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1. RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN OIKEUSVAIKUTUKSET
Nämä rakentamistapaohjeet ovat laadittu kaupunkirakenneyksikön kaavoituksessa (Jukka Haltilahti) yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa.
Rakentamistapaohjeet ovat osa Hukanhaudan vanhan alueen asemakaavan
muutosta, jonka Joensuun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt __.__.2013
(§__). Kaavaan sisältyy määräys, jonka mukaan rakentamistapaohjeita tulee
noudattaa kaavassa sk-1 -merkinnällä osoitetulla alueella.
Rakentamistapaohjeita noudatetaan kuten muitakin asemakaavan määräyksiä. Ohjeet on koottu erilliseksi asiakirjaksi niiden yksityiskohtaisuuden
vuoksi.
Rakentamistapaohjeissa on esitetty lisä- ja uudisrakentamisen periaatteita,
joita voidaan soveltaa myös muulla kaava-alueella rakentamisen sovittamiseksi kunkin osa-alueen kulttuuriympäristöön ja vallitsevaan rakennuskantaan. Rakentamistapaohjeet eivät kuitenkaan ole näillä alueilla sitovia, vaan
näillä alueilla on mahdollista toteuttaa myös toisenlaisia, alueen luonteeseen
ja vallitsevaan rakennustapaan soveltuvia ratkaisuja.
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2. LÄHTÖKOHDAT
2.1

HUKANHAUDAN VANHAN ALUEEN KAAVAMUUTOS

2.1.1

Sijainti ja kaava-alueen kuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Joensuun kantakaupungissa pääosin Hukanhaudan
(15) kaupunginosassa. Kaupungin keskustaan torille tulee suunnittelualueelta
matkaa hieman yli 3 kilometriä. Niinivaaran palvelukeskittymään tulee lyhimmillään matkaa vain noin 200 metriä. Suunnittelualuetta halkoo merkittävinä kokoojakatuina pohjois-eteläsuunnassa Niinivaarantie ja etelässä on
osin kaava-alueen rajaajanakin Hukanhaudantie. Lännessä alueen laidalla on
Tapionkatu. Pohjoisessa ja idässä rajaajina toimivat mm. Hukanhaudan ja
Niinivaaran kaupunginosia toisistaan erottavat laajat puistoalueet.

Kuva 1. Kaavamuutosalueen sijainti Joensuun keskustaan nähden.
Suunnittelualueen rakennetut korttelit ovat lähes kokonaan pientaloasutusta.
Vain Niinivaarantien varrella on kaupallisten toimintojen korttelialue nro
1522 ja kerrostaloja korttelissa 1531. Lisäksi Tapionkadun eteläkulmassa on
II -kerroksisia rivitaloja ja Keinälänkadulla laajahko rivitalokortteli nro 1512.
Alueella havaitaan monin paikoin 40–60 -vuotta vanhan asutuksen vaikutus
vehreänä ja lähes puistomaisena ympäristönä vanhoine puineen.
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Alueen kaavoitushistoria
Rakentamistapaohjeisto liittyy ns. Hukanhaudan vanhan alueen kaavan ajantasaistamiseen. Kaavamuutosalue sijaitsee Joensuun kantakaupungin kaavaalueella pääosin Hukanhaudan (15) kaupunginosassa, sen pohjoislaidalla.
Pieni osa kaavamuutosaluetta on myös Niinivaaran (5) kaupunginosan puolella.

Kuva 2. Kaavamuutosalueen sijainti Hukanhaudan ja Niinivaaran kaupunginosiin nähden.
Koko suunnittelualueella oli kaavamuutosta laadittaessa voimassa 23 eri
asemakaavaa. Niinivaaran ensimmäinen asemakaava on vuodelta 1958, josta
on pieniä palasia mukana kaavamuutoksessa. Hukanhaudan puolella on laajoilla alueilla edelleen voimassa vuoden 1959 ensimmäinen asemakaava. Tätä
kaavaa on päivitetty yksittäisinä kohteina ja erilaisina kokonaisuuksina 1960
luvulta lähtien pääasiassa 1980 -luvun puoliväliin saakka. Tuorein alueen
kaava on Hukanhaudan kaupunginosan puolella Hukanhaudantien kaava
vuodelta 1998 ja Niinivaaran puolelta mukana on puistoaluetta, jonka kaava
niinkin tuore kuin vuodelta 2010.
2.2

RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN TARVE
Joensuun alueella rakentamistapaohjeita on laadittu vain Otsolan ja Kanervalan pientaloalueelle liittyen vuosien 1991 ja 1992 kaavamuutoshankkeisiin
1940–1960 -lukujen pientaloalueilla. Ohjeen tavoitteena on jo tuolloin ollut:
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selvittää nykyisille kiinteistön omistajille ja rakennussuunnittelijoille
näiden alueiden rakentamisperinnettä.
antaa suunnitteluohjeita kaikkiin yksityiskohtiin, joilla on olennaista
vaikutusta rakentamistyylin ja alueen luonteen säilymiseen.
antaa rakentamishankkeen suunnitteluun, lupamenettelyyn ja toteutukseen liittyviä ohjeita sekä lisäksi
vähentää rakentamisvirheitä, säästää kustannuksia ja lisätä edelleen
rakennusten ja ympäristön arvoa.
Kaavamuutosalueella havaittiin olevan kulttuurihistoriallisesti ja myös alueiden miljöö huomioiden merkittäviä yhtenäisiä rakennettuja kokonaisuuksia.
Näiden erityispiirteiden huomioiminen ja suojelu eivät ole kulttuurihistoriallisesti tärkeimmillä alueilla mahdollisia pelkästään kaavamääräyksin. Rakennusten muutoksiin, laajennuksiin ja uudisrakentamiseen tarvittiin tarkemmat
ohjeet alueen arvojen säilyttämiseksi.
Kanervalan ja Otsolan rakentamistapaohjeita on noudatettu aluetta koskevissa lupamenettelyissä ja päätöksissä ja alueet ovat edelleen säilyttäneet
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan luonteensa.

3. PERUSSELVITYKSET
Rakentamistapaohjeet perustuvat Hukanhaudan alueesta laadittuihin selvityksiin, jotka esitellään lyhyesti tässä luvussa.
3.1

HUKANHAUDAN VANHA ALUE, SELVITYS RAKENNETUSTA YMPÄRISTÖSTÄ
2010
Hukanhaudan vanhan alueen selvityksessä arvioitiin alueen kaupunkikuvaa
kultakin kadulta ja laajempana kokonaisuutena sekä inventoitiin rakennettu
ympäristö ja rakennuskanta tonttikohtaisesti. Selvityksessä osoitettiin kunkin
alueen ominaispiirteet ja arvokkaat luonnonkohteet sekä arvokas rakennettu
ympäristö. Selvitys on toiminut pääasiallisena tausta-aineistona, kun kaavatyön kuluessa on tehty ratkaisuja tonttien rakennusoikeuksista ja suojelutavoitteista. Alla on esitetty esimerkki selvityksessä muodostetuista mahdollisista muutosalueista sekä havaittujen rakennussuojelullisten arvojen alustavasta alueellisesta sijoittumisesta ja kaupunkikuvallisesta luokituksesta.
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Kuva 3. Alustava hahmotelma alueen maankäytöstä ja rakennetun ympäristön arvoista.
3.2

ALUEIDEN RAKENTUMINEN
Alueiden rakentamisajankohtia sekä mahdollisia muutoksia kuvaavia tekijöitä on kuvattu alla esitetyssä taulukossa kultakin kaava-alueen kadulta. Luokitus perustuu kullekin asuinrakennukselle rekisterissä ilmoitettuun rakentamisvuoteen. Tilasto ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Mikäli esim. alkuperäinen asuinrakennus on peruskorjattu ja samalla laajennettu tai muutoin muutettu merkittävästi, on se mahdollisesti saanut rekisteriin uuden rakentamisvuoden eikä silloin selvästi eroa esim. saman ajan oikeasta uudisrakennuksesta. Sinällään rekisterin ominaisuuksista mahdollisesti johdettu virhe ei ole
olennainen, sillä se antaa joka tapauksessa tietoa alueella tapahtuneista merkittävistä muutoksista.
Taulukko 1. Kaavamuutosalueen rakentamisajankohdat ja rakennuskannan
alkuperäisyys kaduittain.
RAKENTAMIS- RAKENNUSKANNAN
KATU
AJANKOHTA
ALKUPERÄISYYS
Tapionkatu
1970–1975
alkuperäinen, uudehko
Näädänkatu
1959–1962
vaihteleva, uusiutumassa
Mäyränkatu
1960–1962
alkuperäinen
Saukonkatu
1959–1964
alkuperäinen
Hillerinkatu
1962–1964 /
vaihteleva, muuntunut
(1945-2001)
Keinälänkatu
1651–1957
osin alkuperäinen
Notkokatu
1926–1989
vaihteleva
Santalankatu
1929–1975
vaihteleva, muuntunut
Päästäisenkatu
1953–1986
vaihteleva
Niinivaarantie
1961–1971
vaihteleva, muuntunut
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Sauvatie
Jalaksentie
Kalhunkatu
Sivakantie
Majavakatu
Kulmalankatu

3.3

1963–1968
1946–2000
1963–1966
1964–1985
1965–2000
1951–1958
(1928–1970)

alkuperäinen
vaihteleva, muuntunut
alkuperäinen
alkuperäinen, uudehko
muuntunut, uudehko
osin alkuperäinen

ASUKASKYSELY 2010
Alueelle tehtiin asukaskysely, jolla kartoitettiin tonttikohtaisesti erityisesti
tarvetta lisä- tai uudisrakentamiselle. Alueelle jaettiin 173 kpl. kyselylomaketta. Näiden vastausprosentti oli hyvä (56%) ja antoi siten luotettavaa tietoa.
Vastauksia käytettiin todentamaan mm. eri alueiden muutospainetta korttelikohtaisesti sekä määrittämään mm. kullekin alueelle tarpeellinen ja soveltuva rakennusoikeuden määrä myönnettyjen poikkeamisten, tiedusteluiden ja
vastausten perusteella. Tavoitellun rakentamisen määrää tutkittiin lisäksi
suhteessa suojelullisiin tavoitteisiin.
Kyselyssä kartoitettiin samalla muita alueen elinympäristön vahvuuksia, liikenneoloja ja viheralueiden ominaisuuksia sekä kehitystoiveita kaavaratkaisun pohjaksi.

3.4

ASEMAKAAVASSA RATKAISTAVAKSI MUODOSTUNEITA KYSYMYKSIÄ
Tehtyjen selvitysten perusteella asemakaavan muutoksella ratkaistaviksi kysymyksiksi muodostui seuraavia teemoja.

3.4.1

Tonttikohtainen lisärakentaminen erityisesti asukaskyselyn perusteella
Noin 20 %:lla oli uudisrakennustarvetta. Näistä puolella oli tavoitteena rakentaa varastotiloja ja joista yleisin tarve oli autotallille. Kolmannes halusi lisää asuintiloja. Tarvittavien asuintilojen lisäys vaihteli 15-200 k-m2, ollen
keskimäärin noin 70 k-m2. Vastanneista suurin osa tiesi, että heillä on riittävästi rakennusoikeutta aikeensa toteuttamiseksi (68%). Toisaalta loppu kolmannes taasen luuli, että heillä ei ole riittävästi rakennusoikeutta. Tähän oli
todennäköisesti syynä vanhojen kaavamääräysten tulkinnan monimutkaisuus. Vain alueilla, joissa voimassa olevissa kaavoissa kokonaisrakennusoikeus jäi alle 200 k-m2:iin, oli myönnettyjä poikkeamisia rakennusoikeuden
suhteen. Muutoin juuri missään esille tulleessa lisärakentamistarpeessa ei ollut todellisuudessa puutetta kokonaisrakennusoikeudesta. Rakennuskohtaisesti nähtiin erityisesti autokatosten/autotallien sijoittaminen ongelmallisena. Lisäksi koettiin hankalaksi rakennusoikeuden jakautuminen eri rakennustyyppien kesken.
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Muu lisärakentaminen
Muutosta kestävillä alueilla tutkittiin uudis- ja täydennysrakentamista suhteessa kunkin tontin ja korttelialueen rakennusoikeuteen ja rakennusaloihin.
Lisäksi tavoitteena on edistää mahdollisuuksien mukaan mm. laajojen tonttien jakamista pienempiin osiin, samalla huomioiden mm. lähinaapurit. Rakentamista ei tulisi ohjata tarpeettomasti niillä alueilla, joilla ei ole erityisiä
kulttuurihistoriallisia arvoja.
Korttelissa 1570 sijaitsevat Joensuun Ellin opiskelija-asunnot puretaan huonokuntoisina. Tällöin korttelialue on mahdollista suunnitella kokonaan uudelleen. Leikkialueet keskittyvä tulevaisuudessa mm. viereisen koulun alueelle, jolloin Ellin tontin pohjoispuolella oleva pieni leikkialue poistuu käytöstä.
Tämä antaa pienelle viheralueelle uusia maankäytön mahdollisuuksia.
Täydennysrakentamiskohteissa tutkitaan viheralueiden muuttamista tonttimaaksi. Tällaiset kohteet tulee toteuttaa siten, että siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa muulle lähiympäristön asutukselle tai ympäristöarvoille.
Niinivaarantie ja Hukanhaudantie ovat merkittäviä melun aiheuttajia. Näiden katujen varsilla on tavoitteena uudistaa rakennuskantaa paremmin melua sietäviksi sekä suojata tehokkaammalla rakentamisella ja rakenteilla taustan asuinalueita.

3.4.3

Kulttuurihistoriallisten arvojen suojelu
Selvityksien pohjalta rakennusperinteen ja miljöön näkökulmasta päädyttiin
seuraaviin yleisiin kaavamuutoksen tavoitteisiin:
Määritetään ne alueet, joilla on erityisenä tavoitteena säilyttää oleva miljöö ja rakennuskannan luonne.
Suojelumääräykset suhteutetaan kunkin alueen luonteeseen ja arvoihin.
Uudisrakentamisen ja täydennysrakentamisen on sopeuduttava ympäristöönsä ja asetettuihin suojelullisiin tavoitteisiin.

3.4.4

Liikenteelliset ratkaisut
Kaavan valmisteluvaiheessa tuli esiin Hukanhaudan koulun laajentamissuunnitelmat. Sekä ajoneuvoliikenteen että kevyen liikenteen lisääntyessä erityisesti Tapionkadulla, Näädänkadulla ja Kärpänkadulla muutetaan viheralueita ja tonttimaata katualueiksi. Tällä mahdollistetaan turvallisten kevyen liikenteen väylien rakentaminen sekä varaudutaan tuleviin muutoksiin. Nämä
kaavaratkaisut koskevat sk-1 alueen tontteja vähäisesti vain Mäyränkadun
eteläkulmassa.
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4. RAKENTAMISTAPAOHJEET sk-1 ALUEILLE
4.1

ASEMAKAAVAN MÄÄRÄYKSET
Kaava-alueen sk-1 osa-alueet on osoitettu vain erillispientalojen (AO) korttelialueille. Alla on esitetty kaavakartan sanalliset yleiset ja erityismääräykset.
Tekstissä on korostettu niitä määräyksiä, joilla sopeutetaan lisä- ja uudisrakentamista erityisesti erillispientalojen korttelialueiden kulttuurihistoriallisiin
arvoihin ja muuhun arvokkaaseen miljööseen.

4.1.1

Yleiset määräykset
1. Laajennettaessa olemassa olevaa rakennusta tulee noudattaa olemassa
olevan rakennuksen kattomuotoa, kattokaltevuutta ja ikkunajakoa.
2. Talousrakennusten tulee olla yksikerroksisia ja julkisivujen on oltava peittomaalattua puuta.
3. Talousrakennuksen saa sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle vähintään 2
metrin päähän tontin rajoista ja naapurin luvalla lähemmäksi, mutta ei kuitenkaan istutettavalle tontin osalle tai 8 metriä lähemmäksi naapurin asuinrakennusta. Rakennuksiin tai katoksiin rakennettavia uusia autopaikkoja tai
talousrakennusta ei saa rakentaa 6 metriä lähemmäksi katualuetta ellei kaavassa toisin osoiteta.
4. Mikäli nykyisten rakennusten, talousrakennusten ja katosten lukumäärä,
yhteenlaskettu pinta-ala, muoto tai sijainti poikkeaa kaavassa määritellystä,
ovat niiden rakennuslupaa vaativat korjaustoimenpiteet mahdollisia.
5. Ajoneuvoliittymää tontille ei saa järjestää Hukanhaudantieltä tai Niinivaarantieltä jos tontti rajoittuu myös muuhun sivukatuun ja liittymä on sen
kautta kohtuudella järjestettävissä. Korttelissa 1518 AP-tonteilla tulee useaa
tonttia koskevissa merkittävissä uudisrakennuskohteissa järjestää tonttiliittymä ensisijaisesti sivukadulta toisen tontin kautta tai toissijaisesti yhdistää
tonttiliittymä viereisten tonttien väliselle rajalle.
6. Tonttien ja katualueiden rakentamattomille osille jäävää kookasta puustoa
ei saa ilman erityistä syytä hävittää.
7. sk-1-alueilla tulee rakentamisessa noudattaa Hukanhaudan kaupunginosan
kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille laadittuja rakentamistapaohjeita,
jotka ovat kaavaselostuksen liitteenä 9. Rakentamistapaohjeita voidaan käyttää lähtökohtana myös muita AO-korttelialueita koskevissa rakennushankkeissa.

4.1.2

Erityismääräykset
AO -korttelialueet:
1. Samassa rivissä tai ryhmässä olevien rakennusten kattokaltevuuden ja harjan suunnan on oltava sama. Määräys ei koske korttelia 1519.
2. Rakennukset ja pihaa rajaavat aidat on rakennettava siten, että ne ovat sopusoinnussa ympäristön rakennusten kanssa julkisivujen, rakennusaineen,
mittasuhteiden, pintojen ja värityksen suhteen.
3. Talousrakennukseen saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työtiloja.
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4. sk-1 -alueilla tontin kadunpuoleiselle osalle saa sijoittaa vain yhden talousrakennuksen, jonka enimmäispinta-ala on 30 m2. Talousrakennus on ensisijaisesti tarkoitettu autosuojalle. Määräys ei koske enintään 4 m2 jätesuojaa
eikä korttelia 1531.
5. Tontille saa tehdä yhden ajoneuvoliittymän, jonka leveys tontin rajalla on
enintään 4,5 metriä.
AP, AR ja AKR -korttelialueet:
1. Mikäli AP-korttelialueet toteutetaan erillispientaloina, paritaloina tai vastaavina, noudatetaan niissä AO -korttelialueita koskevia määräyksiä.
2. Tontit tulee aidata Hukanhaudantien ja Niinivaarantien puoleisilta rajoiltaan umpinaisella melua vaimentavalla puuaidalla, jonka korkeus tulee olla
vähintään 180 cm ja enintään 220 cm maanpinnantasosta mitattuna. Aitojen
tulee muodostaa yhdessä tontin muun rakentamisen kanssa piha-alueen melua vähentävä kokonaisuus.
3. Rakennusten yhtenäisen julkisivun pituus saa olla enintään 18 metriä.
Asuntojen ikkunat eivät saa suuntautua vain yhteen ilmansuuntaan.
4. Tonteille on varattava leikkiin tai asukkaiden muuhun oleskeluun tarkoitettua aluetta vähintään 25 m2 asuntoihin käytettyä kerrosalan 100 m2 kohden. Tälle alueelle on oltava asunnoista välitön kulkuyhteys.
5. Tontille saa tehdä yhden ajoneuvoliittymän, jonka leveys tontin rajalla on
enintään 6 metriä.
6. Korttelissa 1570 asuinrakennukseen saa toteuttaa enintään 1,5 asuntoa
kutakin rakennettavaa 100 k-m2 kohden.
AL ja K -korttelialueet:
1. Asuinrakentamisen osalta noudatetaan AP, AR ja AKR -korttelialueiden
määräyksiä.
2. Liiketiloja saadaan sijoittaa vain rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen.
3. Liike- ja toimistorakennusten tontti on aidattava asuintonttien rajalta melua ja maisemallista häiriötä vähentävin aidoin tai rakentein.
4. Tontille saa tehdä yhden ajoneuvoliittymän, jonka leveys tontin rajalla on
enintään 6 metriä.
4.1.3

Autopaikkoja koskevat määräykset
1. Tontille on varattava autopaikkoja seuraavasti:
- erillispientalot: 1,5 autopaikkaa asuntoa kohti, kuitenkin vähintään kaksi autopaikkaa tonttia kohti.
- rivitalot ja kytketyt talot: 1,25 autopaikkaa asuntoa kohti.
- kerrostalot: 1,15 autopaikkaa asuntoa kohti.
- Liike- ja toimistohuoneistot: 1 autopaikka/50 k-m2
2. Muilla kuin erillispientalojen tonteilla pysäköintialueet on erotettava istutuksin jalankulkuun ja oleskeluun tarkoitetuista alueista.
3. Muilla kuin erillispientalojen tonteilla pysäköimispaikoista saa kattaa enintään 50% ja autosuojan enimmäispituus saa olla 30 metriä.
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4.2

ASEMAKAAVAKARTAN MÄÄRÄYKSIÄ TARKENTAVAT RAKENTAMISTAPAOHJEET

4.2.1

Uusi rakennus
1. Olemassa olevan asuinrakennuksen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksella voidaan sallia vain erityisestä syystä.
2. Uudisrakennus on sovitettava alueen muuhun rakennuskantaan ja miljööseen erityisen huolellisesti.
3. Asuinrakennukselle ei saa myöntää purkamislupaa muuten kuin korvaavan uudisrakennuksen rakennusluvan myöntämisen yhteydessä.

4.2.2

Rakennuksen laajentaminen
4. Asuinrakennuksen laajennusosan tulee olla alisteinen olemassa olevaan
rakennukseen nähden, ellei maasto-olosuhteista muuta johdu.
5. Yksikerroksisissa asuinrakennuksissa tulee rakennusta jatkettaessa käyttää ensisijaisesti julkisivun porrastusta.
6. Rakennusten kadun puoleisen yhtenäisen julkisivun pituus saa olla enintään 15 metriä.

4.2.3

Rakennuksen korjaaminen tai perusparannus
7. Perusparannushankkeissa tulee säilyttää alkuperäisen rakennuksen
luonne ja alueelle tyypillinen väritys.
8. Jos rakennuksen ulkonäkö on aiemmissa korjauksissa muutettu alueelle
sopimattomaksi, tulee korjaustöissä pyrkiä palauttamaan rakennuksen
alkuperäinen ulkoasu.

4.2.4

Aidat ja rakenteet
9. Rakennettaessa tai uusittaessa aitoja ja pensasaitoja, tulee noudattaa kyseisellä alueella vallitsevaa tapaa.
10. Muurien ja rakenteiden tulee olla kunkin alueen rakentamisajankohdalle
tyypillisiä tai muutoin alueen miljööseen sopivia.
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ESIMERKKEJÄ RAKENNUSTEN SIJOITTAMISESTA TONTILLE ALUEITTAIN
Alla esitetyissä tonttikohtaisissa esimerkeissä on tutkittu laajennusten sijoittumista suhteessa olemassa olevan asuinrakennuksen ulkomuotoon ja tontin
muuhun rakentamistapaan. Esimerkeissä ei ole huomioitu esim. sisätilojen
vaikutusta todellisiin laajennusmahdollisuuksiin. Yhden tontin laajennusesimerkki voi soveltua toiseenkin saman talotyypin kohteeseen.

4.3.1

Mäyränkadun itäpuoli

Kuva 4. Mäyränkadun sk-1 alueen asuinrakennusten suositeltavia laajennussuuntia.
Mäyränkadun itäpuolella rakennukset sijaitsevat kadulta nähtynä ylärinteessä. Asuinrakennuksissa on tällöin nähtävissä kadulta rinteeseen upotettuja
kellaritiloja ja autosuojia. Varsinaiset asuintilat ovat pääasiassa ylärinteen
puolella maan tasalla. Rakennuksen laajentaminen ylärinteen suuntaan vaatii
laajennusosan osittaista upottamista rinteeseen tai toissijaisesti sen sijoittumista hieman ylemmäs olemassa olevaan harjalinjaan nähden. Taloa jatkettaessa julkisivun suuntaisesti tai laajennettaessa osin alarinteen puolelle, saattaa maaston muotojen johdosta laajennusosaan muodostuu korkea sokkeli.
Tällöin laajennusosaan tulee tehdä ikkunallisia kellaritiloja tai maastoa muotoilla näkyvän sokkelin madaltamiseksi. Erillisen rakennuskantaan soveltuvan alaltaan enintään 30 m2 autokatoksen saa rakentaa kadun ja asuinrakennuksen väliin.
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Saukonkatu

Kuva 5. Saukonkadun sk-1 alueen asuinrakennusten suositeltavia laajennussuuntia.
Saukonkadun itäpuolella rakennukset sijaitsevat kadulta nähtynä ylärinteessä.
Asuinrakennuksissa on rinteeseen upotettuja kellaritiloja ja autosuojia. Varsinaiset asuintilat ovat pääasiassa ylärinteen puolella maan tasalla. Rakennuksen laajentaminen ylärinteen suuntaan vaatii laajennusosan osittaista upottamista rinteeseen tai toissijaisesti sen sijoittumista hieman ylemmäs olemassa olevaan harjalinjaan nähden. Taloa jatkettaessa julkisivun suuntaisesti tai
laajennettaessa osin alarinteen puolelle, saattaa maaston muotojen johdosta
laajennusosaan muodostuu korkea sokkeli. Tällöin laajennusosaan tulee tehdä ikkunallisia kellaritiloja tai maastoa muotoilla näkyvän sokkelin madaltamiseksi. Erillisen rakennuskantaan soveltuvan alaltaan enintään 30 m2 autokatoksen saa rakentaa kadun ja asuinrakennuksen väliin.
Saukonkadun länsipuolella rakennukset sijaitsevat kadulta nähtynä sen tasalla tai alarinteessä. Asuinrakennuksissa on rinteeseen upotettuja kellaritiloja ja
asuintiloja sisäpihan puolella. Pääasialliset asuintilat ovat ylärinteen puolella
maan tasalla. Rakennuksen laajentaminen alarinteen puolelle ei vaadi kadun
puolelle tapahtuvia maanpinnan muutoksia ja on siten helpommin sovitettavissa alueen katunäkymään. Taloa laajennettaessa alarinteen puolelle, saattaa
maaston muotojen johdosta laajennusosaan muodostuu korkea sokkeli. Tällöin laajennusosaan voi tehdä ikkunallisia asuin- ja kellaritiloja tai maastoa
muotoilla näkyvän sokkelin madaltamiseksi. Erilliset talousrakennukset tulee
sijoittaa tontin sisäosiin. Niitä ei saa rakentaa kadun ja asuinrakennuksen väliin.
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Keinälänkadun eteläpuoli

Kuva 6. Keinälänkadun sk-1 alueen asuinrakennusten suositeltavia laajennussuuntia.
Keinälänkadun eteläpuolella asuinrakennukset sijaitsevat kadulta nähtynä
maanpinnan tasalla, mutta sisäänvedettyinä tontille. Rakennusten linja on
yhtenäinen. Asuinrakennuksissa on kellaritiloja ja erikseen tontilla olevia talousrakennuksia. Varsinaiset asuintilat ovat maan tasalla ja toisessa kerroksessa. Rakennuksen laajentaminen tulee tehdä joko julkisivua pidentämällä
ilman porrastusta tai kadunsuuntaisen harjan vastaisesti kohden tontin sisäosia. Julkisivun pidentäminen johtaa monessa tapauksessa pihatien uudelleen järjestelyihin. Erilliset talousrakennukset tulee sijoittaa tontin sisäosiin.
Niitä ei saa sijoittaa kadun ja asuinrakennuksen väliin.
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Sauvatie ja Kalhuntie

Kuva 7. Sauvatien ja Kalhuntien sk-1 alueen asuinrakennusten suositeltavia
laajennussuuntia.
Sauvatien pohjoispuolen ensimmäisellä tontilla on asuinrakennus rakennettu
Hukanhaudantien suuntaisesti. Sen suositeltava laajennussuunta on muodoltaan vastaava kulmittainen kuin muilla tonteilla 5–9. Tontit 6–9 on rakennettu samalla tyylillä, jolloin tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ne
pyrittäisiin myös laajentamaan samalla tavalla. Mikäli laajennusta ei tehdä
porrastettuna, muodostuu matalan rakennuksen julkisivusta liian pitkä suhteessa rakennuksen muotoon. Sauvatien eteläpuolella tontilla 8 laajennusmahdollisuuksia on useita. Viereinen Jalaksentien tontti 1 tulee laajentaa kuten muut Sauvatien rakennukset. Kalhuntien alussa kulmatonteilla laajennusosat voivat olla hieman epätyypilliset, sillä tontin rajat, istutettavan alueen osat ja tontin muu käyttö eivät mahdollista tavanomaista laajennustapaa.
Muutoinkin Kalhuntiellä laajentaminen tapahtuu pääasiassa olemassa olevia
asuinrakennuksen talousrakennusosia suurentamalla (asumisen aputiloja kuten autotalli, varastot, muut tekniset tilat ja pesutilat) ja/tai ottamalla näitä
asuintiloiksi. Vain tonteilla 4 ja 5 on tilaa jatkaa rakennusta. Kaikissa tapauksissa tontin käyttö on sisäpihan puolella vapaampaa kuin kadun puolella.
Erilliset talousrakennukset tulee sijoittaa tontin sisäosiin. Niitä ei saa sijoittaa
kadun ja asuinrakennuksen väliin.
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Kulmalankatu

Kuva 8. Kulmalankadun sk-1 alueen asuinrakennusten suositeltavia laajennussuuntia.
Kulmalankadun itäpuolella kadun puoli on varattu talousrakennuksille ja
asuinrakennukset sijaitsevat tontin perällä. Osaa rakennuksista on mahdollista laajentaa sivusuunnassa. Etupuolella oleva sisääntulo, kuisti, jakaa pitkän
julkisivun hyvin. Kapeammilla tonteilla laajennusmahdollisuudet ovat vähäisemmät.
Kulmalankadun länsipuolen tonteilla on hyväkuntoisia alkuperäisen mallisia
rakennuksia. Syvillä tonteilla on hyvä mahdollisuus hyödyntää tontin perällä
olevaa tilaa toisen asuinrakennuksen rakentamiseen tai talousrakennuksille.
Kadun laitaan ei erillisiä talousrakennuksia saa sijoittaa. Havaintokuvassa ei
ole esitetty olemassa olevien asuinrakennusten laajentamisia, mutta lähtökohtainen malli on talon jatkaminen. Myös muut korkeiden tyyppitalojen
laajennusmallit ovat mahdollisia.
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5. ESIMERKKEJÄ RAKENTAMIS- JA LAAJENTAMISRATKAISUILLE
Pienet lisätilan tarpeet tulisi ratkaista ensisijaisesti tutkimalla voidaanko lisätilat saada kellarista, ullakolta tai rakentamalla talousrakennus. Myös kuistin tai muun olemassa olevan katoksen ottaminen lämpimiksi tiloiksi voi olla
hyvä ratkaisu. Vähiten ulospäin näkyviä muutoksia aiheutetaan muuttamalla
nykyisen rakennuksen vaipan sisällä huonejakoja tai muita tilajärjestelyitä ja
siten parannetaan asunnon käytettävyyttä riittävästi ilman uudisrakentamista.

Kuva 9. Rakennuksen vaipan sisäiset muutokset tai erillisten talousrakennusten rakentaminen eivät muuta itse olemassa olevan päärakennuksen ilmettä. Vähäisenä muutoksena voi riittää esim. vain kuistin vähäinen laajentaminen ja sen lämpimäksi ottaminen. Lähde: Rakentamisohjeet Joensuun
kaupungin Otsolan ja Kanervalan kaupunginosien pientaloalueille (1992).

Kuva 10. Kuistin hienovarainen laajentaminen ja ottaminen lämpimäksi ei
muuta asuinrakennuksen ulkonäköä haitallisesti. Valoisa lasikuisti voi jopa
kohottaa rakennuksen ilmettä. (Jokamiehen rakennusopas 1948).
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Merkittävissä asumisen lisätilan tarpeissa vaihtoehdoksi jää yleensä vain
rakennuksen vaipan laajentaminen. Joissain tilanteissa on myös mahdollista
ja tarkoituksenmukaista rakentaa kiinteistölle jopa toinen erillinen asuinrakennus sen sijaan, että muutettaisiin ja muokattaisiin perinteinen yhden
asunnon rakennus esim. paritaloksi. Merkittävissä laajennuksissa tulee huomioida seuraavia asioita:
Rakennuksen laajentamisessa tulee huomioida olemassa olevan rakennuksen luonne ja tyyli sekä tarkastella suunnitelman soveltuvuutta myös lähialueiden rakentamistapaan. Onnistunut laajennus ei erotu alkuperäisestä rakennuksesta.
Yksinkertaisin tapa on jatkaa neliömäistä tai lyhyttä suorakaiteen
muotoista rakennusta samanlaisena kuin olemassa oleva rakennus
on. Tällöin rakennuksen mittasuhteet säilyvät edelleen sopusuhtaisina. Katso kuva x vaihtoehto 1.
Jos olemassa olevaa rakennusta pienempi laajennus tehdään syvyystai korkeussuunnassa porrastettuna, on sen oltava selvästi alistetussa
asemassa rakennuksen päämassaan verrattuna. Katso esim. kuva 16
vaihtoehto 2.
Mikäli rakennus on jo pitkänomainen, tulee laajennuksen sijoittua
harjan poikkisuuntaan nähden. Katso esim. kuva x vaihtoehto 3.
Poikkisuuntainen uudisosa voi sijaita myös rakennuksen päädyssä
muodostaen rakennuksesta L -mallisen.
Seuraavissa kappaleissa havainnollistetaan Hukanhaudan vanhan alueen tyypillisimpiä talotyyppejä ja niiden laajentamisesimerkkejä aikakausittain.
5.1

1900 LUVUN ALKUPUOLI
Suunnittelualueella on rakennuksia 1920 -luvulta lähtien pääasiassa Niinivaarantien länsipuolella Notkokadulla ja Santalankadulla. Jokainen rakennus on
näistä omanlaisensa ja niiden mahdollinen laajentaminen ratkaistaan yksilöllisesti. Mikäli asuinrakennus on korkea, voidaan siihen soveltaa 1940–1960 lukujen korkeiden talotyyppien laajennusperiaatteita. Myös laajennus yksikerroksissa hieman matalammissa mutta kuitenkin katoltaan jyrkkäharjaisissa taloissa voidaan tehdä muutoksia em. periaattein. Loivakattoisia 1920–
1930 -luvun taloja ei alueella ole. Alla on esitetty ilmakuvia Hukanhaudan
kaavamuutosalueella tehdyistä laajennuksista ja perusparannuksista.
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Kuvat 11 ja 12. Notkokatu 10 ja 7 ovat 1920 -luvun onnistuneesti laajennettuja rakennuksia. (kuvat © Blom 2011).

Kuvat 13 ja 14. Kulmalankatu 17 sijaitsee suurempirunkoinen 1920 -luvun
onnistuneesti laajennettu rakennus ja Santalankatu 4 hyvin perusparannettu
mansardikattoinen talo. (kuvat © Blom 2011).

5.2

1940 – 1960 -LUKUJEN KORKEAT TYYPPITALOT

5.2.1

Laajentaminen
Jälleenrakennuskauden tyyppitalojen pääasiallisin laajennuskohta on varsinkin vähäisissä muutoksissa talon vanhan sisäänkäynnin puoleinen laita. Mikäli taloa laajennetaan merkittävästi, on yleensä talon jatkaminen luontevin
vaihtoehto.

Kuva 15. 1940 -luvun pystylaudoitetun tyyppitalon laajentaminen jatkamalla
ja sovittamalla laajennus saumattomasti vanhaan osaan (Pientalon perusparannus, malliratkaisuja omakotitalojen perusparantamisesta, 1977).
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Kuva 16. Rakennuksen laajentamisvaihtoehtoja 1940–1960 lukujen korkeissa omakotitaloissa. Muokattu lähteestä: Rakentamisohjeet Joensuun kaupungin Otsolan ja Kanervalan kaupunginosien pientaloalueille (1992).

Kuva 17. laajentamissuunnat vaihtelevat myös riippuen asuinrakennuksen
sijainnista tontilla. Kuvissa on esitetty yleisimpiä jälleenrakennuskauden talotyypin A9/1945 tonttisovituksen esimerkkejä. Ne ovat sovellettavissa sellaisenaan myös muihin 1950–60 -luvun korkeisiin taloihin. Lähde Perusparannuksen mallisuunnitelmia 1981.
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Perusparannus
Perusparannustoimenpiteet tulevat katon, julkisivun ja ikkunoiden osalta
ajankohtaisiksi noin 30 vuoden välein ja viimeistään noin 50 vuoden iässä.
Tällöin usein harkitaan tarkoituksenmukaisuuden tai muun syyn perusteella
muutoksia myös julkisivun verhouksen malliin ja väritykseen tai kattomateriaaliin. Samalla vaihdetaan ikkunat ja lisäeristetään rakennuksen vaippa
lämpötaloudellisin syin. Näillä toimenpiteillä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia rakennuksen ulkonäköön ja sen sopivuuteen alkuperäiseen miljööseen. Alla on esitetty jälleenrakennuskauden julkisivuja ja niiden muutosten
soveltuvuutta suhteessa alkuperäiseen rakennukseen.

Kuvat 18 ja 19. Jälleenrakennuskauden tyyppitalojen perinteisimmät puiset
pysty ja vaakasuuntaiset julkisivuverhoukset. Ajalle tyypillisiä ovat myös rapatut julkisivut. Julkisivua uusittaessa tulisi käyttää jotain alkuperäistä verhoustyyliä ja ikkunajakoa. Lähde kuva x: Jokamiehen rakennusopas 1948.
Lähde kuva x: Puutalon perusparannus, rakenteet ja ulkonäkö 1986.

Kuvat 20 ja 21. Vanhaa tyyliä jäljittelevä sekamuotoinen julkisivu sekä vanhaa jäljittelevä mutta modernista aineesta valmistettu julkisivu. Lähde: Puutalon perusparannus, rakenteet ja ulkonäkö 1986.
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Kuvat 22 ja 23. Levyverhottuja julkisivuja. Lähde: Puutalon perusparannus,
rakenteet ja ulkonäkö 1986.

Kuvat 24 ja 25. Tiiliverhottu rappaamaton julkisivu, jossa ikkunat jätetty syvennyksiin sekä väärin elementtityyliseksi rapattu julkisivu. Lähde: Puutalon
perusparannus, rakenteet ja ulkonäkö 1986.

Kuvat 26 ja 27. Värivaihtelut ovat alkuperäisen tyylisissä rakennuksissa
käänteisiä, eli nurkat ja smyygit ovat perinteisesti muuta julkisivua vaaleampia. Alkuperäiset julkisivut ovat asultaan pelkistettyjä ja yksinkertaisia. Liika
koristelu ei sovi ajan tyyliin. Lähde: Puutalon perusparannus, rakenteet ja ulkonäkö 1986.

Liite 9, 24/28

5.3

24

1960 -LUVUN MATALAT TALOT
Jälleenrakennuskauden jälkeen 1960 -luvulla tulivat muotiin matalat talot,
joissa talousrakennusosa oli kiinni asuinrakennuksessa. Näiden pääasiallisin
laajennuskohta on varsinkin vähäisissä muutoksissa se talon kulma, missä sijaitsee talousrakennusosio. Mikäli lähtökohtaisesti on tarvetta lisätä vain
asuintiloja, on yleensä talon jatkaminen luontevin vaihtoehto. Jatkaminen
voidaan tehdä suoraan runkoa jatkamalla tai portaittaisena ratkaisuna.

Kuva 28. laajentamissuunnat vaihtelevat riippuen asuinrakennuksen sijainnista tontilla. Kuvissa on esitetty yleisimpiä matalien yksikerroksisten ns.
Ruotsin lahjatalojen talojen esimerkkejä, mutta ne ovat sovellettavissa sellaisenaan 1960 -luvun mataliin taloihin. Lähde Perusparannuksen mallisuunnitelmia 1981.
Kaavamuutosalueella on useita erilaisia ajalle tyypillisiä taloja. Näistä yleisimpiä ovat:

Liite 9, 25/28

25

Pähkinä
Pähkinä talotyypin toi 1960 -luvun alussa esille Maa- ja metsätalousministeriön tyyppitalopiirustuksista mm. Myyntiyhdistys Puutalo (nimenä myös
Puutalo yhtymä), joka valmisti ja möi erilaisia omakotimalleja. Pähkinätalossa asuinkerros on korotettu reilusti maanpintaa ylemmäs ja alle on
yleensä rakennettu kellarikerros. Julkisivun suuret ikkunat eivät avaudu kadun suuntaan. Talousrakennusosa/aputiloja (usein autotalli) on sijoitettu
etupuolelle erilliseen laajennusosaan poikkiharjalla sekä lisätiloja kellariin.
Koska kadun puolella ei ole suuria ikkunoita, sijoittuvat talotyypissä sisäpihat aina etelän-lännen puolelle. Pähkinä -tyyppitaloja on erityisesti Saukonkadun länsipuolen talorivissä.

Kuva 29. Viistokuva Pähkinä talotyypistä. Etupuolella on talousrakennusosio ja talon alla on valoisia kellaritiloja avautuen alarinteen sisäpihalle. (kuva
© Blom 2011).
Saukko I–IV
Saukko-talomallisto on Mäyrien tapaan Joensuun kaupungin arkkitehtitoimiston arkkitehti Lempi O. Purdyn suunnittelema vuosina 1959–60. Esikuvina malleille ovat olleet ns. K- ja U-talotyypit. Asuinkerros on yleensä rakennettu matalalle sokkelille ja kadunpuoleinen julkisivu on lähes umpinainen. Suuret ikkunat sijaitsevat sisäpihan puolella kuten Pähkinä -talotyypissä.
Talousrakennusosassa ovat autotalli, varastot sekä usein pesutilat sijoitettu
kadun puoleiselle sivulle kulmittaiseen laajennusosaan pitkittäisellä harjasuunnalla. Lisäksi lisätiloja saattaa olla kellarikerroksessa. Koska kadun puolella ei ole suuria ikkunoita, sijoittuvat talotyypissä sisäpihat aina etelän–
lännen puolelle. Saukko -tyyppitaloja on yksittäin siellä täällä, mutta eniten
Hillerinkadun ja Kalhuntien pohjois–etelä suuntaisten katujen varsilla.
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Kuva 30. Viistokuva Saukko talotyypistä. Tulotie johtaa autotallille ja talon
sivua pitkin huoneisto-osan sisäänkäyntiin. Talousrakennusosion koko vaihtelee malleittain (kuva © Blom 2011).
Talon laajentaminen on yleensä helppoa jatkamalla huoneistotiloja suoraan
päädystä. Mikäli tontinraja tai muut tekijät estävät luontevimman suunnan
käyttämisen, voidaan taloa laajentaa rakennuksen suuntaisesti sisäpihan
suuntaan talousrakennusosan takana. Linnunlahden talotyypit (1999) selvityksessä ja siitä poimitussa alla olevassa muokatussa havainnekuvassa on esitetty myös huoneiston puolelta runko-osan jatkaminen. Jatkaminen voidaan
tehdä suorana, mikäli julkisivun suora osuus ei muodostu liian pitkäksi tai
vaihtoehtoisesti julkisivu porrastaen jatkon kohdalta.

Kuva 31. Saukko talotyypin laajennussuuntia (Linnunlahden talotyypit 1999,
muokattu).
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K, U ja Mäyrä I-VI -talotyypit
K- ja U -talot on suunnitellut Joensuun kaupungin arkkitehtitoimiston arkkitehti Pentti Smolander vuosina 1957–59. Mäyrät ovat kehittyneet näistä Joensuun kaupungin arkkitehtitoimiston arkkitehti Lempi O. Purdyn suunnittelemina vuosina 1959–60. Kaikissa K- ja U -tyyppitaloissa sisäänkäynti on
talon asuinosan päädyssä talousrakennusosan vieressä. Asuinkerros on
yleensä rakennettu matalalle sokkelille ja julkisivun suuret ikkunat avautuvat
aina myös kadun suuntaan. Talon alla on toisinaan kellarikerros. Talousrakennusosassa ovat autotalli, varastot sekä usein pesutilat sijoitettu kulmittain
porrastettuna sisäpihan puolelle erilliseen laajennusosaan pitkittäisellä harjasuunnalla. Koska rakennuksen molemmilla sivuilla on suuria ikkunoita, soveltuvat nämä talotyypit lähes jokaiseen ilmansuuntaan. Mäyrä -tyyppitaloja
on mm. Sauvatien ja Kalhuntien ympäristössä.

Kuva 32. Viistokuva Mäyrä talotyypistä. Tulotie johtaa autotallille ja kulman
sisäänkäyntiin. Erityisesti talousrakennusosion koko vaihtelee (kuva © Blom
2011).
Talon laajentaminen on yleensä helppoa jatkamalla huoneistotiloja tai talousrakennusosaa suoraan päädystä. Laajentamisessa tulee huomioida, ettei
rakennuksen julkisivusta tule liian pitkä. Tällöin laajennusosa voidaan porrastaa. Mikäli tontinraja tai muut tekijät estävät luontevimman suunnan käyttämisen, voidaan taloa laajentaa myös sisäpihan suuntaan.
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Kuva 33. Mäyrä talotyypin laajennussuuntia (Linnunlahden talotyypit 1999).
Joko alun perin, mutta myös laajennuksen yhteydessä muutettu ulko-ovi
saattaa sijaita myös kadunpuoleisen julkisivun keskivaiheilla.
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