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Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asema-
kaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadit-
tu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä. Työn on 
tilannut Hämeelinnan kaupunki, maankäytön suunnit-
telu.

Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan 
määräyksiä ja merkintöjä. Kaavamuutoksella Hon-
gisto kaavoitetaan pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. 
Rakentamistapaohje ohjaa suunnittelijoita, rakentajia 
ja viranomaisia. Rakennusvalvonta tulkitsee raken-
tamistapaohjetta rakennuslupamenettelyssä. Ra-
kentamistapojen vaatimuksiin ja -ohjeisiin on syytä 
tutustua jo ennen tontin hankintaa. Rakennussuun-
nittelun alkuvaiheessa ohjeet käydään läpi kaupungin 
rakennusvalvonnan lupa-arkkitehdin kanssa. Neuvot-
telussa selvitetään myös tonttia koskevat asemakaa-
vamääräykset sekä mahdolliset muut huomioon otet-
tavat erityiset seikat.

Asemakaava-alueella on useita Yhteissisu-autoteh-
taan rakennuttamia 1940-luvulla valmistuneita Alvar 
Aallon suunnittelemia asuinrakennuksia, jotka suojel-
laan asemakaavalla. Suojeltaviin rakennuksiin koh-
distuvien korjaus- ja muutostoimenpiteiden tulee olla 
kulttuurihistoriallista arvoa tukevia tai palauttavia. Alu-
een uudis- ja täydennysrakentaminen tulee sopeut-
taa säilyvän ympäristön rakennusten mittasuhteisiin 
ja niiden yksinkertaiseen muotokieleen tämän päivän 
modernin arkkitehtuurin keinoin. Uudisrakentamisen 
tulee olla säilyvän rakennuskannan arvot huomioivaa 
ja sopeuttavaa. Tavoitteena on turvata alueen arvok-
kaan rakennusperinnön asema ja luoda alueen uu-
delle rakentamiskerrokselle sopiva ja rakennusryh-
mittäin yhtenäinen rakentamistapa.

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI
ARKKITEHTITOIMISTO HANNA LYYTINEN OY

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410
RAKENTAMISTAPAOHJE
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1 YLEISTÄ

Aallon toimistossa. Alvar Aallon arkkitehtitoimisto oli 
mukana myös Ahlströmin talotehtaan valmistalotyp-
pien suunnittelussa. Autotehtaan asuinrakennusten 
lisäksi alueella on kolmikerroksinen kivirakenteinen 
asuinkerrostalo, jonka rakennutti Pellonraivaus Oy 
työntekijöilleen. Syntyhistorialtaan ja arkkitehtuuril-
taan samantyyppisiä tyyppitaloalueita on Suomessa 
useilla paikkakunnilla.

Yhtenäisyys	ja	yhteisöllisyys

Yksi rakennuttaja ja lyhyt rakennusaika tuottivat hyvin 
yhtenäisen alueen. Rakennusryhmien talot olivat alun 
perin lähes identtisiä keskenään. Rakennusten kuu-
luminen yhdelle omistajalle, autotehtaalle, varmisti 
yhtenäisyyden säilymisen myös kunnossapitotöissä.

1.1 Hongiston erityispiirteet

Rakentumishistoria

Hongiston asuinalue syntyi sodan jälkeen autoteh-
taan työntekijöiden työsuhdeasunnoiksi. Rakennut-
taja Yhteissisu Oy perustettiin vuonna 1943. Asuin-
rakennukset valmistuivat tehtaan yhteyteen yhdelle 
suurelle tontille. Työsuhdeasunnot helpottivat tehtaan 
työvoiman saatavuutta.

Hongiston alueen kokonaissuunnittelusta vastasi Al-
var Aallon arkkitehtitoimisto. Aalto laati alueelle usei-
ta vaihtoehtoisia suunnitelmia, mutta mikään niistä ei 
toteutunut kokonaisuudessaan. Aallon suunnitelmista 
toteutuneita rakennusryhmiä ovat kolme rivitaloa, vii-
si 1½-kerroksista paritaloa, kaksi yksikerroksista pari-
taloa ja johtajan asuintalo. Paritalotyypit ovat Ahlströ-
min talotehtaan valmistalotyyppejä, kun taas rivitalot 
ja johtajan asuintalo suunniteltiin yksilöllisesti Alvar 

Vasemmalla Alvar Aallon aluesuunnitelma Hongiston alueen ensimmäiseksi 
rakennusvaiheeksi, päivätty 17.9.1945. Oikealla kartassa toteutuneet raken-
nukset. Piirustus Alvar Aalto -säätiö.

A Rivitalot 1945, A. Aalto
B Johtajan asuintalo 1945-46, A. Aalto
C 1½-kerroksiset paritalot, Ahlströmin talotehtaan 
 valmistalotyyppi
D 1-kerroksiset paritalot, Ahlströmin talotehtaan 
 valmistalotyyppi

A

B

C
D
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Yhtenäisyys tuotti myös Hongiston asuintapoihin yh-
teisöllisyyttä: niin asuinrakennukset kuin talousraken-
nuksetkin olivat kaikki useamman perheen käytössä. 
Koko alue oli yhtä suurta tonttia, eikä aitojen rajaamia 
yksityisiä piha-alueita ollut. Kaikille yhteinen sauna si-
jaitsi rivitalojen eteläpuolella.

Arkkitehtuuri	ja	Aallon	perintö

Rakennukset edustavat sodan jälkeisen jälleenra-
kennuskauden pyrkimyksiä standardointiin, esival-
mistukseen ja rationalisointiin. Olosuhteet rakennus-
alalla olivat äärimmäisen vaativat: oli rakennettava 
enemmän, pienemmillä resursseilla ja nopeammassa 
tahdissa kuin aiemmin. Kaikkea rakentamista sääteli 
taloudellisuus. Turhat koristeet jätettiin pois, pyrittiin 
standardisoituihin mittoihin ja käytettiin tyyppipiirus-
tuksia. Näin funktionalismista omaksuttiin vasta jäl-
leenrakentamiskaudella sen ideologia ja sosiaalinen 

ohjelma. Standardisoimistyön tuloksena kehittyivät 
myös jälleenrakennuskauden vallitsevat pientalotyy-
pit. Jälleenrakennuskauden arkkitehtuurille on tyy-
pillistä tietty romantismi. Tyypitetty, sarjavalmistettu 
talo on kuitenkin moderni idea. Tehdasvalmisteisissa 
tyyppitaloissa arkkitehtoninen modernismi yhdistyy 
teknologisesti kehittyneeseen sarjatuotantoon. Hon-
gistossa rakennusten sijoittuminen väljästi maaston 
muotoja mukaillen luontoa säästäen edustaa myös 
modernismia.

Hongiston alueella sijaitsevat pientalot ovat ainoat 
Alvar Aallon suunnittelemat kohteet Hämeenlinnas-
sa. Toteutuneelta osaltaan alue on arkkitehtonises-
ti korkeatasoinen ja edustaa arvokasta rakennettua 
ympäristöä. Kohde on huomioitu kulttuuriympäristö-
raporteissa ”Kyliä ja kortteleita”, ”Rakennettu Häme” 
sekä maakuntakaavan maakunnallisesti arvokkaiden 
rakennettujen ympäristöjen kohdeluettelossa.

Näkymä autotehtaan suunnasta Hongiston asuinalueelle. Kuva 
kirjasta Blomberg, Olli: Yhteissisusta Vanajan ja Sisun kautta 
Patriaan
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1.2 Hongiston aluekuvaus

Ympäristö

Alueen nykyiset rakennukset sijaitsevat vapaassa 
koordinaatistossa maaston muotoja mukaillen. Kes-
kenään samanlaiset rakennukset muodostavat it-
senäisiä ryhmiä. Kullakin ryhmällä on oma sisäinen 
logiikkansa, jolla rakennukset on sijoiteltu. Sijoittu-
misperiaatteet noudattavat funkiksen periaatteita. 
Tyyppirakennusten toisto luo rytmiä. Taloryhmät si-
jaitsevat melko tasaisella maalla alueen keskiosassa, 
jota korkeammat jyrkähköt maastonmuodot ympäröi-
vät. Mäntyvaltainen sekametsäkasvillisuus lomittuu 
asumisen viherrakentamiseen hoidettuna puistomet-
sänä.

Rakennukset

Rakennusmassat ovat pohjamuodoltaan suorakul-
maisia kappalemaisia massoja, joihin on liitetty kuis-
teja ja pergoloita. Katot ovat symmetrisiä tai epäsym-
metrisiä harjakattoja. Harjasuunta on yleensä kaikilla 
lappeilla sama. Kuisteilla on myös toisen suuntaisia 
lapekattoja. Jälleenrakennuskauden arkkitehtuuriin 
liittyy myös katonlappeiden jatkuminen yhtenäisinä 
terassien ja ulosvetojen päälle. Katot ovat ehjiä ja 
rauhallisia, eikä niissä ole poikkipäätyjä eikä harja-
kattoisia kattolyhtyjä. Alkuperäinen katemateriaali on 
ollut sementtikattotiili. Kattokulma on ~ 1:2.

Ikkunat ovat usein korkeuttaan leveämpiä, ja niissä 
on 1-2 pystyjakoa. Pystyjaoilla muodostetaan ikkunan 
avautuva tuuletusosa. Leveissä ikkunoissa pystyja-
ot ovat usein sivuilla symmetrisesti. Ovet ovat olleet 
pystypaneloituja, paneelina karossipaneeli. Pääulko-
ovissa on yleensä yläosassa suorakaiteenmuotoinen 
lasiaukko. Rakennusten julkisivuverhous on puuta, 
tyypillisimmillään vaakasuuntaista vinovuorilautaa. 
Listoitusten käyttö on vähäistä, eikä nurkkalistoja ole 
käytetty ollenkaan.

Rivitalo

Entinen johtajan asuintalo, Villa Patria

1½-kerroksisia paritaloja

1-kerroksinen paritalo
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Talojen alkuperäinen väritys on ollut vaalea, ikkunoi-
den kapeat vuorilaudat tummia, ikkunoiden karmia 
ja puitetta on artikuloitu usein eri väreillä. Ovet ovat 
olleet (puna-)ruskeita. Sokkelit ovat betonia ja alun 
perin väriltään sementinharmaita.

1.3	 Topografia	ja	kasvillisuus

Hongiston alue on topografialtaan ja peitteisyydeltään 
vaihtelevaa. Alue nousee lähiympäristöään korkeam-
malle (korkein kohta on Kirkkokallio + 120 mpy), mut-
ta sen keskellä on painanne (+105 mpy). Harjanteet 
ovat lakialueiltaan kallioisia ja muutoin mäntyvaltaista 
kangasmetsää, joka muuttuu laaksoon tultaessa leh-
tomaiseksi. Alueella on suoritettu paikoin hakkuita. 
Maastoa on muokattu paikoin voimakkaastikin ja siel-
lä kiemurtelee runsaasti vanhoja ajouria, koska alue 
on toiminut autotehtaan maastoajoneuvojen testialu-
eena. Alueella on luontoarvoja, joista tärkein on Kirk-
kokallion kallionaluslehto jalopuineen ja suojeltavine 
luontotyyppeineen. Kirkkokallio on myös maisemalli-
sesti merkittävä kohde Vanajan kirkon alueella.

Rivitalon päädyn suunnitelmapiirustus, suhteet ja valokuva. 
Piirustus Alvar Aalto -säätiö.

1,5-kerroksisten paritalojen mittasuhteet
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Rakennustapaohjeen	aluejakokartta

Kaava-alue on jaettu kartan mukaisiin ryhmiin, joille 
esitetään seuraavissa luvuissa kohdennettuja raken-
tamisohjeita. 

Asemakaavan korttelit ja –tontit kuuluvat seuraaviin ryhmiin (uu-
disrakennustontit ja korjaus- ja täydennysrakennettavat tontit erik-
seen):

Uudisrakennustontit
UP1 113:1-3, 114: 1,2, 116: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 117:1-5
UP2 114: 3-5, 116: 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 18
UP3 114: 8
UR1 112:3, 4, 5, 118: 1
UR2 112:1, 2 114: 9
UK1 101: 2

Korjaus- ja täydennysrakennustontit
SP1 112: 6, 114: 6, 7, 116: 5, 7
SP2 103: 19
SP3 103: 17, 18 
SR1 115: 1
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2 UUDISRAKENNUSTONTIT

Autosäilytys

Tontilla on esitettävä asemakaavamääräysten mu-
kainen määrä autopaikkoja. Vaihtoehtoisia auton-
säilytysmahdollisuuksia ovat kattamaton autopaikka, 
autotalli ja autokatos. Tontilta kadulle ajon tulee olla 
turvallista; autotallin oven edustalla tulee olla 6 m va-
paata tilaa.

Päärakennukseen saa sijoittaa vain yhden autosäi-
lytyspaikan, jonka tulee olla talli. UP2-alueella ylärin-
teeseen sijoittuvilla tonteilla hyväksytään vain talli tai 
kattamaton autopaikka, näille tonteille ei saa tehdä 
autokatosta. Umpinainen talli on kaupunkikuvassa 
ehjä kun taas avoimen katoksen rakenteet hallitsevat 
katunäkymiä. 

Talousrakennukseen saa sijoittaa enintään kaksi au-
tosäilytyspaikkaa. 

Autotallin oven sallittu enimmäisleveys on 2,75 m.

Jätesäilytys

Pientalotonteille saa rakentaa jäteastioille aitauksen, 
ei katosta. Rivitalotonteille saa rakentaa jätekatok-
sen, jonka tulee olla tontin päärakennuksen arkkiteh-
tuuriin sopiva. Jätekatos tulee sijoittaa vähintään 4 m 
päähän rajasta.

2.1 Tontin suunnittelu

Rakennusten	ja	toimintojen	sijainti	tontilla

Rakennukset voidaan sijoittaa tontille vapaasti ase-
makaavan rakennusalalle huomioiden asemakaava-
määräykset. Useimmilla tonteilla on määrätty päära-
kennuksen harjan suunta ja rakennus rakennettavaksi 
kiinni rakennusalan reunaan (nuolimerkki). Kadun-
puoleisen nuolimerkinnän kohdalla on päärakennuk-
sen julkisivusta rakennettava vähintään puolet kiinni 
rakennusalan reunaan.

Sijoittelussa tulee pyrkiä yhtenäiseen ilmeeseen ja 
siihen että jokaiselle tontille muodostuu suojaisa pi-
ha-alue lämpimään ja valoisaan ilmansuuntaan.

Rakennuslupapiirustuksissa on esitettävä katu-
julkisivussa	 myös	 naapuritalojen	 julkisivut	 kaa-
viomaisina	 katukuvan	 yhtenäisyyden	 ja	 hyväk-
syttävien	korkeusasemien	turvaamiseksi.

Sovittaminen	maastoon,	pengerrykset ja maanleik-
kaukset

Maastonmuotoilussa tulee välttää tarpeettomia täyt-
töjä ja leikkauksia. Tontilla on syytä säilyttää kor-
keuserot, ja naapuria tai puistoa vasten ei tule tehdä 
pengerrystä. Tarvittaessa katurajan saa pengertää, 
yksittäisen penkereen enimmäiskorkeus 700 mm. 
Jyrkillä tonteilla pengerrys tulee jakaa useaan mata-
laan pengerrykseen yhden korkean tukimuurin sijaan 
liian kaupunkimaisen ilmeen välttämiseksi. Luiskauk-
sen maksimikaltevuus rajalla on 1:4.

Rakennuslupapiirustuksissa on osoitettava 
maanpinnan	olevat	ja	tulevat	korkeudet	koko	ton-
tin	osalta	sekä	maanpintojen	liittyminen	naapuri-
tonttien korkeustasoihin.



Kaksi havainnekaaviota pientalotontin tontinkäytöstä ja rakennus-
massojen ja etäisyyksien enimmäis- ja vähimmäismittoja.
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2.2	 Asuinrakennusten	koko	ja	mit-
tasuhteet

Sopusuhtaisen mittakaavan ja huoneiden valoisuu-
den vuoksi asuinrakennusten tulee olla suhteelli-
sen kapearunkoisia. Pien- ja rivitalot suositellaan 
toteutettavaksi joko kokonaan kaksikerroksisina tai 
1¾-kerroksen korkuisena väljempien pihapiirien to-
teuttamiseksi ja asumisviihtyisyyden varmistamisek-
si. Osalla tonteista rakennukset on määrätty ehdotto-
masti toteutettaviksi 2-kerroksisina (II).

Pientalojen suurin sallittu runkosyvyys on 8 m. Mas-
sassa saa olla 8 m runkosyvyyden lisäksi saman ka-
ton alla olevia ulosvetoja, kuisteja tai erkkereitä, joi-
den syvyys on enintään 2 m ja pituus enintään puolet 
julkisivun pituudesta. UP2-alueella rakennusmassan 
runkosyvyyden tulee kuitenkin aina olla päädyissä 8 
m vähintään 4 m:n matkalla uudisrakennusten so-
peuttamiseksi säilyviin rakennuksiin. Katujulkisivun 
suurin yhtenäinen pituus saa olla enintään 15 m. Tätä 
pidemmät yhtenäiset katujulkisivut tulee pykältää vä-
hintään 2 m syvyisin pykällyksin.



Kaksi havainnekaaviota rivitalotontin käytöstä ja rakennusmasso-
jen ja etäisyyksien enimmäis- ja vähimmäismittoja.
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Rivitalojen (UR1 ja UR2) massoittelussa on kaksi 
mahdollisuutta: a) puikkomassa b) polveileva massa

a) puikkomassassa enimmäisrunkosyvyys 10 m. 
Mahdollistaa suoran kompaktin massan, jota voidaan 
täydentää katoksilla tms. Kun asuinrakennuksen kat-
to jatkuu katoksena, katoksen enimmäissyvyys on 2 
m ja enimmäisleveys ½ julkisivusta.

b) Polveilevan massan enimmäisrunkosyvyys 12 m. 
Massan tulee pykältää vähintään 15 metrin välein vä-
hintään 3 metrin pykällyksin. Massaa saa täydentää 
katoksilla tms. Kun asuinrakennuksen katto jatkuu 
katoksena, sen enimmäissyvyys on 2 m ja enimmäis-
leveys ½ julkisivusta.

Pienkerrostalokorttelissa UK1 rakennusten enim-
mäisrunkosyvyys 12 m. Yhtenäisen massan maksimi 
pituus 20 m. Massoja saa kytkeä toisiinsa.

a)	puikkomassa

a)	polveileva	massa
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2.3 Asuinrakennusten korkeus

Pientalojen ja rivitalojen enimmäisräystäskorkeus sok-
kelista räystäälle (=julkisivupinnan ja vesikaton leikka-
ukseen) on 6,4 m, sokkelin enimmäiskorkeus 1 m. 

UP3-tontilla Iu1/2-merkinnällä varustetun rakennuk-
sen suurin sallittu räystäskorkeus maasta räystäälle 
on 5 m.

2.4 Talousrakennukset

Talousrakennusten ja autosuojien tulee olla selvästi 
matalampia ja runkosyvyydeltään kapeampia kuin pää-
rakennusten, ja niiden arkkitehtuurin tulee olla luonteel-
taan alistuva. Uudisrakennustonteilla piharakennusten 
suurin sallittu runkosyvyys on 6 m silloin, kun käyte-
tään pulpetti- eli lapekattoa. Harja- eli satulakattoisen 
talousrakennuksen suurin sallittu runkosyvyys on 5 m. 
Yksittäisen autosuojarakennuksen enimmäispituus on 
23 m. Suurin sallittu räystäskorkeus pulpettikattoisena 
alaräystäällä on 3,3 m, harjakattoisilla 3,2 m.

UP3: Iu1/21/2rIIII

Pulpetti- ja harjakattoisen talousrakennuksen enimmäismitat

Pientalojen ja rivitalojen enimmäisräystäskorkeudet ja kattokulmat

Iu3/4
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Kullakin rakennusalalla hyväksytään vain yksi har-
jansuunta. Rivitalotonteilla harjasuunnan saa valita. 
Pientalotontilla 116-2 rakentaja voi itse valita harjan-
suunnan. Pientalotonteilla (ryhmät UP1, UP2 ja UP3) 
harjansuunta on asemakaavassa määrätty.

Pienkerrostalotontilla UK1 harjansuunnat ovat va-
paasti valittavissa.

2.5 Katot

Kattomuoto	ja	-kulma

Pien- ja rivitalotonteilla asuinrakennusten tulee olla 
harjakattoisia. Mansardi- tai aumakattoja ei hyväksy-
tä. Asuinrakennusten kattokulman tulee olla 1:2,5. 

Pienkerrostalotontilla UK1 harjakaton kattokulman 
tulee olla 1:3 tai loivempi. Harjakaton lisäksi UK1-
tontilla saa tehdä tasakaton tai pulpettikaton, jonka 
kattokulma on 1:6...1:8.

Talousrakennukset voivat olla harja- tai lapekattoisia. 
Lapekattojen kattokulman tulee olla 1:6…1:8. Harja-
kattoisten talousrakennusten kattokulman tulee olla 
1:2.

Harjakatto voi olla symmetrinen tai epäsymmetrinen 
ja kattokulman tulee olla molemmilla lappeilla sama. 
Harjalinja saa polveilla massan polveilun mukaan. 
Katon lappeen jatkaminen kuistin tai terassin katteek-
si on suositeltavaa.

Katemateriaalit

Asuin- ja talousrakennusten katemateriaalina on 
suositeltavaa käyttää kattotiiltä ilman nykyaikaisia 
reunatiiliä tai konesaumattua peltiä. Kattotiilityypiksi 
suositellaan matalaprofiilista mallia. Kattohuopa kol-
miorimakatteena sopii talousrakennuksien katoille. 
Tiilikattoa jäljitteleviä profiilikatteita tai palahuopaa ei 
tule käyttää. Katemateriaalien värit kts. kappale 2.9 
väritys.

Poikkipäädyt	ja	kattoikkunat

Kattomaailman massoittelun yleisilmeen tulee olla 
rauhallinen, poikkipäätyjä tai harjakattoisia kattolyh-
tyjä ei saa tehdä. Lapekattoisia kattolyhtyjä saa teh-
dä pientaloissa 1/lape, rivitaloissa 1/asunto, mieluiten 
kuitenkin pihanpuolen lappeelle. Kattolyhdyn enim-
mäisleveys 1/2 lappeen koko pituudesta. Lapeikku-
noita saa tehdä.

Epäsymmetrisessä harjakatossa molempien lappeiden kattokulma 
on sama

Lapekattoinen kattolyhty Lapeikkuna

Harjakattoinen kattolyhty Poikkipääty
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Räystäät

Rakennuksiin tulee tehdä avoräystäät, ei koteloituja 
räystäitä.

2.6 Julkisivut

Materiaalit

Rakennusten julkisivumateriaalina saa käyttää rap-
pausta tai peittomaalattua vaakasuuntaista lautaa 
seuraavasti rakennusryhmittäin:

UP1 puu tai rappaus
UP2 rappaus
UP3 puu
UR1 puu tai rappaus
UR2 puu tai rappaus
UK1 puu tai rappaus

Puuta tai rappausta jäljittelevät materiaalit eivät ole 
mahdollisia. Julkisivuja ei saa katkaista vaakalistoilla, 
vaan niiden on oltava yhtenäisiä räystäältä sokkeliin.

Yksityiskohdat

Rakennusten listoitusten tulee olla yksinkertaisia ja 
niukkoja. Koristeleikatut ja nikkarityyliset listoitukset 
eivät alueelle sovi. Myös julkisivujen turha koristelu 
päälleliimatuin sommittelukentin, runsain listoituksin 
tai vaihtelemalla laudoituksen suuntaa on kiellettyä. 
Tällainen kikkailu on tarpeetonta rakennuksessa, jon-
ka suhteet ovat kunnossa, ja aiheuttaa turhia pelli-
tyksiä ja tarpeetonta listoitusta. Aukkojen listoitukset 
suositellaan toteutettavaksi jälleenrakentamiskaudel-
le tyypillisesti aukon syvyyssuuntaisina reunalistoina. 
Leveitä ikkunan vuorilautoja ei saa käyttää.

Avoräystäs

Vuorilistaton ulkonurkka

Lapekattoinen kattolyhty
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2.7	 Ikkunat	ja	ovet

Ikkunoiden sijoittelu julkisivulla on syytä suunnitella ul-
komuodon suhteiden lisäksi huoneista avautuvien nä-
kymien ja ilmansuuntien mukaan. Oman ja naapurin 
yksityisyyden vuoksi pääikkunoiden on hyvä avautua 
omalle tontille, puistoon tai kadulle päin eikä naapuri-
tontille.

Rakennuksiin suositellaan korkeuttaan leveämpiä ja 
myös kulman yli kiertyviä ikkunoita. Mikäli ikkunoissa 
käytetään jakoja, tulee niiden olla pystysuuntaisia. Ik-
kunoiden irtoristikot eivät ole sallittuja. UP2-alueella 
katujulkisivuissa ei sallita yli kerroksen korkuisia lasi-
pintoja.

Ovet kannattaa tehdä massiivipuusta eikä levypintai-
sina. Pääoveen tai sen yhteyteen suositellaan lasiauk-
koa. Ovi kannattaa sijoittaa katokseen tai lipan alle.

2.8	 Kuistit,	parvekkeet	ja	terassit

Rakennusten pitkille sivuille saa tehdä vain lapekattoi-
sia kuisteja pientaloissa enintään yksi julkisivua koh-
den, rivitaloissa yksi asuntoa kohden. Päätyihin saa 
tehdä lape- tai harjakattoisia kuisteja enintään yhden 
päätyä kohden.  Harjakattoisten kuistien kattokulman 
tulee olla sama kuin rakennuksen kattokulma. Katon 
lappeen jatkaminen kuistin tai terassin katteeksi on 
suositeltavaa.

Terassit tulee rakentaa pääosin maantasolle, pilarei-
den varassa olevat suuret laarit luovat ikävää pihatilaa 
ja katukuvaa.

Parvekkeiden enimmäisulkomitat ovat 1,8x2,4 m.

2.9 Väritys

Kaikkien rakennusten vesikatteen väri on tiilenpunai-
nen. Rakennusten julkisivujen päävärit ovat vaaleita. 
Rakennuksen kaikilla julkisivuilla tulee käyttää julkisi-
vun pääväriä puu- tai rappausjulkisivun koko korkeu-

Lapekattoinen avokuisti rakennuksen päädyssä

Ikkunan vuorilistoitus on siro ja hienostunut

Oleskeluterassi maantasossa
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della. Päävärin lisäksi käytettävä tehosteväri on mää-
rätty rakennusryhmittäin. Näin tehostevärillä luodaan 
rakennusryhmille tunnistettavuutta ja yhtenäisyyttä. 
Tehosteväriä tulee käyttää ikkunan jäsentelyssä. Ik-
kuna ja ikkunan vuorilista eivät saa olla kokonaan 
valkoiset. Ikkunoissa puite voi olla valkoinen NCS S 
0502-Y, mutta tällöin karmi ja/tai kapea vuorilista tulee 
olla alueelle määrättyä tehosteväriä. Tehosteväriä voi-
daan käyttää lisäksi kaiteissa, pergoloissa ja muissa 
täydentävissä osissa.

Pääovi voi olla ryhmälle määrättyä tehosteväriä tai pu-
naruskeaa NCS S6030-Y50R.

Värit esitetään oheisessa taulukossa mallivärein ja 
sävykoodein. Värikoodit ovat NCS-värijärjestelmän 
koodeja (Natural Color System). RR-alkuiset koodit 
tarkoittavat Rautaruukin pinnoitesävyjä.

ikkunakarmi

ikkunapuite

ikkunan vuorilista

lasi

julkisivuverhous

Ikkunan jäsentely tehostevärin avulla; ikkunan vuorilistalla on te-
hosteväri. Vaihtoehtoisesti ikkunan karmi ja/tai puite voivat olla 
tehosteväriä.

UP1 UP2 UP3 UR1 UR2 UK1
vesikate luonnon-/(savi)tiilenpunainen, RR750

julkisivu valkoinen S0500-N
valk., keltaisella taitettu S0510-Y30R

valk., terralla taitettu S1005-Y50R

kermanvaalea
S1005-Y20R

valkoinen S0500-N
valk., keltaisella taitettu S0510-Y30R

valk., terralla taitettu S1005-Y50R

tehoste punaruskea
6030-Y50R 

siniharmaa 
S6005-B20G 

punaruskea
S6030-Y50R

umbranvihreä 
S6005-G50Y

ruskea 
S7010-Y50R

tummanharmaa
S7502-B

pääovi rakennusryhmälle määrätty tehosteväri tai punaruskea NCS S S6030-Y50R

sokkeli betonin harmaa

Uudisrakennusten käytettävät ulkovärit
HUOM! Värit eivät välttämättä toistu oikeanlaisina. Värit tulee aina katsoa oikeista värimalleista.
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3 SUOJELLUT RAKENNUKSET

3.2	 Tonttien	täydennysrakentaminen

Tonttien	SP1,	SP3	ja	SR1	täydennysrakennukset

Suojeltujen rakennusten tonteille saa rakentaa osoi-
tetun suuruisen talousrakennuksen kaavassa määrä-
tylle rakennusalalle. Talousrakennusten ja autonsuo-
jien tulee olla selvästi matalampia ja kapeampia kuin 
päärakennusten, ja niiden arkkitehtuurin tulee olla 
luonteeltaan alistuva. Uudet talousrakennukset on 
suunniteltava suojellun ympäristön rakennusten yk-
sinkertaisuutta noudattaen.

Tonteilla 116- 5 ja 116-7 ei tule rakentaa autokatosta 
vaan uuden talousrakennuksen tulee olla umpinainen 
ja ehjä, koska sijoittuessaan ylärinteeseen autokatos 
muodostaa katukuvaan ikävän reiän.

Uusien talousrakennusten tulee olla pohjaltaan suora-
kaiteen muotoisia. Niihin saa sijoittaa enintään kaksi 
autosuojaa. Autosuojatyypiksi suositellaan tallia ka-
toksen sijaan.

Rakennukset voivat olla harja- tai lapekattoisia, ja niil-
lä tulee olla vain yksi harjasuunta.

SP1, SP3 ja SR1-tonteilla talosurakennusten suurin 
sallittu runkosyvyys on lapekattoisena 6 m, harjakat-
toisena 5 m. Suurin sallittu räystäskorkeus (=maasta 
julkisivun ja vesikaton leikkaukseen) harjakattoisena 
3,2 m ja lapekattoisena alaräystäällä 3,3 m.

3.1	 Suojeltujen	rakennusten	korja-
uksen pääperiaatteet

Suojeltujen rakennusten kunnossapidossa noudate-
taan säilyttävän korjauksen periaatteilla. Muutos- ja 
korjaustoimenpiteet tulee toteuttaa kulttuurihistorialli-
nen arvo säilyttäen, tai mikäli se on aiemmissa muu-
toksissa menetty, niin palauttaen. Korjauksissa tulee 
käyttää alkuperäisiä materiaaleja, muotoja ja asennus-
tapoja. Korjauskelpoisia rakennusosia tai rakenteita 
ei pidä uusia. Vanhan rakennuksen arvo on muodon 
lisäksi alkuperäisessä materiaalissa. Ne osat, jotka 
ovat kadonneet tai joita ei teknisen kunnon vuoksi voi-
da säilyttää ja ennallistaa, uusitaan käyttäen alkupe-
räisen mukaisia materiaaleja. Suojelevan korjauksen 
periaatteisiin kuuluu myös rakennuksen alkuperäisen 
käyttötavan ja tilaratkaisun säilyttäminen, joten esi-
merkiksi Aallon suunnittelemiin rivitaloihin (SR1) puu-
kerroksiin ei tule tehdä asuntokohtaisia saunoja.

Rivitalojen ja johtajan talon korjaussuunnittelussa 
tulee perehtyä rakennusten alkuperäisiin toteutus-
piirustuksiin, joissa esitetään yksityiskohtaisia suun-
nitteluratkaisuja julkisivuille. Näiden rakennusten  
korjaustoimenpiteiden ja muutosten suunnitteluun tar-
vitaan ammattitaitoinen, restaurointisuunnitteluun pe-
rehtynyt suunnittelija.

Johtajan asuinrakennuksen sisäänkäyntikatoksen detaljeja. Piirustus Alvar Aalto -säätiö
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Talousrakennukset voivat olla harja- tai lapekattoisia. 
Lapekattojen kattokulman tulee olla 1:6…1:8. Harja-
kattoisten piharakennusten kattokulman tulee olla 1:2.

Pulpetti- ja harjakattoisen piharakennuksen enimmäismitat

3.3 Julkisivut

Julkisivumateriaalit

Suojeltujen rakennusten alkuperäinen julkisivuvuo-
raus on säilytettävä, ellei sen uusimiseen ole perus-
teltua syytä. Julkisivuissa vain palauttavat muutokset 
ovat sallittuja. Uusittaessa tulee säilyttää materiaalin 
koko, pintakäsittely, muoto ja asennustapa.

Sokkelin pintamateriaalin tulee olla betoni, maalattu 
betoni tai rappaus. Sirotepintausta ei tule käyttää.

Suojeltujen rakennusten tonttien täydennysrakennus-
ten julkisivumateriaalien tulee olla sama kuin suojellun 
päärakennuksen. Tonttien SR1 ja SP3 täydennysra-
kennuksen materiaaliksi hyväksytään myös rappaus. 
Julkisivuja ei saa katkaista vaakalistoilla, vaan niiden 
on oltava yhtenäisiä räystäältä sokkeliin.

Paneelityypit

SP1, SP2 ja SR1: Alkuperäinen julkisivuverhous on 
tyypiltään vinovaakavuori (UYL). Laudan leveydellä 
on ilmaistu rakennuksen hierarkiaa alueella. Laudan 
näkyvä leveys paritaloissa ~10 cm, rivitaloissa ja joh-
tajan talossa ~16 cm. 

SP3: Alkuperäinen julkisivuverhous on tyypiltään pys-
tyrimaverhous, laudan leveys ~145 mm, riman koko 
~50x18 mm.

Alueen	tunnusomaiset	julkisivudetaljit

Nurkkalaudat ja voimakkaat reunalistoitukset eivät 
kuulu alueen alkuperäiseen tyyliin. Listoituksia ei tule 
lisätä taloihin, joissa sellaisia ei ole ollut. Ikkunoiden 
ja ovien alkuperäinen listoitustapa laudoitusta vasten 
puskuun esiintyy ainakin Aallon rivitaloissa.

Pientalojen julkisivuihin kuuluvat oleellisesti pergolat 
ja katokset. 

Tontin SP2 täydennysrakennus

Entisen johtajan asunnon tontin pohjoisosaan saa 
rakentaa uuden asuin- tai talousrakennuksen. Ra-
kennuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
sen sijoittuminen Alvar Aallon suunnitteleman yksi-
tyispientalon läheisyyteen. Täydennysrakennuksen 
enimmäiskoko ja -korkeus sekä kattomuoto ja -kul-
ma tulee toteuttaa kuten uudisrakentaminen alueella 
UP1 (kts. luvut 2.2, 2.3, 2.5 ja 2.6).  Väritys tulee to-
teuttaa kuten alueella UP2. Täydennysrakennuksen 
julkisivumateriaali voi olla rappaus tai puu.

Alkuperäisten detaljien säilyttäminen on korjauksissa tärkeää
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3.4 Katot

Katemateriaalit

Asuinrakennusten alkuperäinen vesikatemateriaali 
on sementtikattotiili. Vesikatteita uusittaessa tulee uu-
deksi katemateriaaliksi valita mahdollisuuksien mu-
kaan alkuperäisen kaltainen katemateriaali. Nykyiset 
markkinoilla olevat betonikattotiilet ovat profiileiltaan 
liian muhkeita. Hongiston alueen taloihin sopii mata-
laprofiilinen kattotiili, kuten esimerkiksi Terca Koramic 
Tradi Nova tai Monier Granat. Tiilikaton päätyräystäät 
tulee toteuttaa puisin räystäslistoituksin ilman nykyai-
kaisia reunatiiliä.

Talousrakennusten katemateriaaliksi sopii kattohuo-
pa kolmiorimakatteena tai konesaumattu pelti. Myös 
tiilikatto käy, jos päärakennuksessakin on uusi tiili. 
Tiilikattoa jäljitteleviä profiilikatteita tai palahuopaa ei 
tule käyttää. Katemateriaalien värit kts. 3.6 väritys.

Kattoikkunat	ja	-ulokkeet

Nykyiset lapekattoiset kattolyhdyt tulee säilyttää al-
kuperäisine mittasuhteineen ja listoituksen sirouksi-
neen. Suojeltujen rakennusten katolle ei saa raken-
taa uusia kattoulokkeita tai -ikkunoita.

Räystäät

Nykyisten räystäiden mallia ja pituutta ei saa muuttaa.

3.5	 Ikkunat	ja	ovet

Julkisivujen aukotus tulee säilyttää alkuperäisenä 
eikä uusia ikkuna- tai oviaukkoja tule puujulkisivuihin 
tehdä. Sokkeliin saa tehdä pieniä kellarin ikkunoita  
lukuun ottamatta entistä johtajan taloa.

Alkuperäiset ikkunat kannattaa säilyttää ja korja-
ta. ikkunoiden kunnostaminen ja tiivistysten uusimi-
nen saattavat hyvinkin riittää, sillä vanhat ikkunat on 
yleensä tehty kestävästä tiheäsyisestä ydinpuusta. 

Jos ikkunoissa on lahokohtia, ne voidaan paikata ti-
heäsyisellä puulla. Ikkunoiden kittaus ja maalaus tu-
lee uusia säännöllisesti, jotta vesi ei pääse valumaan 
puitteisiin. Tarvittaessa voidaan lämmöneristävyyden 
parantamiseksi lisätä kolmas lasi vanhojen lasien vä-
liin tai vaihtaa sisäpuitteeseen umpiolasi. Kun ikkunan 
ulkopuitetta ei muuteta, ikkunoiden yksityiskohdat, ku-
ten heloitukset, ikkunan syvyyssuuntainen sijainti sei-
nässä sekä kevyt ja hienorakenteinen ilme säilyvät.

Mikäli ikkuna joudutaan jostain syystä uusimaan, tu-
lee korvausikkunan olla alkuperäisen kaltainen si-
sään-ulosaukeava puuikkuna ja sen puitejako, koko 
ja muoto on säilytettävä. Ikkunalasin ulkopinnan tulee 
olla nykyiseen tapaan mahdollisimman lähellä julkisi-
vupintaa.

Autotallien ovien pinnan profiilin tulee olla yksinker-
tainen. Kasetoituja tai voimakkaasti profiloituja ovia ei 
tule käyttää. 

Vanha matalaprofiilinen sementtitiilikate
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3.6	 Katokset	ja	pergolat

Hongistossa avokuistit ja pergolat ovat tärkeä osa 
alueen henkeä ja yhtenäistä ilmettä, eikä niitä tule 
muuttaa, laajentaa tai purkaa. Puretut tai myöhem-
min muutetut pergolat, kuistit ja katokset tulee palaut-
taa korjausten yhteydessä alkuperäiseen muotoonsa. 
Kuistit tulee säilyttää, vaikka asuntoja yhdisteltäessä 
kuistit eivät enää toimisi pääsisäänkäynteinä. Kuiste-
ja ei pidä muuttaa umpinaiseksi eikä lasittaa.

Alkuperäisiä ovi- ja ikkunaliittymiä
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3.7 Väritys

Jälleenrakennuskaudella resurssit olivat rajalliset ja 
siten aikakaudella vältyttiin ulkovärityksen ylilyönneil-
tä. Lautapinnat maalattiin vaalealla öljymaalilla, jota 
oli sävytetty hiukan maapigmenteillä kuten keltamul-
lalla, umbran eri sävyillä, rautaoksidilla tai vihreällä. 
Alueiden yleisilme oli vaalea ja värit olivat tasapai-
nossa naapurien kanssa. 

Hongiston suojeltujen talojen ulkovärityksen periaat-
teet tulee palauttaa alkuperäisen kaltaisiksi. Julki-
sivulaudoituksella on ollut hyvin vaalea, hiukan taitet-
tu pääväri. Ikkunapuitteet ovat olleet vaaleat, mutta 
ikkunakarmilla ja usein myös ikkunalistoilla on ollut 
voimakkaampi tehosteväri. Tämä ikkunapuitteen ja 
karmin värierottelu on tärkeä talojen alkuperäisen il-
meen kannalta. Ikkunan vuorilista on ollut joko puit-
teen tai karmin värinen kohteesta riippuen. Pääovia 
on korostettu tumman punaruskealla värillä. 

Aallon rivitalojen (SR1) julkisivulaudoituksen alkupe-
räinen väri on hyvin vaalea helmenharmaa. Ikkuna-
puitteet ovat olleet julkisivulaudoitusta astetta tum-
memmat vaaleanumbranharmaat. Pergoloiden ja 
kaiteiden tolpat ovat olleet samaa väriä kuin ikkuna-
puitteet. Ovet ja ikkunalistat ovat olleet punaruskeat.

1½-kerroksiset paritalot (SP1) alkuperäinen julkisivu-
väri on ollut vaaleankeltainen. Alin maalikerros on ol-
lut ohut ja liituuntuva. Sen päällä on vaaleanharmaa 
maalikerros ja nykyinen tummahko okrankeltainen. 
Räystäiden alapinnat ja kattokannattajien päät ovat 
olleet julkisivuväriä. Ikkunapuitteet ovat olleet vaale-
alla harmaalla taitettua valkoista. Ikkunakarmien ja 
pääovien tehosteväri on ollut tummanruskea.

Yksikerroksisten paritalojen (SP3) ulkoväritykses-
sä lienee ollut alun perin keskinäisiä eroja, ja aina-
kin toisessa on mahdollisesti käytetty punamullalla 
sävytettyä keittomaalia. Toisen alkuperäinen väri on 
todennäköisesti ollut siniharmaalla taitettu vaalea. 

ikkunakarmi

ikkunapuite

ikkunan vuorilista

lasi

julkisivuverhous

Ikkunan jäsentely tehostevärin avulla. Myös ikkunan vuorilista voi 
olla tehosteväriä kohteesta riippuen.

Rivitalojen pergolan detaljipiirros ja pergolatolppien alapään liitos-
yksityiskohta. Piirustukset Alvar Aalto -säätiö.
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Ikkunakarmien tehosteväreinä on käytetty taloittain 
tummanvihreää ja tummanpunaista. Alueelle tulevan 
mittavan uudisrakentamisen vuoksi näidenkin raken-
nusten ulkovärityksen pääperiaatteet tulee olla yhte-
neväiset, jotta suojeltu rakennuskanta saa riittävän 
vahvan identiteetin.

SR1 rivitalot SP1 11/2 krs paritalot SP3 1-krs paritalot SP2	ent.	johtajan	talo
vesikate luonnon-/(savi)tiilenpunainen, RR750

julkisivu-
laudoitus

vaalea umbraharmaa 1
NCS S1502-Y

kermanvaalea
NCS S1005-Y20R

vaalea siniharmaa
NCS S1502-B

vaalea umbranharmaa 1
NCS S1502-Y

ikkunapuite vaalea umbranharmaa 2
NCS S3005-G80Y

vaalea umbranharmaa 2
NCS S3005-G80Y

valkoinen
NCS S0502-Y

valkoinen
NCS S0502-Y

ikkunakarmi kuten ikkunalista kuten ikkunalista kuten ikkunapuite sininen
NCS S4020-B10G

ikkunalista punaruskea
NCS S6030-Y50R

punaruskea
NCS S6030-Y50R

ruskea
NCS S7010-Y50R

valkoinen
NCS S0502-Y

pylväät, 
räystäslauta

vaalea umbranharmaa 2
NCS S3005-G80Y

vaalea umbranharmaa 2
NCS S3005-G80Y

valkoinen
NCS S0502-Y

valkoinen
NCS S0502-Y

pääovi punaruskea
NCS S6030-Y50R

punaruskea
NCS S6030-Y50R

ruskea
NCS S7010-Y50R

sokkeli betonin harmaa maalaamaton sementti/
liuskekivi

Suojeltujen rakennusten käytettävät ulkovärit
HUOM! Värit eivät välttämättä toistu oikeanlaisina. Värit tulee aina katsoa oikeista värimalleista.

Käytettävät ulkovärit esitetään oheisessa taulukossa 
mallivärein ja sävykoodein. Värikoodit ovat NCS-vä-
rijärjestelmän koodeja (Natural Color System). RR-al-
kuiset koodit tarkoittavat Rautaruukin pinnoitesävyjä.
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4 PIHAT

maanpeitekasvillisuutta. Näin saadaan pihalle luon-
nonmukaista ilmettä ja reunoille sijoitettu kasvillisuus 
rajaa pihan oleskelualueet naapuritonteista aitaa-
misen sijaan. Alkuperäisen kasvillisuuden erityises-
ti merkittävien yksittäispuiden ja puuryhmien, säilyt-
tämistä suositellaan siellä, missä se on mahdollista. 
Täydennysistutuksissa suositellaan huomioimaan 
myös Hongiston nimikkopuu, mänty. Kaavassa istu-
tettavaksi merkityillä alueenosilla oleva puusto velvoi-
tetaan säilyttämään. VL-alueita vasten ei saa käyttää 
pensasaitaa rajaavana kasvillisuutena, vaan vapaasti 
kasvavaa puustoa ja pensasta.

SR1-tontilla suositellaan istutuksia erityisesti autojen 
pysäköintialueen ympärille.

4.3 Pihan pinnoitteet

Hongistoon eivät sovi liian urbaanit pihamateriaalit. 
Suojeltujen rakennusten tonteilla sopivia ovat hiekka, 
sora ja nurmi, pieninä alueina liuskekiveys tai puu. 
Uudisrakennustonteillakaan suuria pintoja betoniki-
veystä tai asfalttia ei tule käyttää, ei myöskään muo-
toon hakattua luonnonkiveä. Reunakiveyksenä voi 
käyttää vähäisessä määrin betonikiveystä.

4.4	 Aitaaminen

Kokoojakadun varrella olevissa kortteleissa tontin ka-
dun puoleiselle rajalla on istutettava tontinosa kaava-
merkintöjen mukaisesti. Tontin rajaamiseksi kadusta 
ja naapuritonteista suositellaan ryhmäistutuksia ai-
taamisen sijaan. Mikäli aitaaminen on välttämätöntä, 
pensasaita on suositeltavin vaihtoehto. Pensasaidan 
yhteyteen voi tarvittaessa laittaa tumman verkkoai-
dan joka jää kasvavan pensasaidan sisään. Katu-
varteen ei saa tehdä rakennettua lauta-aitaa. Tontin 
takaosaan tulisi istuttaa suojaavia puita ja pensaita 
vapaamuotoisesti.

4.1 Pihatilat

Rakennusten sijoittelulla määritetään lähtökohdat pi-
han suunnittelussa huomioitaville toiminnallisille tar-
peille kuten oleskelulle, leikille, huollolle ja autosäily-
tykselle. Rakennukseen johtavat tai sitä sivuavat tiet 
ja kunnallistekniikka rajoituksineen tulee myös huo-
mioida pihan suunnittelussa. Tonteilta on esitettävä 
pihasuunnitelma. Rivi- ja kerrostalotonttien ympäris-
tösuunnittelussa on käytettävä ammattitaitoisia viher-
suunnittelijoita. 

Hongistossa piha-alue on perinteisesti ollut yhteis-
käytössä. Yksityisiä pihoja asukkailla ei ole ollut. Ny-
kyajan asuminen on lisännyt yksityisyyden tarpeita 
myös pihoille. Hongiston suojeltujen rakennusten 
osalta täysin yksityisiä pihoja on kuitenkin mahdoton 
järjestää kulttuurihistoriallista arvoa tukevalla tavalla. 
Tämä koskee erityisesti rivitaloaluetta SR1. Näköes-
teet ja aidat rikkoisivat yhteisöllisyyden ja työläisasun-
toalueen hengen. Täysin tyhjäksi rakennusten väliin 
jäävää tilaa ei ole kuitenkaan tarve jättää, vaan piha-
alueelle voidaan tehdä istutuksia ja piha-alueita voi-
daan käyttää oleskeluun. Pihakalusteet voidaan vie-
dä pihalle istutusalueelle tai pihapoluille myös ilman 
terassia. SR1-tontilla asuntojen välisiä korkeita kas-
villisuusaidanteita ei sallita, muillakaan tonteilla ne ei-
vät ole suositeltavia.

4.2 Kasvillisuus

Pihan kasvillisuuden ja istutusten suunnittelussa pe-
riaatteena tulee olla vapaa jäsentely, ei muotopuutar-
ha. Rakennusten lähialueet ja oleskelupiha voidaan 
muokata puutarhoiksi, muutoin tontti on luonnonmu-
kaista hoidettua puistometsää.

Pihan reunoille ja takaosaan on suositeltavaa jättää 
reilu nurmettamaton alue, jossa säilytetään olevaa 
puustoa ja maanpeitekasvillisuutta, ja jota täydenne-
tään istuttamalla puita, pensaita, perennoja ja muuta 
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Entisen johtajan talon piharakenteissa ja -pinnoituksis-
sa on käytetty tymmaa liuskekiveä

Mäntyvaltainen sekämetsä lomittuu pihakasvillisuuteen

Rinnettä on pengerretty luonnonmukaisesti useisiin 
pieniin penkereisiin jyrkässä rinteessä entisen johtajan 
talon pihassa

Pihojen pinnotteissa kannattaa suosia vettäläpäiseviä pintoja kuten so-
raa, hiekkaa, nurmea ja metsäkasvillisuutta ja välttää suuria pintoja tiivii-
tä kaupunkimaisia päällysteitä


