
Määräysnumero Ulkoasu selitys

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -
MÄÄRÄYKSET:

1.012 Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten 
korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 

1.041 Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle 
saadaan rakennusalalle rakentaa yksi asuinrakennus. 

1.061

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. 
Suluissa olevat numerot osoittavat korttelin ja tontit, 
joiden yhteisiä oleskelu- ja leikkitiloja sekä muita 
yhteistiloja, kuten ulkoiluvälinevarastoja alueelle 
voidaan rakentaa. 

5.02
Lähivirkistysalue, joka on säilytettävä 
luonnonmukaisena. Alueella sallitaan vain 
maisemanhoidon kannalta välttämättömät toimenpiteet. 

5.04 Urheilu- ja virkistyspalvelualue.

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. 

12.08 Kaupunginosan numero.

12.10 Korttelin numero. 

12.1101 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. 

12.192
Alleviivattu roomalainen numero, joka osoittaa 
rakennuksen tai sen osan ehdottomasti käytettävän 
kerrosluvun. 

12.1921

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

12.20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. 



12.27 Rakennusala. 

12.271 Ohjeellinen rakennusala. 

12.308 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitteiden rakennusala. 

12.309 Ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitteiden rakennusala. 

12.311
Rakennusala yksikerroksista talousrakennusta varten. 
Rakennukseen saa sijoittaa autotalli-, varasto-, sauna-
ym. asumista palvelevia tiloja. 

12.35 Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. 

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

12.414 Ohjeellinen venevalkama-alueeksi varattu alueen osa. 

12.4141 Ohjeellinen alueen osa, jolla saa olla ryhmäpuutarhoja 
ja/tai palstaviljelyä.

12.4142 Ohjeellinen alueen osa, jonne saa sijoittaa jätteiden 
yhteiskeräyspisteen. 

12.42 Istutettava alueen osa. 

Istutettava alueen osa. Alueella tulee säilyttää sen 
luontainen kasvillisuus. Vain maisemanhoidon 



12.422

kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Alueella ei 
saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä. 

12.44 Katu. 

12.46 Jalankululle varattu katu. 

12.545 Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle 
varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu. 

12.546 Ohjeellinen puistopolku.

12.551 Ohjeellinen pysäköimispaikka. 

12.580 Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

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

12.68 Vaara-alueen raja. 

12.681 Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue. 

12.721 Suojeltava alue, jolla ei saa suorittaa luonnontilaa 
muuttavia toimenpiteitä. 

Korttelikohtaiset pysäköintimääräykset: Autopaikkoja 
tulee rakentaa AKPY -korttelissa vähintään 1 



12.9999

autopaikka 80 asuinkerrosalaneliömetriä kohti, 1 
autopaikka 250 palveluasumiskerrosalaneliömetriä 
kohti ja 1 autopaikka 50 
liikerakentamiskerrosalaneliömetriä kohti. AO- ja AP-
kortteleissa autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 2 
kpl/asunto. 

13.00
Säynätsalon Koulunrannan erityismääräyksiä koskien 
julkisivuja, kattoja ja maanpinnan käsittelyä sekä 
rakennusten sijoittelua tontille:

13.001

AKPY -korttelissa 74 Julkisivut: päärakennusten tulee 
olla pääosin valkoiseksi rapattua tai slammattua 
kiviainesta. Tehosteväreinä puuosissa voidaan käyttää 
tummin sävyin käsiteltyä vaakasuuntaista puuta. 
Rakennusten julkisivuihin saa sijoittaa 
aurinkopaneeleja/keräimiä seinäpinnan suuntaisesti. 
Katot: kattojen tulee olla harmaita pulpettikattoja. 
Kattokaltevuus ei saa olla loivempi kuin 1:3. Katoille 
saa sijoittaa aurinkopaneeleja/keräimiä kattojen 
lappeiden suuntaisesti. Maanpinnan käsittely: 
Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin maaston 
muotoihin rakentamalla osittaisen kellarikerroksen tai 
porrastamalla rakennuksen ensimmäistä maantasossa 
olevaa kerrosta riittävästi. Tonteille saa asentaa 
rakenteita ja laitteita, joilla hyödynnetään 
aurinkoenergiaa. 

13.002

AP -korttelissa 74 Julkisivut: päärakennusten tulee olla 
pääosin valkoiseksi rapattua tai slammattua kiviainesta. 
Tehosteväreinä puuosissa voidaan käyttää tummin 
sävyin käsiteltyä vaakasuuntaista puuta. Rakennusten 
julkisivuihin saa sijoittaa aurinkopaneeleja/ keräimiä 
seinäpinnan suuntaisesti. Rakennuksen päämassa tulee 
porrastaa vähintään kolmeen toisissaan kiinni olevaan 
osaan. Katot: kattojen tulee olla harmaita 
pulpettikattoja. Kattokaltevuus ei saa olla loivempi 
kuin 1:3. Katoille saa sijoittaa 
aurinkopaneeleja/keräimiä kattojen lappeiden 
suuntaisesti. Maanpinnan käsittely: Rakennukset tulee 
sopeuttaa olemassa oleviin maaston muotoihin 
rakentamalla osittaisen kellarikerroksen tai 
porrastamalla rakennuksen ensimmäistä maantasossa 
olevaa kerrosta riittävästi. Tonteille saa asentaa 
rakenteita ja laitteita, joilla hyödynnetään 
aurinkoenergiaa. 

AO -korttelissa 75 Julkisivut: julkisivujen pinnan tulee 
olla pääosin vaakasuuntaista puuta. Mikäli puupintaa 
käsitellään, tulee puun olla tervattua, tervamaalattua tai 
vastaavasti tummin sävyin käsiteltyä. Täydentävät puu-
ja rakennusosat tulee olla sävyltään tummia. 
Rakennusten julkisivuihin saa sijoittaa 
aurinkopaneeleja/keräimiä seinäpinnan suuntaisesti. 
Katot: kattojen tulee olla harmaita kattohuopapintaisia 
pulpettikattoja. Kattokaltevuus ei saa olla loivempi 



13.003

kuin 1:3. Katoille saa sijoittaa 
aurinkopaneeleja/keräimiä kattojen lappeiden 
suuntaisesti. Päärakennuksen yhteyteen rakennetun 
autotallin, autokatoksen ja/tai talousrakennuksen 
katolle saa rakentaa kattoterassin. Maanpinnan 
käsittely: Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin 
maaston muotoihin rakentamalla osittaisen 
kellarikerroksen tai porrastamalla rakennuksen 
ensimmäistä maantasossa olevaa kerrosta riittävästi. 
Tonteille saa asentaa rakenteita ja laitteita, joilla 
hyödynnetään aurinkoenergiaa. 

13.004

AO -korttelissa 76 Julkisivut: julkisivujen pinnan tulee 
olla pääosin vaakasuuntaista puuta. Mikäli puupintaa 
käsitellään, tulee puun olla tervattua, tervamaalattua tai 
vastaavasti tummin sävyin käsiteltyä. Täydentävät puu-
ja rakennusosat tulee olla sävyltään tummia. 
Rakennusten julkisivuihin saa sijoittaa 
aurinkopaneeleja/keräimiä seinäpinnan suuntaisesti. 
Katot: kattojen tulee olla harmaita kattohuopapintaisia 
pulpettikattoja. Kattokaltevuus ei saa olla loivempi 
kuin 1:3. Katoille saa sijoittaa 
aurinkopaneeleja/keräimiä kattojen lappeiden 
suuntaisesti. Päärakennuksen yhteyteen rakennetun 
autotallin, autokatoksen ja/tai talousrakennuksen 
katolle saa rakentaa kattoterassin. Rakennusten 
sijoittelu: Päärakennuksen tai talousrakennuksen 
yhteyteen tulee rakentaa pinta-alaltaan vähintään 10 
m2 lasikatettu tila, jota voi käyttää esimerkiksi 
kasvihuoneena. Maanpinnan käsittely: Tonteille saa 
asentaa rakenteita ja laitteita, joilla hyödynnetään 
aurinkoenergiaa. 

13.005

AP -korttelissa 77 Julkisivut: päärakennusten tulee olla 
pääosin valkoiseksi rapattua tai slammattua kiviainesta. 
Tehosteväreinä puuosissa voidaan käyttää tummin 
sävyin käsiteltyä vaakasuuntaista puuta. Rakennusten 
julkisivuihin saa sijoittaa aurinkopaneeleja/keräimiä 
seinäpinnan suuntaisesti. Rakennuksen päämassa tulee 
porrastaa vähintään kolmeen toisissaan kiinni olevaan 
osaan. Porrastettujen rakennusmassojen etelän 
puoleisten julkisivujen tulee suuntautua suoraan 
etelään. Katot: kattojen tulee olla harmaita 
pulpettikattoja. Katemateriaalin tulee olla kattotiili. 
Kattokaltevuus ei saa olla loivempi kuin 1:3. Katoille 
saa sijoittaa aurinkopaneeleja/keräimiä kattojen 
lappeiden suuntaisesti. Päärakennuksen yhteyteen 
rakennetun autotallin, autokatoksen ja/tai 
talousrakennuksen katolle saa rakentaa kattoterassin. 
Maanpinnan käsittely: Rakennukset tulee sopeuttaa 
olemassa oleviin maaston muotoihin rakentamalla 
osittaisen kellarikerroksen tai porrastamalla 
rakennuksen ensimmäistä maantasossa olevaa kerrosta 
riittävästi. Tonteille saa asentaa rakenteita ja laitteita, 
joilla hyödynnetään aurinkoenergiaa. AO -korttelissa 
78 Julkisivut: julkisivujen pinnan tulee olla pääosin 



vaakasuuntaista puuta. Mikäli puupintaa käsitellään, 
tulee puun olla tervattua, tervamaalattua tai vastaavasti 
tummin sävyin käsiteltyä. Täydentävät puu- ja 
rakennusosat tulee olla sävyltään tummia. Myös hirsi 
julkisivumateriaalina on mahdollinen jos se toteutetaan 
tasanurkkaisena. Rakennusten julkisivuihin saa 
sijoittaa aurinkopaneeleja/keräimiä seinäpinnan 
suuntaisesti. 

13.006

Katot: Kattojen tulee olla harmaita kattohuopapintaisia 
pulpetti-, kaksoispulpetti- tai harjakattoja 
kattokaltevuudella 1:2,5 -1:3. Katoille saa sijoittaa 
aurinkopaneeleja/keräimiä kattojen lappeiden 
suuntaisesti. Maanpinnan käsittely: Rakennukset tulee 
sopeuttaa olemassa oleviin maaston muotoihin 
rakentamalla osittaisen kellarikerroksen tai 
porrastamalla rakennuksen ensimmäistä maantasossa 
olevaa kerrosta riittävästi. Tonteille saa asentaa 
rakenteita ja laitteita, joilla hyödynnetään 
aurinkoenergiaa. Rantaan voidaan sijoittaa yksi kelluva 
laituri. AO -korttelissa 79 Julkisivut: julkisivujen 
pinnan tulee olla pääosin vaakasuuntaista puuta. Mikäli 
puupintaa käsitellään, tulee puun olla tervattua, 
tervamaalattua tai vastaavasti tummin sävyin 
käsiteltyä. Täydentävät puu- ja rakennusosat tulee olla 
sävyltään tummia. Myös hirsi julkisivumateriaalina on 
mahdollinen jos se toteutetaan tasanurkkaisena. 
Rakennusten julkisivuihin saa sijoittaa 
aurinkopaneeleja/keräimiä seinäpinnan suuntaisesti. 

13.007

Katot: Kattojen tulee olla harmaita kattohuopapintaisia 
pulpetti-, kaksoispulpetti- tai harjakattoja 
kattokaltevuudella 1:2,5 -1:3. Katoille saa sijoittaa 
aurinkopaneeleja/keräimiä kattojen lappeiden 
suuntaisesti. Maanpinnan käsittely: Rakennukset tulee 
sopeuttaa olemassa oleviin maaston muotoihin 
rakentamalla osittaisen kellarikerroksen tai 
porrastamalla rakennuksen ensimmäistä maantasossa 
olevaa kerrosta riittävästi. Tonteille saa asentaa 
rakenteita ja laitteita, joilla hyödynnetään 
aurinkoenergiaa. Rantaan voidaan sijoittaa yksi kelluva 
laituri. 

13.008

Korttelissa 2 tontilla 3 (uusi AP-alue vanhan korttelin 
yhteydessä) Julkisivut: päärakennusten tulee olla 
pääosin valkoiseksi rapattua tai slammattua kiviainesta. 
Tehosteväreinä puuosissa voidaan käyttää tummin 
sävyin käsiteltyä vaakasuuntaista puuta. Rakennusten 
julkisivuihin saa sijoittaa aurinkopaneeleja/keräimiä 
seinäpinnan suuntaisesti. Rakennuksen päämassa tulee 
porrastaa vähintään kolmeen toisissaan kiinni olevaan 
osaan. Katot: Kattojen tulee olla punaisia harjakattoja. 
Katemateriaalin tulee olla kattotiili. Kattokaltevuuden 
tulee olla täsmälleen sama kuin Virkalan talon 
kattokaltevuus. Maanpinnan käsittely: Tonteille saa 
asentaa rakenteita ja laitteita, joilla hyödynnetään 
aurinkoenergiaa. 



13.01

AH -korttelissa 80 Julkisivut: julkisivujen pinnan tulee 
olla pääosin vaakasuuntaista puuta. Mikäli puupintaa 
käsitellään, tulee puun olla tervattua, tervamaalattua tai 
vastaavasti tummin sävyin käsiteltyä. Täydentävät puu-
ja rakennusosat tulee olla sävyltään tummia. Myös hirsi 
julkisivumateriaalina on mahdollinen jos se toteutetaan 
tasanurkkaisena. Rakennusten julkisivuihin saa 
sijoittaa aurinkopaneeleja/keräimiä seinäpinnan 
suuntaisesti. Katot: Kattojen tulee olla harmaita 
kattohuopapintaisia pulpetti-, kaksoispulpetti- tai 
harjakattoja kattokaltevuudella 1:2,5 -1:3. Katoille saa 
sijoittaa aurinkopaneeleja/keräimiä kattojen lappeiden 
suuntaisesti. Maanpinnan käsittely: Rakennukset tulee 
sopeuttaa olemassa oleviin maaston muotoihin 
rakentamalla osittaisen kellarikerroksen tai 
porrastamalla rakennuksen ensimmäistä maantasossa 
olevaa kerrosta riittävästi.Tonteille saa asentaa 
rakenteita ja laitteita, joilla hyödynnetään 
aurinkoenergiaa. Rantaan voidaan sijoittaa yksi kelluva 
laituri. 

13.011

Määräykset, jotka koskevat kaikkia kortteleita: 
Alueella eivät uudisrakennusten alimmat lattiakorot saa 
olla tason +80,94(N2000) alapuolella. Kiinteistöjen 
tulee liittyä kaukolämpöön (MRL 57 a pykälä). 
Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien tilojen 
viemäröinti tulee hoitaa kiinteistökohtaisin 
pumppaamoin. 

14.012

Alue kuuluu tärkeään pohjavesialueeseen (Säynätsalon 
pohjavesialue). Rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä ennen rakentamista pohjaveden pintataso 
tontilla ja rakennus on perustettava siten, ettei 
rakentaminen vaikuta pohjaveden korkeuteen ja 
laatuun. 

15.014 Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan 
yhteydessä. 


