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jahtiLaN asuinalue sijaitsee laajojen metsäalueiden tuntumassa. alueella tulee säilyttää tuntuma luontoon 
ja luoda metsäisen asuntoalueen henki: alueella tulee käyttää aitoja materiaaleja ja maanläheisiä, luontoon 
mukautuvia värisävyjä. istutuksissa tulee suosia kotoisia puulajeja kuten mäntyä, koivua, kuusta, tuomea ja 
pihlajaa. jahtilan uudisalueen julkisivuvärityksen yleisilme on pääosin vaalea, aivan ydinkeskusta on puna-
ruskea.   

rakeNNustapaohjeeN tarkoitus
Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Ohje on Oulun kaupungin tontinluovutuk-
sessa rakentajaa ja tontin halt i jaa sitova. Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on ohjata Jahtilan alueen rakenta-
mista siten, et tä alueesta muodostuu sopusuhtainen ja viihtyisä asuinalue.

pÄÄsuuNNitteLija
Maankäyt tö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä tontinhalt i ja on velvoll inen palkkaamaan itsel-
leen pätevän pääsuunnit tel i jan. Pääsuunnit tel i ja huolehti i  si i tä, et tä rakennussuunnitelmat ja er i tyissuunnitelmat 
täyt tävät asetetut vaatimukset. tontin haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. ennen suunnitte-
luun ryhtymistä tulee tontin haltijan ja pääsuunnittelijan yhdessä ottaa yhteyttä rakennusvalvonnan tarkas-
tusarkkitehteihin.

Mater iaali: Vapaasti vali t tavissa.    
Vär i: Punainen tai ruskea. Sävy on valit tava tuote-
valmistajien kat toväreistä.

Mater iaali ja vär i vapaasti valit tavissa. Värisävy on 
valit tava tuotevalmistajien kat toväreistä.   

katto:

Mater iaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, t i i l i tai rap-
paus.       
Väri: Vaaleahkot värisävyt (ei valkoinen). Sävyjen tulee 
olla valit tu tuotevalmistajien julkisivuvär ikar toista.    

Mater iaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, t i i l i tai rap-
paus.      
Vär i: Punainen tai punaruskea. Sävyjen tulee olla va-
l i t tu tuotevalmistajien julkisivuvär ikar toista.
 

Mater iaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, t i i l i tai rap-
paus.  Vär i: Vaalea (miltei valkoinen). 

Mater iaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, t i i l i tai rap-
paus.         
Vär i: Tummat vär it , joiden tulee olla valit tu tuoteval -
mistajien julkisivuvär ikar toista. 

Mater iaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, t i i l i tai rap-
paus.        
Vär i: Vapaasti valit tavissa tuotevalmistajien julkisivu-
vär ikar toista.   

juLkisiVut: 

suuNNitteLuN aLoituskokous
Tarkastusarkkitehdin kanssa käytävässä 
neuvot telussa  (kor t tel ikokous) selvite-
tään tonttia koskevat asemakaavamäärä-
ykset, nämä ohjeet sekä muut huomioon 
otet tavat seikat. Pääsuunnit teli jan tulee 
olla mukana kor t telikokouksessa.



rakeNNukseN korkeus ja muoto

II  kerrosta alleviivattuna
Alueelle saa rakentaa ”puolitoistakerroksisia” tai täysin kaksikerroksi -
sia taloja. 
Rakennukseen tulee tehdä asuinhuoneita toiseenkin  kerrokseen tai va-
rautua niiden toteut tamiseen myöhemmin.
Julkisivun korkeus maasta räystäälle tulee olla vähintään 4,5 metr iä.
Kattokaltevuus täysin kaksikerroksisissa rakennuksissa tulee olla 1:3 tai 
loivempi ja puolitoistakerroksisissa 1:1,5 tai loivempi.

II  kerrosta ilman alleviivausta
Asuinrakennuksen tulee olla ulkonäöltään I1/2- tai II -kerroksinen. 
Jos asuint i lat si jai tsevat pääosin I -kerroksessa, tulee varautua mah-
dolliseen asuinti lojen laajennukseen ullakolle. Tätä var ten tulee jät tää 
rakennusoikeut ta käyt tämättä mikäli rakennuslupa haetaan aluksi vain 
yksikerroksiselle rakennukselle.
Kat tokaltevuuden tulee olla  täysin kaksikerroksisissa 1:3 tai loivempi, 
puolitoistakerroksisissa ja yksikerroksisissa 1:1,5 tai loivempi. 

I -kerroksisten talojen alue
Alueella saa olla vain yksikerroksisia rakennuksia. 
Kat tokaltevuus saa olla 1:2 tai loivempi.  
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rakeNNusteN sijoitus toNtiLLe
Rakennukset tulee sijoit taa rakennuspaikalle asemakaavassa   
esitetyllä tavalla.
Asemakaavassa on yleensä määrätty nuolimerkinnällä joko päärakennus 
tai talousrakennus rakennettavaksi kiinni kadun puoleiseen rakennusalan 
rajaan. Myös rakennusten harjan suunta on määrät ty asemakaavassa. 
Mikäli kadun puolelle tulee kuisteja, erkkereitä tai katoksia, sijoitetaan 
varsinainen rakennus nuolella osoitet tuun rakennusalueen   
rajaan. Kuistit, erkkerit ja katokset voidaan sijoit taa etuistutusalueelle. 
Ulkonema saa ulot tua kadulle päin enintään 2 metr iä, eikä  sen pinta-ala 
saa ylit tää 10 m2.
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max 7 m

taLousrakeNNukset ja autosuojat

Omakotitalon yhteyteen tulee aina rakentaa  vähintään yksi ir taimiston 
varastoti la. Se voi olla asuinrakennuksen yhteydessä tai er i l l isessä ta-
lousrakennuksessa. 

Mikäli asuinrakennuksessa on tulisi joja, tulee rakennussuunnitelmassa 
osoit taa polt topuil le varastointit i la. 

Autokatokset ja tall i t eivät saa olla l i ian halli tsevia. Autotall in enimmäis-
leveys on 7 m. 

Jos autotall i  si jaitsee lähellä katua, tulee autotall in lat t iatasoa madal-
taa asuinrakennuksen lat t iaan nähden. Hyvä ajoli i t tymän kaltevuus on 
3-5%.

Piharakennuksen katon kaltevuus tulee olla 1:3 tai loivempi. 

Niillä tonteilla, joilla talousrakennus on määrätty sijoitettavaksi alle neljän 
metr in etäisyydelle katualueen reunasta, autosuojaan ajetaan tontilta. 
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työtiLat
Asuinrakennusten kor t telialueilla saa 10 % kerrosalasta olla ympäristöä 
häir itsemätöntä työtilaa.  Kuorma-autoja ja työkoneita ei saa säily t tää 
tonteil la eikä tonteil la sall i ta varastoint ia. Auto- ja konekor jaamoja ei 
myöskään sallita. 

toNtiN ja pihaN korkeusasemat
Pihan korkeusasemiin tulee kiinnit tää erityistä huomiota. Katualueen 
reunassa tont t i  on rakennet tava kaupungin antamaan korkeuteen. 
Kaupunki antaa useimmille tonteil le myös takanurkil le suunnitel lut 
korkeusasemat, jotka ovat rakentajaa si tovia. Pohjatutk imuksesta 
saadaan tontin nykyisen maanpinnan korkeus-tiedot. 
Tont tia ei saa tasata ”vatupassiin”, jolloin miltei tasamaallekin syn-
tyy rumia penkereitä ja ikäviä olosuhteita naapureille. Pihamaat tulee 
tasata mahdoll isimman vähin täytöin oleviin maanpintoihin. Tällöin 
tontin takaosaan voidaan jät tää olevaa puustoa ja taimikkoa näkö-
suojaksi. 
Erillisen talousrakennuksen korkeusasema tulee sovit taa naapuritont-
t ien korkeuksiin. Useimmiten talousrakennuksen oikea lat t iakorkeus 
on päärakennuksen lat t iaa selvästi alempana.

huLeVesieN ViiVytys ja toNttieN ViiVytyskaiVot
Asemakaavassa edelly tetään hulevesien viivytystä jokaisella rakennus-
paikalla Herukkaojan ja Kalimenojan tulvien vähentämiseksi. Rakennus-
paikkakohtainen hulevesien käsit tely vi ivy tyskaivoineen on esitet tävä 
LVI-suunnitelmassa jo rakennuslupahakemuksen li i t teenä.  

Asemakaavassa määrätään, et tä jokaiselle alueen tontil le rakennetaan 
vi ivy tyskaivojär jestelmä, johon johdetaan katoi l le satava vesi. Kaivo 
viivyt tää huippusateiden aikana vet tä tontil la, ja siten tasoit taa sadeve-
siviemärin kapasiteet t itarvet ta. Kaivon viivytysti lavuus on 1800 litraa, 
joka mitoitetaan tyhjentymään 12 tunnin kuluessa täyt tymisestään.  Vii -
vytyskaivo li i tetään alueelliseen sadevesiviemäriverkostoon, johon joh-
detaan viivy tyssäiliöiden ylivuoto. Viivy tyskaivon rakentamis- ja huol-
tovelvollisuus on tontin halt i jalla. Velvollisuus kir jataan tontin hallinta-
sopimukseen.

Viivytyskaivon pohja sijaitsee osit tain pohjaveden alapuolelle. Tontit ovat 
pieniä, joten etäisyys rakennusten sokkelista on vain muutama metr i. 
Kaivutyö ei saa aiheut taa rakennusten perustuksil le painumavaurioita. 
Siksi pohjarakenne- ja LV-suunnitelmissa sekä työmaalla tulee kiinnit tää 
erityistä huomiota sokkelin läheisyyteen tulevien kaivojen asentamiseen. 
Kevyissä kaivoissa tulee tarkastella mahdollinen ankkurointitarve pohja-
veden nostet ta vastaan.  Pohjatutkimuksessa ja perustamistapalausun-
nossa on otet tava kantaa viivytyskaivon suunnit teluun, rakentamiseen 
ja työjär jestykseen.

Rakennuslupaa haettaessa asiakir jojen tulee sisältää suunnitelma vii -
vy tyskaivosta. Suunnitelman tulee sisältää vähintään kaivojen leikka-
uspiirustukset sekä asemapiirroksessa kaivojen sijainnit, korkeudet ja 
li i toskorkeus li i t tymässä sadevesiviemäriin. Rakennuslupahakemukses-
sa tulee ol la nimet tynä LVI -suunnit tel i ja.  Haet taessa rakennuslupaa 
tulee asiakir jojen mukana olla vastaavan työnjohtajan sekä kiinteistön 
viemäri- ja vesityönjohtajan hakemukset. Molempien tulee olla mukana 
työmaalla pidet tävässä aloituskokouksessa. Viivy tyskaivo on tehtävä 
ensimmäisenä tont i l le ennen rakennusten perustustöitä.  Kaivo tulee 
asentaa r i i t tävän alhaalle, jot ta kaivon routaer itys ja pintamaan muo-
toilu mahtuvat kaivon yläpuolelle. Lopullinen kaivon kannen korkeus on 
mahdollinen tehdä säädettävän teleskooppikannen tai betonisten koro-
tusrenkaiden avulla.

ajoLiittymÄ
Omakotitalon tontil le saa tehdä yhden ajoneuvoliit tymän. Kaupunki ra-
kentaa liit tymän, jonka leveys on kolme metriä. Perustelluista syistä ra-
kentaja voi omalla kustannuksellaan toteut taa li i t tymän enintään kuusi 
metr iä leveänä. Liit tymän ulomman reunan ja tontin sivurajan välisen 
etäisyyden tulee olla vähintään 1,5 metr iä.

●

●

●

ei NÄiN!

VaaN 
NÄiN

Esimerkkiratkaisu vi ivy tyskaivosta 
omakotitalotontil le hiekan- ja roska-
nerotuskaivoineen on erill isellä Tek-
nisen keskuksen ja Oulun Veden laa-
timalla ohjekor ti l la ”esimerkki ao- 
tonttien viivytyskaivosta”.  Oulun 
Vedeltä annetaan viemäri - ja vesi -
johtoselvi tys LVI -suunnit telua var-
ten. Selvityksessä on mm. li i toskor-
keudet tontin rajalla l i i tospisteissä. 
Samassa yhteydessä annetaan ohje 
vesimit tar i t i lasta, tont t i johtojen ra-
kentamisesta sekä v i ivy tyskaivon 
per iaatepi i rustus.   V i ivy tyskaivon 
rakentamisen valvonnasta vastaa 
pientalotyömaan vastaava työnjoh-
taja ja KVV -työnjohtaja normaalin 
vastuujaon mukaisesti.



jÄtehuoLto
Jätehuollon tilat tulee osoit taa asemapiirroksessa. Tyhjennettävät jäteastiat tulee sijoit taa lähelle katua jätehuoltomää-
räyksiä noudattaen. Ympäristöviraston jätehuoltomääräyksissä omakotitaloil le suositellaan biojät teen kompostointia. 
Kompostorin sijoitus kannattaa suunnitella ja osoit taa asemapiirroksessa. Naapurin suostumus tarvitaan, mikäli kom-
postor i sijoitetaan lähemmäs kuin 5 metr in päähän naapurin rajasta. Eloperäisen biojät teen kompostointi edelly t tää 
suljet tua ja hyvin i lmastoitua kompostor ia. Puutarhajät teellekin vaaditaan vähintään kehikko.
Jäteastiat ja kompostor i on suojat tava näköesteellä kuten aitauksella tai istutuksin.      
Mikäli jätesäiliöil le halutaan tehdä katos, sen ylin korkeusasema (harjan korkeus)      
saa olla enintään 1,9 metr iä.

pihojeN rakeNtamiNeN
Omakotiasumisen edut ja viihtyisyys kulminoituvat omaan pihaan.  Pihan suunnit teluun kannattaa paneutua heti hank-
keen alkuvaiheessa. Mikäli tulevalla asukkaalla ei ole puutarhanhoidosta ja -suunnit telusta aiempaa kokemusta, on 
syytä käyt tää ammattisuunnit teli jaa. Pihasuunnit teli ja kannattaa ot taa hankkeeseen mukaan jo ennen pihan raivaus-
ta, jolloin ammatti laisen avusta saadaan suurin hyöty.

oLemassa oLeVieN pihaeLemeNttieN sÄiLyttÄmiNeN
Jahtilan alue on olut aikoinaan peltoa, joka on metsit tynyt lehtivesaikoksi. Kasvil l isuuden säily t tämismahdollisuudet 
eivät yleensä ole kovin hyvät. Kannattaa kuitenkin kar toit taa tontin kasvil l isuus, luonnonkivet yms. er ityispiir teet, oli -
siko niissä säily t tämis-  ja hyödyntämismahdollisuuksia. Olevaa kasvill isuutta ja muita luonnon elementtejä hyödyntä-
mällä saadaan pihasta nopeasti viihtyisä. Säily tet tävän kasvil l isuuden valinnassa kannattaa suosia nuoria ja terveitä 
puita. Säily tet tävät tontin osat kannattaa rajata rakennusvaiheessa työmaa-aidalla rakentamisen ulkopuolelle. Puiden 
juuristoalueella l i ikkumista ajoneuvoilla tulee vält tää,  eikä juuristoalueelle  saa varastoida rakennusmateriaalia.

puideN ja peNsaideN istutus
Kun alue on entistä peltoa, on maa-aines alueella kasvuvoimaista. Piha saadaan kasvamaan nopeasti, siinäkin ta-
pauksessa, et tä kasvil l isuus joudutaan kaut taaltaan uusimaan. Alueen kosteusolosuhteet ovat hyvät, joten alueelle 
soveltuvat vet tä imevät lehtevät puut, kuten koivut, pajut, tervaleppä ja vaahtera. 
Myös hedelmäpuita ja -pensaita voi vil jellä. Jahtilan alue sijoit tuu laaksoon ja on jossain määrin hallanarka, joten 
kannattaa valita vain varmoja hyvän talvenkestävyyden omaavia lajikkeita.

aitaamiNeN
Yhtenäisen puutarhakaupunki- ilmeen saavuttamiseksi kadun puoleisilla sivuilla on tontit aidattava pensasaidoin. Pen-
sasaidan kasvuunlähtemisen tueksi voidaan rakentaa väliaikainen puuaita. Puisto- ja viheralueisiinkin rajoit tuvat ra-
jat on aidat tava puuaidalla. Tont t ien välisistä raja-aidoista ja aitatyypistä on sovit tava kir jall isesti naapurien kesken. 
Rakennettavasta aidasta on tehtävä kir jall inen aitailmoitus. Muiden kuin pensasaitojen korkeus saa olla enintään 1,2 
metr iä ja aitojen värin voi valita vapaasti. Aidan lisäksi metsäalueeseen rajautuvil le tontin osil le tulee istut taa puu- 
ja pensasryhmiä.

Puiden istut taminen etuistutusalueelle on er ityisen toivot tavaa 
vehreän alueimagon luomiseksi. Kadut myös rajautuvat kauniisti, 
mikäli tonteil la on puustoa kadun lähellä. Talon ja kadun väliselle 
neljän metr in etuistutusalueelle tulee valita lajeja, jotka eivät kas-
va kovin korkeiksi. Etuistutusalueen puiden etäisyys rakennusten 
ulkoseinästä on oltava vähintään 3 metr iä.

Puut ja korkeat pensaat kannattaa sijoit taa tontin reunaosiin piha-
aluet ta rajaamaan. Metsään rajautuvalle tontin osalle istutetaan 
puu- ja pensasryhmiä. Tont tien rajoi l la isot puut tulee si joit taa 
eteläreunaan siten, et tä puut eivät varjosta naapurin pihaa.

Hulevesien käsit tely edelly t tää tont tikohtaista vi ivy tyskaivoa. 

Kompostori on hyvä si joit taa mahdoll isimman huomaamattomaan 
paikkaan ja kauas naapurin asuinrakennuksista.

Puiden säily t tämiselle on parhaat edelly tykset tontin takaosassa. 
Erityisesti puistoon tai metsään rajautuvil la tontin peri l lä puiden 
säily t tämiseen on hyviä mahdollisuuksia. Tontil le on kuitenkin aina 
tarpeen istut taa uusia puita ja pensaita. Tont tien takaosiin on jär-
jestet tävä huoltoyhteys, jonka minimileveys on 2,5 metr iä.

Nurmipinnat kannat taa rajata selvärajaisiksi ja pienialaisiksi, täl -
löin istutusten ryhmit tely on helppoa ja hoito helpot tuu. Metsiin 
rajautuviin tont teihin sopivat myös maanpeit tokasvit kuten varvut 
ja ruohot. Leikat tavan nurmikon si jaan voi perustaa nii tyn. 

Ritahar jun alueel la on pyrkimyksenä puutarhakaupunkimainen 
i lme, joten pihojen asfalti l la tai kiveyksil lä päällystämisen tulisi 
ol la mahdoll isimman vähäistä. Asfaltoidut ja kivety t pinnat vai -
kut tavat myös pienilmastoon olosuhteita äärevöit täen eivätkä ne 
ime sadevesiä.

Jätesäil iöt on suositeltavaa si joit taa aitaukseen.


