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1. YLEISET OHJEET 
 
 
Rakentaminen   
Rakennustapaohjeet koskevat Viitapakkojen alueen kortteleita 166–184. Rakennustapaohjeilla 
tavoitellaan yhtenäisen ja luonnonympäristöä korostavan rakenteen muodostumista. Jokaisen 
korttelin rakennustavasta on annettu ohjeita. Ohjeet koskevat rakennusten sijoittelua, väritystä, 
julkisivumateriaaleja ja vesikattoa.  
 
Ennen rakentamistyypin ja talotyypin päättämistä on syytä perehtyä kaavakartan ohjeeseen 
rakennusten sijoittamiseksi. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan rakennustapaohjeiden 
havainnekuvia. Vaihtelevien ja haastavien maastonmuotojen vuoksi jokaisen rakennuksen sijainti 
on tarkistettava tonttikohtaisesti. Rakennuslupakuvien asemapiirroksessa on esitettävä koko 
rakennusoikeuden sijoittuminen tontille. Autokatokset ja –tallit sekä varastokatokset ja –
rakennukset lasketaan mukaan kerrosalaan. Autokatokset toteutetaan varastorakennusten yhteyteen. 
Sekundääristen rakennusten tulee olla selvästi alisteisia päärakennukselle: harjakorkeuden tulee olla 
matalampi ja runkosyvyyden kapeampi.  
 
Tontit   
Rakennuspaikan luontoa on pyrittävä säilyttämään mahdollisimman paljon. Rakennukset, 
oleskelualueet ja autopaikat on pyrittävä sijoittamaan niin, että vältetään maaston muotojen 
muuttamista ja aluskasvillisuuden rikkomista. Puiden kaatamisesta on sovittava rakennustarkastajan 
kanssa. Pihat jätetään luonnontilaisiksi. Tonteille saa istuttaa ainoastaan luonnonympäristöön 
sopivia kasveja. Istutettavat kasvit on hyväksytettävä kaupungin puutarhurilla. Tontteja ei saa 
aidata. Siirtolohkareet on pyrittävä säilyttämään. 
 
 

 
Havainnekuva Viitapakkojen alueesta 
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2. KORTTELIKOHTAISET OHJEET 
 
Rakennusten väritys 
Värityksestä on annettu Viitapakkojen alueella korttelikohtaiset ohjeet. Värityksellä pyritään 
muodostamaan tunnistettavia rakennusryhmiä, jotka jäsentävät aluetta. Ohjeissa on lisäksi 
huomioitu kortteleiden maastonmuotojen ja kasvillisuuden luonne. Yhtenäisen ilmeen 
muodostaminen julkisivu- ja kateväriohjeiden avulla vähentää rakentamisen ohjaamisen tarvetta 
muilla keinoin. 
 

 
Viitapakkojen loma-asuntoryhmien julkisivujen päävärit 
  
KORTTELIT 166, 177 JA 180 
Julkisivut:  vaaleankeltainen (esim. Tikkurila 522x, Teknos TM-7352) 
Katto:  grafiitinharmaa (esim. Tikkurila peltikatemaali 0514, 
 Teknos Kirjo-235, Icopal-huopakate hiilenharmaa) 
 
 
KORTTELIT 167–170 JA 183–184 
Julkisivut: vaaleanharmaa (esim. Tikkurila 569x, Teknos TM-7433) 
Katto: keskiharmaa (esim. Tikkurila peltikatemaali 0514,  
 Teknos Kirjo-234, Icopal-huopakate luonnonharmaa)  
 
 
KORTTELIT 171, JA 175–176 
Julkisivut:  harmaaseen taittuva sininen (esim. Tikkurila 606x, Teknos TM-7712) 
Katto: grafiitinharmaa (esim. Tikkurila peltikatemaali 0514, Teknos Kirjo-235,  
 Icopal-huopakate hiilenharmaa) 
 
 
KORTTELIT 172–174 
Julkisivut:  sammaleenvihreä (esim. Tikkurila 584x, Teknos TM-7722)  
Katto: musta (esim. Tikkurila peltikatemaali 0202, Teknos Kirjo-202,  
 Icopal-huopakate grafiitinmusta) 
 
 
KORTTELIT 178–179 JA 181–182 
Julkisivut: harmaaseen taittuva valkoinen (esim. Tikkurila 619x, Teknos TM-7133) 
Katto: keskiharmaa (esim. Tikkurila peltikatemaali 0514, Teknos Kirjo-234, 
 Icopal-huopakate luonnonharmaa) 
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KORTTELI 166 
 
Kaavamerkintä RA (Loma-asuntojen korttelialue) 
Kerrosluku   II  Lomarakennus on toteutettava kaksikerroksisena. 
Rakennusoikeus  200 k-m² tai 250 k-m² riippuen tontista. Asuntorakennuksen kerrosala 
  saa olla enintään 90 % tontille sallitusta rakennusoikeudesta. 
Muuta  Tonteilta 2-4 toivotaan muodostettavan näkymiä golfkentälle. 
  
 
Rakennusten sijoitus tontille Rakennuksen sijoittaminen tontin reunaosiin lisää piha-aluetta. Pihat 
ja terassit suunnataan etelään ja länteen. Varastorakennus sijoitetaan siten, että rakennuksen pääty 
on kohti katua. Autokatos ja varastorakennus tulee rakentaa erilliseksi päärakennuksesta. 
 
Vesikatto Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2-1:1½. Kattomateriaalina käytetään grafiitinharmaata 
(esimerkiksi Tikkurila peltikatemaali 0514, Teknos Kirjo-235, Icopal-huopakate hiilenharmaa) 
pelti-, tiili- tai huopakatetta. Katteeseen liittyvät ohjeet koskevat sekä pää- että piharakennusta.  
 
Julkisivut Julkisivut toteutetaan pystysuuntaisena laudoituksena tai rapattuna kiviseinänä. 
Julkisivulaudoituksen suositellaan olevan samansuuntaista kaikissa rakennuksen julkisivuissa, koko 
julkisivun osalta. Julkisivuissa ei sallita ulkoprofiililtaan pyöreää puuta. Sokkelimateriaalia ei saa 
nostaa julkisivuille 50 cm enempää.  
 
Värit Julkisivujen pääväri on vaaleankeltainen (esimerkiksi Tikkurila 522x, Teknos TM-7352). 
Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan taitettua valkoista. Samat väriohjeet koskevat 
sekä pää- että piharakennuksia. 
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KORTTELI 167 
 
Kaavamerkintä RA-11 (Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden 
  yksiasuntoisen loma-asunnon.) 
Kerrosluku   Iu½ Lomarakennus on toteutettava puolitoistakerroksisena. 
Rakennusoikeus  120 k-m². Asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille 
  sallitusta rakennusoikeudesta. 
Muuta  Korttelin eteläosan maasto tulee säilyttää luonnontilaisena.  
 
 
 
KORTTELI 168 
 
Kaavamerkintä RA-8 (Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 
  kaksiasuntoisen loma-asunnon) 
Kerrosluku   Iu½ Lomarakennus on toteutettava puolitoistakerroksisena, lo. tontti 7. 
Rakennusoikeus  150 k-m², lo. tontti 7. Asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään   
  90 % tontille  sallitusta rakennusoikeudesta. 
Muuta  Loma-asuntotontit ryhmittyvät suuren säilytettävän kivikon ympärille. 
  Loma-asuntotontin 7 kerrosluku on II ja rakennusoikeus 250 k-m².  
  Tontilta toivotaan muodostettavan näkymä golfkentälle.  
 
  
Rakennusten sijoitus tontille Rakennukset sijoitetaan havainnekuvan mukaisesti. Rakennuksen 
sijoittaminen tontin reunaosiin lisää piha-aluetta. Pihat ja terassit suunnataan etelään ja länteen.  
 
Vesikatto Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2-1:½. Kattomateriaalina käytetään keskiharmaata 
(esimerkiksi Tikkurila peltikatemaali 0516, Teknos Kirjo-234, Icopal-huopakate luonnonharmaa) 
pelti-, tiili- tai huopakatetta. Kattoon liittyvät ohjeet koskevat sekä pää- että piharakennusta.  
 
Julkisivut Julkisivut toteutetaan höylä-, lamellihirrellä tai hirsipaneelilla. Sokkelimateriaalia ei saa 
nostaa julkisivuille 50 cm enempää.  
 
Värit Julkisivujen pääväri on vaaleanharmaa (esimerkiksi Tikkurila 569x, Teknos TM-7433). 
Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä. Samat väriohjeet koskevat sekä 
pää- että piharakennuksia. 
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KORTTELI 169 
 
Kaavamerkintä RM (Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue) 
Kerrosluku   Iu½ Rakennukset on toteutettava puolitoistakerroksisena. 
Rakennusoikeus  450 k-m² ja 350 k-m² 
Muuta  Rakennusten sijoittelussa tulee huomioida viereisen tontin  
  rakennusten sijoittelu.  
 
 
Rakennusten sijoitus tontille Rakennukset sijoitetaan havainnekuvan mukaisesti. Tonteille jää 
piha-aluetta, jos pääosa rakennusoikeudesta sijoitetaan yhteen massaan. Pihat ja terassit suunnataan 
etelään ja länteen. Autokatos ja varastorakennus suositellaan rakennettavaksi erilliseksi 
päärakennuksesta.  
 
Vesikatto Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2-1:1½. Kattomateriaalina käytetään keskiharmaata 
(esimerkiksi Tikkurila peltikatemaali 0516, Teknos Kirjo-234, Icopal-huopakate luonnonharmaa) 
pelti-, tiili- tai huopakatetta. Kattoon liittyvät ohjeet koskevat sekä pää- että piharakennusta.  
 
Julkisivut Julkisivut toteutetaan höylä-, lamellihirrellä, hirsipaneelilla tai lautaverhoiltuna. 
Sokkelimateriaalia ei saa nostaa julkisivuille 50 cm enempää.  
 
Värit Julkisivujen pääväri on vaaleanharmaa (esimerkiksi Tikkurila 569x, Teknos TM-7433). 
Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä. Samat väriohjeet koskevat sekä 
pää- että piharakennuksia. 
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KORTTELI 170 
 
 
Kaavamerkintä RA-11 (Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden 
  yksiasuntoisen loma-asunnon.) 
Kerrosluku   Iu½ Lomarakennus on toteutettava puolitoistakerroksisena. 
Rakennusoikeus  120 k-m² Asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille 
  sallitusta rakennusoikeudesta. 
Muuta  Tontille 9 on osoitettu rakennusoikeutta 150 k-m². 
   
Rakennusten sijoitus tontille Pää- ja varastorakennuksen pääty on kohtisuoraan 
Viitakankaantielle. Autokatos ja varastorakennus rakennetaan erilliseksi päärakennuksesta. Se 
sijoitetaan rakennusalamerkintään kiinni. Pihat ja terassit suunnataan etelään ja länteen. 
 
Vesikatto Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2-1:1½. Kattomateriaalina käytetään keskiharmaata 
(esimerkiksi Tikkurila peltikatemaali 0516, Teknos Kirjo-234, Icopal-huopakate luonnonharmaa) 
pelti-, tiili- tai huopakatetta. Kattoon liittyvät ohjeet koskevat sekä pää- että piharakennusta.  
 
Julkisivut Puujulkisivut toteutetaan vaakalaudoituksella. Julkisivuissa ei sallita ulkoprofiililtaan 
pyöreää puuta. Sokkelimateriaalia ei saa nostaa julkisivuille 50 cm enempää. 
 
Värit Julkisivujen pääväri on vaaleanharmaa (esimerkiksi Tikkurila 569x, Teknos TM-7433). 
Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä. Samat väriohjeet koskevat sekä 
pää- että piharakennuksia. 
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KORTTELI 171 
 
Kaavamerkintä RA-8 (Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 
  kaksiasuntoisen loma-asunnon.) 
Kerrosluku   ½ k Iu½ 
Rakennusoikeus  200 k-m² Asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille 
  sallitusta rakennusoikeudesta. 
Muuta  Rakennuksen sijainti on tarkistettava erikseen maastossa vaativien ja 
  vaihtelevien maastomuotojen vuoksi. Sijoituksen tulee olla luonteva. 
  Päärakennusten harjasuunta on määrätty kaavassa.  
   
Rakennusten sijoitus tontille Pää- ja varastorakennuksen pääty on kohti Viitakankaan ja -
dyynintietä. Pihat ja terassit suunnataan etelään ja länteen. Autokatos ja varastorakennus 
suositellaan rakennettavaksi erilliseksi päärakennuksesta. Varastorakennus sijoitetaan 
rakennusalamerkintään kiinni. Kellareihin ei saa sijoittaa auton säilytystiloja. Pääosa alarinteestä 
toivotaan jätettävän luonnontilaiseksi. 
 
Vesikatto Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2-1:1½. Kattomateriaalina käytetään grafiitinharmaata 
(esimerkiksi Tikkurila peltikatemaali 0514, Teknos Kirjo-235, Icopal-huopakate hiilenharmaa) 
pelti-, tiili- tai huopakatetta. Kattoon liittyvät ohjeet koskevat sekä pää- että piharakennusta.  
 
Julkisivut Puujulkisivut toteutetaan vaakalaudoituksena. Julkisivuissa ei sallita ulkoprofiililtaan 
pyöreää puuta. Sokkelimateriaalia ei saa nostaa julkisivuille 50 cm enempää. 
 
Värit Julkisivujen pääväri on harmaaseen taittuva sininen (esimerkiksi Tikkurila 606, Teknos TM-
7712). Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan taitettua valkoista. Samat väriohjeet 
koskevat sekä pää- että piharakennuksia. 
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KORTTELIT 172 JA 174 
 
 
Kaavamerkintä RA-8 (Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 
  kaksiasuntoisen loma-asunnon.) 
Kerrosluku   ½ k Iu½ 
Rakennusoikeus  150 k-m² Asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille 
  sallitusta rakennusoikeudesta. 
Muuta  Rakennuksen sijainti on tarkistettava erikseen maastossa vaativien ja 
  vaihtelevien maastomuotojen vuoksi. Rakennuksen sijoittumisen  
  maastoon tulee olla luonteva.  
 
   
Rakennusten sijoitus tontille Tontille saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen loma-asunnon. 
Varastorakennuksen pääty on kohti Viitadyynintietä. Päärakennukset sijoittuvat dyyniharjanteen 
suuntaisesti. Pihat ja terassit suunnataan etelään ja länteen. Varastorakennus sijoitetaan 
rakennusalamerkintään kiinni.  
 
Vesikatto Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2-1:1½. Kattomateriaalina käytetään mustaa 
(esimerkiksi Tikkurila peltikatemaali 0202, Teknos Kirjo-202, Icopal-huopakate grafiitinmusta) 
pelti-, tiili- tai huopakatetta. Kattoon liittyvät ohjeet koskevat sekä pää- että piharakennusta.  
 
Julkisivut Puujulkisivut toteutetaan vaakalaudoituksena. Julkisivuissa ei sallita ulkoprofiililtaan 
pyöreää puuta. Sokkelimateriaalia ei saa nostaa julkisivuille 50 cm enempää. 
 
Värit Julkisivujen pääväri on harmaaseen taittuva sammaleenvihreä (esimerkiksi Tikkurila 584x, 
Teknos TM-7722). Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa sävyä vaaleampana. 
Samat väriohjeet koskevat sekä pää- että piharakennuksia. 
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KORTTELI 173 
 
Kaavamerkintä RA-8 (Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 
  kaksiasuntoisen loma-asunnon.) 
Kerrosluku   I u½  Lomarakennus suositellaan toteutettavaksi puolitoistakerroksisena. 
Rakennusoikeus  150 k-m² Asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille 
  sallitusta rakennusoikeudesta. 
Muuta  Rakennuksen sijainti on tarkistettava erikseen maastossa vaativien ja 
  vaihtelevien maastomuotojen vuoksi. Rakennuksen sijoittumisen  
  maastoon tulee olla luonteva.  
 
   
Rakennusten sijoitus tontille Varastorakennuksen pääty on kohti Viitadyynintietä. Päärakennukset 
sijoittuvat dyyniharjanteen suuntaisesti. Pihat ja terassit suunnataan etelään ja länteen. 
Varastorakennus sijoitetaan rakennusalamerkintään kiinni.  
 
Vesikatto Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2-1:1½. Kattomateriaalina käytetään grafiitinharmaata 
(esimerkiksi Tikkurila peltikatemaali 0514, Teknos Kirjo-235, Icopal-huopakate hiilenharmaa) 
pelti-, tiili- tai huopakatetta. Kattoon liittyvät ohjeet koskevat sekä pää- että piharakennusta.  
 
Julkisivut Puujulkisivut toteutetaan vaakalaudoituksena. Julkisivuissa ei sallita ulkoprofiililtaan 
pyöreää puuta. Sokkelimateriaalia ei saa nostaa julkisivuille 50 cm enempää. 
 
Värit Julkisivujen pääväri on harmaaseen taittuva sammaleenvihreä (esimerkiksi Tikkurila 584x, 
Teknos TM-7722). Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa sävyä vaaleampana. 
Samat väriohjeet koskevat sekä pää- että piharakennuksia. 
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KORTTELI 175 
 
Kaavamerkintä RA-8 (Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 
  kaksiasuntoisen loma-asunnon.) 
Kerrosluku   ½ k Iu½ 
Rakennusoikeus  250 k-m² Asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille 
  sallitusta rakennusoikeudesta. 
Muuta  Rakennuksen sijainti on tarkistettava erikseen maastossa vaativien ja 
  vaihtelevien maastomuotojen vuoksi. Rakennuksen sijoittumisen  
  maastoon tulee olla luonteva. Päärakennuksen harjasuunta on osoitettu 
  kaavassa.  
 
KORTTELI 176 
 
Kaavamerkintä RA-8 (Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 
  kaksiasuntoisen loma-asunnon.) 
Kerrosluku   ½ k Iu½ 
Rakennusoikeus  200 k-m² Asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille 
  sallitusta rakennusoikeudesta. 
Muuta  Rakennuksen sijainti on tarkistettava erikseen maastossa vaativien ja 
  vaihtelevien maastomuotojen vuoksi. Rakennuksen sijoittumisen  
  maastoon tulee olla luonteva. Päärakennuksen harjasuunta on osoitettu 
  kaavassa.  
   
Rakennusten sijoitus tontille Päärakennuksen pääty on kohti Viitadyynintietä. Pihat ja terassit 
suunnataan etelään ja länteen. Varastorakennus sijoitetaan rakennusalamerkintään kiinni.   
 
Vesikatto Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2-1:1½. Kattomateriaalina käytetään grafiitinharmaata 
(esimerkiksi Tikkurila peltikatemaali 0514, Teknos Kirjo-235, Icopal-huopakate hiilenharmaa) 
pelti-, tiili- tai huopakatetta. Kattoon liittyvät ohjeet koskevat sekä pää- että piharakennusta.  
 
Julkisivut Puujulkisivut toteutetaan vaakalaudoituksena. Julkisivuissa ei sallita ulkoprofiililtaan 
pyöreää puuta. Sokkelimateriaalia ei saa nostaa julkisivuille 50 cm enempää. 
 
Värit Julkisivujen pääväri on harmaaseen taittuva sininen (esimerkiksi Tikkurila 606, Teknos TM-
7712). Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan taitettua valkoista. Samat väriohjeet 
koskevat sekä pää- että piharakennuksia. 
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KORTTELI 177 
 
Kaavamerkintä RA-11 (Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden 
  yksiasuntoisen loma-asunnon.) 
Kerrosluku   ½ k Iu½ 
Rakennusoikeus  180 k-m² Asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille 
  sallitusta rakennusoikeudesta. 
Muuta  Rakennusten suunnittelu vaatii erityistä perehtymistä maastoon.  
 
 
KORTTELI 181 
 
Kaavamerkintä RA-8 (Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 
  kaksiasuntoisen loma-asunnon.) 
Kerrosluku   ½ k Iu½ 
Rakennusoikeus  200 k-m² Asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille 
  sallitusta rakennusoikeudesta. 
Muuta  Rakennusten suunnittelu vaatii erityistä perehtymistä maastoon.  
 
 
Rakennusten sijoitus tontille Molemmissa kortteleissa varastorakennus sijoitetaan 
rakennusalamerkintään kiinni. Rakennusten päädyt ovat kohtisuoraan Viitatuulta. Pihat ja terassit 
suunnataan etelään ja länteen. 
 
Vesikatto Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:2-1:1½. Kattomateriaalina korttelissa 177 käytetään 
grafiitinharmaata (esimerkiksi Tikkurila peltikatemaali 0514, Teknos Kirjo-235, Icopal-huopakate 
hiilenharmaa) ja korttelissa 181 keskiharmaata (esimerkiksi Tikkurila peltikatemaali 0516, Teknos 
Kirjo-234, Icopal-huopakate luonnonharmaa) pelti-, tiili- tai huopakatetta. Kattoon liittyvät ohjeet 
koskevat sekä pää- että piharakennusta.  
 
Julkisivut Puujulkisivut toteutetaan pystylaudoituksena. Julkisivuissa ei sallita ulkoprofiililtaan 
pyöreää puuta. Sokkelimateriaalia ei saa nostaa julkisivuille 50 cm enempää. 
 
Värit Julkisivujen pääväri korttelissa 177 on vaaleankeltainen (esimerkiksi Tikkurila 522x, Teknos 
TM-7352). Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan taitettua valkoista. Julkisivujen 
pääväri korttelissa 181 on harmaaseen taittuva valkoinen (esimerkiksi Tikkurila 619x, Teknos TM-
7133). Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä. Samat väriohjeet koskevat 
sekä pää- että piharakennuksia. 
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KORTTELIT 180 JA 182 
 
Kaavamerkintä RA-8 (Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 
  kaksiasuntoisen loma-asunnon.)  
Kerrosluku   II Korttelissa 180 rakennukset on toteutettava kaksikerroksisina. 
  II Korttelissa 182 rakennukset suositellaan toteutettaviksi  
  kaksikerroksisina. 
Rakennusoikeus  200 k-m² Asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille 
  sallitusta rakennusoikeudesta. 
Muuta  Korttelin 182 päärakennuksen harjasuunta on osoitettu kaavassa.  
 
 
Rakennusten sijoitus tontille Tontille saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen loma-asunto. 
Korttelin 180 lomarakennukset sijoittuvat dyyniharjanteiden suuntaisesti ja korttelin 182 
lomarakennukset sitä vastaan. Autokatos ja varastorakennus suositellaan rakennettavaksi 
päärakennuksen yhteyteen. Pihat ja terassit suunnataan etelään ja länteen.  
 
Vesikatto Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:1½. Kattomateriaalina käytetään korttelissa 180 
grafiitinharmaata (esimerkiksi Tikkurila peltikatemaali 0514, Teknos Kirjo-235, Icopal-huopakate 
hiilenharmaa) ja korttelissa 182 keskiharmaata (esimerkiksi Tikkurila peltikatemaali 0516, Teknos 
Kirjo-234, Icopal-huopakate luonnonharmaa) pelti-, tiili- tai huopakatetta. Kattoon liittyvät ohjeet 
koskevat sekä pää- että piharakennusta.  
  
Julkisivut Julkisivut suositellaan toteutettaviksi pystysuuntaisena laudoituksena. Julkisivuissa ei 
sallita ulkoprofiililtaan pyöreää puuta. Sokkelimateriaalia ei saa nostaa julkisivuille 50 cm enempää.  
 
Värit Julkisivujen pääväri korttelissa 180 on vaaleankeltainen (esimerkiksi Tikkurilan 522x). 
Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan taitettua valkoista. Julkisivujen pääväri 
korttelissa 182 on harmaaseen taittuva valkoinen (esimerkiksi Tikkurilan 619x). Julkisivulistoihin ja 
ikkunanpuitteisiin suositellaan taitettua valkoista. Samat väriohjeet koskevat sekä pää- että 
piharakennuksia. 
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KORTTELIT 178 JA 179 
 
Kaavamerkintä RA-8 (Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 
  kaksiasuntoisen loma-asunnon.) 
Kerrosluku   Iu½ Korttelissa 178 lomarakennus on toteutettava   
  puolitoistakerroksisena. 
  Iu½ Korttelissa 179 lomarakennus suositellaan toteutettavaksi  
  puolitoistakerroksisena. 
Rakennusoikeus  Korttelissa 178 180 k-m² ja korttelissa 179 150 k-m².   
  Asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille sallitusta 
  rakennusoikeudesta. 
Muuta  Rakennusten suunnittelu vaatii erityistä perehtymistä maastoon.  
 
 
Rakennusten sijoitus tontille Autokatos ja varastorakennus suositellaan rakennettavaksi erillisinä 
päärakennuksesta. Pihat ja terassit suunnataan etelään ja länteen.   
 
Vesikatto Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:1½. Kattomateriaalina käytetään keskiharmaata 
(esimerkiksi Tikkurila peltikatemaali 0516, Teknos Kirjo-234, Icopal-huopakate luonnonharmaa) 
pelti-, tiili- tai huopakatetta. Kattoon liittyvät ohjeet koskevat sekä pää- että piharakennusta.  
 
Julkisivut Julkisivut toteutetaan pystysuuntaisena laudoituksena tai rapattuna kiviseinänä. 
Julkisivuissa ei sallita ulkoprofiililtaan pyöreää puuta. Sokkelimateriaalia ei saa nostaa julkisivuille 
50 cm enempää.  
 
Värit Julkisivujen pääväri on harmaaseen taittuva valkoinen (esimerkiksi Tikkurila 619x, Teknos 
TM-7133). Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä. Samat väriohjeet 
koskevat sekä pää- että piharakennuksia. 
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KORTTELI 183 
 
Kaavamerkintä RA-8 (Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 
  kaksiasuntoisen loma-asunnon.) 
Kerrosluku   Iu½ Lomarakennus on toteutettava puolitoistakerroksisena. 
Rakennusoikeus  150 k-m². Asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille 
  sallitusta rakennusoikeudesta.  
Muuta  Rakennettu piha-alue on pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä. 
 
 
KORTTELI 184 
 
Kaavamerkintä RA-11 (Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden 
  yksiasuntoisen loma-asunnon.) 
Kerrosluku   Iu½ Lomarakennus suositellaan toteutettavaksi puolitoistakerroksisena. 
Rakennusoikeus  120 k-m². Asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille 
  sallitusta rakennusoikeudesta. 
Muuta  Rakennettu piha-alue on pyrittävä pitämään mahdollisimman pienenä.
  Rakennusten muotokielessä ja sijoittelussa tulee huomioida  
  Usvametsäntien läheisyys. 
 
 
Rakennusten sijoitus tontille Autokatos ja varastorakennus suositellaan rakennettavaksi erillisinä 
päärakennuksesta. Terassit suunnataan etelään ja länteen. 
 
Vesikatto Kattokaltevuudeksi suositellaan 1:1½. Kattomateriaalina käytetään keskiharmaata 
(esimerkiksi Tikkurila peltikatemaali 0516, Teknos Kirjo-234, Icopal-huopakate luonnonharmaa) 
pelti-, tiili- tai huopakatetta. Kattoon liittyvät ohjeet koskevat sekä pää- että piharakennusta.  
 
Julkisivut Julkisivut toteutetaan pystysuuntaisena laudoituksena tai rapattuna kiviseinänä. 
Julkisivuissa ei sallita ulkoprofiililtaan pyöreää puuta. Sokkelimateriaalia ei saa nostaa julkisivuille 
50 cm enempää.  
 
Värit Julkisivujen pääväri on vaaleanharmaa (esimerkiksi Tikkurila 569x, Teknos TM-7433). 
Julkisivulistoihin ja ikkunanpuitteisiin suositellaan samaa väriä. Samat väriohjeet koskevat sekä 
pää- että piharakennuksia. 


