LEPAAN KAAVA-ALUE
Lepaan asemakaava-alueelta Parolan
keskustaajamaan kertyy matkaa noin 10
kilometriä.
Lepaalla toimii alakoulu, päiväkoti sekä
Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan
yksikkö.

VAPAAT TONTIT:
AO-tontit:
Korttelit: 4 ja 6
AP-tontit:
Kortteli: 3

LEPAAN VAPAAT TONTIT

X = varattu / myyty

Päivitetty 29.7.2022

LEPAA ERILLISPIENTALOTONTIT
Kortteli Tontti Tilan nimi
AP-TONTIT
3

1
2

Lehtikuusi
Lehmus

RN:o

Osoite

82-442-1-183
82-442-1-184

Naavakuja 1
Naavakuja 3

3842
3786

82-442-1-188

Kuusimetsänraitti 7
(Sammalkuja 1)

82-442-1-193

Kuusimetsänraitti 9
(Sammalkuja 2)

AO-TONTIT
4

6

3

1

Petäjä

Paju

Pintaala
Tehokm2
kuus

VuosiNeliö- Myynti- vuokra
hinta hinta
€

960,5
946,5

9,80
9,80

37 652
37 103

1 883
1 855

2700

300+t70

8,50

22 950

1 148

2184

300+t70

8,50

18 564

928
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Lepaa vapaat tontit

0,25
0,25

Rak.
oikeus
(k-m2)

Huom.

LEPAAN ALUE RAKENTAMISTAPAOHJEET
Kaavamääräysten lisäksi tulee suunnittelussa ottaa huomioon alueen
rakentamistapaohjeet.
Yleistä
Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sekä valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen. Rakennusten tulee
muodostaa tyyliltään, mittasuhteiltaan sekä materiaaleiltaan ja väritykseltään
kortteleittain yhtenäinen kokonaisuus. Suunnittelussa sekä toteutuksessa tulee
huomioida laatutekijöiden merkitys, jotta saavutetaan hyvä ja viimeistelty
lopputulos.
Ennen rakennussuunnittelun aloittamista on suunnittelijan oltava yhteydessä
kunnan rakennustarkastajaan rakennuspaikan rakentamista koskevien näkökohtien selvittämiseksi.
Rakennukset
Kaavassa on osoitettu harjan pääsuunta. Rakennusten etäisyydet naapurien
rajoista tulee olla vähintään neljä (4) metriä. Hyvä katukuva edellyttää pääsisäänkäynnin, sisääntulopihan ja tonttiliittymän sijoittamista siten, että esim.
roskasäiliöt ja autotallien ovet hallitse liiaksi katukuvaa.
Rakennus tulee suunnitella ja sijoittaa siten, että otetaan huomioon myös viereisten rakennuspaikkojen korkeusasemat. Tarpeettomia pengerryksiä tulee
välttää. Rakennukset tulee sijoittaa siten, että muodostuu yhtenäistä ja suojaista pihatilaa. Viemäröintiä koskevat tiedot mm. kiinteistökohtaisen pumppaamon tarve tulee varmistaa Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:stä.
Rakennus tulee mittasuhteiltaan ja tyyliltään soveltua kylämäiseen rakentamistapaan. Julkisivuvaikutuksia voidaan keventää materiaalivalinnoilla sekä
rakennuksen jäsentelyllä. Kattokorkeuksien ja – kaltevuuksien suhteen pitää
pyrkiä kortteleittain yhtenäiseen ilmeeseen. Rakennusten julkisivumateriaalista (AM, PL ja KTY alueet) on kaavassa annettu määräyksiä. Puu on

luonteva julkisivumateriaali myös AO -alueilla. Värityksessä tulisi suosia
murrettuja värejä. Värien tulee soveltua luontoon ja maisemaan. Yksityiskohdissa
tulee välttää liikaa koristeellisuutta tai sellaisia piirteitä, jotka liittävät rakennuksen toiseen aikakauteen.
Piharakennusten tulee tyyliltään, kattomuodoltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään olla päärakennuksen kanssa yhtenäinen.
Pihasuunnittelu ja istutukset
Pihasta tulee muodostaa puutarhamainen kokonaisuus. Istutusten valinnassa
tulisi huomioida alueen luontaiset lajit. Tonttien piha- ja istutussuunnittelu
sekä puistosuunnittelu on tarkoitettu toteutettavaksi Lepaan puutarhaoppilaitoksen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä.

