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kohdenro
2014

nimi

kiinteistötunnus

1002a

Stor-Kvis

257-451-0001-0055

1002b

Stor-Kvis

257-451-0001-0055

1003

Stor-Kvis

257-451-0001-0055

1004

Torpet

257-451-0001-0027

1005

Grönalund

257-451-0001-0004

1006

Tapionvuori

257-451-0002-0100

1007

Weikkola (ent. Lill-Kvis)

257-451-0002-0112

1009

Solåkra

257-451-0001-0016

1010

Puistomäki

257-451-0002-0131

1011a

Pokrova(Dannebrog)

257-451-0004-0000

1011b

Pokrova(Dannebrog)

257-451-0004-0000

1011c

Pokrova(Dannebrog)

257-451-0004-0000

1011d

Pokrova(Dannebrog)

257-451-0004-0000

1012

Bifrost

257-438-0001-0005

1013

Lugnet

257-438-0001-0006

1014

Rastlösa

257-451-0002-0125

1015

Ljungbo

257-451-0002-0029

1018

Berga

257-438-0001-0034

1020

Löfdala IV

257-451-0002-0082

1021

Löfdala

257-451-0002-0123

suojeluperusteet 2014
Suuren Rantatien varteen sijoittuva kylän kantatiloihin kuuluva tila, joka
osittain sijoittuu vanhalle kylätontille. Kokonaisuuteen kuuluu 1800-luvun
päärakennus ja useaan otteeseen laajennettu 1800-luvulla rakennettu
sivurakennus, sekä pihapiiri pihapuineen. Rakennushistoriallinen,
kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Suuren Rantatien varteen sijoittuva kylän kantatiloihin kuuluva tila, joka
osittain sijoittuu vanhalle kylätontille. Kokonaisuuteen kuuluu 1800-luvun
päärakennus ja useaan otteeseen laajennettu 1800-luvulla rakennettu
sivurakennus, sekä pihapiiri pihapuineen. Rakennushistoriallinen,
kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Stor-Kvisin tilaan kuuluva metsän keskelle sijoittuva 1800-luvulle
tyypillinen pieni hirsimökki johon liittyy 1930-luvun laajennus. Rakennus
on yksi harvoja alueella säilyneitä 1800-luvun asuinrakennuksia.
Rakennushistoriallinen, kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Peltomaiseman reunaan näkyvästi sijoittuva ilmeeltään hyvin säilynyt
pieni 1900-luvun alulle tyypillinen pienempi asuinrakennus.
Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Näkyvästi maisemaan sijoittuva ilmeeltään varsin hyvin säilynyt
huvilamainen 1900-luvun alun asuinrakennus. Suojelusuositus ei koske
pihan puolelle tehtyä laajennusta. Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen
arvo.
Suuren Rantatien, nykyisen Kvisintien varteen sijoittuva, kylän
kantatiloihin kuuluneen Lill-Kvisin tilan entinen 1900-luvun alulle
tyypillinen työväenasunto. Rakennus toimii nykyään talousrakennuksena.
Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Suuren Rantatien varteen sijoittuva, Lill-Kvisin tilakeskukseen kuulunut
myöhemmin asuinkäyttöön muutettu suurikokoinen punatiilinen 1930luvun navetta. Rakennus on työväenasunnon ohella tilan ainoa säilynyt
vanha rakennus. Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Suuren Rantatien varteen ja suurmaisemassa näkyvästi sijoittuva,
ilmeeltään varsin hyvin säilynyt 1930-luvun asuinrakennus, jossa
aikanaan on toiminut kauppa. Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen
arvo
Suuren Rantatien varteen sijoittuva, maisemassa näkyvästi sijoittuva
1900-luvun alun huvilatyyppinen asuinrakennus. Rakennus on useista
laajennuksista huolimatta säilyttänyt omaperäisen ja hallitun ilmeensä.
Rakennushistoriallinen, kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Kiinnostavan historian omaava 1900-luvun alun huvila- ja puutarhatila.
Tilalla on säilynyt poikkeuksellisen komea kansallisromantiikan
vaikutteita omaava 1900-luvun alun suurikokoinen huvila, puutarhurin
asunto ja myöhemmin kirkoksi muutettu tallirakennus. Komeaan
puistomaiseen pihapiiriin liittyy kunnostuksen alla oleva puutarha.
Rakennushistoriallinen, kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Dannebrogin kokonaisuuteen liittyvä, Suuren Rantatien reunaan
sijoittuva komea 1920 valmistunut kalkkikivirunkoinen talli, jonka ilmettä
on jonkin verran muuttanut 2000-luvun muutokset. Kulttuurihistoriallinen
ja maisemallinen arvo.
Dannebrogin kokonaisuuteen liittyvä sisäänajotien viereen, Suuren
Rantatien reunaan sijoittuva pieni puurakenteinen pumppuhuone.
Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Dannebrogin kokonaisuuteen liittyvä 1800-luvulla rakennettu,
myöhemmin laajennettu ja muutettu asuinrakennus.
Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Ilmeeltään hyvin säilynyt Dannebrogin kulttuuriympäristöön liittyvä 1910luvun asuinrakennus. Rakennushistoriallinen, kulttuurihistoriallinen ja
maisemallinen arvo.
Dannebrogin ja Bifrostin huvilaympäristöön liittyvä 1900-luvun alun
huvila, jonka ilme erityisesti pihan puolella on jonkin verran muuttunut.
Asemakaavallisen suojelun yhteydessä tulee ottaa huomioon muutokset
mm autotallikäyttöön muutettujen tilojen kunto. Maisemallinen ja
kulttuurihistoriallinen arvo.
Ilmeeltään lähes alkuperäisenä säilynyt arkkitehti Oiva Kallion
suunnittelema funktionalistinen huvila, johon liittyy puutarha-arkkitehti
Bengt Schalinin oma poikkeuksellisen komea rakennettu
puutarhamainen pihapiiri. Erityinen maisemallinen,
rakennushistoriallinen, ja kulttuurihistoriallinen arvo.
Hyvin alkuperäisen ja aikakauden huvila-arkkitehtuurille tyypillisen
ilmeensä säilyttänyt hirsipintainen 1910-luvun asuinrakennus. Rakennus
sijoittuu peltoaukean ääreen Rastlösan viereen. Maisemallinen,
kulttuurihistoriallinen ja rakennushistoriallinen arvo.
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Maisemassa näkyvästi Vanhan rantatien ja rautatien väliselle tontille
sijoittuva asuinrakennus, jossa on pitkään toiminut hammaslääkärin
vastaanotto. Ilmeeltään varsin hyvin säilynyt rakennus liittyy LänsiJorvaksen 1930-luvun lopun klassisismin ja funktionalismin
murroskauden rakennusryhmään. Julkisivun alkuperäinen rappauspinta
on mahdollista palauttaa tulevissa korjauksissa. Kulttuurihistoriallinen ja
maisemallinen arvo. Liittyy Jorvaksen uuteen kyläkeskukseen.
2
Löfdalan ympäristökokonaisuuteen liittyvä ilmeeltään lähes
alkuperäisenä säilynyt 1920-luvun mallitaloa muistuttava hirsirakennus.
Rakennus on toiminut Löfdalan puutarhan pakkaustupana.
Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
2
Ilmeeltään varsin hyvin säilynyt 1930-luvulla Suomen merkittävimpiin
kuuluneen kauppapuutarhan päärakennus. Alkujaan jugendvaikutteinen
rakennus, sai nykyisen myöhäisfunktionalistisia piirteitä omaavan
ilmeensä 1930-luvun muutoksissa. Julkisivun alkuperäinen rappauspinta
on mahdollista palauttaa tulevissa korjauksissa. Rakennushistoriallinen,
kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
1
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1004

Torpet

257-451-0001-0027

1023

Villa Bergkulla

257-451-0002-0176

1027a

Ketunkolo

257-451-0002-0185

1027b

Ketunkolo

257-451-0002-0185

1028

Tallmo(2-4)

257-451-0002-0004

1029

Källebo

257-451-0002-0158

1030

Lobacken

257-451-0002-0069

1031a

Sandås

257-465-0001-0030

1031b

Sandås

257-465-0001-0030

1036a

Treväpplingen

257-436-0001-0003

1036b

Treväpplingen

257-436-0001-0003

1038

Solhem

257-451-0001-0022

10010

Tallmo( 1-35)

257-451-0001-0035

10080

Mäntykallio

257-451-0002-0128

10160

V

257-451-0002-0127

10170

Hemåker

257-451-0001-0057

10190

Toppen

257-438-0001-0024

10220

Toinila III

257-451-0002-0057

10240

Bergkulla II

257-451-0002-0182

10250

Villa Bergäng

257-451-0002-0177

10260

Mikala

257-451-0002-0183

10320a

Löfdala

257-451-0002-0049

10320b

Löfdala

257-451-0002-0049

10340

Barrås

257-436-0001-0036

10350

Hemulinrinne

257-436-0001-0093

10370a

VI

257-451-0002-0076

10390b

VI

257-451-0002-0076

Peltomaiseman reunaan näkyvästi sijoittuva ilmeeltään hyvin säilynyt
pieni 1900-luvun alulle tyypillinen pienempi asuinrakennus.
Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
1920-luvulla rakennettu asuinrakennus, jonka nykyinen monimuotoinen
ja silti hallittu ilme on muodostunut lukuisten laajennusten ja muutosten
seurauksena. Tila liittyy alueen vahvaan puutarhahistoriaan.
Kulttuurihistoriallinen arvo.
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2

Ilmeensä hyvin säilyttänyt 1910-luvun pieni, taitekattoinen asuinrakennus
2
ja hirsipintainen sauna. Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Päärakennuksen kanssa pihakokonaisuuteen kuuluva ilmeensä hyvin
säilyttänyt 1900-luvun alun hirsipintainen sauna. Kulttuurihistoriallinen ja
maisemallinen arvo.
2
Ilmeensä hyvin säilyttänyt 1910-luvun taitekattoinen asuinrakennus.
2
Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Autioniityntien 1900-luvun alun rakennusryhmään kuuluva taitekattoinen
asuinrakennus, jonka alkuperäistä ilmettä on jossain määrin muuttaneet
myöhemmät laajennukset. Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo. 2
1800-luvun lopulla rakennettu ja myöhemmin useaan otteeseen
laajennettu jugendvaikutteita omaava asuinrakennus. Kokonaisilme on
säilynyt hallittuna ja kuvastaa kiinnostavalla tavalla rakennuksen
muutoshistoriaa. Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
2
Suuren Rantatien varteen sijoittuva ilmeeltään hyvin säilynyt 1800-luvun
hirsipintainen asuinrakennus. Rakennus on ikänsä ja tyyppinsä puolesta
alueella hyvin harvinainen. Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Suuren Rantatien varteen sijoittuva, jälleenrakennuskauden
tyyppivaikutteita omaava alkuperäisen ilmeensä säilyttänyt
asuinrakennus. Rakennus on Porkkalan vuokrakauden jälkeen
ensimmäisiä alueelle pystytettyjä asuinrakennuksia. Kulttuurihistoriallinen
ja maisemallinen arvo.
Suuren Rantatien varressa aikanaan sijainnut, ja tiemuutosten
seurauksena tästä sivuun jäänyt, puolitoistakerroksinen ilmeensä hyvin
säilyttänyt 1900-luvun alun uusrenessanssivaikutteinen pieni
asuinrakennus ja sauna. Rakennushistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Suuren Rantatien varteen aikanaan sijoittuneella tontilla,
päärakennuksen kanssa kokonaisuuden muodostava 1900-luvun alun
saunarakennus. Rakennushistoriallinen ja maisemallinen arvo.
Jorvaksen 1960-luvulla rakennetun uuden kyläkeskustan lounaisreunaan
näkyvästi maisemassa sijoittuva 1920-luvun taitekattoinen
asuinrakennus, jonka ilmettä on jonkin verran muuttanut uusitut
julkisivuverhoukset ja ikkunat. Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen
arvo.
Metsän rajaaman niityn laitaan sijoittuva arviolta 1910-luvun lopulla
rakennettu asuinrakennus. Myöhemmät muutokset ovat muuttaneet
rakennuksen alkuperäistä ilmettä. Ei erityisiä suojeluperusteita.
Maisemassa näkyvästi sijoittuva 1920-luvun asuinrakennus. Myöhemmät
muutokset ovat muuttaneet rakennuksen alkuperäistä ilmettä. Ei erityisiä
suojeluperusteita.
Myöhemmät muutokset ovat muuttaneet rakennuksen alkuperäistä
ilmettä. Ei esitetä suojeltavaksi.
Ilmeensä varsin hyvin säilyttänyt tyypillinen 1950-luvun lopun pientalo.
Kulttuurihistoriallinen arvo osana Jorvaksen 1960-luvulla rakennettua
uutta kyläkeskusta.
Maisemassa näkyvästi Suuren Rantatien varteen sijoittuva 1930-luvun
asuinrakennus. Myöhemmät muutokset ovat muuttaneet rakennuksen
alkuperäistä ilmettä. Kulttuurihistoriallinen arvo osana Jorvaksen 1960luvulla rakennettua uutta kyläkeskusta.
2000-luvun korkeatasoista pientaloarkkitehtuuria edustava arkkitehtien
itselleen suunnittelema asuinrakennus. Ei vielä ajallisesti täytä
suojelukriteerejä.
1980-luvulla pystytetty domino-tyyppitalo, jota myöhemmin on laajennettu
useaan otteeseen. Nykyinen kokonaisilme on kiinnostava ja hallittu. Ei
ajallisesti täytä suojelukriteerejä.
2000-luvulla valmistunut arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen pientalo. Ei
ajallisesti täytä suojelukriteerejä.
2000-luvulla valmistunut arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen pientalo. Ei
ajallisesti täytä suojelukriteerejä.
Metsän keskelle sijoittuva 1920-luvulla rakennettu pitkään asumattomana
ollut huvila. Rakennuksen päälle on kaatunut puu, rakennus on
romahtamaisillaan. Rakennusta ei esitetä suojeltavaksi.
Vasikkahaantien päähän sijoittuva 1970-luvulla rakennettu tiivis
pientaloryhmä. Rakennukset ovat nykyilmeeltään monimuotoisia. Ei
erityisiä suojeluperusteita.
Suuren Rantatien, nykyisen Masalantie varressa sijaitsevalla tontilla, on
alkuperäisen ilmeensä säilyttänyt 1950-1960-luvulle tyypillinen 1
kerroksinen rapattu asuinrakennus. Ei erityisiä suojeluperusteita.
Aikanaan Suuren Rantatien varressa sijainneella tontilla, on myöhemmin
nykyiselle paikalleen siirretty vanha asuinrakennus. Ei erityisiä
suojeluperusteita.
1960-luvun alun pitkä, kaksikerroksinen rivitalo pihapiireineen.
Julkisivumuutosten seurauksena muodostunut uusi ilme on
kokonaisuutena ja yksityiskohtien puolesta harkittu. Muutokset ovat
kuitenkin heikentäneet alueen kaupunkikuvallista kokonaisilmettä.
Kulttuurihistoriallinen arvo osana Jorvaksen 1960-luvulla rakennettua
uutta kyläkeskusta.
Suuren Rantatien varteen sijoittuva arkkitehtuuriltaan tavanomainen
rivitalo. Kulttuurihistoriallinen arvo osana Jorvaksen 1960-luvulla
rakennettua uutta kyläkeskusta.
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10400

Torpet

liikerakennus

Länsi-Jorvaksen alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2014
Peltomaiseman reunaan näkyvästi sijoittuva ilmeeltään hyvin säilynyt
pieni 1900-luvun alulle tyypillinen pienempi asuinrakennus.
257-451-0001-0027 Kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo.
1960-luvun alun pieni liikekiinteistö , jonka alkuperäistä ilmettä on
muuttanut myöhemmät laajennukset. Kulttuurihistoriallinen arvo osana
257-451-0002-0087 Jorvaksen 1960-luvulla rakennettua uutta kyläkeskusta.
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Jorvaksen ja lnkilän osayleiskaava-alueen meluselvitys 2012
Liite 1
Tieliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) vuoden 2030/2035 ennustetilanteessa
Jorvaksenkolmion sekä korttelin 3036 tuleva maankäyttö huomioitu
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Jorvaksen ja lnkilän osayleiskaava-alueen meluselvitys 2012
Liite 2
Tieliikenteen yöajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) vuoden 2030/2035 ennustetilanteessa
Jorvaksenkolmion sekä korttelin 3036 tuleva maankäyttö huomioitu

NYKYISTEN ALUEIDEN YOAJAN OHJEARVO YLITTYY
TUMMEMMANVIHREASTÅ VÅRIVYOHYKKEESTA ALKAEN
UUSIEN ALUEIDEN YÖAJAN OHJEARVO YLITTYY
VAALEANVIHREÅSTÅ VÅRIVYÖHYKKEESTÅ ALKAEN
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Rakennustapaohjeet

Tämän ohjeen tarkoituksena on ohjata Pohjois‐Jorvaksen ja Kvisin asemakaava‐alueiden
rakentamista siten, että alueesta muodostuu ilmeeltään tasapainoinen asuinympäristö. Alue on
jaettu neljään teemaan, joille on jokaiselle esitetty materiaalit ja värit oheisen aluejakokuvan
mukaan.

KVIS:

Alue 4

Alue 2

Alue 3

Alue 1

1

POHJOIS‐JORVAS:

Alue 4

Alue 2

2

Katon väritys
Täydennysrakennettavilla alueilla katon väri voidaan valita samalla tontilla tai samassa
korttelissa olevan rakennuksen katon värityksen mukaisesti.
Rakentamattomilla korttelialueilla katon väri tulee olla harmaan tai punaisen sävyinen.
Kattorakenteiden, kuten piippujen, lumiesteiden ja tikkaiden, on oltava samanvärisiä kuin katto.
Vesikaton katemateriaalin tulee olla konesaumattu tai vast. pelti tai betonikattotiili.
Alla on lueteltu esimerkkejä alueelle sopivista kattoväreistä:
Ruukki (värivalmis) RR21 vaaleanharmaa, RR22 Harmaa tai RR23 Tumma harmaa, RR29
Punainen, RR750 Tiilenpunainen tai vastaava. Tikkurilan peltikattomaali 0516 Keskiharmaa, 0514
Grafiitinharmaa tai Raudanpunainen 0384 (RAL 830‐3, 830‐4, 830‐5, 860‐5, 860‐6) tai vastaava.
RR 21 Harmaa

RR 22 Harmaa

RR 23 Tumma harmaa

RR 29 Punainen

RR 750 Tiilenpunainen

Julkisivumateriaalit ja –värit
Rakennusten julkisivut voivat olla puu‐ tai tiiliverhoiltuja tai rappauspintaisia aluekohtaisen väri‐
ja materiaalisuunnitelman mukaan.

3

Alue nro 1: Vaaleat puutalot
Katto: Kattomuotona tulee olla harjakatto. Kattokaltevuuden tulee olla 1:2…1:2,5.
Katemateriaalin tulee olla punainen tai harmaa konesaumattu tai vastaava pelti tai
betonikattotiili.
Julkisivumateriaali: Puuverhous
Julkisivun pääväri: Vaaleat sävyt, murretun harmaan, ruskean tai beigen sävyt.
Tehostevärit ja julkisivua pienemmät osat: Ruskean ja beigen eri sävyjä vaaleat, tummanvaaleat
tai keskitummat sävyt ns. ”puuvärit” sekä punaiset, siniset ja vihreät murretut ja kirkkaat
tehostevärit.
Alla mainitut julkisivuvärien ja ‐materiaalien tuotenimikkeet voidaan korvata muiden
toimittajien laadultaan vastaavilla tuotteilla.

Teknos Ulkomaalivärikartta 7212, 7152, 7153, 7221, 7101, 7093, 7110 tai vastaava

Tikkurila Ulkomaalivärikartta 546X, 545X, 531X, 536X, 547X, 317X, V389, S390 tai vastaava

Tikkurila Vanhan ajan värit 317X, 322X, 304X tai vastaava

Tikkurila Ulkomaalivärikartta, harmaat, 372x, 579x, 571, 569x, 568x tai vastaava

4

Alue 2: Täydennysrakentamisen alueet
Katto: Kattomuodon tulee olla harja‐ tai lapekatto. Kattokaltevuus ja katemateriaali tulee olla
sopusoinnussa lähiympäristön ja olemassa olevien rakennusten kanssa.
Julkisivumateriaali: Puu‐ ja tiiliverhous sekä rapattu julkisivu.
Julkisivun pääväri: Vaaleat värit, murretut sinisen, vihreät ja punaisen sävyt sekä harmaan ja
mustan sävyt.
Tehostevärit ja julkisivua pienemmät osat: Ruskean ja beigen eri sävyjä vaaleat, tummanvaaleat
tai keskitummat sävyt ns. ”puuvärit”, valkoinen ja harmaa
Alla mainitut julkisivuvärien ja ‐materiaalien tuotenimikkeet voidaan korvata muiden
toimittajien laadultaan vastaavilla tuotteilla.
Teknos Ulkomaalivärikartta 7152, 7153, 7621, 7623, 7110, 7441, 7443, 7243, 7742, 7841, 7101,
7093, 7096, 7533, 7833, 7149 tai vastaava

Tikkurila Ulkomaalivärikartta 607X, 601X, 591X, 593X, 531X, 535X, 528X, 534X, 571X, 612X,
567X, V389, S390 tai vastaava

Tikkurila Ulkomaalivärikartta, harmaat, 372x, 579x, 571, 569x, 568x, 567x, 612x, 564x tai
vastaava

Tikkurila Vanhan ajan värit 326X, 332X, 346X, 301X, 302X, 317X, 322X, 356X, 359X, 368X tai
vastaava
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Tikkurila Vinha värikartta 2664 Joukahainen, 2665 Sampo, 2668 Ilmarinen, 2669 Tapiola tai vastaava

Puhtaaksimuurattu tiili: Beige, ruskea tai punainen, esim. Wienerberger harmaa retro, sauma
vaalea tai samanävyinen, Wienerberger Pellava, Punainen harjattu tai Punainen Retro ja sauma
punainen tai samansävyinen. Ruskea tai harmaa, esim. Wienerberger kaakaonruskea retro, sauma
ruskea tai samansävyinen. Muut tiilivalinnat tulee hyväksyttää kunnan rakennusvalvonnassa
rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

Rappaus: Maalisävyjä vastaavat, esim. Tikkurila Facade 4946, 4963, 4948, 4947, 4941, 4957, 4959,
4880, 4864, 4871, 4841, 4946, 4839, 4833, 4820, 4801 tai vastaava
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Alue nro 3: Vaaleat pientalot
Katto: Kattomuodon tulee olla harjakatto. Kattokaltevuuden tulee olla 1:2…1:2,5.
Katemateriaalin tulee olla punainen tai harmaa konesaumattu tai vastaava pelti tai
betonikattotiili.
Julkisivumateriaali: Puu‐ ja tiiliverhous sekä rapattu julkisivu.
Julkisivun pääväri: Vaalean harmaan, keltaisen tai vihreän sävyt.
Tehostevärit ja julkisivua pienemmät osat: Ruskean ja beigen eri sävyjä vaaleat, tummanvaaleat
tai keskitummat sävyt ns. ”puuvärit” sekä punaiset murretut ja kirkkaat tehostevärit.
Alla mainitut julkisivuvärien ja ‐materiaalien tuotenimikkeet voidaan korvata muiden
toimittajien laadultaan vastaavilla tuotteilla.
Teknos Ulkomaalivärikartta 7212, 7152, 7153, 7221, 7101, 7093, 7110 tai vastaava

Tikkurila Ulkomaalivärikartta 506X, 505X, 522X, 538X 523X, V389, S390 tai vastaava

Tikkurila Ulkomaalivärikartta, harmaat, 372x, 579x, 571, 569x, 568x, tai vastaava

Tikkurila Vanhan ajan värit 317X, 322X, 304X tai vastaava

Puhtaaksimuurattu tiili: Beige tai harmaa, esim. Tiileri Luoto tai Wienerberger harmaa retro tai
pellava, sauma vaalea tai samansävyinen tai vastaava. Muut tiilivalinnat tulee hyväksyttää kunnan
rakennusvalvonnassa rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
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Rappaus: Maalisävyjä vastaavat, esim. Tikkurila Facade 4946, 4963, 4957, 4820, 4801, 4800 tai
vastaava

Alue nro 4: Uudet pientalokorttelit
Katto: Kattomuodon tulee olla harja‐, lape‐ tai pulpettikatto. Kattokaltevuuden tulee olla
1:2,5…1:5.
Julkisivumateriaali: Puu‐ ja tiiliverhous sekä rapattu julkisivu, kortteleissa 3112‐3113, 3136‐3137
ja 3142‐3143 sallitaan vain tiiliverhous tai rapattu julkisivu
Julkisivun pääväri: Vaalean tai harmaan sävyt sekä vaihtoehtoisesti murretun ruskean tai
oranssin sävyt.
Tehostevärit ja julkisivua pienemmät osat: Ruskean, punaruskean ja harmaan eri sävyt vaaleat,
tummanvaaleat tai keskitummat sävyt.
Alla mainitut julkisivuvärien ja ‐materiaalien tuotenimikkeet voidaan korvata muiden
toimittajien laadultaan vastaavilla tuotteilla.
Teknos Ulkomaalivärikartta 7152, 7153, 7221, 7533, 7110, 7443, 7451, 7243, 7101, 7093, 7096 tai
vastaava

Tikkurila Ulkomaalivärikartta, harmaat, 372x, 579x, 571, 569x, 568x, 567x tai vastaava

Tikkurila Vanhan ajan värit 301X, 302X, 317X, 322X tai vastaava
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Lepakko‐, liito‐orava‐ ja lahokaviosammalesiintymät
Kvisin ja Pohjois‐Jorvaksen asemakaava‐alueilla
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Lumenkasauskaavio
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