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JHL:n kesämajojen rakennusohje 
Ohje koskee 1.1.1989 jälkeen rakennettuja, rakennettavia ja peruskorjattavia kesämajoja. 

 

 

Kesämajan enimmäismitat: 

 

Maja tulee rakentaa yhteen tasoon ja harjan suunta on pohjan pisimmän mitan suunta. 

Majan tulee olla lautarakenteinen. 

 

pohjan mitta: 

mitataan ulkovuorauksen ulkopinnasta metrin  

korkeudelta perustusten yläpinnasta, ei  

huomioida nurkkalautoja eikä ikkunoiden ja oven  

vuorilautoja      3100 x 5200mm 

 

harjakorkeus: 

mitataan perustusten yläpinnasta harjalle   3200mm 

 

räystäskorkeus: 

mitataan perustusten yläpinnasta räystääseen 

(katon pinnoitteen tasaan räystäällä)    2300mm 

 

ovi, maksimitta:     2000 x 900mm 

 

ikkunat, maksimimitta:     900 x 900mm 

 

räystäsmitta: 

mitataan ulkoverhoilun pinnasta räystään ( katon reunan)  

ulommaiseen pintaan     450mm 

 

perustusten korkeus: 

perustusten matalin korkeus, jota ei saa alittaa tai ylittää  200-350mm 

 

 

Rakennuksen materiaalit: 

 

Perustukset: 

Kevytsorapilariharkko, luonnonkivet tai vastaavat. Perustaminen on tehtävä ilman 

maanrakennustöitä, joten maja on rakennettava mahdollisimman tasaiselle pohjalle. 

Perustuksen tulee olla mallia ”pilariperustus” ja majan alustan tulee olla avoin ja tuulettuva. 

Majan alustan näkösuojana tulee käyttää puuritilöitä, ei levyjä tms. 
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Katto:  

Suositellaan rullahuopakatetta, väreinä grafiitin harmaa, punainen tai vihreä. Ei suositella 

palakattohuopaa tai peltikatetta. Vesikourut ja -syöksyt ovat sallittu. 

 

Ulkoverhous: 

Ulkoverhous on rakennettava tuuletusraolla. Verhoilun tulee olla puuta ja tyyppeinä 

hyväksytään vaakalimilaudoitus, rimoitettu pystylaudoitus, lomalaudoitus tai ulkovuoripaneeli. 

Hirren tapaan ladottuja lankkuja ei hyväksytä eikä myöskään hirsisalvoksia. 

Ulkoverhous maalataan peittävällä maalilla. 

 

Ovi ja ikkunat: 

Puisia, ovia yksi ja ikkunoiden määrä on vapaa. Ikkunat ja ovi, karmit ja listat maalataan 

peittävällä maalilla, väritys vapaa. Lasien tulee olla kirkkaat. 

Oven tasalle, oven ulkopuolelle saa rakentaa ylimmän porrasaskelman 1500mm leveänä ja 

1000 syvänä siten, että portaiden maksimileveys muutoin on 1000mm. 

 

Ikkunaluukut: 

Mikäli ikkunaluukut halutaan tehdä, tulee niiden olla saranoilla sivuille kääntyvät tai sivulle 

liukuvat, mielellään laudasta valmistetut. Alaspäin kääntyviä luukkuja ei sallita. 

 

Kuisti ja varasto: 

Mahdollisen katetun kuistin tulee sisältyä rakennuksen suurimpiin ulkomittoihin. Erillistä 

varastoa ei saa rakentaa - ainoastaan rakennukseen välittömästi kiinni olevan ja siten, että sen 

kattokaltevuus on sama kuin majassa ja sen tulee olla majaa matalampi. Varasto on tarkoitettu 

irtaimiston säilytykseen ja sen maksimi pinta-ala on 2m2. Varasto tulee olla ulkovuoraukseltaan, 

kattomateriaaliltaan ja väritykseltään samanlainen kuin itse maja. 

 

Vanhat varastot: 

Vanhojenkaan varastojen pinta-ala ei saa ylittää 2m2. Ylimenevät osat tulee poistaa. 

Levypintaiset varastot tulee poistaa tai pinnoittaa uudelleen. Materiaalit ja värit kuten varastoista 

on edellä määritelty. 

 

 

Tekniikka: 

Viemäröinti ei ole sallittu. 

 

Kellari: 

Kellaria ei saa rakentaa. Majan alle voi kuitenkin sijoittaa ns. kaivonrengaskylmiön 

kylmävarastoksi siten, että luukku sinne tulee majan lattiaan. 

 

Tulisija: 

Majaan voi asentaa tulisijan paloturvallisuusmääräykset huomioiden. Peltisen savuhormin 

voidaan sijoittaa tulemaan ulos joko katon tai seinän kautta. 

 

 

 



3 / 4 

 

Ohjeellinen rakennustapaselostus: 

 

Yläpohja: (noin 200mm) 

kattohuopa  

raakapontti 

rimoitus tuuletusraoksi, 50 x 50mm 

tuulensuoja 

kattovasat 50 x 100, k 600, välissä lämmöneriste 100mm 

ilmansulku (höyrysulku) 

sisustuslevy/paneeli 

 

Ulkoseinät: (yhteensä noin 170mm) 

ulkovuoripaneeli 

22mm rimoitus tuuletusraoksi 

tuulensuoja 

runkotolpat, 50 x 100mm, k 600, välissä lämmöneriste 100mm 

ilmasulku (höyrysulku) 

sisäverhouslevy/paneeli 

 

 

Alapohja: 

lattialauta/levy 

ilmasulku (höyrysulku) 

lattiavasat, 50 x 100mm k 600 (vaatii kannatuksen myös keskeltä) tai 50 x 150mm, k 600 ja   

lämmöneriste vasojen väliin, minimi 100mm 

tuulensuoja 

lämmöneristeen kannatuslauta  

 

Ulkovuorauksen väritys: 

Hillityt, luonnonläheiset värit sekä punamullan punainen ovat sallitut. 

 

Puinen tasanne: 

Yksi puinen korkeintaan 7m2 tasanne, jossa ei ole katosta eikä kaidetta on mahdollinen 

rakentaa majan välittömään läheisyyteen tasaiselle maalle. Sen saa rakentaa kestopuusta tai 

kyllästää tummaksi. 

Tarkoituksena säästää maaperää ja pitää ulkokalusteet tasanteen päällä. 

Muita tasanteita ei saa rakentaa. 

 

 

Muuta: 

Kesämajavuokralaiselle sallitaan vain yksi rakennus eli kyseinen maja. Muita rakennuksia ei 

saa rakentaa. Majan ympäristö tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisina eikä sitä saa 

rajata esim. aitaamalla, istutuksin, pensasaidoin, kivetyksin tai muilla keinoin. 

Vuokralaisella on vain oikeus majan pitoon, ei majaa ympäröivän maa-alueen käsittelyyn. 

Tavoitteena on metsäinen, luonnonmukainen kesämaja-alue, ei siirtolapuutarha-alue. 
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Rakennuksesta tulee laatia selkeä, viitteellinen julkisivukuva värityksineen ja 

rakennustapaselostus. Suunnitelmat esitetään Kulosaaren hoitojaokselle, joka hyväksyy ne 

kokouksessaan. Samoin rakenteellisista perusparannuksista on esitettävä suunnitelma. Tämä 

ei koske huoltotoimenpiteitä, kuten esimerkiksi vesikourujen vaihtamista. 

 

Ulkokalusteet, puutarhakalusteet ja vastaavat on koottava sisätiloihin talven ajaksi. 

 

Tämä ohje koskee vain majan perusrakennetta. Muissa rakennustoimissa on noudatettava 

olemassa olevia määräyksiä, lakeja ja asetuksia, mm. Paloturvallisuusmääräyksiä, 

sähköturvallisuusmääräyksiä ja nestekaasuasennuksiin liittyviä määräyksiä. 

 

Helsinki 29.4.2013 

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry  

 

 

 

 

_____________________________  ________________________________ 

Tapio Havasto, puheenjohtaja  Kirsi Massinen, sihteeri 

    Kulosaaren hoitojaoksen puheenjohtaja 


