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Tonttipuusto

- rakennuspaikalla tulee aina säästää puusto, jonka kaataminen ei ole   

välttämätöntä

- runkovauriot ja juuriston tukehtuminen tai rikkoutuminen uhkana 

säilytettävät puut suojataan rakennusaikana, eikä niiden juurilla säilytetä 

rakennustarvikkeita tai ajeta koneilla

- puu voidaan säilyttää mikäli kaivannon reunasta runkoon on väh. 2m

(kaupungin kaivuohje)

- puustokatselmus voidaan pitää kun rakennuslupahakemus on jätetty,   

katselmuksessa merkitään säilytettävät puut

- katselmus tilataan puistoyksiköstä hortonomilta: 
 Sari Kekki   p. 040-155 64 63

- mikäli puustoa ei voida säilyttää, on istutettava uusia

- Suositus: 1 puu jokaista tontin 100m2 kohti



Puun juuriston ja 

rungon suojaus



Puiden suojaus aidalla



Pihasuunnittelu

- pihan suunnittelu alkaa tarpeiden, toimintojen ja korkeusasemien määrittelystä sekä 
määräysten ja ohjeiden huomioimisesta.

 vasta lopuksi mietitään istutukset, jotka sopivat ympäröivään maisemaan. 

- naapureiden välisistä istutuksista on hyvä keskustella yhdessä ja tehdä          
yhteinen raja-aita (rajalle rakennettaessa tulee tehdä naapurin kanssa kirjallinen sopimus)

- pensasaidan istuttaminen katua tai puistoa vastaan ei vaadi lupaa, mutta aita on sijoitettava 
kokonaan tontin puolelle 

 istutus vähintään1m rajasta.

- puiston puoleiset tontin rajat on aidattava

- kadun puolen istutukset:
tontin lev kadun puolella vähintään 20 m  väh. 2 puuta ja 4 pensasta
tontin lev kadun puolella 15-20 m  väh. 1 puu ja 3 pensasta
tontin lev kadun puolella alle 15 m  istutuksia mahdollisuuksien mukaan

- suunnittelussa on huomioitava kadun näkemäalueet

- vapaasti kasvavat aidanteet ja pensasryhmät ovat 
suositeltavia ja helppohoitoisia

- pihan suunnittelussa kannattaa käyttää 
ammattitaitoista piha/maisemasuunnittelijaa



Rakentaminen

- tarvittavat luiskat sijoitetaan tontin sisälle, ei luiskia kaupungin alueelle   

tai naapurin rajalle

- maamassojen, kaadettujen puiden, risujen tai kivien väliaikainenkaan  

varastointi kaupungin alueella ei ole sallittua

-tontille kuljetaan rakentamisaikana kadun kautta

Omakotiasujan velvoitteet tontin ulkopuolella

- katualueen nurmikon hoito on tontin myynti/vuokrasopimuksen ja 

kunnossapitolain velvoite

- kunnossapitolaki velvoittaa katualueen puhtaanapitoon



Perinteinen sadeveden varastointi

Hulevedet (rakennetuilla alueilla poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä)

Huleveden

käsittely 

on täynnä 

mahdollisuuksia

(sen ei tarvitse aina olla 

vakavaa ja tylsää)



Hulevedet 

-Palojoen varren alue on enimmäkseen savea (osittain moreenia )

 huleveden imeyttäminen ei onnistu (helposti)

 viivyttämistä voidaan käyttää vesielementtinä pihalla

-kattovedet suositellaan johdettavan suoraan putkeen

-mikäli varastoidaan vettä säiliöön =>  säiliön tilavuus 1 m3 / läpäisemätön 

pintaneliömetri & säiliössä oltava ylivuoto mielellään sadevesiviemäriin.

- tontin haltijan tulee huolehtia kustannuksillaan 

hulevesiviemäröintinsä yhteydessä tonttiin rajoittuvilta 

puistoalueilta sekä puistopoluilta, joilla ei ole yleistä sade-

viemäriverkkoa, tontille mahdollisesti valuvien pinta-

vesien poisjohtamisesta.



Huleveden viivytys     (kuvat: Jyväskylän asuntomessuilta)

pihan suunnittelussa kannattaa käyttää 

ammattitaitoista maisemasuunnittelijaa



Asemakaava

-lähivirkistysalue



Lähivirkistysalueen luonnosraakileen alkua

Leikkipuisto



Kiitos!


