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1. Yleistä 

1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa 
 

Rakentaminen on sallittua osoitetulla rakennusalalla. Rakennettaessa lähemmäs kuin 4 m 
tontin reunaa, on kaikessa rakentamisessa otettava huomioon voimassaolevat 
paloturvallisuusmääräykset. AP- ja AO kortteleissa terasseja ja vastaavia rakenteita voidaan 
sijoittaa myös rakennusalan ulkopuolelle, ei kuitenkaan 4 m lähemmäksi viereisen AP- tai AO-
tontin vastaista rajaa eikä sm-aluerajauksille. 
. 

1.2 Hulevesien hallinta 
 
Rakennustöiden aikaisten hulevesien hallinnasta tulee laatia erillinen suunnitelma 
kunnallistekniikan osalta ennen rakentamisen aloittamista ja tonttien osalta 
rakennuslupavaiheessa. Rantaan sijoittuvilla tonteilla kortteleissa 003, 008, 011, 014 ja 038 on 
lisäksi huolehdittava hulevesien pääsyn estämisestä vesistöön imeyttämällä tai muilla 
vaikutuksiltaan vastaavilla järjestelmillä. 
 
AO- ja AP-kortteleissa 003, 008, 011, 014, 015, 017, 019 (tontti 1), 020 (tontit 2 ja 3), 032, 034, 
038, 039, 040, 042, 043, 044, 046, 047, 049, 050, 051, 052, 053 (tontit 1 ja 2), 054, 055, 056 ja 
057 tulee vähintään 1/3 tontin alalla pintamaat säilyttää. 
 
Tonteilla saa asfaltoida ainoastaan auton ajon ja säilytyksen kannalta tarpeellisia alueita. Pihan 
laajamittaista pinnoittamista vettä läpäisemättömillä materiaaleilla tulee välttää. Pihaa 
kivetettäessä tulee huolehtia veden läpäisevyydestä esimerkiksi tarpeeksi leveillä ja 
huokoisesta materiaalista tehdyillä saumoilla. 

1.3 Alimmat sallitut rakennuskorkeudet 
 
Alimmat sallitut rakentamiskorkeudet (rakennusten alimman lattiatason lämpöeristeet) ovat 
Kymijärven puolella +94.00 ja Kärkjärven puolella +93.20 metriä merenpinnan tasosta (N2000). 
Ranta-alueilla tarpeetonta maatäyttöä tulee välttää. 

1.4 Terassit 
 

AP- ja AO kortteleissa terasseja ja vastaavia rakenteita voidaan sijoittaa  myös rakennusalan 
ulkopuolelle, ei kuitenkaan 4 m lähemmäksi viereisen AP- tai AO-tontin vastaista rajaa eikä sm-
aluerajauksille. Terassin reunan noustessa yli 50 cm korkeuteen maanpinnasta terassille 
tarvitaan kaide. Terassit tulee sijoittaa ensisijaisesti rakennusten yhteyteen. 

1.5 Laiturit 
 
Rantaan rajoittuvilla AO-tonteilla laitureiden enimmäispituus rannasta on 10 metriä.  
LV-1 ja LV-2 –alueilla laitureiden enimmäispituus rannasta on 20 metriä. LV-3 –alueelle ei saa 
rakentaa laituria. 
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1.6 Autopaikat 
 
Autopaikkoja on rakennettava AP- ja AO tonteilla vähintään 2 ap/asunto. Lisäksi AP-tonteilla 
vieraspaikkoja on osoitettava varsinaisten autopaikkojen lisäksi 1ap/5 asuntoa. 

1.7 Öljysäiliöt 
 
Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen, 
jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn enimmäismäärän. 

1.8 Radonin torjunta 
 
Rakentamisessa on radon otettava huomioon. Rakennusten alapohja- ja muita rakenteita 
suunniteltaessa on varmistuttava siitä, etteivät maaperässä tai tontille tuodussa maa-
aineksessa esiintyvä radon tai muut haihtuvat kaasut pääse huonetiloihin. 
 

1.9 Pumppaamot 
 

Kortteleissa 003, 008, 011, 024 (tontit 2-4), 026, 040, 042, 043, 044, 046, 047, 049, 050, 051, 
052, 054, 056 ja 057 tulee varautua kiinteistökohtaisiin pumppaamoihin. 

 

1.10 Sm-aluerajaukset tonteilla 
 

Tonteille sijoittuvilla sm-aluevarauksilla kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu 
kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Sm-alueet on huomioitava rakentamisen 
aikana eikä niille saa rakentaa terasseja. 
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2. Asuinrakennusten suunnittelu 

2.1 Kannas, korttelit 001-013 

2.1.1 Korttelit 001 ja 005 (Koiskalantien koillispuolen rivitalot) 
 

 

 
Rakennuksen tyyppi 
- Rivitalo tai paritalo 
 
Massoittelu 
- Kuvassa esitetty massoittelun perusratkaisu (valittu kerroskorkeus vaikuttaa massaan) 
- Ulokkeet ja sisäänvedot julkisivussa ovat sallittuja ja suositeltuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. 
 
Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen tai puolitoistakerroksinen (kortteli 005), jolloin ylemmässä kerroksessa saa 

olla enintään puolet alemman kerroksen kerrosalasta tai enintään kaksikerroksinen 
rakennusmassa (kortteli 001). 

 
Kattomuoto 
- Harjakatto, kattokulma 30-45 astetta 
- Kattoon voidaan tehdä kattolyhtyjä tai kattoikkunoita. 

 
Katon materiaali 
- Tiilikate tai peltikate 
- Kattoon voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin ne tulee kiinnittää 

suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
 
Katon väritys 
- Punainen 
 
Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu tai puhtaaksimuurattu punatiili 
 
Julkisivun väritys 
- Vaalea värikartta 1:n mukaan tai punatiilen värinen 
- Kirkkaat värikorostukset eri väreillä esim ikkunapielissä ovat sallittuja ja suositeltuja 
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Autotallit /-katokset 
- Autotallin /-katoksen kattomuotona harjakatto, kattokulma 30-45 astetta, katemateriaalina 

tiilikate, peltikate tai huopakate, katteen väri punainen. 
- Autokatosten julkisivujen väritys värikartta 1:n mukaan tai punatiilen värinen. 

 
 

 

2.1.2 Kortteli 006 (Kuuselanpolun pohjoisreuna) 
 

 
 
Rakennuksen tyyppi 
- Omakotitalo 
 
Massoittelu 
- Kuvassa esitetty massoittelun perusratkaisu 
- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja. Parvekkeet voivat olla 

katettuja tai suojattuja ja ne voivat tarvittaessa myös ylittää tontilla annetun rakennusalan 
vähäisessä määrin. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa 4 metriä lähemmäksi AP- tai AO-tontin 
vastaista rajaa. 

 
Kerroskorkeus 
- Suositeltavin ratkaisu on kaksikerroksinen rakennusmassa. 
 
Kattomuoto 
- Harjakatto, kattokulma 30-45 astetta 
- Kattoon voidaan tehdä kattolyhtyjä tai kattoikkunoita. 

 
Katon materiaali 
- Tiilikate tai peltikate 
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- Kattoon voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin ne tulee kiinnittää 
suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 

 
Katon väritys 
- Punainen 
 
Julkisivun materiaalit 
- Puhtaaksimuurattu punatiili 
 
Julkisivun väritys 
- Punatiilen punainen  
- Kirkkaat värikorostukset eri väreillä värikartta 2:n mukaan esim ikkunapielissä ovat sallittuja 

ja suositeltuja 
 
Autotallit /-katokset 
- Jokaiselle tontille voidaan rakentaa yksi autotalli tai autokatos enintään kahdelle autolle 
- Autotallin /-katoksen massoittelu tyyppi 1 mukaan (harjakatto, ks. 3.1) 
- Autotallin /-katoksen kattokulma 30-45 astetta, katemateriaalina tiilikate tai peltikate 
- Autotallin /-katoksen julkisivumateriaalit maalattu puu tai puhtaaksimuurattu punatiili 
- Autotallin /-katoksen julkisivujen värit: punatiilen väri tai punainen 
- Kattoon voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin ne tulee kiinnittää 

suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
 

2.1.3 Korttelit 009 ja 013 (Koiskalantien pohjoisreuna) 
 

 
Rakennuksen tyyppi 
- Erillistalo 
- On suositeltavaa, että koko korttelin talot (taloyhtiö) rakennetaan keskenään samanlaisiksi 

tai vähintään samantyylisiksi. 
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Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisu 
- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. Parvekkeet voivat olla katettuja tai suojattuja ja ne voivat tarvittaessa myös 
ylittää tontilla annetun rakennusalan vähäisessä määrin. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa 4 
metriä lähemmäksi AP- tai AO-tontin vastaista rajaa. 

 
Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen tai puolitoistakerroksinen rakennusmassa. 
- Rinnetonteilla rakennuksiin voi rakentaa osittain maanpäällisen kellarikerroksen, jonka 

kerrosala voi olla enintään puolet 1. kerroksen kerrosalasta. 
 
Kattomuoto 
- Harjakatto, kattokulma 30-45 astetta 
- Kattoon voidaan tehdä kattolyhtyjä tai kattoikkunoita. 
 
Katon materiaali 
- Tiilikate tai peltikate 
- Kattoon voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin ne tulee kiinnittää 

suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
 
Katon väritys 
- Punainen 
 
Julkisivun materiaalit 
- Puhtaaksimuurattu punatiili tai maalattu puu 
 
Julkisivun väritys 
- Punatiilen väri tai punainen  
- Kirkkaat värikorostukset värikartta 2:n mukaan eri väreillä esim ikkunapielissä ovat sallittuja 

ja suositeltuja 
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2.1.4 Korttelit 002 ja 004 (Herneniementien ja Hernekujan sisämaatontit) 
 

 
 
 
 
Rakennuksen tyyppi 
- Omakotitalo 
 
Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisu 
- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. Parvekkeet voivat olla katettuja tai suojattuja ja ne voivat tarvittaessa myös 
ylittää tontilla annetun rakennusalan vähäisessä määrin. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa 4 
metriä lähemmäksi AP- tai AO-tontin vastaista rajaa. 

 
Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen tai puolitoistakerroksinen tai kaksikerroksinen rakennusmassa. 
- Suositeltavin ratkaisu on kaksikerroksinen rakennusmassa. 
 
Kattomuoto 
- Harjakatto, kattokulma 30-45 astetta 
- Kattoon voidaan tehdä kattolyhtyjä tai kattoikkunoita. 
 
Katon materiaali 
- Tiilikate tai peltikate 
- Kattoon voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin ne tulee kiinnittää 

suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
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Katon väritys 
- Musta tai metallinvärinen 
 
Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu 
 
Julkisivun väritys 
- Vihreä, keltainen tai sininen värikartta 3:n mukaan  

 
Autotallit /-katokset 
- Jokaiselle tontille voidaan rakentaa yksi autotalli tai autokatos enintään kahdelle autolle 
- Autotallin /-katoksen massoittelu tyyppi 1 mukaan (harjakatto, ks. 3.1) 
- Autotallin /-katoksen kattokulma 30-45 astetta, katemateriaalina tiilikate tai peltikate 
- Autotallin /-katoksen julkisivumateriaalit maalattu puu  
- Autotallin /-katoksen julkisivujen värit: vihreä, keltainen tai sininen värikartta x:n mukaan 
- Kattoon voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin ne tulee kiinnittää 

suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
 

2.1.5 Korttelit 007, 010 ja 012 (Kannaksen keskiosan rivitalot) 

 
 

Rakennuksen tyyppi 
- Rivitalo 
 
Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisu 
- Ulokkeet ja sisäänvedot julkisivussa ovat sallittuja ja suositeltuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. 
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Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen rakennusmassa.  
 
Kattomuoto 
- Harjakatto, kattokulma 30-45 astetta 
- Kattoon voidaan tehdä kattolyhtyjä tai kattoikkunoita. 
 
Katon materiaali 
- Tiilikate tai peltikate 
- Kattoon voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin ne tulee kiinnittää 

suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
 
Katon väritys 
- Musta tai metallinvärinen 
 
Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu 
 
Julkisivun väritys 
- Vihreä, keltainen tai sininen värikartta 3:n mukaan.  

 
Autotallit /-katokset 
- Autotallin /-katoksen kattomuotona harjakatto, kattokulma 30-45 astetta, katemateriaalina 

tiilikate, peltikate tai huopakate, katteen väri musta tai metallinvärinen. 
- Autokatosten julkisivujen väritys vihreä, keltainen tai sininen värikartta 3:n mukaan.  

 
 

2.1.6 Korttelit 003, 008 ja 011 (Kannaksen rantatontit) 
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Rakennuksen tyyppi 
- Omakotitalo 
 
Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisu 
- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. Parvekkeet voivat olla katettuja tai suojattuja ja ne voivat tarvittaessa myös 
ylittää tontilla annetun rakennusalan vähäisessä määrin. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa 4 
metriä lähemmäksi AP- tai AO-tontin vastaista rajaa eikä sm-aluerajauksille. 

- Rinnetonteilla on varauduttava tasaamaan etupiha maatäytöllä Kärkjärventien/ 
Herneniementien/Hernekujan tasoon. 

 
Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen tai puolitoistakerroksinen tai kaksikerroksinen rakennusmassa 

kaavamääräyksen mukaan. 
- Suositeltavin ratkaisu on kaksikerroksinen rakennusmassa. 
- Rinnetonteilla rakennuksiin voi rakentaa osittain maanpäällisen kellarikerroksen, jonka 

kerrosala voi olla enintään puolet 1. kerroksen kerrosalasta. 
 
Kattomuoto 
- Harjakatto, kattokulma 30-45 astetta 
- Kattoon voidaan tehdä kattolyhtyjä tai kattoikkunoita. 
 
Katon materiaali 
- Tiilikate tai peltikate 
- Kattoon voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin ne tulee kiinnittää 

suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
 
Katon väritys 
- Musta, metallinvärinen tai harmaa 
 
Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu tai rapattu pinta 
 
Julkisivun väritys 
- Vaalea sävy tai vihreä, keltainen tai sininen värikartta 3:n mukaan  

 
Autotallit /-katokset 
- Jokaiselle tontille voidaan rakentaa yksi autotalli tai autokatos enintään kahdelle autolle 
- Autotallin /-katoksen massoittelu tyyppi 1 mukaan (harjakatto, ks. 3.1) 
- Autotallin /-katoksen kattokulma 30-45 astetta, katemateriaalina tiilikate tai peltikate 
- Autotallin /-katoksen julkisivumateriaalit maalattu puu tai rapattu pinta 
- Autotallin /-katoksen julkisivujen värit: luonnonvalkoinen tai vaalea 
- Kattoon voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin ne tulee kiinnittää 

suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
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2.2 Japani-alue, korttelit 015 - 023 
 

2.2.1 Korttelit 015-023 (Koiskalantien eteläpuoliset korttelit Kannaksella) 
 
 

 
 
Rakennuksen tyyppi 
- Omakotitalo 
 
Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisu 
- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. Parvekkeet voivat olla katettuja tai suojattuja ja ne voivat tarvittaessa myös 
ylittää tontilla annetun rakennusalan vähäisessä määrin. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa 4 
metriä lähemmäksi AP- tai AO-tontin vastaista rajaa eikä sm-aluerajauksille. 

 
Kerroskorkeus 
- Kaksikerroksinen tai osittain yksikerroksinen ja osittain kaksikerroksinen rakennusmassa. 
- Rinnetonteilla rakennuksiin voi rakentaa osittain maanpäällisen kellarikerroksen, jonka 

kerrosala voi olla enintään 2/3 1. kerroksen kerrosalasta. 
 
Kattomuoto 
- Loiva pulpettikatto, kattokulma 8-20 astetta. Kattokulmassa huomioitava valittavan 

katemateriaalin vaatimukset. 
- Kattoon voidaan tehdä kattoikkunoita. 
 
Katon materiaali 
- Peltikate tai huopakate 
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Katon väritys 
- Musta tai metallinvärinen 
- Kirkkaat värikorostukset eri väreillä esim tuuletus- ja savupiipuissa, kattosilloissa ja -

tikkaissa ovat sallittuja ja suositeltuja värikartta 2:n mukaan. 
 
Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu tai rapattu pinta 
 
Julkisivun väritys 
- Vaalea sävy värikartta 1:n mukaan tai luonnonvalkoinen 
- Kirkkaat värikorostukset eri väreillä esim ikkunapielissä ovat sallittuja ja suositeltuja, värit 

värikartta 2:n mukaan. 
 

Autotallit /-katokset 
- Jokaiselle tontille voidaan rakentaa yksi autotalli tai autokatos enintään kahdelle autolle 
- Autotallin /-katoksen massoittelu tyyppi 2:n mukaan (pulpettikatto, ks. 3.1) 
- Autotallin /-katoksen kattokulma 8-15 astetta, katemateriaalina pelti tai huopa. 

Kattokulmassa huomioitava valittavan katemateriaalin vaatimukset. 
- Autotallin /-katoksen julkisivumateriaalit maalattu puu tai rapattu pinta 
- Autotallin /-katoksen julkisivujen värit: vaalea värikartta 1:n mukaan tai luonnonvalkoinen 
- Autotallin /-katoksen rakentaminen voi vaatia maatäyttöjä tontilla. 

 
Pihamuurit 
- Pihojen reunoille on rakennettava kaavakartassa määrätyille kohdille yhtenäinen, 

vallitsevasta maanpinnasta mitatulta korkeudeltaan vähintään 1,6 m ja enintään 2 metriä 
korkea kivirakenteinen muuri.  

- Pihamuurien tulee toimia meluesteinä ja olla tästä syystä yhtenäinen. 
- Muurin pinta voi olla rapattu tai se voidaan toteuttaa esimerkiksi valkoisista tiilistä.  
- Muurin väri on luonnonvalkoinen 
- Muurin harjalle tulee laittaa hieman kalteva pelti, joka suojaa muuria kosteuden 

aiheuttamalta rapautumiselta. 
- Muurille tulee rakentaa kestävät perustukset ja se tulee porrastaa maaston muotojen 

mukaisesti. Ohjeita muurin perustamiseen saa esimerkiksi Rakennustieto-kortistosta. 
Rakennukset voivat sallitun rakennusalan kohdalla korvata pihamuurin. 

- Pihamuuriin sijoitettavat kulkuaukot tulee varustaa puurakenteisilla porteilla, joiden väri on 
joko luonnonvalkoinen tai värikartta 1 tai 2 mukaan valittu. 

- Maastonmuotojen tai perustamisolosuhteiden pakottavasti vaatiessa muurin voi korvata 
luonnonvalkoiseksi maalatulla umpinaisella puurakenteisella aidalla, jonka korkeus vastaa 
muurin korkeutta. 

- Tontteja saa aidata muillakin sivuilla vähintään 1,6 m ja enintään 2 metriä korkeilla 
puurakenteisilla luonnonvalkoisilla aidoilla tai tiheillä pensasaidoilla. Jyrkästi kaltevilla tontin 
osilla (yli 15% kaltevuus) aitaamista ei tule tehdä. 
 

Kirsikkapuut 
- Alueelle (korttelit 015-023) kaavakartassa merkityille kohdille (puurivit) tulee istuttaa 

pilvikirsikkapuita (Prunus pensylvanica), koristekirsikkapuita (Prunus ‘Accolade’) tai 
rusokirsikkapuita (Prunus sargentii). Muutenkin tonteille suositellaan istutettavaksi 
mahdollisimman paljon perinteisiä kirsikkapuita (hapankirsikka, Prunus cerasus), 
pilvikirsikkapuita koristekirsikkapuita, rusokirsikkapuita tai sorvarinpensaita (Euonymus). 
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2.3 Sylialue, korttelit 024-038 
 

2.3.1 Korttelit 024 (tontti1) ja kortteli 025 (tontti 1), (Alueen koillisosan rivitalot) 
 

 
Rakennuksen tyyppi 
- Rivitalo tai paritalo 
 
Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisu 
- Ulokkeet ja sisäänvedot julkisivussa ovat sallittuja ja suositeltuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. 
 
Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen rakennusmassa.  
 
Kattomuoto 
- Harjakatto, kattokulma 30-45 astetta 
- Kattoon voidaan tehdä kattolyhtyjä tai kattoikkunoita. 
 
Katon materiaali 
- Tiilikate tai peltikate 
- Kattoon voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin ne tulee kiinnittää 

suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
 
Katon väritys 
- Harmaa tai metallinvärinen 
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Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu 
 
Julkisivun väritys 
- Vaalea sävy värikartta 1:n mukaan tai valkoinen 
 
Aidat 
- Asuntojen omat pihat voidaan aidata päärakennuksen värisellä puurakenteisella aidalla tai 

tiheällä pensasaidalla.  
- Puurakenteisen aidan korkeus tulee olla vähintään 1,5 metriä ja enintään 2,0 metriä. 
 
 

2.3.2 Kortteli 025 tontit 2, 3 ja 4 (Taivaanrannantien varren omakotitalot)  
 

 
 
 
 
Rakennuksen tyyppi 
- Omakotitalo 
 
Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisu, päädyssä näkyvä rakennus on autotalli 
- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. Parvekkeet voivat olla katettuja tai suojattuja ja ne voivat tarvittaessa myös 
ylittää tontilla annetun rakennusalan vähäisessä määrin. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa 4 
metriä lähemmäksi AP- tai AO-tontin vastaista rajaa. 
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Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen tai kaksikerroksinen rakennusmassa, siten että toisessa kerroksessa voi 

olla 2/3 ensimmäisen kerroksen kerrosalasta.  
 
Kattomuoto 
- Harjakatto, kattokulma 30-45 astetta 
- Kattoon voidaan tehdä kattolyhtyjä tai kattoikkunoita. 
 
Katon materiaali 
- Tiilikate tai peltikate 
- Kattoon voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin ne tulee kiinnittää 

suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
 
Katon väritys 
- Harmaa tai metallinvärinen 
 
Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu 
 
Julkisivun väritys 
- Vaalea värikartta 1:n mukaan tai valkoinen 
 
Autotallit /-katokset 
- Jokaiselle tontille voidaan rakentaa yksi autotalli tai autokatos enintään kahdelle autolle 
- Autotallin /-katoksen massoittelu tyyppi 1 mukaan (harjakatto, ks. 3.1) 
- Autotallin /-katoksen kattokulma 30-45 astetta, katemateriaali sama kuin tontin 

asuinrakennuksessa 
- Autotallin /-katoksen julkisivumateriaalit maalattu puu  
- Autotallin /-katoksen julkisivujen värit: sama värisävy kuin tontin asuinrakennuksessa 
- Kattoon voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin ne tulee kiinnittää 

suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
- On suositeltavaa rakentaa autotalli tai –katos kokonaan tai osittain kiinni asuinrakennuksen 

päätyyn. 
 

Aidat 
- Talojen pihat voidaan aidata päärakennuksen värisellä puurakenteisella aidalla tai tiheällä 

pensasaidalla.  
- Puurakenteisen aidan korkeus tulee olla vähintään 1,5 metriä ja enintään 2,0 metriä. 
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2.3.3 Korttelit 026, 032, 034 (Taivaanrannantien varren omakotitalot, ”lyhtytalot”) 
 

 
Vaihtoehto 1 

 
Vaihtoehto 2 
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Rakennuksen tyyppi 
- Omakotitalo 
 
Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisut (Vaihtoehto 1 ja Vaihtoehto 2) 
- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. Parvekkeet voivat olla katettuja tai suojattuja ja ne voivat tarvittaessa myös 
ylittää tontilla annetun rakennusalan vähäisessä määrin. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa 4 
metriä lähemmäksi AP- tai AO-tontin vastaista rajaa. 

- Taloon tulee rakentaa kuisti (”lyhty”) joka voi olla esimerkiksi sisäänkäynnin yhteydessä tai 
olohuoneen ulostyöntyvä osa. Lyhtyosaan tulee tehdä mahdollisimman paljon ikkunapintaa, 
kuitenkin vähintään puolet lyhtyosan julkisivupinnasta. 

 
Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen tai kaksikerroksinen rakennusmassa siten, että toisessa kerroksessa voi 

olla enintään 2/3 ensimmäisen kerroksen kerrosalasta. 
- Suositeltava kerroskorkeus on kaksi kerrosta. 
 
Kattomuoto 
- Harjakatto, kattokulma 30-45 astetta (Vaihtoehto 1) 
- Loiva pulpettikatto, kattokulma enintään 10-15 astetta, jossa jyrkempi osa, jonka kattokulma 

70-80 astetta. (Vaihtoehto 2) 
- Kattoon voidaan tehdä kattoikkunoita ja kattolyhtyjä. 
 
Katon materiaali 
- Peltikate 
 
Katon väritys 
- Harmaa tai metallinvärinen 
- Kirkkaat värikorostukset eri väreillä esim tuuletus- ja savupiipuissa, kattosilloissa ja -

tikkaissa ovat sallittuja ja suositeltavia värikartta 2:n mukaan. 
 

Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu  
 
Julkisivun väritys 
- Vaalea sävy värikartta 1:n mukaan tai valkoinen 
- Kirkkaat värikorostukset eri väreillä värikartta 2:n mukaan lyhtyosan ikkunapuitteissa, 

vuorilaudoissa ja ovissa ovat pakollisia. 
 
Autotallit /-katokset 
- Jokaiselle tontille voidaan rakentaa yksi autotalli tai autokatos enintään kahdelle autolle 
- Autotallin /-katoksen massoittelu tyyppi 1 mukaan (harjakatto, ks. 3.1) 
- Autotallin /-katoksen kattokulma 30-45 astetta, katemateriaalina tiilikate tai peltikate 
- Autotallin /-katoksen julkisivumateriaalit maalattu puu  
- Autotallin /-katoksen julkisivujen värit: vapaavalintainen väri 
- Kattoon voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin ne tulee kiinnittää 

suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
 
Aidat 
- Talojen pihat voidaan aidata tiheällä pensasaidalla tai enintään 1,2 m korkealla 

puurakenteisella aidalla, joka on päärakennuksen värinen. 
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2.3.4 Korttelit 027 (tontti 3), 031 (tontti 1), 033, 036 ja 037 (tontti 2) 
 

 
Näkymä pihan puolelta 
 
 
 
Rakennuksen tyyppi 
- Rivitalo 
 
Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisut (matala osa on autokatos/-talli) nähtynä 

asuntopihojen puolelta. 
- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. Parvekkeet voivat olla katettuja tai suojattuja ja ne voivat tarvittaessa myös 
ylittää tontilla annetun rakennusalan vähäisessä määrin. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa 4 
metriä lähemmäksi AP- tai AO-tontin vastaista rajaa. 

- Taloon suositellaan rakennettavaksi tornimaisia osia, jotka ovat yhtä kerrosta muuta talon 
massaa korkeampia. 

- Rinnetonteilla rakennuksiin voi rakentaa osittain maanpäällisen kellarikerroksen, jonka 
kerrosala voi olla enintään puolet 1. kerroksen kerrosalasta. 

- Rakennuksen etupiha tasataan maatäytöllä kadun puolen julkisivua reunustavan kadun 
kanssa suunnilleen samaan korkoon (huomioitava korttelissa 027 tontilla 3, korttelissa 031 
tontilla 1, korttelissa 033 sekä pieneltä osin myös korttelissa 036) 

- Rakennusmassaa tulee porrastaa pituussuunnassa maaston muotojen mukaan. 
 
Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen tai kaksikerroksinen rakennusmassa, jossa voi olla myös kolmikerroksisia 

osia. 
- Suositeltava kerroskorkeus on kaksi kerrosta, jossa on kolmikerroksisia tornimaisia osia. 
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Kattomuoto 
- Pulpettikatto, kattokulma 10-20 astetta. Kattokulmassa huomioitava valittavan 

katemateriaalin vaatimukset. 
- Kattoon voidaan tehdä kattoikkunoita ja kattolyhtyjä. 
 
Katon materiaali 
- Peltikate tai huopakate 
 
Katon väritys 
- Harmaa tai metallinvärinen 
- Kirkkaat värikorostukset eri väreillä värikartta 2:n mukaan esim tuuletus- ja savupiipuissa, 

kattosilloissa ja -tikkaissa ovat sallittuja ja suositeltavia. 
 
Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu tai rapattu pinta 
 
Julkisivun väritys 
- Pihojen puolella ja päädyissä vaalea sävy värikartta 1:n mukaan tai valkoinen  
- Kadun puolella julkisivun värinä joko punainen, oranssi, turkoosi, tai violetti. Kussakin 

kaaressa sama sävy siten, että sävy on eri kuin naapurikorttelin talossa. Värisävy kadun 
puolella valitaan värikartta 4:n mukaan 

- Talojen päädyissä sama sävy kuin rakennuksen pihan puolella tai kadun puolella. 
 
Autotallit /-katokset 
- Autotallin rakennusalalle voidaan rakentaa yksi autotalli tai autokatos tilanteesta riippuen 

joko yhdelle tai kahdelle autolle. 
- Autotallin /-katoksen massoittelu tyyppi 2:n mukaan (pulpettikatto, ks. 3.1) 
- Autotallin /-katoksen kattokulma 10-20 astetta, katemateriaalina pelti tai huopa. 

Kattokulmassa huomioitava valittavan katemateriaalin vaatimukset. 
- Autotallin /-katoksen julkisivumateriaalit maalattu puu tai rapattu pinta 
- Autotallin /-katoksen julkisivujen värit: vaalea värikartta 1:n mukaan tai luonnonvalkoinen 
 
Aidat 
- Asuntojen omat pihat voidaan aidata joko valkoisella puurakenteisella aidalla tai tiheällä 

pensasaidalla.  
- Puurakenteisen aidan korkeus tulee olla vähintään 1,2 metriä ja enintään 1,6 metriä. 
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2.3.5 Korttelit 038 ja 039 (Kymijärven omarantaiset tontit ja rannan läheisyydessä 
olevat omakotitalotontit) 

 
   
Näkymä pihan puolelta 
 

 
 
Näkymä kadun puolelta 
 
 
 
Rakennuksen tyyppi 
- Omakotitalo 
 
Massoittelu 
- Kuvassa esitetty massoittelun perusratkaisut (matala osa on autokatos/-talli) rannan 

puolelta nähtynä. 
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- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja rakennusalan rajoja 
noudattaen. Parvekkeet voivat olla katettuja tai suojattuja ja ne voivat tarvittaessa myös 
ylittää tontilla annetun rakennusalan vähäisessä määrin. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa 4 
metriä lähemmäksi AP- tai AO-tontin vastaista rajaa. 

 
Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen tai kaksikerroksinen rakennusmassa 
- Rinnetonteilla rakennuksiin voi rakentaa osittain maanpäällisen kellarikerroksen, jonka 

kerrosala voi olla enintään puolet 1. kerroksen kerrosalasta. 
- Rakennuksen etupiha tasataan maatäytöllä noin Kurastontien korkoon (kortteli 038) 

 
Kattomuoto 
- Pulpettikatto, kattokulma 10-20 astetta. Kattokulmassa huomioitava valittavan 

katemateriaalin vaatimukset. 
- Asuinrakennuksissa katto nousee rantaa kohti, autotalleissa /-katoksissa katto laskee 

rantaa kohti. 
- Kattoon voidaan tehdä kattoikkunoita ja kattolyhtyjä. 
 
Katon materiaali 
- Peltikate tai huopakate 
 
Katon väritys 
- Harmaa tai metallinvärinen  
 
Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu tai rapattu pinta 
 
Julkisivun väritys 
- Vaalea sävy värikartta 1:n mukaan tai valkoinen 
 
Autotallit /-katokset 
- Jokaiselle tontille voidaan rakentaa yksi autotalli tai autokatos enintään kahdelle autolle 
- Autotallin /-katoksen massoittelu tyyppi 2 mukaan (pulpettikatto, ks. 3.1) 
- Autotallin /-katoksen kattokulma 10-20 astetta, katemateriaalina pelti tai huopa 
- Autotallin /-katoksen julkisivumateriaalit maalattu puu tai rapattu pinta 
- Autotallin /-katoksen julkisivujen värit: luonnonvalkoinen tai vaalea 
- On suositeltavaa rakentaa autotalli tai –katos kokonaan tai osittain kiinni asuinrakennuksen 

päätyyn. 
 

Aidat 
- Talojen pihat voidaan aidata joko valkoisella puurakenteisella aidalla tai tiheällä 

pensasaidalla.  
- Puurakenteisen aidan korkeus tulee olla vähintään 1,2 metriä ja enintään 2,0 metriä. 
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2.4 Saunasaari, korttelit 040, 041 ja 042 
 
 

 
Rakennuksen tyyppi 
- Omakotitalo 
 
Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisut (matala osa on autokatos/-talli) 
- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. Parvekkeet voivat olla katettuja tai suojattuja ja ne voivat tarvittaessa myös 
ylittää tontilla annetun rakennusalan vähäisessä määrin. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa 4 
metriä lähemmäksi AP- tai AO-tontin vastaista rajaa. 

 
Kerroskorkeus 
- Kaksikerroksinen rakennusmassa 
 
Kattomuoto 
- Harjakatto, kattokulma 30-45 astetta.   
 
Katon materiaali 
- Peltikate, tiilikate tai huopakate 
 
Katon väritys 
- Musta tai punainen 
 
Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu  
 
Julkisivun väritys 
- Punamulta tai keltamulta värikartta 5:n mukaan 
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Autotallit /-katokset 
- Jokaiselle tontille voidaan rakentaa yksi autotalli tai autokatos enintään kahdelle autolle 
- Autotallin /-katoksen massoittelu tyyppi 1 mukaan (harjakatto, ks. 3.1) 
- Autotallin /-katoksen kattokulma 30-45 astetta, katemateriaalina sama kuin tontin 

asuinrakennuksessa 
- Autotallin /-katoksen julkisivumateriaalit maalattu puu  
- Autotallin /-katoksen julkisivujen värit: sama värisävy kuin tontin asuinrakennuksessa 
- Kattoon voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin ne tulee kiinnittää 

suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
- On suositeltavaa rakentaa autotalli tai –katos kokonaan tai osittain kiinni asuinrakennuksen 

päätyyn. 
 
Aidat 
- Talojen pihat voidaan aidata joko punamullan tai keltamullan värisellä puurakenteisella 

aidalla tai tiheällä pensasaidalla.  
- Puurakenteisen aidan korkeus tulee olla vähintään 1,5 metriä ja enintään 2,0 metriä. 
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2.5 Rypäsalue, korttelit 043-057 
 

2.5.1 Korttelit 043, 044, 046, 047, 049, 050, 051 ja 052 (omakotitalokorttelit 
Niemelänniementien pohjoispuolella 

 
Näkymä pihan puolelta 
 
 
Rakennuksen tyyppi 
- Omakotitalo 
 
Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisut (Matalampi osa edessä on autotalli tai –

katos, matalampi osa takana on lasirakenteinen viherhuone) 
- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. Parvekkeet voivat olla katettuja tai suojattuja ja ne voivat tarvittaessa myös 
ylittää tontilla annetun rakennusalan vähäisessä määrin. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa 4 
metriä lähemmäksi AP- tai AO-tontin vastaista rajaa. 

 
Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen tai kaksikerroksinen rakennusmassa kunkin korttelin kaavamääräyksen 

mukaan. 
- Rinnetonteilla rakennuksiin voi rakentaa osittain maanpäällisen kellarikerroksen, jonka 

kerrosala voi olla enintään 2/3 1. kerroksen kerrosalasta. 
 
Kattomuoto 
- Pulpettikatto, kattokulma 10-20 astetta  
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Katon materiaali 
- Peltikate tai huopakate 
 
Katon väritys 
- Kortteleissa 043-052 katon väri on vihreä. 
 
Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu  
 
Julkisivun väritys 
- Eri värejä värikartta 6:n mukaan. Asuinrakennuksen väri ei saa olla sama kuin jo 

maalatussa naapuritontin rakennuksessa.    
 

Autotallit /-katokset 
- Jokaiselle tontille voidaan rakentaa yksi autotalli tai autokatos enintään kahdelle autolle 
- Autotallin /-katoksen massoittelu tyyppi 2 mukaan (pulpettikatto, ks. 3.1) 
- Autotallin /-katoksen kattokulma 10-20 astetta, katemateriaalina pelti tai huopa 
- Autotallin /-katoksen julkisivumateriaalit maalattu puu  
- Autotallin /-katoksen julkisivujen värit: vapaa 
 
Aidat 
- Talojen pihat voidaan aidata vapaavalintaisen värisellä puurakenteisella aidalla tai tiheällä 

pensasaidalla.  
- Puurakenteisen aidan korkeus tulee olla vähintään 1,5 metriä ja enintään 2,0 metriä. 
 

2.5.2 Korttelit 045, 048, 053 (Kolmen talon korttelit Niemelänniementien itäpuolella) 
 

 
 
Näkymä pihan puolelta 
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Rakennuksen tyyppi 
- Erillistalo tai omakotitalo 
- On suositeltavaa, että koko korttelin talot rakennetaan keskenään samanlaisiksi tai 

vähintään samantyylisiksi. 
 
Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisut (Läpikuultava osa on lasirakenteinen 

viherhuone) 
- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. Parvekkeet voivat olla katettuja tai suojattuja ja ne voivat tarvittaessa myös 
ylittää tontilla annetun rakennusalan vähäisessä määrin. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa 4 
metriä lähemmäksi AP- tai AO-tontin vastaista rajaa. 

 
Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen tai kaksikerroksinen rakennusmassa 
- Rinnetonteilla rakennuksiin voi rakentaa osittain maanpäällisen kellarikerroksen, jonka 

kerrosala voi olla enintään 2/3 1. kerroksen kerrosalasta. 
- Rakennuksen etupiha tasataan maatäytöllä noin Niemelänniementien korkoon (korttelissa 

054). 
 
Kattomuoto 
- Epäsymmetrinen Harjakatto,  
- Loivemman lappeen kattokulma 10-20 astetta, jyrkemmän lappeen kattokulma 45 astetta. 

Kattokulmassa huomioitava valittavan katemateriaalin vaatimukset. 
 
Katon materiaali 
- Peltikate tai huopakate 
- Katon jyrkemmälle lappeelle voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin 

ne tulee kiinnittää suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
 
Katon väritys 
- Kortteleissa 045 ja 048 katon väri on vihreä ja kortteleissa 053 harmaa tai metallinvärinen. 
 
Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu  
 
Julkisivun väritys 
- Eri värejä värikartta 6:n mukaan. Värin tulee käydä ilmi rakennuslupapiirustuksista 

rakennuslupaa haettaessa. Asuinrakennuksen väri ei saa olla sama kuin jo rakennusluvan 
saaneessa naapuritontin asuinrakennuksessa.  

 
Autotallit /-katokset 
- Jokaiselle tontille voidaan rakentaa yksi autotalli tai autokatos enintään kahdelle autolle 
- Ajoalue autotalleihin sijoittuu yhteiselle alueelle (tontti 4) 
- Autotallin /-katoksen massoittelu tyyppi 2:n mukaan (pulpettikatto, ks. 3.1) 
- Autotallin /-katoksen kattokulma 10-20 astetta, katemateriaalina pelti tai huopa. 
- Autotallin /-katoksen julkisivumateriaalit maalattu puu  
- Autotallin /-katoksen julkisivujen värit: vapaa 
 
Aidat 
- Talojen pihat voidaan aidata vapaavalintaisen värisellä puurakenteisella aidalla tai tiheällä 

pensasaidalla.  
- Puurakenteisen aidan korkeus tulee olla vähintään 1,5 metriä ja enintään 2,0 metriä. 
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2.5.3 Korttelit 054 (Kolmen talon kortteli Niemelänniementien länsipuolella) 
 
 

 
Näkymä kadun puolelta 
 
 
Rakennuksen tyyppi 
- Erillistalo tai omakotitalo 
- On suositeltavaa, että koko korttelin talot rakennetaan keskenään samanlaisiksi tai 

vähintään samantyylisiksi. 
 
Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisut  
- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. Parvekkeet voivat olla katettuja tai suojattuja ja ne voivat tarvittaessa myös 
ylittää tontilla annetun rakennusalan vähäisessä määrin. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa 4 
metriä lähemmäksi AP- tai AO-tontin vastaista rajaa. 

 
Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen tai kaksikerroksinen rakennusmassa 
- Rinnetontilla rakennuksiin voi rakentaa osittain maanpäällisen kellarikerroksen, jonka 

kerrosala voi olla enintään 2/3 1. kerroksen kerrosalasta. 
- Rakennuksen etupiha tasataan maatäytöllä noin Niemelänniementien korkoon. 
 
Kattomuoto 
- Epäsymmetrinen Harjakatto,  
- Loivemman lappeen kattokulma 10-20 astetta, jyrkemmän lappeen kattokulma 45 astetta. 

Kattokulmassa huomioitava valittavan katemateriaalin vaatimukset. 
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Katon materiaali 
- Peltikate tai huopakate 
- Katon jyrkemmälle lappeelle voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin 

ne tulee kiinnittää suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
 
Katon väritys 
- Harmaa tai metallinvärinen. 
 
Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu  
 
Julkisivun väritys 
- Eri värejä värikartta 6:n mukaan. Asuinrakennuksen väri ei saa olla sama kuin jo 

maalatussa naapuritontin rakennuksessa.  
 
Autotallit /-katokset 
- Jokaiselle tontille voidaan rakentaa yksi autotalli tai autokatos enintään kahdelle autolle. 
- Autotalli tai –katos sijoitetaan asuinrakennuksen rakennusalalle. Autotalli voidaan rakentaa 

myös asuinrakennuksen osaksi. 
- Erilleen asuinrakennuksesta rakennettaessa autotallin /-katoksen massoittelu tyyppi 2 

mukaan (pulpettikatto, ks. 3.1), autotallin /-katoksen kattokulma 10-20 astetta, 
katemateriaalina pelti tai huopa, autotallin /-katoksen julkisivumateriaalit maalattu puu  

 
Aidat 
- Talojen pihat voidaan aidata vapaavalintaisen värisellä puurakenteisella aidalla tai tiheällä 

pensasaidalla.  
- Puurakenteisen aidan korkeus tulee olla vähintään 1,5 metriä ja enintään 2,0 metriä. 
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2.5.4 Kortteli 056 (Kytketyt talot Niemelänniementien eteläpuolella) 

 
Näkymä pihan puolelta 

 
 

 
Näkymä kadun puolelta 
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Rakennuksen tyyppi 
- Erillistalo tai omakotitalo 
- On suositeltavaa, että koko korttelin talot (jos kyseessä on taloyhtiö) rakennetaan 

keskenään samanlaisiksi tai vähintään samantyylisiksi. 
- Rakennukset on yhteiseltä sivultaan eroteltava toisistaan kivirakenteisella palomuurilla 
- Rakennuksen etupiha tasataan maatäytöllä noin Niemelänniementien korkoon. 
 
Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisut 
- Matalampi osa on autokatos/-talli, joiden avulla rakennukset kytkeytyvät yhteen. 
- Rakennettaessa lähemmäs kuin 4 metriä tontin reunaa on voimassaolevat 

paloturvallisuusmääräykset otettava rakentamisessa huomioon. 
- Rinnetonteilla rakennuksiin voi rakentaa osittain maanpäällisen kellarikerroksen, jonka 

kerrosala voi olla enintään puolet 1. kerroksen kerrosalasta. 
- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. Parvekkeet voivat olla katettuja tai suojattuja ja ne voivat tarvittaessa myös 
ylittää tontilla annetun rakennusalan vähäisessä määrin. Niitä ei kuitenkaan saa sijoittaa 4 
metriä lähemmäksi AP- tai AO-tontin vastaista rajaa. 

 
Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen tai kaksikerroksinen rakennusmassa 
 
Kattomuoto 
- Epäsymmetrinen Harjakatto,  
- Loivemman lappeen kattokulma 15-20 astetta, jyrkemmän lappeen kattokulma 45 astetta 
 
Katon materiaali 
- Peltikate tai huopakate 
- Katon jyrkemmälle lappeelle voidaan kiinnittää aurinkopaneeleita tai aurinkokeräimiä, jolloin 

ne tulee kiinnittää suoraan katon lappeeseen (samaan kulmaan katon lappeen kanssa). 
 
Katon väritys 
- Harmaa tai metallinvärinen. 
 
Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu  
 
Julkisivun väritys 
- Eri värejä värikartta 6:n mukaan. Asuinrakennuksen väri ei saa olla sama kuin jo 

maalatussa naapuritontin rakennuksessa.  
 
Autotallit /-katokset 
- Jokaiselle tontille voidaan rakentaa yksi autotalli tai autokatos enintään kahdelle autolle 
- Autotallin /-katoksen massoittelu tyyppi 2 mukaan (pulpettikatto, ks. 3.1) 
- Autotallin /-katoksen kattokulma 8-15 astetta, katemateriaalina pelti tai huopa. 

Kattokulmassa huomioitava valittavan katemateriaalin vaatimukset. 
- Autotallin /-katoksen julkisivumateriaalit maalattu puu 
- Autotallin /-katoksen julkisivujen värit: vapaa 
- Autotallin /-katoksen avulla rakennus kytkeytyy naapuritontin autotalliin /-katokseen. 

Autokatosten on suositeltavaa olla samanlaiset. Autokatoksen pulpettikatto tulee laskea 
talon pihalle päin (ei Niemelänniementien eikä asuinrakennusten suuntaan).  

- Rakennettaessa lähemmäs kuin 4 metriä tontin reunaa, on voimassaolevat 
paloturvallisuusmääräykset otettava huomioon. 
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Aidat 
- Talojen pihat voidaan aidata vapaavalintaisen värisellä puurakenteisella aidalla tai tiheällä 

pensasaidalla.  
- Puurakenteisen aidan korkeus tulee olla vähintään 1,5 metriä ja enintään 2,0 metriä. 

 

2.5.5 Korttelit 055 ja 057 (Erillistaloyhtiöt Niemelänniementien pohjoispuolella ja sen 
päässä) 

 

 
Rakennuksen tyyppi 
- Erillistalo  
- On suositeltavaa, että koko korttelin talot (taloyhtiö) rakennetaan keskenään samanlaisiksi 

tai vähintään samantyylisiksi. 
 
Massoittelu 
- Kuvassa on esitetty massoittelun perusratkaisut (Matalin osa on autokatos) 
- Ulokkeet, sisäänvedot ja parvekkeet julkisivussa ovat sallittuja rakennusalan rajoja 

noudattaen. 
 
Kerroskorkeus 
- Yksikerroksinen tai kaksikerroksinen rakennusmassa. 
- Rinnetonteilla rakennuksiin voi rakentaa osittain maanpäällisen kellarikerroksen, jonka 

kerrosala voi olla enintään puolet 1. kerroksen kerrosalasta. 
 
Kattomuoto 
- Kaksilappeinen pulpettikatto (porrastettu), kattokulma molemmilla lappeilla sama, 15-20 

astetta. Kattokulmassa huomioitava valittavan katemateriaalin vaatimukset. 
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Katon materiaali 
- Peltikate, huopakate tai tiilikate 
 
Katon väritys 
- Harmaa tai metallinvärinen. 
 
Julkisivun materiaalit 
- Maalattu puu  
 
Julkisivun väritys 
- Eri värejä värikartta 6:n mukaan. Asuinrakennuksen väri ei saa olla sama kuin jo 

maalatussa naapuritontin rakennuksessa.  
 
Autotallit /-katokset 
- Jokaiselle tontille voidaan rakentaa yksi autotalli tai autokatos enintään kahdelle autolle 
- Autotallin /-katoksen massoittelu soveltaen tyyppi 2 mukaan (pulpettikatto, ks. 3.1 ja 

massoittelun havainnekuva) 
- Autotallin /-katoksen kattokulma 8-15 astetta, katemateriaalina huopa tai pelti. 

Kattokulmassa huomioitava valittavan katemateriaalin vaatimukset. 
- Autotallin /-katoksen julkisivumateriaalit maalattu puu 
- Autotallin /-katoksen julkisivujen värit: vapaa 

 
Aidat 
- Asuntojen omat pihat voidaan aidata vapaavalintaisen värisellä puurakenteisella aidalla tai 

tiheällä pensasaidalla.  
- Puurakenteisen aidan korkeus tulee olla vähintään 1,5 metriä ja enintään 2,0 metriä. 
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3. Apurakennukset  

3.1 Autotallit / autokatokset 
 

 
Autotalli/-katos, tyyppi 1, harjakattoinen 
- Nuoli osoittaa ajosuunnan  

 
Autotalli/-katos, tyyppi 2, pulpettikattoinen 
- Nuoli osoittaa ajosuunnan  
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Värikartat 
- Sävyt on valittu Tikkurila Symphony järjestelmästä, joihin värin alla oleva koodi viittaa. 

Vaihtoehtoisesti voidaan valita myös vastaava sävy toisen maalivalmistajan värikartasta. 
 

3.2      Värikartta 1 (vaaleat sävyt) 
 

 

 

3.3      Värikartta 2 (kirkkaat värikorostukset) 
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3.4      Värikartta 3 (vihreä, keltainen ja sininen)      

 

 

3.5      Värikartta 4 (punainen, oranssi, turkoosi ja violetti) 

 

 

 

3.6      Värikartta 5 (punamulta ja keltamulta) 
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3.7      Värikartta 6 (eri värejä 60 kpl) 
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