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Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus, korttelit 1000-1006, 
1009-1035, 1041-1046 ja 1068 

1 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS 

Rakentamistapaohjeet koskevat 9.11.2017 päivättyä asemakaavan muutosta ja 
laajennusta. 

Rakentamistapaohjeet ovat sitovia. Asemakaavan yleismääräyksen mukaan 
rakentamisessa tulee noudattaa kaavaa varten laadittuja erillisiä 
rakentamistapaohjeita. 

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 koskevia 
rakentamistapaohjeita sekä materiaali- ja väriohjeet osa-alueittain.   

Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavaa tarkentaen kaavassa olevia 
kaavamerkintöjä ja määräyksiä. 

Rakentamistapaohjeet laaditaan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tueksi ja ne 
korvaavat aiemmin laaditut (6.6.2007) rakentamistapaohjeet koskien korttelit 1000-
1035.  

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 (II-vaihe) 
pienentämisestä koskemaan kortteleita 1000-1038, 1041-1046 ja 1068.  

Ehdotusvaiheen jälkeen kaava-alue (II-vaihe) on pienennetty. Korttelit 1036-1038 
poistuivat.  
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Materiaali- ja väriohjeet osa-alueittain 
 

Osa-
alue 

korttelit Talotyyppi, 
kerrosluku 

Julkisivumateriaali ja 
väri 

Katemateriaali* 

A 1010-1011, 
1021-1022, 
1029-1030, 
 
1026 
 

AO I-II 
 
 
 
AKR II  

puuverhous 
sininen 

huopakate tai 
tiilikate 

B 1014,  
1017-1018, 
1031 
1033-1035 
 
1068, 
1042/1 
 

AO I-II 
 
 
 
 
YL I (päiväkoti) 
KL (liikerakennus) 

puuverhous 
punainen 

huopakate tai 
tiilikate 

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, 1023-
1025, 1041-
1044, 1046 
 

AKR II puuverhous 
harmaa 

huopakate tai 
tiilikate 

H 1001-1002 AO I puuverhous 
lämminharmaa 

huopakate tai 
tiilikate 

 
*  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:   605x – 608x (murrettu sininen) 
Punainen:   524x – 527x, 532x – 534x (punamullan sävyt) 
Keltainen:   501x – 504x, 509x – 511x 
Vihreä:   589x – 592x (murrettu vihreä) 
Ruskea:   540x – 541x (tumman ruskea) 
Harmaa:   614x – 616x  
Lämminharmaa:  555x, 567x – 569x 

 

Katemateriaalin värit 

Bitumihuovan sallitut värit: grafiitinmusta, luonnonruskea, punainen 

Tiilikatteen sallitut värit: musta, tummanharmaa 

Mattapintaisen peltikatteen sallitut värit: musta, tummanharmaa 

 

 


