viihtyisyyden lisäämiseksi on 
suositeltavaa istut taa yksit täisiä 
puita myös kadun puoleiselle pi-
han osalle. 

Istutet tavat kasvilajit on valit tava 
siten, et tä ne soveltuvat alueen 
metsätyyppiin ja paikkaan. Kuivan 
kankaan tontei l le suositel tavia 
lajeja ovat esimerkiksi pihlaja-
lajikkeet, mänty, koivu, männyn 
pensasmaiset lajikkeet, tuhkapen-
saat. Tuoreen kankaan lajeja ovat 
esimerkiksi kuusilajikkeet, koivu, 
lepät, pajut, herukat, kuusamat. 

AITAAMINEN
Yhtenäisen puutarhakaupunki -
i lmeen saavut tamiseksi  kadun 
puoleisi l la sivuil la on tontit  ai -
dat tava pensasaidoin. Tont t ien 
välisistä raja-aidoista on sovit ta-
va naapurien kesken. Puisto- ja 
viheralueisiinkin rajoit tuvat rajat 
on aidattava. Aidan lisäksi met-
säalueeseen rajautuvi l le tont in 
osille tulee istut taa puu- ja pen-
sasryhmiä.


