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Jaakkimantien suojelukaava 

Jaakkimantien puutaloalueen suojelemiseksi on 
laadittu säilyttävä asemakaava. Asemakaavas-
sa määritellään alueen korjaus-, täydennys- ja 
uudisrakentamisen periaatteet. Kaavan määrä-
yksiä täydentää tämä rakennustapaohje. 

Mikä on rakennustapaohje? 

Rakennustapaohjeessa annetaan ohjeita ja 
malliratkaisuja pientalotonttien laajennusten 
ja piharakennusten rakentamiseen. Ohje kos-
kee muun muassa rakennusten sijoittamista 
tontille, rakennuksen mittoja ja muotoa sekä 
julkisivusommittelua ja -materiaaleja. Raken-
nustapaohjetta tulee noudattaa rakennusluvan 
saamiseksi. 

Alkuperäiset rakennukset 

Alun perin rakennustyyppi on ollut yksikerrok-
sinen yhden perheen omakotirakennus, jossa 
ullakolle on saanut rakentaa kaksi huonetta. 
Jokaiselle tontille on merkitty rakennusala, sekä 
puutarhamaisena hoidettava etupiha. 

Rakennukset sijoittuvat kadun varrelle suo-
raan linjaan etupihojen taakse. Jaakkimantien 
rakennukset edustavat kolmea eri talotyyppiä. 
Alkuperäisissä suunnitelmissa on ollut neljä ta-
lotyyppiä A, B, C ja D, mutta talotyyppiä A ei ole 
toteutettu. Asemakuvissa on osoitettu, missä 
talotyypit alueella sijaitsevat. Kaikki tyyppita-
lot ovat puolitoistakerroksisia yhden perheen 
taloja. Ensimmäisessä kerroksessa on keittiö, 
olohuone ja makuuhuone. Toisessa kerrokses-
sa on kaksi makuuhuonetta lisää. 

Rakennuksissa on käytetty laadukkaita mate-
riaaleja. Rakennuksissa on jo alunperin ollut ve-
sivessat ja saunat. Kiintokalusteista esimerkiksi 
keittiössä on laadittu SOK:n rakennusosastolla 
tarkat piirustukset. Jaakkimantien pientalojen 
rakentaminen urakoitsijan toimesta yhtä aikaa 

 on saanut aikaan, että talojen ilme on hyvin 

TALOTYYPPI D, talot 15 ja 17 

TALOTYYPPI D, talot 20 ja 22 

Yllä vasemmalla alkuperäinen julkisivu pihan 
suuntaan, jonka alla vasemmalla mahdol-
listen laajennusten esimerkkijulkisivut pihan 
suuntaan ja oikealla Jaakkimantien suuntaan 
idästä tultaessa 1:400. 
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yhtenäinen. Yksityiskohdista olennaisimpia ovat 
nurkkalautojen puute ja jiiriin tehty nurkkadetalji 
sekä ikkuna- ja ovipielien rakennustapa. 

Ikkuna- ja ulko-ovityypit ovat tärkeine detaljei-
neen olennainen osa Jaakkimantien ominais-
piirteitä. Ikkunoita ja ovia on vaihdettu uusiin 
vuosien kuluessa ja erityisesti ovien kohdalla on 
valittu sopimattomia vaihtoehtoja. Niin ikkunoi-
den kuin ovien kohdalla tulisi suosia alkuperäis-
ten korjaamista. Ikkunoiden kokoa tai määrää ei 
saa muuttaa. 

Talojen väri vaihtelee. SOK:n rakennusosastolla 
1974 laaditussa värityssuunnitelmassa on mää-
ritelty talojen ulkoseinien värit; sininen, ruskea, 
keltainen, punainen ja vihreä. Suunnitelman 
mukaan talolle määriteltyä väriä voi vaihtaa, 
mutta on huolehdittava siitä, ettei vierekkäisiin 
(vastakkaisiin) taloihin tule samaa värisävyä. 
Alkuperäinen väri on ollut kaikissa rakennuksis-
sa vaalea. 

Vesikaton olennaisimpia ominaispiirteitä ovat 
leveät räystäät, matala profiili sekä kapeat otsa-
laudat sekä avoräystäs. Katemateriaali on kai-
kissa taloissa vaihtunut alkuperäisestä tiilestä 
peltiin, joita on käytetty montaa profiilia. Värivali-
koima katoissa on moninainen. Katemateriaalin 
yhtenäistäminen ja vaihtaminen alkuperäiseen 
kattotiileen ovat suositeltavia toimenpiteitä. Tii-
lijäljitelmä- tai muuhun profiilipeltikatteeseen ei 
myönnetä lupaa. 

Laajennukset 

Jaakkimantien lisärakentaminen on tyyliltään 
alkuperäistä rakennuskantaa kunnioittava, jossa 
rakentamisen malli saadaan alkuperäisestä 
päärakennuksesta. Laajennusosan koko on 
enintään 30 m², johon voi sijoittaa esimerkiksi 
kylpy-/ kodinhoitohuoneen ja yhden huoneen. 

Talotyypin B laajennus 

Laajennuksen harjakorkeus saa olla enintään 
+4,3 m alkuperäisen asuinrakennuksen 1. ker-
roksen lattiatasosta. Katon kaltevuuden tulee 
olla 1:1,4. 

Talotyyppien C ja D laajennukset 

Laajennuksen harjakorkeus saa olla enintään 
 +3,8 m alkuperäisen asuinrakennuksen 1. ker-

TALOTYYPPI C, talot 3,5,7,9,11 ja 13 
Yllä vasemmalla alkuperäinen julkisivu pihan 
suuntaan, jonka alla vasemmalla mahdol-
listen laajennusten esimerkkijulkisivut pihan 
suuntaan ja oikealla Jaakkimantien suuntaan 
idästä tultaessa 1:400. 

TALOTYYPPI B, talot 4,6,8,10,12,14,16 ja 18 

Yllä vasemmalla alkuperäinen julkisivu pihan 
suuntaan, alla vasemmalla mahdollisten laa-
jennusten esimerkkijulkisivut pihan suuntaan 
ja oikealla Jaakkimantien suuntaan idästä 
tultaessa 1:400. 
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roksen lattiatasosta. Katon kaltevuuden tulee 
olla 1:2,5. Vaihtoehtoisesti laajennuksen katon 
saa toteuttaa päärakennuksen katon lappeen 
suuntaisena pulpettikattona, jolloin katon kalte-
vuuden tulee olla sama kuin päärakennuksessa 
1:1,9. 

Piharakennukset 

Piharakennusten tulee sopia kaupunkikuvaan ja 
kortteliin. Arkkitehtuurin tulee olla jälleenraken-
nuskauden vaatimattomaan ja koristeettomaan 
luonteeseen liittyvää. Ikkunoiden tulee olla 
yksiaukkoisia tai ainoastaan pystysuunnassa 
jaettuja. Sokkelin tulee olla rapattu tai puhtaak-
si valettua betonia. Julkisivumateriaalina tulee 
käyttää puuta. Rakennuksen runkosyvyys saa 
olla enintään 6 m. Katon tulee olla harjakatto. 
Kattokaltevuuden on oltava vähintään 1:2,5 ja 
enintään 1:1,5 ja katon harjan korkeus enin-
tään 4,2 m. Katon tulee olla mustaa tai tumman 
harmaata huopaa tai sileää peltiä tai vastaavaa 
materiaalia kuin päärakennuksen katto, pois 
lukien tiilijäljitelmä- tai muu profiilipelti. Palahuo-
pakatetta ei sallita. 

Piha 

Näkymien osalta Jaakkimantiellä ovat olennai-
sia kadun suuntainen vehreä pensasaitojen 
rajaama näkymä, sekä aidan aukoista pihoille 
aukeavat näkymät. Pihoille aukeaa käytännös-
sä kaksi näkymää, joista ensimmäinen johtaa 
melko rajattuna ja lyhyenä kävelytienä ul-
ko-ovelle ja toinen enintään 2,5 metriä leveänä 
pihatienä talon vieritse takapihalle tai autotallille. 
Nämä näkymät tulee pyrkiä säilyttämään, eikä 
niitä saa sulkea esimerkiksi näkymää estävillä 
porteilla. Myös ylileveitä aukkoja pensasaidas-
sa tulee välttää. Osassa tonteista on säilynyt 
alkuperäisen istutussuunnitelman mukainen 
tuhkapensasaita, osin tuhkapensas on korvattu 
orapihlaja-aidalla. Alun perin pihoilla on ollut 
koristepuita, jotka on monilta pihoilta poistettu. 
Piha tulee säilyttää vehreänä. Pihakiveyksissä 
tulee pyrkiä rakentamisaikakaudelle tyypilliseen 
luonnonkiven (liuskekiven) käyttöön. Kiveyksen 
tulee olla luonteeltaan väljää, tiivistä läpäise-
mätöntä pinnoitusta tulee välttää. Pihatiet ovat 
materiaaliltaan soraa tai hiekkaa, asfaltointia ei 
sallita. 

Ylhäällä esimerkki laajennuksen pohjarat-
kaisusta, jonka alla esimerkit laajennuksesta 
ikkunalla tai ovella. 

Harjakorkeus 4,2m, runkosyvyys 6m, 
kattokaltevuus 1:2,5 

Harjakorkeus 4,2m, runkosyvyys 5m, 
kattokaltevuus 1:1,5

 Esimerkkejä piharakennusten julkisivuista 
1:400. 

Esimerkkejä tontille sijoittelusta. 
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