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AMMATTIRAKENTAJILLE

METSOKANGAS, ASUNTOALUE LUONNON
KESKELLÄ.
Metsokangas II on laajojen metsäalueiden reunassa. Alueella saisi olla "metsälähiön" henki.
Tämä tarkoit taa rakennuksissa reiluja materiaaleja ja maanläheisiä, tummiakin värisäv yjä.
Istutuksissa tulee vastaavasti suosia kotoisia
puulajeja kuten mäntyä, koivua, kuusta, tuomea,
pihlajaa.

OHJEEN TARKOITUS
Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Ohje on Oulun kaupungin
tontinluovutuksessa rakentajaa ja tontin haltijaa
sitova. Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on ohjata Metsokangas II alueen rakentamista siten, että
alueest a muodostuu sopusuht ainen ja viiht yisä
asuinalue. Tontin haltijan tulee toimittaa tämä ohje
pääsuunnit telijalle.

SUUNNITTELUN ALOITUSNEUVOTTELU
Ennen suunnitteluun ryhtymistä tulee tontin haltijan ja
pääsuunnittelijan yhdessä ottaa yhteys rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehteihin. Tarkastusarkkitehdin
kanssa käytävässä neuvottelussa selvitetään tonttia
koskevat asemakaavamääräykset, nämä ohjeet sekä
mahdolliset muut huomioon otettavat seikat.

KÄYTTÖSUUNNITELMA
Ennen rakennusluvan hakemista on tontin käy ttö suunnitelma hy väksy tettävä rakennusvalvontavirastossa.

Puu, rap pau s t ai vaal ea
tiili
-peit tomaalat tu lauta tai hirsi,
väri vapaa, mut ta värin tulee
olla valit tu maalivalmist ajien
talomaalikar tastoista.
- rappaus, väri vapaa, mutta värin tulee olla valittu valmistajien
kiviseinämaalien säv yistä
- vaaleasäv yinen tiili puhtaaksimuurat tuna
Katon materiaali on vapaa, väri
tiilenpunainen

Tumma puu, tiili tai rap paus
-peit tomaalat tu lauta tai hirsi,
väri tummasävyinen, värin tulee
olla valit tu valmistajien ulko maalisäv yistä.
-punatiili tai sitä tummempi tiili.
-rappaus, väri tummasäv yinen,
värin tulee olla valittu valmistajien kiviseinämaalien säv yistä
Katon materiaali on vapaa, väri
tiilenpunainen

LÄHELLÄ LUONTOA
YHTIÖMUOTOISESTI

ULKOVARASTOJA
TARVITAAN

Alueen yhtiöiden tonttitehokkuus
on pidetty tietoisesti väljähkönä.
Tämän toivotaan näky vän asuntoyhtiöiden tonteilla sillä tavoin,
että alueen metsäinen luonne säily y, asunnoille osoitetaan runsaat
asuntokohtaiset pihat, mutta sen
lisäksi myös jokaiselle yhtiölle
osoitetaan riittävä yhteispiha.

Asuntoyhtiöissä tulee aina rakentaa kutakin asuntoa var ten vähintään yksi ir taimiston varastotila.
Asemakaavassa on varattu tähän
tarkoitukseen riittävästi rakennusoikeut ta.

PIHOJEN SUUNNITTELU
AMMATTILAISILLE
Asuntoyhtiöiden viiht yisy yden
kannalta pihojen vihersuunnitte lulla on suuri merkitys. Asunto yhtiöiden rakent amishankkeissa
tulee piha-alueiden suunnittelussa käy ttää aina vihersuunnittelun
ammattilaista. Pihoilla käytettävät
kalusteet leikkivälineet, valaisimet
ym. tulee myös sovit taa alueen
yleiseen luonteeseen sekä talojen
arkkitehtuuriin.

Varastotilat voivat olla asuntojen
yhteydessä tai erillisessä rakennuksessa. Oulu on pyöräilykaupunki ja polkupyörät tar vitsevat
lukitun suojan. Mikäli asunnossa
on tulisijoja, tulee polt topuiden
varastointitila osoittaa.
Käyttösuunnitelmassa tulee osoittaa taloyhtiöille mahdollisuus laajentaa varastotiloja myöhemmin
asemakaavan rakennusoikeuden
puitteissa.

TYÖTILAT
Asuinrakennusten kor t telialueilla
saa 10 % kerrosalasta olla ympäristöä häiritsemätöntä työtilaa.
Tämä tarkoittaa toimisto-liiketilaa.
Esimerkiksi kuorma-autoja ja työ koneita ei saa säily t tää tonteilla
eikä tonteilla sallita varastointia.
Auto - ja konekorjaamoja ei myöskään sallita.

Kadun puoleiselle tontin rajalle tulee
istuttaa pensasaita. Asuntojen sisäänkäyntejä voidaan rakentaa suoraan
N ei tsy tkor ventien tai Pääpir tintien
kev yen liikenteen väylältä. Sisään käyntikujat tulee pinnoit taa yhtenäisellä pinnoit teella kev yen liikenteen
väylän reunasta alkaen. Sisäänkäyntien r akentaminen ja hoi to kuuluu
kiinteistölle myös katualueella olevalta
osuudeltaan.

AO-KORTTELIALUEET KORTTELEISSA 84, 91 – 94
Kor ttelit on tarkoitettu omakotitaloista tai paritaloista koostuville asuntoyhtiöille. Eräissä tapauksissa
on rakennukset määrätty toteutettaviksi kaksikerroksisina. Muutoin asemakaava on väljä ja antaa
liikkumavaraa suunnittelulle. Tontit on aidat tava kadun puolelta pensasaidalla.

AO-7 -KORTTELIALUEET KORTTELISSA 83 JA KORTTELISSA 90
AO -7 -tontit on varattu rakennusliikkeiden toimesta kor tteleittain rakennettaviksi, mutta erillisinä kiinteistöinä my y täviksi.
Tontit on aidattava kadun puolelta pensasaidalla.
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