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RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS
Rakentamistapaohjeet
laajennusta.

koskevat

9.11.2017

Rakentamistapaohjeet
ovat
sitovia.
rakentamisessa
tulee
noudattaa
rakentamistapaohjeita.

päivättyä

asemakaavan

muutosta

Asemakaavan
yleismääräyksen
kaavaa
varten
laadittuja

ja

mukaan
erillisiä

Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on edistää laadukkaan, viihtyisän ja
yleisilmeeltään riittävän yhtenäisen asuinalueen luomista Akanrovan alueelle.
Alue pyritään säilyttämään mahdollisimman luonnon-mukaisena, jotta asukkaat
saavat nauttia luonnon rauhasta ja kauniista maisemasta.

Rakentamistapaohjeissa
annetaan
koko
asemakaava-aluetta
rakentamistapaohjeita sekä materiaali- ja väriohjeet osa-alueittain.
Rakentamistapaohjeet täydentävät
kaavamerkintöjä ja määräyksiä.

asemakaavaa

tarkentaen

koskevia

kaavassa

olevia

Rakentamistapaohjeet laaditaan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tueksi ja ne
korvaavat aiemmin laaditut (6.6.2007) rakentamistapaohjeet koskien korttelit 10001035.
Ohjeet toimivat Kittilän kunnan rakennusvalvonnan apuna rakentamisen ohjauksessa.
Rakentajan tulee käydä asiakirjan ohjeet läpi rakennushankkeeseen ryhdyttäessä.
Rakentamistapaohjeet asetetaan julkisesti nähtäville samanaikaisesti asemakaavan
muutoksen ja laajennuksen kanssa sekä valmisteluvaiheessa (luonnos) että
ehdotusvaiheessa, jolloin osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteitä ja
muistutuksia.
Kittilän
kunnanhallitus
päätti
27.10.2016
§
271
kaava-alueen
pienentämisestä koskemaan kortteleita 1000-1038, 1041-1046 ja 1068.

(II-vaihe)

Ehdotusvaiheen jälkeen kaava-alue (II-vaihe) on pienennetty. Korttelit 1036-1038
poistuivat.
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ASEMAKAAVAN
N MÄÄRÄYK
KSET JA M
MERKINNÄ
ÄT
emakaava
assa annettut sitovatt koko suu
unnittelualuetta kos
skevat
Ase
rak
kentamista
apaohjeett:

emakaava
an rakenta
amistapaa ohjaavat merkinnä
ät:
Ase

Rakennu
ukset on sijjoitettava rrakennusala
alle asemak
kaavassa o
osoitettuja harjasuunti
h
ia
noudattaen.
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Kaavass
sa merkityt istutettava
an alueen osat
o
tulee käsitellä
k
jok
ko säilyttäm
mällä olema
assa
oleva ka
asvillisuus tai
t istuttam
malla uutta kasvillisuuttta.
3

O ASEMAKA
AAVA-ALU
UETTA KOS
SKEVAT OH
HJEET
KOKO

3.1 Julkiisivut
kaavamäärä
äysten muk
kaisesti rakennusten pääasiallisen
p
na julkisivu
umateriaalina
Asemak
tulee kä
äyttää puuta tai puuta ja luonnon
nkiveä.
Lisäksi voidaan
v
käy
yttää toista
a materiaalia, kuten ra
appausta ta
ai tiiltä vähäisessä mä
äärin.
Puuverh
houksena on
o suositelttava käyttä
ää ulkoverh
houslauta U
UTV paksuu
us 21-28, leveys
120-195
5 mm.
Puujulkisivu saa kä
äsitellä sekä
ä peittävälllä maalilla että
e
kuulta valla puuns
suojalla.
umateriaali
ja
värisävy
Julkisivu
rakentamistapaohjjeiden kohd
dassa 4.

määräytyvät

ta
arkemmin

eittain
osa-alue

3.2 Katto
o
määräysten mukaisestii rakennuks
sissa on käy
ytettävä ha
arjakattoa.
Kaavam
Kattokaltevuuden tulee
t
olla 1
1:2 – 1:1½. Rakennuk
ksen pääha rjasuuntaa osoittava viiva
v
on esitetty kaavakartassa.
koteloida. (ks.
a avoin, ei k
(
alla ole
eva kuva). Aluslaudoittus on sallitttu.
Räystään tulee olla

äytyvät tarrkemmin osa-alueitta
o
ain rakentamistapaohjjeiden
Katematteriaali ja väri määrä
kohdass
sa 4.

3.3 Sokk
keli ja kellarikerros
ellarikerros
sta ei raken
nneta, tulee
e lattia porrrastaa maa ston mukaisesti siten, että
Mikäli ke
sokkelin
n korkeus maanpinnas
m
sta mitattun
na on korke
eintaan ykssi metri.
Mikäli so
okkelin korkeus on yli puoli metrriä maan pinnasta, tullee se verhoilla.
Rakennu
usten lattiakorko on o
oltava keskiimäärin 70 cm ympärö
öivää piham
maata
korkeam
mmalla tai muulla
m
tava
alla estetää
än kosteude
esta rakenn
nuksen käytölle tai
rakenteiille aiheutuvat haitat ssekä varmistetaan rou
utasuojaukssen toimivu
uus.
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3.4 Talou
usrakennu
us
AO-korttelialueella talousrake
ennusten tu
ulee olla yksikerroksis ia ja enintä
ään 100 k-m
m2
2
suuruisia ja RA-korrttelialueellla enintään 30 k-m suuruisia.
akennus saa sisältää v
varastotiloja, autotalli ja autokattos.
Talousra
AKR-alu
ueilla talous
srakennus v
voi olla suu
urempi ja ta
alousrakenn
nusta voida
aan myös
rakentaa
a väestönsuojatarpee seen.
Talousra
akennuksett tulee julkiisivu- ja kattomateriaa
alien ja värrien sekä kattomuodon
suhteen rakentaa päärakennu
p
uksen rakennustapaa noudattaen
n.
3.5 Piha--alue
oa.
amisen tielttä kaadetaa
an mahdolliisimman vä
ähän puusto
Rakenta
Asemap
piirroksessa tulee esiittää tontille jätettäv
vät merkitttävät puut. Merkittä
äväksi
puuksi katsotaan
k
1,5
1 metrin k
korkeudelta
a halkaisijaltaan yli 20
00 mm puu
ut.
RA-kortttelialueella rakentami salue tulee
e rajata mahdollisimm an tiukasti,, jotta ei
vahingoiteta ympärillä olevaa
a aluskasvillisuutta ja maapohjaa
a.
kaavan mää
äräysten mu
ennus on pe
erustettava
a maaston mukaisesti.
m
.
Asemak
ukaan rake
Pengerryksiä ja leikkauksia e i sallita, ks alla oleva kuva.

ksena on as
settaa luon
nnonkiviä ra
akennuksen
n sokkelin y
ympärille noin metrin
Suosituk
leveyden verran pa
alon leviäm
misen estäm
miseksi.
3.6 Ajoliittymät
a
n sijainti on esitettävä asemapiirrroksessa ja
a sen sijainttia
Tontin ajoliittymän
määriteltäessä on huomioitav
va olevat ka
atuvarustee
et (kuten v
valaisimet, kaivot,
aiset putkett ja kaapeliit). Katualu
ueen sisäpu
uolella liitty mät tulee päällystää
p
t
tai
maanala
kivetä vähintään
v
3m:n matka
alla kadun reunasta.
r
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MATERIAALI- JA VÄRIOH
HJEET OSA
A-ALUEITT
TAIN
aluejako
Osa-a

II-v
vaihe
IIII-vaihe

amistapaohjeet koske
evat 9.11.2017 päiivättyä assemakaavan muutosta ja
Rakenta
laajennu
usta (II-vaihe). Kunta
a päättää asemakaav
a
an laajenta
amisesta myöhemmin
m
n (IIIvaihe).
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Materiaali- ja väriohjeet osa-alueittain
Osaalue
A

korttelit
1010-1011,
1021-1022,
1029-1030,

Talotyyppi,
kerrosluku
AO I-II

Julkisivumateriaali ja
väri
puuverhous
sininen

Katemateriaali*

puuverhous
punainen

huopakate tai
tiilikate

huopakate tai
tiilikate

1026

AKR II

1014,
1017-1018,
1031
1033-1035

AO I-II

1068,
1042/1

YL I (päiväkoti)
KL (liikerakennus)

C

1045

AKHR II
(yhteiskäyt.)

puuverhous
ruskea

huopakate

D

1015-1016,
1027,

AO I-II

puuverhous
vihreä

huopakate tai
tiilikate

E

1003-1006,
1012-1013,
1019-1020,
1032, 1028,

AO I-II

puuverhous
keltainen

huopakate tai
tiilikate

F

1009, 10231025, 10411044, 1046

AKR II

puuverhous
harmaa

huopakate tai
tiilikate

H

1001-1002

AO I

puuverhous
lämminharmaa

huopakate tai
tiilikate

B

* Kortteleissa 1009-1035 on sallittu käyttää myös tumma mattapintaista peltikatetta.
Kortteli 1000 puuttuu taulukosta, koska korttelin ainoa tontti on rakennettu ja lisäksi
sijaitsee erillään muista tonteista alueella.
Tehostevärit
Tehostevärinä saa olla enintään kaksi väriä; valkoinen ja muu yhteensopiva sävy.
(vuorilaudat, ovi- ja ikkunankarmit ja –puitteet, ikkunaristikot, aluslaudoitus jne.)
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Julkisivun värisävyt
Sallitut värisävyt Tikkurilan Puutalo-värikartan 2011 mukaan (tai vastaavat):
Sininen:
Punainen:
Keltainen:
Vihreä:
Ruskea:
Harmaa:
Lämminharmaa:

605x – 608x (murrettu sininen)
524x – 527x, 532x – 534x (punamullan sävyt)
501x – 504x, 509x – 511x
589x – 592x (murrettu vihreä)
540x – 541x (tumman ruskea)
614x – 616x
555x, 567x – 569x

Katemateriaalin värit
Bitumihuovan sallitut värit: grafiitinmusta, luonnonruskea, punainen
Tiilikatteen sallitut värit: musta, tummanharmaa
Mattapintaisen peltikatteen sallitut värit: musta, tummanharmaa
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