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rakennustapaohjeet omakotirakentajille
VARPUK ANK AAN asuinalue sijaitsee laajojen metsäalueiden tuntumassa. Alueella tulee säily t tää tuntuma
luontoon ja luoda metsäisen asuntoalueen henki: Alueella tulee käy t tää aitoja materiaaleja ja maanläheisiä,
luontoon mukautuvia värisäv yjä. Istutuksissa tulee suosia kotoisia puulajeja kuten mänt yä, koivua, kuusta,
tuomea ja pihlajaa. Varpukankaan yleisilme on keskeisiltä osiltaan vaalea, ainoastaan alueen pohjoisosassa
sallitaan tummat julkisivusäv y t .

rakennustapaohjeen tarkoitus
Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä. Ohje on Oulun kaupungin tontinluovutuksessa rakentajaa ja tontin haltijaa sitova. Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on ohjata Jahtilan alueen rakentamista siten, et tä alueesta muodostuu sopusuhtainen ja viiht yisä asuinalue.

Pääsuunnittelija
Maankäy ttö - ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen r yhty vä tontinhaltija on velvollinen palkkaamaan itselleen
pätevän pääsuunnit telijan. Pääsuunnit telija huolehtii siitä, et tä rakennussuunnitelmat ja erit yissuunnitelmat täy t tä vät asetetut vaatimukset. Tontin haltijan tulee toimit taa tämä ohje pääsuunnit telijalle. Ennen suunnit teluun
r yht ymistä tulee tontin haltijan ja pääsuunnit telijan yhdessä ot taa yhtey t tä rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehteihin.

suunnittelun aloituskokous
Tarkastusarkkitehdin kanssa käy tävässä neuvot telussa (kor t telikokous) selvitetään tont tia koskevat asemakaava määräykset, nämä ohjeet sekä muut huomioon otet tavat seikat. Pääsuunnit telijan tulee olla mukana kor t telikokouksessa.

JULKISIVUT:
Materiaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, 		
tiili tai rappaus. 					
Väri: Vaaleahkot värisävyt (ei valkoinen). Sävyjen tulee
olla valit tu tuotevalmistajien julkisivuvärikar toista.
Materiaali: Puuverhous ja peit tomaalaus. 		
Väri: Vaaleahkot värisäv y t (ei valkoinen). 		
Säv yjen tulee olla ulkomaalisäv yjä.
Materiaali: Puuverhous ja peit tomaalaus,		
tiili tai rappaus. 					
Väri: Vaalea (miltei valkoinen).
Materiaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, 		
tiili tai rappaus. 					
Vär i: Vapaasti valit t avissa tuotevalmist ajien julkisi vuvärikar toista.
Materiaali: Puuverhous ja peit tomaalaus, 		
tiili tai rappaus. 		
			
Väri: Tummat värit, joiden tulee olla valit tu tuoteval mistajien julkisivuvärikar toista.

KATTO:
Materiaali: Vapaasti valit tavissa. 			
Väri: Punainen tai r uskea. Säv y on valit tava tuo tevalmistajien kat toväreistä.
Materiaali: Vapaasti valit tavissa. 			
Väri: Tumman harmaa. Säv y on valit tava tuoteval mistajien kat toväreistä.
Materiaali: Vapaasti valit tavissa. 			
Vär i: Vihreä. Säv y on valit tava tuotevalmistajien
kat toväreistä.
Mater iaali ja vär i vapaasti valit t avissa. Vär isäv y
on valit tava tuotevalmistajien kat toväreistä.

Rakennusten sijoitus tontille
● Rakennukset tulee sijoit taa rakennuspaikalle asemakaavassa 		
esitet yllä tavalla.
● Asemakaavassa on yleensä määrät t y nuolimerkinnällä joko päärakennus tai talousrakennus rakennet tavaksi kiinni kadun puoleiseen rakennusalan rajaan. Myös rakennusten harjan suunta on määrät t y 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 metriä, eikä sen pintaala saa ylit tää 10 m2.

Rakennuksen korkeus ja muoto

II

kerrosta alleviivat tuna

● Alueelle saa rakentaa ”puolitoistakerroksisia” tai täysin kaksikerroksi sia taloja.
● Rakennukseen tulee tehdä asuinhuoneita toiseenkin ker rokseen tai
varautua niiden toteut tamiseen myöhemmin.
● Julkisivun korkeus maasta räystäälle tulee olla vähintään 4,5 metriä.
● Kat tokaltevuus täysin kaksikerroksisissa rakennuksissa tulee olla 1:3
tai loivempi ja puolitoistakerroksisissa 1:1,5 tai loivempi.

II

kerrosta ilman alleviivausta

● Asuinrakennuksen tulee olla ulkonäöltään I 1 / 2 tai II -kerroksinen.

● Jos asuintilat sijaitsevat pääosin I -kerroksessa, tulee varautua mahdolliseen asuintilojen laajentamiseen ullakolle. 				
Tätä var ten tulee jättää rakennusoikeutta käy t tämät tä mikäli rakennus lupa haetaan aluksi vain yksikerroksiselle rakennukselle.
● Kat tokaltevuuden tulee olla täysin kaksikerroksisissa 1:3 tai 		
loivempi, puolitoistakerroksisissa ja yksikerroksisissa 1:1,5 tai loivem pi.

I - kerroksisten talojen alue
● Alueella saa olla vain yksikerroksisia rakennuksia.
● Kat tokaltevuus saa olla 1:2 tai loivempi.

Talousrakennukset ja autosuojat
● Autokatokset ja tallit eivät saa olla liian hallitsevia. 			
Autotallin enimmäisleveys on 7 m.
● Jos autotalli sijaitsee lähellä katua, tulee autotallin lat tiatasoa madal taa asuinrakennuksen lat tiaan nähden. Hy vä ajoliit t ymän kaltevuus on
3 - 5% .
● Omakotitalon yhtey teen tulee aina rakentaa vähintään yksi ir taimiston
varastotila. Se voi olla asuinrakennuksen yhteydessä tai erillisessä talousrakennuksessa.
● Mikäli asuinrakennuksessa on tulisijoja, tulee rakennussuunnitelmassa
osoit taa polt topuille varastointitila.
● Piharakennuksen katon kaltevuus tulee olla 1:3 tai loivempi.
● Niillä tonteilla, joilla talousrakennus on määrätty sijoitettavaksi alle neljän
metrin etäisy ydelle katualueen reunasta, autosuojaan ajetaan tontilta .

ma x 7 m

Työtilat
Asuinrakennusten kor t telialueilla saa 10 % kerrosalasta olla ympäristöä
häiritsemätöntä t yötilaa. Kuorma-autoja ja t yökoneita ei saa säily t tää
tonteilla eikä tonteilla sallita varastointia. Auto - ja konekor jaamoja ei
myöskään sallita.
●

Tontin ja pihan korkeusasemat
Pihan korkeusasemiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Katualueen
reunassa tont ti on rakennet t ava kaupungin ant amaan kor keuteen.
Kaupunki antaa useimmille tonteille myös takanur kille suunnitellut
kor keusasemat, jotka ovat rakent ajaa sitovia. Pohjatutk imuksest a
●
saadaan tontin nyk yisen maanpinnan korkeus-tiedot.
Tont tia ei saa tasata ”vatupassiin”, jolloin miltei tasamaallekin synty y rumia penkereitä ja ikäviä olosuhteita naapureille. Pihamaat tulee
tasata mahdollisimman vähin täy töin oleviin maanpintoihin. Tällöin
tontin takaosaan voidaan jät tää olevaa puustoa ja taimikkoa näkö ●
suojaksi.
Erillisen talousrakennuksen korkeusasema tulee sovittaa naapuritonttien korkeuksiin. Useimmiten talousrakennuksen oikea lat tiakorkeus
on päärakennuksen lat tiaa selvästi alempana.
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Hulevesien viivytys JA TONTTIEN VIIVYTYSKAIVOT
Asemakaavassa edelly tetään hulevesien viiv y t ystä jokaisella rakennuspaikalla Herukkaojan ja Kalimenojan tulvien vähentämiseksi. Rakennuspaikkakohtainen hulevesien käsit tely viiv y t yskaivoineen on esitet tävä
LVI -suunnitelmassa jo rakennuslupahakemuksen liit teenä.
Asemakaavassa määrätään, et tä jokaiselle alueen tontille rakennetaan
viiv y t yskaivojär jestelmä, johon johdet aan katoille sat ava vesi. Kaivo
viiv y t tää huippusateiden aikana vet tä tontilla, ja siten tasoit taa sadeve siviemärin kapasiteet titar vet ta. Kaivon viiv y t ystilavuus on 180 0 litraa,
joka mitoitetaan t yhjent ymään 12 tunnin kuluessa täy t t ymisestään. Vii v y t yskaivo liitetään alueelliseen sadevesiviemäriverkostoon, johon joh detaan viiv y t yssäiliöiden ylivuoto. Viiv y t yskaivon rakentamis- ja huol tovelvollisuus on tontin haltijalla. Velvollisuus kirjataan tontin hallintasopimukseen.
Viivytyskaivon pohja sijaitsee osittain pohjaveden alapuolelle. Tontit ovat
pieniä, joten etäisy ys rakennusten sokkelista on vain muutama metri.
Kaivut yö ei saa aiheut taa rakennusten perustuksille painumavaurioita.
Siksi pohjarakenne- ja LV-suunnitelmissa sekä työmaalla tulee kiinnittää
erityistä huomiota sokkelin läheisyyteen tulevien kaivojen asentamiseen.
Kev yissä kaivoissa tulee tarkastella mahdollinen ankkurointitar ve pohjaveden nostet ta vastaan. Pohjatutkimuksessa ja perustamistapalausun nossa on otet tava kantaa viiv y t yskaivon suunnit teluun, rakentamiseen
ja t yöjärjest ykseen.
Rakennuslupaa haet taessa asiakirjojen tulee sisältää suunnitelma viiv y t yskaivosta. Suunnitelman tulee sisältää vähintään kaivojen leikka uspiirustukset sekä asemapiirroksessa kaivojen sijainnit, korkeudet ja
liitoskorkeus liit t ymässä sadevesiviemäriin. Rakennuslupahakemuksessa tulee olla nimet t ynä LVI - suunnit telija. Haet t aessa rakennuslupaa
tulee asiakirjojen mukana olla vastaavan t yönjohtajan sekä kiinteistön
viemäri- ja vesit yönjohtajan hakemukset. Molempien tulee olla mukana
t yömaalla pidet tävässä aloituskokouksessa. Viiv y t yskaivo on tehtävä
ensimmäisenä tontille ennen rakennusten per ustustöitä. Kaivo tulee
asentaa riit tävän alhaalle, jot ta kaivon routaerit ys ja pintamaan muo toilu mahtuvat kaivon yläpuolelle. Lopullinen kaivon kannen korkeus on
mahdollinen tehdä säädet tävän teleskooppikannen tai betonisten koro tusrenkaiden avulla.

ajoLiittymä
Omakotitalon tontille saa tehdä yhden ajoneuvoliittymän, jonka leveys on
enintään kuusi metriä. Liittymän ulomman reunan ja tontin sivurajan välisen
etäisyyden tulee olla vähintään 1,5 metriä.

Esimer kkiratkaisu viiv y t yskaivost a
omakotitalotontille hiekan- ja roskanerotuskaivoineen on erillisellä Teknisen keskuksen ja Oulun Veden laatimalla ohjekor tilla ”Esimerkki AO tont tien viiv y t yskaivosta”. Oulun
Vedeltä annetaan viemäri - ja vesi johtoselvit ys LVI - suunnit telua varten. Selvit yksessä on mm. liitoskorkeudet tontin rajalla liitospisteissä.
Samassa yhteydessä annetaan ohje
vesimit taritilasta, tont tijohtojen ra ke nt a m i s e s t a s e k ä v ii v y t y s k ai vo n
p e r i aate p ii r u s t u s. V ii v y t y s k ai vo n
r a ke nt a m i s e n va l vo n n a s t a va s t aa
pientalot yömaan vastaava t yönjoh taja ja K V V -t yönjohtaja normaalin
vastuujaon mukaisesti.

Jätehuolto
Jätehuollon tilat tulee osoittaa asemapiirroksessa. Tyhjennettävät jäteastiat tulee sijoittaa lähelle katua jätehuoltomääräyksiä noudat taen. Ympäristöviraston jätehuoltomääräyksissä omakotitaloille suositellaan biojät teen kompostointia.
Kompostorin sijoitus kannat taa suunnitella ja osoit taa asemapiirroksessa. Naapurin suostumus tar vitaan, mikäli kompostori sijoitetaan lähemmäs kuin 5 metrin päähän naapurin rajasta. Eloperäisen biojät teen kompostointi edelly t tää
suljet tua ja hy vin ilmastoitua kompostoria. Puutarhajät teellekin vaaditaan vähintään kehikko.
Jäteastiat ja kompostori on suojat tava näköesteellä kuten aitauksella tai istutuksin. 					
Mikäli jätesäiliöille halutaan tehdä katos, sen ylin korkeusasema (harjan korkeus) 					
saa olla enintään 1,9 metriä.

pihojen rakentaminen
Omakotiasumisen edut ja viihtyisy ys kulminoituvat omaan pihaan. Pihan suunnitteluun kannattaa paneutua heti hankkeen alkuvaiheessa. Mikäli tulevalla asukkaalla ei ole puutarhanhoidosta ja -suunnit telusta aiempaa kokemusta, on
sy y tä käy t tää ammat tisuunnit telijaa. Pihasuunnit telija kannat taa ot taa hankkeeseen mukaan jo ennen pihan raivaus ta, jolloin ammat tilaisen avusta saadaan suurin hyöt y.

Olemassa olevien pihaelementtien säilyttäminen
Alue on ojitet tua nuor ta talousmetsää. Kasvillisuuden säily t tämismahdollisuudet eivät alueella yleensä ole kovin hyvät. Kannat taa kuitenkin kar toit taa tontin kasvillisuus, luonnonkivet yms. erit yispiir teet, olisiko niissä säily t tämis- ja
hyödyntämismahdollisuuksia. Olevaa kasvillisuut ta ja muita luonnon element tejä hyödyntämällä saadaan pihasta no peasti viiht yisä. Säily tet tävän kasvillisuuden valinnassa kannat taa suosia nuoria ja ter veitä puita.
Säily tet tävät tontin osat kannat taa rajata rakennusvaiheessa t yömaa-aidalla rakentamisen ulkopuolelle. Puiden juuristoalueella liikkumista ajoneuvoilla tulee vält tää, eikä juuristoalueelle saa varastoida rakennusmateriaalia.

Puiden ja pensaiden istutus
Varpukankaan alue on luonteeltaan karua ja vähäravinteista. Kasvualustan tuonnilla alueesta on kuitenkin mahdol lista saada reheväkasvuinen ja puutarhamainen asuinalue. Alueen korkealla oleva pohjavesi luo siihen hy vät mahdollisuudet. Alue on kuitenkin jossain määrin hallanarkaa ja siksikin kannat taa suosia esimerkiksi mänt yjä, pihlajia
ja koivuja sekä muita varmoja ja kestäviä lajeja sekä lajikkeita.

Aitaaminen
Yhtenäisen puutarhakaupunki-ilmeen saavuttamiseksi kadun puoleisilla sivuilla on tontit aidattava pensasaidoin. Pensasaidan kasvuunlähtemisen tueksi voidaan rakentaa väliaikainen puuaita. Puisto - ja viheralueisiinkin rajoit tuvat rajat on aidat tava puuaidalla. Tont tien välisistä raja-aidoista ja aitat y ypistä on sovit tava kirjallisesti naapurien kesken.
Rakennet tavasta aidasta on tehtävä kirjallinen aitailmoitus. Muiden kuin pensasaitojen korkeus saa olla enintään 1, 2
metriä ja aitojen värin voi valita vapaasti. Aidan lisäksi metsäalueeseen rajautuville tontin osille tulee istut taa puuja pensasr yhmiä.

Puiden istut taminen etuistutusalueelle on erityisen toivot tavaa
vehreän alueimagon luomiseksi. Kadut myös rajautuvat kauniisti,
mikäli tonteilla on puustoa kadun lähellä. Talon ja kadun väliselle
neljän metrin etuistutusalueelle tulee valita lajeja, jotka eivät
kasva kovin korkeiksi. Etuistutusalueen puiden etäisy ys rakennusten ulkoseinästä on oltava vähintään 3 metriä.
Puut ja korkeat pensaat kannattaa sijoittaa tontin reunaosiin pihaaluet ta rajaamaan. Metsään rajautuvalle tontin osalle istutetaan
puu- ja pensasr yhmiä. Tont tien rajoilla isot puut tulee sijoit taa
eteläreunaan siten, et tä puut eivät varjosta naapurin pihaa.
Hulevesien käsit tely edelly t tää tont tikohtaista viiv y tyskaivoa.
Kompostori on hyvä sijoittaa mahdollisimman huomaamattomaan
paikkaan ja kauas naapurin asuinrakennuksista.
Puiden säilyttämiselle on parhaat edellytykset tontin takaosassa.
Erityisesti puistoon tai metsään rajautuvilla tontin perillä puiden
säily t tämiseen on hy viä mahdollisuuksia. Tontille on kuitenkin
aina tarpeen istuttaa uusia puita ja pensaita. Tonttien takaosiin on
järjestet tävä huoltoyhteys, jonka minimileveys on 2,5 metriä.
Nurmipinnat kannat taa rajata selvärajaisiksi ja pienialaisiksi,
tällöin istutusten r yhmittely on helppoa ja hoito helpottuu. Metsiin
rajautuviin tontteihin sopivat myös maanpeittokasvit kuten var vut
ja ruohot. Leikat tavan nurmikon sijaan voi perustaa niityn.
Ritaharjun alueella on pyrkimyksenä puutarhakaupunkimainen
ilme, joten pihojen asfaltilla tai kiveyksillä päällystämisen tulisi
olla mahdollisimman vähäistä. Asfaltoidut ja kivety t pinnat vai kut tavat myös pienilmastoon olosuhteita äärevöit täen eivätkä
ne ime sadevesiä.
Jätesäiliöt on suositeltavaa sijoit taa aitaukseen.

