
ALATEMMEKSEN PERINNEKYLÄ 
 

RAKENTAMISTAPAOHJEET   
 
Tervetuloa rakentajaksi kärkipaikalle, jossa miljoonat ihmiset näkevät talonne joka vuosi.  
Alatemmes on valtakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. 
Alatemmeksen vanhin osa on myös valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä. 
  
Täällä rakennamme todelliselle näköpaikalle paikan arvon mukaisesti historiaa kunnioittaen.  
 
Havainnepiirroksen pihapiireissä on noudatettu alatemmesläisten vanhojen kartanoiden 
mittasuhteita. Kartanoihin kuuluu lukuisia piharakennuksia, niitä ei kasata yhteen isoon autotalliin. 
Näillä talousrakennuksilla saadaan tuulensuojainen ja näkösuojainen pihapiiri.  
Aitat kuuluvat maaseutuun, samoin pihasaunat ja liiterit, kukin eri rakennuksina. 
Alueella oleva lato suositellaan säilytettäväksi piharakennuksena. 
 
Talojen mallit ja mittasuhteet suunnittelijan ja rakennuttajan tulee katsoa vanhoista 
maalaistaloista. Tällä näköpaikalla, jota koskevat vielä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteetkin, 
tulee suunnittelijan olla koulutukseltaan arkkitehti, jonka tulee osata kunnioittaa perinteitä.  
Talojen tulee olla harjakattoisia, suorakaiteen muotoisia ja runkosyvyydeltään 7 - 8 metriä, johtuen 
vanhasta hirsirakentamisperinteestä, jossa hirren mitta määritti talon leveyden. 
 
Värityksenä seinissä tulee olla punamulta, valkoiset ikkunavuorilaudat, puitteet, 
nurkkalaudat ja vesirännit. Hirsitalojen ristinurkkien tulee kuitenkin olla seinänväriset. 
Syöksytorvien tulee olla pyöreää mallia, samoin rännien. 
 
Ikkunamallit ja ikkunajako sekä julkisivusommittelu tulee katsoa vanhoista taloista.  
Ullakolla tulee pitkillä sivuilla olla alempien ikkunoiden kohdalla matalat räystäänalusikkunat. 
 
Kattoihin suosittelemme ensisijaisesti kolmiorimahuopakattoa tai konesaumattua peltikattoa, myös 
aito tiili käy. Kattoväri tumman harmaa, jolloin se sulautuu kaukaa katsoen taustan tummaan 
metsään. 
 
Asuinrakennuksessa voi olla pihan puolella kaksikin lasikuistia, joista toinen voi olla saunan 
vilvoittelutila. Erkkereitä tai pulpettikattoja perinne ei tunne. Mikäli sellaisia halutaan, haetaan 
toinen alue rakentamiseen. 
 
Autotallit tulee suunnitella vanhoja kärryvajoja muistuttaviksi, autokatos on mahdollinen vain 
kahden talousrakennuksen väliin jäävänä solana. 
Asuinrakennuksissa suositellaan tavanomaista korkeampaa sokkelia, ja talot tulee rakentaa 
kumpareelle, ainakin asuinrakennus. 
 
Tonttien rajoille tulee istuttaa puurivit. Alueen reunoilla kasvavat koivurivit tulee säilyttää. Ne 
ovat aikanaan tärkeä maisemaa rajaava metsän reuna. Pihoille on hyvä istuttaa mäntyjä, samoin 
kadun varteen. Tonttien välirajoille suositellaan pihlajia. Tontit saa aidata perinteisillä aitatyypeillä. 
 
Näin rakentaen saamme aikaan perinnettä henkivän kylän, josta jälkipolvemmekin ovat ylpeitä! 
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