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Kortteli 404; AR-tontti 2

Päivitetty 22.04.2022

Rinteenkujan vapaat tontit
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HURTTALA / HERNIÄINEN ASEMAKAAVA

RAKENTAMISTAPAOHJE
Herniäisten asemakaava-alue (valtuusto 11.12.2017/§ 97) /
Kortteli 404, tontit 2-5
Yleisohje
Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavaa ja Hattulan kunnan
rakennusjärjestystä ja niiden määräyksiä sekä ovat ohjeena rakentajille,
suunnittelijoille ja rakennusvalvonnalle. Rakentamistapaohjeen
tavoitteena on laadukas ja yhtenäinen lähiympäristö, jossa rakennusten
yleinen hahmo, sijoittuminen tontille, väritys ja materiaalit muodostavat
alueellisesti sopusuhtaisen kokonaisuuden. Ohjeen tärkeimpänä
tavoitteena on uuden rakentamisen soveltuminen Pyhän Ristin kirkon
läheisyyteen ja kulttuurimaisemaan. Ohjeet määrittelevät yksittäistä
rakennusta koskevia ominaisuuksia ja antavat rakentajalle mielikuvan
alueesta, jonka osa hänen oma rakennuksensa tulee olemaan.
Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan tulee olla perehtynyt tontin ja
alueen olosuhteisiin. Suunnittelussa on huomioitava koko tontin
järjestelyt ja niiden suhde ympäröiviin tontteihin. Ennen suunnittelun
aloittamista suositellaan keskustelemista ratkaisuista rakennustarkastajan
kanssa.
AO -tonteille saa rakentaa yksiasuntoisen omakotitalon tai paritalon.

Rakennuksen sijoittuminen tontille ja korkeusasema
Piha-alueiden suunnittelussa on otettava huomioon ympäröivien tonttien
sekä katu- ja viheralueiden korkeusasemat. Tontti tulee vaaita ennen

suunnittelun aloittamista. Rakennuslupahakemuksen liitteenä olevissa
julkisivupiirustuksissa on esitettävä sekä nykyinen että suunniteltu
maanpinta tontin rajoihin asti. Rakennuspaikalle on laadittava pätevän
suunnittelijan toimesta hulevesien käsittely/johtamissuunnitelma.
Pintavesien johtamisesta ei saa aiheutua haittaa viereisille tonteille tai
yleisille alueille.
Rakennusten korkeusaseman ja sijoittumisen on sovelluttava
ympäröivään maastoon, viereisiin tontteihin ja katuverkkoon. Mikäli
rakennusalalle mahtuu, saa tontille sijoittaa erilliseen piharakennukseen
esim. varastotiloja tai pihasaunan. Jos rakennukset sijoitetaan
lähemmäksi kuin 8 m toisistaan, tulee rakenteissa huomioida
palomääräykset. Tontille sallitaan yksi ajoneuvoliittymä joka saa olla
korkeintaan viiden metrin levyinen.
Asemakaavassa osoitettu harjan suunta on sitova ja rakentamisen
porrastamista maaston mukaisesti suositellaan.

Rakennussuunnittelu
Rakennusten on oltava yleisilmeeltään nykyaikaisia, julkisivuiltaan,
muodoiltaan, massoittelultaan ja väritykseltään sopusuhtaisia ja paikkaan
soveltuvia. Tarpeetonta julkisivun koristelua erilaisin detaljein tulee
välttää. Mikäli rakennuksen pituus ylittää 15 m, tulee runkoa ja
rakennuksen harjalinjaa porrastaa joko pysty- tai poikittaissuunnassa, tai
luoda selkeä rakennuksen hahmoa jakava elementti muulla julkisivun
käsittelytavalla. Runkoa voi jäsentää myös esimerkiksi poikkipäädyin.
Autokatos tai autotalli voidaan liittää päärakennukseen tai sijoittaa
erilleen. Talousrakennukset tulee suunnitella mittasuhteiltaan
päärakennusta pienemmäksi, kapeammaksi ja matalammaksi. Erillisen

talousrakennuksen runkosyvyys ei saa ylittää 7 metriä, ja korkeus
maanpinnasta saa olla enintään 2,7 m.
Asuinrakennukselle on tehtävä vähintään 400 mm sokkeli, jotta
rakennukset nousevat selvästi maanpinnasta.

Kattomuoto ja kerrosluku
Asemakaavassa roomalainen numero ilmaisee sallitun kerrosluvun,
alleviivattu kerrosluku on sitova. Kaavan kerroslukua tarkennetaan näissä
ohjeissa annetuilla kattomuotoa ja -kaltevuutta koskevilla määräyksillä.
Kattomuodon on oltava harja- tai pulpettikatto tai näiden yhdistelmä.
Kattokaltevuuden tulee soveltua ympäristöön, rakennuksen korkeuteen,
julkisivuihin ja massoitteluun. Kaksikerroksisissa ratkaisuissa
kattokaltevuus on 1:2 ja yksikerroksisissa 1:2 tai 1:3. Autotallin tai
piharakennuksen kattokaltevuuden on oltava 1:3.

Suuria yhtenäisiä julkisivua hallitsevia lasipintoja ei sallita tontin 2
länsipuoleisella sivulla.

Istutukset ja aitaaminen
Istutuksissa suositellaan käytettäväksi kestäviä kotimaisia puu- ja
pensaslajeja. Luontoon haitallisesti leviäviä vieraslajeja ei saa käyttää.
Pihasuunnitelma on rakennusluvan asemapiirrosta tarkempi asiakirja, jota
ei tarvitse hyväksyttää kunnassa. Sen laadinnassa suositellaan
käytettäväksi asiantuntijaa. Pihasuunnittelu suositellaan aloitettavaksi
samanaikaisesti rakennussuunnittelun kanssa.
AR-tontille on rakennusluvan liitteenä esitettävä erillinen
pihasuunnitelma joka sisältää istutukset ja mahdolliset aitarakenteet.
Rakennettu aita saa olla enintään 1,2 metrin korkuinen ja sen on
sovelluttava ympäristöön, rakennuksen väreihin ja materiaaleihin.
Rakennettua aitaa koskeva suunnitelma on esitettävä osana
rakennuslupa-asiakirjoja.

Julkisivut
Rakennusten julkisivuissa on käytettävä tummia, maanläheisiä ja
murrettuja peittäviä värisävyjä jotka soveltuvat Pyhän Ristin kirkon
väritykseen.
Julkisivumateriaaliksi hyväksytään tiili, rappaus tai puu. Hirsirakennuksen
on oltava yleishahmoltaan nykyaikainen ja ns. pitkiä hirsinurkkia ei sallita.
Lautavuoratuissa julkisivuissa laudoituksen on oltava vaakasuuntainen ja
muodostettava rauhallinen ja sopusuhtainen yleisilme.
Katemateriaalina tulee olla tiili, konesaumattu tai vastaava peltikate.
Katteen värin tulee olla musta, tummanharmaa tai tummanruskea.

Hattulan tekninen lautakunta 6.2.2018 / § 11.

RAKENTAMISTAPAOHJE
Herniäisten asemakaava-alue (valtuusto 11.12.2017/§ 97) /
Kortteli 425
Yleisohje
Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavaa ja Hattulan kunnan
rakennusjärjestystä ja niiden määräyksiä sekä ovat ohjeena rakentajille,
suunnittelijoille ja rakennusvalvonnalle. Rakentamistapaohjeen
tavoitteena on laadukas ja yhtenäinen lähiympäristö, jossa rakennusten
yleinen hahmo, sijoittuminen tontille, väritys ja materiaalit muodostavat
alueellisesti sopusuhtaisen kokonaisuuden. Ohjeet määrittelevät
yksittäistä rakennusta koskevia ominaisuuksia ja antavat rakentajalle
mielikuvan alueesta, jonka osa hänen oma rakennuksensa tulee olemaan.
Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan tulee olla perehtynyt tontin ja
alueen olosuhteisiin. Suunnittelussa on huomioitava koko tontin
järjestelyt ja niiden suhde ympäröiviin tontteihin. Ennen suunnittelun
aloittamista suositellaan keskustelemista ratkaisuista rakennustarkastajan
kanssa.
AO -tonteille saa rakentaa yksiasuntoisen omakotitalon tai paritalon.

Rakennuksen sijoittuminen tontille ja korkeusasema
Alin rakentamiskorkeus on määrätty tonttikohtaisesti asemakaavassa.
Tontti tulee vaaita ennen suunnittelun aloittamista. Tontin korottaminen
kantavilla maa-aineksilla on suositeltavaa Vanajaveden läheisyyden ja
nykyisen maanpinnan matalan korkeusaseman vuoksi. Piha-alue on

muotoiltava esimerkiksi pengertäen siten, että pellon puoleiselle rajalle ei
muodostu maisemassa häiritsevää korkeuseroa. Piha-alueiden
suunnittelussa on otettava huomioon ympäröivien tonttien sekä katu- ja
viheralueiden korkeusasemat. Rakennuslupahakemuksen liitteenä
olevissa julkisivupiirustuksissa on esitettävä sekä nykyinen että
suunniteltu maanpinta tontin rajoihin asti. Rakennuspaikalle on laadittava
pätevän suunnittelijan toimesta hulevesien
käsittely/johtamissuunnitelma. Pintavesien johtamisesta ei saa aiheutua
haittaa viereisille tonteille tai yleisille alueille.
Rakennusten korkeusaseman ja sijoittumisen on sovelluttava
ympäröivään maastoon, viereisiin tontteihin ja katuverkkoon. Jos
rakennukset sijoitetaan lähemmäksi kuin 8 m toisistaan, tulee rakenteissa
huomioida palomääräykset. Tontille sallitaan yksi ajoneuvoliittymä joka
saa olla korkeintaan viiden metrin levyinen.
Asemakaavassa osoitettu harjan suunta on sitova. Asemakaava määrää
rakennuksen sijainnin kiinni rakennusalan kadunpuoleiseen reunaan.
Määräyksen tarkoituksena on rakennusten sijoittuminen tontin
maaperäolosuhteiden kannalta parhaalle alueelle.

Rakennussuunnittelu
Rakennusten on oltava yleisilmeeltään nykyaikaisia, julkisivuiltaan,
muodoiltaan, massoittelultaan ja väritykseltään sopusuhtaisia ja paikkaan
soveltuvia. Tarpeetonta julkisivun koristelua erilaisin detaljein tulee
välttää. Mikäli rakennuksen pituus ylittää 15 m, tulee runkoa ja
rakennuksen harjalinjaa porrastaa joko pysty- tai poikittaissuunnassa, tai
luoda selkeä rakennuksen hahmoa jakava elementti muulla julkisivun
käsittelytavalla. Runkoa voi jäsentää myös esimerkiksi poikkipäädyin.

Autokatos tai autotalli voidaan liittää päärakennukseen tai sijoittaa
erilleen. Talousrakennukset tulee suunnitella mittasuhteiltaan
päärakennusta pienemmäksi, kapeammaksi ja matalammaksi. Erillisen
talousrakennuksen runkosyvyys ei saa ylittää 7 metriä, ja korkeus
maanpinnasta saa olla enintään 2,7 m.
Asuinrakennukselle on tehtävä vähintään 400 mm sokkeli, jotta
rakennukset nousevat selvästi maanpinnasta.

Kattomuoto ja kerrosluku

Istutukset ja aitaaminen
Rakennettua aitaa ei sallita. Tontin rajaukseen suositellaan vapaasti
kasvavaa tai leikattavaa pensasistutusta.
Istutuksissa suositellaan käytettäväksi kestäviä kotimaisia puu- ja
pensaslajeja. Luontoon haitallisesti leviäviä vieraslajeja ei saa käyttää.
Pihasuunnitelma on rakennusluvan asemapiirrosta tarkempi asiakirja, jota
ei tarvitse hyväksyttää kunnassa. Sen laadinnassa suositellaan
käytettäväksi asiantuntijaa. Pihasuunnittelu suositellaan aloitettavaksi
samanaikaisesti rakennussuunnittelun kanssa.

Asemakaavassa roomalainen numero ilmaisee sallitun kerrosluvun, tämän
mukaisesti koko kortteli on yksikerroksinen.
Kattomuodon on oltava harjakatto. Kattokaltevuuden sekä asuin- että
talousrakennuksissa tulee olla 1:3.

Julkisivut
Rakennusten julkisivuissa on käytettävä vaaleita murrettuja värisävyjä
jotka soveltuvat ympäröivän rakennuskannan väritykseen.
Julkisivumateriaaliksi hyväksytään tiili, rappaus tai puu. Hirsirakennuksen
on oltava yleishahmoltaan nykyaikainen ja ns. pitkiä hirsinurkkia ei sallita.
Lautavuoratuissa julkisivuissa laudoituksen on oltava vaakasuuntainen ja
muodostettava rauhallinen ja sopusuhtainen yleisilme.
Katemateriaali noudattaa Rinteenkujan pohjoispuoleista rakennuskantaa,
jolloin materiaalina on tiili ja väri punainen.

Hattulan tekninen lautakunta 6.2.2018 / § 11.

