
 

 

Ton t 
Maankäy öpäällikkö 

Ari Matkaselkä 
044 4691 219 

ari.matkaselka@kalajoki.fi 

Kaavoitus 
Kaavoituspäällikkö  
Nina Marjoniemi 
044 4691 225 

nina.marjoniemi@kalajoki.fi 

Rakentaminen 
Rakennustarkastaja 
Jouko Lehikoinen 
044 4691 428 

jouko.lehikoinen@kalajoki.fi 

Yhteys edot päivitetään tarvi aessa 

Yhteystiedot 

KALAJOEN KAUPUNKI 

Tapionportti 
RAKENNUSTAPAOHJEET 

 

 

Kortteli 321 

Kortteli 322 

Kortteli 323 

 

Yleiset ohjeet alueella 

Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on 
ohjata rakentamista Tapionportin alueella 
siten, että alueesta muodostuu viihtyisä ja 
yhtenäinen luonnonympäristöä korostava 

kokonaisuus. Rakennustapaohjeet täydentävät 
asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä.  

 

Rakentaminen 

Talousrakennuksen tulee olla kaikilla korttelialueilla 
alisteinen päärakennuksen suhteen, runkosyvyyden ja 

–korkeuden tulee olla huomattavasti pienempi kuin 
päärakennuksella. 

 

Piha-alueet 

Rakennuspaikan luontoa ja puustoa on pyrittävä 
säilyttämään mahdollisimman paljon. Pihat jätetään 
luonnontilaan niiltä osin mitä ei tarvita kulkuväylien, 

paikoituksen tai oleskelutilan muodostamiseen. 
Kulkuväylät voidaan toteuttaa kivettynä tai 

asfattipinnalla. Oleskelutilojen muodostamiseksi 
sallitaan pieni pinta-alaisia nurmi alueita. Tonttien 

aitaaminen on kielletty. 
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Kortteli 322 
RA-19 Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-

asuntoisen loma-asuntorakennuksen, yhden enintään 20 k-m2 
saunarakennuksen sekä yhden 20 k-m2 talousrakennuksen. Loma-

asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % tontille sallitusta 
rakennusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman 

asuinrakentamista koskevia määräyksiä. 

Kortteli 323 
RA-19 Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-

asuntoisen loma-asuntorakennuksen, yhden enintään 20 k-m2 
saunarakennuksen sekä yhden 20 k-m2 talousrakennuksen. Loma-

asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % tontille sallitusta 
rakennusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman 

asuinrakentamista koskevia määräyksiä. 

Kortteli 321 
RA-19 Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-

asuntoisen loma-asuntorakennuksen, yhden enintään 20 k-m2 
saunarakennuksen sekä yhden 20 k-m2 talousrakennuksen. Loma-

asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % tontille sallitusta 
rakennusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman 

asuinrakentamista koskevia määräyksiä. 

Rakennusten sijoittelu tontille 

Rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta oleskelualueet 
muodostuvat aurinkoiselle puolelle. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan oh-
jeellisena havainnepiirrosta. Havainnepiirroksen mukaisella rakennusten sijoit-
telulla on pyritty mahdollistamaan kaikille tonteille piha– ja oleskelualueiden 
muodostaminen aurinkoiseen ilmansuuntaan. 

Katto 

Kattomuodon tulee olla pulpetti- tai  murrettuharjakatto. Pulpettikattoisilla ra-
kennuksilla sallitaan alemmat vastapulpetit terassien ja katosten osalta. Kate-
materiaalina käytetään tumman harmaata huopakatetta. Talousrakennuksen 
kattomuodon ja katemateriaalin tulee olla sama kuin päärakennuksessa. Teras-
sien katteissa voidaan käyttää katemateriaalina lasia. 

Julkisivut 

Julkisivujen tulee olla puuverhoiltuja, vaakaan asetettuna. Tehosteena voidaan 
käyttää myös pystyyn asetettua rimaa. Tehosteena käytettävä verhousmateriaali 
tulee olla kapeampaa kuin julkisivun pääverhousmateriaali. 

Korttelissa oleville rakennuksille sallitaan yksi pääväri. Päävärinä tulee käyttää 
RAL 8028 sävyä tai vastaavaa ruskeaa sävyä. Julkisivujen listoissa, pilareissa ja 
terassien kaiteissa voidaan käyttää tehostevärinä valkoista ja harmaata. Kortte-
lin rakennuksilla tulee olla keskenään yhtenäinen väri, pienet sävyerot sallitaan. 
Talousrakennuksen värit tulee olla päärakennusta vastaavat. Värisävyt tulee 
esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

 

 

 

 

Rakennusten sijoittelu tontille 

Rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta oleskelualueet 
muodostuvat aurinkoiselle puolelle. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan oh-
jeellisena havainnepiirrosta. Havainnepiirroksen mukaisella rakennusten sijoit-
telulla on pyritty mahdollistamaan kaikille tonteille piha– ja oleskelualueiden 
muodostaminen aurinkoiseen ilmansuuntaan. 

Katto 

Kattomuodon tulee olla pulpetti- tai murrettuharjakatto. Pulpettikattoisilla raken-
nuksilla sallitaan alemmat vastapulpetit terassien ja katosten osalta. Katemate-
riaalina käytetään tumman harmaata huopakatetta. Talousrakennuksen katto-
muodon ja katemateriaalin tulee olla sama kuin päärakennuksessa. Terassien 
katteissa voidaan käyttää katemateriaalina lasia. 

Julkisivut 

Julkisivujen tulee olla puuverhoiltuja, vaakaan asetettuna. Tehosteena voidaan 
käyttää myös pystyyn asetettua rimaa. Tehosteena käytettävä verhousmateriaali 
tulee olla kapeampaa kuin julkisivun pääverhousmateriaali. 

Korttelissa oleville rakennuksille sallitaan yksi pääväri. Päävärinä tulee käyttää 
RAL 8007 sävyä tai vastaavaa ruskeaa sävyä. Julkisivujen listoissa, pilareissa ja 
terassien kaiteissa voidaan käyttää tehostevärinä valkoista ja harmaata. Kortte-
lin rakennuksilla tulee olla keskenään yhtenäinen väri, pienet sävyerot sallitaan. 
Talousrakennuksen värit tulee olla päärakennusta vastaavat. Värisävyt tulee 
esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

Rakennusten sijoittelu tontille 

Rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta oleskelualueet 
muodostuvat aurinkoiselle puolelle. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan oh-
jeellisena havainnepiirrosta. Havainnepiirroksen mukaisella rakennusten sijoit-
telulla on pyritty mahdollistamaan kaikille tonteille piha– ja oleskelualueiden 
muodostaminen aurinkoiseen ilmansuuntaan. 

Katto 

Kattomuodon tulee olla pulpetti- tai murrettuharjakatto. Pulpettikattoisilla raken-
nuksilla sallitaan alemmat vastapulpetit terassien ja katosten osalta. Katemate-
riaalina käytetään tumman harmaata huopakatetta. Talousrakennuksen katto-
muodon ja katemateriaalin tulee olla sama kuin päärakennuksessa. Terassien 
katteissa voidaan käyttää katemateriaalina lasia. 

Julkisivut 

Julkisivujen tulee olla puuverhoiltuja, vaakaan asetettuna. Tehosteena voidaan 
käyttää myös pystyyn asetettua rimaa. Tehosteena käytettävä verhousmateriaali 
tulee olla kapeampaa kuin julkisivun pääverhousmateriaali. 

Korttelissa oleville rakennuksille sallitaan yksi pääväri. Päävärinä tulee käyttää 
RAL 8024 sävyä tai vastaavaa ruskeaa sävyä. Julkisivujen listoissa, pilareissa ja 
terassien kaiteissa voidaan käyttää tehostevärinä valkoista ja harmaata. Kortte-
lin rakennuksilla tulee olla keskenään yhtenäinen väri, pienet sävyerot sallitaan. 
Talousrakennuksen värit tulee olla päärakennusta vastaavat. Värisävyt tulee 
esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

 

 

 

 



 

 

 

KALAJOEN KAUPUNKI 

Tapionportti 
RAKENNUSTAPAOHJEET 

 

 

Kortteli 324 

Kortteli 325 

Kortteli 326 

 

Yleiset ohjeet alueella 

Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on 
ohjata rakentamista Tapionportin alueella 
siten, että alueesta muodostuu viihtyisä ja 
yhtenäinen luonnonympäristöä korostava 

kokonaisuus. Rakennustapaohjeet täydentävät 
asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä.  

 

Rakentaminen 

Talousrakennuksen tulee olla kaikilla korttelialueilla 
alisteinen päärakennuksen suhteen, runkosyvyyden ja 

–korkeuden tulee olla huomattavasti pienempi kuin 
päärakennuksella. 

 

Piha-alueet 

Rakennuspaikan luontoa ja puustoa on pyrittävä 
säilyttämään mahdollisimman paljon. Pihat jätetään 
luonnontilaan niiltä osin mitä ei tarvita kulkuväylien, 

paikoituksen tai oleskelutilan muodostamiseen. 
Kulkuväylät voidaan toteuttaa kivettynä tai 

asfattipinnalla. Oleskelutilojen muodostamiseksi 
sallitaan pieni pinta-alaisia nurmi alueita. Tonttien 

aitaaminen on kielletty. 

Ton t 
Maankäy öpäällikkö 

Ari Matkaselkä 
044 4691 219 

ari.matkaselka@kalajoki.fi 

Kaavoitus 
Kaavoituspäällikkö  
Nina Marjoniemi 
044 4691 225 

nina.marjoniemi@kalajoki.fi 

Rakentaminen 
Rakennustarkastaja 
Jouko Lehikoinen 
044 4691 428 

jouko.lehikoinen@kalajoki.fi 

Yhteys edot päivitetään tarvi aessa 

Yhteystiedot 
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Kortteli 325 
RA-19 Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-

asuntoisen loma-asuntorakennuksen, yhden enintään 20 k-m2 
saunarakennuksen sekä yhden 20 k-m2 talousrakennuksen. Loma-

asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % tontille sallitusta 
rakennusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman 

asuinrakentamista koskevia määräyksiä. 

Kortteli 326 
RA-19 Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-

asuntoisen loma-asuntorakennuksen, yhden enintään 20 k-m2 
saunarakennuksen sekä yhden 20 k-m2 talousrakennuksen. Loma-

asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % tontille sallitusta 
rakennusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman 

asuinrakentamista koskevia määräyksiä. 

Kortteli 324 
RA-19 Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-

asuntoisen loma-asuntorakennuksen, yhden enintään 20 k-m2 
saunarakennuksen sekä yhden 20 k-m2 talousrakennuksen. Loma-

asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % tontille sallitusta 
rakennusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman 

asuinrakentamista koskevia määräyksiä. 

Rakennusten sijoittelu tontille 

Rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta oleskelualueet 
muodostuvat aurinkoiselle puolelle. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan oh-
jeellisena havainnepiirrosta. Havainnepiirroksen mukaisella rakennusten sijoit-
telulla on pyritty mahdollistamaan kaikille tonteille piha– ja oleskelualueiden 
muodostaminen aurinkoiseen ilmansuuntaan. 

Katto 

Kattomuodon tulee olla murrettuharjakatto tai harjakatto. Katemateriaalina käy-
tetään tumman harmaata huopakatetta. Talousrakennuksen kattomuodon ja 
katemateriaalin tulee olla sama kuin päärakennuksessa. Terassien katteissa 
voidaan käyttää katemateriaalina lasia. 

Julkisivut 

Julkisivujen tulee olla puuverhoiltuja, vaakaan asetettuna. Tehosteena voidaan 
käyttää myös pystyyn asetettua rimaa. Tehosteena käytettävä verhousmateriaali 
tulee olla kapeampaa kuin julkisivun pääverhousmateriaali.  

Korttelissa oleville rakennuksille sallitaan yksi pääväri. Päävärinä tulee käyttää 
RAL 1005 sävyä tai vastaavaa keltaista sävyä. Julkisivujen listoissa, pilareissa ja 
terassien kaiteissa voidaan käyttää tehostevärinä valkoista ja tummanharmaa-
ta. Korttelin rakennuksilla tulee olla keskenään yhtenäinen väri, pienet sävyerot 
sallitaan. Talousrakennuksen värit tulee olla päärakennusta vastaavat. Värisävyt 
tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

Rakennusten sijoittelu tontille 

Rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta oleskelualueet 
muodostuvat aurinkoiselle puolelle. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan oh-
jeellisena havainnepiirrosta. Havainnepiirroksen mukaisella rakennusten sijoit-
telulla on pyritty mahdollistamaan kaikille tonteille piha– ja oleskelualueiden 
muodostaminen aurinkoiseen ilmansuuntaan. 

Katto 

Kattomuodon tulee olla murrettuharjakatto tai harjakatto. Katemateriaalina käy-
tetään tumman harmaata huopakatetta. Talousrakennuksen kattomuodon ja 
katemateriaalin tulee olla sama kuin päärakennuksessa. Terassien katteissa 
voidaan käyttää katemateriaalina lasia.  

Julkisivut 

Julkisivujen tulee olla puuverhoiltuja, vaakaan asetettuna. Tehosteena voidaan 
käyttää myös pystyyn asetettua rimaa. Tehosteena käytettävä verhousmateriaali 
tulee olla kapeampaa kuin julkisivun pääverhousmateriaali.  

Korttelissa oleville rakennuksille sallitaan yksi pääväri. Päävärinä tulee käyttää 
RAL 1014 sävyä tai vastaavaa keltaista sävyä. Julkisivujen listoissa, pilareissa  
ja terassien kaiteissa voidaan käyttää tehostevärinä valkoista ja tummanhar-
maata. Korttelin rakennuksilla tulee olla keskenään yhtenäinen väri, pienet sä-
vyerot sallitaan. Talousrakennuksen värit tulee olla päärakennusta vastaavat. 
Värisävyt tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

 

Rakennusten sijoittelu tontille 

Rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta oleskelualueet 
muodostuvat aurinkoiselle puolelle. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan oh-
jeellisena havainnepiirrosta.  Havainnepiirroksen mukaisella rakennusten sijoit-
telulla on pyritty mahdollistamaan kaikille tonteille piha– ja oleskelualueiden 
muodostaminen aurinkoiseen ilmansuuntaan. 

Katto 

Kattomuodon tulee olla murrettuharjakatto tai harjakatto. Katemateriaalina käy-
tetään tumman harmaata huopakatetta. Talousrakennuksen kattomuodon ja 
katemateriaalin tulee olla sama kuin päärakennuksessa. Terassien katteissa 
voidaan käyttää katemateriaalina lasia. 

Julkisivut 

Julkisivujen tulee olla puuverhoiltuja, vaakaan asetettuna. Tehosteena voidaan 
käyttää myös pystyyn asetettua rimaa. Tehosteena käytettävä verhousmateriaali 
tulee olla kapeampaa kuin julkisivun pääverhousmateriaali.  

Korttelissa oleville rakennuksille sallitaan yksi pääväri. Päävärinä tulee käyttää 
RAL 1004 sävyä tai vastaavaa keltaista sävyä. Julkisivujen listoissa, pilareissa ja 
terassien kaiteissa voidaan käyttää tehostevärinä valkoista ja tummanharmaa-
ta. Korttelin rakennuksilla tulee olla keskenään yhtenäinen väri, pienet sävyerot 
sallitaan. Talousrakennuksen värit tulee olla päärakennusta vastaavat. Värisävyt 
tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 



KALAJOEN KAUPUNKI 
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KALAJOEN KAUPUNKI 

Tapionportti 
RAKENNUSTAPAOHJEET 

 

 

Kortteli 327 

Kortteli 328 

Kortteli 329 

 

Ton t 
Maankäy öpäällikkö 

Ari Matkaselkä 
044 4691 219 

ari.matkaselka@kalajoki.fi 

Kaavoitus 
Kaavoituspäällikkö  
Nina Marjoniemi 

044 4691 225 
nina.marjoniemi@kalajoki.fi 

Rakentaminen 
Rakennustarkastaja 

Jouko Lehikoinen 
044 4691 428 

jouko.lehikoinen@kalajoki.fi 

Yhteys edot päivitetään tarvi aessa 

Yhteystiedot 

Yleiset ohjeet alueella 

Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on 
ohjata rakentamista Tapionportin alueella 
siten, että alueesta muodostuu viihtyisä ja 
yhtenäinen luonnonympäristöä korostava 

kokonaisuus. Rakennustapaohjeet täydentävät 
asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä.  

 

Rakentaminen 

Talousrakennuksen tulee olla kaikilla korttelialueilla 
alisteinen päärakennuksen suhteen, runkosyvyyden ja 

–korkeuden tulee olla huomattavasti pienempi kuin 
päärakennuksella. 

 

Piha-alueet 

Rakennuspaikan luontoa ja puustoa on pyrittävä 
säilyttämään mahdollisimman paljon. Pihat jätetään 
luonnontilaan niiltä osin mitä ei tarvita kulkuväylien, 

paikoituksen tai oleskelutilan muodostamiseen. 
Kulkuväylät voidaan toteuttaa kivettynä tai 

asfattipinnalla. Oleskelutilojen muodostamiseksi 
sallitaan pieni pinta-alaisia nurmi alueita. Tonttien 

aitaaminen on kielletty. 
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Kortteli 328 
RA-19 Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-

asuntoisen loma-asuntorakennuksen, yhden enintään 20 k-m2 
saunarakennuksen sekä yhden 20 k-m2 talousrakennuksen. Loma-

asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % tontille sallitusta 
rakennusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman 

asuinrakentamista koskevia määräyksiä. 

Kortteli 329 
RA-19 Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-

asuntoisen loma-asuntorakennuksen, yhden enintään 20 k-m2 
saunarakennuksen sekä yhden 20 k-m2 talousrakennuksen. Loma-

asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % tontille sallitusta 
rakennusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman 

asuinrakentamista koskevia määräyksiä. 

Kortteli 327 
RA-19 Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-

asuntoisen loma-asuntorakennuksen, yhden enintään 20 k-m2 
saunarakennuksen sekä yhden 20 k-m2 talousrakennuksen. Loma-

asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % tontille sallitusta 
rakennusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman 

asuinrakentamista koskevia määräyksiä. 

Rakennusten sijoittelu tontille 

Rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta oleskelualueet 
muodostuvat aurinkoiselle puolelle. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan oh-
jeellisena havainnepiirrosta. Havainnepiirroksen mukaisella rakennusten sijoit-
telulla on pyritty mahdollistamaan kaikille tonteille piha– ja oleskelualueiden 
muodostaminen aurinkoiseen ilmansuuntaan. 

Katto 

Kattomuodon tulee olla pulpetti- tai murrettuharjakatto. Pulpettikattoisilla raken-
nuksilla sallitaan alemmat vastapulpetit terassien ja katosten osalta.  Katemate-
riaalina käytetään tumman harmaata huopakatetta. Talousrakennuksen katto-
muodon ja katemateriaalin tulee olla sama kuin päärakennuksessa. Terassien 
katteissa voidaan käyttää katemateriaalina lasia. 

Julkisivut 

Julkisivujen tulee olla puuverhoiltuja, vaakaan asetettuna. Tehosteena voidaan 
käyttää myös pystyyn asetettua rimaa. Tehosteena käytettävä verhousmateriaali 
tulee olla kapeampaa kuin julkisivun pääverhousmateriaali. 

Korttelissa oleville rakennuksille sallitaan yksi pääväri. Päävärinä tulee käyttää 
RAL 8001 sävyä tai vastaavaa. Julkisivujen listoissa, pilareissa ja terassien kai-
teissa voidaan käyttää tehostevärinä tumman ruskeaa tai tumman harmaata. 
Talousrakennuksen värit tulee olla päärakennusta vastaavat. Korttelin raken-
nuksilla tulee olla keskenään yhtenäinen väri, pienet sävyerot sallitaan. Vä-
risävyt tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

Rakennusten sijoittelu tontille 

Rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta oleskelualueet 
muodostuvat aurinkoiselle puolelle. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan oh-
jeellisena havainnepiirrosta. Havainnepiirroksen mukaisella rakennusten sijoit-
telulla on pyritty mahdollistamaan kaikille tonteille piha– ja oleskelualueiden 
muodostaminen aurinkoiseen ilmansuuntaan. 

Katto 

Kattomuodon tulee olla pulpetti- tai murrettuharjakatto. Pulpettikattoisilla raken-
nuksilla sallitaan alemmat vastapulpetit terassien ja katosten osalta. Katemate-
riaalina käytetään tumman harmaata huopakatetta. Talousrakennuksen katto-
muodon ja katemateriaalin tulee olla sama kuin päärakennuksessa. Terassien 
katteissa voidaan käyttää katemateriaalina lasia. 

Julkisivut 

Julkisivujen tulee olla puuverhoiltuja, vaakaan asetettuna. Tehosteena voidaan 
käyttää myös pystyyn asetettua rimaa. Tehosteena käytettävä verhousmateriaali 
tulee olla kapeampaa kuin julkisivun pääverhousmateriaali. 

Korttelissa oleville rakennuksille sallitaan yksi pääväri. Päävärinä tulee käyttää 
RAL 8004 sävyä tai vastaavaa ruskeaa sävyä. Julkisivujen listoissa, pilareissa ja 
terassien kaiteissa voidaan käyttää tehostevärinä tummanruskeaa tai tumman 
harmaata. Talousrakennuksen värit tulee olla päärakennusta vastaavat. Kortte-
lin rakennuksilla tulee olla keskenään yhtenäinen väri, pienet sävyerot sallitaan. 
Värisävyt tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

Rakennusten sijoittelu tontille 

Rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta oleskelualueet 
muodostuvat aurinkoiselle puolelle. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan oh-
jeellisena havainnepiirrosta. Havainnepiirroksen mukaisella rakennusten sijoit-
telulla on pyritty mahdollistamaan kaikille tonteille piha– ja oleskelualueiden 
muodostaminen aurinkoiseen ilmansuuntaan. 

Katto 

Kattomuodon tulee olla pulpetti- tai murrettuharjakatto. Pulpettikattoisilla raken-
nuksilla sallitaan alemmat vastapulpetit terassien ja katosten osalta. Katemate-
riaalina käytetään tumman harmaata huopakatetta. Talousrakennuksen katto-
muodon ja katemateriaalin tulee olla sama kuin päärakennuksessa. Terassien 
katteissa voidaan käyttää katemateriaalina lasia. 

Julkisivut 

Julkisivujen tulee olla puuverhoiltuja, vaakaan asetettuna. Tehosteena voidaan 
käyttää myös pystyyn asetettua rimaa. Tehosteena käytettävä verhousmateriaali 
tulee olla kapeampaa kuin julkisivun pääverhousmateriaali. 

Korttelissa oleville rakennuksille sallitaan yksi pääväri. Päävärinä tulee käyttää 
RAL 8023 sävyä tai vastaavaa oranssiin taittavaa ruskean sävyä. Julkisivujen 
listoissa, pilareissa ja terassien kaiteissa voidaan käyttää tehostevärinä tumman 
ruskeaa tai tumman harmaata. Talousrakennuksen värit tulee olla päärakennus-
ta vastaavat.  Korttelin rakennuksilla tulee olla keskenään yhtenäinen väri, pie-
net sävyerot sallitaan. Värisävyt tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhtey-
dessä. 
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Ton t 
Maankäy öpäällikkö 

Ari Matkaselkä 
044 4691 219 

ari.matkaselka@kalajoki.fi 

Kaavoitus 
Kaavoituspäällikkö  
Nina Marjoniemi 

044 4691 225 
nina.marjoniemi@kalajoki.fi 

Rakentaminen 
Rakennustarkastaja 

Jouko Lehikoinen 
044 4691 428 

jouko.lehikoinen@kalajoki.fi 

Yhteys edot päivitetään tarvi aessa 

Yhteystiedot 

Yleiset ohjeet alueella 

Rakennustapaohjeiden tarkoituksena on 
ohjata rakentamista Tapionportin alueella 
siten, että alueesta muodostuu viihtyisä ja 
yhtenäinen luonnonympäristöä korostava 

kokonaisuus. Rakennustapaohjeet täydentävät 
asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä.  

 

Rakentaminen 

Talousrakennuksen tulee olla kaikilla korttelialueilla 
alisteinen päärakennuksen suhteen, runkosyvyyden ja 

–korkeuden tulee olla huomattavasti pienempi kuin 
päärakennuksella. 

 

Piha-alueet 

Rakennuspaikan luontoa ja puustoa on pyrittävä 
säilyttämään mahdollisimman paljon. Pihat jätetään 
luonnontilaan niiltä osin mitä ei tarvita kulkuväylien, 

paikoituksen tai oleskelutilan muodostamiseen. 
Kulkuväylät voidaan toteuttaa kivettynä tai 

asfattipinnalla. Oleskelutilojen muodostamiseksi 
sallitaan pieni pinta-alaisia nurmi alueita. Tonttien 

aitaaminen on kielletty. 
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Kortteli 331 
RA-19 Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-

asuntoisen loma-asuntorakennuksen, yhden enintään 20 k-m2 
saunarakennuksen sekä yhden 20 k-m2 talousrakennuksen. Loma-

asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % tontille sallitusta 
rakennusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman 

asuinrakentamista koskevia määräyksiä. 

Kortteli 332 
RA-19 Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-

asuntoisen loma-asuntorakennuksen, yhden enintään 20 k-m2 
saunarakennuksen sekä yhden 20 k-m2 talousrakennuksen. Loma-

asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % tontille sallitusta 
rakennusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman 

asuinrakentamista koskevia määräyksiä. 

Kortteli 330 
RA-19 Loma-asuntojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden, enintään 2-

asuntoisen loma-asuntorakennuksen, yhden enintään 20 k-m2 
saunarakennuksen sekä yhden 20 k-m2 talousrakennuksen. Loma-

asuntorakennuksen tulee olla kooltaan vähintään 70 % tontille sallitusta 
rakennusoikeudesta. Alueella noudatetaan rakennusmääräyskokoelman 

asuinrakentamista koskevia määräyksiä. 

Rakennusten sijoittelu tontille 

Rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta oleskelualueet 
muodostuvat aurinkoiselle puolelle. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan oh-
jeellisena havainnepiirrosta. Havainnepiirroksen mukaisella rakennusten sijoit-
telulla on pyritty mahdollistamaan kaikille tonteille piha– ja oleskelualueiden 
muodostaminen aurinkoiseen ilmansuuntaan. 

Katto 

Kattomuodon tulee olla murrettuharjakatto tai harjakatto. Katemateriaalina käy-
tetään tumman harmaata huopakatetta. Talousrakennuksen kattomuodon ja 
katemateriaalin tulee olla sama kuin päärakennuksessa. Terassien katteissa 
voidaan käyttää katemateriaalina lasia. 

Julkisivut 

Julkisivujen tulee olla puuverhoiltuja, vaakaan asetettuna. Tehosteena voidaan 
käyttää myös pystyyn asetettua rimaa. Tehosteena käytettävä verhousmateriaali 
tulee olla kapeampaa kuin julkisivun pääverhousmateriaali.  

Korttelissa oleville rakennuksille sallitaan yksi pääväri. Päävärinä tulee käyttää 
RAL 7005 sävyä tai vastaavaa harmaata sävyä. Julkisivujen listoissa, pilareissa 
ja terassien kaiteissa voidaan käyttää tehostevärinä valkoista. Korttelin raken-
nuksilla tulee olla keskenään yhtenäinen väri, pienet sävyerot sallitaan. Talous-
rakennuksen värit tulee olla päärakennusta vastaavat. Värisävyt tulee esittää 
rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

Rakennusten sijoittelu tontille 

Rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta oleskelualueet 
muodostuvat aurinkoiselle puolelle. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan oh-
jeellisena havainnepiirrosta. Havainnepiirroksen mukaisella rakennusten sijoit-
telulla on pyritty mahdollistamaan kaikille tonteille piha– ja oleskelualueiden 
muodostaminen aurinkoiseen ilmansuuntaan. 

Katto 

Kattomuodon tulee olla murrettuharjakatto tai harjakatto. Katemateriaalina käy-
tetään tumman harmaata huopakatetta. Talousrakennuksen kattomuodon ja 
katemateriaalin  tulee olla sama kuin päärakennuksessa. Terassien katteissa 
voidaan käyttää katemateriaalina lasia. 

Julkisivut 

Julkisivujen tulee olla puuverhoiltuja, vaakaan asetettuna. Tehosteena voidaan 
käyttää myös pystyyn asetettua rimaa. Tehosteena käytettävä verhousmateriaali 
tulee olla kapeampaa kuin julkisivun pääverhousmateriaali.  

Korttelissa oleville rakennuksille sallitaan yksi pääväri. Päävärinä tulee käyttää 
RAL 7010 sävyä tai vastaavaa harmaata sävyä. Julkisivujen listoissa, pilareissa 
ja terassien kaiteissa voidaan käyttää tehostevärinä valkoista. Korttelin raken-
nuksilla tulee olla keskenään yhtenäinen väri, pienet sävyerot sallitaan. Talous-
rakennuksen värit tulee olla päärakennusta vastaavat. Värisävyt tulee esittää 
rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

 
 

Rakennusten sijoittelu tontille 

Rakennusten sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta oleskelualueet 
muodostuvat aurinkoiselle puolelle. Rakennusten sijoittelussa noudatetaan oh-
jeellisena havainnepiirrosta. Havainnepiirroksen mukaisella rakennusten sijoit-
telulla on pyritty mahdollistamaan kaikille tonteille piha– ja oleskelualueiden 
muodostaminen aurinkoiseen ilmansuuntaan. 

Katto 

Kattomuodon tulee olla murrettuharjakatto tai harjakatto. Katemateriaalina käy-
tetään tumman harmaata huopakatetta. Talousrakennuksen kattomuodon ja 
katemateriaalin tulee olla sama kuin päärakennuksessa. Terassien katteissa 
voidaan käyttää katemateriaalina lasia. 

Julkisivut 

Julkisivujen tulee olla puuverhoiltuja, vaakaan asetettuna. Tehosteena voidaan 
käyttää myös pystyyn asetettua rimaa. Tehosteena käytettävä verhousmateriaali 
tulee olla kapeampaa kuin julkisivun pääverhousmateriaali.  

Korttelissa oleville rakennuksille sallitaan yksi pääväri. Päävärinä tulee käyttää 
RAL 7022 sävyä tai vastaavaa harmaata sävyä. Julkisivujen listoissa, pilareissa 
ja terassien kaiteissa voidaan käyttää tehostevärinä valkoista. Korttelin raken-
nuksilla tulee olla keskenään yhtenäinen väri, pienet sävyerot sallitaan. Talous-
rakennuksen värit tulee olla päärakennusta vastaavat. Värisävyt tulee esittää 
rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 
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