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Yleistä 
 
Rakennustapaohjeet koskevat Kuivatjärven Golfpuiston alueen kortteleita 133-163. Raken-
tamistapaohjeilla on tavoiteltu riittävän, mutta ei liian suuren yhtenäisyyden muodostumista 
osa-alueittain. 
 
Erityisen tärkeää on ottaa huomioon rakennuksen sijoittuminen rakennuspaikalle ennen 
rakennussuunnitelman ja talotyypin päättämistä. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan 
ohjeellisena havainnepiirrosta. Rakennusten sijoittuminen tulee tarkistaa maastossa. Ra-
kennuslupahakemuksessa asemapiirroksessa tulee esittää suunnitelma koko rakennusoi-
keuden käyttämisestä. Mikäli ei heti rakenneta koko rakennusoikeutta, on hyvä varautua 
myöhempään laajennukseen.  
Asemapiirroksessa on osoitettava myös erillisen autokatos- ja varastorakennuksen paikka, 
vaikka sitä ei alkuvaiheessa rakennettaisikaan. Rakennuksilla pyritään muodostamaan kul-
lekin tontille suojainen pihapiiri. 
 
Rakennuspaikan luontoa ja puustoa on pyrittävä säästämään mahdollisimman paljon. Ra-
kennukset, oleskelualueet ja autopaikat on pyrittävä sijoittamaan siten, että vältetään 
maaston muotojen muuttamista sekä puiden ja aluskasvillisuuden rikkomista. Rakennus-
ten alta siirretään pintakerros varvikkoa ehyenä uudelleen käytettäväksi esim. sokkelin 
ympäristön viimeistelytöissä. Puiden kaatamisesta on sovittava rakennustarkastajan kans-
sa. Tiealueen reunojen ennallistaminen pintamailla tontin kohdalla kuuluu tontin käyttäjälle. 
 
Pihat jätetään luonnontilaan niiltä osin mitä ei tarvita kulkuväyliin, paikoitukseen tai oleske-
lutilaan. Ulko-oleskelutila suositellaan tehtäväksi selvästi rajattuna ja päällystettäväksi 
puulla tai luonnonkivellä. Aitauksia ei saa rakentaa. 
Liikkumiseen ja pysäköintiin käytettäviä kortteleiden osia pinnoitettaessa tulee pääosin 
käyttää vettä läpäiseviä materiaaleja. 
 
Rakentamistapaohjeista voidaan poiketa kortteleittain rakentajien yhteisesti esittämän 
suunnitelman mukaisesti.  RM-tonteista on esitettävä kokonaissuunnitelma, jolla varmiste-
taan tonttien yhtenäinen ilme. 
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Kaavamerkinnät 
 

RA-8 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 2-
asuntoisen loma-asuntorakennuksen ja yhden varastorakennuksen. Loma-
asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille sallitusta raken-
nusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinra-
kentamista koskevia määräyksiä. 
Kerrosluku Iu½ 
Rakennusoikeus 100 k-m2/rakennuspaikka 

 
Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen. Autokatos ja varastorakennus suositellaan raken-
nettavaksi päärakennuksen yhteyteen. Päärakennus sijoitetaan havainnepiir-
roksen mukaisesti katon harjan suunta kadun suuntaisena. Rakennuksia ei tu-
le sijoittaa dyyniharjanteen päälle. 

 
Vesikatto 

Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto. 
Räystään alareunan tulee olla vähintään 2,6 metriä sokkelin yläpinnasta.  
Kattomateriaali huopakate/tiilikate, väri punainen. 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa. 

 
Ulkoseinät 

Höylähirsi, lamellihirsi tai vaakalaudoitus 
 
Värit Seinät: harmaa, esimerkiksi 

Teknos 7433, 7533, 7633 (Teknoksen värikartta v. 1999) 
Uula 110 30%, 110 15% (UULA-värikartta v. 1992-  ) 
Listat, yksityiskohdat; valkoiset 
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Kaavamerkinnät 
 

RA-9 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-
asuntoisen loma-asuntorakennuksen ja yhden varastorakennuksen. Loma-
asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % ja enintään 90 % ra-
kennuspaikalle sallitusta rakennusoikeudesta. Varastorakennuksen tulee olla 
kooltaan vähintään 10-20 % rakennuspaikalla sallitusta rakennusoikeudesta. 
Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinrakentamista kos-
kevia määräyksiä. 
Kerrosluku Iu½ 
Rakennusoikeus 150 k-m2/rakennuspaikka 

 
Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen.  
Päärakennus sijoitetaan havainnepiirroksen mukaisesti katon harjan suunta 
kohtisuoraan tietä vastaan. Varastorakennus sijoitetaan lähemmäksi tien reu-
naa kuin päärakennus, myös katon harjan suunta kohtisuoraan tietä vastaan. 
Varastorakennuksen runkosyvyyden tulisi olla sopivan kapea päärakennuk-
seen verrattuna, siitä ei saa tulla hallitsevan näköinen. 
 

 
Vesikatto 

Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto. 
Räystään alareunan tulee olla vähintään 2,6 metriä sokkelin yläpinnasta.  
Kattomateriaali huopakate/tiilikate, väri punainen 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa. 

 
Ulkoseinät 

Höylähirsi, lamellihirsi tai vaakalaudoitus 
 
Värit 
 Seinät: vihreä, esimerkiksi 

Teknos 7522, 7523, 7622, 7623, 7723      ( Teknoksen värikartta v.1999-    ) 
Uula 840 60%, 840  30%,  (Uula-värikartta v.1992-     ) 
Tikkurila 9623 Ratamo, 9622 Raparperi 
Listat, yksityiskohdat; sävyä tummemmat kuin ulkoseinäväri 
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Kaavamerkinnät  
 

RA-8 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 2-
asuntoisen loma-asuntorakennuksen ja yhden varastorakennuksen. Loma-
asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille sallitusta raken-
nusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinra-
kentamista koskevia määräyksiä. 

 

 

Kerrosluku Iu½ 
Rakennusoikeus 120 k-m2/rakennuspaikka 
 

Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen.  
Päärakennus sijoitetaan havainnepiirroksen mukaisesti katon harjan suunta 
kohtisuoraan tietä vastaan. Varastorakennus sijoitetaan lähemmäksi tien reu-
naa kuin päärakennus, katon harjan suunta kohtisuoraan tietä vastaan. 
Varastorakennuksen runkosyvyyden tulisi olla sopivan kapea päärakennuk-
seen verrattuna, siitä ei saa tulla hallitsevan näköinen. 
 

 
Vesikatto 

Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto 
Räystään alareunan tulee olla vähintään 2,6 metriä sokkelin yläpinnasta.  
Kattomateriaali huopakate/ tiilikate, väri punainen 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa 

 
Ulkoseinät 

Höylähirsi, lamellihirsi tai vaakalaudoitus 
 

Värit  
 
Seinät: punaruskea, esimerkiksi 

 Tikkurila 9670 Sulka, 9666 Kotihonka 
Lin-öljymaali 214X, 132C 
Tikkurila kuultava puunsuoja 3141 Orapihlaja, 3155 Käpy 
Listat, yksityiskohdat; valkoiset 
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Kaavamerkinnät 
 

RA-9 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-
asuntoisen loma-asuntorakennuksen ja yhden varastorakennuksen. Loma-
asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % ja enintään 90 % ra-
kennuspaikalle sallitusta rakennusoikeudesta. Varastorakennuksen tulee olla 
kooltaan vähintään 10-20 % rakennuspaikalla sallitusta rakennusoikeudesta. 
Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinrakentamista kos-
kevia määräyksiä. 
Kerrosluku Iu½ 
Rakennusoikeus 150 k-m2/rakennuspaikka 

 
Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen.  
Päärakennus sijoitetaan havainnepiirroksen mukaisesti katon harjan suunta 
kadun suuntaisena. Varastorakennus sijoitetaan lähemmäksi tien reunaa kuin 
päärakennus, katon harjan suunta kohtisuoraan tietä vastaan. 
Varastorakennuksen runkosyvyyden tulisi olla sopivan kapea päärakennuk-
seen verrattuna, siitä ei saa tulla hallitsevan näköinen. 
 

Vesikatto 
Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto. 
Räystään alareunan tulee olla vähintään 2,6 metriä sokkelin yläpinnasta.  
Kattomateriaali huopakate, väri punainen 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa. 

 
Ulkoseinät 
 Höylähirsi, lamellihirsi tai vaakalaudoitus 
 
Värit   

Seinät: vihreä, esimerkiksi 
Teknos 7522, 7523, 7622, 7623, 7723      ( Teknoksen värikartta v.1999-    ) 
Uula 840 60%, 840  30% (Uula-värikartta v.1992-     ) 
Tikkurila 9623 Ratamo, 9622 Raparperi 
Listat, yksityiskohdat; sävyä tummemmat kuin ulkoseinäväri  
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Kaavamerkinnät 
RA-8 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 2-
asuntoisen loma-asuntorakennuksen ja yhden varastorakennuksen. Loma-
asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille sallitusta raken-
nusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinra-
kentamista koskevia määräyksiä. 

 
 

 

Kerrosluku Iu½ 
Rakennusoikeus 120 k-m2/rakennuspaikka 

 
Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen.  
Päärakennus sijoitetaan havainnepiirroksen mukaisesti katon harjan suunta 
kohtisuoraan tietä vastaan. Varastorakennus sijoitetaan lähemmäksi tien reu-
naa kuin päärakennus, katon harjan suunta kohtisuoraan tietä vastaan. 
Varastorakennuksen runkosyvyyden tulisi olla sopivan kapea päärakennuk-
seen verrattuna, siitä ei saa tulla hallitsevan näköinen. 
 

 
Vesikatto 

Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto 
Räystään alareunan tulee olla vähintään 2,6 metriä sokkelin yläpinnasta.  
Kattomateriaali huopakate/tiilikate, väri punainen 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa 

 
Ulkoseinät 

Ristinurkkainen pyöröhirsi 
Autokatos- ja varastorakennuksen julkisivumateriaali ja väri kuten pääraken-
nuksessa. 

 
Värit 
 Seinät: punaruskea, esimerkiksi 
 Tikkurila 9670 Sulka, 9666 Kotihonka 
 Lin-öljymaali 214X, 132C 
 Tikkurila kuultava puunsuoja 3141 Orapihlaja, 3155 Käpy 
 Listat, yksityiskohdat: valkoiset   
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Kaavamerkinnät 

RA-9 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-
asuntoisen loma-asuntorakennuksen ja yhden varastorakennuksen. Loma-
asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % ja enintään 90 % ra-
kennuspaikalle sallitusta rakennusoikeudesta. Varastorakennuksen tulee olla 
kooltaan vähintään 10-20 % rakennuspaikalla sallitusta rakennusoikeudesta. 
Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinrakentamista kos-
kevia määräyksiä. 
Kerrosluku ½kIu½ 
Rakennusoikeus 150 k-m2/rakennuspaikka 
 

Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen.  
Päärakennus sijoitetaan havainnepiirroksen mukaisesti katon harjan suunta 
kohtisuoraan tietä vastaan. Varastorakennus sijoitetaan lähemmäksi tien reu-
naa kuin päärakennus, katon harjan suunta kohtisuoraan tietä vastaan. 
Päärakennus sijoitetaan rinneratkaisuna dyyniharjanteen rinteeseen. 
Varastorakennuksen runkosyvyyden tulisi olla sopivan kapea päärakennuk-
seen verrattuna, siitä ei saa tulla hallitsevan näköinen. 

 
Vesikatto 

Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto 
Kattomateriaali huopakate/tiilikate, väri punainen 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa 
 

Ulkoseinät 
Ristinurkkainen pyöröhirsi 
Autokatos- ja varastorakennuksen julkisivumateriaali ja väri kuten pääraken-
nuksessa. 

 
Värit Seinät: vihreä, esimerkiksi 

Teknos 7722 
Uula 850 60%, 850 30%       (UULA-värikartta v. 1992-    ) 
Lin-öljymaali  198X, 149X, 149B 
Listat, yksityiskohdat: sävyä vaaleammat kuin ulkoseinät 
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Kaavamerkinnät 
 

RA-9 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-
asuntoisen loma-asuntorakennuksen ja yhden varastorakennuksen. Loma-
asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % ja enintään 90 % ra-
kennuspaikalle sallitusta rakennusoikeudesta. Varastorakennuksen tulee olla 
kooltaan vähintään 10-20 % rakennuspaikalla sallitusta rakennusoikeudesta. 
Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinrakentamista kos-
kevia määräyksiä. 
Kerrosluku Iu½ 
Rakennusoikeus 150 k-m2/rakennuspaikka 

 
Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen. Päärakennus sijoitetaan havainnepiirroksen mukai-
sesti katon harjan suunta kadun suuntaisena. Varastorakennus sijoitetaan lä-
hemmäksi tien reunaa kuin päärakennus, katon harjan suunta kohtisuoraan 
tietä vastaan. 
Varastorakennuksen runkosyvyyden tulisi olla sopivan kapea päärakennuk-
seen verrattuna, siitä ei saa tulla hallitsevan näköinen. 

 
Vesikatto 

Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto 
Räystään alareunan tulee olla vähintään 2,6 metriä sokkelin yläpinnasta.  
Kattomateriaali huopakate/tiilikate, väri harmaa 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa 

 
Ulkoseinät 

Höylähirsi, lamellihirsi tai vaakalaudoitus 
 
Värit 
 Seinät: punaruskea, esimerkiksi 

Tikkurila 9670 Sulka, 9666 Kotihonka 
Lin-öljymaali 214X, 132C 
Tikkurila kuultava puunsuoja 3141 Orapihlaja, 3155 Käpy 

 Listat, yksityiskohdat: valkoiset 
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Kaavamerkinnät 
 

RA-9 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-
asuntoisen loma-asuntorakennuksen ja yhden varastorakennuksen. Loma-
asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % ja enintään 90 % ra-
kennuspaikalle sallitusta rakennusoikeudesta. Varastorakennuksen tulee olla 
kooltaan vähintään 10-20 % rakennuspaikalla sallitusta rakennusoikeudesta. 
Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinrakentamista kos-
kevia määräyksiä. 
Kerrosluku Iu½ 
Rakennusoikeus 150 k-m2/rakennuspaikka 

 
Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen. Päärakennus sijoitetaan havainnepiirroksen mukai-
sesti katon harjan suunta kohtisuoraan tietä vastaan. Varastorakennus sijoite-
taan lähemmäksi tien reunaa kuin päärakennus, katon harjan suunta koh-
tisuoraan tietä vastaan. 
Varastorakennuksen runkosyvyyden tulisi olla sopivan kapea päärakennuk-
seen verrattuna, siitä ei saa tulla hallitsevan näköinen. 
 

Vesikatto 
Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto 
Räystään alareunan tulee olla vähintään 2,6 metriä sokkelin yläpinnasta.  
Kattomateriaali huopakate/tiilikate, väri harmaa 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa 

 
Ulkoseinät 

Höylähirsi, lamellihirsi tai vaakalaudoitus 
 
Värit 
 Seinät: vihreä, esimerkiksi 

Teknos 7522, 7523, 7622, 7623, 7723 (Teknoksen värikartta v. 1999-  ) 
Uula 840 60%, 840 30% (UULA-värikartta v. 1992-  ) 
Tikkurila 9623 Ratamo, 9622 Raparperi 

 Listat, yksityiskohdat: sävyä tummemmat kuin ulkoseinäväri 
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Kaavamerkinnät 
 

RA-9 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-
asuntoisen loma-asuntorakennuksen ja yhden varastorakennuksen. Loma-
asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % ja enintään 90 % ra-
kennuspaikalle sallitusta rakennusoikeudesta. Varastorakennuksen tulee olla 
kooltaan vähintään 10-20 % rakennuspaikalla sallitusta rakennusoikeudesta. 
Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinrakentamista kos-
kevia määräyksiä. 
Kerrosluku Iu½ 
Rakennusoikeus 150 k-m2/rakennuspaikka 

 
Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen. Päärakennus sijoitetaan havainnepiirroksen mukai-
sesti katon harjan suunta kadun suuntaisena. Varastorakennus sijoitetaan lä-
hemmäksi tien reunaa kuin päärakennus, katon harjan suunta kohtisuoraan 
tietä vastaan. 
Varastorakennuksen runkosyvyyden tulisi olla sopivan kapea päärakennuk-
seen verrattuna, siitä ei saa tulla hallitsevan näköinen. 
 

Vesikatto 
Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto 
Räystään alareunan tulee olla vähintään 2,6 metriä sokkelin yläpinnasta.  
Kattomateriaali huopakate/tiilikate, väri harmaa 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa 

 
Ulkoseinät 

Höylähirsi, lamellihirsi tai vaakalaudoitus 
 
Värit 
 Seinät: puunväri, vaalean ruskea, esimerkiksi 
 Tikkurila 9604 Hieta, 9614 Kaski 
 Listat, yksityiskohdat: valkoiset 
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Kaavamerkinnät 
 

RA-8 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 2-
asuntoisen loma-asuntorakennuksen ja yhden varastorakennuksen. Loma-
asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille sallitusta raken-
nusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinra-
kentamista koskevia määräyksiä. 
Kerrosluku Iu½ 
Rakennusoikeus 120 k-m2/rakennuspaikka 

 
Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen.  
Päärakennus sijoitetaan havainnepiirroksen mukaisesti katon harjan suunta 
kohtisuoraan tietä vastaan. Varastorakennus sijoitetaan lähemmäksi tien reu-
naa kuin päärakennus, katon harjan suunta kohtisuoraan tietä vastaan. 
Varastorakennuksen runkosyvyyden tulisi olla sopivan kapea päärakennuk-
seen verrattuna, siitä ei saa tulla hallitsevan näköinen. 

 
Vesikatto 

Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto 
Räystään alareunan tulee olla vähintään 2,6 metriä sokkelin yläpinnasta.  
Kattomateriaali huopakate/tiilikate, väri harmaa 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa 

 
Ulkoseinät 

Pystyrimalaudoitus 
 
Värit 
 Seinät: punaruskea esimerkiksi 
 Tikkurila 9670 Sulka, 9666 Kotihonka 
 Lin-öljymaali 214X, 132C 
 Tikkurila kuultava puunsuoja 3141 Orapihlaja, 3155 Käpy 
 Listat, yksityiskohdat: valkoiset 
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Kaavamerkinnät 
 

RA-9 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-
asuntoisen loma-asuntorakennuksen ja yhden varastorakennuksen. Loma-
asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % ja enintään 90 % ra-
kennuspaikalle sallitusta rakennusoikeudesta. Varastorakennuksen tulee olla 
kooltaan vähintään 10-20 % rakennuspaikalla sallitusta rakennusoikeudesta. 
Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinrakentamista kos-
kevia määräyksiä. 
Kerrosluku Iu½ 
Rakennusoikeus 150 k-m2/rakennuspaikka 

 
Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen.  
Päärakennus sijoitetaan havainnepiirroksen mukaisesti katon harjan suunta 
kohtisuoraan tietä vastaan. Varastorakennus sijoitetaan lähemmäksi tien reu-
naa kuin päärakennus, katon harjan suunta kohtisuoraan tietä vastaan. 
Varastorakennuksen runkosyvyyden tulisi olla sopivan kapea päärakennuk-
seen verrattuna, siitä ei saa tulla hallitsevan näköinen. 

 
Vesikatto 

Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto 
Räystään alareunan tulee olla vähintään 2,6 metriä sokkelin yläpinnasta.  
Kattomateriaali huopakate/tiilikate, väri harmaa 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa 

 
Ulkoseinät 

Ristinurkkainen pyöröhirsi 
Autokatos- ja varastorakennuksen julkisivumateriaali ja väri kuten pääraken-
nuksessa. 

 
Värit 
 Seinät: harmaa, esimerkiksi 
 Tikkurila 9654 Savusauna, 9640 Hallayö 

Teknos 7633, 7733 
UULA-pellavaöljymaali 110 harmaa, 110 30% 
Listat, yksityiskohdat: valkoiset 
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Kaavamerkinnät 
 

RA-8 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden enintään 2-
asuntoisen loma-asuntorakennuksen ja yhden varastorakennuksen. Loma-
asuntorakennuksen kerrosala saa olla enintään 90 % tontille sallitusta raken-
nusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinra-
kentamista koskevia määräyksiä. 
Kerrosluku Iu½ 
Rakennusoikeus 120 k-m2/rakennuspaikka 

 
Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen. Päärakennus sijoitetaan havainnepiirroksen mukai-
sesti katon harjan suunta pääosin kadun suuntaisena. Varastorakennus sijoi-
tetaan lähemmäksi tien reunaa kuin päärakennus, katon harjan suunta koh-
tisuoraan tietä vastaan. 

 
Vesikatto 

Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto 
Räystään alareunan tulee olla vähintään 2,6 metriä sokkelin yläpinnasta.  
Kattomateriaali huopakate/tiilikate, väri harmaa 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa 

 
Ulkoseinät 

Höylähirsi, lamellihirsi tai vaakalaudoitus 
 
Värit 
 Seinät: vaalea hiekka, esimerkiksi  
 Uula 501 7%, 501 1% 
 Lin-öljymaali 162X, 144X, 184X, 037X 
 Tikkurila kuultava puunsuoja 3137 Rantahietikko, 3158 Hiekkakivi 
 Listat, yksityiskohdat: valkoiset 
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Kaavamerkinnät 
 

RA-10 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille voidaan rakentaa enintään kolme 
rakennusta; loma-asuntorakennus, sauna ja talousrakennus. Loma-
asuntorakennus saa olla enintään 2-asuntoinen ja tulee olla kooltaan vähin-
tään 70 % ja enintään 80 % rakennuspaikalle sallitusta rakennusoikeudesta. 
Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinrakentamista kos-
kevia määräyksiä. 
Kerrosluku Ilu½ 
Rakennusoikeus tonteilla 1-7; 250 k-m2/rakennuspaikka ja tontilla 8; 350 k-m2

 
Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen sekä yhden piharakennuksen. Autokatos-
varastorakennus sijoitetaan kiinni kadunpuoleiseen rakennusalan rajaan. 
Muutoin rakennukset sijoitetaan maaston muotojen mukaan.  
Rakennuksien hyvä ja yksilöllinen suunnittelu on tärkeää. 

 
Vesikatto 

Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto 
Räystäs ei saa olennaisesti varjostaa asuinhuoneistojen ikkunoita. 
Kattomateriaali huopakate/tiilikate, väri harmaa 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa 

 
Ulkoseinät 

Höylähirsi, lamellihirsi tai vaakalaudoitus 
 
Värit 

Seinät; Valitaan vapaasti rakentamistapaohjeissa mainittujen  muiden RA-
kortteleiden värisävyistä; vihreä, harmaa, punaruskea, vaalean ruskea tai vaa-
lea hiekka. 
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Kaavamerkinnät 
 

RA-9 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-
asuntoisen loma-asuntorakennuksen ja yhden varastorakennuksen. Loma-
asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % ja enintään 90 % ra-
kennuspaikalle sallitusta rakennusoikeudesta. Varastorakennuksen tulee olla 
kooltaan vähintään 10-20 % rakennuspaikalla sallitusta rakennusoikeudesta. 
Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinrakentamista kos-
kevia määräyksiä. 
Kerrosluku lu½ 
Rakennusoikeus 200 k-m2/rakennuspaikka. 

 
Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen. Päärakennus sijoitetaan havainnepiirroksen mukai-
sesti katon harjan suunta tien suuntaisesti. Varastorakennus sijoitetaan lä-
hemmäksi tien reunaa kuin päärakennus, katon harjan suunta kohtisuoraan 
tietä vastaan.  
Varastorakennuksen runkosyvyyden tulisi olla sopivan kapea päärakennuk-
seen verrattuna, siitä ei saa tulla hallitsevan näköinen. 
 

Vesikatto 
Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto 
Räystään alareunan tulee olla vähintään 2,6 metriä sokkelin yläpinnasta.  
Kattomateriaali huopakate/tiilikate, väri harmaa 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa 

 
Ulkoseinät 

Höylähirsi, lamellihirsi tai vaakalaudoitus 
 

 
Värit  

Seinät: harmaa, esimerkiksi 
Tikkurila 9679 Maahinen, 9671 Kalamaja 
Lin-pellavaöljymaali 004X, 002X, 001X 
Listat, yksityiskohdat; sävyä tummemmat kuin ulkoseinäväri 
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Kaavamerkinnät 
 

RA-9 =loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-
asuntoisen loma-asuntorakennuksen ja yhden varastorakennuksen. Loma-
asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % ja enintään 90 % ra-
kennuspaikalle sallitusta rakennusoikeudesta. Varastorakennuksen tulee olla 
kooltaan vähintään 10-20 % rakennuspaikalla sallitusta rakennusoikeudesta. 
Alueella noudatetaan rakentamismääräyskokoelman asuinrakentamista kos-
kevia määräyksiä. 
Kerrosluku lu½ 
Rakennusoikeus 200 k-m2/rakennuspaikka. 

 
Rakennusten sijoitus tontille 
 

Kullekin rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden loma-asuntorakennuksen ja yh-
den varastorakennuksen. Päärakennus sijoitetaan havainnepiirroksen mukai-
sesti katon harjan suunta tien suuntaisesti. Varastorakennus sijoitetaan lä-
hemmäksi tien reunaa kuin päärakennus, katon harjan suunta kohtisuoraan 
tietä vastaan.  
Varastorakennuksen runkosyvyyden tulisi olla sopivan kapea päärakennuk-
seen verrattuna, siitä ei saa tulla hallitsevan näköinen. 

 
Vesikatto 

Kattokaltevuus n. 35° (1:1,5), harjakatto 
Räystään alareunan tulee olla vähintään 2,6 metriä sokkelin yläpinnasta.  
Kattomateriaali huopakate/tiilikate, väri harmaa 
Autokatos- ja varastorakennuksen katto kuten päärakennuksessa 

 
Ulkoseinät 

Höylähirsi, lamellihirsi tai vaakalaudoitus 
 
Värit 
 Seinät: vihreä, esimerkiksi 

Teknos 7722 
UULA 850 60%, 850 30% (UULA-värikartta v.1992-  )  
Lin-öljymaali 198X, 149X, 149 B 
Listat, yksityiskohdat: sävyä vaaleammat kuin ulkoseinät 
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