
OULUNKYLÄN SIIRTOLAPUUTARHA,  VÄRISUUNNITELMA

Yleistä
Oulunkylän siirtolapuutarha on perustettu vuonna 1940. Siirtolapuutarha on 
merkitty yleiskaavaan  kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi virkistysalueeksi.

Aluetta on rakennettu yli 70 vuoden aikana. Mökkien mittakaava, suhteet ja 
materiaalit ovat pääosin harmoniset. Vallitsevat värit ovat olleet perinteisiä 
öljymaalisävyjä sekä punamullan ja keltamullan sävyjä. Kun alueella ei pitkään 
aikaan ole ollut vahvistettuja väriohjeita, osa mökeistä on maalattu yleisestä 
ilmeestä poikkeavin sävyin.

Yhdistys on teettänyt uuden värisuunnitelman yhteistyössä rakennusvalvonta-
viraston ja kaupunginmuseon kanssa. Suunnitelma perustuu alueella ja 1940-1950 -
luvuilla yleisestikin käytettyihin värisävyihin. Suunnittelijana oli arkkitehti Juha 
Tuhkanen. Väritys hyväksytään käyttöön keväällä-kesällä 2022 ja sen jälkeen mökit 
tulee maalata näillä hyväksytyillä sävyillä silloin, kun ne muutoinkin maalattaisiin. 
Poikkeavan värisiä mökkejä ei siis tarvitse maalata uusilla sävyillä heti.

On suositeltavaa, että maalauksessa käytetään perinteisiä öljymaaleja tai 
keittomaaleja (punamulta/keltamulta).  Värisävyt on ilmoitettu NCS-kartaston 
mukaan. NCS-kartasto on pysyvä eikä muutu ajan myötä, kuten maalitehtaiden 
omat kartastot. Käytännössä kaikki maalitehtaat pystyvät sävyttämään maalit sen 
mukaisesti. Mukaan on kuitenkin otettu myös läheinen värisävy Tikkurilan 
Facade760 -kartaston mukaan. 

Värien valinta
Mökin väritys lähtee halutusta seinäväristä. Yksityiskohtia korostamaan valitaan 
haluttaessa seinävärin kanssa yhteensopivat sävyt listoille (ikkuna- ovi- ja 
nurkkalistat), ikkunanpokille ja -karmeille sekä oville.

Tämän mukaisesti on suunnitelmaan valittu kattaus seinävärejä ja ehdotuksia 
mahdollisista korostesävyistä. Valittuja sävyjä on mahdollista säätää hieman 
vaaleammaksi tai hieman tummemmaksi.

Koska värit eivät yleensä toistu oikein tulosteissa tai kuvaruudulla, yhdistys teettää 
maalatut värimallit valintaa helpottamaan. Myös maalikaupasta saatavat 
värikartastot antavat suuntaa, joskaan pienistä mallilapuista ei saa helposti oikeaa 
vaikutelmaa. Paras tulos tulee isosta mallista paikan päällä verraten.
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KUVAUS OVI, ESIMERKKI
NCS S TIKKURILA                  kartta 

Facade 760
SININEN Harmaataittoinen vaalea 

sininen

sävy NCS S 1030-R90B Q407 NCS S 1002-B

KELTAINEN Vaaleahko, maaväreihin 
pohjaava

sävy NCS S 1030-Y20R Q144 NCS S 2040-Y30R

PUNAINEN Roosa

sävy NCS S 1015-R10B Q342 NCS S 1000-N

HARMAA Lämmin harmaa

sävy NCS S 2000-N Q850 NCS S 5502-B
 

VIHREÄ Perinteinen vihreä,   
viileä, harmaataitto

sävy NCS S 2010-B90G Q545 NCS S 6030-B90G

TAITETTU 
VALKOINEN

Harmaataitto.   Vaaleana 
ensisijaisesti 
ikkuna/listaväri tms

sävy NCS S 1500-N      /         alla  
NCS S 1000-N

Q848      /                        alla 
Q854

PUNAMULTA  
Suositus: aito 
keittomaali

Voimakas perinteinen 
punainen

sävy NCS S 4050-Y80R Uula 40 Italianpunainen NCS S 2000-N

KELTAMULTA  
Suositus: aito 
keittomaali

Voimakas perinteinen 
kellanruskea

sävy NCS S 2040-Y30R Uula20/10 4:1 Keltamulta 
alla Q163 Tikkurila

NCS S 4040-Y80R
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OVIVÄREJÄ / TEHOVÄREJÄ

NCS S 1000-N NCS S 1002-B NCS S 2000-N NCS S 5502-B

NCS S 6030-B90G NCS S 2040-Y30R NCS S 4040-Y80R NCS S 2570-Y70R

NCS S 3010-Y40R NCS S 4020-B90G

IKKUNA- JA LISTAVÄREJÄ

NCS S 0500-N NCS S 1000-N
taitettu valkoinen taitettu valkoinen

Värit kuvaruudulla ja tulosteissa eivät yleensä toistu oikeina.
Maalattu malli on luotettava. Yhdistys teettää mallit tärkeimmistä sävyistä.

Seinävärin vaaleampi tai tummempi sävy tai joku 
ovi/tehoväreistä ovat myös mahdollisia.    
Kuitenkin yleisin on  taitettu valkoinen tai hyvin 
vaalea harmaa. 

Oven muusta seinästä poikkeava väri kertoo heti, missä on sisäänkäynti.

Erikoisuuksia kannattaa kuitenkin käyttää harkiten.
Täysin sävyttämätön valkoinen näyttää usein raa'alta eikä sovi varsinkaan isompiin pintoihin.
Alueelle luo yhtenäisyyttä kattomateriaali. Tummanharmaa rullahuopa on suositeltava.
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Tämä sivu esittää ideoinnin avuksi esimerkkejä siitä, miten mökkeihin voisi yhdistää
erilaisia koroste- ja tehovärejä. Vanhoissa rakennuksissa on usein hienoja ja joskus 
yllättäviäkin väriyhdistelmiä esimerkiksi ikkunoissa listoineen, räystään alusissa ja ovissa.

Myös pelkkä ikkunankarmi tai puite voi olla tehovärissä.
Usein on myös väritetty ikkuna/ovilistat ja nurkkalaudat seinävärin tummempaan asteeseen.
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