
RAKENTAMISTAPAOHJE Hyväksytty ympla 23.02.2016 

ORIVESI, KIRKONSEUTU, MOISION ALUEEN LAAJENNUS 

KORTTELIT 215-219 

1. YLEISTÄ 

Ennen rakennussuunnittelun aloittamista tulee ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan sekä 

kunnallistekniikan päällikköön. 

Rakennushankkeen suunnittelussa tulee ottaa huomioon: 

- asemakaavan vaatimukset (ote asemakaavasta on kääntöpuolella) 

- rakennuspaikan ja sen ympäristön asettamat vaatimukset 

- kunnallistekniikan asettamat vaatimukset sekä hulevedet 

- rakentamistapaohjeet 

2. RAKENNUSTEN SIJAINTI JA KERROSLUKU 

Rakennusten ohjeeIlinen sijainti ja päämassan harjansuunta on osoitettu kaavakartassa. Erilaiset 

aputilat, kuten autokatokset ja -tallit, talous- ja varastotilat, voidaan sijoittaa rakennusalalle joko 

erilliseen talousrakennukseen tai päärakennuksen yhteyteen. 

Päärakennuksen kerrosluvun tulee noudattaa asemakaavan mukaista kerroslukua. 

Rakennusten sijoittelussa ja muussa suunnittelussa tulee ottaa huomioon ilmansuunnat, 

rakennuspaikalta avautuvat näköalat, meluntorjunta, maaperä ja maaston pienmuodot 

rakennuspaikalla sekä mahdollisuudet sijoittaa kunnallistekniset liittymät tarkoituksenmukaisesti sekä 

hulevesien viivytys tontilla etenkin jos päällystettävää aluetta on paljon. Tontti tulee kytkeä 

hulevesiverkostoon, mikäli se on mahdollista. Liittymäohje tontin ajoneuvoliittymää varten on 

liitteenä. 

Rakennukset tulee suunnitella ja sijoittaa siten, että vältetään tarpeettomia leikkauksia sekä 

pengerryksiä ja että viereisten rakennuspaikkojen korkeusasemat otetaan huomioon. 

3. JULKISIVUT 

Julkisivun päämateriaalina on peittomaalattu lauta tai kiviaineinen julkisivu. Väreinä vaaleahkot 

ruskean, keltaisen ja harmaan tms. sävyt. 

4. VESI KATOT 

Kattokaltevuuden (harjakatto) tulee olla noin 1:1-1:2 kortteleissa, joissa kerrosluku on I u 2/3 

(ullakolliset talot). 

Kattokaltevuuden (harjakatto) tulee olla noin 1:2-1:3 kortteleissa, joissa kerrosluku on 1. 

Katemateriaali on vapaa. Värinä on tummanharmaa, tummanruskea tai musta (myös 

talous rakennuksissa ). 

Vesikaton räystään tulee olla vähintään 300 mm. 

5. OHJEISTA POIKKEAMINEN 

Ohjeista poikkeaminen on mahdollista vain erityisestä syystä rakennusluvan myöntäjän 

suostumuksella. Tällöinkin tulee ottaa huomioon korttelin pysyminen mahdollisimman yhtenäisenä. 
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ORIVEDEN KAUPUNKI 1 Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus 

TONTTILIITTYMÄOHJE 

LIIKENNEJÄRJESTELYT 

Maankäyttö- ja rakennuslain 88 §:n (Tonttiliittymä ja pääsy tie) mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa 
kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta ajoradan reunasta kiinteistölleen . Laki on tullut voimaan 1.1 .2000. 

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 31 .8.1978/669 määrittelee kaupungin ja tontin 
omistajan vastuu alueiden rajat. Liittymän kunnossa- ja puhtaanapito kuuluu kokonaisuudessaan kiinteistön 
omistajalle. 

TONTTILIITTYMÄN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 

Tonttiliittymän paikka määritellään rakennusluvassa. Muutoksiin tulee hakea lupa rakennusvalvonnasta. 
Tonttiliittymän saa rakentaa ainoastaan asemakaavassa määrätyllä tavalla. Tonttiliittymää ei saa rakentaa 
olemassa olevien rakenteiden kohdalle (hulevesikaivo, katuvalo, sähkötolppa, rummun pää, tai muu 
vastaava katurakenne ). 

Tonttiliittymän suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa kustannuksellaan kiinteistön haltija. 

Valmiiksi rakennetulla kadulla uusien ja olemassa olevien tonttiliittymien rakentamisesta ja mahdollisista 
tehtävistä muutoksista vastaa kiinteistön haltija kustannuksellaan. 

Tontille tuleva ajoneuvoliittymä saa omakotitontilla olla enintään 5 metriä leveä. 

Pelastustiet tonteilla on merkittävä pelastusviranomaisen edellyttämällä tavalla ja pidettävä kiinteistön omistajan 
toimesta esteettömänä. 

Tontin haltijalla ei ole oikeutta putkittaa tonttinsa edessä olevaa avo-ojaa ilman kadunpitäjän lupaa. 

Ajoradan päällystämisen yhteydessä kaupunki päällystää kustannuksellaan tonttiliittymään 0,5 metrin 
levyisen kaistan. 

Tontin haltijan on taloa rakentaessaan huolehdittava, että kadun rakennekerroksiin ei pääse 
sekoittumaan tontilta pois ajettavaa maa-ainesta. 

Katualuetta ei saa pitää maa-aineksen tai muun rakennusmateriaalin välivarastona. 

Kevyen liikenteen väylät eivät kestä raskaita työkoneita. 

Tontin haltija on velvollinen poistamaan tonttinsa kohdalla mahdollisesti kadun rakennekerroksiin 
kertyneet ylimääräiset maa-ainekset, sekä korjaamaan katualueella aiheuttamansa vahingot. 

TONTTILl ITTYMÄT KADUN RAKENTAMISEN JÄLKEEN (viimeistelv/yöt: mm. asfaltti. reunakivet. kiveykset) 

Kiinteistön haltija vastaa kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta ja päällystämisestä sen jälkeen, kun 
kaupunki on saanut rakennettua kadun valmiiksi. 

Tonttiliittymän hoito ja kunnossapito kuuluvat myös kiinteistön haltijalle. 

Liittymän rakentamista varten tontin omistaja selvittää suunnitteluvaiheessa valmiin kadun suunnitellut korkeudet. 
Kiinteistön haltija vastaa tonttiliittymän korkeusasemasta. On huomioitava, että sorapintaisen tai hoitopinnoitteella 
päällystetyn kadun korkeus tonttiliittymän kohdalla on valmista tasoa alempana. 

Liittymään tulee jäädä vähintään 1 metrin levyinen kaista päällysteen reunasta mitattuna, joka ei saa olla katutasoa 
ylempänä (ks. liitteenä oleva ohje). 

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus antaa liittymän rakennustyöhtJn liittyviä määräyksiä ja 
ohjeita. 
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