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1 JOHDANTO 

Äänekosken kaupunki on parhaillaan laatimassa Honko-
lan ja Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavoja kyläalu-
eille, jotka on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaiksi 
kulttuurimaisemiksi. Kulttuurimaisemien arvojen säily-
mistä pyritään kaavan ohella turvaamaan myös näillä ra-
kennustapaohjeilla. 

Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on auttaa rakenta-
jia tunnistamaan ja hyödyntämään Honkolan ja Koivis-
ton omaa rakentamisen perinnettä. Ohjeissa kuvataan 
kulttuurimaisemaan sopivaa rakennustapaa, rakennusten 
sijoittamista sekä pihapiirien muodostamista. Ohjeet kos-
kevat sekä uudisrakentamista että rakennusten laajenta-
mista ja korjaamista. 

Paikallinen rakentamisen perinne ja alueen omaleimai-
suus voivat tulevaisuudessa olla tasapainoisen kulttuuri-
maiseman ohessa tärkeitä kylien vetovoimatekijöitä. 

Alueella tapahtuva rakentaminen tulee sopeuttaa maise-
maan ja paikalliseen rakentamisen perinteeseen. 

Aluehallintoviranomaiset tukevat taloudellisesti myös ra-
kennusperinnön ja kulttuurimaisemien hoitoa ja kunnos-
tusta. Asiasta voi tiedustella Keski-Suomen ympäristö-
keskuksesta, Keski-Suomen museosta, Keski-Suomen lii-
tosta ja TE-keskuksesta. 

Museoviraston Korjauskortiston ohjeilla on merkitystä 
myös äänekoskelaisen rakennuskannan säilyttävässä ja 
restauroivassa korjauksessa. Lisätietoja kortistosta sekä 
ohjausta ja opastusta rakennushankkeiden toteuttami-
seen liittyvissä asioissa saa Äänekosken kaupungin ra-
kennustarkastajilta ja Keski-Suomen museon rakennus-
tutkijalta.  
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2 HONKOLAN ALUEEN OMINAISPIIRTEET 

Honkolan kyläalue on luokiteltu maakunnalli-
sesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi. Sen 
tärkeimmät arvot liittyvät kumpuilevan vilje-
lymaiseman lisäksi kyläraittiin ja sen varren 
vanhoihin tiloihin pihapiireineen.  

Honkolan kyläraitti on osa vanhaa 1700-luvun 
postitietä, joka jo 1600-luvulla toimi kauppa-
tienä Pohjanmaalle. 
Honkolan rakennuskannan arvokkaimman 
kerrostuman muodostavat kyläraitin varrella 
säilyneet vanhat tilat, joiden rakennukset ovat 
pääosin 1800-luvulta. Näitä vanhoja tiloja ovat 
Ahola, Eerola, Tourula ja Jussila. Ne muodos-
tavat ehyen kokonaisuuden. 
 

Aholan päärakennus (kuva yllä) 
on kyläraitin varrella sisäänkäynti 
tyypilliseen tapaan pihan puolella. 

Honkolassa on jonkin verran myös 
sodan jälkeisiä I ½-kerroksisia rin-
tamamiestaloja, jotka sijoittuvat 
pääasiassa metsän reunavyöhyk-
keille. Uudempaa, ulkoasultaan hy-
vin vaihtelevaa rakennuskantaa on 
enimmäkseen metsäalueilla. 
 

Kuvissa vasemmalla Näkymä 13-
tieltä Honkolaan ja alemmassa 
Honkolan kyläraittia. 
 
 



 4

3 KOIVISTON JA HIRVASKANKAAN ALUEIDEN OMINAISPIIRTEET 

Koivistonkylä on luokiteltu maakunnallisesti 
arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi. Sen tär-
keimmät arvot liittyvät hyvin kumpuilevaan 
viljelymaiseman lisäksi Koiviston rikkaaseen 
historiaan vanhana 1700-luvun kauppapaik-
kana ja teiden risteyspaikkana. 

Koivistonkylälle luonteenomaisia ovat kum-
puilevan viljelymaiseman lisäksi vesistönäky-
mät ja vanha tiestö. Myös vanha rakennuskan-
ta on tärkeä osa kulttuurimaisemaa, vaikka 
sitä on jäljellä enää suhteellisen vähän. Edus-
tavimpia vanhoja rakennuksia ovat Muhlun 
päärakennus, vanha koulu, seurantalo sekä 
Pölkin aittarivit. 

Koiviston paikallistie polveilee kumpuilevassa 
maisemassa noudatellen vanhoja tieuria. Tie 
nimettiin museotieksi vuonna 1998 paikal-
lishistoriallisen ja liikennehistoriallisen merki-
tyksensä takia. 

Koiviston viljelymaisemassa pihapiirit sijoittu-
vat lähes poikkeuksetta metsäisille kumpa-
reille ja metsänreunan suojaan. 

Muhlunniemen tila oli kruununkir-
joissa jo 1550-luvulla. Muhlun ta-
lossa (ylin kuva) avattiin vuonna 
1786 Laucas-niminen postikontto-
ri, joka oli sisämään ensimmäinen. 
Koiviston vanha (kuva yllä) koulu 
on rakennettu 1900-luvun alussa. 
 

Hirvaskankaan uudet asuinalueet 
on toteutettu yhtenäisinä, mutta 
vaihtelevina kokonaisuuksina. 
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4 UUDISRAKENTAMINEN 

4.1 Ympäristöön sopiva rakennustyyli 

Uudet rakennukset tulee tehdä niin, että 
ne sopeutuvat mahdollisimman hyvin 
materiaaleiltaan, muodoiltaan ja väreil-
tään kyläympäristöön ja arvokkaaseen 
kulttuurimaisemaan. 

Vanhojen rakennusten ja pihapiirien 
ominaispiirteitä sekä hyvän rakennus-
paikan valintaperusteita tulee soveltaa 
myös uudisrakentamisessa. 

Juuri paikallisen rakentamisperinteen 
säilyminen ja jatkuminen voi tulevaisuu-
dessa olla kylien vetovoimatekijä. 

 

Sisäänkäynti taloon on tavalli-
simmin ollut pihan puolella.  

 

Esimerkki jälleenrakennuskauden talojen 
läheisyyteen sopivasta kuutiomaisesta  
I ½- kerroksisesta talomallista. Kastellin 
talomalli Raatikellari. 

 
Esimerkki vanhojen maatilojen läheisyy-
teen sopivasta II-kerroksisesta raken-
nuksen, joka on vanhojen päärakennus-
ten tapaan pitkänomainen ja suhteellisen 
korkea. Kastellin Moderni 187. 

Pyri muodostamaan suojaisa piha-
piiri maaseutumaiseen tapaan pihaa 
hallitsevasta asuinrakennuksesta ja 
pihaa rajaavista talousrakennuksis-
ta. Rakenna mieluiten erillinen au-
totallirakennus. 

Avaa piha mahdollisuuksien mu-
kaan aurinkoon ja suojaa puu- ja 
pensasryhmillä. Vältä kaupunki-
maista tonttien aitaamista esim. 
lauta- tai pensasaidoilla. Jätä ranta- 
ja peltoalueilla riittävä suojapuusto. 

Käytä julkisivuissa ensisijaisesti 
niitä materiaaleja ja värejä, joita 
alueella on perinteisesti käytetty. 
Jälleenrakennuskauden ympäris-
töön vaaleita sävyjä ja vanhojen 
maatalojen läheisyyteen puna- ja 
keltamultaa, katot mustia, harmaita 
tai punaisia (mattapinta). 

Kiinnitä erityistä huomiota raken-
nuksen mittasuhteisiin, julkisivujen 
yksityiskohtiin: ikkunoihin, oviin, 
listoituksiin, katoksiin jne. Raken-
nuksen yksinkertaista pohjamuotoa 
voi rikastuttaa erilaisilla ”ulokkeil-
la” -  katoksilla, kuisteilla, terasseil-
la tai viherhuoneilla. Rakenna mie-
luiten yksinkertaista ja koristele 
harkiten. 
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4.2 Peltoalueelle rakentaminen 

4.2.1 Koivisto / Muhlunniemi 
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Muhlun talo
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avoin peltom aisema

uusi reunavyöhyke/
koivukuja

M uhlunniemi

metsä

Kerrosluku I 1/2 - IIKerrosluku I 1/2 - IIKerrosluku I 1/2 - IIKerrosluku I 1/2 - IIKerrosluku I 1/2 - IIKerrosluku I 1/2 - IIKerrosluku I 1/2 - IIKerrosluku I 1/2 - IIKerrosluku I 1/2 - II

uusi reunavyöhyke/
puustoa, pensaita

Muhlun talo

metsä

Aluesuunnitelma ja aluejulkisivu etelään 

Avoimeen peltomaisemaan 
ja vanhan Muhlun talon lä-
heisyyteen tulee rakentaa 
I½- tai II-kerroksisia pit-
känomaisia puutaloja. Tien 
länsipuolen rakennukset voi-
vat olla myös I-kerroksisia. 
Värityksen tulee olla ympä-
ristölle tyypillinen puna- tai 
keltamulta täydennettynä 
valkoisella. Kattojen tulee 
olla mustia tai harmaita ja 
mattapintaisia. 

Esimerkkinä Omatalon I ½-
kerroksinen malli. 

Muhlunniemen uudet rakennukset näkyvät kauas 
avoimeen maisemaan. Rakennusten perinteen mu-
kainen väritys (kelta- ja punamulta tai perinneväri-
karttojen sävyt) ja uuden reunapuuston istuttaminen 
lieventävät maisemanmuutosta. 
 

 
Pihapiirit tulee muodostaa 
päärakennuksesta ja vähin-
tään yhdestä piharakennuk-
sesta. Päärakennuksen tulee 
avautua pihalle päin. 



 7

4.2.2 Koivisto / Haarala 
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Haarala

avoin peltom aisema

uusi reunavyöhyke/
puustoa, pensaita

m etsän reunaa 
vahvistettava
puuistutuksin

kuusimetsä

koivukuja

m etsä

Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2

Aluesuunnitelma 

Kumpuilevaan peltomaise-
maan ja rintamamiestalojen 
läheisyyteen tulee rakentaa 
”noppamaiset”, värityksel-
tään vaaleat I½-kerroksiset 
puutalot. Kattojen tulee olla 
mustia tai harmaita ja mat-
tapintaisia. 

Sisäänkäynnin ja pihara-
kennuksin rajatun pihan tu-
lee avautua tielle päin. 

Esimerkkinä Omatalon I ½-
kerroksinen malli. 

Osa uusista rakennuksista näkyy avoimessa maise-
massa Hirvaskangas-Suonenjoki-tielle. Rintama-
miestaloille tyypillinen vaalea väritys, rakennusten 
sijoittaminen kumpareiden suojaan ja uuden reuna-
vyöhykkeen istuttaminen lieventävät maisemanmuu-
tosta. 
Museotien varren kuusimetsän reunaa tulisi vahvis-
taa puuistutuksin jo ennen uudisrakentamista. 
Kuvissa vasemmalla rintamamiestalon ja uuden vas-
taavan tyyppitalon pohjapiirrokset. 
 

 

 
Jukkatalo, Sointu 127. 
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4.2.3 Honkola / Peltoalueet 
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m etsän reunaan
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Aluesuunnitelma 

Esimerkkinä Avainkoti, I ½-
kerroksinen malli Kotiranta. 

Rintamamiestalo Honkolasta 
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Tieyhteys

polku?

Va lta tie  13

Riittävä  suojam etsä
sä ilyte ttävä  ja  istute ttava

uusi reunavyöhykeuusi reunavyöhykeuusi reunavyöhykeuusi reunavyöhykeuusi reunavyöhykeuusi reunavyöhykeuusi reunavyöhykeuusi reunavyöhykeuusi reunavyöhyke
puustoa , pensa itapuustoa , pensa itapuustoa , pensa itapuustoa , pensa itapuustoa , pensa itapuustoa , pensa itapuustoa , pensa itapuustoa , pensa itapuustoa , pensa ita
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Koivukuja?

 
Aluesuunnitelma 
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Uudet rakennukset tulee ra-
kentaa I ½-kerroksisina rin-
tamamiestalojen tyylisinä. 
Julkisivuvärien tulee olla vaa-
leita, kattojen mustia, harmai-
ta tai punaisina (matta). Si-
säänkäynti on pihan puolella. 

Alue tulee ”istuttaa” maise-
maan säilyttämällä ja tarvit-
taessa istuttamalla puiden ja 
pensaiden muodostama reu-
navyöhyke. Puusto suojaa 
pihoja myös valtatien melulta.
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4.3 Kyläraitille rakentaminen - Honkolan kyläraitti 
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Kerrosluku IIKerrosluku IIKerrosluku IIKerrosluku IIKerrosluku IIKerrosluku IIKerrosluku IIKerrosluku IIKerrosluku II
Ahola

Eerola

Tourula

Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2Kerrosluku I 1/2

Honkolan kyläraitti

Kuusiaita
Uusi reunapuusto

Aluesuunnitelma  

Kyläraitin varrelle on esitetty kaksi uutta rakennus-
paikkaa. Toinen niistä on entisen kaupan ja Tourulan 
välissä. Kohteeseen tulee rakentaa väritykseltään 
vaalea I ½-kerroksinen puurakennus. Toinen uusi 
rakennuspaikka on Aholan talon länsipuolella ja ra-
jautuu ojaan. Rakennuspaikalle tulee rakentaa maa-
laistalomainen II-kerroksinen puutalo, väritykseltään 
pääosin kelta- ja/tai punamultaa. Kattojen tulee olla 
mustia tai harmaita ja mattapintaisia. 

 

 

Esimerkki raitille sopivasta 
II-kerroksisesta talosta. Ku-
va Helena Raatikainen. 

Kyläraitin vanhat maalaistalot ovat malliltaan pitkiä ja 
korkeita. Uusi rakentaminen tulee sopeuttaa näiden 
rakennusten tyyliin. 

Aholan punamullattu pää-
rakennus Honkolan raitilla. 
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4.4 Metsän reunaan rakentaminen – Hirvaskangas / Hirvelä 

((((((((((
((((((((((
((((((((((

((((((((((

((((((((((

((((((((((((((((((((
((((((((((
((((((((((
((((((((((

((((((((((
((((((((((((((((((((
((((((((((
((((((((((

((((((((((
((((((((((

((((((((((
((((((((((((((((((((

((((((((((

Hirvelä

metsän reunaan jätettävä
riittävä suojapuusto

avoin peltomaisem a

metsä

Kerrosluku I - I 1/2Kerrosluku I - I 1/2Kerrosluku I - I 1/2Kerrosluku I - I 1/2Kerrosluku I - I 1/2Kerrosluku I - I 1/2Kerrosluku I - I 1/2Kerrosluku I - I 1/2Kerrosluku I - I 1/2

Aluesuunnitelma 

Metsänreuna ja siinä tapahtuvat muutokset näkyvät 
järven yli nelostielle asti. Siksi ehyen metsän-
reunavyöhykkeen säilymiseen tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Tonteille tulee jättää tai tarvittaessa 
istuttaa riittävä metsänreunapuusto. Asuinraken-
nusten tulee olla I – I 1/2-kerroksisa. 

Esimerkkejä I ½-kerroksi-
sesta rakentamisesta  - Kas-
tellin talomalli Raatiherra. 

Avainkoti, malli Kotiranta. 
 
Rakennukset voivat olla vä-
ritykseltään joko puna- tai 
keltamullan värisiä tai vaa-
leita kuitenkin niin, että väri-
tykseltään saman luonteiset 
talot ovat ryhminä. 

 

Hirvelän peltomaisemaa. 
 

Ehyt metsänreuna katkeaa 
talon kohdalla.  
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4.5 Metsään rakentaminen - Hirvaskangas 

((((((((((

(((((((((((
(((((((((((((((((((

((((((((((
((((((((((((((((((((

((((((((((
((((((((((

((((((((((

((((((((((
((((((((((
((((((((((((((((((((

((((((((((
((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((

Kääntöpaikan keskellä puita

Korttelileikkipaikka

Kerrosluku IKerrosluku IKerrosluku IKerrosluku IKerrosluku IKerrosluku IKerrosluku IKerrosluku IKerrosluku I

metsän reunaan 
jätettävä riittävä
suojapuusto

Aluesuunnitelma 

Pihapiirit tulee muodostaa päärakennuksesta ja vä-
hintään yhdestä piharakennuksesta. 

Metsäalueelle tulee rakentaa 
I-kerroksisia taloja. Raken-
nusten värityksen tulee olla 
vaihteleva, mutta tasapai-
noinen kokonaisuus. Katto-
jen tulee olla mustia, har-
maita tai punaisia (matta-
pinta). 

Tanskalainen leikkipuisto. 
Kuva Else Kaloinen. 

Lapset voivat rakentaa leikkipaikalle oikean majan. 
Kuva Risto Urrio. 
 

(((((((((((
(((((((((((((((((((

((((((((((
(((((((((((
(((((((((

Kääntöpaik alla s äilyte tään/Kääntöpaik alla s äilyte tään/Kääntöpaik alla s äilyte tään/Kääntöpaik alla s äilyte tään/Kääntöpaik alla s äilyte tään/Kääntöpaik alla s äilyte tään/Kääntöpaik alla s äilyte tään/Kääntöpaik alla s äilyte tään/Kääntöpaik alla s äilyte tään/
is tute taan puus tois tute taan puus tois tute taan puus tois tute taan puus tois tute taan puus tois tute taan puus tois tute taan puus tois tute taan puus tois tute taan puus to

Kortte li-Kortte li-Kortte li-Kortte li-Kortte li-Kortte li-Kortte li-Kortte li-Kortte li-
le ik k ipaik k ale ik k ipaik k ale ik k ipaik k ale ik k ipaik k ale ik k ipaik k ale ik k ipaik k ale ik k ipaik k ale ik k ipaik k ale ik k ipaik k a

 
Alueelle on esitetty raken-
nettavaksi oma korttelileik-
kipaikka. Kääntöpaikan 
keskelle jätetään täysikas-
vuista puustoa. 
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4.6 Rantarakentaminen – Koivisto / Hirvaslahti 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((

(((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((

((((((((((

((((((((((
((((((((((

((((((((((
((((((((((
((((((((((
((((((((((
((((((((((
((((((((((
((((((((((

((((((((((

((((((((((
((((((((((

((((((((((

((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((
((((((((((

((((((((((
(((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((

((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((

((((((((((

((((((((((
((((((((((

((((((((((

((((((((((

Anttila

uusi reunavyöhyke/
puustoa, pensaita

Hirvaslahti

Rannan suojapuusto
ja muu kasvillisuus tulee
säilyttää

Uudet rakennukset
eivät saa olla liian 
raskaita

Kerroluku I  - I 1/2Kerroluku I  - I 1/2Kerroluku I  - I 1/2Kerroluku I  - I 1/2Kerroluku I  - I 1/2Kerroluku I  - I 1/2Kerroluku I  - I 1/2Kerroluku I  - I 1/2Kerroluku I  - I 1/2

(((((((((((((((((((( ((((((((((

Aluesuunnitelma 

Kastellin huvila.  
Malli Moderni 1. 
 

Esimerkki lautarakenteises-
ta huvilasta, jossa huoneita 
myös II-kerroksessa. Kas-
tellin malli moderni . 

Rantavyöhykkeelle rakennettaessa on erityisen tär-
keää säilyttää rannan suojapuusto ja muu luontainen 
rantakasvillisuus. Puuston avaava harvennus tulee 
tehdä valikoiden niin, että rantavyöhyke säilyy pää-
osin tuuheana. Myös rakennusten taakse tulee jättää 
tai tarvittaessa istuttaa suojapuustoa. 
Rantavyöhykkeellä tulee välttää liian raskaita raken-
nuksia. Rakennuksissa tulee käyttää tummia ja him-
meitä värisävyjä ja välttää suuria kiiltäviä pintoja. 

       
Esimerkki I-kerroksista loma-asunnosta, materiaali 
hirsi ja saunaosassa puu. Kuva Helena Raatikainen. 

Rantavyöhykkeelle raken-
netut uudet talot ovat vaa-
leita ja kookkaita. Ne näky-
vät järvimaisemaan. 
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5 RAKENNUKSEN KORJAAMINEN 

Rakennuksen korjaus tulee tehdä raken-
nuksen tyyliin ja luonteeseen sopivalla taval-
la minimoiden muutokset. Rakentamisajan-
kohdalle tyypillisten rakennustapojen ja 
materiaalien käyttäminen johtaa varmim-
min onnistuneeseen lopputulokseen. Korja-
usrakentamisessa kannattaa noudattaa 
malttia ja käyttää alun perin käytettyjä ra-
kenteita tai niiden kaltaisia ratkaisuja. 

Todellisen korjaustarpeen arvioimiseksi on 
hyvä teettää rakennuksesta kuntoarvio. 

 

Julkisivuväreinä on syytä käyttää rakenta-
misajankohdalle ja tyylille tyypillisiä sävyjä, 
joita ovat 40-50-luvun vaaleat värit ja van-
hemmissa rakennuksissa puna- ja keltamulta 
vaalein listoin.  

Ikkunat tulee maalata peittomaaleilla, mielui-
ten valkoisella tai yleensä vaalein sävyin. Ovi-
en käsittelyksi suositellaan tyylin mukaista 
peittomaalausta, lakkausta tai ootrausta. 

Suurimmat lämpötaloudelliset säästöt saavute-
taan yläpohjan eristämisellä, ikkunoiden tiivis-
tämisellä ja lämmitystekniikan parantamisella 
yhdistettynä lämmön talteenottoon. Mikäli ra-
kennukseen lisätään ulkopuolinen lämmöneris-
te (max. 50 mm), tulisi ikkunoita ja ovia siirtää 
lähemmäs seinän ulkopintaa sekä räystäitä pi-
dentää. Näin vältetään liian raskas vaikutelma. 

Julkisivumateriaalina tulisi käyt-
tää peittomaalattua puuverhousta 
rakennusajankohdan tyylin mu-
kaisesti. Julkisivumateriaalin 
muuttaminen levymateriaaliksi tai 
tiileksi ei ole suotavaa. 

Ikkunoita uusittaessa tulisi ikku-
noiden puitejako, koko ja muoto 
säilyttää entisellään. Ajalle tyypil-
linen ikkuna on peittomaalattu, 
jaollinen ikkuna suhteellisen ka-
peilla välikarmeilla. Tuuletusluu-
kulliset ikkunat eivät sovi jälleen-
rakennuskauden, eivätkä sitä van-
hempiin rakennuksiin. Ikkunoita 
uusittaessa on pyrittävä välttä-
mään paksuja karmi- ja puitera-
kenteita. 

Vesikatteita korjattaessa on suosi-
teltavaa käyttää huopakatetta, tii-
likatetta tai mahdollisimman yk-
sinkertaista peltikatetta. Väreinä 
tulisi käyttää tiilen omia sävyjä ja 
muissa katemateriaaleissa tummia 
sävyjä. 

Aiemmin tehtyjä julkisivumuutok-
sia voi korjauksen yhteydessä pyr-
kiä palauttamaan alkuperäiseen 
asuunsa. 
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6 RAKENNUKSEN LAAJENTAMINEN 

Laajennuksen tarve tulisi ensisijaisesti rat-
kaista olemassa olevien tilojen uudelleen jär-
jestelyllä ja ullakon, kellarin tai piha-
rakennuksen käyttöön otolla. 

Jos kuitenkin päädytään vanhan raken-
nuksen laajentamiseen, on laajennusosa teh-
tävä hienovaraisesti ja rakennuksen tyyliin 
sopivalla tavalla.  

Jälleenrakennuskauden talo. 

 

  

Eerolan päärakennus. 

Jälleenrakennuskauden pientalo-
ja voidaan laajentaa useammalla 
tavalla. Laajennus tulisi kuiten-
kin tehdä niin, että rakennuksen 
kuutiomainen perusolemus ei hä-
viä.  

Erillinen lisärakennus esim. sau-
na- tai työtiloja varten sopii kai-
kenlaisten rakennusten yhtey-
teen. Sillä voidaan myös eheyttää 
ja rajata pihapiiriä. 

 

          
 
         SUUNNITTELUKESKUS Oy / Helena Raatikainen 
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Lisätietoja: 
Äänekosken kaupunki / Rakennusvalvonta 
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski 
email: etunimi.sukunimi@aanekoski.fi 
 
Mikko Jokelainen puh. (014) 5742331 / 0400 649495. 
 
Arto Tavaststjerna puh. (014) 5742355 / 0400 649503 
 

 


