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2 Suunnitelman yleiskuvaus

2.1 Alueen ympäristötekijät
Levin alue sijaitsee Kittilän kunnan keski-
osassa, 18 kilometriä Kittilän keskustasta 
pohjoiseen. Alueen ytimeen kuuluvat kaksi 
tunturia, rakennettu laskettelukeskus Levi ja 
erämaamainen Kätkä.

Asemakaavan muutoksen kohteena oleva 
alue sijaitsee Levin ydinkeskustan itäpuo-
lella. Pohjoisessa rajana on Rakkavaarantie 
ja etelässä Levin rinnealueet. Nykytilassa 
suunnittelualue on lähes rakentamatonta 
metsäaluetta, jossa kulkee ulkoilureittiver-
kostoa. Pohjoisosassa on lomarakennus-
aluetta. Eteläosassa sijaitsee tällä hetkellä 
Lastenmaa, joka tulee siirtymään pois ny-
kyiseltä paikaltaan.

2.2 Suunnitelma
Ylä-Levin asemakaava-alueelle on suunni-
teltu uusi matkailukeskuksen keskustatoi-
mintojen alue. Ulkoasultaan alue muistuttaa 
tiivistä alppikylää. Kylän ydin on korkeata-
soinen kävelykatu, josta pääsee helposti 
virkistysalueille ja jonka liikenne hoidetaan 
ulkosyöttöisesti. Suurin osa paikoituksesta 
sijaitsee maan alla luolissa ja kellareissa. 
Alueelle on osoitettu paikat kuudelle hotel-
lille ja 46 chalet-tyyppiselle tunturihuvilalle, 
joissa voi olla majoitus-, palvelu ja liiketilaa. 
Lisäksi alarinteeseen on osoitettu paikka 
urheiluhallille ja urheiluhuviloille. Asema-
kaavassa on myös esitetty jo toteutuneet 
Rakkavaarantien huvilat. Asemakaavassa 
osoitetaan yhteensä noin 98 980 kem2 ra-
kennusoikeutta.

Suunnitelmassa on säilytetty itä-länsisuun-
tainen lumetettu latureitti ja varmistettu, että 
kävelykeskustaan pääsee suksilla suoraan 
rinteestä.

Kuva 1: Asemakaava-alueen sijainti. Kuva 2: 
Alppikylän kaupunkitilaa. Kuvan 2 lähde www.
traveltidbits.com.

1 Johdanto

1.1 Laatu- ja ympäristöohjeen tarkoitus 
ja laatijat
Rakentamistapaohjeiden tehtävänä on täy-
dentää 10.10.2013 päivättyä Ylä-Levin ase-
makaavan osan 2 asemakaavakarttaa ja 
sen määräyksiä. Ohjeet käsittävät korttelit 
1155-1158 ja 1160-1168 sekä katu-, tori- ja 
virkistysalueita. Ohjeet eivät koske korttelei-
ta 1150-1153.

Laatu- ja ympäristöohjeet toimivat osana 
asemakaavan määräyksiä ja rakennusval-
vonnan perusteena rakentajien neuvonnas-
sa, ohjauksessa ja rakennuslupien käsitte-
lyssä. Laatu- ja ympäristöohje on sitova.

Ohjeet koskevat lainvoimaisen asemakaa-
van 
- uudisrakennuksia
- pihoja
- uusia katu- ja torialueita
- liikerakennusten korttelialueita
- loma-asuntojen korttelialueita
- urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita
- virkistysalueita

Tavoitteena on ohjata rakennusten ja ym-
päristön suunnittelua ja toteutusta niin, että 
haluttu arkkitehtoninen ilme ja laatutaso 
saavutetaan sekä luodaan viihtyisä, luon-
nonläheinen rakennettu ympäristö. 

Laatu- ja ympäristöohje ohjeistaa ja täyden-
tää asemakaavaa ja sen määräyksiä kaa-
viokuvien, esimerkkivalokuvien ja selittävien 
tekstien avulla.

Tässä ohjeessa kaavamääräykset on esitet-
ty mustalla viivalla rajatuissa laatikoissa.

Kaavamerkinnät on esitetty punaisella vii-
valla rajatuissa laatikoissa.

Kappaleessa 3.1 annetaan ohjeita raken-
nuksen sijoittumisesta tontille ja pysäköin-
nistä. Kaaviokuvin osoitetaan pysäköinnin, 
pelastusteiden, huoltoajon ja näkymien jär-
jestäminen.

Kappaleessa 3.2 ohjataan rakennusten 
hahmoa, julkisivujen sommittelua ja materi-
aalien käyttöä.

Kappaleessa 3.3 annetaan korttelikohtaisia 
ohjeita eli sellaisia ohjeita, jotka koskevat 
vain joitain kortteleita tai korttelialueita.

Kappaleessa 4  annetaan ohjeita katu- ja 
torialueiden järjestämisestä ja materiaaleis-
ta sekä virkistysalueiden kasvillisuudesta 
ja hoidosta. Kappaleen lopussa annetaan 
ohjeita yleisten alueiden valaisusta ja kalus-
teista.

Ohjeessa on esitetty kuvia rakennuksista ja 
rakennetuista ympäristöistä. Kuvateksteissä 
kerrotaan, mikä kuvissa on esimerkillistä.

Kartoissa ja kaavioissa on esitetty myös 
asemakaavan osat 1 ja 3, jotta kokonaisuus 
olisi helppo hahmottaa.

Ylä-Levistä on tarkoitus rakentaa tunturiky-
lä: rinteeseen istuttamisen ja kaupunkitilan 
esikuvina ovat alppikylät ja rakennusten 
esikuvina puolestaan karjalainen puuraken-
taminen ja pelkistetty suomalainen puuark-
kitehtuuri.

Laatu- ja ympäristöohjeen ovat laatineet:

Eila Lahdenperä      
Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy
Ulla Engman            
Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy
Arja Sippola          
Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy
Anna Böhling          
Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy
Sassi Heiskanen
Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy

Lauri Kurula 
tekninen johtaja, Kittilän kunta
Marianne Sainio 
maanmittausinsinööri, Kittilän kunta
Hanne Junnilainen
maanmittausinsinööri, Kittilän kunta
Veli-Matti Virtanen
maanmittausteknikko, Kittilän kunta
Kuva 3. Alppikylän suosittu kävelykatu. Kuvan 3 
lähde www.livetremblant.com.
Kuva 4: Ylälevin asemakaava. Kuva 5: Asema-
kaavan havainnekuva.
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Kuva 6: Pihan erottaminen kadusta luonnonkivi-
aidalla. Kuvat 7 ja 9: Pihan pengertäminen luon-
nonkivisellä tukimuurilla. Kuva 8: Rakennusta 
ympäröivä laiturimainen oleskeluerassi. Kuva 
10: Rinteeseen sovitettu alppikylä. Kuva 11: kivi-
jalkakerroksen avulla rinteeseen sovitettu talo. 
Kuvan 6 lähde www.whata.org, kuvan 7 lähde 
Arkitekt-lehti 05/2011, kuvan 8 lähde Lundqvist 
Marianne (toim.) Arkitekternas villor, Arkitektur 
Förlag ab 2004, kuvan 9 lähde www.archdaily.
com, kuvan 10 lähde www.we-traveler.com, ku-
van 11 lähde www.ski-zermatt.com.

3 Korttelialueet 

3.1. Korttelien pihajärjestelyt
Tässä kappaleessa annetaan koko asema-
kaava-aluetta koskevia ohjeita korttelialuei-
den pihajärjestelyistä. Tarkemmat kortteli-
kohtaiset ohjeet annetaan kappaleessa 3.3.

3.1.1 Rakennusten sovittaminen maas-
toon
Ylä-Levin tunturikylän maisemallisena esi-
kuvana ovat alppikylät. Rakentamisen on 
tarkoitus kiivetä rinnettä pitkin ylöspäin, jol-
loin lähes kaikista rakennuksista on pitkä 
näkymä alarinteeseen. 

Osalle rakennuksia on asemakaavakartas-
sa osoitettu kadun puoleisen ensimmäisen 
kerroksen lattiapinnan korkeusasema sekä 
rakennuksen vesikaton ylin sallittu korkeus-
asema. 

Lopulliset korkeusasemat saavat poiketa 
näistä lukemista enintään 100 mm. 

Ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut kadut on si-
joitettu korkeuskäyrien suuntaisesti, jolloin 
tasoeroja voidaan hyödyntää paikoitukses-
sa. Ajon paikoitukseen on oltava mahdolli-
simman huomaamaton.

Rakennuksen alin maanpäällinen kerros eli 
kivijalkakerros toimii maastoon sopeuttava-
na elementtinä. 

3.1.2 Piharakenteet ja materiaalit
Kaltevat pihat on jaettava useisiin tasoihin 
tukimuureilla. Tukimuurit on tehtävä luon-
nonkivestä ja ne on pidettävä mahdollisim-
man matalina. Tukimuurin luonnonkivimuu-
rauksen on sopeuduttava rakennuksen 
ulkoverhouksen luonnonkivimuuraukseen. 
Pengerryksen liittyminen ympäröivään 
maastoon viimeistellään. Terassit ja kulku-
reitit liitetään suoraan tukimuuriin.

Kulku ja oleskelu pihalla on järjestettävä 
niin, että arka metsänpohja ei pääse kulu-
maan eli oleskelu tapahtuu terasseilla ja kul-
ku rakennettuja polkuja pitkin.

Istutukset tulee sijoittaa tontille siten, ettei-
vät ne oleellisesti huononna katualueiden 
liikenneturvallisuutta. Julkisivusta 1 metrin 
etäisyydelle ulottuva vyöhyke on palotekni-

sistä syistä kivettävä eikä sille saa sijoittaa 
istutuksia.

Piharakenteiden, kuten terassien, huvimajo-
jen ja leikkivälineiden tulee olla yksinkertai-
sia. Niiden tulee sopia rakennukseen mate-
riaaleiltaan ja väritykseltään. 

Terassit tulee rakentaa mahdollimman lähel-
le maan tasoa ja jakaa tarpeen tullen useaan 
tasoon. Mikäli katu ei ole samassa tasossa 
pihan kanssa, kadun ja pihan rajapintaan on 
rakennettava luonnonkivestä tukimuuri. 

Tonttia ei saa aidata muuta kuin Levinku-
peeseen rajoittuvalta osalta. Aidan on sijait-
tava tontin rajalla. Aidassa voi olla portteja, 
joiden kautta päästään pihoille. Aidan tulee 
olla luonnonkiveä tai puuta ja sen korkeu-
den on oltava 90 cm Levinkupeen pinnasta 
mitattuna.

Muissa paikoissa, joissa on läpikulun vaara, 
kulku voidaan estää istutuksilla tai kiviryh-
millä.

Tonttien sisäiset ajo-, pelastus- ja huoltoreitit 
tulee pitää mahdollisimman lyhyinä huleve-
sien ja lumitöiden vähentämiseksi. Ensisi-
jaisesti ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut reitit 
asvaltoidaan. Muut päällystettävät alueet ki-
vetään pääasiassa luonnonkivellä, luonnon-
kivilaatoilla tai rakennetaan puuterasseiksi. 
Kiveys on saumattava hiekalla tai muulla 
vettä läpäisevällä aineella. Betonikiveä saa 
käyttää koristeena.

3.1.3 Kasvillisuus
Tontilla on säilytettävä mahdollimman paljon 
alkuperäistä kasvillisuutta ja puita. Säilytet-
tävät puut ja kasvillisuus on suojattava ra-
kennusvaiheessa. 

Rakentamisen aikana vaurioituneet alueet 
on maisemoitava istuttamalla, mieluiten alu-
een luonnonvaraisilla kasveilla. Pihoilla on 
suosittava luonnonvaraisia kasveja, tosin 
puutarhakasvejakin on mahdollista käyttää. 
Tarkoitus on välttää lannoitusta vaativia  is-
tutusalueita ja ravinteikkaita kasvualustoja 
köyhään maaperään sopeutuneiden luon-
nonkasvien menestymisen turvaamiseksi. 
Pihoille istutettavat puut tulee sijoittaa va-
paamuotoisiin ryhmiin. 

6 7
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Kasvien valinnassa on otettava huomioon 
tontin maaperä ja maastonmuodot. Kittilä 
sijaitsee kasvuvyöhykkeellä VII ja vain tällä 
vyöhykkeellä menestyviä kasveja voi käyt-
tää. Istutettavien kasvien täysikasvuisten 
yksilöiden vaatima tila korkeus- ja leveys-
suunnassa on otettava huomioon.

Poistettava ja säilytettävä puusto ja pinnoi-
tettavat alueet on esitettävä rakennusluvan 
hakemisen yhteydessä erillisessä pihasuun-
nittelun.

Pihasuunnitelmassa on esitettävä lumen vä-
liaikainen kasaus tontilla. Lumet tulee kuljet-
taa pois tontilta.

Luonnonkasvit
puut: mänty, kuusi, rauduskoivu, hieskoivu, 
kotipihlaja, haapa
pensaat: kotikataja, vaivaiskoivu, pajut, suo-
pursu
varvut: kanerva, mustikka, puolukka, riekon-
marja, variksenmarja, sianpuolukka, suo-
kukka

Perennat: suomuurain, karpalo, metsäkur-
jenpolvi, mesiangervo, hiirenporras, metsä-
alvejuuri, korpi-imarre, kullero

Puutarhakasvit
puut: mustakuusi, siperiansembra, palsami-
pihta, siperian orapihlaja
pensaat: vuorimänty, isotuomipihlaja, idän-
virpiangervo, villapaju, verkkolehtipaju, aho-
paju, hanhenpaju, punaherukka, mustahe-
rukka
perennat: maksaruohot, kangasajuruoho, 
kyläkurjenpolvi, loistotädyke

Kuva 12: Siperiansembra. Kuva 13: Vuorimänty. 
Kuva 14: Vaivaiskoivu. Kuva 15: Variksenmarja. 
Kuva 16: Siperianlehtikuusi. Kuva 17: Puolukka. 
Kuva 18: Kotipihlaja. 
Kuvien 12 ja 14 lähde www.netkasvio.fi. Kuvan 
13 lähde www.wikimedia.org. Kuvan 15 lähde 
www.aura.fi. Kuvan 16 lähde www.greif.uni-grei-
fswald.de Kuvan 17 lähde www.retki.pp.fi. Kuvan 
18 lähde www.codeman.fi.
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3.1.4 Pysäköinti
Asemakaava-alueella on kolmea eri tyyppis-
tä paikoitusta: paikoitusta kentällä tai auto-
suojassa ja paikoitusta pysäköintikerrokses-
sa.

Kaavakartassa on osoitettu pysäköintiker-
roksia, auton säilytyspaikan rakennusaloja 
ja pysäköintipaikkoja.

Jos Levin asemakaava-alueella toteutuu 
keskitetty pysäköintijärjestelmä, voidaan au-
topaikkojen määrästä antaa 30% helpotusta 
lukuunottamatta YU-korttelia 

Milloin tontilla on osoitettu pysäköintikerros, 
auton säilytyspaikan rakennusala tai pysä-
köintipaikka, tulee autopaikat sijoittaa sinne.

Kuitenkaan Levinkuve-kävelykadun ja to-
rien puoleisille julkisivuilla ei saa olla pysä-
köintitiloja maanpinnan yläpuolella olevissa 
tiloissa. Pysäköintikerrokseen johtavan ajo-
luiskan kattaminen on sallittua tontilla myös 
rakennusalan ulkopuolella.

Autopaikkoja on rakennettava tonteille vä-
hintään 1 ap/80 liike- ja asuinkerrosalam2, 
kuitenkin vähintään 1 ap/asuinhuoneisto tai 
0,5 ap/hotellin vierashuone tai hotellin yhte-
ydessä olevien kylpylöiden osalta 1 ap/160 
kerrosalam2. 

Korttelin 1156 tontin 2 ja korttelin 1163 tontin 
1 autopaikat voidaan toteuttaa väliaikaisesti 
maanpäällisinä, kunnes asemakaavan edel-
lyttämä kyseisten tonttien maanalainen py-
säköinti voidaan toteuttaa. 

Korttelin 1164 autopaikat toteutetaan kortte-
lissa 1166. Korttelin 1167 autopaikat voidaan 
toteuttaa myös korttelissa 1168 tai Huip-
putorin alla. Maanalaiset tilat saa rakentaa 
yhtenäisinä laitoksina kiinteistörajoista riip-
pumatta siten, että tonttien välisiä rajaseiniä 
ei tarvitse rakentaa. Ajoyhteydet huolto- ja 
pysäköintitiloihin saa järjestää toisen tontin 
kautta. Paikoitusta ja sen ajoyhteyksia saa 
sijoittaa torien ja katujen alle, jos se on pk-
kaavamerkinnällä sallittu (MRL § 158-159).

Maanalaisten autopaikkojen yhteyteen tulee 
varata tilaa ja teline polkupyörille. Telinee-
seen on voitava kiinnittää polkupyörä run-
gostaan.

Maanpäällinen pysäköinti jäsennetään pie-

niin yksiköihin luonnonkivisten reunakivien 
ja istutusten avulla. Laajoja asfalttikenttiä 
on vältettävä. Puut suojataan tummanhar-
maaksi maalatuilla  metallirakenteisilla run-
kosuojilla.

3.1.5 Pelastustiet ja paloturvallisuus
Asemakaava-alueella pelastustiet kulkevat 
sekä ajoneuvoliikenteen että kevyen liiken-
teen reittejä pitkin. Pelastusreitillä kantavuu-
den tulee olla 35 tonnia ja leveyden vähin-
tään 3,5 metriä. 

Pelastusreiteille ei saa sijoittaa kadunka-
lusteita, valaisimia, mainostauluja tai ulko-
myyntiä siten, että sillä hankaloitetaan pe-
lastusautojen liikkumista ja pelastustoimia. 
Kadun ylittävät valaisimet on sijoitettava 
riittävän korkealle. Pelastusreitit on esitetty 
kaaviona. 

Myös pihakaduille on päästävä pelastusajo-
neuvolla. Pelastusreitit tulee toteuttaa siten, 
että pelastusajoneuvot pääsevät tarvitta-
essa kaikkien uloskäytävien ja varateiden 
läheisyyteen. Kääntöpaikkojen (säteeltään 
13,5-16,5 m) on oltava käytössä myös tal-
viaikana. Alueelliset opastustaulut on sijoi-
tettava jo rakennusvaiheessa pelastusreitti-
kaaviossa osoitetuille paikoille. 

Rakennukset, mukaan lukien kaikki maan-
alaiset tilat, tulee varustaa automaattisella 
sammutuslaitteistolla. Mikäli pysäköintialu-
eiden kansien päälle on mahdollista ajaa 
pelastusajoneuvolla, tulee kannen kestää 
pelastusajoneuvon aiheuttama kuormitus.

Ikkuna kiinteistön rajalla olevassa seinässä 
edellyttää rakennusrasitteen perustamista 
Eri kiinteistöjen yhteinen palomuuri vaatii 
rasitesopimuksen perustamista. Jos sopi-
musta ei ole, molemmat rakentavat oman 
palomuurin.

Kiinteistöjen osoitenumeroiden tulee olla 
näkyvästi merkittyinä myös jo rakennusvai-
heen aikana.

Rakennusten on täytettävä palomääräykset. 
Rakennussuunnittelijan on toimitettava pa-
loviranomaisen ja rakennusvalvonnan vaa-
timat selvitykset hankkeesta. Selvityksellä 
tarkoitetaan esimerkiksi paloteknistä suun-
nitelmaa, joka on liitettävä rakennuslupaha-
kemukseen.

PYSÄKÖINTI

19

3.1.6 Huolto
Asemakaava-alueella huoltoajo kulkee ajo-
neuvoliikenteen reittejä pitkin. Kunkin hotel-
lin yhteyteen on järjestetty aukio, jossa huol-
to- ja saattoliikenne pääsee kääntymään. 
Hotellien huolto on pyrittävä järjestämään 
maanalaisen paikoitusalueen kautta. Mui-
den rakennusten huolto on hoidettava mie-
luiten maanalaisten tilojen kautta. Mahdol-
listen maanpäällisten huoltotilojen on oltava 
huomaamattomia. Huoltoreitit on esitetty 
kaaviona.



LA
AT

U
- J

A 
YM

PÄ
R

IS
TÖ

O
H

JE
3KORTTELIALUEET

7

PELASTUSREITIT

20

KEVYT- JA HENKILÖAUTOLIIKENNE
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HUOLTO- JA SAATTOLIIKENNE

3.1.7 Kellarit
Lukuunottamatta kortteleita 1150-1153 ja 
mikäli pysäköintiratkaisut sallivat, kaavakar-
tan osoittaman rakennusoikeuden lisäksi ra-
kennukseen saa rakentaa kellarikerroksen, 
jossa saa olla vastaava määrä liiketiloja kuin 
alimmassa kerroksessa. Kellarikerroksessa 
voi olla myös alimman kerroksen asuintiloja 
palvelevia aputiloja, joihin on oltava käynti 
alimmasta kerroksesta. Aputiloiksi luetaan 
esimerkiksi sauna-, takka ja kuntotilat. 

Kellarikerrokseen ei saa sijoittaa asuin- ja 
majoitustiloja.

Mikäli rakennuksessa on kellarikerros, väes-
tönsuoja on sijoitettava sinne. Mikäli väes-
tönsuoja sijoitetaan alimpaan kerrokseen, 
sitä ei saa sijoittaa kadun puolelle. 

Mikäli kellarikerrokseen rakennetaan sel-
laisia toimintoja, jotka edellyttävät viemä-
röintiä, ja jätevesiä ei ole mahdollista johtaa 
suoraan yleiseen viemäriverkkoon, tulee 
kiinteistön omistajan huolehtia jätevesien 
pumppauksesta.

3.1.8 Näkymät
Tunturikylän sisällä näkymät ovat lyhyitä. 
Toreilta ja kävelyraiteilta on avattu näkymiä  
rakennusmassojen lomitse pitkälle maise-
maan. Tärkein näkymä on Huipputorilta Pal-
lastunturille, toisiksi tärkein näkymä Levin-
kappelille. 

Näkymiä ei saa katkaista istutuksilla tai pi-
harakenteilla. Näkymälinjat on esitetty kaa-
viona. 

Kuva 23: Perinteinen rinteeseen sijoitettu chalet-
talo, johon on sisäänkäynti  ylärinteen puolelta 
toiseen kerrokseen ja alarinteestä ensimmäi-
seen. Kuva 24: Alarinteelle sijoittuva alppikylä. 
Kuva 25: Näkymä torille ylemmältä kadulta. 
Kuvan 23 lähde www.skiandsun.diablerets.
co.uk, kuvan 24 lähde www.wikimedia.org, ku-
van 25 lähde www.southerntravelnews.com.
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NÄKYMÄT
ALUEEN SISÄISET NÄKYMÄT SINISELLÄ

NÄKYMÄT SUURMAISEMAAN PUNAISELLA

27
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3.2 Rakennukset 
Tässä kappaleessa annetaan koko asema-
kaava-aluetta koskevia ohjeita rakennuk-
sista. Tarkemmat rakennustyyppikohtaiset 
ohjeet annetaan kappaleessa 3.3.

3.2.1 Mittasuhteet ja koko
Rakennusalat ja kerrosluvut on osoitettu 
kaavakartassa.

Asemakaava-alueen rakennusten hahmo-
jen on tarkoitus erottua sekä katutilasta että 
kauempaa maisemasta katsottuna. Raken-
nusmassojen on oltava selkeitä ja rauhalli-
sia. 

Milloin tontin rajalla saa rakentaa naapuri-
rakennukseen kiinni, tulee rakentaminen 
toteuttaa rakennusluvalla määritellyn raken-
nusrasitteen kautta. (MRL § 158-159)

Korttelien 1159 ja 1163 kerrosluvulla II osoi-
tettujen rakennusosien on oltava viereisille 
päärakennuksille alisteisia eli arkkitehtuuril-
taan niitä hillitympiä ja yksinkertaisempia.

3.2.2 Katot
Lukuunottamatta YU-kortteleita rakennuk-
sessa on oltava harjakatto. Katemateriaali-
na käytetään mustaa tai tumman harmaa-
ta kumibitumikermiä. Harjakaton kaltevuus 
tulee olla 1:2, ellei kaavakartassa ole toisin 
määrätty. Harjakaton alle saa rakentaa ul-
lakkokerroksen, jos kattokulma ja vesikaton 
ylin sallittu korkeusasema sen sallivat. Ulla-
kon tasolla saa olla kerrosalaan laskettavaa 
tilaa puolet suurimman kerroksen alasta.

Kattojen harjansuunta on osoitettu kaava-
kartassa.

Kattokaltevuuksista annetaan korttelialue-
kohtaiset ohjeet kappaleessa 3.3.

Katossa on oltava 0,7-0,9 m rakennuksen 
ulkoverhouksesta ulkonevat avoräystäät. 
Koteloituja päätykolmioita ja räystäiden 
päätykoteloita ei sallita. Katon lappeen on 
oltava harjalta räystäälle pääsääntöisesti 
yhtenäinen, jolloin katon muoto säilyy sel-
keänä. Rakennuksen nurkassa räystään 
tulee aina olla ehjä. Ullakkokerroksen ikku-
noiden on oltava pienempiä kuin alakerros-
ten ikkunoiden. Kattolyhdyt on toteutettava 
harjakattoisina.

30

28

Kuva 27: Esimerkki chalet-talojen muodosta-
masta katukuvasta Levin keskustassa. 
Kuva 28: Harjakattoiset rakennukset luovat 
näkymiltään monipuolista kaupunkia. Kuvan 
lähde: www.archdaily.com.

Savupiippujen, lumiesteiden, tikkaiden ja 
muiden rakenteiden tulee olla saman vä-
risiä kuin vesikatteen. Määräys ei koske 
luonnonkivestä muurattuja savupiippuja, 
joiden on oltava tummanharmaita.
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3.2.3 Parvekkeet
KL-2-, RM- ja RA-1 -alueilla jokaiseen huo-
neistoon on rakennettava parveke tai muu 
asuntokohtainen ulkotila. Levinkuve-katuun 
rajoittuvien rakennusten sekä kaikkien ho-
tellirakennusten katutasokerrosten yläpuo-
listen kerosten julkisivujen pituudesta vähin-
tään 50% on oltava parveketta.

Parvekkeita voidaan keskittää tori- ja käve-
lykatujulkisivuille siten, että koko rakennuk-
sen osalta parvekkeiden vähimmäismäärä 
kerrosten julkisivujen osalta täyttyy.

Parvekkeen minimisyvyys on 1,5 m ja poh-
japinta-ala vähintään 4 m2 lukuunottamatta 
ei asuinkäyttöön tarkoitettujen rakennusten 
ulosvedettyjä parvekkeita, joiden minimisy-
vyys on 1,2 m ja pohjapinta-ala vähintään 4 
m2. Ulosvedetyt parveekkeet saavat ulottua 
kadun ja torin yli enintään 1,5 m ja alimpien 
rakenteiden on oltava vähintään 3,2 m kor-
keudella katutasosta.

Rakennuksen hahmon on oltava erotetta-
vissa parvekkeista huolimatta.

Parvekkeet voivat olla puu-, teräs- tai betoni-
rakenteisia. Kaiteet voivat olla puuta, terästä 
tai lasia. Parvekkeiden voivat olla lasitettuja 
ja ylimpien parvekkeiden tulee olla katettuja.   
Parvekkeiden on sovittava materiaaleiltaan, 
väritykseltään ja arkkitehtuuriltaan muuhun 
rakennukseen. Niiden tukirakenteiden on ol-
tava pysty- tai vaakasuuntaisia.

3.2.4 Julkisivujen sommittelu
Lukuunottamatta YU-kortteleita ja milloin 
rakennuksen koko on yli 1000 kem2, raken-
nuksen materiaalipintojen ja parvekekoko-
naisuuksien jäsentelyllä on luotava som-
mitelma, jossa samaan rakennusmassaan 
kuuluvat julkisivut muodostavat vaikutelman 
useista vierekkäisistä rakennuksista.

Levinkuve-katuun rajoittuvien rakennusten 
katutasossa sijaitsevan kerroksen kerros-
korkeus tulee olla vähintään 4,0 m ja ker-
roksen pääasiallisena julkisivumateriaalina 
tulee olla muurattu luonnonkivi ja lasi. Katu-

tasossa sijaitsevaa  kerrosta ylempien ker-
rosten pääasiallisena julkisivumateriaalina 
tulee olla puu palomääräysten sallimissa 
rajoissa, muurattu luonnonkivi ja lasi. Pie-
nessä määrin voidaan käyttää myös rapat-
tua pintaa.

Julkisivujen on oltava rauhallisia. Julkisivus-
sa ei saa olla jakorimoja eli ulkoverhouksen 
päälle kiinnitettyjä listoja. Koristeluksi riittä-
vät ovien sekä ikkunanpuitteiden väritys.

Levinkupeeseen ja toreihin rajoittuvien jul-
kisivujen tulee katutasoon sijoittuvassa ker-
roksessa olla mahdollisimman avoimia ja 
toiminnallisesti monipuolisia. Yli 5 m pitkiä 
ikkunattomia ja ovettomia seinänosia ei saa 
syntyä.

Rakennuksen sisäänkäynnin tulee olla sel-
västi erotettavissa. Kun kadun ja ensim-
mäisen kerroksen lattian pinta eivät ole 
samassa tasossa, sisäänkäynti voi olla sy-
vennyksen tai pylväskäytävän kautta.

Ilmalämpöpumppuja ei saa sijoittaa raken-
nuksen katujulkisivulle. Lämpöpumput on 
koteloitava ulkoverhouksen tai ulkoverhouk-
seen sopivan ritilän taakse.

3.2.5 Ikkunat
Kaikissa rakennuksen julkisivuissa suo-
sitellaan olevaksi ikkunoita. Ikkunat tulee 
valmistaa puusta tai alumiinista. Ikkunoiden 
karmit ja puitteet tulee maalata. Ikkunapin-
nat suositellaan jaettavaksi osiin. Ikkunalasi 
ei saa jatkua yhtenäisenä jakorimojen taka-
na. Umpinaisia tuuletusikkunoita ei sallita.

3.2.6 Mainokset ja näyteikkunat
Näyteikkunoihin ei saa tehdä peittäviä 
teippauksia. Liikkeen nimi on ilmoitettava pi-
enellä pystykyltillä tai irtokirjainmainoksella 
ikkunan yläpuolella. Valomainokset on si-
joitettava julkisivuun, ei katolle.

Kunnalla on oikeus kiinnittää rakennuksen 
seinään valaisimia ja opasteita.

Kunnalla on oikeus kiinnittää seinään myös 
valaisinten tarvitsemat kaapeloinnit.

32
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Kuva 29: Ylä-Leville suositeltava liiketilan ikku-
na. Kuva 30: Sopivan kokoinen pystykyltti Levin 
keskustassa. 
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vennyksen tai pylväskäytävän kautta.

Ilmalämpöpumppuja ei saa sijoittaa raken-
nuksen katujulkisivulle. Lämpöpumput on 
koteloitava ulkoverhouksen tai ulkoverhouk-
seen sopivan ritilän taakse.

3.2.5 Ikkunat
Kaikissa rakennuksen julkisivuissa suo-
sitellaan olevaksi ikkunoita. Ikkunat tulee 
valmistaa puusta tai alumiinista. Ikkunoiden 
karmit ja puitteet tulee maalata. Ikkunapin-
nat suositellaan jaettavaksi osiin. Ikkunalasi 
ei saa jatkua yhtenäisenä jakorimojen taka-
na. Umpinaisia tuuletusikkunoita ei sallita.

3.2.6 Mainokset ja näyteikkunat
Näyteikkunoihin ei saa tehdä peittäviä 
teippauksia. Liikkeen nimi on ilmoitettava pi-
enellä pystykyltillä tai irtokirjainmainoksella 
ikkunan yläpuolella. Valomainokset on si-
joitettava julkisivuun, ei katolle.

Kunnalla on oikeus kiinnittää rakennuksen 
seinään valaisimia ja opasteita.

Kunnalla on oikeus kiinnittää seinään myös 
valaisinten tarvitsemat kaapeloinnit.
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Kuva 29: Ylä-Leville suositeltava liiketilan ikku-
na. Kuva 30: Sopivan kokoinen pystykyltti Levin 
keskustassa. 
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Kuva 31: Liiketilojen houkuttelevaksi tekemää 
katutilaa alppikylässä. Kuva 32: Esimerkki ka-
dun tasossa sijaitsevasta liiketilasta. Kuva 33: 
Esimerkki luonnonkivillä verhoillusta katutason 
kerroksesta Levin keskustassa.
Kuvan 33 lähde www.ski-zermatt.com, kuvan 38 
lähde www.archdaily.com.

3.2.7 Esteettömyys
Liiketiloihin on päästävä kadulta es-
teettömästi. Jos korkeuseroja ei ole mah-
dollista järjestää katualueella estettömiksi, 
tasoerot on järjestettävä liiketilan sisällä.

Tonteilta ei saa rakentaa portaita tai muita 
vastaavia rakennelmia katu- ja torialueille.

3.2.7 Julkisivujen materiaalit ja värit
Levinkuve-katuun rajoittuvien julkisivujen 
maantasokerrosten pääasiallisen julkisivu-
materiaalina tulee olla luonnonkivimuuraus 
ja lasi.  Ylempien kerrosten pääasiallisena 
julkisivumateriaalina tulee olla puu ja lasi.

Muissa julkisivuissa luonnonkivimuurauksen 
tulee ulottua ikkunoiden alareunaan saakka, 
kuitenkin vähintään 50 cm maanpinnasta. 

Maantasokerroksen yläpuolella pääasialli-
sena julkisivumateriaalina tulee olla puu ja 
lasi.

Puuta voidaan käyttää julkisivuissa hirsipa-
neelina.  Paneelin korkeuden on oltava vä-
hintään 250 mm ja paksuuden vähintään 28 
mm. Pitkiä hirsinurkkia ei sallita. Puuverhoi-
lu voidaan kuultomaalata tai harmaannut-
taa. Vuorilautojen on oltava saman värisiä 
kuin muu ulkoverhous. Seinäpinnan on ol-
tava himmeä tai puolihimmeä. Julkisivujen 
värit käydään läpi korttelialueittain kappa-
leessa 3.3.

Paloteknisistä syistä julkisivuissa voidaan 
käyttää myös pienessä määrin rappausta. 
Sisäänvedetyn parvekkeen ja porraskäytä-
vän taustaseinä saa olla rappausta.

Luonnonkivimuurauksen on oltava tumman-
harmaata tasaväristä kiveä. Saumojen on 
oltava saman väriset kuin kivet. Saumojen 
enimmäiskoko on 30 mm. Muuraus saa 
ulottua korkeintaan 40 mm ulommas kuin 
muu julkisivuverhoilu. Julkisivussa ei sallita 
yksittäisiä irtokiviä eikä luonnonkivilaatta-
verhousta.

Luonnonkivimuuraus voidaan korvata myös 
aidon näköisellä jäljitelmällä. Sitä koskevat 
samat ohjeet kuin aitoa muurausta.

Ikkunalasien on oltava kirkasta lasia.

Julkisivumateriaalin on oltava pääasiassa 
yhdensuuntaista ja yhdenväristä koko julki-
sivun korkeudelta luonnonkivimuurauksen 
osuutta lukuunottamatta. Luonnonkivimuu-
rauksen on oltava ladonnaltaan ja värityk-
seltään yhtenäistä ja ulotuttava maan pin-
taan saakka.

Pääjulkisivumateriaalin lisäksi voidaan esim. 
parvekerakenteissa käyttää myös metallia. 
Rakennukseen kuuluvien ulkopuolisten ra-
kenteiden, kuten parvekkeiden ja terassien 
kaiteiden sekä tukipylväiden materiaalin ja 
värityksen tulee sopia rakennuksen pääma-
teriaaliin ja väriin.

3.2.9 Tekninen huolto
Kaavakartan osoittaman rakennusoikeuden 
lisäksi rakennukseen saa rakentaa tarvitta-
vat tekniset tilat.

Rakennusten sadevedet tulee ohjata vesi-
kourujen ja syöksytorvien kautta sadeve-
siviemäriin. Perustusten kuivatusvedet on 
johdettava sadevesiviemäriin. Mikäli kuiva-
tusvesiä ei ole mahdollista johtaa suoraan 
sadevesiviemäriverkostoon, tulee kiinteis-
tön omistajan huolehtia kuivatusvesien 
pumppauksesta.

Kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen 
liittymään kaukolämpöverkkoon.

Sähkö- puhelin- ym. johdot tulee rakentaa 
maakaapeleilla. Avojohtojen ja avomuunta-
jien rakentaminen on kielletty.

Kiinteistöjen sadevesiä ei saa johtaa suo-
raan katupinnalle.

Mikäli tontilla on rakennettava katualuee-
seen kiinni, voidaan katualueesta tilapäises-
ti käyttää enintään 1,5 m leveää vyöhykettä 
rakennuksen toteuttamisen mahdollistami-
seksi. Rakennuslupahakemuksessa tulee 
esittää suunnitelma katualueen käyttämi-
sestä ja kadun rakennusaikaisesta tuke-
misesta. Rakentamisen jälkeen kadun ra-
kenteet on palautettava ennalleen kunnan 
määräämän aikataulun mukaan. 
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Kuva 34: Hirsipaneelia. Kuva 35: Luonnonkivi-
muurausta.
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Kun rakennuksessa ei ole maanalaista py-
säköintilaitosta, perustamissyvyyden tulee 
olla vähintään 2,0 m  lattiakorkeuksien 
alapuolella ja sokkeli on toteutettava yhte-
näisenä seinänä 2,0 m syvyyteen saakka.

Kiinteistön omistaja tai haltija on velvol-
linen rakentamaan liittymisjohdon vesi- ja 
viesmärijohtoon sekä sadevesiviemäriin ja 
sallimaan niiden sijoittamisen tontille.

Katu- ja torialueisiin rajautuvissa kohdissa 
tonteille voidaan sijoittaa katuun liittyviä 
rakenteita (luiska, penger, leikkaus) 1,5 m 
levyiselle vyöhykkeelle.
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Kuva 47: Karjalaistalo Venäjällä. Kuvat 48-50: 
Tunturihotelleja, joissa karjalaistalon piirteitä. 
Kuvan 47 lähde www.travelpod.com, kuvan 48 
lähde www.momoy.com, kuvan 49 lähde www.
thisislondon.co.uk, kuvan 50 lähde www.leotrip-
pi.com.

3.3 Korttelikohtaiset ohjeet
Tässä ohjeessa annetut värikoodit viittaavat 
Tikkurilan Symphony 2436-värikartan värei-
hin. Käytettävän värin on likimain vastattava 
mainittua väriä.

3.3.1 Hotellikorttelit
Ylälevin 2. asemakaava-alueelle on osoitet-
tu kuusi hotellin korttelialuetta (KL-2). Kort-
telissa 1155 ja 1157 sijaitsee laaksohotelli. 
Korttelissa 1161 ja korttelin 1163 tontilla 2 si-
jaitsee rinnehotelli, korttelissa 1167 ja 1168  
maisemahotelli. Hotellit voidaan tarvittaessa 
jakaa useampaan osaan. Hotellit näkyvät 
katukuvassa pitkinä rakennusmassoina, joi-
ta poikkipäädyt elävöittävät.

Kattokulman on oltava 14-26 astetta. Ra-
kennus on rakennettava kiinni tontin Le-
vinkupeen puoleiseen sivuun. Rakennuk-
sen katutason kerrokseen ei saa rakentaa 
asuin- ja majoitushuoneita torin tai kävely-
kadun puolelle. Levinkupeen puoleisen ka-
tutason kerroksen lattian korko ja rakennuk-
sien ylin sallittu vesikaton korko on osoitettu 
kaavakartassa. Hotellitonteilla pysäköinti 
sijoitetaan pysäköintikerroksiin.

Hotellin julkisivu ja harjakaton lape on jaetta-
va osiin pienimittakaavaisuuden säilyttämi-
seksi. Hotellin pääsisäänkäynnin on oltava 
torilta päin. Torin tasossa olevaan kerrok-
seen on sijoitettava julkisluonteista toimin-
taa, kuten aularavintola, baari tai liiketilaa. 
Torin tasolla oleva kerroksen julkisivusta on 
oltava vähintään 30% lasia. Hotellin torin 
puoleinen julkisivu on valaistava pimeän ai-
kaan.

Hotellien huoltoliikenne on pyrittävä järjestä-
mään pysäköintikerroksen kautta. Saattolii-
kenne tuo ja vie hotellivieraat saattoaukiolle.
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Pääjulkisivumateriaalin värin on oltava pu-
naruskea (M405) tai falunpunainen (M417). 
Julkisivuissa voidaan käyttää tehostevärinä 
ovissa ja ikkunoissa okrankeltaista (N398).

3.3.2 Tunturihuvilat
Ylä-Levin asemakaava-alueelle on osoitettu 
kymmenen tunturihuviloiden korttelialuetta 
(KL-2, RA-1, RM) ja niille yhteensä 43 tun-
turihuvilaa. Tunturihuvilat ovat suunnilleen 
yhtä korkeita kuin leveitä ja ne on sijoitettu 
päädyt kadulle päin. 

Tunturihuviloita on kolmea tyyppiä: Liike-
rakennusten (KL-2) korttelialueiden huvilat 
sijaitsevat Levinkupeen varrella. Tunturihu-
viloita yhdistävät matalammat liiketilat.

Loma-asuntojen (RA-1) korttelialueiden  
huvilat sijaitsevat kävelyraittien varrella ja 
muodostavat tiivistä katutilaa. Matkailua 
palvelevien (RM) korttelialueiden tunturihu-
vilat sijoittuvat vapaammin maastoon.

Kaavakartassa on osoitettu se tontin sivu, 
johon rakennus on rakennettava kiinni. Ra-
kennuksen katutason kerrokseen ei saa 
rakentaa asuin- ja majoitushuoneita torin 
tai kävelykadun puolelle. Levinkupeen puo-
leisen katutason kerroksen lattian korko ja 
rakennuksien ylin sallittu vesikaton korko on 
osoitettu kaavakartassa.

Harjakaton kaltevuuden on oltava 1:2. 

Liikerakennusten tunturihuvilat
Liikerakennusten tunturihuviloita on osoitet-
tu kortteleihin 1156, 1160, 1163 ja 1164  KL-
2- korttelialueille.

Liikerakennusten tunturihuviloiden raken-
nusalat on määrätty kaavakartassa. Raken-
nukset on rakennettava kiinni Levinkupee-
seen tai toriin.

Pääjulkisivumateriaalin värin on oltava har-
maa (S489) tai tumman harmaa (V488).  
Julkisivuissa voidaan käyttää tehosteväri-
nä ovissa ja ikkunoissa tummanharmaata 
(V488) tai tummanvihreää (M449).

Kuva 51: Punaruskea (M405). Kuva 52: Fa-
lunpunainen (M417). Kuva 53: tummanruskea 
(N486). Kuva 54: ruskea (N482). Kuva 55: har-
maa (S489). Kuva 56: Tummanharmaa (V488).

Kuva 57: Tummanvihreä (M449). Kuva 58: Pu-
nainen (M415). Kuva 59: Vihreä (L449). Kuva 
60: Okrankeltainen (N398). Kuva 61: Kattoväri 
tummanharmaa (V488). Kuva 62: Kattoväri mus-
ta (Y489).

Laaksohotelli (korttelit 1155 ja 1157)
Kortteliin 1157 sekä korttelin 1155 tonteille 1 
ja 2 on osoitettu hotelli. Korttelin 1155 raken-
nusala on osoitettu korttelin eteläreunaan. 
korttelin 1157 rakennusala kattaa lähes 
koko korttelin. Rakennusoikeutta on kort-
telissa 1157 5800 kem2 ja korttelissa 1155 
tontilla 1 2600 kem2 ja tontilla 2 3200 kem2. 
Kerrosluku on korttelissa 1155 enintään 5. 
Korttelin 1157 pohjoispuoliskolla enintään 5 
ja eteläpuoliskolla 4.

Korttelien ali on osoitettu kulkevaksi maan-
alainen ajoyhteys, joka johtaa kortteliin 
1156. 

Kortteleiden välissä on jalankululle ja pol-
kupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on 
sallittu ja jonka yli saa rakentaa ulokkeen. 
Alla oleva vapaan korkeuden on oltava vä-
hintään 4,2 m tien pinnasta. 

Pääjulkisivumateriaalin värin on oltava rus-
kea (N482) tai tumma ruskea (N486). Julki-
sivuissa voidaan käyttää tehostevärinä ovis-
sa ja ikkunoissa tummanvihreää (M449) tai 
vihreää (L449).

Rinnehotelli (korttelit 1161 ja 1163)
Kortteliin 1161 ja kortteli 1163 tontille 2 on 
osoitettu hotelli. Korttelin 1161 rakennusala 
kattaa koko korttelin, korttelin 1163 itäreuna 
on varattu ajaoyhteydelle. Rakennusoikeut-
ta on korttelissa 1161 1200 kem2 ja kortte-
lissa 1163 13000 kem2. Kerrosluku on kort-
telissa 1161 enintään 3 ja korttelissa 1163 
enintään 5.

Pääjulkisivumateriaalin värin on oltava har-
maa (S489) tai tumman harmaa (V488). 
Julkisivuissa voidaan käyttää tehosteväri-
nä ovissa ja ikkunoissa tummanhamaata 
(V488) tai tummanvihreää (M449).

Maisemahotellit (korttelit 1167-1168)
Kortteliin 1167 sekä korttelin 1168 tonteille 
1 ja 2 on osoitettu hotelli. Hotellien raken-
nusalat kattavat lähes koko tontit itä- ja 
kaakkoisreunaa lukuunottamatta. Raken-
nusoikeutta on korttelissa 1167 on 1000 
kem2 ja korttelin 1168 tontin 1 hotellilla 12 
000 kem2 ja tontin 2 hotellilla 15 500 kem2. 
Korttelin 1167 suurin sallittu kerrosluku on 3, 
korttelissa 1168 5. 

Kuva 63: Puuverhoiltu chalet, jossa tehostevä-
riä on käytetty parvekkeissa ja ikkunoissa. Kuva 
64: Hahmotelma tunturihuvilan katujulkisivusta. 
Kuva 65: Kivijalkakerroksella rinteeseen sovitet-
tu chalet-talo. 
Kuvien 63 ja 65 lähde www.archdaily.com.
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Kortteli 1156
Korttelin 1156 saa rakentaa kaksi 1000 kem2 
tunturihuvilaa sekä 100 kem2 matalampaa 
osaa. Tunturihuvilat saavat olla korkeintaan 
4-kerroksisia ja niiden väleihin osoitetut ma-
talammat osat 2-kerroksisia. Korttelin  alle 
saa sijoittaa pysäköintikerroksia.

Pääjulkisivumateriaalin värin on oltava rus-
kea tai tumma ruskea. Värin on vastattava 
Tikkurilan Symphony 2436-värikartan väriä 
N486 (tummanruskea) tai N482 (ruskea). 
Julkisivuissa voidaan käyttää tehostevärinä 
ovissa ja ikkunoissa tummanvihreää (M449) 
tai vihreää (L449).

Kortteli 1160
Kortteliin 1160 saa rakentaa yhden 1200 
kem2 tunturihuvilan. Huvila saa olla enin-
tään 3 kerrosta korkea. Korttelin  alle saa 
sijoittaa pysäköintikerroksen. 

Kortteli 1163
Korttelin 1163 tontille 1 saa rakentaa kol-
me 1000 kem2 tunturihuvilaa ja kolme 70 
m2 lisäosaa. Huvilat saavat olla enintään 4 
kerrosta korkeita, lisäosat 2. Tontin alle saa 
sijoittaa pysäköintikerroksen.

Kortteli 1164
Kortteliin 1164 saa rakentaa yhden 3000 
kem2 tunturihuvilan. Huvila saa olla korkein-
taan 3 kerrosta korkea.

Korttelin 1164 autopaikat sijaitsevat korttelin 
1166 alla pysäköntikerroksissa.

Loma-asuntojen tunturihuvilat
Loma-asuntojen tunturihuviloita on osoitettu 
kortteleihin 1162, 1163, 1165 ja 1168 RA-1- 
korttelialueille.

Loma-asuntojen tunturihuviloiden raken-
nusalat on määrätty tarkasti. Rakennukset 
on rakennettava kiinni Rinneraittiin tai Huip-
puraittiin. Korttelien alle saa sijoittaa pysä-
köintikerroksen. 

Rinnetien ja Huippuraitin tunturihuvilat tu-
lee toteuttaa pareittain, niin että kadun yli 
vastakkaiset rakennukset toteutetaan yhtä 
aikaa. Siten saadaan raitin alittava paikoi-
tuskellari rakennettua järkevinä kokonai-
suuksina.

Loma-asuntojen tunturihuvilan porrashuo-
neeseen tai aulaan on oltava sisäänkäynti 
suoraan kadulta. Sisäänkäyntejä saa sijoit-
taa myös talon taakse. Kadun tasoon suo-
sitellaan sijoitettavaksi julkisia toimintoja, 
kuten aula, olohuone, keittiö ja ruokailutila.

Pääjulkisivumateriaalin värin on oltava fa-
lunpunainen (M417). Julkisivuissa voidaan 
käyttää tehostevärinä ovissa ja ikkunois-
sa tummanhamaata (V488) tai harmaata 
(S489).

Kortteli 1162
Korttelin 1162 tonteille 1, 2 ja 3 voidaan kul-
lekin rakentaa yksi 800 kem2 2-kerroksinen 
tunturihuvila. Lisäksi tontille 1 saa rakentaa 
100 kem2 rakennuksen, joka on korkeintaan 
2 kerrosta korkea.

Kortteli 1163
Korttelin 1163 tonteille 3, 4 ja 5 saa kulle-
kin rakentaa yhden 930 kem2 tunturihuvilan. 
Huvila saa olla korkeintaan 3 kerrosta kor-
kea.

Kortteli 1165
Korttelin 1165 tonteille 1-4 saa kullekin ra-
kentaa yhden 800 kem2 tunturihuvilan. Huvi-
la saa olla 2 kerrosta korkea.

Kortteli 1168
Korttelin 1167 tonteille 3, 4 ja 5 saa kulle-
kin rakentaa yhden 930 kem2 tunturihuvilan. 
Huvila saa olla korkeintaan 3 kerrosta kor-
kea.

Matkailua palvelevat tunturihuvilat
Matkailua palvelevia tunturihuviloita on osoi-
tettu kortteliin 1166 RM- korttelialueelle.

Matkailua palvelevien tunturihuviloiden 
rakennusalat on määrätty tarkasti. Levin-
kupeen varrelle on osoitettu rakennusalat 
neljälle 1000 kem2 tunturihuvilalle. Nämä 
huvilat  tulee  rakentaa kiinni Levinkupee-
seen. Levinkupeen varrelle osoitetuissa 
tunturihuviloissa saa olla korkeintaan 4 ker-
rosta. Tontin eteläosaan on osoitettu raken-
nusalat seitsemälle 700 kem2 tunturihuvilal-
le. Huvilat saavat olla korkeintaan 3 kerrosta 
korkeita. 

Kuva 66: Esimerkki suositellusta loma-asuntojen 
tunturihuvilan katutason kerroksesta. Kuva 67: 
Perinteinen chalet on suunnilleen yhtä korkea 
kuin leveä. Kuva 68: Puurakenteinen urheiluhalli.
Kuvan 66 lähde www.oxfordski.com. Kuvan 67 
lähde www.lacroixessex.ch. Kuvan 68 lähde 
www.archdaily.com.
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Korttelin eteläosassa on merkitty kulkevaksi 
ohjeellinen hulevesien valumareitti. Korttelin 
alle saa sijoittaa pysäköintikerroksia.

Pääjulkisivumateriaalin värin on oltava pu-
naruskea (M405) tai falunpunainen (M417). 
Julkisivuissa voidaan käyttää tehosteväri-
nä ovissa ja ikkunoissa tummanharmaata 
(V488) tai harmaata (S489).

3.3.3 Urheiluhuvilat
Korttelin 1158 RA-1- korttelialueelle tonteille 
1-4 on kullekin osoitettu yksi 920 kem2 urhe-
iluhuvila ja auton säilytyspaikka. Urheiluhu-
viloiden rakennusalat on määrätty tarkasti. 
Huvilat saavat olla enintään 4 kerrosta kor-
keita. Rakennukset on rakennettava kiinni 
Laaksotiehen.

Urheiluhuviloiden on oltava arkkitehtuuril-
taan yksinkertaisia ja niiden aukotuksen on 
mittakaavaltaan sovittava urheiluhalliin. Pi-
han ja kadun erottavan auton säilytyspaikan 
on oltava puurakenteinen.

Pääjulkisivumateriaalin värin on oltava rus-
kea (N482) tai tummanruskea (N486). Julki-
sivuissa voidaan käyttää tehostevärinä ovis-
sa ja ikkunoissa okrankeltaista (N398).

3.3.4 Urheiluhalli
Kortteliin 1155 tonteille 3 ja 4 on osoitettu 
urheiluhallin rakennusala. Tontille 3 saa ra-
kentaa 2300 kem2 ja tontille 4 6700 kem2. 
Rakennus saa olla korkeintaan 3 kerrosta 
korkea ja se on rakennettava tonttien rajaan 
kiinni. Kummallekin tontille on osoitettu py-
säköimispaikka.

Urheiluhallin on oltava puurakenteinen. 
Rakennuksen eteläjulkisivussa on oltava 
siipirakennus, jonka räystäs on samaa mit-
takaavaa eteläpuolisten huviloiden kanssa. 
Hallissa on oltava puuverhous.

Pääjulkisivumateriaalin värin on oltava har-
maa (S489) tai tummanharmaa (V488). Jul-
kisivuissa voidaan käyttää tehostevärinä 
ovissa ja ikkunoissa vihreää (L449) tai tum-
manvihreää (M449).
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4 Yleiset alueet

4.1 Katualueet 
4.1.1 Kadut
Kadut on sovitettava maastoon. Maastoleik-
kauksista ja täytöistä syntyvät korkeuserot 
on hoidettava ensisijaisesti luonnonkivipen-
gerryksillä ja toissijaisesti luiskilla. 

Kadunrakennuksessa vaurioituneet alueet 
peitetään vähäravinteisella happamella kas-
vualustalla. Alueiden annetaan kylväytyä it-
sestään.

Ajoneuvoliikenteen käyttöön tarkoitetut ka-
dut päällystetään asfaltilla ja reuna huoli-
tellaan graniittisella reunakivellä. Ylä-Levin 
tien itäpuolen puustoa säilytetään niin lähel-
lä tietä kuin mahdollista ja täydennetään la-
pinkuusilla puuriviksi.

Laaksotiellä katupäällysteen ja katujulkisi-
vun välinen alue on kivettävä.

Lumet kuljetetaan talvisin pois alueelta, jo-
ten niiden kasaamiseen ei tarvitse varata 
tilaa.

4.1.2 Raitit
Raitit eli Huippuraitti ja Rinneraitti on kivettä-
vä keskiharmaalla eri tavalla ladotuilla nupu-
kiveyksillä. Reunoille on tehtävä 30-50 cm 
vyöhyke tummemman harmaalla  kenttä- tai 
noppakiveystä. Kiveyksen on ulotuttava ka-
tujulkisivuun saakka.

4.1.3 Levinkuve
Levinkuve kivetään keskiharmaalla kent-
täkiveyksellä lukuunottamatta 40-70 cm:n 
vyöhykettä raitin reunoilla, joka kivetään 
tummanharmaalla noppakivellä. Katualueel-
la olevat pengerrykset ja tukimuurit tehdään 
pinnoitteen värisellä kivellä.

Laaksotorin ja Rinnetorin välisellä osuudella 
Levinkuve ylittää hiihtoladun puurakenteista 
kevyen liikenteen siltaa pitkin. Sillan pen-
gerrykset toteutetaan luonnonkivellä. Sillan 
pohjoisreunan kaide rajaa katutilaa, mutta 
siitä näkee silti yli. Sillan on oltava luonteel-
taan kevyt ja siro. 

      

4.2 Kaupunkipuro
Havainnekuvassa sivulla 3 on esitetty Levin-
kuvetta pitkin virtaava kaupunkipuro.

Kaupunkipuro saa alkunsa Huipputorin ve-
sialtaasta, josta se valuu toritasoon graniit-
tiseen kouruun. Kouru johtaa veden torin 
länsipuolisia portaita seuraillen alas Levin-
kupeelle.

Levinkuvetta pitkin vesi virtaa kävelykadun 
pinnan tasolla olevassa luonnonkivikourus-
sa, jota altaat ja putoukset elävöittävät. Pu-
ron ylittäessä kävelykadun se katetaan te-
räsritilällä.

Rinnetorin kohdalla vesi johdetaan sen 
länsipuoleiselle VL-alueelle, josta se virtaa 
Tunturijärveen sille kaivettua painaumaa pit-
kin. Hiihtolatu ylittää puron puuritilöitä pitkin.

4.3 Torit
4.3.1 Laaksotori
Laaksotori on jaettu viiteen eri terassitasoon, 
joiden lomitse kaartuu esteetön kalteva reitti 
Levinkupeelle. Esteettömällä reitillä  kiemur-
telee polkumainen kiveyskuvio. Kiveyskuvio 
on tehty keskiharmaista ja tummanharmais-
ta luonnonkivistä.

4.3.2 Rinnetori    
Rinnetorille suunnitellaan keskeissymmet-
rinen kiveyskuvio. Aihe voi olla esimerkiksi 
lumihiutale tai tähti. Torin ja kuvion keskelle 
sijoitetaan taideteoksen jalusta, joka toimii 
tyhjänä ollessaan penkkinä. Jalustalla voi-
daan joka talvi veistää uusi jääveistos.

4.3.3 Maisematori
Maisematori jaetaan kolmeen eri tasossa 
oelvaan terassiin ja ulkokehää kiertävään 
esteettömään reittiin. Laskettelurinteestä 
pääsee suksilla suoraan torille. Torin pinta ja 
tukimuurit ovat samaa keskiharmaata kive-
ystä kuin Levinkupeen keskiosa.

4.3.2 Huipputori
Huipputorille tehdään soikea kiveyskuvio ja 
vesiallas, josta Levinkuvetta pitkin virtaava 
vesiaihe saa alkunsa. Altaan viereen istute-
taan puita, jotka valaistaan alhaaltapäin hei-
jastusten aikaansaamiseksi. Huipputorilta 
johtavat mutkittelevat portaat oikotietä alas 
Levinkupeelle.

Kuva 69: Luonnonkasveilla istutettu maantieluis-
ka. Kuva 70: Graniittinen pengerrys. Kuva 71: 
Kiveyksellä jäsenneltyä katutilaa. Kuva 72: Siro 
kävelysilta. Kuva 73: Kenttäkiveystä. Kuva 74: 
Kaupunkipuro
Kuvan 69 lähde www.ahonalku.fi, kuvan 70 läh-
de www.puutarha.net, kuvan 71 lähde http://z.
about.com. Kuvan 72 lähde www.archdaily.com, 
kuvan 73 lähde http://z.about.com, kuvan 74 läh-
de puutarha.net.
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Kuvat 75-78. Laaksotorin, Rinnetorin, Maisema-
torin ja Huipputorin viitesuunnitelmat.
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Kuva 79: Esimerkki toriaukion pengertämisestä 
ja luiskista. Kuva 82: Esimerkki maaston kor-
keuseroja hyödyntävästä leikkipuistosta. Kuva 
80: Esimerkki puistomaisesta virkistysalueesta, 
jossa näkyvyys on hyvä. Kuva 81: Näkymäkuva 
Maisematorille. 
Kuvien 79 ja 80 lähde www.archdaily.com, kuvan 
82 lähde www.blogspot.playscape.com.
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4.5 Valaistus
Ylä-Levintie, Huipputie ja Rinnetie valais-
taan pylväsvalaisimilla. Ylä-Levintien valai-
sinpylväiden tulee olla korkeampia, pidem-
min välimatkoin ja lamppujen tehokkaampia 
kuin Huippu- ja Rinnetien.

Huippuraitti, Rinneraitti ja Laaksotie valais-
taan julkisivuvalaisimin. Valaisimet sijoite-
taan julkisivun ikkunattomiin kohtiin ja valo 
suunnataan seinäpintaa pitkin alas- ja ylös-
päin.
Levinkuve valaistaan kadun yli viritetyssä 
vaijerissa riippuvilla valaisimilla. Valaisimet 
on ripustettava niin korkealle, että ne eivät 
estä pelastusajoa. Levinkupeen kevyen lii-
kenteen sillan ylärakenteet valaistaan.  

Laaksotori ja Rinnetori valaistaan hotellien 
julkisivujen ja pengerrysten pystysuorien 
pintojen kautta. Tarpeen tullen käytetään to-
rin yllä riippuvia valaisimia.

Maisematori valaistaan kaiteen valaisulla 
eteläreunasta. Itäpuoli valaistaan penger-
rysten pystysuorien osien kautta. Rinnera-
vintolan terassi voidaan erottaa toritilasta 
valaisevilla pollareilla.

Huipputori valaistaan eteläreunan kaiteen 
kautta sekä vesialtaan viereen istutetut puut 
valaisemalla. Lisäksi voidaan käyttää hotel-
lin julkisivuvalaistusta.

Toreilla olevien portaikkojen pysysuorat osat 
voidaan valaista turvallisuuden lisäämiseksi.

Hiihtoreitti valaistaan matalilla pylväsvalaisi-
milla. 

4.6 Kalustus
Kalusteiden on oltava yksinkertaisia ja il-
meeltään rauhallisia. Kadunkalusteet on 
peittomaalattava tummanharmaaksi. 

Penkit  sijoitetaan terassoiduille torin osille 
tai kiinnitetään tukimuureihin. Roska-astiat 
kiinnitetään tukimuureihin tai julkisivuihin.
Anniskelu- ja ulkomyyntialueet erotetaan ka-
tutilasta tukimuurein tai jykevillä istutusruu-
kuilla.

4.4 Virkistysalueet   
4.4.1 Puistomaiset
Ylä-Levin sisäisiä virkistysalueita hoidetaan 
puistomaisina. Niiden tehtävänä on olla nä-
kösuojana ja katseltavina.

Puistomaisilla virkistysalueilla säilytetään 
suurin osa olemassa olevista varttuneista 
puista. Harvennuksessa otetaan huomi-
oon puiden luonnollinen ryhmittyneisyys.
Suurin osa taimista ja huonokuntoiset puut 
poistetaan. Mahdolliset täydennysistutukset 
tehdään kappaleessa 3.1.3 luetelluilla ha-
vupuilla. Maanpeitekasvillisuutena pyritään 
säilyttämään varvikko.

Metsän on tarkoitus olla silmän korkeudelta 
läpikuultava ja latvojen korkeudelta peittävä.

Asemakaava-alueen läpi kulkevasta hiihto-
ladusta tehdään avoin pehmeästi kaartuileva 
väylä, jota havupuut ja kookkaat havupen-
saat reunustavat. Puiden takaa pilkottavat 
tunturikylän talot.

Huipputorin luoteispuolinen rinne istutetaan 
maanpeitekasveilla ja kookkailla lehtipuilla. 
Puut sijoitellaan siten, että ne reunustavat 
näkymää Pallastunturille.

4.4.2 Säilytettävät luonnonympäristöt
Ylä-Leviä ympäröivät virkistysalueet säily-
tetään luonnonmukaisina. Latujen, kevyen 
liikenteen reittien ja leikkipaikkojen läheisyy-
destä poistetaan huonokuntoiset puut. Mah-
dolliset täydennysistutukset tehdään luon-
nonvaraisilla puulajeilla.

4.4.3 Leikkipaikat
Leikkipaikoilla maaston muotoja on pyrittävä 
hyödyntämään leikkivälineitä valittaessa ja 
sijoitettaessa. Leikkipaikoilla olemassa ole-
vaa puustoa on säilytettävä mahdollisimman 
paljon.

Leikkivälineiden on oltava ilmeeltään rauhal-
lisia ja väitykseltään yksivärisiä. Värisävyjen 
on oltava murrettuja. Leikkipaikkaa rajaavan 
aidan on oltava tummanharmaa paikalla ra-
kennettu puinen pystysäleaita.

4.4.4 Puistomuuntajat
Muuntajarakennuksissa on oltava harjakat-
to ja avoräystäät. Muuntajat on verhoiltava 
vaakasuuntaisella rimalaudoituksella.
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84

Kuva 83: Epäsuora valaisu puun avulla. Kuva 
84: Epäsuora valaisu kiinteiden kalusteiden 
avulla. Kuva 85: Epäsuora valaisu seinäpinnan 
kautta. Kuva 86: Esimerkki sisäänkäynnin va-
laisemisesta. Kuva 87: Tukimuuriin kiinnitetty 
penkki Levillä. Kuva 88: Esimerkki julkisen tilan 
rajaamisesta pollareilla.
Kuvien 83 ja 84 lähde www.archdaily.com, kuvan 
85 lähde www.stbdesigns.com, kuvan 86 lähde 
www.adlux.fi,  kuvan 88 lähde Kivi-lehti 03/2011.
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