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Yleistietoa kaavoituksesta

• Savulahti I ja II muodostavat noin 700-800 asukkaan 
asuinaluekokonaisuuden.

• Tavoitteena asuinmahdollisuuksiltaan monipuolinen asui-
nalue. 

• Ruokkeentien varteen muodostuu tiheämpi kerrostalojen 
ja päiväkoti-koulun muodostama kokonaisuus. Rakenta-
misen mittakaava pienenee rivitalo- ja pientalotyyppiseksi 
Tuomiojärven ja Elovainion suuntaan sekä mäen päälle 
noustaessa.

• Savulahti II -alueella oli tavoitteena, että tontit rajau-
tuisivat pääsääntöisesti metsäympäristöön ja rinnemaasto 
mahdollistaisi pitkiä näkymiä metsäiseen maisemaan myös 
alueen keskiosista. 

• Länsi-Palokan asuinaluekokonaisuus mahdollisesti laaje-
nee tulevaisuudessa Ruokkeen ja Palokankeskuksen suun-
taan.



Käyttötarkoitus, autopaikat ja 
kerrosluku

• AO -tonteille saa rakentaa yhden yksiasuntoisen pien-
talon ja AP -tonteille Virvelikadun varressa on mahdol-
lista rakentaa myös paritaloja tai muita kytkettyjä asuin-
pientaloja.

• AO -tonteille on toteutettava vähintään 2 autopaik-
kaa ja  AP-tonteille vähintään 1 autopaikka asuntoa/85 
kerrosalaneliömetriä kohti.

• Asuinrakennukset voivat olla kaksikerroksisia. Kerros-
lukumerkintä on II.

• Mäen päällä korttelissa 171 lähes kaikkien asuinraken-
nusten tulee olla kaksikerroksisia.

Rakennettaessa kahteen tasoon säästyy tontilla enemmän 
piha-aluetta ja varsinkin rinnetonteilla leikkausten ja pen-
gerrysten rakentamisen tarve voi vähentyä. Mäen yläosassa 
toisesta kerroksesta voi mahdollisesti avautua pitkiä näky-
miä kaukomaisemaan.



Rakentamistapa,
sovittaminen maastonmuotoihin 
ja muotokieli 

• Rakennukset ja piha-alueet tulee suunnitella siten, 
että vältetään turhia leikkauksia ja pengerryksiä ja että 
naapuritonttien korkeusasemat otetaan huomioon. Yli 
metrin korkeata maanpäällistä sokkelia ei saa rakentaa.

• Rakennukset tulee rinnetonteilla sopeuttaa olemassa 
oleviin maastonmuotoihin rakentamalla osittainen kella-
rikerros tai osittainen rinteeseen sijoittuva kerros.

• Rakennusten ja rakennelmien tulee muodostaa tontti-
kohtaisesti yhtenäinen kokonaisuus. Rakennusten tulee 
olla mittasuhteiltaan sopusointuisia ja muotokieleltään 
selkeälinjaisia.

Tavoitteena on, että rakennukset ja piha-alueet sopeutuvat 
metsäiseen maisemaan ja lähiympäristöön sekä erityisesti 
alueelle tyypillisiin jyrkkiin maastonmuotoihin. 

Rinteeseen sovitettua selkeälinjaista pientalorakentamista Mannisenmäessä (Kuva: 
Hanna-Kaisa Hämäläinen.)



Rakentamistapa, julkisivut ja katot

• Julkisivumateriaalina tulee olla rappaus tai puuverhous. 
Julkisivumateriaalia tulee käyttää yhtenäisenä pintana sok-
kelista räystääseen.

• Savulahdessa rakennusten tulee olla värikkäitä, ei valkoisia. 
Väreinä käytetään murrettuja harmaan, ruskean ja maaväri-
en sävyjä. 

Tavoitteena on, että rakentaminen sopeutuu väritykseltään 
metsäiseen luonnonympäristöön.

• Savulahden alueella kaikille asuinrakennuksille yhteisenä 
teemana on tumma peltikatteinen harjakatto. Määräys kos-
kee pientalojen lisäksi myös rivitaloja ja kerrostaloja.

• Kattokaltevuus on 1:2-1:3. Harjakatto voi olla epäsymmet-
rinen, jolloin lyhyempi lape voi olla jyrkempi.

Esimerkkejä alueelle sopivista julkisivujen värisävyistä

Savulahden lähellä Haukkalassa rakenteilla olevat pientalot ovat hyvä esimerkki 
onnistuneesta värien käytöstä modernissa ja selkeälinjaisessa pientalorakentamises-
sa. Alueella käytetyt värit sopivat hyvin myös Savulahden alueelle.



Piha-alueet

• Piha-alueilla yli 1:2 luiskat tulee ratkaista tukimuurirakenteilla. 
Tukimuurien materiaalina tulee olla luonnonkivet, luonnonkivillä 
täytetyt kivikorit, muotoon lohkotut luonnonkivet tai betonista 
valettu yhtenäinen rakenne. Rakennelmat kuten esim. autokatok-
set voivat muodostaa osan muurirakennetta.

• Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä leikkipaikkoina, 
kulkuteinä tai pysäköintiin, on istutettava käyttäen kerroksellista 
kasvillisuutta (esim. suuria, keskikokoisia ja pieniä puita, pensaita ja 
maanpeitekasveja).

• AP- ja AO-tonteille tulee istuttaa vähintään kaksi puuta tonttia 
kohti.

Puusto ja monimuotoinen kasvillisuus luo kerroksellisuutta ja viihtyi-
syyttä asuinympäristöön. Puut tuovat suojaa, varjoa ja sitovat pölyä 
ja ilman epäpuhtauksia. Savulahden kaavan laadinnan yhteydessä 
tehdyn vihertehokkuus -menetelmän kokeilun yhteydessä havaittiin, 
että puut ovat myös yksi merkittävä tekijä luonnonmukaisessa huleve-
sien hallinnassa.

Esimerkkipiirros kivikorin käytöstä tukimuurina. Tukimuurirakenteita voidaan maise-
moida pensaiden lisäksi esimerkiksi helppohoitoisilla ja näyttävillä maanpeitekasveilla 
ja köynnöksillä. Kivikorien täytteenä voi mahdollisesti hyödyntää tontin maarakenta-
misesta muodostuvaa kiviainesta.



Hulevesien hallinta

Savulahden alue kuuluu Jyväskylän raakavesilähteenä toimivan Tuo-
miojärven valuma- ja suoja-alueeseen. Hulevesien hallintamääräyksil-
lä pyritään varmistamaan, että Tuomiojärven veden laatu ei heikkene.

Lähtökohtana on, että tonteilla muodostuvien hulevesien määrää 
ehkäistään ja syntyvät hulevedet käsitellään, hyödynnetään tai viivy-
tetään syntypaikalla.

• Suunnittelussa on otettava huomioon asemakaava-asiakirjoihin 
kuuluva hulevesiselvitys.

• Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee liittää rakennushankkeen poh-
jalta laadittu hulevesien hallinta- ja johtamissuunnitelma. Myös 
rakentamisen aikainen hulevesien hallinta on otettava huomioon. 

• Hulevesien hallinnassa tulee suosia maanpäällisiä viivytysrat-
kaisuja kuten viivytyspainanteita ja -altaita, sadepuutarhoja tms. 
maanalaisten säiliöiden ja rakenteiden sijaan.

• AP- ja AO-kortteleissa tontilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää 
siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitus-
tilavuuden tulee olla 0,5 m3/100 m² vettä läpäisemätöntä pintaa 
kohti.

Vihertehokkuus -menetelmän testauksen yhteydessä laadittiin mallipiha-
suunnitelma yhdelle Savulahden pientalotontille. Suunnitelmassa hulevesien 
hallintaratkaisut ovat kiinteä osa pihakokonaisuutta.  



Muita määräyksiä

• Tonteille sekä rakennuksiin seinä- ja kattopinnan suuntai-
sesti saa asentaa rakenteita ja laitteita, joilla hyödynnetään 
aurinkoenergiaa.

• Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien tilojen viemäröinti 
tulee hoitaa kiinteistökohtaisin pumppaamoin.

• Korkeustason +135 m yläpuolelta vesijohtoon liityttäessä 
tulee käyttää kiinteistökohtaista paineenkorotusta. 


