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1 JOHDANTO  
Nämä rakentamistapaohjeet täydentävät Kittilän kunnan Atrin alueen asemakaavamer-
kintöjä ja määräyksiä. Ohjeet toimivat kunnan rakennusvalvonnan apuna rakentamisen 
ohjauksessa ja ovat tarkoitettu sekä kaava-alueelle rakentaville että alueen suunnitteli-
joille. 

Ohjeiden tavoitteena on tukea Atrin alueen kulttuuriympäristöllisiä arvoja (Atrin majat, 
Alvar Aalto) ja maisemallisia arvoja. 

Kaava-alue on rakentamistapaohjeissa jaettu neljään osa-alueeseen. Osa-aluejaolla on 
pyritty luomaan mielenkiintoinen ja viihtyisä ympäristö, joka on tasapainoinen ja so-
pusoinnussa sekä luonnon että rakennetun ympäristön kanssa.  
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2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA  
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3 KAAVIOKUVA  
 



RAKENTAMISTAPAOHJEET                                     5 

 

Copyright © Pöyry Environment Oy 
 

4 ALUEEN RAKENTAMISTA KOSKEVAT YLEISET OHJEET 
 

RAKENNUSTYÖMAA JA PIHA: 

- Rakentamisalue tulee rajata mahdollisimman tiukasti, jotta ei vahingoiteta ympärillä 
olevaa aluskasvillisuutta ja maapohjaa. 

- Rakentamisen tieltä kaadetaan mahdollisimman vähän puustoa. Uudisrakennuksen 
asemapiirroksessa tulee esittää sekä säilytettävä että kaadettava puusto. 

- Maa-aineksia ja rakennusmateriaaleja ei saa kasata luontoon rakennusalueen ja 
tien viereen. Rakennuskoneet eivät saa rikkoa luonnollista maanpintaa laajemmalta 
alueelta kuin on välttämätöntä.  

- Pintakasvillisuutta ei saa ulottua rakennuksen sokkeliin (sokkelin ja pintakasvilli-
suuden väliin on jätettävä vähintään 1 metrin suojavyöhyke) 

 

RAKENNUKSET: 

- Rakennusten päämuoto tulee olla suorakaide. 

- Harjasuunta on osoitettu asemakaavassa. Ulkorakennusten tulee noudattaa samaa 
kattokaltevuutta kuin päärakennuksen (1:2) ja harjansuunnan tulee olla joko asuin-
rakennuksen harjansuunnan suuntainen tai kohtisuoraan. 

- RA-alueilla asuinrakennuksen pohjan on oltava neliömäinen, jossa lyhyemmän ja 
pidemmän sivun suhde saa olla vähintään ¾. 

- Kattomuoto tulee olla harjakatto tai kaksilappeinen pulpettikatto. Koteloituja pääty-
räystäitä ei sallita.  

- Katemateriaali tulee olla huopakate. Vesikatteen tulee olla musta tai tumman har-
maa. 

- Mikäli käytetään tiiltä tai harkkoa savupiipussa tai sokkelissa, tulee se käsitellä rap-
paamalla tai verhoilla luonnonkivellä. Rappauspinta jätetään maalaamatta. Jos 
sokkelin korkeus on yli puoli metriä maan pinnasta, tulee se verhoilla luonnonkivel-
lä. 

- Tonteilla, joilla ei ole u-merkintää, ei sallita ullakon tai parven rakentamista. 
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- Rakennusten pääjulkisivumateriaali tulee olla puu. 

- RA- ja RM-korttelissa ei sallita lautaverhousta. Höylähirren sijasta voidaan käyttää 
höylähirsijäljitelmänä hirsipaneelia, jonka minimikorkeus on sama kuin massiivihir-
ren korkeus. Hirren korkeuden tulee olla vähintää 8”. 

- Pyöröhirttä ei sallita koko alueella. 

- Laajat ikkunapinnat tulee jakaa ristikoin. 

- Talousrakennuksissa on käytettävä samaa pääjulkisivu- ja katemateriaalia kuin 
päärakennuksessa. 
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5 OHJEET OSA-ALUEITTAIN 

5.1 Osa-alue 1, kortteli 905 

 

- matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) 

- Rakentamisessa tulee huomioida ja säilyttää alueella olevien Alvar Aallon suunnit-
telemien rakennusten ja piha-alueiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominaispiir-
teet ja ehjä pihapiiri. Piha-alueiden tulee olla alueen ominaispiirteisiin soveltuvaa.  

- Kaavassa sr-merkinnällä osoitettuja rakennuksia ei saa purkaa tai ulkonäköä muut-
taa ilman pakottavaa syytä. Suojelumääräys perustuus MRL 139§:n 1 momenttiin. 
Kulttuurihistoriallisesti arvokasta suojeltua rakennusta tulee hoitaa ja käyttää siten, 
että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Rakennuksessa saa tehdä vain sen käy-
tön ja kulttuurihistoriallisen arvon säilymisen kannalta välttämättömiä korjauksia ja 
muutoksia, jolloin alkuperäiset rakenteet ja rakennusosat on mahdollisuuksien mu-
kaan säilytettävä. Suojellun rakennuksen ulkoasun ja peruskorjaukseen rinnastet-
tavien muutostöiden yhteydessä on museovirastolle ja Alvar Aalto säätiölle varatta-
va tilaisuus lausunnon antamiseen. 

- Rakentaminen tulee olla perinteistä rakentamista kunnioittavaa ja kulttuuriympäris-
töön sopivaa. Rakennuksen materiaali-, värivalinnoissa ja muotokielessä tulee ot-
taa huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot ja sovittaa uusi- 
/korjausrakentaminen olemassa olevaan rakennuskantaan. 

- kerrosluku II (1/2) 
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5.2 Osa-alue 2, kortteli 905 

 

- matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) 

- Alueen rakentamisessa tulee huomioida ja säilyttää alueella olevien Alvar Aallon 
suunnittelemien rakennusten kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet. 

- kerrosluku II (1/2) 

- Rakennusten pääjulkisivumateriaali tulee olla puu. 

- RM-korttelIissa ei sallita lautaverhousta. Höylähirren sijasta voidaan käyttää höylä-
hirsijäljitelmänä hirsipaneelia, jonka minimikorkeus on sama kuin massiivihirren 
korkeus. Hirsikorkeus tulee olla vähintään 8”. 

- Pyöröhirttä ei sallita. 

 

Alueen uudisrakentamista koskevat määräykset: 

KATEMATERIAALI KATTOKALTEVUUS JULKISIVUMATERI-
AALI 

JULKISIVUN VÄRI 

huopakate 

musta/ tumman har-
maa  

1:2 puu; hirsi tai hirsi-
paneeli 

peittomaalaus (puna-
ruskea tai tumman rus-
kea) 

esim. Tikkurila, ValttiTeho 532X 
(punaruskea) tai 548X (tumman 
ruskea) 
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5.3 Osa-alue 3, korttelit 903, 904, 906-915 

 

- asuinpientalojen - (AP), loma-asuntojen (RA) ja erilispientalojen (AO) korttelialueet 

- kerrosluku 1/2kIIu1/3 (AP) ja II 1/2 (RA, AO) 

- Rakennusten pääjulkisivumateriaali tulee olla puu. 

- RA-kortteleissa 906-915 ei sallita lautaverhousta. Höylähirren sijasta voidaan käyt-
tää höylähirsijäljitelmänä hirsipaneelia, jonka minimikorkeus on sama kuin massiivi-
hirren korkeus. Hirsikorkeus tulee olla vähintään 8”. 

- Pyöröhirttä ei sallita. 

 

KATEMATERIAALI KATTOKALTEVUUS JULKISIVUMATERIAALI JULKISIVUN VÄRI 

huopakate 

musta/ tumman har-
maa  

 

1:2 puu; lautaverhous tai 
hirsi (AP- ja AO-alueet) 

puu; hirsipaneeli tai hirsi 
(RA-alueet) 

peitto- tai kuultomaa-
laus (punaruskea) 

esim. 

Tikkurila, ValttiTeho 532X (pu-
naruskea) 

tai 

Tikkurila, ValttiColor, 5072 Pe-
täjä (punaruskea) 

 

5.4 Osa-alue 4, Korttelit 900-902 

 

- asuinpientalojen - (AP) korttelialueet 

- kerrosluku 1/2kIIu1/3 (AP). 

- Rakennusten pääjulkisivumateriaali tulee olla puu. 

- Alueella sallitaan lauta- tai hirsiverhous. Höylähirren sijasta voidaan käyttää höylä-
hirsijäljitelmänä hirsipaneelia, jonka minimikorkeus on sama kuin massiivihirren 
korkeus. Hirsikorkeus tulee olla vähintään 8”. 

- Pyöröhirttä ei sallita. 

- Korjaus- ja muutostöissä tulee uusi rakentaminen olla olemassa olevaan raken-
nuskantaan sekä muoto- että värimaailmaltaan sopiva. 



RAKENTAMISTAPAOHJEET                                     10 

 

Copyright © Pöyry Environment Oy 
 

 

 

Alueen uudisrakentamista koskevat määräykset: 

KATEMATERIAALI KATTOKALTEVUUS JULKISIVUMATERIAALI JULKISIVUN VÄRI 

huopakate 

musta/ tumman har-
maa  

Ympärillä olevan ra-
kennuskannan mukai-
nen tai 1:2 

puu; lautaverhous tai 
hirsi  

 

peitto- tai kuultomaa-
laus. 

Sävy tulee olla ympärillä ole-
van rakennuskannan mukai-
nen. 

 


