
Määräysnumero Ulkoasu selitys

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -
MÄÄRÄYKSET:

1.04 Erillispientalojen korttelialue. 

5.02 Lähivirkistysalue. 

5.021
Lähivirkistysalue, jolla puusto tulee säilyttää tai hoitaa 
siten, että mm. liito-oravan kannalta riittävä puusto 
säilytetään.

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. 

12.062 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja. 

12.08 Kaupunginosan numero.



12.10 Korttelin numero. 

12.1102 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin numero. 

12.12 Kadun nimi. 

12.13 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

12.132

Lukusarja, jossa edellinen luku osoittaa korttelialueen 
tonttikohtaisen sallitun päärakennuksen kerrosalan 
neliömetreissä ja jälkimmäinen luku tonttikohtaisen 
sallitun saunarakennuksen kerrosalan neliömetreissä. 

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

12.1921

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, 
kuinka suuren osan rakennuksen toisen kerroksen 
alasta saa rakennuksen ensimmäisessä, rinteeseen 
sijoittuvasssa kerroksessa käyttää kerrosalaan 
luettavaksi tilaksi. Alleviivaus osoittaa ehdottomasti 
käytettävän kerrosluvun. 

12.27 Rakennusala. 

12.271 Ohjeellinen rakennusala. 

12.309 Ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitteiden rakennusala. 

12.31

Rakennusala, jolla sijaitsee kulttuurihistoriallisesti 
arvokas rakennus. Rakennuksen muutos ja/tai 
korjaustöistä tulee pyytää Keski-Suomen museon 
lausunto.



12.3111
Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa 
saunarakennuksen. Saunarakennuksen saa perustellusta 
syystä sijoittaa ohjeellisesta rakennusalasta poiketen. 

12.32 Talous- ja varastorakennuksen rakennusala.

12.35 Päärakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. 

12.37 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon 
asuinrakennuksen pääty on rakennettava kiinni. 

12.414 Ohjeellinen venevalkama-alueeksi varattu alueen osa. 

12.415 Ohjeellinen hulevesijärjestelmälle varattu alueen osa. 

12.42 Istutettava alueen osa.

12.420

Istutettava alueen osa. Jokaisella tontilla tulee säilyttää 
ja tarvittaessa istuttaa vähintään kolme kookasta puuta. 
Rannan puoleinen piha tulee säilyttää 
maastonmuodoiltaan ja puustoltaan luonnonmukaisena. 

12.44 Katu. 

12.47 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. 

12.546 Ohjeellinen maisemaan soveltuva kapeahko 
ulkoilureitti. 

Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään 



12.7017

rakennettuun kulttuuriympäristöön. 

12.99 AUTOPAIKAT:

13.00 AO-tonteille autopaikkoja on rakennettava vähintään 2 
ap/asunto. 

13.02 JULKISIVUT JA KATOT: 

13.04

AO-korttelialueilla rakennusten pääasiallinen 
julkisivumateriaali tulee olla puuverhous, joka on 
pintakäsitelty peittomaalilla. Mahdollisia värisävyjä 
ovat punaokra, italianpunainen, falunpunainen tai 
ruskean umbran sävyt ja tehostevärinä harmaa. 

13.041

AO-korttelialueilla tulee asuinrakennusten kattojen olla 
yksinkertaisia, symmetrisiä, katua vasten 
poikkisuuntaisia harjakattoja, joiden kattokulma 
vaihtelee välillä 1:2-1:3. Autotallien ja -katosten katot 
tulee olla tasakattoisia tai loivia pulpettikattoja. 
Kattomateriaalina tulee olla keskiharmaa tai tumma 
huopa- tai peltikate. 

13.043 PIHA-ALUEET JA MAASTON MUOTOILU: 

13.074 Autosuojan tulee sijoittua rakennuksen päämassaan.

13.075

Rakennukset tulee rinnetonteilla sopeuttaa olemassa 
oleviin maastonmuotoihin rakentamalla osittainen 
kellarikerros tai vastaava tai porrastamalla riittävästi 
rakennuksen pääkerrosta. 

13.09220 Tonttien väliset rajat tulee aidata pensasaidoilla. 

13.0923
Rakennukset tulee sijoittaa siten, että riittävä osa 
oleskelu- ja leikkialueista jää melukatveeseen, jossa 
melutaso ei ylitä 55 dB(A). 



14.01

Asuinrakennusten lounais-, länsi- ja luoteispuoleisten 
ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava 
sellainen, että melutaso sisällä alittaa valtioneuvoston 
päätöksen n:o 993/1992 mukaiset ohjearvot. 

14.02

Kortteleiden 205 ja 206 AO-tonteille voidaan rakentaa 
pinta-alaltaan enintään 15 m2 suuruinen laituri, jonka 
enimmäispituus on 10 m. Laiturin etäisyys 
naapuritontin rajoista tulee olla vähintäään 5 m. 

14.03 Alueella eivät rakennusten alimmat lattiakorot saa olla 
tason +80.94(N2000) alapuolella. 

14.04 Padotuskorkeuden alapuolelta viemäriin liittyminen 
tulee hoitaa kiinteistökohtaisella pumppaamolla. 

14.06
Kaava-alueen AO-korttelialueille on laadittu 
rakentamistapaohjeet, jotka ohjaavat korttelialueiden 
toteuttamisessa. 

15.014 Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan 
yhteydessä. 


