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yleistä

Nämä rakennusohjeet koskevat Manninmäen pientalokortteleita 1611 – 1616. Ohjeet ovat luonteel-
taan neuvovia ja ohjaavia, eivät sitovia. Ohjeiden tarkoitus yhdessä asemakaavan ja sen määräys-
ten kanssa on pyrkiä ohjaamaan tulevaa rakentamista alueella muodostumaan yhtenäiseksi. Neu-
vottelemalla jo suunnittelun alkuvaiheessa rakennusvalvonnan kanssa rakennussuunnitelmista
varmistetaan parhaiten uuden rakennuksen soveltuvuus tontille.
Tavoitteena on, että Manninmäen alueelle muodostuu yleisilmeeltään sopusuhtainen ja perusole-
mukseltaan yhtenäinen rakennettu miljöö. Tästä johtuen suositellaan, että suunnitteluun panoste-
taan ja pitäydytään ulkoarkkitehtuuriltaan, pohjaratkaisuiltaan sekä materiaalivalinnoiltaan selkeis-
sä ratkaisuissa.
Rakennusten keskenään sama massoitteluperiaate, kattoratkaisu ja -kulma sekä rakennusten si-
joittuminen tontille ovat tekijöitä, jotka luovat alueelle yhtenäisyyttä. Tästä syystä on tärkeää, että
rakennettavaa rakennusta tarkastellaan osana kortteli- ja katukokonaisuutta.

rakennusten koko ja muoto

Asuinrakennuksissa suositellaan käytettäväksi selkeitä rakennusmassoja sekä pääsääntöisesti
harjakattoa, jotta aikaansaadaan yhtenäinen kattomaisema. Manninmäen alueelle suositellaan
rakennettavaksi arkkitehtuuriltaan selkeän moderneja asuinrakennuksia. Rakentajia/rakennuttajia
kehotetaan valitsemaan ammattitaitoinen pääsuunnittelija.
Rakennukset suositellaan toteutettaviksi kapearunkoisina. Pääasuinrakennus suositellaan raken-
nettavaksi kaksikerroksisena. Perusmassaan kannattaa lisätä kuisteja, viherhuoneita ja terasseja.
Ylikorkeita sokkeleita on vältettävä.

katot ja kattomateriaali

Alueelle soveltuvia kattomuotoja ovat harja- ja pulpettikatto. Mansardi-, auma- tai tasakattoista
rakennusta ei tulisi rakentaa alueelle. Suositeltava kattokaltevuus harjakatossa on 1:1,5 – 1:2. Har-
jan suunta on osoitettu havainnekuvassa.
Kattomateriaaliksi sopii tiili, pelti tai huopa. Materiaaleja, jotka matkivat toisten katemateriaalien
ulkonäköä, kuten tiiltä jäljittelevä peltikate tai palahuopakate tulee välttää.



julkisivumateriaali ja –väritys

Suositellaan, että julkisivuissa käytetään yhtä selkeää päämateriaalia. Rakennusten pääjulkisivu-
materiaali voi olla peittomaalattu lautaverhous, puhtaaksimuurattu poltettu tiili tai rappaus. Jul-
kisivuissa ei hyväksytä jäljitelmämateriaaleja.
Alueelle ei hyväksytä pyöröhirsi- ja/tai pitkänurkkarakennusta.
Julkisivujen käsittelyssä ja värityksessä tulee pyrkiä rauhalliseen yleisilmeeseen. Julkisivuissa suo-
sitellaan käytettäviksi lämpimiä värisävyjä. Tiilijulkisivujen värit on oltava tasaiseksi poltettuja vaa-
leita sävyjä, myös saumavärin tulee olla vaalea. Rakennuskohtaiset värityssuunnitelmat tulee esit-
tää rakennustarkastajalle viimeistään rakennuslupavaiheessa värimalleineen.

rakennusten sijoittuminen tontille

Rakennusten pääharjan suunta on osoitettu alueen havainnekuvassa. Rakennusten sijoittamisella
tontille tulee mahdollisuuksien mukaan rajata ja jäsennöidä piha-aluetta sisääntulopihaan ja suo-
jaisaan oleskelupihaan. Pihatilaa on hyvä rajata lisäksi puu- ja pensasistutuksin.
Rakennusten vähimmäisetäisyys tontin rajoista on 4 metriä, ehdottomasti vähintään 8 metriä naa-
puritontilla olevasta tai sille tulevasta rakennuksesta.

aidat

Tontit on mahdollista aidata joko pensasaidoin tai puurakenteisella aidalla. Tonteille on merkitty
kadun varteen istutettava alueen osa. Tälle alueelle suositellaan istutettavaksi pensasaitoja, mikäli
mahdollista.
Aitaamistapa tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Rakennettavasta aidasta esite-
tään piirros, jotta voidaan arvioida aidan yhteensopivuutta rakennusryhmittäin. Tonttien välisten
rakenteellisten aitojen perustukset ulottuvat yhtä paljon kummankin tontin puolelle.

autosuoja- ja talousrakennus

Alueelle suositellaan rakennettavaksi asuinrakennuksesta erillinen autosuoja-/talousrakennus ha-
vainnekuvan mukaisesti. Autotallin/-katoksen eteen on varattava oman tontin puolelle vähintään
auton vaatima tila. Tontin pihatilaa rajaamaan voi rakentaa myös kaksi erillistä piharakennusta.
Autosuoja-/talousrakennusten tulee muodostaa asuinrakennuksen kanssa arkkitehtuuriltaan, mate-
riaaleiltaan, väreiltään ja massoittelultaan sopusuhtainen kokonaisuus. Piharakennuksen tulisi olla
päärakennusta vaatimattomampi ja yksinkertaisempi.



jäteastiat

Tonttikohtaiset jäteastiat suojataan siistillä aitauksella ja/tai rajataan istutuksin. Jäteastioiden sijoi-
tus esitetään pihasuunnitelmassa.

tontin käyttösuunnitelma

Ennen rakennusluvan hakemista suositellaan tehtäväksi tontin käyttösuunnitelma, joka esitellään
rakennusvalvonnassa. Suunnitelmassa esitetään mm. rakennusten sijoittelu tontille, pihajärjestelyt
materiaaleineen sekä istutukset.
Tonteilla sallitaan yksi ajoliittymä tonttia kohden. Liittymän leveys on enintään neljä metriä.

perustustapa

Tonttikohtaiset pohjatutkimukset on tehtävä rakennusten sijoitusten edellyttämiin paikkoihin perus-
tamistavan selvittämiseksi.

istutukset

Aluetta rajaamaan istutetaan yhtenäinen vaahterarivistö. Tonteille, jotka rajautuvat Suontaustan-
tielle, Mannintielle sekä Hevoshaankadulle on istutettava vaahterat 12 metrin välein havainneku-
van mukaisesti.
Kaupungin puistotyönjohtajalta saa tarvittaessa ohjeita alueelle soveltuvista puulajeista ja pen-
saista.
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