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YLEISTÄ
TAVOITTEET

Rakennustapaohjeiden tavoitteena on ohjata rakentajia 
ja korjaajia voimassa olevan asemakaavan mukaisesti 
säilyttämään Anttilanmäen valtakunnallisesti arvokas ym-
päristö. Ympäristön säilymisen ehtona on alueen asuk-
kaiden perinteitä kunnioittava asenne omaan tonttiinsa/
rakennuksiin ja niissä tehtäviin muutostöihin. Alue voi 
kehittyä nykyaikaisella tavallaan samalla säilyttäen sille 
tyypilliset ominaispiirteet ja historiallinen perintö.

Anttilanmäen ympäristö koostuu julkisten alueiden ja 
katujen lisäksi asukkaiden yksityisistä pihoista ja raken-
nuksista. Pihat, rakennukset, puut ja kasvit ovat osa ko-
konaisuutta, joten yksityisellä tontilla tehtävät muutokset 
heijastuvat koko alueen ilmeeseen. Asukkaiden tulee 
omalta osaltaan vaikuttaa alueen ympäristön säilymiseen 
noudattamalla tätä rakentamistapaohjetta.

Alueen ympäristön säilymisen kannalta on tärkeää, että 
pihat, puusto ja muu kasvillisuus säilyvät perinteisinä. Pi-
hoilla saavat näkyä nykyajan jäljet, mutta on muistettava, 
että esimerkiksi uusien rakennelmien ja kasvilajien tulee 
soveltua perinteiseen ympäristöön. Vanhat rakennukset 
ja puut kertovat alueen historiasta, joten niiden merkitys 
on erittäin suuri ympäristön kannalta. Uusien rakennus-
ten suunnittelun lähtökohtana tulee olla vanhan ympäris-
tön kunnioitus, ja niiden tulee alistua ympäristöönsä eikä 
hallita sitä. 

Anttilanmäen�alueella�kaikenlainen�uudis-,�korjaus-,�
muutos-� ja�piharakentaminen�vaativat� rakennusval-
vontaviranomaisen�luvan.�Näissä�asioissa�teitä�pal-
velee�Lahden�seudun�rakennusvalvonta.

Rakennustapaohjeet on laadittu Lahden teknisen viraston 
maankäytön kaupunkisuunnittelun osastolla. Laatimista 
on ohjannut työryhmä:

Anne Karvinen-Jussilainen, kaupunkisuunnittelu
Anne-Maj Rope, kaupunkisuunnittelu
Leena Hynynen, rakennusvalvonta
Riitta Niskanen, kaupunginmuseo
Kirsi Kujala, vihertoimi
Tarja Tolvanen-Valkeapää, liikennesuunnittelu
Risto Sihvonen, valvonta- ja ympäristökeskus

Lahdessa 30.9.2003

arkkitehti yo Hannu Tylli

Anttilanmäen rakennustapaohjeet on laadittu täydentä-
mään alueen asemakaavaa A-2396a ja se vahvistuu sa-
manaikaisesti asemakaavan kanssa.

Rakennustapaohjeet on päivitetty asemakaavaan 
A-2396a liittyen.

Leena Roppola, kaupunkisuunnittelu
Anne-Maj Rope, kaupunkisuunnittelu
Leena Hynynen, rakennusvalvonta
Riitta Niskanen, kaupunginmuseo
Hannu Neuvonen, vihertoimi

Rakennustapaohjeet 10.6.2009

YLEISTÄ
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HISTORIA
Lahden eteläpuolella sijainnut Asemantausta alkoi 
rakentua Riihimäen – Pietarin radan rakentamisen 
aikoihin 1870- luvulla. Rautatieaseman tuntumas-
sa sijaitsevan Anttilanmäen itäosa oli Anttilan talon 
omistuksessa, kun taas länsiosan omisti Saksalan 
talo. Vuonna 1905 perustetun Lahden kaupungin lä-
heisyys aiheutti voimakasta muuttopainetta Hollolan 
kuntaan kuuluneelle Anttilanmäelle, jolloin alue pals-
toitettiin vuokratonteiksi. Alueelle rakentui pääosin 
1900 – 1920-lukujen aikana tiivis, ilman rajoituksia 
syntynyt, mutta yhtenäinen pientaloalue.

Anttilanmäki oli edullinen asumisvaihtoehto alhai-
sen verotuksen ja rakennusjärjestyksen puuttumisen 
vuoksi. Halpa tonttimaa, Lahden kaupungin läheisyys, 
hyvät liikenneyhteydet sekä alueella sijainneiden teol-
lisuuslaitosten tarjoamat työpaikat houkuttelivat asuk-
kaita. 

Rakennusjärjestyksen ja asemakaavan puuttumisen 
vuoksi Anttilanmäelle sai rakentaa ilman ammattihen-
kilöiden laatimia suunnitelmia. Rakentamisessa käy-
tettiin mielikuvitusta ja sovellettiin esimerkiksi jugen-
dia ja klassismia.

Vuoden 1933 alueliitoksessa Anttilanmäki liitettiin 
Lahden kaupunkiin, jolloin kaupunki alkoi ohjata uu-
disrakentamista ja kunnallistekniikkaa. Kaksi vuotta 
myöhemmin järjestettiin Lahden eteläisiä osia kos-
keva asemakaavakilpailu, jonka voitti arkkitehti pro-
fessori Carolus Lindberg. Hän esitti Anttilanmäelle  
tehokkaampaa esikaupunkimaista rakentamista, joka 
tarkoitti vanhan rakennuskannan lähes täydellistä hä-
vittämistä. Asemakaava vahvistettiin vuonna 1937. 
Kaavaa tarkennettiin vuonna 1951, jolloin muun mu-
assa moottoriajoneuvoille taattiin sujuvammat liik-
kumismahdollisuudet leventämällä kapeat kujat 10- 
metrisiksi ajoväyliksi. Vuonna 1976 Anttilanmäen 
pohjoisosa kaavoitettiin kerrostalovaltaiseksi alueek-
si, kun taas etelärinteen miljöö pyrittiin säilyttämään.

Anttilanmäen uudistussuunnitelmat jäivät kuitenkin to-
teutumatta suurelta osin, joten niistä luovuttiin vuonna 
1981. Tällöin kaupunginvaltuusto asetti alueen poh-
joisosan rakennuskieltoon. Nykyisessä, vuoden 1983 
asemakaavassa määrättiin Anttilanmäki erillispienta-
lojen alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Kaava ei 
ole kuitenkaan suojellut rakennuksia, joten kaavan 
sallima suuri tonttitehokkuus on johtanut useiden van-
hojen rakennuksien purkamiseen ja uusien suurempi-
en talojen rakentamiseen.

Vihdinkadulla rautatien puoleisen pään näkymä on 
muuttunut oleellisesti 1970-luvulta. 
(Kuva: Lahden kaupunginmuseon kuva-arkisto, Valokuvaa-
ja Yrjö Puuperä 1974)

Peltotie on säilynyt nykypäivään asti suurilta osin lähes 
muuttumattomana.

Anttilanmäelle tyypillinen yksinkertai-
nen katos on tärkeä osa historiaa.

HISTORIA
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YMPÄRISTÖÄ�JA�PIHOJA�KOSKEVAT�OHJEET
YMPÄRISTÖN LUONNE JA PERINTEINEN PIHA

Anttilanmäen pientaloalue hahmottuu selkeästi rauta-
tieaseman eteläpuolella omaksi tiiviiksi asuinalueek-
seen. Mäen jyrkkärinteiset kallioseinämät korostavat 
maiseman rakennetta. Suuret pihapuut ja maisema-
puut yhdistävät alueen vehreäksi kokonaisuudeksi.
 
Alue on suojassa pohjoistuulilta Salpausselän taka-
na ja mäen kallioiset etelärinteet keräävät auringon 
säteilyä. Paikallisilmasto on leuto ja suotuisa kasvilli-
suuden kehittymiselle.

Anttilanmäen silokallioita ohuesti peittävä maaperä 
on moreenia, joka mäen alareunoilla muuttuu hiekak-
si ja hiedaksi. Puistot ja puutarhat, joiden maaperä on 
hienojakoista, ovat kehittyneet aikojen kuluessa mul-
taisiksi ja hyvin kasvuvoimaisiksi. Korkeilla paikoilla 
ketomaiset puistot ja puutarhat ovat taas vallitsevia.

Anttilanmäen puistoissa on näkyvissä sekä kulttuurin 
jättämiä jälkiä että maiseman alkuperäisiä piirteitä. 
Anttilan ja Saksalan talot, jotka vuosisadan alussa 
olivat mäen ensimmäiset maatilat, ovat jo hävinneet, 
mutta niiden ympäristössä on vielä paljon merkkejä 
rakennusten raunioista ja sen aikaisista piha- ja puu-
tarhakasveista. Omenapuita, kirsikkapuita, syreeniä, 
pihakoivuja, jättitatarta ja ukkomansikkaa kasvaa 
edelleen entisten talojen pihapiireissä. Maiseman al-
kuperäisiä piirteitä ovat mäen laella ja eteläpuolella 
yksittäin tai metsikkönä kasvavat vanhat männyt. Pal-
jaille kalliopinnoille on sopeutunut sekä kulttuuri- että 
luonnonlajistoa. Niistä ovat yleisimpiä kaukasianmak-
saruoho, keltamaksaruoho, ajuruoho ja kevätkynsimö.

Anttilanmäen puutaloalueen perinteinen tontti sisältää 
päärakennuksen, piharakennuksen sekä niiden väliin 
jäävän pihan. Vanhan pihan suunnittelulähtökohdat 
lähtivät ihmisen tarpeista ja asunnon kokonaistalou-
dellisuudesta, jolloin auringon valolla ja sen lämpösä-
teilyllä oli suuri merkitys.

Päärakennus sijoitettiin lähes poikkeuksetta kadun 
viereen. Alueen vanhimpia rakennuksia sijaitsee myös   
tontin korkeimmalla kohdalla, jolloin rakennuspaikka 
oli mahdollisimman kuiva ja sen asema muodostui 
pihaa hallitsevaksi. Talousrakennukset, kuten esimer-
kiksi sauna, talli ja puuliiteri sijoiteltiin pihan sivuille 
tai perälle, jolloin pää- ja talousrakennusten väliin jäi 
suojaisa piha. Tontin pohjoissivu oli luontevin paikka 
talousrakennukselle, koska silloin rakennus suojasi 
pihaa kylmiltä tuulilta. 

Anttilanmäen perinteinen piha on luonnonmukaisesti 
hoidettu. Pihalle on tyypillistä suuret puut, ketomai-
sesti kasvavat kasvit ja sorapintaiset kulkuväylät.

  

Tontin aurinkoiselle sivulle jätettiin tilaa pienelle ko-
tipuutarhalle. Pihaan pyrittiin jättämään mahdollisim-
man paljon suuria puita, jotka suojasivat liialliselta 
helteeltä ja vaimensivat myrskyisten tuulten vaiku-
tusta. Lehtipuita istutettiin rakennusten väliin ja tontin 
reunoille estämään mahdollisten tulipalojen leviämi-
nen. 

Kukkapenkit olivat vaatimattomia ja ne sijaitsivat ra-
kennusten vieressä. Luonnonnurmi kasvoi reheväm-
pänä tonttien reunoilla, joissa kulutus oli vähäisem-
pää. Varsinaisia perustettuja nurmikoita ei ollut. Pihan 
maastonmuodot sopeutuivat kokonaismaisemaan 
eikä täyttöjä tehty. Rinteisiin kivettiin luonnonkivillä 
askelmia, ja pihojen yleisilme oli avoin ja luonnonmu-
kainen, jopa yksinkertainen. 

PIHOJEN SUUNNITTELU, RAKENTEET, AIDAT JA 
PORTIT

Anttilanmäen pihat ja rakennukset muodostavat ko-
konaisuuden, jonka vuoksi alueella on tärkeää vaalia 
pihalle ominaista kulttuuri- ja luonnonlajistoa. Anttilan-
mäellä puistojen ja pihojen suunnittelussa on tärke-
ää pyrkiä jatkamaan perinnettä. Perinteisten kasvien 
näkyminen pihoilla lisää alueen arvoa, viihtyisyyttä, 
luonnon monimuotoisuutta ja sitoo uudenkin raken-
nuksen ympäristöönsä.

Anttilanmäen asuinrakennusten korttelialueiden piho-
ja koskevat seuraavat määräykset:

is-1
Oleelliset� pihalla� tehtävät� muutokset� edel-
lyttävät�pihasuunnitelman.�Pihan�pintamate-
riaaleina�on�käytettävä�vettä�läpäiseviä�luon-
nonmateriaaleja,� kuten� hiekkaa� ja� soraa.�
Puita� ja� pensaita� valittaessa� on� suosittava�
alueen�perinteisiä�kasvilajeja,�kuten�koivuja�
ja� syreenejä.� Piha-alueen� kalliomuodostel-
mat,�maakellarit,�kaivot�ja�pihan�pinnanmuo-
to�tulee�säilyttää.�Pihaa�tulee�kehittää�alueen�
piharakennusperinteen� mukaisesti,� edistää�
ja�ylläpitää�Anttilanmäen�alueelle� luonteen-
omaista� viherympäristön� ja� kasvillisuuden�
monimuotoisuutta.�

Pihojen rakentaminen edellyttää rakennuslupaviran-
omaisen hyväksymää pihasuunnitelmaa mittakaavas-
sa 1:200. Myös kevyen rakennelman pystyttäminen 
pihalle vaatii luvan.

Suojaisaa pihaa rajasi kadun vieressä oleva 
päärakennus ja aita sekä tontin perällä sijaitseva 
piharakennus.

YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET
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Pihan rakenteissa tulee suosia aitoja vettä läpäiseviä 
luonnonmateriaaleja. Keinotuotteet, kuten betonikivet 
ja asfaltti, tuovat vaihtelevuuden sijasta sekavuutta 
ympäristöön.

Perinteiseen pihaan kuuluvat rakennelmat kuten maa-
kellarit ja kaivot ovat oleellinen osa vanhaa pihamil-
jöötä, ja ne tulee säilyttää (is-1). Pihalle sijoitettavat 
huvimajat, grillikatokset, pergolat tai erilliset valai-
sinpylväät eivät perinteisesti sovellu alueelle. Edel-
lä mainitut toiminnat ja pienet laatoituspinnat  muun 
muassa luonnonkivilaatoitukset enintään 3*3 metriä, 
voidaan kuitenkin sijoittaa huolellisesti suunniteltuina 
talousrakennuksen, oleskelutilojen tai pääsisäänkäyn-
nin edustan yhteyteen. Pintakäsittelemättömän kes-
topuun käyttö ei ole perusteltua muualla kuin maata 
koskettavissa rakenteissa. Kyllästetyn puun käyttö on 
kielletty pohjaveden muodostumisalueella. 

Katutilaan läheisesti liittyviä alueita koskevat seuraa-
vat määräykset.

is-2
Katutilaan�liittyvä,�aluetta�yhtenäistävä�mer-
kittävä�pihan�osa.�Kadun�varren�puut,�pen-
sasaidat� ja� muut� istutukset� sekä� arvokas�
puusto�on�säilytettävä�ja�tarvittaessa�uudis-
tettava.�Alueelle�tulee�rakentaa�siroja,�yksin-
kertaisia�puisia�pystysäle-� tai�pensasaitoja.�
Alueelle�syntyneitä�tukimuureja,�laajoja�laa-
toitus-� ja� terassipintoja� sekä� keinotekoisia�
maastonmuotoiluja� tulee� korjaustöiden� yh-
teydessä� muuttaa� rakennustapaohjeiden�
mukaisesti� alueelle� paremmin� soveltuviksi.�
Ajoneuvoliittymän�maksimileveys�3,5�m.�

Alueelle tyypillinen katutila on hyvin kapea, mutkitte-
leva ja vaihteleva. Katutilaa rajaavat paikoin katuun 
kiinni sijoitetut rakennukset, aidat sekä kasvit. Katu-
tilan vaihtelevuuden takia aitaa ei tarvitse rakentaa 
kaikkialle, vaan aidan sijasta katu voi rajautua myös 
pensaisiin tai rakennuksen seinään. Tonttien liittymien 
sekä katujen risteyksien kohdalla aitojen, porttien tai 
kasvillisuuden sijoittamisessa tulee huomioida riittävä 
näkyvyys. Aitojen ja porttien tulee olla perinteisen mal-
lisia, sahatusta laudasta rakennettuja ja punaisella, 
vihreällä tai ruskealla peittomaalilla maalattuja. Portit 
voivat olla vaaleita (käyntiportti 70-90 cm, ajoportti 
220-250 cm). 

Pihaan on varattava tila asukkaan ajoneuvolle ja sen 
lisäksi huolto- tai kotipalveluautolle tai vieraspysäköin-
tiä varten esimerkiksi päärakennuksen päätyyn. Auto-
paikat voivat olla peräkkäisiä. Jos piha on ahdas, voi 
asukkaan autolle varattava tila olla myös pelkästään 
autotallissa. Alueella pihatila on liittynyt pehmeästi 
kasvillisuuden ja pihan pintojen välityksellä katutilaan. 
(is-2)

Vanhaa pihaa kunnostettaessa omenapuut kannattaa 
säilyttää. Penkereiden rakentamista ja kallion räjäyt-
tämistä ei sallita. Tontin rajoilla ei korkeussuhteita 
saa muuttaa. Näyttävien maisemapuiden kaatoon 
vaaditaan lupa. Tonteilla on kunnoltaan heikkenevien 
tai poistettavien puiden tilalle  kasvatettava ajoissa 
uudet puut. Maankaivaustöissä on varottava vahin-
goittamasta vanhojen puiden ja pensaiden juuristoa. 
Koivua ei kannata istuttaa pieneen pihaan, eikä ra-
kennuksen viereen, koska sillä on laaja juuristo.

Pihapuiksi sopivat suomalaiset luonnonlajit koivu, pih-
laja ja mänty sekä kirsikka, omena-  ja luumupuu. Yk-
sittäisiksi koristepensaiksi tai pensasaidaksi sopivat 
juhannusruusu, rusopajuangervo, pihasyreeni, idän-
virpiangervo ja orapihlaja. Asukasyhdistyksen ylläpitä-
mä kasvipankki tarjoaa alueella jo pitkään kasvaneita 
perennoja eli monivuotisia ruohovartisia koristekasve-
ja asukkaiden käyttöön. Anttilanmäen tyypillisimmät 
kukkivat kukat ovat sinikukkainen ukonhattu, kelta-
kukkainen päivänlilja, punakukkainen harmaamalvik-
ki, valkonarsissi ja sinikukkainen puistolemmikki. Uu-
det muodissa olevat kasvit (pylväshaapa, pylvästuija, 
terijoen salava) eivät ole suositeltavia. Vanhojen piha-
puiden ja omenapuiden kaatoon tarvitaan lupa. 

Anttilanmäelle tyypilliset aidat ja portit ovat siroja, 
yksinkertaisia ja kevytrakenteisia (22*55 mm rima, 
50-80 mm raoin).

Pihan pintarakenteet tulee säilyttää luonnollisina. 
Sora, sammal ja nurmi sopivat alueen henkeen, kun 
taas nykyaikaiset ratkaisut kuten pihan sisäänkäynnin 
laatoittaminen on hyvin vieras tapa Anttilanmäellä.Umpinaisen meluaidan malli ainoastaan kaavassa 

niille osoitetuille paikoille.

YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET
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Korjauksen tulee perustua kuntoarvioon. Korjaaminen 
tulee aina edullisemmaksi mitä aikaisemmassa vai-
heessa vauriot havaitaan. Ennen suunnittelu- ja kor-
jaustoimenpiteisiin ryhtymistä asukkaan on hyvä asua 
asunnossaan jonkin aikaa, jotta todelliset muutostar-
peet tulevat esiin. Rakennuksen kuntoarvion laatimi-
nen, korjaus ja suunnittelu on annettava kokeneen 
asiantuntijan tehtäväksi. Huolellinen rakennukseen 
tutustuminen sekä suunnittelu säästävät oleellisesti 
työkustannuksia, sekä vähentävät virheitä. 

Vanhat rakenteet säilytetään perinteisiä työtapoja nou-
dattaen tukemalla, vahvistamalla sekä paikkaamalla. 
Vaurioituneita osia voidaan yleensä vahvistaa tuke-
malla niitä uusilla rakenteilla, jolloin saadaan säästöjä 
korjauskustannuksissa. Korjaukset on tehtävä siten, 
että korjattu rakennusosa voidaan tarvittaessa uu-
sia jos aikaisempi korjaus osoittautuu virheelliseksi. 
Useimmiten pienin ja huolella harkittu korjausvaihto-
ehto osoittautuu parhaaksi.
 
Purkaminen ja uusiminen on viimeinen vaihtoehto, 
kun korjaus ei enää ole mahdollista. Uusituissa ra-
kennusosissa huomioidaan niiden luonteva liittymi-
nen vanhaan rakennukseen ja ympäristöön. Uusit-
tavia rakennusosia kannattaa myös etsiä vanhojen 
rakennusosien kierrätyskeskuksista, varaosapankeis-
ta sekä purkutyömailta. Liika uusiminen johtaa usein 
tasapainottomaan ja häiritsevään lopputulokseen. 
Rakennuksen korjaamista suunniteltaessa kannat-
taa tutustua Lahden kaupunginmuseon kuva-arkiston 
vanhoihin Anttilanmäen valokuviin. Museoviraston 
korjauskorteissa on tietoa vanhojen rakennusten kor-
jausmenetelmistä.�

VANHOJEN�RAKENNUSTEN�KUNNOSSA-
PITO�JA�KORJAUS
ENNEN�VUOTTA�1960�RAKENNETUT�
RAKENNUKSET

Kaavassa nämä rakennukset on esitetty sr-5 merkin-
nällä.

sr-5�
Suojeltava� asuinrakennus.� Alkuperäistä�
asuinrakennusta� ei� saa� purkaa.� Rakennuk-
sen� purkaminen� edellyttää� poikkeuslupaa.�
Rakennuksille�ei�ole�merkitty�rakennusoike-
utta.�Rakennuksia�voidaan�laajentaa�ullakolle�
ja�kellarissa�olemassa�olevan�vaipan�sisällä�
pohjavesiolosuhteet� huomioiden.� Käyttä-
mätön� rakennusoikeus� on� merkitty� laajen-
nusalana�tontin�rakentamiskelpoisuus�huo-
mioiden.� Rakennusta� laajennettaessa� sekä�
korjaus-� ja� muutostöissä� on� noudatettava�
rakennustapaohjeita.�Rakennuksen�alkupe-
räiseen�tyyliin�sopeutumattomat�muutokset�
tulee� korjata.� Korjaustöissä� julkisivujen� ja�
vesikaton� kulttuurihistoriallista� tai� raken-
nustaiteellista�arvoa�ei�saa�turmella.�

Rakennusoikeudet on tutkittu tonttikohtaisesti. Käyttä-
mätön rakennusoikeus on pyritty osoittamaan tonteil-
le antamalla rakennuksille laajennusmahdollisuus tai 
osoittamalla tontille uudisrakentamista. Lisärakentami-
sen arvioinnissa on otettu huomioon tontin rakentamis-
kelpoisuus ja olemassa olevat rakennukset.
 
Anttilanmäen vanhat rakennukset ovat oleellinen osa 
alueen miljöötä, joten niiden säilyttäminen on kaavan 
ensisijainen tavoite. Vanhan rakennuksen luonteeseen 
kuuluvat usein ajan jättämät kulumajäljet. Vanha ra-
kennus kestää myös nykyaikaista elämäntapaa suh-
teellisen hyvin, mutta asukkaiden on silti hyväksyttävä 
joitakin vanhan rakennuksen puutteita, kuten esimer-
kiksi kapeat ja jyrkät portaat tai piharakennukseen si-
joitetut saunatilat. 

Anttilanmäen vanhimpien säilyneiden rakennusten 
julkisivujen pituudet ovat keskimäärin noin 8 – 10 met-
riä. Runkosyvyys on vaihdellut 4,5 – 8 metrin välillä. 
Ikkuna-aukot olivat yleensä pystysuuntaisia ja sym-
metrisesti sijoiteltuja. 

Vanhan rakennuksen korjaamisessa tärkeitä huomi-
oon otettavia tekijöitä ovat sen historia, rakennustek-
niikka sekä rakentamisessa käytetyt materiaalit. Kor-
jausrakentamisessa suositellaan käytettäväksi samoja 
materiaaleja sekä vanhoja hyviksi koettuja työtapoja, 
kuin alkuperäisessäkin rakennuksessa. Vanhois-
sa puutaloissa on käytetty hengittäviä, puupohjaisia 
materiaaleja, kuten hirttä, lautaa, sahanpurua, kutte-
rinlastua, pellavarivettä, puukuitulevyä, pahvia sekä 
paperia. 

Aikojen kuluessa asuinrakennuksia on yleensä muu-
teltu ja niihin on tehty laajennuksia. Kaikki nämä eri 
aikojen rakennusvaiheet muodostavat olemassa ole-
van rakennuksen ja sen historian, joten aikaisempien 
muutosten poistaminen ja rakennuksen palauttami-
nen alkuperäiseen asuun ei yleensä ole suotavaa. 
Poikkeuksena voidaan mainita rakennusvirheet sekä 
erityisen häiritsevät rakennuksen historiaan sekä ym-
päristöön soveltumattomat rakennusosat (minerit, 
aaltopeltikatto). Rakennuksen tulevat korjaustyöt ja 
laajennukset ovat siis uusia kerrostumia sen histori-
assa.

Rakennuksen julkisivut korjataan paikkaamalla, jolloin vain 
korjauskelvottomat laudat vaihdetaan (kuvassa tummenne-
tut osat). Tällä menetelmällä rakennus säilyttää parhaiten 
historialliset kerrostumansa.

KUNNOSSAPITO JA KORJAUS
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JULKISIVUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

KUISTI

Anttilanmäen vanhojen rakennusten sisäänkäynnin 
kohdalla on usein umpikuisti. Umpikuisti rakennettiin 
useimmiten taloihin, jotka sijaitsivat tuulelle alttiilla 
paikalla. Kevytrakenteinen ja siro peltikatos ulko-oven 
yläpuolella on myös yleinen ratkaisu. 

Kuisti on alun perin rakennettu lämmittämättömäksi 
tilaksi, jollaisena se suositellaan säilyttää. Erityisesti 
kuistit, joissa on pienistä ruuduista kasattuja yhtenäi-
siä lasipintoja, ovat alueen ympäristöä rikastuttavia te-
kijöitä. Vanhaa kuistia ei ole järkevää purkaa. Kuistia 
lämmöneristettäessä, tulee kuistin mittasuhteet pyrkiä 
pitämään ennallaan. Kuistin rakennusosat korjataan 
samoja menetelmiä käyttäen kuin päärakennuskin.
Kuisteja voidaan tapauskohtaisesti laajentaa. Lisära-
kentaminen suositellaan sijoitettavaksi ensisijaisesti 
muualle kuin kuistille. 

ULKOSEINÄT / JULKISIVUT

Ulkoseinien vauriot vaihtelevat suuresti rakennuksen 
eri osissa, jolloin käytettävät työmenetelmät vaihtuvat 
myös sen mukaan. Julkisivuverhouksesta uusitaan 
vain ne laudat jotka ovat korjauskelvottomia. Paik-
kaamalla korjaten saavutetaan onnistunein, edullisin 
sekä historiaansa parhaiten säilyttävä lopputulos. Ul-
koverhouksena on käytettävä sileäksi höylättyä lau-
taa, ei sahalautaa.

Ympäristöön soveltumattomat ja verrattain uudet 
muutokset, kuten esimerkiksi Minerit- levyverhoukset 
suositellaan tulevissa korjauksissa palautettavaksi 
alkuperäiseen asuunsa. Erityistä huomiota on kiin-
nitettävä rakennuksen koristeaiheisiin, joiden pitää 
olla alkuperäistyylin mukaiset eikä niitä tule muuttaa 
alkuperäistä koristeellisemmiksi. Sattumanvaraisia 
alueelle sopeutumattomia muotoaiheita ja rakenteita, 
kuten ulkonevia parvekkeita ei tule käyttää. Raken-
nuksen maalausohjeita esitellään kappaleessa Maa-
laus ja värit.

PERUSTUKSET

Asiantuntijan käyttö perustusten korjauksen suunnit-
telussa säästää kustannuksia sekä vähentää virhei-
den mahdollisuutta. Rakennuksen alustatilan riittä-
västä tuuletuksesta on huolehdittava, koska kosteus 
voi aiheuttaa sieni-, laho- ja hyönteisvaurioita ja lopul-
ta tuhota koko alapohjan. 

Perustusten paikkaukset tehdään alkuperäisiä mate-
riaaleja ja työmenetelmiä käyttäen. Vanhaa sokkeli-
pintaa ei tule maalata tai pinnoittaa kivimurskalla tai 
vastaavilla nykyaikaisilla rakenteilla. Routasuojausta 
ja salaojitusta tulee harkita tapauskohtaisesti. Perus-
tusten vierustoilla maan pinnan pitää kallistua raken-
nuksesta poispäin, jolloin rakennuksen alusta pysyy 
kuivana. Rinteiden puoleisilla seinustoilla pintavesi 
kannattaa ohjata kouruilla tai ojituksilla rakennukses-
ta poispäin. 

Anttilanmäen rakennuksille tyypillisiä sisäänkäyntejä ja 
kuisteja.

Vanhan rakennuksen sokkelissa on käytetty monen-
laisia rakennusaineita, kuten luonnonkiveä, tiiltä ja 
betonia. Perustusten yksityiskohdat kertovat raken-
nuksen historiasta ja rakentamistekniikasta joten ne 
kannattaa säilyttää ja kunnostaa. Sokkelin tuuletus-
aukot ovat välttämättömiä rakennuksen tuulettumisen 
takia. Sokkelin yhdenmukaistaminen ja pinnoittami-
nen hävittää tärkeät yksityiskohdat.

Julkisivujen uudelleen verhoilu hävittää rakennuksen histo-
rialliset kerrostumat. Erisuuntaiset laudoituspinnat eivät so-
vellu Anttilanmäelle.

KUNNOSSAPITO JA KORJAUS
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KATTO

Anttilanmäellä yleisimmät katemateriaalit ovat kone-
saumattu sinkitty peltikate ja kolmiorimahuopakate.  
Peltisiä tiilikatejäljitelmiä, muita profiilipeltejä ja pala-
huopia ei saa käyttää. Jos rakennuksen aiemmissa 
korjauksissa on käytetty edellä mainittuja materiaale-
ja, ne on tulevissa korjauksissa palautettava alkupe-
räiseen asuunsa. 

Jalkarännit, räystäskourut ja syöksytorvet sekä savu-
piippujen pellitykset kunnostetaan tai uusitaan alku-
peräisen mallisiksi sinkitystä pellistä. Räystäslaudat 
tulee kunnostaa tai uusia alkuperäisten mallisiksi.

Uusien, ullakolle suunniteltavien kattolyhtyjen ja -luukkujen 
toteutus tulee tehdä vanhan rakennuksen ehdoilla kiin-
nittämällä huomiota niiden kokoon ja sijaintiin. Kat-
toikkunoita voi rakentaa korkeintaan kaksi kappaletta 
yhdelle lappeelle. Vesikaton uudet hormit tai muut ka-
tolle sijoitettavat rakenteet pyritään sijoittamaan pihan 
puoleiselle lappeelle siten, että ne eivät näy kadulle. 
Lappeen suuntaiset ikkunat ovat kiellettyjä.

IKKUNAT JA OVET

Vanhat ikkunat ja ovet ovat olleet rakennuksen ar-
vokkaimpia osia. Ikkunat ja ovet kuluvat yksilöllisesti 
sään vaikutuksesta, mutta ovat lähes poikkeuksetta 
kunnostettavissa, joten niiden vaihtoa energian sääs-
tön vuoksi ei suositella. Ikkunat ja ovet saadaan riit-
tävän tiiviiksi kunnostamalla ja tiivistämällä huolella 
karmit sekä puitteet. Vanhat ikkunat ja ovet kestävät 
lähes poikkeuksetta uusia pitempään, koska ne on 
tehty käsityönä korkealuokkaisesta, tiheästä ja vähä-
oksaisesta puusta.

Uusien ikkunoiden tulee olla puisia ja sisään – ulos 
aukeavia, jolloin uloin ikkunalasi avautuu ulospäin 
ja sisempi sisäänpäin. Ikkunoissa ei saa olla alumii-
nisia tai muovisia osia, koska nämä materiaalit eivät 
ole tyypillisiä Anttilanmäelle. Ikkunoissa suositellaan 
käytettäväksi puusepän verstaassa vanhan mallin 
mukaan teetettyjä tyyppejä. Erityisen arvokkaita ovat 
puhalletut lasiruudut. Lasiruudut kannattaa kiinnittää 
puitteisiin perinteisellä tavalla kittaamalla ulkopuolel-
ta, jolloin saavutetaan kaunein lopputulos. 

Tehdasvalmisteisia rakennuksen tyyliin sopimattomia 
ikkunaratkaisuja ei saa käyttää, koska ikkunoilla on 
suuri merkitys koko rakennuksen ulkoasun sekä ym-
päristön kannalta. Ikkunan puuosat peittomaalataan 
öljymaalilla ja asennetaan ulkoseinän ulkopintaan. 
Ikkunoiden valinnassa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota puitteiden muotoon ja ruutujakoon, joiden tulee 
olla rakennuksen tyylin mukaiset. Ikkuna-aukkoihin 
liittyviä tuuletussäleikköjä ja keinotekoisia irtopuitteita 
ei sallita.

Vanhat ovet kannattaa useimmiten korjata. Uusien 
ovien valinnassa kannattaa käyttää käsityönä tehtyjä 
peittomaalattuja massiivipuisia paneeli- tai peiliovia. 
Ulko-ovina ei saa käyttää tehdasvalmisteisia ovia, 
joiden koristeaiheet on usein tehty prässäämällä. Ra-
kennuksen alkuperäisiä ovia ei kannata vaihtaa uu-
siin.

Aikaisemmassa korjauksessa vaihdetut, rakennuksen 
tyyliin soveltumattomat erityisen häiritsevät ikkunat ja 
ovet suositellaan vaihdettavaksi alkuperäisen malli-
siksi, lukuun ottamatta rakennuksen historiaan kuulu-
neita merkittäviä ovia ja ikkunoita. Jos rakennuksessa 
on ollut aikaisemmin liike- tai teollisuustoimintaa on 
suositeltavaa, että siitä ajanjaksosta jätetään näkyviin 
joitakin merkkejä rakennuksen julkisivuihin.

Alueelle tyypillisiä vanhojen rakennusten kattolyhtyjä.

Päärakennuksen sadevesi on yleensä johdettu jalkarännejä 
pitkin syöksytorviin. 

Vanhan rakennuksen ikkunat ovat puisia ja sisään 
- ulos aukeavia. Ulkoseinän ulkopintaan asennetut 
ikkunat näyttävät keveiltä rakennuksen julkisivussa.

- +
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RAKENNUKSEN YKSITYISKOHDAT

Rakennuksen säilytettäviä ulkopuolisia yksityiskohtia 
ovat esimerkiksi portaat, tikkaat, ovet, ikkunat, vesi-
pellit, vuorilaudat, valaisimet ja osoitekyltit. Tekniset 
laitteet kuten esimerkiksi vanhat tuuletusluukut ja 
laitteet kannattaa myös säilyttää ennallaan. Raken-
nuksen sisällä olevia säilyttämisen arvoisia rakenteita 
ovat esimerkiksi uunit, liedet, komerot, ovet, alakatot, 
tapetit, pinkopahvit ja listat.
 

LISÄTIETOA VANHOISTA RAKENNUKSISTA

LÄMMÖNERISTYKSEN PARANTAMINEN

Lisälämmöneristämisellä saatava säästö on niin pieni, 
ettei eristyksen lisääminen yleensä ole kannattavaa 
muualla kuin yläpohjassa. Tärkeämpää on rakenteen 
tiivistäminen sekä ilmavuotojen tukkiminen. Tiivistä-
minen voidaan tehdä esimerkiksi vuorauspaperilla tai 
pahvilla. Tilkkeenä käytetään mieluiten tervaamaton-
ta pellavarivettä. Nurkkien sekä lattian reuna-alueiden 
tiivistäminen on erityisen tärkeää. 

Vanhoissa perinteisesti rakennetuissa puutaloissa 
on käytetty puupohjaisia luonnonmateriaaleja, jo-
ten lisäeristämisessä on järkevää käyttää samoihin 
materiaaleihin perustuvia eristeitä. Epäorgaanis-
ten aineiden, kuten kivivillan ja muiden kiviaineisten 
eristeiden, höyrynsulkumuovin sekä polystyreenin ja 
polyuretaanin käyttöön liittyy suurempia riskejä, kos-
ka nämä materiaalit toimivat puusta poikkeavalla ta-
valla. Puutalon lisäeristyksessä rakenteiden toiminta 
ja hengittävyys ei saa muuttua. Paksuissa lisäeriste-
kerroksissa kosteuden tiivistymisen myötä rakenteen 
lahoamisriski kasvaa.

Yläpohjan lisäeristäminen on yleensä taloudellisesti 
kannattavaa. Eristäminen tehdään rakenteen ylä-
puolelta jos se on mahdollista. Helpoin tapa on lisätä 
esimerkiksi samantyyppistä eristettä vanhan eristeen 
päälle. Vesikaton ja yläpohjan lämmöneristeen välis-
sä täytyy ehdottomasti olla riittävä tuuletusväli, jolloin 
ilmankosteus pääsee vapaasti tuulettumaan pois. 
Alapohjaa eristettäessä rakennuksen riittävästä alus-
tatilan tuulettumisesta on huolehdittava.
 
Ulkoseinän lisäeristeenä on järkevää käyttää huo-
koista puukuitulevyä seinän sisäpuolella. Jos ulko-
laudoitus joudutaan uusimaan, voidaan sen alle lisätä 
esimerkiksi vuorauspaperi tai ohut säänkestävä huo-
koinen kuitulevy siten, että rakennuksen julkisivun 
mittasuhteet eivät muutu. Paksua ulkopuolista lisä-
eristystä ei saa käyttää, koska silloin rakennuksen ik-
kunat jäävät syvennyksiin ja räystäät lyhenevät.

RAKENNUKSEN SISÄPUOLISET RAKENTEET

Sisätilojen rakenteiden korjauksen yhteydessä lat-
tialaudat, alakatot yms. kannattaa purkaa ehjinä ja 
käyttää uudelleen. Pintamateriaaleina ei saa käyt-
tää hengittämättömiä materiaaleja, kuten esimerkiksi 
muovimattoja tai muovitapetteja, koska kosteuden tii-
vistymisen myötä rakenteiden lahoamisriski kasvaa.

Vanhan rakennuksen huonejako suositellaan säilyt-
tämään mahdollisimman entisellään. Nykyaikaisen 

elämäntyylin saavuttamiseksi pienet muutokset ovat 
kuitenkin ymmärrettäviä. Sisäpuoliset pinnat kuluvat 
käytössä, joten rakennuksen sisäverhouksia uusitta-
essa vanhat tapetti- ja maalikerrokset on hyvä säilyt-
tää ainakin osittain historiallisina kerrostumina. 

MÄRKÄTILAT

Märkätilojen, kuten esimerkiksi wc:n ja pesuhuoneen 
suunnittelussa sekä rakentamisessa tulee käyttää ko-
kenutta ammattihenkilöä, koska virheiden seuraukset 
voivat olla mittavat. Kosteiden tilojen vauriot syntyvät 
virheellisten rakenneratkaisujen tai vesivahinkojen 
seurauksena. Esimerkiksi pieni vuoto vesiputkissa voi 
aiheuttaa lyhyessäkin ajassa suurta vahinkoa.

Märkätilat kannattaa sijoittaa keskitetysti, jolloin mah-
dolliset vesi- ja kosteusvahingot jäävät pienelle alueel-
le. Vesiputkien sekä vesipisteiden asennukset toteu-
tetaan siten, että mahdolliset vesivahingot huomataan 
välittömästi. Jos märkätiloja sijoitetaan vanhan raken-
nuksen sisälle, pyritään ne rakentamaan vanhasta ra-
kenteesta kokonaan erillisenä pakettina. Rakenteiden 
riittävistä tuuletusväleistä sekä tilojen ilmankosteuden 
tuuletuksesta on huolehdittava. Aiemmissa korjauk-
sissa rakennettujen kosteiden tilojen rakenteita on tut-
kittava ja tarkkailtava ajoittain mahdollisten virheiden 
tai kosteusvaurioiden havaitsemiseksi.

HUOLTO JA ILMANVAIHTO

Rakennuksen säännöllinen tarkastus ja huolto tulevat 
poikkeuksetta halvemmaksi kuin pahoin rapistuneen 
talon laaja korjaus. Vaurioiden löytämiseen sekä tu-
leviin korjauksiin pitää varautua hyvissä ajoin. Seu-
raavassa on lueteltu rakennuksen nopeimmin vau-
rioituvia osia ja näiden rakennusosien kuntoa onkin 
seurattava tasaisin väliajoin: Rakennuksen ulkosei-
nien alaosat sekä alimmat hirret, yläpohjan kohdan 
ulkoseinät, ikkunoiden alaosat sekä niiden alla olevat 
ulkoseinät, märkätilat ja vesipisteiden kohdat, piippu-
jen juuret sekä palomuurien taustat. 

Vanhan rakennuksen ulkoseinän lisäeriste tulee sijoittaa 
seinärakenteen sisäpuolelle, jolloin rakennuksen julkisivut 
pysyvät ennallaan.  Paksu eristekerros seinän ulkopuolella 
rumentaa rakennuksen julkisivuja, koska ikkunat jäävät sy-
vennyksiin, räystäät lyhenevät ja vanhan sokkelin ja ulkosei-
nän suhde muuttuu. 

KUNNOSSAPITO JA KORJAUS



11

Huoltotoimenpiteistä kannattaa pitää huoltokirjaa, 
jolloin rakennusosien huoltovälit pysyvät muistissa. 
Huoltokirja voi olla hyvä apu myös rakennusta myy-
täessä. Seuraavien rakennusosien kunnosta kannat-
taa huolehtia vuosittain: Katon, sadevesikourujen ja 
- rännien tiiviyden tarkistaminen sekä puhdistaminen 
roskista, ikkunoiden tiiviyden sekä niiden vesipeltien 
tarkistaminen, kasvillisuuden poistaminen ulkoseini-
en välittömästä läheisyydestä, sokkelin tuuletusluuk-
kujen avaaminen keväällä ja sulkeminen syksyllä.

Vanhan rakennuksen painovoimainen ikkuna- ja 
hormituuletus suositellaan säilytettäväksi pääilman-
vaihtojärjestelmänä. Keittiössä sekä märkätiloissa 
ilmanvaihtoa kannattaa tehostaa esimerkiksi pienillä 
kanavapuhaltimilla. Koneellista ilmanvaihtoa ei suo-
sitella vanhoihin rakennuksiin, koska ilmanvaihtotek-
niikan asentaminen vaati kohtuuttomia muutostoi-
menpiteitä rakenteisiin, sekä vanhan rakennuksen 
tiivistäminen koneelliseen ilmanvaihtoon soveltuvaksi 
saattaa aiheuttaa myöhemmin rakenteellisia vaurioi-
ta. Nykyisiä ilmanvaihtomääräyksiä tulee noudattaa 
soveltuvilta osin.

SIIRRETTÄVÄT HIRSIRAKENNUKSET

Perinteisessä rakentamisessa vanhan hirsirakennuk-
sen rungon siirto oli varsin yleinen tapa. Hirsiraken-
nuksen siirtoa voidaan suositella paikkoihin, joissa 
vanhan rakennuksen lisääminen ympäristöön eheyt-
tää ympäristöä oleellisesti. Anttilanmäelle voidaan 
tapauskohtaisesti siirtää alueen tyyliin sopivia 1900 
- 1920 luvuilla rakennettuja hirsirakennuksia. Sovel-
tuvia rakennuksia voivat olla esimerkiksi lähialueilla 
sijaitsevat purku-uhan alla olevat hirsirunkoiset ra-
kennukset. 

Vanhan hirsirakennuksen rungon siirto ja uudelleen-
pystyttäminen vaatii erittäin kokeneen asiantuntijan 
käyttöä. Rakennuksen yksityiskohtien, kuten esimer-
kiksi julkisivuverhouksen, katon, sokkelin, ikkunoiden 
ja ovien tulee vastata alkuperäistä rakennusta.

VANHA�TALOUSRAKENNUS

Kaavassa vanhat talousrakennukset on esitetty suo-
jeltaviksi sr-6 merkinnällä.

sr-6
Suojeltava�talousrakennus.�Talousrakennus-
ta�ei�saa�purkaa.�Rakennuksen�purkaminen�
edellyttää� poikkeuslupaa.� Talousrakennuk-
sen�korjaus-�ja�muutostöiden�on�sopeudut-
tava� kulttuurihistoriallisesti� arvokkaaseen�
ympäristöön.� Käyttämätön� rakennusoikeus�
on� merkitty� laajennusalana� tontin� rakenta-
miskelpoisuus� huomioiden.� Rakennuksen�
laajennuksessa�ja�korjauksessa��on�nouda-
tettava� rakennustapaohjeita.� Talousraken-
nuksen� tyypilliset� piirteet� tulee� säilyttää.�
Tällaisen� talousrakennuksen� kerrosala� saa�
ylittää�tontin�sallitun�rakennusoikeuden.�Ra-
kennusta�ei�saa�korvata�uudella.

Talousrakennukset ovat kuuluneet olennaisina osina 
Anttilanmäen miljööseen. Talousrakennuksia oli ta-
pana laajentaa asukkaiden tarpeiden mukaan, minkä 
seurauksena vanhojen talousrakennusten julkisivuis-
ta on selvästi luettavissa eri aikoina tehdyt laajennuk-
set. Nämä historialliset kerrostumat tulee säilyttää.  

Talousrakennukset ovat perinteisesti kapeita, pitkiä ja 
yksikerroksisia. Talousrakennuksen julkisivuverhous 
oli yleensä puna- tai keltamullalla maalattu sahapin-
tainen peiterimalaudoitus. Katto oli usein kolmiorima-
huopakate. 

Anttilanmäelle tyypilliset talousrakennukset sijaitse-
vat tontin reunalla tai perällä muodostaen pääraken-
nuksen kanssa pihapiirin. Talousrakennus poikkeaa 
päärakennuksesta vaatimattomampien rakennus-
materiaalien ja värityksen ansiosta.

Räystäät tulee tehdä yksinkertaisiksi ja keveän nä-
köisiksi avoräystäiksi. Räystään alareunan ja ikkunan 
yläreunan välisen kulman tulee olla 20 - 40 astetta.

Anttilanmäen rakennusten kattomaisemaan kuuluvat 
jyrkät peltiset harjakatot. Harjalla on perinteisesti yksi 
tai useampia savupiippuja.
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Vanhat talousrakennukset muodostavat tärkeän osan 
pihamiljöötä, joten niitä ei saa purkaa ilman päteviä 
perusteita. Alueelle tyypilliset talousrakennukset tulee 
pyrkiä säilyttämään ulkopuolisilta osiltaan alkuperäi-
sessä asussa. Talousrakennusten kunnostaminen ja 
laajentaminen on aina parempi vaihtoehto kuin pur-
kaminen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä katujen 
varsien talousrakennuksiin, jotka ovat merkittävä osa 
julkista katutilaa.

Talousrakennuksiin voidaan sijoittaa esimerkiksi sau-
na, kodinhoito- sekä varastotiloja. Myös mahdollinen 
verstas tai autotalli suositellaan sijoitettavaksi talous-
rakennukseen. Päärakennuksen laajentamisen vaih-
toehtona talousrakennukseen tai sen laajennukseen 
voidaan sijoittaa myös esimerkiksi asuin- ja työhuo-
neita siten, että pihamiljöö, ympäristön luonne sekä 
vanha rakennus säilyvät. Asuin- tai työhuoneita suun-
niteltaessa talousrakennuksen mittakaava sekä sille 
tyypilliset piirteet tulee säilyttää.

1960-LUVULLA�TAI�MYÖHEMMIN�
RAKENNETUT�RAKENNUKSET

1960- luvun ja sitä nuorempien talojen rakenteet poik-
keavat oleellisesti perinteisistä puurakennuksista, 
koska viime vuosikymmenien aikana on tullut suuri 
määrä uusia rakennusmateriaaleja. Rakennusteknii-
kat ovat myös kehittyneet toisenlaisiksi, joten korja-
uksessa suositellaan noudatettavaksi rakennuksen 
toteutustavan mukaisia menetelmiä.

YMPÄRISTÖÖN SOVITTAMINEN

Anttilanmäelle on noussut viime vuosikymmenien ai-
kana alueen vanhan rakennuskannan mittakaavan, 
massoittelun ja julkisivumateriaalien osalta poikkea-
via rakennuksia. Näitä rakennuksia korjattaessa suo-
sitellaan ottamaan huomioon myös mahdolliset toi-
menpiteet rakennuksen ympäristöön sovittamiseksi. 
Nämä toimenpiteet ovat hyvin yksilöllisiä eikä niiden 
tavoitteena saa olla tarkoitus muuttaa rakennusta Ant-
tilanmäen alkuperäisen tyylin tai nykyaikaisen tyylin 
mukaiseksi. Ympäristöön sovittamistoimenpiteiden 
tavoitteena tulee olla ainoastaan rakennuksen yksi-
tyiskohtien parantaminen ympäristöön soveltuviksi. 

Seuraavanlaisia� muutostoimenpiteitä� kannattaa�
harkita:

Puhtaaksi muuratun julkisivun rappaaminen sileäksi. 

Rakennus tulee maalata paremmin ympäristöön soveltuvilla 
väreillä. 

Nykyaikaiset materiaalit kuten esimerkiksi muovit tulee kor-
vata alueen henkeen paremmin soveltuvilla perinteisem-
millä materiaaleilla, esimerkiksi peittomaalatuilla metalli- tai 
puuosilla. 

Muovipintaiset pellitykset tulee vaihtaa perinteisillä käsitte-
lyillä peittomaalattuihin osiin. 

Sattumanvaraisista koristeaiheista tulee luopua. 

Ikkunat tulee siirtää ulkoseinän ulkopintaan. 

Räystäät tulee muuttaa kevyemmiksi korvaamalla useam-
man otsalaudan räystäsratkaisut yksinkertaisilla siroilla 
räystäillä.

Ensimmäisen kerroksen katujulkisivun tai päätyseinien pie-
net ikkunat tulee suurentaa normaalikorkuisiksi.

Pihojen laajat asfaltti- tai betonikivipinnat tulee korvata alu-
een henkeen soveltuvimmilla materiaaleilla kuten soralla ja 
luonnonkivillä. 

KUNNOSSAPITO JA KORJAUS

Pystysuuntaiset ikkunat tulee jakaa kahteen tai use-
ampaan ruutuun, jolloin joku ikkunan osa voi toimia 
tuuletusikkunana. Ikkunan leveyden pitää olla pie-
nempi kuin sen korkeuden. Tuuletussäleikölliset ikku-
nat tai vastaavat eivät sovellu alueelle.

Ennen vuotta 1960 rakennetut talot muodostavat merkittä-
vän historiallisen kerroksen Anttilanmäelle. Vanhojen raken-
nusten säilyminen on koko alueen säilymisen ehto.
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VANHOJEN�RAKENNUSTEN�
LAAJENTAMINEN�JA�UUDISRAKENTAMINEN
VANHAN�PÄÄRAKENNUKSEN�LAAJENTAMINEN

Kaavassa vanhat päärakennukset on esitetty suo-
jeltaviksi sr-5 merkinnällä.

sr-5�
Suojeltava� asuinrakennus.� Alkuperäistä�
asuinrakennusta� ei� saa� purkaa.� Rakennuk-
sen� purkaminen� edellyttää� poikkeuslupaa.�
Rakennuksille�ei�ole�merkitty�rakennusoike-
utta.�Rakennuksia�voidaan�laajentaa�ullakolle�
ja�kellarissa�olemassa�olevan�vaipan�sisällä�
pohjavesiolosuhteet� huomioiden.� Käyttä-
mätön� rakennusoikeus� on� merkitty� laajen-
nusalana�tontin�rakentamiskelpoisuus�huo-
mioiden.� Rakennusta� laajennettaessa� sekä�
korjaus-� ja� muutostöissä� on� noudatettava�
rakennustapaohjeita.�Rakennuksen�alkupe-
räiseen�tyyliin�sopeutumattomat�muutokset�
tulee� korjata.� Korjaustöissä� julkisivujen� ja�
vesikaton� kulttuurihistoriallista� tai� raken-
nustaiteellista�arvoa�ei�saa�turmella.

Kaavassa on esitetty vanhojen päärakennusten laa-
jentamismahdollisuudet. Jokaisen vanhan rakennuk-
sen laajentaminen on yksilöllistä, ja vaatii aina päte-
vän suunnittelijan. Asuinrakennuksen laajentamisen 
sijaan ensisijaisesti suositellaan tarvittavien lisätilojen 
sijoittamista valmiiksi rakennettuihin tiloihin kuten ul-
lakolle, kellariin ja talousrakennukseen. 

Rakennusten pidentäminen kadun suunnassa on 
hyvä ja perinteinen laajennustapa. Tasapainoisen 
lopputuloksen saavuttamiseksi on tärkeää sommitella 
huolellisesti uusi osa huomioiden vanhan julkisivun 
aukotus ja jako. Yli 13 metriä pitkiä rakennuksia ei 
tule laajentaa jatkamalla, koska rakennuksista tulee 
liian pitkiä.

Lisäsiiven rakentamista ei suositella. Anttilanmäen ra-
kennuksille tyypillinen suorakulmainen pohja muuttuu 
lisäsiipeä rakennettaessa. Asuinrakennukseen ei saa 
sijoittaa autotallia.

Päärakennusta laajennettiin perinteisesti pidentämäl-
lä rakennusta kadun suunnassa.

Anttilanmäelle ennen 1960-lukua rakennettujen pää-
rakennusten mittasuhteita. Uudet rakennukset tulee 
suunnitella samoja mittasuhteita käyttäen. Tärkeitä 
mittasuhteita ovat rakennuksen korkeus, leveys 
ja runkosyvyys, katon, räystäiden, julkisivuauko-      
tusten mittasuhteet sekä sokkelin korkeus.

UUSI�PÄÄRAKENNUS

Kaavassa uuden päärakennuksen rakennustapa on 
määritelty ju-merkinnällä.

ju
Poistetun� päärakennuksen/� uuden� päära-
kennuksen� rakennusalalle� on� rakennettava�
rakennus,� jonka� rakennusmassa� ja� -vaippa�
ovat� samanmuotoiset� paikalla� aiemmin� ol-
leen�rakennuksen�kanssa.�Uudisrakentami-
sen�tulee�edustaa�modernia,�korkeatasoista,�
olevaan� rakennustapaan� soveltuvaa� arkki-
tehtuuria.�Rakennusten�tulee�olla�satulakat-
toisia.
 

Moderni talo noudattaa Anttilanmäen vanhaa mitta-
kaavaa ja värejä, pääosin sen perinteisiä materiaale-
jakin. Se on mieluiten harjakattoinen, yksinkertainen 
ja yksityiskohdiltaan pelkistetty. Valmistaloja ei suosi-
tella. Myöskään vanhojen rakennusten muoto- ja ko-
risteaiheita ei tule kopioida. 
 
Uudet rakennukset on luontevinta rakentaa puuraken-
teisiksi, koska näin voidaan jatkaa jo varsin mittavaa 
Anttilanmäen puurakentamisen perinnettä. Raken-
nusten suunnittelussa tulee käyttää ammattitaitoista 
suunnittelijaa, jolla on riittävä kokemus kulttuurihisto-
rialliseen ympäristöön rakentamisesta, perinteisistä 
rakentamistavoista sekä uuden ja vanhan yhteen-
sovittamisesta. Nykyaikaiset tyyppitalot eivät sovellu 
alueelle. Rakentamisen tulee tapahtua puustoa ja 
kasvillisuutta säästäen ja ympäristön ehdoilla.

Nykyaikaiset rakentamistekniikat ovat sallittuja. Uu-
disrakentamisessa suositellaan paikalla rakentamista. 
Elementtirakentamistekniikoiden käyttöä rakentami-
sessa ei suositella, koska esimerkiksi elementtiraken-
tamisessa käytettävien koneiden vaatima tilantarve 
on kohtuuttoman suuri, jolloin piha sekä lähiympäristö 
kärsivät vaurioita. Uudisrakentamisessa tulee käyt-
tää alueen alkuperäisille rakennuksille tyypillisiä ma-
teriaaleja. Jäljitelmät, kuten esimerkiksi tiiliprofiiliset 
peltikatteet tai muoviset julkisivumateriaalit eivät ole 
sallittuja. Uusissa rakennuksissa ei tule käyttää eril-
lisiä pilareihin tuettuja parvekkeita. Rakennuksessa 
sallitaan pitkään julkisivuun alisteiset kuistit tai kat-
tamattomat ja kaiteettomat terassit/patiot  (enintään 
3*3m), joiden tulee olla rakennusten lattiapintaa sel-
västi alempana.

LAAJENTAMINEN JA UUDISRAKENTAMINEN
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MASSOITTELU JA MITTAKAAVA

Jotta alueen uusien rakennusten mittakaava pysyisi 
ympäristöön nähden samana, uusien päärakennusten 
julkisivun pituus saa olla enintään 14 metriä ja runko-
syvyys pääosin enintään 8 metriä. Räystäskorkeuden 
suhde runkosyvyyteen tulee olla 0,6 - 0,9.  Rakennus-
ten tilojen suunnittelussa kannattaa huomioida myös 
mahdollinen laajennustarve.

Rakennuksen pohjan tulee olla malliltaan suorakai-
teen muotoinen. Erkkerit ja vastaavat eivät ole alu-
een rakennuksille tyypillisiä. Kahden suuren asunnon 
muodostamaa paritaloratkaisua tulee välttää, koska 
rakennuksen koko kasvaa lähes poikkeuksetta liian 
suureksi. Nykyaikaisen paritaloratkaisun sijaan tontis-
ta riippuen suositellaan joko kahden erillisen pienta-
lon tai normaalikokoisen asunnon ja pienen sivuasun-
non yhdistelmää. Asuinrakennukseen ei saa sijoittaa 
autotallia.

KUISTI

Sisäänkäynnin kohdalle suositellaan rakennettavaksi 
kuisti tai pieni siro peltinen katos. Kuisti suositellaan 
ensisijaisesti rakennettavaksi yksikerroksiseksi. Kuis-
tin päälle voidaan joissain tapauksissa rakentaa pieni 
kattamaton parveke. Kuistin suunnittelussa on kiinni-
tettävä erityistä huomiota lasiaukkojen rakenteiden 
sirouteen sekä sisätilojen valoisuuteen. Terassit eivät 
kuulu perinteiseen pihaan.

JULKISIVUT, IKKUNAT JA OVET

Rakennusten julkisivumateriaaliksi suositellaan höy-
lättyä peittomaalattua paneelia. Puhtaaksi muuratut 
tiilijulkisivut ja lomalaudoitukset eivät sovellu alueelle. 
Julkisivuverhouksen tulee jatkua yhtenäisenä pinta-
na räystäälle asti. Rakennukset maalataan vaaleilla 
maanläheisillä väreillä. Tarkempia maalausohjeita 
esitellään kappaleessa Maalaus ja värit. 

Rakennuksen sisätilat tulee suunnitella siten, että en-
simmäisen kerroksen kadunpuoleisessa julkisivussa 
ja päätyjulkisivuissa on ainoastaan normaalikorkuisia 
ikkunoita. 

Ikkunoiden sijoittelun tulee olla tasapainoista ja rau-
hallista. Uusien rakennusten ikkunoiden tulee olla 
pystysuuntaisia, jolloin leveyden suhde korkeuteen 
voi vaihdella välillä 1:1,2 – 1:1,6. Ikkunat suositellaan 
jaettavaksi kahteen tai useampaan ruutuun, jolloin 
joku ikkunan osa voi toimia tuuletusikkunana. Ikkuna-
aukkoihin liittyviä tuuletussäleikköjä ja keinotekoisia 
irtopuitteita ei sallita. Kellarissa sekä ullakolla pienten 
ikkunoiden käyttö on sallittu, jolloin ne voivat myös 
poiketa edellä mainituista mittasuhteista. Ikkunoiden 
puuosien tulee olla valkoisella tai vaalealla maanlä-
heisellä värillä peittomaalattuja. Ikkunat tulee sijoittaa 
mahdollisimman lähelle ulkoseinän ulkopintaa, jolloin 
rakennuksen luonne näyttää keveältä. 

Uusissa rakennuksissa ei saa käyttää koristeaiheita, 
koska sattumanvaraisten muoto- ja koristeaiheiden 
käyttö tuntuu usein häiritsevältä ja ristiriitaiselta alu-
een muiden rakennusten kanssa. 

PERUSTUKSET

Uusien rakennusten sokkeli kannattaa tehdä beto-
nista, jolloin pinta voidaan jättää käsittelemättömäk-
si. Harkoista rakennetut sokkelit tulee rapata riittävän 
paksulla kerroksella, jotta harkkojen saumat eivät näy. 
Sokkelia ei tule pinnoittaa kivirouheella, koska tämä 
betonipinnan käsittelytapa on verrattain uusi mene-
telmä ja hyvin vieras alueen rakennuksissa. Sokkelin 
korkeus kannattaa mitoittaa viereisten rakennusten ja 
maaston mukaan, mutta vähimmäiskorkeuden tulee 
olla yli 40 cm.

Uuden rakennuksen kokoon ja mittasuhteisiin vaikut-
tavia tekijöitä.

LAAJENTAMINEN JA UUDISRAKENTAMINEN

Esimerkki modernista rakennuksesta vanhassa ym-
päristössä.
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KATTO JA RAKENNUSTEN YKSITYISKOHDAT

Uudisrakennuksiin tehdään jyrkkä satulakatto. Katon 
kaltevuuden tulee olla 30-45 astetta. Konesaumattu 
ja maalattu sinkitty sileä pelti on suositeltavin kate-
vaihtoehto. Alueella on alun perin ollut erittäin vähän 
tiilikattoja, joten niiden rakentamista uudisrakennuk-
siin tulee välttää. Räystäät tulee tehdä yksinkertaisik-
si, keveän näköisiksi sekä alta avonaisiksi. Räystäs 
varustetaan yhdellä otsalaudalla. Paksut, raskaan 
näköiset ja useamman laudan räystäsratkaisut eivät 
ole Anttilanmäelle tyypillisiä. Räystäiden tulee ulottua 
40- 60 cm seinäpinnan ulkopuolelle. Räystään ala-
reunan ja ikkunan yläreunan välisen kulman tulee olla 
20-40 astetta, jolloin rakennuksen ulkoseinä korostuu 
kattoa enemmän. Sadevesi ohjataan joko jalkaränni-
en tai riippukourujen kautta syöksytorviin. Jäljitteleviä 
rakennusmateriaaleja tulee välttää. 

Rakennuksen yksityiskohtien tulee sopeutua ympä-
ristöön muodoiltaan, materiaaleiltaan ja käsittelyta-
voiltaan. Rakennuksissa kannattaa noudattaa alueel-
le tyypillisiä ratkaisuja, mutta niiden ei tule suoraan 
jäljitellä vanhojen rakennusten aiheita.  

TALOUSRAKENNUKSEN�LAAJENTAMINEN

Talousrakennuksen laajentaminen toteutetaan ym-
päristön sekä olemassa olevien rakennusten ehdoil-
la. Anttilanmäelle sopivin piharakennuksen leveys 
on enintään 4 metriä. Yleensä on järkevämpää laa-
jentaa talousrakennusta, koska talousrakennuksen 
laajentamisesta johtuvat muutokset eivät vaikuta 
katunäkymiin. 

Autotalli saa olla korkeintaan yhden ajoneuvon levyi-
nen. Pituussuunnassa autotallin saa rakentaa kah-
den peräkkäisen ajoneuvon mittaiseksi. Paikasta 
riippuen talousrakennukseen saa rakentaa avonai-
sen autopaikan myös siten, että pitkällä julkisivulla 
rakennusmassan keskellä voi olla kaksi autopaikkaa 
vierekkäin. Autokatokset eivät perinteisesti sovellu 
alueelle. Talousrakennuksen yksityiskohdissa, ku-
ten esimerkiksi ovissa, ikkunoissa, syöksytorvissa ja 
räystäissä kannattaa noudattaa vanhoille talousra-
kennuksille tyypillisiä mittasuhteita. Oviksi suositel-
laan puisia saranallisia paneeliovia. Nosto- ja liukuo-
via ei tule käyttää Anttilanmäen alueella.
 

Anttilanmäelle ennen 1960- lukua rakennettujen talousra-
kennusten mittasuhteita. Uudet rakennukset tulee suun-
nitella samoja mittasuhteita käyttäen, kuitenkin niin ettei 
harjakorkeus ole yli 4m.

Talousrakennusta on perinteisesti laajennettu jatka-
malla rakennusmassaa pituussuunnassa tontin reu-
naa pitkin. Tontin kulmassa olevan rakennuksen laa-
jennus on tehty myös L- mallisena.

LAAJENTAMINEN JA UUDISRAKENTAMINEN
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UUSI�TALOUSRAKENNUS

Kaavassa uuden talousrakennuksen rakennustapa 
on määritelty ju-merkinnällä

ju
Talousrakennuksessa�tulee�käyttää�alueelle�
tyypillistä� talousrakennuksen� yksinkertais-
ta� rakennustapaa� ja� sen� tulee� olla� selvästi�
asuinrakennusta� pienempi.� Talousraken-
nuksen�runkosyvyys�saa�olla�korkeintaan�4�
metrin� levyinen.�Autotalli� saa� olla� korkein-
taan� yhden� autopaikan� levyinen.� Talousra-
kennukseen�voi�sijoittaa�autopaikkoja�siten,�
että� pitkällä� julkisivulla,� rakennusmassan�
keskellä� voi� olla� kaksi� autopaikkaa� vierek-
käin.�Alueelle�ei�saa�rakentaa�autokatoksia.

Talousrakennuksen julkisivuverhoustyypin, värin sekä 
katemateriaalin tulee myös poiketa päärakennukses-
ta. Talousrakennuksissa suositeltavin katevaihtoehto 
on kolmiorimahuopakate. Talousrakennukseen so-
pivin julkisivuverhous on sahattu peiterimalaudoitus. 
Talousrakennuksen suunnittelussa noudatetaan uu-
den päärakennuksen suunnitteluohjeita soveltuvilta 
osin.

TALOTEKNIIKKA,�MAALAUS�JA�VÄRIT
TALOTEKNIIKKA

Rakennusten energiahuoltoon kuuluvat laitteet, kuten 
ilmalämpöpumput tulee sijoittaa siten, että laitteet ei-
vät näy katutilaan (ju). Esimerkiksi ilmanvaihtokoneet 
hormeineen, muoviset katolle ja maahan sijoittuvat 
ilmastointiputket tulee sijoittaa rakennuksen pihan 
puolelle.

MAALAUS�JA�VÄRIT

Anttilanmäen uusissa ja vanhoissa rakennuksissa 
suositellaan käytettäväksi perinteisiä maaleja sekä 
värisävyjä. Vanhojen rakennusten paneelijulkisivut 
ovat perinteisesti maalattu peittävällä pellavaöljymaa-
lilla. Sahapintaiset peiterimalaudoitetut julkisivut on 
sen sijaan lähes aina maalattu puna- tai keltamulta-
keittomaaleilla. Öljymaalin tai keittomaalin käyttö ei 
kuitenkaan ole mahdollista, jos rakennus on maalat-
tu aikaisemmin jollain muulla maaliseoksella, kuten 
esimerkiksi lateksilla tai alkydimaalilla. Asiantuntijan 
käyttö maalia valittaessa on tarpeellista, koska tutki-
malla aikaisemmat maalikerrokset ja valitsemalla oi-
kea maaliseos saattaa valittu maali kestää seinässä 
moninkertaisen ajan verrattuna summittaisesti valit-
tuun maaliin. Oikean maalin valinta on tärkeää, koska 
monet nykyaikaiset maaliseokset ovat osoittautuneet 
epäonnistuneiksi valinnoiksi vanhoissa rakennuksis-
sa. Perinteisiä maaliseoksia on käytetty jo satoja vuo-
sia, joten ne ovat luotettavia ja niiden toimintatavat 
tunnetaan. Perinteisiä maaleja on mahdollista valmis-
taa myös itse. Valkoista väriä on sävytettävä.

Päärakennukset on perinteisesti Anttilanmäellä maa-
lattu vaaleilla maanläheisillä värisävyillä. Talousraken-
nukset suositellaan käsiteltäviksi punamullan sävyillä. 
Aidat, portit ja muut pihaa täydentävät rakenteet ovat 
yleensä maalattu joko pää- tai talousrakennuksesta 
valituilla värisävyillä, kuten esimerkiksi punamulta-
keittomaalilla. Ikkunoiden puitteet, karmit, ovet, vuo-
rilaudat ja koristelistat maalattiin usein seinäväristä 
hieman poikkeavalla sävyllä. Ulko-ovien ei tule olla 
valkoisia. Rakennusten syöksytorvet, jalkarännit, 
räystäskourut sekä piipun pellitykset maalattiin usein 
samalla värillä kuin katto. 

Alueelle soveltuvia värisävyjä on esitelty Museoviras-
ton julkaisemassa rautatierakennusten korjausohjeis-
sa, joista kortti nro. 6 käsittelee eri aikakausien ra-
kennusten väritystä. Ohjekorttiin voi tutustua Lahden 
kaupungin rakennusvalvonnassa.

 

Talousrakennukseen sijoitettavan autotallin raken-
nustapoja. Autokatokset eivät ole alueelle tyypillisiä.

LAAJENTAMINEN JA UUDISRAKENTAMINEN/ 
TALOTEKNIIKKA, MAALAUS JA VÄRIT
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KIRJALLISUUS�JA�LÄHTEET
RAKENNUSTEN KORJAUSOHJEITA

Museovirasto: Korjauskortisto, Museovirasto 2001 
(www.nba.fi)

 KK1 Yleiskortti
 KK2 Lämmöneristyksen parantaminen
 KK3 Ulkolaudoituksen korjaus
 KK4 Huopakaton korjaus
 KK5 Peltikaton korjaus
 KK 6 Tiilikaton korjaus
 KK 7 Peltikaton maalaus
 KK 8 Ikkunoiden korjaus
 KK 9 Ovien korjaus
 KK 10 Kuistin korjaus
 KK 11 Kosteiden tilojen rakentaminen
 KK 12 Keittomaali
 KK 13 Öljymaali
 KK 14  Tulisijat
 KK 15 Puukaupunkien pihat ja aidat
 KK 16 Hirsitalon rungon korjaus
 KK 17 Hirsirakennusten siirto
 KK 18 Pinkopahvi
 KK 19 Pärekatto
 KK 20 Sisäpinnat, tapetit, verhotut seinät
 KK 21 Kalkkirappauksen korjaus, julkisivut
 KK 22 Kalkkimaali, julkisivut 

Kaila, Panu: Talotohtori�–�Rakentajan�pikkujätti-�
� läinen, WSOY 1997

Keinänen, Wäinö: Rakennusopin�tietokirja, 1949,  
 WSOY 2001

Siikonen, Heikki: Pienviljelijän�rakennusoppi, 1946

RAKENNUSTEN MAALAUSOHJEITA

Museovirasto: Rautatierakennusten�korjausohjeet��
� 6,�Väritysohjeet, Museovirasto 1998

Kaila, Panu: Kevät�toi�maalarin�-�Perinteinen�
� ulkomaalaus, RAK 2000

PIHAT JA KASVIT

Alanko, Koivunen, Regårdh, Saario: Suomalainen��
� piha�ja�puutarha, Gummerus 2003

Lahden tekninen virasto, maankäyttö, Anne-Maj Rope:  
 Anttilanmäen�miljöön�erityispiirteitä, 
 TEVI 2008

Lahden tekninen virasto, maankäyttö, Anne-Maj Rope:  
 Anttilanmäen�historiaa�karttojen�ja�
� kaavojen�valossa, TEVI 2008

INTERNET:

www.nba.fi
 Museoviraston sivuilta löytyy paljon ohjeita  
 ja linkkejä korjausrakentamisen alalta.

http:/restaurointikuvasto.nba.fi
 Museoviraston restaurointikuvasto on kor-
 jauskortistoa täydentävä korjausrakentami- 
 sen ja restauroinnin tietopaketti.

http://kultmais.utu.fi/kotina_suojeltu_talo/
 Kotina suojeltu talo. Arkea, elämää ja raken- 
 nussuojelua Suomessa ja Saksassa

www.rakennusperinto.fi
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