
Määräysnumero Ulkoasu selitys

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 

1.04
Erillispientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa yhden, korkeintaan kaksiasuntoisen 
asuinrakennuksen. 

1.041

Erillispientalojen korttelialue. Alueen rakennuspaikoille saa rakentaa yhden, enintään 
kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi alueelle saa rakentaa 
50 kem2 pienteollisuus- verstas- ja huoltotiloja. Alueella sallitaan ympäristöhäiriötä tuottamaton 
liiketoiminta. 

5.011
Lähivirkistysalue, jolla puustoa tulee säilyttää siten, että mm. liito-oravan kannalta riittävä puusto 
säilyy. Alueella ei saa tehdä maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä. Avohakkuita ei sallita.

5.02 Lähivirkistysalue. 

5.041
Lähivirkistysalue, jonka puustoa tulee säilyttää tai tilalle istuttaa uusia, alueelle luonteenomaisia 
lajeja siten, että alueen puistomainen luonne säilyy.

8.01 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. 

12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

12.02 Kaupunginosan raja.

12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. 

12.061 Tontin 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 jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman 
kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten yläpuolella olevasta tilasta 
kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 

12.1901
Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen toisen 
kerroksen alasta saa rakennuksen ensimmäisessä rinteeseen sijoittuvassa kerroksessa käyttää 
kerrosalaan luettavaksi tilaksi. 

12.412 Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. 

12.42 Istutettava alueen osa. 

12.47 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. 

12.511 Ohjeellinen ajoyhteys. 



12.54121 Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. 

12.546 Ohjeellinen ulkoilureitti.

12.580 Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

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

12.721
Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 pykälän perusteella suojeltuja liito-oravien 
lisääntymis- ja lehvähdyspaikkoja. Puusto tulee säilyttää tai hoitaa sitä niin, että liito-oravan 
pesäpuut ja liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. 

13.00

AUTOPAIKAT AP-,AO ja AO-1 tonteilla autopaikkoja on rakennettava vähintään 2 autopaikkaa 
asuntoa kohti. JULKISIVUT JA KATOT AO -korttelit 5-12, 14 (tontit 1-5 ja 9-14) ja 15 (tontit 1-13) 
Julkisivumateriaalin tulee olla vaalea puu tai kiviaines. Julkisivuissa saa käyttää alisteisesti 
harmaan tai ruskean sävyjä. Kattojen tulee olla tummanharmaan tai vihertävänharmaan sävyisiä 
harja-tai kaksoispulpettikattoja kaltevuudella 1:2,5 -1:3. 

13.001
AO -korttelit 13 ja 14 (tontit 6-8) Julkisivumateriaalin tulee olla puu, hirsijulkisivut sallitaan. 
Julkisivuissa tulee käyttää murrettuja värisävyjä. Kattojen tulee olla harmaita harja- tai 
kaksoispulpettikattoja kaltevuudella 1:2,5 -1:3. 

13.002

AO -korttelit 1-4, 15 (tontit 14-16) ja korttelit 20-22, sekä AP-tontit korttelissa 4. 
Julkisivumateriaalin tulee olla puu tai kiviaines. Julkisivuissa tulee käyttää murrettuja värisävyjä. 
Kattojen tulee olla harmaan tai murretun punaisen sävyisiä harja- tai kaksoispulpettikattoja 
kaltevuudella 1:2,5 -1:3. AO -korttelit 16-19 sekä AP -tontit korttelissa 16. Julkisivumateriaalin 
tulee olla puu tai kiviaines. Julkisivuissa tulee käyttää murrettuja värisävyjä. Kattojen tulee olla 
harmaan sävyisiä harja- tai kaksoispulpettikattoja kaltevuudella 1:2,5 -1:3. 

13.005

YLEISMÄÄRÄYKSET Rakennusten etäisyys naapuritontin rajasta tulee olla vähintään neljä (4) 
metriä mikäli kaavakartassa ei ole toisin määrätty. Rakennukset on porrastettava luonnollisen 
maanpinnan mukaisesti joko rakentamalla varsinaisen kerroksen alapuolelle kaavamerkinnän 
mukaisesti tai porrastamalla riittävästi rakennuksen pääkerrosta. Tulevan kehäväylän 
rakentamisen yhteydessä tulee huolehtia kortteleiden 16-20 piha-alueiden melunsuojauksesta. 
Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien tilojen viemäröinti tulee hoitaa kiinteistökohtaisin 
pumppaamoin. 

15.014 Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 


