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ORIMATTILA 
ALEKSINPUISTO  

  

 Ensimmäinen vaihe 

Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337 
 
Rakennustapaohje 
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1 RAKENNUSTAPAOHJEEN TAVOITE 

 
 

Tavoitteena on, että Aleksinpuistosta rakentuu viihtyisä ja ilmeeltään riittävän 
yhtenäinen kokonaisuus.  Keskeistä on, että rakentamista suunniteltaessa 
tutustutaan huolella tonttiin, sen lähiympäristöön ja näkymiin. 

 
Alueella on voimassa 7.5.2008 päivätty ja 2.10.2008 tarkistettu asemakaava. 
Rakentamisohjeet täydentävät ja tarkentavat alueen asemakaavan määräyksiä.  
Tämä ohje on rakentajaa sitova. 
 
Rakentamisessa tulee noudattaa myös Orimattilan kaupungin rakennusjärjestyksen 
määräyksiä. 

 
 

2 TALOTYYPPI JA SIJOITUS TONTILLE 
 

Alue on hyvin loivasti itä- kaakkoon viettävää ja maastoltaan avointa. Keinotekoista 
maaston muotoilua ei tonteilla saa tehdä lukuun ottamatta Heinämaantien vartta, 
johon rajoittuville tonteille voidaan muotoilla  loivapiirteinen melusuojavalli.  
 
Asuinrakennusten sijoituksen ja pääharjansuunnan tulee olla likimain kaavan 
havainnekuvassa esitetyllä tavalla.  Tarkoitus on muodostaa Aleksinpuistonkaaresta 
ilmeeltään tiivis ja mielenkiintoinen katutila. Siksi asemakaavassa on erikseen 
määrätty, että 
 
- Korttelin 1330 tonteilla 4, 5, 7, 8, 9 ja 11 sekä korttelin 1331 tonteilla 4, 5, 7, 8, 9 

ja 10 rakennus on sijoitettava kiinni kadunpuoleiseen rakennusalan rajaan  
 
- Kortteleissa 1334 ja 1335 rakennus on sijoitettava kiinni kadunpuoleiseen 

rakennusalan rajaan ja lisäksi pääharjansuunnan on oltava kaavassa esitetyn 
suuntainen (=kohtisuorassa Aleksinpuistonkaareen). 

 
Kaava sallii AO-alueille seuraavanlaiset talotyypit: 
 
1 yksikerroksiset asuinrakennukset 
2 rakennukset, joissa on pääkerros ja lisäksi sen yläpuolisesta (ullakko)kerroksesta 

enintään 2/3 asuintiloina. 
 

 
Kellareita ei maaston tasaisuuden ja pohjavesiolosuhteiden vuoksi voida rakentaa. 

 
Rakennusten tulee olla mitoiltaan sopusuhtaisia. Omakotitalojen sopiva runkosyvyys 
on yleensä 8-9 m ja rakennuksen  pituus alle 15 m. Pinta-alaltaan suurempi 
rakennus on hyvä rakentaa kahteen tasoon.  
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3 RAKENNUSTEN KATTOMUOTO 
 

Rakennuksissa saa käyttää harjakattoa (satulakattoa), kahteen suuntaan laskevaa 
pulpettikattoa tai näiden yhdistelmää. Sopiva kattokaltevuus riippuu rakennuksen 
runkosyvyydestä ja kerrosluvusta, mutta on pääsääntöisesti noin 1:2. 

 
4 JULKISIVUMATERIAALIT JA RAKENNUSTEN ILME 

 
Rakennusten materiaaleja ja ulkoasua suunniteltaessa tulee lähtökohtana pitää 
aluekokonaisuuden ja naapurirakennusten yleisilmettä. Mittasuhteiltaan tai 
ulkonäöltään räikeästi erottuvia ratkaisuja ei sallita.  

 
Julkisivumateriaaliksi suositellaan lautaverhousta tai vaaleaa rappausta. 
Tiiliverhousta voidaan käyttää harkiten, esimerkiksi puulla tai rapatuilla pinnoilla 
keventäen. 
 
Korttelin 1331 tonteilla 4-10 myös hirsirakennukset ovat sallittuja. Jotta ne soveltuvat 
aluekokonaisuuteen, niissä tulee käyttää lamellihirttä ja pieniä nurkkasalvoksia. 

 
Julkisivujen pääväriksi suositellaan vaaleahkoja värejä (keltainen, sininen, punainen, 
vihreä, beige, harmaa). Myös perinteiset värit keltamulta ja punamulta sopivat 
alueelle hyvin. Vuorilaudat ja muut yksityiskohdat vaaleita (valkoinen, vaalean 
harmaa) tai puunvärisiä. Suositeltavaa on, että naapurirakennukset poikkeavat 
väritykseltään, mutta muodostavat sopusuhtaisen kokonaisuuden. 

 
Katon tulee olla väritykseltään tumma. Kattomateriaali on vapaasti valittavissa. 
 
Yksikerroksisissa rakennuksissa riittävä julkisivukorkeus tekee rakennuksesta 
sopusuhtaisen ja ilmavan näköisen ja mahdollistaa hyötyullakon rakentamisen. 
Räystään alareunan korkeus sokkelista tulisi olla noin 270 cm. 

 
Julkisivujen käsittelyssä tulee välttää suomalaisessa pientalorakentamisessa  
vieraita muotoja ja materiaaleja kuten holvikaaria, pylväikköjä, voimakkaasti 
lohkopintaisia tiiliä tai koteloituja päätykolmioita. Myös joskus muodissa olleet 
väriyhdistelmät kuten kokonaan valkoiset julkisivut ja tummat puitteet tai punatiiliset 
julkisivut ja tummat puitteet eivät ole suositeltavia. 

 
5 AUTOTALLIT, PIHARAKENNUKSET  
 

Autotalli, autokatos, asuinrakennuksen siipiosa tai erillinen piharakennus on hyvä 
sijoittaa siten, että rakennukset muodostavat suojatun pihapiirin. Rakennettaessa 
piharakennus kiinni tontin rajaan saadaan koko piha-alue käyttöön ja vältetään 
helposti syntyvä hukkatila piharakennuksen ja naapurin rajan välissä.   
 
Piharakennuksen kattomuodon tulee olla samantyylinen kuin asuinrakennuksessa. 
Julkisivumateriaalien tulee olla samoja kuin asuinrakennuksen julkisivuissa tai 
julkisivun osissa.  Rapatulla talolla voi kuitenkin olla myös lautaverhoiltu 
piharakennus.  Piharakennuksen ja asuinrakennuksen tulee muodostaa ilmeeltään 
yhtenäinen kokonaisuus. 
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Jos autotalli tai –katos sijoitetaan asuinrakennuksen osaksi, sen tulee olla muuta 
rakennusta matalampi.  Erillisen piharakennuksen rakentamismääräykset riippuvat 
sen sijainnista naapuritontin rajaan nähden: 
 
A. Piharakennus kiinni tontin rajassa 
Enintään 40 m2:n suuruisen talousrakennuksen tai autotallin saa rakentaa kiinni 
tontinrajaan.  Rakentamisesta on sovittava naapuritontin omistajan kanssa.  Katto on 
tehtävä pulpettikattona siten, että sade- ja sulamisvedet valuvat omalle puolelle, jollei 
naapurin kanssa toisin sovita.  Palomääräysten vuoksi rajalle tuleva seinä on 
rakennettava palomuurina. 
 
B. Piharakennus alle 4 metrin päässä tontin rajasta 
Rakentamisesta on sovittava naapuritontin omistajan kanssa, kun rakennetaan alle 4 
metrin päähän rajasta.  Rakentamisessa on noudatettava palomääräyksiä  
etäisyyksistä, jotta ei vaikeuteta naapuritontin rakentamista.  Määräysten mukaan 2-
4 metrin etäisyydelle rakennettaessa on naapurin vastainen pääty osastoitava. 
 
C. Piharakennus yli 4 metrin päässä naapurin rajasta 
 
Autotallin tai –katoksen on oltava vähintään 5 metrin päässä katualueen rajasta, jos 
ajo tapahtuu suoraan kadulta, jotta tallin ovien eteen jää yksi autopaikka. 

 
6 PIHAJÄRJESTELYT 

 

Viihtyisän asuinympäristön luominen edellyttää riittäviä puu- ja pensasistutuksia. 
 

Rakennuslupaa haettaessa on asemapiirroksessa esitettävä mm. rakennusten 
sijoitus, leikki- ja oleskelupaikat, autopaikat, pyykinkuivatus- ja tomutustelineet, 
jäteastiat, sisääntulotie sekä aidat ja istutukset pääpiirteissään. 

 
 
7 AITAAMINEN 
 

Aitaamisen tavoitteena on  luoda suojaisa pihapiiri ja samalla ryhdistää 
katunäkymien ilmettä.  

 
Kadunvarren aitaaminen voidaan tehdä puusäleaidalla tai leikatulla tai vapaasti 
kasvavalla pensasaidalla. Leikattu aita syntyy esimerkiksi orapihlajasta, 
koristearoniasta tai taikinamarjasta. Sopivan korkuisia vapaasti kasvavia pensaita 
ovat esimerkiksi useimmat pensasruusut,  norjanangervo tai sinikuusama. Istutukset 
sijoitetaan 0.6 m tontinrajan sisäpuolelle.  Alueelle sopii myös kevytilmeinen, 
vaaleaksi peittomaalattu noin 1.2 m korkea puusäleaita.  Kiinteä aita ei saa ilman 
erityistä syytä olla 1,5 metriä korkeampi.  Hyvä lopputulos syntyy usein puusäleaidan 
ja pensaiden yhdistelmänä. Umpinaisia tai korkeita lauta-aitoja tai muureja ei 
suositella. 

 
Puistonpuoleinen tontinraja voidaan aidata pensasryhmällä, puusäleaidalla tai 
pensasaidalla.  Puiston puolelle voi aitaan sijoittaa kävelyportin. 

 
Tonttien välirajat toteutetaan naapurien kanssa sopien esimerkiksi vapaasti 
kasvavalla pensasaidalla tai puusäleaidalla. 
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8 LIITTYMÄ JA AUTOPAIKAT 
 

Kullekin omakotitalotontille saa rakentaa yhden ajoneuvoliittymän. 
 

Autotalli tai –katos mukaan lukien kullekin tontille on järjestettävä vähintään kaksi 
autopaikkaa asuntoa kohden. 

 
9 RADONTORJUNTA 
 

Rakentamisessa on radon otettava huomioon. Rakennuksen alapohja- ja muita 
rakenteita suunniteltaessa on varmistuttava, etteivät maaperässä esiintyvä radon tai 
muut haihtuvat kaasut pääse huonetiloihin. 

 
10 LUONNOKSET 
 

Ennen lopullisten rakennuspiirustusten tekoa on luonnokset esitettävä 
rakennustarkastajalle. Tässä vaiheessa on esitettävä myös tiedot julkisivu- ja 
kattomateriaaleista ja  julkisivuväreistä. 

 
 
11 OHJEIDEN SITOVUUS JA POIKKEAMAT 
 

Rakennusluvan myöntäminen edellyttää rakennustapaohjeiden noudattamista. 
 

Vähäisiin tarkoituksenmukaisiin muutoksiin voi luvan myöntää rakennustarkastaja. 
Maisemakuvaan oleellisesti vaikuttaviin ja periaatteellisiin muutoksiin tarvitaan 
lautakunnan lupa.  

 
12 TEKNISET JÄRJESTELMÄT 

 
VESIJOHDOT JA JÄTEVESIVIEMÄRIT 

    Vesijohdot ja jätevesiviemärit liitetään kunnan verkostoon. 
    Lisätietoja Orimattilan Vesi Oy, p. 03 888 1417. 
 
 

SADEVEDET 
Alueelle rakennetaan sadevesiviemärit, johon voidaan johtaa tonteilta tulevat 
sadevedet. 
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RAKENNUSTEN PERUSTUSVEDET 

Rakennusten perustusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, vaan ne on 
johdettava sadevesiviemäriin tai muulla hyväksytyllä tavalla. 

 
   KAUKOLÄMPÖ 

Kiinteistöt tulee liittää alueella olevaan Orimattilan lämmön 
kaukolämpöverkkoon. 

 
JÄTEHUOLTO 

Suositellaan, että jätehuoltoa varten rakennetaan naapurien kesken sopien 
yhteisiä jätekatoksia. Katos tulee sijoittaa lähelle tonttiliittymää vähintään 4 
metrin päähän muista rakennuksista. 

 
KADUT 

Tontin myyjä vastaa alueen katujen rakentamisesta ja kunta niiden 
kunnossapidosta ja lumien aurauksesta. Tontin omistaja vastaa kadun 
puhtaanapidosta tonttinsa kohdalta.  

 
SÄHKÖLIITTYMÄT 

Kymenlaakson Sähkö Oy rakentaa alueelle sähkökaapeloinnin tonttien rajalle 
saakka.   

 
   POSTILAATIKOT 

Postilaatikot sijoitetaan kadun varteen laatikkoryhmiin Itellan antamien 
ohjeiden mukaan.   
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ALUEEN ASEMAKAAVA 
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YHTEYSHENKILÖT  ORIMATTILAN KAUPUNGINTALOLLA   
 

puh   03  888 111 
sähköposti:  etunimi.sukunimi@orimattila.fi 
käyntiosoite Erkontie 9, 16300 ORIMATTILA 

 
 
 

Rakennusluvat  
Rakennustarkastaja Jorma Hämäläinen  040 521 6732 

  Apulaisrakennustarkastaja Timo Tarkkala 040 749 7065  
 
 
 Kartat, mittaus- ja korkeustiedot 

 Kartastoinsinööri Ossi Hosiaisluoma   040 734 0798 
  Kartanpiirtäjä Jaana Kettunen   03 888 1445 
 
 
 Katujen rakentaminen 
  Kaupungininsinööri Tuukka Tuomala  0400 494 433 
 
 

Vesi- ja viemäriasiat  
Orimattilan Vesi Oy, Tokkolantie 3    03 888 1417 

 
 
 
 
 

RAKENNUSPAIKKOJEN VARAUS JA MYYNTI  
 

www.aleksinpuisto.fi 
   

Kari-Markku Karjalainen      0400 - 350 133 


