
 
 
 

Marttilan kunta - Tervaskannonmäki 
Rakennustapaohjeet 
 
Alueen sijainti ja yleiskuvaus 
 
 Tervaskannonmäen alue sijaitsee aivan Marttilan kunnan keskustaajaman kyljessä sen 
 pohjoisreunassa, Marttilantien koillispuolella, valtatien 10 eteläpuolella. 
 Alue rajoittuu idässä kiemurtelevaan Ihmistenojaan ja sen laaksoon. Alueen keskellä 
 on puustoinen loivapiirteinen mäki. 
 Alueen eteläosan tontit sijoittuvat tasaiselle pellolle, pohjoisosan tontit sijoittuvat 
 harvennetulle, nuorehkolle metsäalueelle.  
 
 Aivan alueen eteläpuolella ovat Marttilan koulu, monitoimitalo Martintalo, päiväkoti, 
 palloilukenttä ja urheilukenttä. Alueen lounaispuolella on pientaloasutusta. Alueen 
 länsireunassa on Metsärinteen kuntoilureitti ja frisbeegolfrata.  
 

 

    
 
Tervaskannonmäen alueen sijoittuminen Marttilan keskustaajamassa 
 

 

TERVASKANNONMÄEN 
KAAVA-ALUE 
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Yleistä tavoitteista 
  
 Kaava-alueella on 12 tasaiselle pellolle sijoittuvaa tonttia.  Kaava-alueen metsäisistä 
 tonteista (39 kpl) suurin osa on maastoltaan tasaisia tai loivasti viettäviä. Muutamat 
 metsätontit  ovat selvästi rinnemaastossa, mutta korkeuserot ovat alle 3 metriä 
 lukuun ottamatta korttelin 113 idänpuoleista tonttia, jolla korkeusero tontilla on noin 5 
 metriä.  
 
 Peltotonteille tavoitellaan vehmasta puistomaista/puutarhamaista luonnetta 
 istutettavine hedelmäpuineen ja myös isompine lehtipuineen. Kaikki peltotontit 
 rajoittuvat ainakin yhdeltä sivultaan hoidettuun lähivirkistysalueeseen – osa myös 
 metsäalueeseen. 
 
 Metsätonteilla tavoitellaan alueen metsäisen olemuksen säilymistä. Tonttien 
 metsänpuoleisten osien tulisi säilyä puustoa ja pohjakasvillisuutta myöten 
 luonnontilaisen omaisina. Myös tonttien kadunpuoleisilla osilla tulee säilyttää 
 hyväkuntoista puustoa puistomaisen metsän luonnetta tavoitellen. Kaikki metsätontit 
 rajoittuvat ainakin yhdeltä sivultaan lähivirkistysalueeksi osoitettuun metsään. 
 
 Rakennusten on oltava harjakattoisia ja rakennuksissa on oltava räystäät. 
 

 
 
Tervaskannonmäen alueen itäreunalla olevan Ihmistenojan laaksoa 
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Asuinrakennukset 
 
 Rakennusten sijoittaminen on tehtävä kaavan havainnekuvan periaatteiden mukaisesti 
 - pääsääntöisesti kadunpuoleiseen rakennusalueen rajaan kiinni, jotta katutila pysyy 
 tilallisesti yhtenäisenä ja jotta pihan puolelle jää runsaasti oleskelupihaa ja 
 luonnonmukaisena hoidettavaa piha-aluetta. Rakennusten korkeusasemien tulee 
 perustua luonnollisen maanpinnankorkeusasemaan ja muotoihin niin, ettei tarvita 
 merkittäviä kaivu- tai täyttötöitä. 
 
 
Autokatokset, autotallit ja talousrakennukset 
  
 Rakennusten sijoittaminen on tehtävä kaavan havainnekuvan periaatteiden mukaisesti 
 - pääsääntöisesti kaavassa osoitetuille rakennusaloille. Autosuojat ja varastotilat on 
 suositeltavaa sijoittaa erilliseen rakennukseen. Näin voidaan luontevasti muodostaa 
 suojainen pihapiiri. Autosuojien ja talousrakennusten tulee noudattaa 
 asuinrakennuksen tyyliä ja väriä. 
 
 
Tonttiliittymät 
 
 Tonttiliittymän leveyden ei tulisi olla yli 6 metriä.  
 
 
Aitaaminen 
  
 Peltotontit 
 
 Pelloille sijoittuvilla tonteilla suositellaan käytettäväksi pensasaitoja. Puuaitojakin saa 
 perustellusti rakentaa. Tällöin aidan korkeus saa olla enintään 120 cm maanpinnasta.
 Kokonaan peittävää aitamallia tulee välttää. Tonttien välisistä aidoista on sovittava 
 naapurien kesken. Aitojen värin tulee noudattaa rakennusten värejä ja soveltua 
 ympäristöön. 
 
 Metsäiset tontit 
 
 Metsäisillä tonteilla suositellaan tonttien aitaamista vain kadunpuoleisella rajalla ja 
 tonttien välisillä rajoilla vain kadunpuoleisella puoliskolla. Tällöin aidan korkeus saa 
 olla enintään 120 cm maanpinnasta. Kokonaan peittävää aitamallia tulee välttää.   
 Tonttien metsänpuoleisilla reunoilla aitaamista tulee välttää. Perustellusti voidaan 
 joissakin kohdissa sallia maastoon luontevasti sopiva puuaita. Tällöin aidan korkeus 
 saa olla enintään 90 cm.  
 
 Aitojen värin tulee sulautua metsäiseen maastoon - suositellaan murrettuja harmaan, 
 vihreän ja ruskean sävyjä. Valkoista tai kovin vaaleaa ei suositella. 
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Pihat ja kasvillisuus 
 
 Rakennuslupahakemuksessa on esitettävä pihasuunnitelma, missä esitetään jäteastian, 
 aitojen, tukimuurien ja terassien paikat sekä ajotiet ja kulkuväylät materiaaleineen. 
 Pihasuunnitelmassa osoitetaan myös luonnontilaisina hoidettavat alueet, merkittävät 
 säilytettävät tai poistettavat puut sekä istutettavat nurmikkoalueet ja muut istutukset 
 (puut ja pensaat). Pihasuunnitelma voi olla erillinen tai se voi sisältyä 
 asemapiirustukseen. Pihasuunnitelma tulee esittää mittakaavassa 1:200 
 
 Olevan ja istutettavan kasvillisuuden avulla voidaan rajata piha-alueen eri toimintoja 
 kuten oleskelu, pihapelit, leikkipaikat, grillauspaikat, mattojen tomutuspaikat, 
 pyykinkuivauspaikat, hedelmäpuutarha, marjapensaat, kasvimaa tai luonnontilaiset 
 alueet. Istutusten lajiston tulee soveltua Marttilan ilmastoon ja olemukseen. 
 
 Peltotontit 
 
 Peltotonteille tulee luoda puistomainen/puutarhamainen olemus. Tonteille suositellaan 
 istutettavaksi hyötypuutarhan, koristekasvien ja pensaiden lisäksi hedelmäpuita ja 
 myös muita  lehtipuita pihaa jäsennöimään ja suojaamaan. Kookkaampien lehtipuiden 
 sijoittelussa tulee ottaa huomioon niiden varjostava vaikutus täysikasvuisina.  
 
 Metsäiset tontit 
 
 Metsäisillä tonteilla tonttien metsänpuoleisella osalla puusto tulee säilyttää ja hoitaa 
 (maltillisesti harventaenkin) luonnontilaisen omaisena niin, että alueiden metsäinen 
 olemus säilyy. Luontaista maanpinnan kasvillisuutta kannattaa suojella. Myös tontin 
 muilla osilla tulee säilyttää puustoa niin, että alueiden metsäinen olemus kehittyy 
 puistomaiseen suuntaan. Mahdolliset istutettavat nurmikkoalueet tulee pitää pieninä.  
 
Maastonmuodot 
 
 Maastonmuotojen merkittävää muuttamista tulee aina välttää. Sade- ja sulamisvesien 
 johtaminen luontevasti naapuritontit huomioiden on suunniteltava huolellisesti. 
 
 Peltotontit 
 
 Peltotonteilla tulee välttää suuria maatäyttöjä. Maaston tulee aina kuitenkin 
 kohtuullisesti viettää poispäin rakennuksesta.  
 
 Metsäiset tontit 
 
 Metsäisillä tonteilla tulee välttää kallion louhintaa ja suuria maankaivuja sekä suuria 
 maantäyttöjä. Rakennusten suunnittelussa on otettava huomioon tontin mahdolliset 
 korkeuserot ja sovitettava rakennukset luontevasti olevaan maastoon. 
 
Muuta 
 
 Jäteastiat tulee sijoittaa tonttiliittymän läheisyyteen ja ne tulee suojata istutuksin tai 
 rakennuksen tyyliin sopivalla aidalla. 
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Rakennusten väritys 
 
 Rakennusten julkisivujen värisävyjen tulee olla hillittyjä. Räikeitä sävyjä ei sallita. 
 Värin voimakkuudessa suositellaan käytettäväksi keskisävyjä. Luontevina värisävyinä 
 suositellaan murrettuja, lämpimiä oljenkeltaisen, okrankeltaisen, punaruskean, 
 ruskean, vihreän ja harmaan keskisävyjä. 
 
Talousrakennukset kaikissa kortteleissa 
 
 Talousrakennusten kerrosluku  I 
 Talousrakennusten kattokulma  1:3…..1:2 
 
 Kattomateriaali    Väri 
  savikattotiili tai betonikattotiili tiilenpunainen 
  peltikatto   grafiitinharmaa 
 
 Julkisivumateriaali 
  lauta, tiili tai rappaus  vaalea, keskivaalea, keskisävyt, 
  asuinrakennukseen sopeutuen myös punamulta perustellusti 
 

  
 Ihmistenojan rehevä laakso muuttuu pohjoisessa hämyisän aarniometsän omaiseksi. 
 
Ohjeiden soveltaminen kerrosluvun ja kattokaltevuuden suhteen 
 
 Kaavan mukaisesti kaikille tonteille on määritelty kerrosluvuksi II, mikä mahdollistaa 
 rakentaa sekä I -kerroksisen, I ½ -kerroksisen että II -kerroksisen rakennuksen. 
 Marttilan kunnassa ylivoimaisesti suurin osa uusista asuinrakennuksista on viime 
 vuosina tehty I -kerroksisina – vain pieni osa on ollut I ½ -kerroksisia. II-kerroksiset 
 asuinrakennukset ovat olleet harvinaisia poikkeuksia. Kauneuden, sopusuhtaisuuden 
 ja alueen kohtalaisen yhtenäisyyden saavuttamiseksi on alueen korttelialueille 
 esitetty tavoitellut kerrosluvut ja kattokaltevuudet seuraavasti (harkinnanvaraiset 
 vaihtoehtoiset kerrosluvut ja kattokulmat suluissa). 
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Korttelikohtaiset ohjeet  
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Pallokentän kaakkoispuoleiset erilliskorttelit 
 
Kortteli 230 (tasaista peltoa) 
 
 Asuinrakennuksen kerrosluku (I) I u ½ 
 Asuinrakennuksen kattokulma  (1:2) 1:1,5 
 
 Kattomateriaali    Väri 
  savikattotiili tai betonikattotiili tiilenpunainen 
  peltikatto   grafiitinharmaa 
 
 Julkisivumateriaali 
  lauta, tiili tai rappaus  vaalea, keskivaalea, keskisävyt 
   
 
Kortteli 113, 2 läntisintä tonttia (metsää, lounaisrinnettä)  
 
 Asuinrakennuksen kerrosluku  (I) I u ½ (II)             (½ k I) 
 Asuinrakennuksen kattokulma  (1:2) 1:1,5 (1:3) (1:2) 
 
 Kattomateriaali    Väri 
  savikattotiili tai betonikattotiili tiilenpunainen 
  peltikatto   grafiitinharmaa 
 
 Julkisivumateriaali 
  lauta, tiili tai rappaus  vaalea, keskivaalea, keskisävyt 
   

  
 
 Pieni luonnontilainen puistoalue kaakkoisten avoimien korttelien välissä 
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Kaakkoiset avoimet korttelit  
 
Kortteli 231 (tasaista peltoa, maasto laskee loivasti itään) 
 
 Asuinrakennuksen kerrosluku   I  
 Asuinrakennuksen kattokulma  1:2,5 
 
 Kattomateriaali    Väri 
  savikattotiili tai betonikattotiili tiilenpunainen 
  peltikatto    grafiitinharmaa 
 
 Julkisivumateriaali 
  lauta, tiili tai rappaus  vaalea, keskivaalea, keskisävyt 
   
Kortteli 232 (tasaista peltoa, maasto laskee loivasti itään) 
 
 Asuinrakennuksen kerrosluku (I)  I u ½ 
  
 Asuinrakennuksen kattokulma  (1:2) 1:1,5 
  
 Kattomateriaali    Väri 
  savikattotiili tai betonikattotiili tiilenpunainen 
  peltikatto   grafiitinharmaa 
 
 Julkisivumateriaali 
  lauta, tiili, rappaus tai hirsi (cityn.) vaalea, keskivaalea, keskisävyt 
   
Kortteli 233 (tasaista peltoa, taustalla pohjoisessa metsää)  
 
 Asuinrakennuksen kerrosluku  (I) I u ½ (II )  
 Asuinrakennuksen kattokulma  (1:2) 1:1,5 (1:3)  
 
 Kattomateriaali    Väri 
  savikattotiili tai betonikattotiili tiilenpunainen 
  peltikatto   grafiitinharmaa 
 
 Julkisivumateriaali   Väri 
  lauta, tiili tai rappaus  vaalea, keskivaalea, keskisävyt 
  

    
 Korttelia 232   Korttelia 233 
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Metsäiset korttelit 
 
Kortteli 234 (metsää, maasto laskee loivasti länteen) 
 
 Asuinrakennuksen kerrosluku  (I) I u 1/2 
 Asuinrakennuksen kattokulma (1:2) 1:1,5 
 
 Kattomateriaali    Väri 
  savikattotiili tai betonikattotiili tiilenpunainen 
  peltikatto   grafiitinharmaa 
 
 Julkisivumateriaali 
  lauta, tiili tai rappaus  vaalea, keskivaalea, keskisävyt 
   
 
Kortteli 235 (metsää, länsirinnettä) 
 
 Asuinrakennuksen kerrosluku   I   
 Asuinrakennuksen kattokulma  1:2 
 
 Kattomateriaali    Väri 
  savikattotiili tai betonikattotiili tiilenpunainen 
  peltikatto   grafiitinharmaa 
 
 Julkisivumateriaali 
  lauta, tiili tai rappaus  vaalea, keskivaalea, keskisävyt 
   
 
Kortteli 236 (metsää, tasaista) 
 
 Asuinrakennuksen kerrosluku  (I) I u 1/2 
 Asuinrakennuksen kattokulma (1:2) 1:1,5 
 
 Kattomateriaali    Väri 
  savikattotiili tai betonikattotiili tiilenpunainen 
  peltikatto   grafiitinharmaa 
  
 Julkisivumateriaali 
  lauta, tiili tai rappaus  vaalea, keskivaalea, keskisävyt 
 

   
 Korttelia 234   Korttelia 235 
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Kortteli 237, 4 eteläisintä tonttia (metsää, maasto laskee loivasti pohjoiseen) 
 
 Asuinrakennuksen kerrosluku  (I)   I u ½ 
 Asuinrakennuksen kattokulma (1:2) 1:1,5 
 
 Kattomateriaali    Väri 
  savikattotiili tai betonikattotiili tiilenpunainen 
  peltikatto   grafiitinharmaa 
 
 Julkisivumateriaali 
  lauta, tiili tai rappaus  vaalea, keskivaalea, keskisävyt 
   
   
Kortteli 237, 5 pohjoisinta tonttia (metsää, tasaista) 
 
 Asuinrakennuksen kerrosluku  I   (I u ½) 
 Asuinrakennuksen kattokulma   1:2 (1:1,5) 
 
 Kattomateriaali    Väri 
  savikattotiili tai betonikattotiili tiilenpunainen 
  peltikatto   grafiitinharmaa 
 
 Julkisivumateriaali 
  lauta, tiili, rappaus tai hirsi (cityn.) vaalea, keskivaalea, keskisävyt 
   
  
Kortteli 238, 7 läntisintä tonttia (metsää, maasto laskee loivasti itään) 
 
 Asuinrakennuksen kerrosluku   I   (I u ½) 
 Asuinrakennuksen kattokulma   1:2 (1:1,5) 
 
 Kattomateriaali    Väri 
  savikattotiili tai betonikattotiili tiilenpunainen 
  peltikatto   grafiitinharmaa 
 
 Julkisivumateriaali 
  lauta, tiili tai rappaus  vaalea, keskivaalea, keskisävyt 
   
   
 
Kortteli 238, 3 itäisintä tonttia (metsää, tasaista) 
 
 Asuinrakennuksen kerrosluku (I)   I u ½ 
 Asuinrakennuksen kattokulma  (1:2) 1:1,5 
 
 Kattomateriaali    Väri 
  savikattotiili tai betonikattotiili tiilenpunainen 
  saumapeltikatto  grafiitinharmaa 
 
 Julkisivumateriaali 
  lauta, tiili, rappaus tai hirsi (cityn.) vaalea, keskivaalea, keskisävyt 
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