
Määräysnumero Ulkoasu selitys

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -
MÄÄRÄYKSET:

1.01
Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa 
huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin 
uudisrakentamisessa kuin ympäristön käsittelyssä.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. 

1.041

Erillispientalojen korttelialue. Tonteille saa rakentaa 
enintään yhden kaksiasuntoisen 
asuinrakennuksen.Korttelialueella on käytettävä 
väriltään ja materiaaliltaan toisiinsa sopivia julkisivu-
ja kattomateriaaleja sekä kattokaltevuuksia.

1.042

Erillispientalojen korttelialue. Tonteille saa rakentaa 
enintään yhden kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. 
Julkisivumateriaalina tulee käyttää vaalealla 
peittomaalilla käsiteltyä vaakalaudoitusta, vaaleaa 
rappausta tai kumpaakin. Kattomuoto tulee olla harja-
tai murrettu harjakatto. Kattomateriaalin tulee olla 
punaista tiiltä. Ikkunanpuitteet ja räystäiden otsalaudat 
tulee olla vaaleat. Alueelle on pyrittävä säilyttämään 
oleva kasvillisuus mahdollisimman hyvin.

1.043

Erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa 
enintään yhden kaksiasuntoisen asuinrakennuksen sekä 
saunan ja talousrakennuksia kerrosneliömetrin 
osoittaman määrän. Kaikessa rakentamisessa on 
otettava huomioon kulttuurihistoriallinen ympäristö.

1.044

Erillispientalojen korttelialue. Rakennuspaikalle saa 
rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen 
asuinrakennuksen. Asuinrakennuksen lisäksi saa 
rakentaa talousrakennuksia ja saunan. 
Uudisrakentamisessa ja korjaustoimenpiteissä tulee 
ottaa huomioon kulttuurihistoriallinen ympäristö. 
Korjaustoimenpiteissä tulee pyrkiä julkisivujen suhteen 
rakennuksen alkuperäisen ilmeen palauttamiseen.

3.01 Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa 
toiminnan kannalta tarpeellisen asunnon.

3.011

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 
Korttelialueelta on varattava yksi autopaikka 
kerrosalan 50 m2 kohti. Korttelialue on istutettava 
alueelle laadittavan erillisen maisemointisuunnitelman 
mukaisesti, joka tulee hyväksyttää rakennusluvan 
yhteydessä. Korttelialueelle ei saa rakentaa 



kerrosalaltaan 800 m2 suurempia 
päivittäistarvamyymälöitä. Korttelialueelle ei sallita 
ulkovarastointia. Ei koske tilapäistä paikoitusta.

5.01 Puisto.

7.01 Yleisen tien alue. 

7.08 Venesatama/venevalkama.

8.00 Uittotoimintaan varattu alue. Alueelle saa rakentaa 
toiminnan kannalta tarpeellisia rakennelmia ja laitteita. 

8.01 Vesivoimalaitosten alue. 

8.08 Suojaviheralue.

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 osa-alueen raja.

12.06 Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

12.10 Korttelin numero. 

12.11 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan 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. 

12.273 Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä 
kohdistuu. 

12.309 Ohjeellinen jäteveden pumppaamon rakennusala.

12.31 Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. 

12.311 Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunan.

12.312 Rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon.

12.3121 Ohjeellinen venevalkama. 

12.322 Alueen ylittävä silta. 

12.3221 Kadun tai liikennealueen alittava liikenneväylä.

12.3222 Määräaikainen uitonkäsittelyalue. Alueelle saa sijoittaa 
toiminnan kannalta tarpeellisia rakennelmia ja laitteita.

12.35 Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. 

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on 



12.37

rakennettava kiinni. 

12.44 Katu. 

12.46 Jalankululle varattu katu. 

12.51 Ajoyhteys. 

12.511 Ohjeellinen tontilla oleva ajoyhteys. 

12.5461 Ohjeellinen polku.

12.58 Johtoa varten varattu alueen osa.

12.5881 Rakennettavat rakennukset on liitettävä 
viemäriverkostoon kiinteistökohtaisella pumppaamolla. 

12.62 Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti. 

12.64

Merkintä osoittaa, että liikennealue on varustettava 
meluvallilla tai muulla melua estävällä rakenteella niin, 
että melutaso viereisellä korttelialueella /alueella saa 
olla korkeintaan 55 DBA.

12.642 Alueelle on rakennettava melueste. Melutaso 
viereisellä korttelialueella saa olla korkeintaan 55 dBA.



12.685 Maisemallisesti arvokas alue. 

12.6851
Luonnontilaisena säilytettävä alue. Alueella sallitaan 
vain sellaisia metsänhoitotoimenpiteitä, joilla ei 
vaaranneta alueen ominaispiirteiden säilymistä.

12.71 Alue, jolla ympäristö säilytetään. 

12.75 Suojeltava rakennus. 

12.7501

Suojeltava rakennus. Rakennuksen julkisivuja ei saa 
oleellisesti muuttaa. Rakennuksen julkisivuihin 
kohdistuvissa toimenpiteissä tulee olla yhteydessä 
Keski-Suomen museoon. 

13.01 AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET:

13.011 KL -korttelialueelle tulee varata 1 ap/40 m2 kohti. 

13.02 KLT -korttelialueella tulee varata 1 ap/50 m2 kohti. 

13.021 MUITA MÄÄRÄYKSIÄ: 

13.031

Kortteliin 6 liittyvät meluesteet tulee toteuttaa 
pääsääntöisesti aitatyyppisinä viereinen rakennettu 
ympäristö huomioiden. Kaikkien tämän asemakaava-
alueen meluesteiden rakentamiselle tarvitaan MRL:n 
128 §:n mukainen maisematyölupa.


