
 
 

 KITTILÄN KUNTA 

  

 Immeljärven asemakaavan 
muutos, kortteli 690, 
Rakentamistapaohjeet 

 
  

 
       Immelkartanon päärakennus 

   

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2016 424-P26265 
 
  



 

Rakentamistapaohjeet  1 (6) 
   
   

    
Persson Puurula Eva 25.4.2016   
 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 
Puh. 010 4090, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

Sisällysluettelo 

1 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS ....................................................... 1 
2 ASEMAKAAVAN MÄÄRÄYKSET JA MERKINNÄT ..................................................................... 2 
3 RAKENTAMISTAPAOHJEET ................................................................................................ 3 

3.1 Julkisivut ............................................................................................................... 3 
3.2 Katto .................................................................................................................... 4 
3.3 Ikkunat, ovet, listoitukset ........................................................................................ 4 
3.4 Piha-alue ............................................................................................................... 5 

 
 
 
 
 
 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Rakentamistapaohjeet  1 (5) 
    
25.4.2016    
    
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 
Puh. 010 4090, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

Immeljärven asemakaavan muutos, kortteli 690,Rakentamistapaohjeet 

1 RAKENTAMISTAPAOHJEIDEN TARKOITUS JA SITOVUUS 

Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on edistää  laadukkaan, viihtyisän ja 
yleisilmeeltään riittävän yhtenäisen matka iluympäristön luo mista 
Immelkartanon alueelle. 

Rakentamistapaohjeet laaditaan asemakaavan muutoksen tueksi. 

Rakentamistapaohjeet ovat ohjeellisia ja täydentävät asemakaavan sitovia 
rakentamistapaa ohjaavia merkintöjä ja määräyksiä.  

Rakentamistapaohjeet toimivat Kittilän kunnan rakennusvalvonnan apuna rakentamisen 
ohjauksessa. Rakentajan tulee käydä asiakirjan ohjeet läpi rakennushankkeeseen 
ryhdyttäessä.  

Rakentamistapaohjeet asetetaan julkisesti nähtäville samanaikaisesti asemakaavan 
muutoksen kanssa sekä valmisteluvaiheessa että ehdotusvaiheessa, jolloin osallisilla on 
mahdollisuus toimittaa mielipiteitä ja muistutuksia. 
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3 RAKENTAMISTAPAOHJEET 

3.1 Julkisivut 

Asemakaavan sitovat määräykset:  

- Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. 

- Rakennusten pääasiallisena julkisivuvärinä tulee käyttää punamullan sävyä, 
tumman ruskeaa tai harmaata. 

Julkisivumateriaalisuositukset 

 Puupaneeli; puuverhouksena on suositeltava käyttää ulkoverhouslauta UTV 
paksuus 21-28, leveys 120-195 mm 

 Höylähirsi; nurkat voidaan peittää laudalla 

 Pyöröhirsi; ristinurkka 

 Lisäksi voidaan käyttää luonnonkiveä vähäisin määrin. 

Julkisivun värisävysuositukset 

 Punamullan sävy:  

o Perinteinen aito punamultakeittomaali  

o Päärakennuksen tulee säilytä punamullanvärisenä. 

o Uula keittomaali Falunpunainen 

o muun maalivalmistajan vastaavat sävyt, maalien sävytyskoneissa 
voidaan syöttää ”punamulta” sävyn hakusanaksi. 

 Tumman ruskea:  

o Uula-pellavaöljymaali 5055 Pähkinä  

o muun maalivalmistajan vastaavat sävyt 

o tervamaalikäsittely 

 Harmaata: 

o Puupinta voidaan antaa harmaantua luonnollisesti ilman käsittelyä 

o Vanhat riihet tulee säilytä luonnonharmaina.  

o Puupinta voidaan myös käsitellä harmaaksi rautavitrililla 

o Uula pellavaöljymaali1518 Laava, 1515 Savi ja 1512 Naava 

o Tikkurilan talomaalivärikartasta 560X ja 561X 

o muun maalivalmistajan vastaavat sävyt 
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