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Rakentamistapaohjeet on  tarkoitettu suunnittelun avuksi toteutettaessa kunnanvaltuuston  
hyväksymää Urjalankylän osayleiskaavaa.  

 
 
 

Yleistä  
 
� Rakentamista ja muuta maankäyttöä ohjataan kaavakartan merkinnöillä, kaavamääräyksillä ja 

suosituksilla sekä kunnan rakennusjärjestyksellä. Uudis- ja korjausrakentamiselle on annettu 
eriasteisia määräyksiä ja suosituksia kulloisenkin alueen  sijainnin mukaan. Vanhat ja hyvin 
säilyneet alueet ovat erityisen tärkeitä. Yksittäinen rakennus leimaa laajasti ympäristöä 
hyvänä tai huonona esimerkkinä. 

 
� Alueilla, jotka eivät kuulu kulttuuriympäristöön, voidaan sallia enemmän vaihtelua 

mittakaavan, materiaalien ja värityksen suhteen. 
 

� Ennen rakennussuunnittelun aloittamista on suunnittelijan oltava yhteydessä kunnan 
rakennustarkastajaan rakennuspaikan rakentamista koskevien näkökohtien selvittämiseksi. 
(Vesi- ja viemärihuoltoa koskevat tiedot tulee varmistaa kunnasta.) 

 
� Rakennusten tulee muodostaa mittakaavaltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään  alueittain 

yhtenäinen kokonaisuus.  
 

� Rakennus tulee suunnitella ja sijoittaa siten, että otetaan huomioon  myös viereisten 
rakennuspaikkojen korkeusasemat. Tarpeettomia pengerryksiä tulee välttää.  

 
� Rakennusten etäisyydet naapurien rajoista tulee olla vähintään 5 metriä. Poikkeamiset 

sallitaan naapurin suostumuksella ja rakennusvalvonnan määräämin ehdoin. 
 

� Rakennusten sijoittumiseen rakennuspaikalla tulee kiinnittää huomiota, etteivät esimerkiksi 
autotallin ovet hallitse tienäkymää.  

 
� Kattomuotona tulee pääsääntöisesti käyttää harjakattoa. Kattokaltevuus tulee yleensä 

sovittaa pihapiirin ja naapuruston rakennuksiin 
 

� Autotalli- ja muissa talousrakennuksissa on käytettävä pääosin samoja julkisivumateriaaleja ja 
värejä kuin asuinrakennuksissa. Kattokaltevuus sama tai loivempi kuin päärakennuksessa. 

 
� Aitaukset suositellaan tehtäväksi istutuksin. Sisääntulopihojen päällysteeksi soveltuu 

parhaiten sora. Asfalttipintaa ei suositella käytettäväksi. 
 

� Rakennuspaikkoja tulisi hoitaa puistomaisina, jossa huomioidaan luonnon kasvillisuus. 
Kasvillisuutta täydennetään lehtipuilla ja pensailla.  Valinnassa kannattaa suosia perinteisiä 
ja paikallisia lajeja.  

 
� Rakentamista avoimille paikoille tulee yleisesti välttää. Erityisesti kulttuurimaisema-alueilla 

ja MA-alueilla rakentaminen tulee mittakaavan, materiaalein ja istutuksin sopeuttaa osaksi 
maisemaa. Sopivia istutuksia ovat ympäristöön soveltuvat suurehkot pensaat sekä puut. 

 
� Maantien läheisyydessä voidaan ulkomelua vähentää muodostamalla suojaisaa pihapiiriä 

istutuksilla, (talous)rakennuksilla ja rakenteilla. 
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Muistilista korjaajalle ja laajentajalle  

 
� Korjaaminen ei yleensä vaadi laajamittaista purkamista ja uusimista. Ennen työhön ryhtymistä 

on syytä tehdä kattava kuntoarvio. Lähtökohtana tulisi olla, että vain tarpeellinen korjataan. 
 

� Peruskorjauksessa on syytä käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. 
 

� Kunnioita vanhan talon henkeä  ja olemusta: säilytä alkuperäiset julkisivumateriaalit, 
kattomuoto (harjasuunta ja kattokulma)  ja –materiaalit sekä mielellään myös vanhat ovet ja 
ikkunat. 

 
� Vesikaton kunto on ratkaisevan tärkeää puurakennuksen säilymiselle. Mahdolliset vauriot on 

korjattava viivyttelemättä. 
 

� Luontevimpaan lopputulokseen päästään käyttämällä alkuperäisen kaltaisia materiaaleja ja 
perinteisiä työmenetelmiä. Jäljitelmämateriaaleja tulee välttää.  

 
� Ulkopuolinen lisälämmöneristys muuttaa rakennuksen  ulkonäköä ja mittasuhteita, eikä ole 

yleensä suositeltavaa.  
 

 
� Uusien tehdasvalmistettujen ikkunoiden muotoilu ja materiaalit ovat usein poikkeavia ja 

ikkunapinta erilainen kuin vanhoissa taloissa. Ikkunatyypin muuttaminen tuottaa helposti 
vieraan lopputuloksen. 

 
� Vanhoissa taloissa  pienillä yksityiskohdilla (listoituksella, nurkkalaudoilla)  on kokonaisuuden 

kannalta suuri merkitys. Kuistien toteutus on perinteisesti ollut koristeellisempaa  kuin muut 
osat. 

 
� Julkisivuväreiksi sopivat perinteiset sävyt. Pinnan puhdistaminen vanhasta maalista ja uuden 

maalin pysyminen / soveltuminen vanhaan pintaan on varmistettava. 
 

� Laajentaminen tulisi toteuttaa harjan suuntaisena. Myös kuistia on mahdollista laajentaa. 
 
 

 
Lisäohjeita ja tukimahdollisuuksia 

 
� Museovirasto ja ympäristöministeriö ovat laatineet vanhan rakennuksen korjaajille 

korjauskortiston, jossa käsitellään niin yksittäisiä rakennusosia kuin materiaalejakin. 
Perinteisiä rakennusmateriaaleja ja –tapoja on käsitelty mm. kirjassa Talotohtori, (Panu Kaila, 
1997). 

 
� Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden kunnostamiseen ja entisöimiseen myönnetään 

tukea Museovirastosta ja paikallisen ympäristökeskuksen kautta ja maatalousrakennuksia 
varten myös TE-keskuksen kautta. 

 
� Korjausavustuksia voi hakea kunnalta sekä valtion asuntorahastolta (korkotuki). 

 
� Tarkempaa tietoa ohjeista ja avustuksista saa kunnasta ja avustusta myöntävältä 

viranomaiselta. 
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Uudisrakentaminen ja lisärakentaminen 
 

� Uudisrakentamista arvokkaan kohteen välittömässä läheisyydessä tulee välttää. 
Eheyttämiseksi tarkoitetut rakennukset on sopeutettava oleviin rakennuksiin. 

 
� Suositeltava julkisivumateriaali on vaaleasävyinen peittomaalattu puupinta (puupaneeli tai 

”rimalaudoitus”).  Räystäslaudat  ja ikkunapuitteet sekä listat on maalattava valkoisiksi.  
 
� Kattokaltevuus ja materiaali on tarkistettava ympäröivän rakennuskannan mukaiseksi.  

 
� Kyläasutukseen soveltuvat talousrakennukset täydentävät pihapiirejä. Uusien rakennusten 

tulee kooltaan ja sijoitukseltaan vastata alueella olevia piharakennuksia.  
 

� Maatilojen tuotantorakennusten sijoittaminen tulee tehdä huolellisesti. Suurien tilojen 
jakamista pienempiin yksiköihin  tai erillisen tuotantopihan sijoittamista tulee harkita.  

 
� Sopivat reunaistutukset liittävät rakennuspaikan maastoon ja maisemaan luontevasti. 

Tontille tulee istuttaa reunavyöhyke puista ja pensaista rakennusten ja viljelyalueiden 
välille. 

 
 

Rantarakentaminen 
 

� Rantarakentamisessa tulee käyttää samoja julkisivumateriaaleja ja värejä sekä kattomuotoa 
kuin muissakin rakennuksissa.  

 
� Julkisivuväriksi soveltuu tummemmat sävyt. Kirkkaita värejä tulee välttää. 

 
� Kasvillisuutta tulee säästää niin, että rannan luonnonmukaisuus säilyy. 

 
� Tontille tulee istuttaa reunavyöhyke puista ja pensaista rakennusten ja viljelyalueiden sekä 

rannan välille.  

 


