
LIESHARJU
RAKENTAMISTAPAOHJEET

I IN KUNTA

Nämä rakentamistapaohjeet muodostavat
lähtökohdan tontinluovutukselle.
Rakentamistapaohjeen tarkoitus on helpottaa
rakentaj ien, suunnittel i joiden ja
rakennusvalvonnan työtä. Yhteiset ennalta sovitut
tavoitteet nopeuttavat suunnittelua ja hakemusten
käsittelyä. Ohjeet antavat tulevi l le asukkail le
mahdoll isuuden tonttitarjonnan puitteissa valita
rakentamistavaltaan sopiva tontti .

Rakentajan / tontinvaraajan ja hankkeen pää-
suunnittel i jan on käytävä ennakko-ohjauksessa
rakennusvalvonnassa ennen varsinaiseen raken-
nussuunnitteluun ryhtymistä. Ennakko-ohjaukses-
sa selvitetään tonttia koskevat asemakaavamää-
räykset, nämä rakentamistapaohjeet sekä muut
huomioon otettavat seikat. Tontin halti jan tulee toi-
mittaa nämä rakentamistapaohjeet pääsuunnittel i-
jal le.
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Liesharjun uusi asuinalue sijaitsee Iin keskustan etelä
puolella Ojakyläntien ja Nelostien välissä ja osittain
Ojakyläntieltä luoteeseen.

AITAAMINEN JA TONTTIEN RAJAAMINEN

TONTTIKATUJEN YHTEISALUEET
Tonttikadut muodostavat lenkin, jonka keskustat
toimivat "pihanjatkeena" kadunvarren tontei l le.
Katujen rakennusvaiheessa alueelle joko jäte-
tään metsänpohja tai si l le tuodaan multa ja kyl-
vetään nurmikko. Tämän jälkeen kadunvarren
tontinomistajat voivat yhdessä sopia alueen käy-
töstä ja istutuksista. Yhteisalueen kunnossapi-
dosta vastaavat asukkaat. Esim. marjapensaat,
alueelta löytyvät kivet ja vapaamuotoiset istutuk-
set ovat hyviä elementtejä si joitettavaksi yhteisa-
lueelle. Alueelle voi myös rakentaa gri l l ikatok-
sen, leikkialueita jne.Korttelin 513 ohjeellinen maankäyttösuunnitelma

AITAAMINEN

 Kortteleiden 505 ja 506 tonttien
rajalle Liesharjuntien varteen tulee
rakentaa mallinmukainen jatkuva
kadunvarsiaita. Aidan väri on Tik
kurilan puutaloväri 524X tai vastaa
va.

 Kortteleiden 509 ja 510 tonttien
taka ja sivurajat virkistysalueiden
puolella tulee rajata maaseutumai
seen tapaan vapaamuotoisin
matalin istutuksin. Näille sivuille ei
tulisi rakentaa yhtenäistä jatkuvaa
pensas tai muuta aitaa.

Ohjeellinen periaatepiirros
tonttialueiden aitaamisesta
ja rajaamisesta

Liesharjuntien varren aitamalli Kortteleissa 505
506. Aidan väri on mäntypuiden runkoihin sopiva
tumma punainen (Tikkurilan puutaloväri 524X tai
vastaava.



ALUE 5ALUE 3ALUE 2 ALUE 4ALUE 1

 Harjakatto, grafiitinharmaa pelti tai tiili
 Harjakorkeus 7,0 m
 Julkisivumateriaali puu, värikartta 1, tehoste

värin osuus enintään 10 % julkisivupinnasta
 Ikkunat valkoinen

Tontit si jaitsevat näkyvällä paikal la ja ovat
kytköksissä Liesharjun vanhaan asutukseen ja
perinnemaisemaan. Rakennus tul isi si joittaa
rakennusalan takalaitaan, kuten asemakaavassa
on esitetty. Takaosan julkisivujen i lmeeseen ja
jäsentelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Viheralueisi in rajoittuvat tontinosat tul isi rajata
vapaamuotoisten pensas- ja puuistutusten avulla.
Sen sijaan yhtenäisiä puu- tai pensasaitoja ei
tul isi rakentaa viheralueita vasten.

 Harjakatto, grafiitinharmaa pelti tai tiili
 Harjakorkeus 7,0 m
 Julkisivumateriaali puu, värikartta 1
 Ikkunat valkoinen

Tontit si jaitsevat kulttuurihistorial l isesti merkittä-
vän Ojakyläntien varrel la. Rakennusten tul isi
muodoltaan ja mall i l taan mukail la vanhaa raken-
nusperinnettä. Ojakyläntiel le näkyvien
julkisivujen i lmeeseen ja jäsentelyyn tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Ohjeet koskevat
Ojakyläntien varteen myönnettäviä uusia raken-
nuslupia.

 Harjakatto, grafiitinharmaa pelti tai tiili
 Harjakorkeus 7,0 m
 Julkisivumateriaali puu, värikartta 2,

tehostevärin osuus enintään n. 10 %
 Ikkunat valkoinen tai harmaasävy
Tontit si jaitsevat keskeisimmil lä paikoil la
pääkokoojakadun varrel la. Kaikkein
näkyvimpiä ovat Liesharjuntien
ulkokaareen sijoittuvat tontit.
Liesharjuntien varren julkisivuihin ja edus-
tavan, vi ihtyisän katuti lan muodostumi-
seen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
AP-tontei l le suositel laan rakentamaan 2
asunnon paritaloja asemakaavassa esite-
tyi l le paikoil le.

 Harjakatto, grafiitinharmaa pelti tai tiili
 Harjakorkeus 7,08,0 m
 Kivirakenteiset asuinrakennukset,

sileä tiili tai rappaus, värikartta 4
 Puuverhouksen osuus enintään 25 %

julkisivupinnasta
 Ikkunat valkoinen tai harmaasävy

Tontit si jaitsevat keskeisimmil lä paikoil la
pääkokoojakadun varrel la. Korttel in 51 3
rakennusten sijoittelusta ja
pihajärjestelyistä on esitetty ohjepiirros,
jota noudattamalla muodostuvat omat,
yksityiset piha-alueet ja vi ihtyisä selkeästi
rajattu katuti la Liesharjuntien varteen.

 Harja pulpetti tai eritasoharjakatto,
grafiitinharmaa pelti, tiili tai huopa

 Korttelit 503504 harjakorkeus 7,0
metriä

 Korttelit 500502 harjakorkeus 5,57,0
metriä

 Pääjulkisivumateriaali puu
Korttelit 503504 värikartat 2 ja 3
Korttelit 500502 värikartat 2 ja 4

Tontit si jaitsevat loivassa rinnemastossa.
Asuinrakennukset ol isi hyvä rakentaa
ylärinteen puolel le, jol loin piha-alueet
avautuisivat lounaaseen aurinkoiseen ja
suojaisampaan suuntaan. Autosuojat on
hyvä rakentaa mahdoll isimman lähelle
katua.

 Harjakatto, grafiitinharmaa pelti,
tiili tai huopa

 Harjakorkeus 5,57,0 m
 Pääjulkisivumateriaali puu,

värikartat 13, tehostevärin
osuus enintään 10 % julkisivu
pinnasta

 Ikkunat valkoinen tai harmaasävy

AP-tontei l le suositel laan
rakentamaan 2 asunnon paritaloja
asemakaavassa esitetyi l le paikoil le.

YLEISTÄ
Kaava-alueen viihtyvyyden ja yhtenäisyyden kannalta tärkeimmät rakentamistapaohjeet on esitetty
lihavoidulla tekstillä.
Ohessa on esitetty värikoodien avulla Liesharjun aluejako kuuteen alueeseen, joita koskevat omat rakenta-
mistapaohjeet ja -suositukset. Lisäksi on eri l l isiä ohjeita ja periaatepiirroksia mm. aitaamisesta ja tontti järjes-
telyistä sekä värikartat julkisivuvärien valitsemista varten. Kahdessa vierekkäisessä talossa ei tul isi käyttää
täysin samaa värisävyä.

Asemakaavassa olevat ohjeel l iset rakennusalat esittävät suosituksen rakennusten sijoittamisesta tontei l le.
Aluekohtaiset suositukset kattomuodoil le koskevat vain asuinrakennuksia. Autosuojien ja muiden piharaken-
nusten kattomuoto voi ol la harjakatto tai loiva pulpettikatto.

Harjakorkeus 7,0 m mahdoll istaa osan kerrosalasta si joittamisen toiseen kerrokseen. Jos tarvetta ei ole kuin
yhdelle asuinkerrokselle, voi yläpuolel le rakentaa käyttöul lakon, joka on myöhemmin muutettavissa asuinti-
laksi.

Kivitalokortteleissa 51 3-51 4 harjakorkeus voi ol la hieman korkeampi, 7,0-8,0 m. Matalampi yksitasoinen ra-
kentaminen on mahdoll ista kortteleissa 500-502 ja 51 9-522, missä harjakorkeus on 5,5-7,0 m.

ALUE 6

Rakennustapaohjeen aluejako

Värikartta 1 (puutalot)
Tikkuri lan vanhan ajan värit 300X, 305X, 31 0X ja 31 5X sekä
puutalovärit 500X-503X, 508X-51 0X ja 51 6X-51 9X tai vas-
taavat ri ittävän voimakkaat ja lämpimänsävyiset värit, perin-
nemaalit ja tervamaalit. Erityisesti kelta- ja punamullan sä-
vyjä sekä tummaa tervamaalia suositel laan. Lämpimät ja
voimakkaat värisävyt erottuvat edukseen myös talvimaise-
massa. Li ian vaaleita sävyjä ja haaleita pastel l ivärejä tulee
välttää. Mahdoll isena tehostevärinä käytetään valkoista.

Värikartta 2 (puutalot)
Tikkuri lan puutalovärit 524X-571 X lukuun ottamatta hem-
peän vaaleanpunaiset pastel l isävyt tai vastaavat punaiseen,
ruskeaan tai harmaaseen taittuvat värisävyt. Tehostevärei-
nä valkoinen, harmaa tai ruskea puupinta.

Värikartta 4 (kivitalot, rappaus)
Tikkuri lan facade - kartan värit 500X-547X tai vas-
taavat okraan tai ruskeaan taittuvat murretut sävyt
ja harmaasävyt. Tehosteväreiksi suositel laan val-
koista, harmaata, voimakkaita punertavia värisävy-
jä ja ruskeita puupintoja.

Värikartta 3 (puutalot)
Lisäväreinä sall itaan Tik-
kuri lan puutalovärit 572X-
587X tai vastaavat lämpi-
mät vihreän- ja vihreän-
harmaan sävyt.

Värikartta 4 (puutalot)
Lisäväreinä sall itaan Tik-
kuri lan puutalovärit
607X-61 8X tai vastaavat
siniharmaan sävyt.

Kattoväri kaikkial
la grafiitinharmaa.
Tikkurilan peltikat
tomaali 0514 tai
vastaava tumma
harmaa.




