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3 PIHA- JA VIRKISTYSALUEET 

3.1 Tonttien rajautuminen 

Tonttien väliset rajat 

Vierekkäiset tontit tulee rajata leikatuilla tai vapaasti kasvavilla pensasaidoilla tai 
aidanteilla. Pensasaidan suositeltava korkeus on 1-3m. Soveltuvia lajeja ovat mm. 
pensashanhikki, pensasruusut, sirotuomipihlaja, taikinamarja, angervot ja tuijat. 

Rajautuminen katualueeseen ja viheralueeseen 

Asemakaavassa on osoitettu tonttien kadun puoleiselle rajalle 5m leveä istutettava 
alueen osa. Tontit tulee rajata katualueesta istutuksin. Korkeat pensasistutukset eivät ole 
kadun puolella sallittuja. Vallinkoskentien puolella on kuitenkin tarkoituksen mukaista 
käyttää myös korkeampia istutuksia. Soveltuvia lajeja ovat mm. pensashanhikki, 
pensasruusut, lehtokuusama, kultaherukka ja angervot. 

Asemakaavassa on osoitettu tonttien tonttikatujen puoleiselle reunalle istutettava 
puurivi. Soveltuvia puulajeja ovat mm. koivulajit, pihlaja, leppälajit, metsälehmus, ja 
vaahteralajit. 

Viheralueeseen (Vl, VK) rajautuvalla tontinrajalla tulee käyttää suojaavia 
pensasistutuksia ja puustoa vapaamuotoisesti. Soveltuvia lajeja ovat pienpuut: (mm. 
pähkinäpensas, sirotuomipihlaja, syreenit, tuomet) ja pensaat: (mm. pensasruusut, 
seljat, kuusamat, kultaherukka, jasmikkeet, heidet). Samat lajit soveltuvat myös 
Vallinkoskentiehen rajautuville, istutettavaksi osoitetuille alueille.  

Aidat 

Mikäli tontti halutaan rajata naapuritontista aidalla, on aitarakenteesta sovittava 
naapuritonttien haltijoiden kesken. Aidan värin tulee olla hillitty ja sopia tontin muuhun 
värimaailmaan. Aidasta on esitettävä suunnitelma rakennusluvan yhteydessä.  

Aidan tulee olla kevytrakenteinen puuaita. Aidan korkeuden tulee olla enintään 120 cm. 
Aidan korkeuden tulee olla yhtenevä kortteleittain. Raskasrakenteisia kivi- tai 
muurirakenteisia aitoja ei sallita. 

3.2 Pihan jäsentely 

Tontin pihasuunnitelma tulee esittää joko asemapiirroksessa tai erillisenä. 

Tontin päällystetty oleskelualue sijoitetaan kiinni asuinrakennukseen tai sen läheisyyteen. 
Ilmansuuntien puolesta lämpimin oleskelualueen paikka on rakennuksen etelä- ja 
länsipuolella. Päällystetyn oleskelualueen materiaaleina voidaan käyttää luonnon- tai 
betonikiveä, lämpökäsiteltyä puuta, sorapintaa tai vahvistettua nurmea.  

Pihan reunoille ja takaosaan on luontevaa jättää reilu nurmettamaton alue, jonne 
istutetaan puita, pensaita, perennoja ja muuta maanpeitekasvillisuutta. Kerroksellisuus 
tuo pihalle luonnonmukaista ilmettä ja reunoille sijoitettu kasvillisuus rajaa pihan 
oleskelualueet kauniisti naapuritonteista. Alkuperäistä puustoa tulee säilyttää siellä missä 
se on mahdollista. Rakennusvaiheessa puiden rungot tulee suojata.  

Tonteilla tulee ainakin pihan keskeisimmät puut istuttaa mahdollisimman suurikokoisina 
taimina, jotta valmis ilme saavutettaisiin nopeammin. Tonteilla tulee suosia kukkivien 
pienpuiden käyttöä, koska ne luovat vehreää, vuodenaikojen mukaan vaihtelevaa 
kaupunkikuvaa, mutta jättävät pihalle tilaa muillekin toiminnoille. Lisäksi tonteille on 
hyvä istuttaa havupuita- ja pensaita, jotta vehreyttä riittää myös talvikaudelle. 
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Soveltuvia lajeja ovat pienpuista mm. omenapuut, kirsikat, virginiantuomi, pilvikirsikka 
ja koristeomenapuut ja havupuista ja –pensaista mm. tuijat ja serbiankuusi.    

3.3 Hulevedet 

Rakennuspaikka tulee tarvittaessa salaojittaa riittävään syvyyteen. Sade- ja 
sulamisvesien haitaton johtaminen on järjestettävä. Pinta- ja kuivatusvesiä ei saa johtaa 
jätevesiviemäriin. Virkistysalueisiin rajautuvilta tonteilta sadevedet voidaan johtaa tontin 
ulkopuolelle virkistysalueelle. 
 
Katoilta ja pinnoitetuilta piha-alueilta hulevedet tulee johtaa kunnalliseen 
hulevesiviemäriin. Salaojavedet tulee tarvittaessa pumpata hulevesiviemäriin. 
Tonttijärjestelyt tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei rakentamisella lisätä 
pintavesien valumista tontin rajan yli naapurin puolelle.   

4 YHTEYSTIEDOT 

Imatran kaupunki 
 
Rakennustarkastaja  
Ritva Ihalainen, puh. 020 6174313 
Ritva.ihalainen@imatra.fi 
 
Kaavoituspäällikkö 
Vuokko Jääskeläinen, puh. 020 617 4426 
vuokko.jaaskelainen@imatra.fi 
 
Imatran kaupunki 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA 
  
Kaavaa laativa konsultti 
 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy   
Sampo Perttula, arkkitehti YKS 436  
puh. 044 704 6265  
sampo.perttula@fcg.fi 
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