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Kortteli 1101, tontit 5,6 ja 7 
- Kerrosluku ½ I ½ 
- Kattomuoto perinteinen harjakatto. 
 
Rakennus voidaan porrastaa rinteeseen. 
Mahdollisen kellarikerroksen näkyvän ulko-
seinän on oltava ilmeeltään, materiaaliltaan 
ja väriltään sekä pintakäsittelyltään yhtenäi-
nen rakennuksen muun julkisivun kanssa. 
(kuva4) 
 
Kortteli 1107 
Kortteli 1101, tontit 1-4 
- Kerrosluku II 
(kuva5) 
 
Kortteli 1108,tontit 1-4 
-Kerrosluku I 2/3 
Kattomuoto perinteinen harjakatto.  
Rinneratkaisut suositeltavia. 
(kuv6) 
 
Kortteli 1103, Kortteli 1104 
- Kerrosluku I  
Rakennuksissa suositellaan käytettäväksi 
pulpettikattoa.(kuva7) Leveärunkoinen ra-
kennusmassa suositellaan jaettavaksi osiin 
kahdella lappeella, jolloin rakennuksen hah-
mo on kevyempi. 
 
Käytettäessä eri materiaaleja (tiili,puu) tulee 
pintojen muodostaa yhtenäisiä kokonaisuuk-
sia. (kuva3),  
 
 
 
 

kuva 3 
yhtenäisellä rakennustavalla ja istutuksilla 
alueelle saadaan huoliteltu ilme 

 

 
RAKENNUSTEN KERROSLUKU, KATTOKULMA 
JA -MUOTO 



 
 
 JOHDANTO 

 
Jurvalan alueen kortteleita 1101,1103-1104 ja 1107-
1108 koskevilla rakentamistapaohjeilla täydennetään 
alueen asemakaavaa ja siinä olevia merkintöjä ja 
määräyksiä. 
 
Rakentamistapaohjeiden yleistavoitteena on varmis-
taa, että Jurvalan alueen kortteleista muodostuu 
riittävän yhtenäinen ja ympäristöön soveltuva alue. 
 
Ohjeita on annettu mm. rakennusten sijoittelusta, 
materiaaleista, väreistä, kattokaltevuudesta ja piha-
alueiden käsittelystä. Ohjeet ja suositukset on tarkoi-
tettu auttamaan Jurvalan asuntoalueen tulevia suun-
nittelijoita, rakentajia sekä rakennustarkastajaa alu-
een rakentamiseen liittyvissä suunnittelu-, ohjaus-, 
valvonta- ja rakentamistehtävissä. 
 
Rakentamistapaohje on hyväksytty 6.10.2005 ympä-
ristölautakunnassa. Rakentamistapaohjeet sitovat 
tontin haltijaa ja rakentajaa. Asemakaavan, raken-
nusjärjestyksen ja rakentamistapaohjeiden noudat-
taminen on ehtona Mäntsälän kunnan tontin luovu-
tusasiakirjoissa.  
 
ALUEEN YLEISKUVAUS 
Rakentamistapaohjeet koskevat aluetta, jonka laa-
juus on n. 3,6 ha. Alue sijoittuu Kerava-Mäntsälä-
Lahti oikoradan aseman läheisyyteen, pääosin toteu-
tuneen Jurvalan asuntoalueen pohjoisosaan. Alue 
on pinnanmuodoiltaan melko vaihtelevaa metsä-
maastoa.  
 
RAKENTAMINEN 
 
Kasvillisuus 
Olevaa kasvillisuutta tulee pyrkiä säilyttämään mah-
dollisimman paljon. Tontilla olevat halkaisijaltaan yli 
15 cm puut tulee kartoittaa ja esittää asemapiirrok-
sessa. Rakennustyömaan tarvikkeiden varastointi 
tulee suunnitella siten, ettei olevaa kasvillisuutta 
tarpeettomasti vahingoiteta. Puistoalueita ei saa 
käyttää varastointiin. Metsän pohjakasvillisuutta 
kannattaa säilyttää etenkin puistoon rajoittuvilla ton-
tin osilla. 
 
Korkeusasemat 
Tontin korkeusasemia suunniteltaessa kiinnitetään 
huomiota siihen, että piha kallistuu rakennuksesta 
poispäin. Sadevesiä ei saa johtaa naapurin alueelle. 
Pintavesien johtamisen periaatteet on esitettävä 
asemapiirroksessa jo rakennusluvan hakuvaiheessa.  
 
Maanpinnan muotoilulla ei saa heikentää naapuri-
tonttien piha- tai rakentamisolosuhteita. Rakennuk-
sen tonttisijoituksen lähtökohtana on nykyinen 
maanpinta tasoeroineen. Rakennuksen tulee myö-
täillä maaston muotoja mahdollisimman luontevasti.  
 
Osa alueen tonteista sijaitsee rinteessä, mikä edel-
lyttää huolellista suunnittelua rakennuksia maaston-
muotoihin sovitettaessa. Jo rakennuksen perusrat-
kaisua valittaessa kannattaa käyttää ammattitaitoista 
suunnittelijaa, joka pystyy löytämään juuri kyseiselle 
tontille soveltuvan ratkaisumallin.  
 
 
 
 

 
Pengertämisen tai upottamisen sijaan suositellaan ra-
kennuksen porrastamista maaston mukaisesti.  
 
Rakennusten sijoitus 
Havainnekuvassa (kuva1) on osoitettu rakennusten 
ohjeellinen sijainti tontilla.  
 
Rakennukset harjasuunta tulee olla havainnekuvan 
mukainen. Asemakaavassa on osoitettu nuolimerkin-
nällä rakennusalan sivu, johon rakennus tulee sijoittaa 
kiinni. Rakennusten sijoittamisessa kannattaa huomioi-
da, että huonetilat ja oleskelupihat avautuvat edullisiin 
ilmansuuntiin. 
 
Pohjavesialue 
Alue on tärkeää pohjaesialuetta. Alueella tulee noudat-
taa asemakaavassa annettuja pohjavesialuetta koske-
via määräyksiä ja rajoituksia. 
 
LIITTYMÄT 
Tonteille ajo tapahtuu suoraan alueen sisäisen katu-
verkon kautta. Kortteliin 1103 voidaan ajoyhteys järjes-
tää myös Puirojantien kautta.  
 
AUTOSUOJAT JA VARASTOT 
Tonteilla autosuojat ja varastot tulee sijoittaa katuliitty-
mien reunaan asemakaavassa osoitetun rakennusalo-
jen mukaisesti. Jätesäiliöt suositellaan sijoitettavaksi 
autokatosten tai muiden aputilojen yhteyteen näköes-
teellä suojattuna.  
 
Talousrakennuksen leveys saa olla enintään 7 metriä. 
Kahden auton levyisen rakennuksen kattokaltevuus on 
syytä tehdä päärakennuksen kattokaltevuutta loivem-
maksi, jotta tallista ei tule suhteettoman korkea. Au-
tosuojan korkeus saa enintään olla 4 m. 
 
Erillispientalotontit 
(Korttelit 1107,1108 sekä korttelin 1101 tontit 3,4,5,7) 
 
Päärakennuksen lisäksi saa rakentaa 40 k-m2 kokoi-
sen autotalli- ja varastorakennuksen. Kerrosalaan ei 
lasketa autokatoksia, joissa vähintään 30 % on ulkoil-
maan avointa. Kokonaisalan pitää olla kuitenkin pie-
nempi kuin 60 k-m2.  
 
Rivitalotontit 
(Korttelit 1103,1104 sekä korttelin 1101 tontit 1,2 ja 6) 
 
Autosuojan saa rakentaa kaavassa a-merkinnällä osoi-
tetulle alueelle. Kerrosalaan ei lasketa autokatoksia, 
joissa vähintään 30 % on ulkoilmaan avointa. Umpinai-
sia autotalleja ei sallita.  
 
TONTTIEN AITAUS 
katualueisiin rajautuvat tontin osat tulee aidata vapaasti 
kasvavalla enintään 1,5 m korkealla pensasaidalla.
Istutukset ja mahdolliset aidat tulee esittää rakennuslu-
pavaiheen asemapiirroksessa. Rakennettuja tonttiaitoja 
ei sallita. 
 
Rivitalokortteleissa asuntojen piha-alueet voidaan 
rajata toisistaan puuaidalla. Aidan materiaalin ja väri-
tyksen tulee sopia päärakennukseen.  
 
 
 
 

Värisävyt poikkeavat painoteknisistä syistä. 
Tarkista värikartasta. 

RAKENNUSTEN JULKISIVUT, MATERIAALIT JA 
VÄRIT 
 
Rakennuksissa käytettävä puuverhoilu on tote-
tutettava siten, että laudan suunta on koko 
rakennuksen osalla joko pysty- tai vaakasuun-
tainen. Käytettäessä tiiliverhoilua (sallittu kort-
teleissa 1103 ja 1104) tiilen ja sauman tulee 
olla saman värisiä.  
 
Asuinrakennuksen väri ja materiaali voidaan 
valita oheisesta taulukosta. Vierekkäisillä ton-
teilla suositellaan käytettäväksi eri sävyjä. 
 
Rakennuksen julkisivua täydentävissä osissa, 
kuten vuorilaudoissa, katoksissa, ikkunoissa, 
syöksytorvissa jne. tulee käyttää julkisivun 
pääväriin liittyviä sävyjä. Valkoisen värin käyt-
töä ei sallita em. osissa. 
 
Yhtenäistä julkisivupintaa ei saa jakaa listoilla 
erivärisiin osiin. Julkisivut tulee toteuttaa yhte-
näisinä pintoina materiaalien ja värien osalta. 
 
Autosuojien ja varastorakennusten väritys tulee 
olla yhtenäinen päärakennuksen kanssa. Ra-
kennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan selkeitä.  
 
Alueelle sopimattomia keinotekoisia muotoai-
heita tulee välttää; esimerkiksi huvilamaiset 
piirteet eivät tyylillisesti sovi alueen suhteellisen 
tiiviiseen asuinympäristöön. Myös laajojen um-
pinaisten ja ikkunattomien seinäpintojen suun-
nittelua on vältettävä. 

kuva 1

kuva 2


