
Määräysnumero Ulkoasu selitys

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -
MÄÄRÄYKSET:

1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 

1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. 

5.02 Lähivirkistysalue. 

8.01 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten alue. 

11.00 Vesialue.

12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

12.04 Osa-alueen raja.

12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.



12.06 Ohjeellinen tontin raja.

12.10 Korttelin numero. 

12.11 Ohjeellisen tontin numero. 

12.12 Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen 
alueen nimi. 

12.13 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

12.17
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 
kerrosluvun. 

12.19

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, 
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen 
alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan 
luettavaksi tilaksi. 

12.191

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, 
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen 
alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan 
laskettavaksi tilaksi. 

12.20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. 

12.27 Rakennusala. 

12.271 Ohjeellinen rakennusala. 

Luonnontilaisena säilytettävä ranta-alue. Rantaviivaa ei 



12.313

saa muokata. Laiturit saavat olla enintään 15 m pitkiä 
ja 15 m2:n suuruisia.

12.35 Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. 

12.37 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on 
rakennettava kiinni. 

12.412 Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen 
osa. 

12.414 Ohjeellinen venevalkama.

12.42 Istutettava alueen osa. 

12.44 Katu. 

12.47 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. 

12.54121 Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 
polku.

12.542 Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 
osa.

12.5461 Ohjeellinen polku.



12.55 Pysäköimispaikka.

12.58 Johtoa varten varattu alueen osa.

12.5881 Rakennettavat rakennukset on liitettävä 
viemäriverkostoon kiinteistökohtaisella pumppaamolla. 

12.63 Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää 
ajoneuvoliittymää.

13.000 Kaavakohtaiset yleismääräykset:

13.001
Rakentamistapa kaikissa rakennuksissa: Katon tulee 
olla joko harja- tai murrettuharjakatto. Julkisivuvärien 
tulee olla murrettuja, neon värejä ei sallita.

13.002

Kortteli 46: Kattomateriaali konesaumattu pelti tai 
huopa, väri punainen. Julkisivumateriaali pääosin 
puuta. Mahdollisissa erillisissä rantasaunoissa/-vajoissa 
voidaan käyttää myös turve- tai puukatetta.

13.003

Kortteli 47: AP-alue tulee toteuttaa yhtenä 
kokonaisuutena. Alueelle tulee laatia yhtenäinen 
värityssuunnitelma rakennuslupavaiheessa. 
Kattomateriaali konesaumattu pelti tai huopa, väri 
tummanharmaa tai mattamusta. Julkisivumateriaali 
pääosin kiviainesta.

13.004 Korttelit 48 ja 49: kattomateriaali konesaumattu pelti 
tai huopa, väri punainen.

13.005 Kortteli 50 ja 51: Kattomateriaali konesaumattu pelti 
tai huopa, väri tummanharmaa tai mattamusta.

13.006

Korttelit 52 ja 53: AR-korttelialueelle tulee laatia 
yhtenäinen värityssuunnitelma rakennuslupavaiheessa. 
Kattomateriaali konesaumattu pelti tai huopa, väri 
tummaharmaa tai mattamusta. Julkisivumateriaali 
pääosin kiviaines.



13.007

Korttelit 54 ja 55: Kattomateriaali konesaumattu pelti 
tai huopa, väri punainen. Julkisivumateriaalina on 
käytettävä puuta. Tontit tulee aidata ainakin katuihin 
rajoittuvilta osilta. Aidat tulee tehdä pääosin puusta ja 
niiden on oltava toisiinsa sopivia.

13.01 Autopaikat: AP- ja AR-korttelialueilla tulee varata 1,5 
ap / asunto.


