
METSOKANGAS II
SAVOTTA (KORTTELIT 99-119, 131)

RAKENNUSTAPAOHJEET   
AMMATTIRAKENTAJILLE

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. 

OHJEEN TARKOITUS
Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan mää-
räyksiä ja merkintöjä. Ohje on Oulun kaupungin 
tontinluovutuksessa rakentajaa ja tontin halt i jaa 
sitova. Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on oh-
jata Metsokangas II alueen rakentamista siten, et tä 
alueesta muodostuu sopusuhtainen ja vi ihty isä 
asuinalue. Tontin haltijan tulee toimit taa tämä ohje 
pääsuunnit telijalle.

SUUNNITTELUN ALOITUSNEUVOTTELU
Ennen suunnitteluun ryhtymistä tulee tontin haltijan ja 
pääsuunnittelijan yhdessä ottaa yhteys rakennusval-
vonnan tarkastusarkkitehteihin. Tarkastusarkkitehdin 
kanssa käytävässä neuvottelussa selvitetään tonttia 
koskevat asemakaavamääräykset, nämä ohjeet sekä 
mahdolliset muut huomioon otet tavat seikat. 

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Ennen rakennusluvan hakemista on tontin käyttö-
suunnitelma hyväksytettävä rakennusvalvontaviras-
tossa. 

Rakennusvalvonta  Reijo Lammasniemi
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Punatiilinen keskusalue.
– pääasiall inen julkisivumate-
r iaali punatii l i

– tontit aidattava kadun puolel-
ta 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 vär in tulee 
ol la val i t tu maalivalmistaj ien 
talomaalikar tastoista.

– rappaus, vär i vapaa, mutta 
värin tulee olla valit tu valmista-
jien kiviseinämaalien sävyistä

– vaaleasävyinen t i i l i  puhtaak-
simuurat tuna

Katon materiaali on vapaa, väri 
t i i lenpunainen

Puutaloalueet
– peit tomaalat tu lauta tai hirsi, 
vär i vapaa, mutta vär in tulee 
olla valit tu valmistajien ulko-
maalisävyistä.

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

Vapaa materiaali
 – katon väri t i i lenpunainen

LÄHELLÄ LUONTOA 
YHTIÖMUOTOISESTI
Alueen yhtiöiden tonttitehokkuus 
on pidetty tietoisesti väljähkönä. 
Tämän tulee näkyä asuntoyh-
tiöiden tonteilla sil lä tavoin, et tä 
alueen metsäinen luonne säilyy, 
asunnoi l le  osoi tetaan runsaat 
asuntokohtaiset pihat, mutta sen 
l isäksi myös jokaisel le yht iöl le 
osoitetaan r iit tävä yhteispiha.

PIHOJEN SUUNNITTELU 
AMMATTILAISILLE
Asuntoyht iö iden v i ih t y isy yden 
kannalta pihojen vihersuunnit te-
lulla on suuri merkitys. Asunto-
yht iöiden rakentamishankkeissa 
tulee piha-alueiden suunnit telus-
sa käyttää aina vihersuunnit telun 
ammattilaista. Pihoilla käytettävät 
kalusteet leikkivälineet, valaisimet 
ym. tulee myös sovit taa alueen 
yleiseen luonteeseen sekä talojen 
arkkitehtuuriin.

Kadun puoleiselle tontin rajal le tulee 
istuttaa pensasaita. Asuntojen sisään-
käyntejä voidaan rakentaa suoraan 
Neitsy tkorventien tai Savot tatien ke-
vyen li ikenteen väylältä. Sisäänkäyn-
tikujat tulee pinnoit taa yhtenäisellä 
pinnoit teella kevyen liikenteen väylän 
reunasta alkaen.

Käyttösuunnitelmassa tulee osoit-
taa taloyhtiöille mahdollisuus laa-
jentaa varastot i loja myöhemmin 
asemakaavan rakennusoikeuden 
puit teissa.

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.

ULKOVARASTOJA 
TARVITAAN
Asuntoyhtiöissä tulee aina raken-
taa kutakin asuntoa var ten vähin-
tään yksi ir taimiston varastotila. 
Asemakaavassa on varat tu tähän 
tarkoitukseen riit tävästi rakennus-
oikeutta.

Varastotilat voivat olla asuntojen 
yhteydessä tai er il l isessä raken-
nuksessa. Oulu on pyöräilykau-
punki ja polkupyörät tarvitsevat 
lukitun suojan. Mikäli asunnossa 
on tul isi joja, tulee polt topuiden 
varastointit i la osoit taa. 



KORTTELIT 99 JA 100 AR I 
JA P I
Nämä kor t telit on varat tu yksiker-
roksisil le r ivitaloil le.

Rakennusten ulkomuodolle ei ole 
muita rajoituksia kuin katon väri, 
jonka tulee olla t ii lenpunainen.

Tontit on aidattava kadun puolelta 
joko pensasaidalla tai punatiilisel-
lä aidalla. 

KORTTELIT 99 JA 100, 
106,131 AKR II, Y II JA P II
Nämä kor t telit muodostavat Met-
sokangas II:n itäosan keskustan.

Julkisivumateriaalina tulee olla pu-
natii l i. Kor t telit tulee rajata kadun 
puoleisilta sivuiltaan punatiilisellä 
tii l iaidalla. 

KORTTELIT 110,118 JA 119 
AO-7 II
Kor t tel in 110 AO-7 - tont i t  sekä 
kor t telit 118 ja 119 on varat tu ra-
kennusli ikkeiden toimesta kor t-
teleit tain rakennet taviksi, mut ta 
eril l isinä kiinteistöinä myytäviksi.

Tontit on aidattava kadun puolelta 
pensasaidalla.  

AO-KORTTELIALUEET 
KORTTELEISSA 100, 107 JA 
110
Kor t telit on tarkoitet tu omakotita-
loista tai paritaloista koostuville 
asuntoyhtiöille. 

Eräissä tapauksissa on rakennuk-
set määrätty toteutettaviksi kaksi-
kerroksisina. Muutoin asemakaava 
on väljä ja antaa li ikkumavaraa 
suunnit telulle.

Tontit on aidattava kadun puolelta 
pensasaidalla.  
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