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LUOPIOISTEN KUNTA 
AITOON PUKKIVUOREN JA LÄHIALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Tunnistetiedot 
 

KUNTA: Luopioinen 
KYLÄ: Kouvala ja Miemola 
ALUE: Asemakaava ja -muutos koskee Aitoon taajaman osaa kortteleita 6, 19, 

21, 23, 70 ja 74, kortteleita 20, 83-87, virkistys-, maa- ja 
metsätalousalueita ja katualueita sekä Kouvalan kylän tilaa 5:103. 
 
Asemakaavalla ja -muutoksella muodostuu osat kortteleista 6, 19, 21, 
23, 70, 74,  korttelit 20, 86, 87, 89-93 sekä niihin liittyvät virkistys-, 
maatalous- sekä katualueet. 

 
 Asemakaavan selostus koskee  11.04.2005 päivättyä asemakaavakarttaa. 

 
1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijaitsee Aitoon keskustaajaman eteläpuolella Kankaantien ja  
Pukkivuoren ympäristössä. Alueen pinta-ala on noin 19,8 hehtaaria. Aitoon 
keskustaajamasta on Luopioisten kirkonkylään noin 10 kilometriä ja Pälkäneelle on 
noin 12 kilometriä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Kartta 1. Suunnittelualue. 
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1.3 Kaavan tarkoitus 
 
 

Tarkoituksena on kaavoittaa kunnan hankkimia maa-alueita asuntorakentamista 
varten. Kaavalla voidaan Aitoon rakennuspaikkatarve turvata pitkälle tulevaisuuteen. 
Osa aikaisemmin pientalotonteiksi kaavoitetusta peltoalueesta säilytetään 
maatalouskäytössä. Alueella olevilla yrityksillä on laajennustarpeita jotka 
huomioidaan kaavassa. Lisäksi tarkastellaan poikittaistieyhteyttä kaava-alueen ja 
Tepulinnantien välillä. Alue liitetään kunnallistekniseen verkostoon. 

 
 
1.4 Liiteasiakirjat 
 
  
 LIITE 1 Osallistumis-  ja arviointisuunnitelma  
 LIITE 2 Havainnepiirustus  
 LIITE 3 Tilastolomake 
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2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

• Kaavoituspäätös on tehty kunnassa 2.2.2001 ja 27.10.2003. 
• Viranomaisneuvottelu pidettiin 19.2.2004. 
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.2. -8.3. 2004 välisenä aika-

na. 
• Luonnosvaihtoehdot olivat nähtävillä 5.7.-3.8.2004 välisenä aikana. 
• Kaavaehdotus nähtävillä __.__ .- __.__.2005 välisenä aikana. 
• Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan  ___.___.2004 (MRL 52§). 

 
2.2 Asemakaava  
 

Kaavalla osoitetaan erillispientalotontteja yhteensä 42, joista 39 on uusia. Nykyiset 
teollisuusalueet osoitetaan TY-alueina. Rakennusoikeuden määrää on lisätty. Kortte-
lin 6 TY-aluetta on laajennettu etelään.  Miemolantien varteen osoitetaan liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialue K-1. Osa peltoalueesta Kankaantien vieressä osoite-
taan maatalousalueena. Asuinalueen liikennöintiä varten osoitetaan tieyhteys myös 
Tepulinnantielle. Riihitien nimi muutetaan Päivärinnantieksi. 

 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Uudet alueet tulevat toteutumaan vähitellen kaavan hyväksymisen jälkeen. Ensim-
mäisessä vaiheessa alueelle rakennetaan kunnallistekniikka. Kaava-alue on pääosin 
kunnan omistuksessa.  
 

 
3 LÄHTÖKOHDAT  
 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Suunnittelualue sijoittuu eteläosastaan Pukkivuoren rinteen rakentamattomalle reuna-
alueelle. Rinteen itä ja länsipuoleiset alueet ovat maatalouskäytössä.   Metsäalueen 
kasvillisuus koostuu pääasiassa tuoreen kankaan kuusivaltaisesta metsästä, Pukki-
vuoren karusta havupuustoisesta jäkäläkankaasta, sen itäpuolisesta kuusikkolehdos-
ta ja paikoin koivua kasvavasta lehtipuustosta. Alue liittyy  pohjoisosastaan Aitoon 
keskustaajamaan  ja sen rakentamiseen. Ympäröivä rakennuskanta ja peltomaisema 
edustavat  osittain vanhaa kulttuurimaisemaa. Alueen pinta-ala on noin 19,8 hehtaa-
ria.   

 
3.1.2 Luonnonympäristö 

 
Luonnonolot, maisemarakenne ja maisemakuva. 
Suunnittelualue sijoittuu maisemarakenteessa laakson ja sitä rajaavan soraharjun 
jatkeena olevan moreenireunan loivalle pohjois- ja itärinteelle. Rinteeltä avautuvat 
laaksoalueiden avoimet viljelysmaisemat. Korkeuserot vaihtelevat kaava-alueella rin-
teen 127 metristä pohjoisosan tasaiseen pelto- ja teollisuusalueen 102 metriin. Luon-
nonympäristöä on jäljellä alueen eteläosassa sekä korttelin 6 teollisuusrakennusten 
eteläpuoleisilla kalliokumpareilla. 
 
Pukkivuoren kivikkoisen moreenirinteen reuna-alueella kasvillisuus on vaihtelevaa.  
Länsiosassa kasvaa kuusipuita sekä jonkin verran mäntyjä. Itäosa on lehtipuuvoittoi-
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sempaa. Alueella on vakiintunut polkuverkosto. Nykyisessä kaavassa osoitetun katu-
verkon kohdalta on puusto raivattu. 
 
Pohjoisosassa kyläraitin- ja Urheilukentäntien varrella teollisuusrakennukset hallitse-
vat maisemaa.  Rakennukset  eivät muodosta mittakaavaltaan, tyyliltään tai materiaa-
leiltaan yhtenäistä kokonaisuutta. Aktiivisessa viljelyskäytössä ovat Kankaantien  itä-
puoleinen  pelto sekä  Tepulinnantien länsipuoleiset peltolohkot.  
 
Ympäröivässä maisemassa erottuvat mäkialueet ja erityisesti yli 150 metriin jyrkästi 
kohoava  Tepulinnanvuori,  avoin maalaismaisema tilakeskuksineen sekä Aitoon ky-
läkeskuksen taajama-asutus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartta 2. Maankäyttö 
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Kasvillisuus 
Osaan suunnittelualueesta on tehty luontoselvitys vuonna 2002 (Hannu Alen). Selvi-
tyksen mukaan Pukkivuoren karu rinne on jäkälätyypin kangasta, jonka tyyppilajeina 
ovat kanerva, puolukka ja jäkälät. Pienialaisista karuista kuvioista (lounaassa) osa 
täyttänee metsälain erityisen tärkeän elinympäristön tunnusmerkit. Sitä reunustaa 
laajasti tuore mustikkatyypin kangas, jossa hallitsevana puulajina on kuusi, mutta joi-
takin mäntyvaltaisiakin osia löytyy. Myös haapaa esiintyy jonkin verran. Aluskasvilli-
suus on tavanomaista. 
 
Tuoreen kankaan välissä esiintyy lehtokaista rinteen tasaisemmalla osuudella. Rehe-
vässä lehdossa kuusi on tukahduttanut aluskasvillisuuden suurelta osin. Harvahkois-
sa aukkopaikoissa esiintyy lehtolajeja kuten sinivuokkoa, sudenmarjaa ja lehtoarhoa. 
Lehdosta löytyy kookas siirtolohkare. Lehto ei ole enää  luonnontilainen. Lehdon poh-
joispuolella sijaitseva kapea peltokaista on jäänyt pois viljelystä ja kasvaa nykyisin 
koivikkoa. 
 
Alueella ei esiinny mitään erityisiä luontoarvoja lukuun ottamatta lehdossa sijaitsevaa 
siirtolohkaretta. 
 
Maaperä 
Laakson maaperä on hietaa ja Pukkiharjun rinteet ovat moreenia. Karuimmissa koh-
din kallio on lähellä pintaa. Lehto, joka sijaitsee tasaisemmassa kohdassa rinnettä, on 
myös hietamaata, samoin moreenimaan välissä kapeana kaistana oleva vanha pelto. 

 
Linnusto 
Linnuista on tavattu tavanomaiset peippo, sirittäjä ja punakylkirastas. EU:n lintudirek-
tiivi I:n lajeista alueella esiintyy pyy. 
 
Vesistö 
Syrjänharjun pohjavesialue (pv2, vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue) ulottuu 
suunnittelualueen lounaisosaan.  
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö ja kulttuurimaisema 
 

Aitoon vanhimmat rakennetut alueet jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle.  Idässä 
Kouvalan kyläasutus on Luopioisten vanhinta, ilmeisesti jo viikinkiajalta periytyvää. 
Alueen ympäristössä, kylätien varressa, on pienipiirteisiä tuparakennuksia.  Kouvalan 
asutuksen eteläpuoleinen Kaukkalan kyläalue on ollut asuttuna keskiajalla. Aitoon 
taajaman länsipuolella Luopioisiin johtavan maantien (mt 322) läheisyydessä on Ka-
jantilan kyläkeskus, jossa on säilynyt tilakeskuksia ja  muuta rakennuskantaa.  Aitoon 
taajaman läpi kulkevan Miemolantien varrella on pienimittakaavaisia asuin- ja liikera-
kennuksia ja sen ympärillä suuria tilakeskuksia.  Maataloudella on pitkät perinteet 
kulttuurimaisemassa. Tepulinnanvuoren (Tepulinnantien) ja kaava-alueen väliin jää  
pienimittakaavaista tupa-asutusta. Vaikka uudisrakentaminen on muuttanut kyläalu-
etta monin paikoin, on vanha taajamarakenne edelleen havaittavissa. 
 
Suunnittelualueen rakennuskanta on ikärakenteeltaan vaihtelevaa. Rakennetun ym-
päristön kannalta kiinnostavin on Lipputehdas Finn Marin Oy:n tehdasalue. Alue on 
kuulunut alkuaan Nissin tilakeskukseen. Aivan Miemolantien vieressä ollut Nissin 
päärakennus on purettu kesällä 2004. Päärakennus toimi yritysten käytössä. Tilan 
entinen navetta on tiilisen teollisuusrakennuksen itäpuolella. Navettarakennus on 
kunnostettu 60-luvulla asunnoksi ja se on asuinkäytössä edelleen.  
 
Nissin tilakeskuksen  alueella on alkanut teollinen toiminta 1930-luvun alkupuolella. 
Tiilisen, osittain kolmikerroksisen teollisuusrakennuksen rakentaminen sijoittuu 1940-
1952 väliseen aikaan. Rakennuksessa on toiminut Päivärinnan turkismuokkaamo 
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(1933-58) konkurssiin saakka. Konkurssipesässä on toiminut erilaista kurssitoimin-
taa, puutyöalan yritystoimintaa sekä Mattelmäen margariinitehdas muutaman vuo-
den.   Heleniuksen kangaspaino aloitti tiloissa toiminnan 1960 luvulta lähtien. Toimin-
taa on laajennettu 60-70 lukujen vaihteessa rakennettuihin eteläpuoleisiin peltipintai-
siin teollisuusrakennuksiin. Lippujen valmistus on aloitettu nykyisissä tiloissa 1980-
luvun alkupuolella. Nykyään rakennuksessa toimiva Finn Marin Oy on Luopioisten 
suurin yksityinen työllistäjä.  
 
Vanhaan teollisuusrakennukseen on tehty muutoksia kulloisenkin toiminnan mukaan. 
Lisärakentaminen on muuttanut rakennuksen ilmettä ulkoapäin. Tiilirakennuksella ja 
siihen kiinteästi kuuluvalla suorakaiteen muotoisella tiilisellä savupiipulla on teolli-
suusrakentamiseen liittyvää paikallista arvoa historian kannalta sekä maisemallista 
arvoa osana Aitoon taajamakuvaa, ei yksittäisenä rakennuksena.  
 
Korttelissa 23 on tekstiilipaino Print Scorpio Oy:n ja Paradox Period Oy:n peltipintai-
set tehdasrakennukset.  Korttelin rakentaminen ja painotoiminta on alkanut 1980-
luvulla. Kortteiden 19, 20 ja 70 asuinrakennukset ovat 1950-luvulta tai uudempia. 
Muilta osin alue on rakentamaton. 
 
Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä sen länsipuolella, korttelissa 5, on Martti-
lan vanha tilakeskus. Itäpuolella Miemolantien varrella on  yksikerroksinen pankkira-
kennus 1960-luvulta sekä kauppa. Näiden eteläpuolella on vanha Lääkärin tilakes-
kus, jonka päärakennus on asemakaavalla osoitettu suojeltavaksi (sr-1). Suunnittelu-
alueella ei ole suojeltuja rakennuksia.  
  
Alueelta ei ole tiedossa muinaismuistokohteita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Näkymä keskusraitilta. Oikealla  
Marttilan päärakennus, keskellä tiilinen 
tehdasrakennus ja vasemmalla näkyy  
vielä Nissin vanha päärakennus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Näkymä T-korttelin eteläreunasta 
pohjoiseen. Teollisuusrakennukset jäävät 
vasemmalle. Oikealla Lääkärin tilakeskus. 
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Kuva 3. Korttelissa 23 Urheilukentäntien  
varrella toimii kaksi teollisuusyritystä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikenne- ja katualueet 
Kaava-alue rajoittuu pohjoisessa ja idässä yleiseen tiehen, maantie 3221 (Miemolan-
tie ja Tepulinnantie). Tie on luokiteltu runsaasti liikennettä välittäväksi yhdystieksi. 
Kaavassa osoitettuja Riihitietä, Pukkivuorentietä, Pukkipolkua ja Tulikentänpolkua  ei 
ole rakennettu.  Rajoittavista kaduista on rakennettu ainoastaan Urheilukentäntie se-
kä Kankaantie. 
 
Työpaikat ja palvelut 
Kaava-alueella toimii kaksi yritystä.  
- Lipputehdas FinnMarin Oy korttelissa 6, työllistää noin 67 työntekijää. Tuotteena 

ovat lippu- ja painotuotteet. 
- PrintScorpio Oy:n tekstiilipaino ja Paradox Period Oy lipputehdas korttelissa 23, 

työllistävät yli 20 työntekijää.  
 
Aitoon taajama-alueen asutus ja palvelut sijoittuvat suunnittelualueen välittömään 
ympäristöön.  Alueella on monipuolista palvelutarjontaa mm. ala-aste, ylä-aste, Anna 
Tapion koulu, kaupat (2), pankit (2) ja  kirjaston lainausasema. Kaava-alueen lou-
naispuolella on urheilukenttä sekä valaistu kuntorata. 
 
Häiriötekijät 
Kaava-alueelta tai lähiympäristöstä ei ole tiedossa erityisiä häiriötekijöitä. 

 
Tekninen huolto 
Kankaantien varrella on vesi- ja viemäriverkosto. Sähkö- ja puhelinjohtolinjat on ole-
massa olevalle asutukselle. Kaava-alueen halki sekä Kankaantien vieressä kulkee     
20  kV:n sähkölinja (avojohto). 
 
 

3.1.4 Maanomistus 
 
 Alue on pääosin Luopioisten kunnan omistuksessa. Yksityisomistuksessa ovat: kort-

teli 84, korttelista 6 tontit 1 ja 2, korttelista 19 tontti 5, korttelista 20 tontti 1, korttelista 
23 tontit 1 ja 2, korttelista 70 tila 1:15, tila 2.14 sekä peltoalue Tepulinnantien vierestä. 
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3.2 Suunnittelutilanne 
 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
Valtakunnalliset lähtökohdat 
Kaava-aluetta koskevat valtioneuvoston 1.1.2002 voimaan tulleen periaatepäätöksen 
mukaiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 
 
Erityistavoitteet koskevat Kouvalan kylää, joka on luokiteltu  valtakunnallisesti merkit-
täväksi kulttuuri-historialliseksi ympäristöksi (Rakennettu kulttuuriympäristö, Valta-
kunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt,  Museovirasto ja Ympäris-
töministeriö 1993). Alueen rakennukset sijoittuvat suunnittelualueen ulkopuolelle. 
Ympäröivä maisema rajautuu kaava-alueeseen itäosastaan. 
 
 
Seutukaava 
Luopioisten kunta kuuluu  Pirkanmaan liiton seutukaava-alueeseen. Pirkanmaan 3. 
seutukaava on vahvistettu 6.6.1997. 
 
Suunnittelualueen seutukaavamerkinnät ovat: 
-  taajamatoimintojen alueena A 
-   arvokkaaksi kulttuuriympäristöalueeksi ak (702) merkitty Kouvalan kylän kulttuu-

rimaisema on ilmeisesti viikinkiajalta peräisin olevaa Luopioisten vanhinta asuin-
seutua. Alue poikkeaa museoviraston rajauksesta. 

- maa- ja metsätalousalue, MT. Maaperältään viljavia yhtenäisiä taajamiin tai kyliin 
rajoittuvia peltoalueita, joihin voi sisältyä myös kyläasutusta, teitä sekä  pieniä 
metsäsaarekkeita  

- vedenhankinnalle soveltuva Syrjänharjun pohjavesialue, pv2 504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartta 2. Ote seutukaavasta 
 
Maakuntakaavaehdotuksessa (8.6.2004) 
- Alue kuuluu Aitoon taajamatoimintojen alueeseen A (paikalliskeskus a) 
- Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema  (akm 098) ja  vedenhankinnan kan-

nalta arvokas pohjavesialueen raja (pv 041) sijoittuu osittain kaava-alueeseen tai 
lähiympäristöön.  

- Taajamatoimintojen halki on osoitettu viheryhteystarve. 
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Yleiskaava 
Aitoossa on voimassa kunnanvaltuuston 1992 hyväksymä osayleiskaava. Osayleis-
kaava laadittiin aikoinaan asemakaavan muuttamisen pohjaksi ja koko Aitoon asema-
kaavaa muutettiin vuonna 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asemakaava 
Suurella osalla suunnittelualueesta on voimassa oleva asemakaava. Siinä suunnitte-
lualue on maa- ja metsätalousaluetta M, MT, pientalovaltaista asuinaluetta AO, AP,  
teollisuusaluetta T, virkistysaluetta VL ja katualueita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartta 3. Ote asemakaavasta 
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Rakennusjärjestys 
 

Rakennuskielto 
Suunnittelualueeseen ei kohdistu rakennuskieltoa. 
 
Pohjakartta 
Pohjakarttana käytetään 1:2000 mittakaavaista kaavoituksen pohjakarttaa.  
 
Suunnitelmat ja selvitykset 
• Luontoselvitys osalle alueesta on laadittu kesällä 2002 (Hannu Alen. Pälkäneen 

kunnan ympäristönsuojelusihteeri). 
• Museoviraston lausunto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta v:lta 2002. 
• Siirtolohkareen kartoitus 2003 
• Alueen maankäyttöluonnokset v. 2002 ja 2003 
• Pohjavesialuekortti, Syrjänharju-Konkinharju, 2003. 
• Kunnallistekniset suunnitelmat ja selvitykset Katajapolun ja Pukkivuorentien alu-

eelta, 2003. 
• Nykyinen asemakaava-aineisto (1995) 
• Pirkanmaan  kulttuurihistorialliset kohteet, Tampereen seutukaavaliitto 1990. 

Kouvalan asutusmaisema kuuluu kohdelueteloon. 
• FinnMarinin kiinteistön inventointi laaditaan kevään 2005 aikana. 

 
 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Tavoitteena on kaavoittaa kunnan hankkimia maa-alueita asuntorakentamista varten, 
jotta Aitoon rakennuspaikkatarve voidaan turvata pitkälle tulevaisuuteen. Alueella ole-
villa yrityksillä on laajennustarpeita, jotka huomioidaan kaavassa.  
 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen  ja sitä koskevat päätökset 
 
Kunnanhallitus on päättänyt  2.4.2002 asemakaavan laatimisesta alueen eteläosaan 
tehtyjen maakauppojen jälkeen.  Asemakaavasuunnittelu käynnistyi  kesällä 2002 
aluearkkitehdin laatimilla luonnosvaihtoehdoilla. Alueella olevien yritysten laajennus-
tarpeiden vuoksi kaava-aluetta päätettiin laajentaa kunnanhallituksen 27.10.2003 
päätöksen mukaisesti. Luonnosvaihtoehdot A, B ja C olivat esillä kunnanhallituksessa 
26.4.2004. Kunnanhallitus päätti että luonnossuunnittelua jatketaan vaihtoehtojen A ja 
B pohjalta. Samalla päätettiin kaava-alueen laajentamisesta Halkomäentien ympäris-
töön. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 
Osallisiksi on katsottu 
Vaikutusalueen maanomistajat, kiinteistöjen haltijat ja asukkaat 
 
Viranomaiset 
• Pirkanmaan ympäristökeskus  
• Pirkanmaan maakuntamuseo  
• Pirkanmaan liitto 
• Tiehallinto 
• Tampereen aluepelastuslaitos 
• Luopioisten kunta 
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- tekninen lautakunta 
- rakennus- ja ympäristölautakunta 

 
Yritykset, yhdistykset ja järjestöt 
• Lipputehdas FinnMarin Lipputaito Oy 
• Tekstiilipaino Print Scorpio Oy 
• Lipputehdas Paradox Period Oy 
• Aitoo-Kaukkala kyläyhdistys Aika ry 

 
Lisäksi kaavahankkeen osallisia ovat kaikki, jotka täyttävät osallisuuden määritelmän. 

  
4.3.1 Vireilletulo 
 

Nykyinen kaava-alue on tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä-
olon tiedottamisen yhteydessä. 

 
4.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Nähtävilläolosta ilmoitetaan Sydän-Hämeen lehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä 
Aitoon lainausasemalla. Suunnitteluaineisto pidetään nähtävänä Luopioisten kunnan-
talolla ja Aitoon lainausasemalla sekä kunnan internet-kotisivuilla. Osalliset ja kunnan 
jäsenet voivat esittää suunnitteluaineistosta mielipiteitä, jotka  tulee toimittaa kunnalle 
ennen nähtävänä olon päättymistä.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 16.2.-8.3.2004 välisen ajan. 
Nähtävilläoloaikana jätettiin neljä mielipidettä ja kaksi lausuntoa luonnossuunnittelua 
varten.  
 
Luonnosvaihtoehdot sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtä-
villä 5.7.-3.8.2004 välisen ajan. Kaavaluonnoksista jätettiin kaksi mielipidettä. Mielipi-
teitä sekä lausuntoja käsiteltiin työpalaverissa 22.10. 2004 sekä kunnanhallituksessa 
25.10.2004. Erillistä esittelytilaisuutta ei pidetty. 

 
Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää kunnanhallitus. Osalliset ja kun-
nan jäsenet voivat esittää kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka  tulee toimittaa 
kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä. Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaa-
van. 

  
 
4.3.3 Viranomaisyhteistyö 
 

Kaava on ollut esillä kunnan ja Pirkanmaan ympäristökeskuksen välisissä kehittämis-
keskusteluissa keväällä 2003. Tampereen museon maakunnallinen yksikkö on anta-
nut lausunnon talvella 2002, jossa virasto korostaa, että alueen kulttuuriarvojen kan-
nalta on tärkeää sälyttää pellon ja metsän reunan puusto mahdollisimman eheänä 
suojavyöhykkeenä rakennettaessa Kouvalan kylän ydinalueen peltomaiseman reu-
naan. 
 
Viranomaisneuvottelu (aloitusneuvottelu) on pidetty Pirkanmaan ympäristökeskuk-
sessa  19.2.2004. 
 
Luonnosvaiheen lausunto pyydettiin tekniseltä lautakunnalta, rakennus- ja ympäristö-
lautakunnalta, Tampereen aluepelastuslautakunnalta, Kangasalan seudun terveys-
keskuksen kuntayhtymältä, Tiehallinnolta, Pirkanmaan liitolta, Tampereen museolta 
sekä Pirkanmaan ympäristökeskukselta. 
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Lausunnoissa olivat esillä mm.  
- tiealueiden tarkistukset, joissa huomioidaan paremmin liikennöinnin ja huollon 

(mm. lumenluonnin) tarvitsemat tilatarpeet. 
- Teollisuusalueen laajentaminen 
- Sähkömuuntamon huomioiminen kaavassa 
- Katunimien muuttaminen 
- Maakuntakaavan viheralueen huomioiminen kaavakokonaisuuden kannalta sopi-

valla tavalla. 
- Hulevesien johtaminen ja käsittely 
- Tarkistukset kaavamerkintöihin kaava-alueella ja sen ulkopuolella 
- Pysäköintiä koskevien määräysten riittävyys  
- Rakennusten sijoittuminen tontilla mm. tonttikohtainen  rakennusala. 
- Asuinrakennusten rajaetäisyyttä määritettäessä huomioitava paloturvallisuusmää-

räykset sekä naapuruussuhdelaki. 
- Teollisuuskiinteistöjen rakennusoikeuden noston vaikutukset ympäristöön 
- Leikkipuistojen huomioiminen sekä niihin sujuvan ja turvallisen kulkuyhteyden jär-

jestäminen 
- Kevyen liikenteen kulkuyhteyksien selvittäminen kaava-aluetta laajempana koko-

naisuutena 
- Vanhan tehdaskiinteistön kulttuurihistoriallisten arvojen selvittäminen 
 
 Ehdotusvaiheen lausuntotarve varmistetaan erikseen.  
 
Lausuntojen ja mahdollisten muistutusten jälkeen pidetään tarvittaessa viranomais-
neuvottelu.   Kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta  tiedotetaan maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen mukaisesti. 

 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

Lähtökohtatavoitteet 
Tavoitteena on kaavoittaa kunnan hankkimia maa-alueita asuntorakentamista varten, 
jotta voidaan Aitoon rakennuspaikkatarve turvata pitkälle tulevaisuuteen. Osa aikai-
semmin pientalotonteiksi kaavoitetusta peltoalueesta säilytetään maatalouskäytössä. 
Alueella olevilla yrityksillä on laajennustarpeita, jotka huomioidaan kaavassa. Lisäksi 
tarkastellaan poikittaistieyhteyttä ja sen sijaintia kaava-alueen ja Tepulinnantien välil-
lä. 

 
Osallisten tavoitteet ja tavoitteiden tarkentuminen 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetyissä mielipiteissä vastustettiin yhdystien 
sijoittamista peltolohkojen välistä. Korttelin 12 T-aluetta toivottiin laajennettavan hiu-
kan etelään.  Korttelin 23 tehokkuuslukua toivottiin suurennettavan. Lisäksi esitettiin 
rakentamattomien kaavateiden rakentamista sekä Riihitien ja Kermatien yhdistämis-
tä.  
 
Luonnosvaiheeseen kaava-aluetta laajennettiin Ruusuportintien ja Halkomäentien vä-
liselle alueelle, josta kunta on ostanut maa-alueita. Vaihtoehdoissa huomioitiin teolli-
suusalueiden laajennukset. 
 
Luonnosvaiheen mielipiteissä vaihtoehtoa B pidettiin parempana. Korjausta esitettiin 
tontin rajoihin korttelissa 19 sekä kevyenliikenteen yhteyden poistamista Ruusuportin-
tien ja Tulikentänpolun välistä. Lisäksi esitettiin uusien tonttien poistamista Halkomä-
entien länsipuolelta. 
 
Suunnittelua jatkettiin vaihtoehdon B pohjalta siten, että lausunnoissa esiin tulleet 
asiat pääosiltaan huomioitiin ehdotuksen valmistelutyössä. Halkomäentien linjausta 
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on tarkasteltu uudelleen. Riihitien katualue lisättiin kaavaan nimen muuttamista var-
ten. Vanhan teollisuuskiinteistön suojelutarve selvitetään inventoinnilla. 
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Kaavalla tuetaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Asemakaava vastaa pää-
osin seutukaavan ja yleiskaavan asettamia tavoitteita. Asemakaava liittyy kiinteästi 
muun kaava-alueen kortteleihin, tiestöön ja viheryhteyksiin.  
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Luonnosvaihtoehtojen avulla on haettu maisemaan  soveltuva ja maankäytöllisesti 
tarkoituksenmukainen kaavaratkaisu. Vaihteleva maasto vaikuttaa suunnitteluun. 
Alueella ei ole erityisesti suojeltavia kohteita, mutta siirtolohkare sekä kiviröykkiöt si-
joittuvat VL-alueille.  

  
 
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä asemakaavarat-

kaisun perusteet 
 
Luonnosvaihtoehdot 
Alun perin alueelle laadittiin kolme luonnosvaihtoehtoa (A, B ja C). Vaihtoehdoissa 
pyrittiin löytämään alueen liikennöintiin erilaisia ratkaisumalleja. Rakentamisen mää-
rässä ei luonnoksien kesken ollut merkittävää eroa. Liittyvät kaavatiet ovat vielä 
enimmäkseen  rakentamatta, jolloin alueen suunnittelu vaikuttaa teiden toteuttami-
seen myös kaava-alueen ulkopuolella. Tavoitteiden mukaisesti yritysten laajenemis-
tarpeita huomioitiin. Kortteli 84 on maatalousalueena maanomistajan toiveen mukai-
sena. 
 
Vaihtoehto A noudattaa eteläosastaan aikaisemmin laadittua luonnosta. Läpikulku- ja 
tonttikatuliikenne ohjautuu Tepulinnantielle sekä Kivistentien kautta Urheilukentäntiel-
le. Tontit sijoittuvat erillisten tonttikatujen varsille. Riihitie palvelee ensisijassa TY- se-
kä AP-korttelin liikennettä. 
 
Vaihtoehto B:ssä on korttelin 6 TY-aluetta laajennettu etelään. Riihitie palvelee lähes 
yksiomaan  TY-korttelin liikennettä. Eteläinen läpikulkuyhteys on luonteeltaan enem-
män tonttikatumainen. Alueen liikenne ohjautuu Tepulinnantielle sekä Kivistentien 
kautta Urheilukentäntielle. AP-kortteliin tulee katu Kankaantieltä. Kermatieltä on osoi-
tettu kvl-yhteys etelään Pukkivuorentielle. 
 
Vaihtoehto C:ssä läpikulkuyhteys tulee pohjoisesta Riihitien kautta pellon reunassa 
etelään. Tontit sijoittuvat osittain erillisten tonttikatujen varsille.  Yhdystie palvelee TY-
korttelin sekä asuinkorttelien liikennettä.  Kaavassa ei ole osoitettu yhteyttä Kivisten-
tien kohdalta. Läpikulku- ja tonttikatuliikenne ohjautuu Tepulinnantielle sekä Riihitien 
kautta Urheilukentäntielle. 
 
Luonnossuunnittelua jatkettiin vaihtoehtojen A ja B pohjalta (kohta 4.2.). Luonnok-
sessa B ei ole asuinpientalokorttelia (AP) vaan  teollisuusalue (TY) ulottuu MT-
alueeseen saakka. Kaava-alueeseen lisättiin korttelista 19 tontti 1, kortteli 20, kortte-
lista 21 tontit 15 ja 16 sekä maa- ja metsätalousalueet Halkomäentien länsipuolelta. 
Alueelle osoitetaan uusia omakotitontteja. Etelästä ei ohjata ajoneuvojen läpikulkulii-
kennettä kapealle Ruusuportintielle. 
 
Pinta-alat vaihtoehdoittain (hehtaaria) 
   A B  
Asuminen   9,00 7.97  
Teollisuus ja liikerakentaminen 3.46 4,69  
Maatalous   2,04 1,95  
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Virkistys   2,49 2,45  
Katualueet   2,33 2,31 
 
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 19,3 hehtaaria. 
 
 
Uusien erillispientalotonttien määrä:  A  40 B  38  
Ohjeellisten tonttien pinta-alat ovat keskimäärin 1500-2000 m2.  

 
Vaikutukset luonnosvaihtoehdoista  
Kokonaisuutena rakentaminen tulee olemaan väljää, mikä sopii Aitoon kylärakentee-
seen. Uudet alueet sijoittuvat pääosin metsäalueelle, mutta tukeutuvat kiinteästi 
muuhun taajamarakenteeseen. Vaikutukset asuinalueelle suuntautuvan liikenteen 
kannalta ovat vaihtoehdoissa samankaltaiset. Liikenneyhteyksiä pyritään paranta-
maan osoittamalla uusi tieyhteys Tepulinnantielle. Muilta osin noudatetaan rakennet-
tuja ja kaavassa osoitettuja tieyhteyksiä.  Alueen toteutuminen tapahtuu ajan kulues-
sa.  
 
Liikenteen määrän kasvu edellyttää katujen rakentamista myös kaava-alueen ulko-
puolella. Päivärinnantie (entinen Riihitie) tulisi palvelemaan ensisijassa teollisuusalu-
eelle sekä AP-kortteliin suuntautuvaa liikennettä. Kankaantien liikenne todennäköi-
sesti rauhoittuisi. Alueen eteläosan liikenne kulkisi Kivistentien kautta sekä osittain 
Tepulinnantien kautta, joihin lisääntyvän liikenteen vaikutukset myös kohdistuvat. Lä-
piajoliikenteen määrää on vaikea arvioida.  
 
Kevyen liikenteen yhteydet kaava-alueen ulkopuolelle säilyvät. Pysyvän asutuksen 
kasvu lisää ympäristön virkistyskäyttöä. Alueen luonto on lähellä ja toteutumisen jäl-
keen edelleen hyvin saavutettavissa. Kaava-alueen korttelissa 6 liikerakentamisen 
mahdollisuus osittain säilyy. Muilta osin tukeudutaan taajaman muuhun palvelutarjon-
taan. Teollisuudelle varatut laajenemismahdollisuudet mahdollistavat työpaikkojen li-
säämisen alueella.  
 
Kaava-alueella ei ole luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä kohteita. 
Siirtolohkareet ja kiviröykkiöalue säilytetään. Pohjavesialueen (pv-2) raja kulkee ete-
lässä. Alue tullaan liittämään keskitettyyn vesi- ja viemäriverkkoon. 
 
Asemakaavaratkaisu 
Liike ja toimistorakennusten rakentamismahdollisuus säilytetään Miemolantien var-
ressa. TY-kortteleiden rakennusoikeutta lisätään. Korttelin 6 TY-aluetta laajennetaan 
etelään. Laajennusalueen sopeutumista avoimeen ympäristöön ja asutuksen lähei-
syyteen pehmennetään istutuksin. Osa nykyisestä peltoalueesta säilytetään.  
 
Erillispientalojen korttelialueet laajentavat kaava-aluetta etelään. Alueen keskelle 
jätetään vihervyöhyke. Maisemaan soveltuvaa rakentamista ohjataan 
kaavamääräyksillä ja rakennustapaohjeilla. Tonttikoko on keskimäärin 1500-2000m2. 
Vaihteleva maasto mahdollistaa rinnerakentamisen. 
 
Asuinalueen liikennöinti osoitetaan idästä ja lännestä, jolloin liikenteen vaikutukset ja-
kautuvat tasaisemmin. Riihitien nimi muutetaan Päivärinnantieksi.  Kevyenliikenteen 
yhteydet liittyvät nykyiseen tai suunniteltuun verkostoon.  
 
Korttelialueiden käyttötarkoitukset säilyvät luonnoksen B kaltaisena. Kaavakartassa 
ja havainnepiirustuksessa on rakennusten sijoittuminen ohjeellisena. 
 
Aluevaraukset vastaavat seutukaavan, maakuntakaavaehdotuksen ja osayleiskaavan 
tavoitteita. 
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Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset  (kohta 4.3.2 ja 4.3.3.) 
 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS  
 

5.1   Kaavan rakenne 
 
5.1.1 Mitoitus 
 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on yhteensä  19.812 hehtaaria, josta korttelialuetta 
on 12.602 hehtaaria, virkistysaluetta on  2.379 hehtaaria ja katualuetta on 2.838 heh-
taaria. Maatalousaluetta on 1.952 hehtaaria. 
 

 
5.1.2 Palvelut 
 

Miemolantien varteen on mahdollista toteuttaa yksityistä palvelutarjontaa vähäisessä 
määrin.  Julkiset, kaupalliset, terveydenhuolto yms. palvelut löytyvät Aitoosta  tai 
Luopioisten keskustasta. 

 
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

 
Uudet asuinrakennuspaikat tukevat Aitoon taajamarakennetta. Rakennuspaikat ovat 
ryhmissä ja rajoittuvat yleisesti metsä- tai lähivirkistysalueeseen. Tonttien vähim-
mäispinta-ala on noin 1500 m2. Teollisuuden sijoittumista maisemaan ja asutuksen 
läheisyyteen pyritään istutuksilla pehmentämään.  Nykyinen peltoalue on käytössä ja 
on maanomistajan pyynnöstä osoitettu maatalousalueena. Hyvää rakentamisen ta-
soa pyritään kaavamääräyksin edesauttamaan. 
 

5.3 Aluevaraukset 
 

5.3.1 Korttelialueet 
 

Erillispientalojen  korttelialueena AO osoitetaan osat kortteleista 19, 20, 21 ja 74 sekä 
korttelit  70,  86, 87,89-93. Pinta-ala on 7.838 hehtaaria ja rakennusoikeus 15 676 k-
m2 (e=0.2). Kerrosluku vaihtelee maaston mukaan (I u2/3 tai 1/2k I u2/3). 
 
Rakennettuja asuinrakennuksia on kolme ja uusia tontteja osoitetaan  39 kpl. Tontti-
jako on ohjeellinen. 
 
Teollisuusrakennusten korttelialueena TY osoitetaan osat kortteleista 6 ja 23.  Pinta-
ala on yhteensä 4.642 hehtaaria ja rakennusoikeus 26 744 k-m2 (e= 0.6 ja 0.5).  Ker-
rosluku on nykyisillä alueilla  II ja III ja laajennusosalla I. 

 
Rakennusoikeuden määrää on lisätty vastaamaan jo toteutunutta rakentamistilannet-
ta sekä yritysten laajenemistarpeita varten.  TY-aluetta korttelissa 6 on laajennettu 
eteläiselle peltoalueelle. 

 
Liike- ja toimistorakennusten korttelialueena K-1 osoitetaan Miemolantiehen rajoittu-
va osa korttelista 6. Pinta-ala on 0.167 hehtaaria ja rakennusoikeus 502 k-m2 (e=0.3).   
Kerrosluku on II. 
 
Nykyiselle rakennukselle on myönnetty purkulupa. 
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5.3.2 Muut alueet 
 
Valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaisema-alueen rajaus ma osoitetaan alueen 
itäosaan. 
 
Vedenhankintaan  soveltuvan pohjavesialueen (Syrjänharju-Konkinharju) pv-2 reuna 
ulottuu kortteliin 74. 
 
Puistomuuntamolle varataan paikka korttelin 86 pohjoispuolelta. 
 
Maatalousalueina MT on osoitettu Kankaantiehen ja Pukkivuorentiehen rajoittuva pel-
toalue,  joka on käytössä.  
 
 
Lähivirkistysalueet VL sijoittuvat kortteleiden yhteyteen siten, että muodostuisi yhte-
näisiä viheralueita. Kortteleiden 87 ja 93 välissä on varaus leikki- ja oleskelualueelle. 

 
 
Katualueet 
Uusia katuja ovat Linnantaustantie, Sepänarontie ja Suutarintie. Muilta osin nimistö 
noudattaa olemassa olevaa kaavaa. Riihitien nimi muutetaan Päivärinnantieksi, katu-
alueeseen ei tule muutoksia. 
 
AO-kortteleiden liikennöinti tulee lännestä Pukkivuorentien ja idästä Linnantaustantien 
kautta sekä vähäisessä määrin Ruusuportintien kautta. TY-kortteleiden liikennöinti 
osoitetaan Päivärinnantien ja Urheilukentäntien kautta. 
 
Pellon reunaa myötäilevä kevyenliikenteen yhteys Pukkivuorentieltä pohjoiseen yhtyy 
muuhun kaava-alueeseen Kermatien kohdalta sekä korttelin 18 eteläpuolelta. 
Tulikentänpolun ja Ruusuportintien välinen jalankulkuyhteys säilytetään. 
 
 

 
5.4 Kaavan vaikutukset 
 
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja ihmiseen 
 
Väestön rakenne ja 
kehitys 

Alueella on kolme asuinrakennusta. Kaavalla osoitetaan 39 uutta omakotitont-
tia. Pysyvä asutus tulee lisääntymään.  
 

Yhdyskuntarakenne Rakennuspaikat on sijoitettu olemassa olevien rakennusten läheisyyteen ja 
ympäröivään kaavaan liittyen. Nykyiset teollisuusalueet osoitetaan ja laajennus-
ta niille. Kaava-alue tukeutuu tiestöön sekä muuhun asutukseen ja palveluihin. 
  

Kyläkuva Alueen maaseutumainen ja väljän rakentamisen luonne pyritään säilyttämään. 
Rakentamistapaohjeilla tarkennetaan  uudisrakentamisen sopivuutta alueen 
maisemaan ja rakennuskantaan. 
 

Palvelut Miemolantien varteen K-1 kortteliin voidaan sijoittaa liike- ja toimistorakentamis-
ta. Muutoin alue liittyy muuhun palvelutarjontaan. Asukkaiden lisääntyminen 
tukee nykyisten palvelujen säilymistä ja kehittymistä. 
 

Työpaikat Teollisuudelle varatut laajenemisalueet mahdollistavat työpaikkojen lisäämisen. 
Myös liikerakentamisen mahdollisuus säilytetään. 
 

Virkistys Korttelien väliin jätetään lähivirkistysalueita ja –yhteyksiä. Luonnonympäristö on 
lähellä ja hyvin saavutettavissa. Virkistyskäyttö tulee lisääntymään alueella   
tieyhteyksien parantumisen ja uusien asukkaiden myötä. 
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Liikenne  Alueen toteutuminen lisää liikenteen määrää ja vaikutukset kohdistuvat ensisi-
jaisesti tuloteiden varsille kaava-alueella ja sen ulkopuolella. Uusi tieyhteys 
Tepulinnantielle parantaa alueen liikennöintiä ja toisaalta jakaa liikenteen vaiku-
tuksia laajemmin. Päivärinnantien rakentaminen muuttaa raskaan liikenteen 
määrää Kankaantiellä.  
  

Kulttuuriympäristö Alueeseen osittain kohdistuu valtakunnallisia alueidenkäytön erityistavoitteita 
(Kouvalan kylä). Kaavassa ei ole osoitettu kulttuuriympäristön suojelukohteita 
tai -alueita. Kouvalan kylän keskeiset rakennukset ja maisema sijoittuvat kaava-
alueen ulkopuolelle. Ruusuportintien varrella on säilyneitä tuparakennuksia. 
Kaavalla ei osoiteta erityisiä muutoksia rakentamisen määrään ko. alueella. 
Uudisrakentaminen (AO) sijoittuu metsäiselle mäkialueelle. 
 

Tekninen huolto Alue tullaan liittämään keskitettyyn vesi- ja viemäriverkkoon. 
   

 
 
 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
 
Maisemarakenne ja 
maisemakuva 

Korttelialueiden sijoittelussa on otettu huomioon alueen maisema. Uudet alueet 
(AO) sijoittuvat metsäiselle mäkialueelle. Peltoalueelle osoitetaan teollisuusalu-
een laajennus korttelissa 6. Rakentamisen vaikutuksia maisemaan pyritään 
pehmentämään istutuksin. Avoimet peltoalueet säilytetään osittain maatalous-
käytössä. 
 

Luonnonolot ja luon-
non monimuotoisuus 
 

Luonnonmukaiset siirtolohkareet ja kiviröykkiöt säilytetään.  
  

Vesistöt Kaavalla ei ole erityisiä vaikutuksia vesistön laatuun. Alue tullaa liittämään kes-
kitetyn viemäriverkon piiriin. Hulevedet johdetaan maastoon. 
 

Luonnonsuojelu Alueella ei ole erityisiä luonnonsuojelulain mukaisia kohteita. 

 
5.41 Ympäristön häiriötekijät 
 

Kaava-alueelta ei ole todettu erityisiä häiriötekijöitä.  Toteutuessa liikenteen määrä 
kasvaa ja vaikuttaa lähiympäristöön. 
 

5.42 Kaavamerkinnät ja määräykset 
 

Kaavamerkinnät ja -määräykset on osoitettu kaavakartassa. Merkinnät ovat asetuk-
sen mukaisia (2000). 

 
 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 
Alue on osin toteutunut ja muilta osin alue voidaan toteuttaa kaavan lainvoimaiseksi 
tulon jälkeen. Rakentamisessa tulee noudattaa rakentamistapaohjeita sekä kunnan 
rakennusjärjestystä. Toteuttaminen edellyttää kunnallistekniikan rakentamista.  
 
Asuinrakennukset ja tiestö tulee sovittaa ympäristöön huolella. Linnantaustatien to-
teuttamisessa on huomioitava mm. korkeusaseman vaikutus ympäröivään maise-
maan. 
 
Ennen uuden Linnantaustatien liittymän rakentamista maantielle 3221  on haettava 
liittymälupa Hämeen tiepiiristä. 
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6.1 Rakentamistapaohjeet 
 
Yleistä 
Uudisrakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sopeutumiseen 
maisemaan. 
 
Rakennusten tulee muodostaa rakennustyyliltään, muodoltaan, kattokaltevuudeltaan 
ja väritykseltään  alueittain yhtenäinen kokonaisuus. Ennen rakennussuunnittelun 
aloittamista on suunnittelijan oltava yhteydessä kunnan rakennustarkastajaan raken-
nuspaikan rakentamista koskevien näkökohtien selvittämiseksi. 
 
Rakennukset ja ympäristö 
Rakennus tulee suunnitella ja sijoittaa siten, että otetaan huomioon  myös viereisten 
rakennuspaikkojen korkeusasemat. Tarpeettomia pengerryksiä tulee välttää.  
 
Viemäröintiä koskevat tiedot tulee varmistaa kunnasta. 

 
Kaavassa on osoitettu harjan pääsuunta. Rakennuksen sijoittuminen tontilla on oh-
jeellinen. Rakennusten etäisyydet naapurien rajoista tulee olla vähintään 4 metriä. 
Poikkeamiset sallitaan naapurin suostumuksella ja rakennusvalvonnan määräämin 
ehdoin. 
 
Hyvä katukuva edellyttää pääsisäänkäynnin, sisääntulopihan ja tonttiliittymän sijoit-
tamista siten, etteivät esim. roskasäiliöt ja autotallien ovet hallitse liiaksi katukuvaa. 

 
Kattomuotona tulee koko alueella käyttää harjakattoa. Kattokaltevuus tulisi olla kortte-
leittain sama. Pääosaltaan aumakattomuotoa ja kotelomaisia päätyjä ei sallita. Räys-
täiden on oltava ulkonevat. Katemateriaaliksi suositellaan tiilikatetta, väri tiilenpunai-
nen tai ruskea tai tummasävyistä huopaa tai peltiä (saumattu). 
 
Rakennusten julkisivut on rakennettava siten, että ne ovat sopusoinnussa ympäristön 
rakennusten kanssa. Julkisivumateriaaliksi suositellaan peittomaalattua puuta (”loma-
laudoitus” tai puupaneeli) tai tiilipintaa tai rapattua pintaa. Valkoista tiilipintaa ei kort-
teleissa sallita.  
 
Autotalli- ja muissa talousrakennuksissa on käytettävä pääosin samoja julkisivumate-
riaaleja ja värejä kuin asuinrakennuksissa. Kattokaltevuus sama tai loivempi kuin 
päärakennuksessa. 

 
Kasvillisuuden valinnassa kannattaa suosia perinteisiä ja paikallisia lajikkeita. Ole-
massa olevaa puustoa tulee säästää. 
 
 

 
 
 
 Tampereella  11.4.2005 
 
 
 
 Esko Hyytinen 
 Rakennusarkkitehti 


