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1. ALUEEN SIJAINTI

Kaava-alue sijaitsee Mahnalan kylässä, joka on elävää vilkasta maaseutua ja valtakun-
nallisesti arvokasta maisema-aluetta. Alue sijoittuu Maisematien, vesireitin vartta kau-
niisti kiemurtelevan vanhan tieyhteyden varteen. Uusi asuinalue asettuu luontevasti hiek-
kaharjun loivaan etelärinteeseen, vanhalle soranottoalueelle. Noin 10 hehtaarin laajui-
sella asemakaava-alueella on 19 uutta tonttia, kooltaan noin 2000 - 4000 m2. Tontit
omistaa Hämeenkyrön kunta.

Ajoaika asuinalueelta Hämeenkyrön keskustaan on noin 10 min ja Tampereen keskus-
taan noin 30 min. Oheisessa kuvassa on alueelta 30 min ajomatkan etäisyyssäde, jonka
sisään lukeutuvat mm. läntinen Tampere, Pirkkala, lentokenttä, Nokia, Ylöjärvi, Ikaali-
nen, Mouhijärvi, Häijää, Siuro ja Kolmenkulma.

TONTTIEN MYYNTI:

maankäyttöinsinööri
puh. 050 68 248
kaavoitus@hameenkyro.fi
käyntiosoite: Härkikuja 7
39100 HÄMEENKYRÖ

RAKENNUSLUPA-ASIAT:

Timo Mäkelä Pauli Mikkola
rakennustarkastaja tarkastusinsinööri
puh. 050 512 3827 puh. 050 551 1865
rakennustarkastaja@hameenkyro.fi etunimi.sukunimi@hameenkyro.fi
käyntiosoite: Härkikuja 7 käyntiosoite: Härkikuja 7
39100 HÄMEENKYRÖ 39100 HÄMEENKYRÖ
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2. RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TARKOITUS
Tämä yleispiirteinen rakennustapaohje koskee Mahnalan asemakaava-aluetta.

Ohjeet on laadittu rakennussuunnittelun, rakennuttajien ja rakennuslupamenettelyn
tueksi. Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavamääräyksiä, ja ne ovat luonteel-
taan ohjeellisia. Asemakaavan lisäksi rakentamista määrittelee Hämeenkyrön raken-
nusjärjestys (www.hameenkyro.fi).

Rakennustapaohjeiden tavoitteena on aikaansaada ympäristöönsä soveltuva ja viih-
tyisä sekä kokonaisilmeeltään tasapainoinen ja miellyttävä asuinalue. Yhtenäiset oh-
jeet takaavat kaikille samankaltaiset lähtökohdat riippumatta rakentamisajankoh-
dasta. Parhaat ratkaisut oman tontin ja ympäristöön sopivan rakennuksen osalta voi-
daan löytää pätevän rakennussuunnittelijan avulla.

3. KAAVA-ALUEEN YLEISKUVAUS
Alue on kaavan vahvistuessa rakentumaton. Toteutuessaan asuinalue muodostaa
uuden ajallisen kerroksen arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Uudet asuinkorttelit
sijaitsevat noin 100 metrin etäisyydellä tai kauempana historiallisesta Maisematiestä
siten, että osa jää metsäharjanteen taakse. Osa uusista korttelialueista aukeaa Mai-
sematien näkymään.

Suurin osa tonteista rajautuu mäntyvaltaiseen harjumetsään. Rakennettavalla alu-
eella maasto on tasainen. Maaperä on routimatonta soraa ja hiekkaa, ja kasvillisuus
tonttialueilla on niukkaa. Maasto antaa hyvät lähtökohdat rakentamiselle sekä helppo-
hoitoisiin, mielenkiintoisiin piharatkaisuihin, kun läpäisevän maaperän ominaisuudet
otetaan huomioon.

Kaava-alueella olevat metsäsaarekkeet on osoitettu säilytettäviksi nykyisen kaltaisina
metsäisinä lähivirkistysalueina, joita käsitellään vain pienin tarvittavin metsänhoidolli-
sin toimenpitein. Alueen luoteiskulman viheralueella on paikallisesti arvokas luonto-
kohde, pieni suolämpäre. Kaavan itäosaan varattu lähivirkistysalue sopii esim. peli-
kentäksi, alue on samalla karjatalouden suojavyöhyke. Metsäharjanteen länsiosassa
on pieni metsäinen leikkialue, jonne on tarkoitus toteuttaa kunnan toimesta esimer-
kiksi keinu ja grillikota. Lisäksi kaavassa on osoitettu ohjeelliset ulkoiluyhteydet virkis-
tysalueiden läpi lähimetsiin. Reitit ovat pääasiassa hiekkapintaisia eikä niillä ole talvi-
kunnossapitoa. Metsäharjanteella on ulkoiluun sopiva polku. Korttelin 102 tontin 1
eteläosassa on havaittu lähde.

Maisematien varteen rakennetaan lähitulevaisuudessa kevyen liikenteen väylä. Kaa-
vassa tien varteen on osoitettu liityntäpysäköintipaikka, ja linja-autopysäkit ovat lä-
hellä.

Asemakaava-alue maastokartalla.
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4. MAHNALAN ASEMAKAAVAKARTTA, MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET
Asemakaavalla muodostuu asuinpientalojen, erillispientalojen ja liityntäpysäköinnin
korttelialuetta, katualuetta, yhdyskuntateknisen ja energiahuollon aluetta (jäteveden
pumppaamo, puistomuuntamo), luo-aluetta (paikallisesti arvokas luontokohde), leikki-
aluetta ja lähivirkistysaluetta. Kaavassa osoitetaan lisäksi ohjeelliset ulkoilureittiyhtey-
det, ajoyhteys sekä vesihuollon runkolinjan, mahdollisen kierrätysjätepisteen ja säh-
kölinjan sijainti.

Kaavaan kuuluu laaja kaavaselostus (ks. kunnan internetsivut), jossa on kuvattu läh-
tötiedot, kaavaprosessi, kaava ja kaavan vaikutukset.

Yleismääräykset:

Asemakaava-alue lukeutuu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, Hämeenkyrön kulttuu-
rimaisemat. Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisemiin kohdistuvissa toimenpiteissä noudatetaan valtio-
neuvoston periaatepäätöksiä 1/500/95.

Alueen rakentamisessa ja toiminnassa ei tule vaarantaa läheisen Mahnalanharjun pohjavesialueen olo-
suhteita.

Hulevedet tulee hallita tontilla. Tontin pinta-alasta saa asfaltoida enintään 100 m2. Mikäli kestopäällys-
tettä tarvitaan lisää, tulee käyttää esimerkiksi reikäkiveystä.

Rakentamisessa tulee ottaa huomioon Hämeenkyrön maaperän mahdollinen radon.

Alueelle saa sijoittaa pienimuotoisia ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia työtiloja.
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5. ASEMAKAAVA JA HAVAINNOLLISTAMISKUVAT OSA-ALUEITTAIN
Havainnollistamiskuvat osoittavat yhden tavan toteuttaa alueet. Myös muunlaiset to-
teuttamistavat ovat mahdollisia. Päärakennusten suositeltava kokonaiskerrosala on
vähintään 120 kem2.

5.1. Mahnalankuja

 Tontit 3 ja 4 ovat erillis-
pientaloja, tehokkuus
0,10.

 Tontit 1, 2, 5 ja 6 ovat
erillispientaloja tai pari-
taloja, tehokkuus 0,15.

 Jakomahdollisuus ja -
suunta paritalotonteiksi
on osoitettu sinisellä
katkoviivalla.

 Päärakennusten harja-
suunta on Mahnalanku-
jan suuntainen.

 Yliskyläntieltä tonteille
liittyminen on kielletty.

 Kerrosluku saa olla 1-2.

 Paritalotonteille saa ko.
rakentajien yhteisellä
sopimuksella toteuttaa
yhteisen jaetun ulkora-
kennuksen. Muuten ra-
kennusten etäisyyden
naapurin rajaan tulee
olla vähintään 4 m.

 Ulkoiluyhteydet Ylisky-
läntieltä lännen suun-
taan sijaitsevat korttelin
koillis- ja lounaispuo-
lella. Polut ovat hiekka-
pintaisia eikä niillä kun-
nan toimesta ole talvi-
kunnossapitoa.
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5.2. Liinalammintie

 Tontti 3 on erillis-
pientalo, tehok-
kuus 0,15.

 Tontit 1, 2, 8, 9 ja
10 ovat erillispien-
taloja tai parita-
loja, tehokkuus
0,15.

 Jakomahdollisuus
ja -suunta paritalo-
tonteiksi on osoi-
tettu sinisellä kat-
koviivalla.

 Päärakennusten
harjasuunta on Lii-
nalammintien
suuntainen.

 Yliskyläntieltä on
tontille 1 liittymi-
nen kielletty.

 Kerrosluku saa
olla 1 ½ - 2.

 Liinalammintien
eteläpuolella pää-
rakennuksien ra-
kennusalat on
osoitettu tien var-
teen.

 Paritalotonteille
saa ko. rakenta-
jien yhteisellä so-
pimuksella toteut-
taa yhteisen jae-
tun ulkorakennuk-
sen. Muuten ra-
kennusten etäi-
syyden naapurin
rajaan tulee olla
vähintään 4 m.
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5.3. Yliskyläntie

 Tontit 4 ja 5 ovat
erillispientaloja,
tehokkuus 0,10.

 Tontit 1, 2, 3, 5, 6
ja 7 ovat erillis-
pientaloja tai pari-
taloja, tehokkuus
0,15.

 Jakomahdollisuus
ja -suunta parita-
lotonteiksi on
osoitettu sinisellä
katkoviivalla.

 Rakennusten har-
jasuuntaa ei ole
määritelty.

 Kerrosluku saa
olla 1 ½ - 2.

 Paritalotonteille
saa ko. rakenta-
jien yhteisellä so-
pimuksella toteut-
taa yhteisen jae-
tun ulkorakennuk-
sen. Muuten ra-
kennusten etäi-
syyden naapurin
rajaan tulee olla
vähintään 4 m.

 Tonteilla 2, 3, 4, 5
ja 6 osa tontista
on entisen soran-
ottoalueen reuna-
aluetta, joka on
osoitettu istutetta-
vaksi tai puustoi-
sena säilytettä-
väksi alueeksi.
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6. UUDISRAKENTAMISEN ALUEELLISET TAVOITTEET

Tavoitteena on sopusointuinen aluekokonaisuus, jossa vierekkäisten ja osa-alueittais-
ten asuinrakennusten koko ja tyyli ja pihapiirit sopivat toisiinsa muodostaen viihtyisän
ja maisemassa yhtenäisen kokonaisuuden. Toteuttamisen havainnollistamiseksi on
laadittu 3D-kuvia, jotka näyttävät yhden tavan toteuttaa alue (FCG Suunnittelu ja tek-
niikka Oy, Pekka Seppänen).

Joillakin tonteilla on mahdollisuus paritalon toteuttamiseen. Edellytyksenä ovat mah-
dollisuus järjestää kummallekin paritaloasunnolle oma tonttiliittymä ja riittävä piha-
alue (alla esimerkkikuva Mahnalankujalta). Paritalon runko voidaan esimerkiksi por-
rastaa alla olevan kuvan mukaisesti, jotta rakennusmassasta ei tule liian pitkä kadulle
päin.

Esimerkki rakennusten sijoittelusta tontilla.

Havainnekuvia esimerkkisuunnitelmasta

Yliskyläntie, näkymä kohti pohjoista.

Näkymä alueelle idästä. Maisematie on kuvan vasemmassa reunassa.
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7. RAKENTAMISTAPAOHJEET
Rakentamiseen tulee hakea rakennuslupa Hämeenkyrön kunnan sähköisen Lupa-
piste-järjestelmän kautta. Rakennushankkeen suunnittelun aikana tulisi käydä ainakin
kerran keskustelemassa kunnan rakennusvalvonnassa, mieluiten suunnittelun alku-
vaiheessa.

Maaperän radon tulee ottaa huomioon. Uudet asuin- ja työtilat tulee toteuttaa siten,
ettei radonpitoisuus ylitä sallittua ohjearvoa.

Mahdollisia läheiselle pohjavesialueelle uhkaa aiheuttavia toimintoja tulee välttää ja
mahdolliset riskejä sisältävät toiminnot suojata rakenteellisesti. Orsivesien kertymis-
kerroksia tulee suojella.

7.1. Asuinrakennukset ja talousrakennukset
Asuinrakennusten kerrosluku alueen länsiosassa Mahnalankujan varressa on 1-2 ja
muualla 1 ½ - 2. Kaksikerroksisuuden tavoitteella on pyritty sopeuttamaan alueen ra-
kennuskanta ympäröivän alueen perinnerakentamiseen, jossa matalia yksikerroksisia
asuinrakennuksia ei esiinny. Erityisesti kaava-alueen pohjoisosassa kaksikerroksi-
suus lisäksi nostaa asuinrakennukset tasavertaisiksi ryhdikkäiksi maisemaelemen-
teiksi soranottoalueen reunaa vasten.

Liinalammintien eteläpuolen tonteilla asuinrakennusten rakennusalat on osoitettu ka-
dun varteen. Erillispientalotonttien tehokkuus on 0,10, jolloin esim. 3 000 neliön tontin
kokonaiskerrosala on 300 kem2. Asuinpientalotonttien, jotka mahdollistavat erillispien-
talon tai paritalon, tehokkuus on 0,15. Tällöin esim. 3 000 neliön tontin kerrosala on
450 kem2.

Tonteille saa kokonaiskerrosalan puitteissa rakentaa talousrakennuksia, kuten auto-
talli, varasto, pihasauna, vierasmaja, työhuone tai venevaja, kuitenkin vain yhden yhtä
käyttötarkoitusta varten. Tonteilla sallitaan pienimuotoisen ympäristöhäiriötä aiheutta-
mattoman yritystoiminnan harjoittaminen. Mahdollinen pihasauna tulee liittää viemäri-
verkkoon.

Talousrakennusten tulee olla yksikerroksisia, mutta kerroskorkeus voi olla suurempi
kuin tavanomaisesti asuinrakennuksessa, mikäli talousrakennuksen sijainti ja maise-
malliset seikat sen sallivat. Asia varmistetaan rakennusluvan yhteydessä huomioiden
maisemakuva ja naapuritonttien näkymät.

Autosuoja tulee sijoittaa siten, että auton pystyy peruuttamaan ulos tallista ja kääntä-
mään oman tontin puolella.

Esimerkki Mahnalankujan korttelista, jossa on kaksi yhden perheen taloa ja neljä paritaloa.
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Uudisrakentamisessa tulee suosia seuraavia seikkoja:
 rakennukset sijoitetaan siten, että syntyy viihtyisä katukuva, ja tonteille muo-

dostuu lämpimään ilmansuuntaan avautuva pihapiiri.
 asuinrakennuksesta erillinen autokatos tai -talli
 yksinkertainen muotokieli, nykyaikaiset tyyliaiheet
 satula- tai lapekatto, kattokulma 1-kerroksisissa 1:2, 2-kerroksisissa 1:2,5
 julkisivumateriaaleina puu ja rappaus
 julkisivuvärityksessä hillitty väriskaala, maanläheiset sävyt, peittomaali
 kattomateriaaleina sileä saumapelti, huopa ja tiili, väreinä tumma harmaa ja

tiilenpunainen

Lisäksi suositellaan aurinkopaneeleita, jotka asennetaan lappeen suuntaisesti ja jotka
soveltuvat väriltään kattopintaan.

Esimerkkejä maanläheisistä värisävyistä,
jotka sopivat alueelle.

   Esimerkkejä suositeltavista kattokulmista.

Seuraavia seikkoja tulee välttää:
 sellaiset maanrakennustoimenpiteet, esim. poraukset ja syvät kaivannot, jotka

vaikuttavat orsivesien muodostumiseen eli kaivovesien määrään ja laatuun
ympäristössä.

 maanpinnan korkeuserojen voimakas muuttaminen
 maanpäällinen kellarikerros tai korkea sokkeli (yli 1m)
 suomalaisen perinnerakentamisen kanssa ristiriitaiset muotoaiheet, kuten tor-

nit, kaariaiheet ja pylväät sekä matalat yksikerroksiset asuinrakennukset
 syvällä julkisivussa olevat ikkunapinnat sekä valeikkunanpuitteet ja -irtoristikot
 julkisivuvärityksessä kirkkaat värit, siniset ja pastellisävyt, kuultomaalaus
 yli 120 cm korkeat rakenteelliset aidat

7.2. Pihat ja istutukset
Tavoite
Alueen yleisilme ja tontit ovat melko väljiä. Asuinrakennukset voidaan sijoittaa siten,
että useilla tonteilla on eteläpihat. Pihojen rakenteissa ja istutuksissa suositellaan ta-
voitteeksi ympäröivään harjumaisemaan soveltuvaa luonnonmukaista ilmettä. Raken-
nuslupa-asiakirjoissa tulee esittää pihasuunnitelma.

Valumavedet
Maanpinnan muotoilulla tulee varmistaa, etteivät pinta- ja sulamisvedet valu naapuri-
tontille. Tonttien rajoilla tulee olla avopainanteet. Kattojen valumavedet tulee imeyttää
omalla tontilla.
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Istutukset
Pohjoisilla tonteilla soranottoalueen reunaluiska tulee huomioida suunnittelussa puus-
toisena säilytettävänä tai istutettavana alueena siten, että maasto jatkuu luontevasti
tontilta toiselle, eikä tonttien rajoille muodostu porrastuksia tai huomiota herättäviä
maastorakenteita. Reuna-aluetta ei saa käyttää esimerkiksi rakentamiseen tai varas-
tointiin. Luiskaan on hyvä istuttaa maaperää sitovaa kasvillisuutta, esim. kääpiövuori-
mänty, happomarjat ja vuorenkilpi.

Harjumaisemaan ja hiekkaiseen maaperään erinomaisesti soveltuvia puutarhatyyp-
pejä ovat esimerkiksi kivikkopuutarha sekä harjupuutarha. Leikattava nurmikko kan-
nattaa korvata helppohoitoisemmalla kedolla. Kivikossa viihtyvät mm. sammalleimu,
maksaruohot, nukkapähkämö, mehitähdet sekä monet pienet havukasvit (katajat) ja
lehtipensaat. Harjupuutarha on erittäin helppohoitoinen. Varpukasveista kannattaa
suosia kotimaisia luonnonkasveja, esimerkiksi kanervaa, sianpuolukkaa, kangasaju-
ruohoa ja variksenmarjaa. Kuivalle paikalle sopivat myös koristeheinät, joita löytyy
myös luonnonvaraisina. Luonnonperennoista harjupuutarhaan ja kedolle sopivat mm.
kissankello, kissankäpälä, ketoneilikka ja maksaruohot.

Istutuksia varten maata kannatta parantaa lisäämällä maahan savea ja kompostia.
Nurmikon tai kasvimaan perustaminen vaatii mullan alle vettä pidättävän savikerrok-
sen. Näissä oloissa parhaiten viihtyvä pihapuu on mänty.

Pihojen rajauksessa ja näköesteinä suositellaan puu-pensasryhmiä, leikkaamattomia
pensasaitoja ja vapaasti kasvavia aidanteita.

Tilavalla tontilla puutarhajätteet kannattaa kompostoida ja tuotos käyttää maaperän
parantamiseen istutusalueilla. Biojätteet kompostoidaan lämpökompostorissa.

Kuvat vasemmalla: www.hyvinkaa.fi/globalassets/asuminen-ja-ymparisto/puistot-metsat-ja-
leikkipaikat/liitteet/kankurinpuisto.pdf
Kuvat oikealla: www.suomenniittysiemen.fi
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Kestopäällyste
Tontin pinta-alasta saa asfaltoida enintään 100 m2. Mikäli kestopäällystettä tarvitaan
lisää, tulee käyttää vettä läpäiseviä pintoja, esimerkiksi reikäkiveystä.

7.3. Tonttikohtainen tekniikka
Lämmitys ja energia

Lämmityskuluja voidaan vähentää paitsi rakennuksen hyvällä eristämisellä niin myös
suuntaamalla isot ikkunat lämpimiin ilmansuuntiin (etelä-länsi) ja suojaamalla raken-
nus istutuksilla kylmiltä tuulilta.

Lämmitysratkaisut ovat tonttikohtaisia. Hiilineutraaliuteen pyrkivässä Hämeenkyrössä
suositellaan kotimaisia, uusiutuvia, päästöttömiä energianlähteitä. Suuri osa raken-
nusten kattolappeista on havainnekuvien kaltaisella rakennusten sijoittelulla mahdol-
lista suunnata etelään tai lounaaseen, jolloin niiden soveltuvuus aurinkopaneelien
hyödyntämiseen on optimaalinen.

Maalämpöputkituskenttä soveltuu huonosti lämmitysmuodoksi, koska alueen maa-
perä on hiekkaa, jonka lämmönsitomiskapasiteetti on heikko.

Maalämpökaivojen poraaminen ei ole suositeltavaa alueen mahdollisten orsivesiker-
rostumien suojelun näkökulmasta. Yleispiirteisen tutkimuksen perusteella maanpeite-
paksuus kaava-alueella on arviolta alle 50 m (Suomen ympäristö 7, 2010, Selvitys
pohjavesialueiden rajaamismenettelystä).

Liittyminen sähköverkkoon

Sähköliittymän toimittaa paikallinen jakeluverkkoyhtiö.

1. Ota yhteys sähköyhtiöön:
Leppäkosken sähkö, Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
asiakaspalvelu@leppakoski.fi, puh. 03 4503 400
2. Tee liittymissopimus
3. Tilaa työmaasähkö, työmaakeskusteline

Ennen rakennuksen liittämistä sähköverkkoon tulee verkkoyhtiön kanssa tehdä kirjal-
linen liittymissopimus. Liittymän toimitusaika sovitaan liittymissopimuksen teon yhtey-
dessä. Liittymismaksulla saa oikeuden liittyä paikalliseen sähkönjakeluverkkoon. Liit-
tymismaksu määräytyy verkkoyhtiön liittymismaksuperiaatteiden mukaan, jotka Ener-
giavirasto on hyväksynyt.

Liittyminen vesijohto- ja viemäriverkostoon

Vesihuoltoverkosto tuodaan katuja pitkin tonttien reunoille, joista tontinomistajien tu-
lee rakentaa liittymät rakennuksiinsa.
Kiinteistön liittyessä Hämeenkyrön kunnan vesihuoltopalvelujen piiriin tehdään liitty-
mishakemus ja sen pohjalta liittymissopimus. Liittymismaksu laskutetaan vesihuolto-
laitoksen maksutaksan mukaisesti. Maksut perustuvat kiinteistön kokoon ja käyttöön.

Liittymishakemus ja taksat löytyvät kunnan kotisivuilta osoitteesta www.hameen-
kyro.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/vesihuolto/maksut-ja-liittyma/ Liittymishake-
muksen voi myös hakea tekniseltä toimistolta os. Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.
Neuvonta: puh. 050 308 3242.
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Liitostyöt vesi- ja viemäriverkostoon sekä vesimittarin asennus tilataan vesihuoltolai-
toksen asentajilta: puh. 050 594 4462 / 050 554 2423 / 0400 44 9971. Liittymän ra-
kentaminen edellyttää allekirjoitettua sopimusta ja tilaukset vähintään neljä päivää en-
nen toivottua ajankohtaa.

7.4. Postilaatikot ja jätehuolto
Pientalojen postilaatikot sijoitetaan ensisijassa yhtenäisiin ryhmiin. Tarkemmat ohjeet:
www.posti.fi/henkiloasiakkaat/apu-ja-tuki/postilaatikoiden-sijoittaminen-ja-ryhmit-
tely.html#

Alueen jätehuoltopalveluista huolehtii Pirkanmaan Jätehuolto. Jätehuoltoon liitytään
puhelimitse puh. (03) 240 5110 tai verkossa www.pjhoy.fi/verkkopalvelut. Voit sa-
malla myös tilata jäteastian. Jätehuolto järjestetään joko kiinteistökohtaisesti tai naa-
purikiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian käyttämisestä.

Sijoita jäteastiat niin, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti astian lähelle.
Jäteastia kannattaa sijoittaa enintään viiden metrin päähän tontin rajasta tulotien puo-
lelle. Jäteastiaa ei kannata sijoittaa pihan perälle, sillä ylimääräisestä siirtomatkasta
peritään lisämaksu. Katso lisäohjeet: pirkanmaan-jatehuolto.fi.

Alueen sisääntuloon on mahdollista järjestää kierrätysjätteelle yhteinen keräyspiste,
mikäli kunta ja jätehuoltoyhtiö sopivat asiasta.

8. KADUT JA LIITTYMÄT SEKÄ ALUEVALAISTUS
Asuin- ja talousrakennukset tulee sijoittaa siten, että ne muodostavat viihtyisää ja nä-
kemäalueiltaan turvallista katuympäristöä.

Kokoojakatu Yliskyläntien pituus on runsaat 500 m ja sen katualueen leveydeksi on
varattu 12 m. Tonttikatujen katualueen leveydeksi on varattu 10 m. Alueen sisäiseen
katuverkkoon ei rakenneta erillisiä kevyen liikenteen väyliä.

Tonttiliittymän leveys saa olla enintään 6 m. Tontinomistajat toteuttavat liittymärum-
mut itse, rakennusluvassa esitetyn mukaisesti.

Kadut kestopäällystetään, kun alueen rakentaminen etenee. Kestopäällystetyn katu-
alueen leveys on noin 5,5 m - 6 m.

Alueelle on tarkoitus rakentaa katuvalaistus.

Katuverkon lumet aurataan talviaikaan soveltuviin kohtiin alueen sisäisille lähivirkis-
tysalueille. Aurausajankohdat sovitaan vuosittain kunnan resurssoinnin mukaan. Ul-
koilureiteillä ei ole talvikunnossapitoa.

9. SÄHKÖ JA KAAPELIT
Alueen itäosassa on ilmajohto. Mahnalankujan korttelialueella johto kaapeloidaan
maahan.

Alueelle suunnitellaan valokaapeliverkkoa. Tätä varten joka tontille tuodaan valokaa-
peli, joka mahdollistaa huippunopean tietoliikenneyhteyden, mikäli verkko toteutuu.
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10. RAKENTAMISAIKA
o Alueen katu- ja vesihuoltoverkko toteutetaan kokonaisuutena valmiiksi. Katuja ei

kestopäällystetä rakentamisvuonna.
o Rakennusten ja pihojen rakentuminen ajoittuu usealle vuodelle.
o Rakentamisesta voi aiheutua alueelle ja lähiympäristöön jonkin verran melua ja pö-

lyä.
o Maanrakentamisen ja rakentamisen koneiden ja kuorma-autojen liikenne kuormittaa

alueen sisäistä ja alueelle johtavaa liikenneverkkoa. Raskaan ja kevyen liikenteen
risteyskohdissa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

o Rakennusmateriaalien ja rakennusjätteen varastointiin ja välivarastointiin tulee kiin-
nittää huomiota, maiseman ja turvallisuuden näkökulmista.

11. ASEMAKAAVA-ALUEEN YMPÄRISTÖ

11.1. Lähialueen kaavatilanne
Nykyisellään alueen länsi- ja pohjoispuolella on talousmetsää. Tulevaisuudessa lähi-
alueelle voidaan asemakaavoittaa muitakin asuinalueita, mutta osa alueista tulee säi-
lymään maa- ja metsätalouskäytössä. Voimassa olevassa yleiskaavassa (LH
vahv.1992) Mahnalan asemakaavan lähialueelle on osoitettu aluevarausta asema-
kaavoitettavaksi asumiseen laajemminkin. Yleiskaava on kuitenkin tiedoiltaan van-
hentunut ja sen uudistaminen ja aluevarausten tarkistaminen on tarkoitus käynnistää
vuonna 2017.
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11.2. Mahnalan kylä
Mahnalan kylä on keskellä valtakunnallisesti arvokasta kansallismaisemaa. Nauha-
mainen kylänraitti on tunnettu vesistö- ja peltomaisemistaan. Maisematien maatilojen
ja tienvarren rakennuksista useat ovat kulttuurihistoriallisesti paikallisesti arvokkaita.
Lähialueen rakennuskanta on pääosin 50–100 vuotta vanhaa.

Kaava-alueen välittöminä naapureina ovat asuntona toimiva entinen kauppa ja va-
paa-ajan käytössä oleva entinen pientila. Alueen itäosa rajautuu aktiivisesti toimivan
tilakeskuksen tuotantopihaan. Maisematieltä tilan viljelmien ylitse aukeaa vaikuttavan
kaunis vesistömaisema Mahnalanselälle (kuva alla).

Mahnala on tunnettu myös mm. Ympäristökoulustaan (1-6.lk), joka sijaitsee 1,4 km:n
päässä kaava-alueelta, sekä marjatiloistaan ja aktiivisesta kylätoiminnastaan. Kyläyh-
distyksen nettisivulla esitellään mm. kylän maisemaa, palveluja ja tapahtumia, ks.
www.mahnala.com.


