
SO:MERON KAUPUNKI 

liarjun teollisuusalueen rakennustapaohjeet. 

Nama rakennustapaohjeet koskevat Harjun Hallitien ja Hirveliintien varrella sijaitsevia kortteleita, 
2036, 2037 ja 2038. 
Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on asemakaavan lisiiksi luoda edellytykset teollisuustoiminnan 
sijoittamiselle peltoaukealle Someron keskustaajaman sisaiintulovayliin varrelle kirkonmaen 
maisemaan. 

Rakentamiselle asetettavia yleisia vaatimuksia. 

Julkisivut 

Rakennuksia, rakennelmia ja ulkoalueita suunniteltaessa on erityisesti otettava 
huomioon maisema-arvot. Rakennusten tulee olla sopusuhtaisia, julkisivupinnoiltaan 
huolella sommiteltujaja viiritykseltiiiin hillittyja. Alueen rakennusten tulee myos 
keskenaiin muodostaa yhtenainen kokonaisuus. Rakennuksia suunniteltaessa tulisi 
pyrkiii mahdollisimman kapearunkoiseen loivakattoiseen ratkaisuun, jotta kattopinnat 
eivat muodostuisi liian hallitseviksi. Rakennuksen paiirungon suunnasta poikkeavat 
siipiosat ja tontille rakennettavat katokset ja muut aputilat tulee suunnitella 
paarakennusta selviisti matalampina. Ulkovarastointia tulisi pyrkia valttamaiin. Mikali 
ulkovarastointi kuitenkin on toiminnan kannalta viilttiimatonta, tulee varastoalueet 
aidata. Toiminnan ulkopuolelle jaavat tontin osat tulee muodostaa viheralueiksi ja 
niita on asianmukaisesti hoidettava. 

Katto 
Kattokaltevuuden tulee olla viililla 1:4- 1 :2,5. 
Katon viirin tulee olla musta tai grafiitin harmaa kaytettavasta materiaalista riippumatta. 

Ulkoseinien materiaalit ja varit 
Ulkoseiniimateriaalina voi olla tiili, rapattu kivipinta tai terasohutlevy. Julkisivujen 
lisiiosissa esim. erilaisissa ritilOissa tai kaiteissa voi kayttaa myos puuta. Suuret 
yhtenaiset pinnat tulee jakaa osiin esim. listoituksilla, koynnoskasviritiloilla tai muilla 
vastaavilla rakennelmilla enintaiin 15 metrinjaksoihin. Valkoista tai raikeita viireja 
rakennusten vallitsevina julkisivuviireina ei saa kayttaa. Niita voi kuitenkin kayttaa 
julkisivusommittelussa tehosteviireina. Julkisivuja suunniteltaessa tulee ottaa 
huomioon alueelle aiemmin rakennetut rakennukset yhtenaisen kokonaisuuoen 
saavuttamiseksi. 

Aidat ja muut rakenteet 

Ulkovarastoalueet tulee aidata. Suositeltavin aitamateriaali on puu. Aidan tulee estaa 
varastoitavan materiaalin niikyminen tie- ja katualueelle. Aidan ei kuitenkaan tarvitse 
olla taysin umpinainen. Aidan ja tontin rakennuksien varityksen tulee olla 
yhteensopivia. Ulkovarastoalueita suojaavan aidan tulee olla korkeudeltaan viihintaiin 
2,5 metria. 

rakennusneuvoja 
rak.arkkit. 
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