
Määräysnumero Ulkoasu selitys

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -
MÄÄRÄYKSET: 

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. 

5.02 Lähivirkistysalue. 

12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

12.02 Kaupunginosan raja.

12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

12.04 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. 

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

12.19

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

12.191

Kirjain roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, että 
ullakon tasolle tulee rakentaa kerrosalaan 
rakennettavaa tilaa vähintään 50 - prosenttia 
rakennuksen suurimman kerroksen alasta.

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

12.20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. 

12.27 Rakennusala. 

12.309 Ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitteiden rakennusala. 

12.31 Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. 

12.321 Ohjeellinen auton säilytyspaikan rakennusala. 



12.3211 Auton säilytyspaikan tai talousrakennuksen 
rakennusala. 

12.351 Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. 

12.352 Rakennuksen katon päälappeen noususuunta. 

12.412 Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen 
osa. 

12.42 Istutettava alueen osa. 

12.43 Istutettava puurivi. 

12.442 Katu. 

12.521
Historiallinen tie. Tien linjausta ja rakennetta 
koskevista muutoksista on neuvoteltava 
museoviranomaisen kanssa. 

12.543 Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle 
varattu alueen osa.

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

12.546 Ohjeellinen puistopolku.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää 



12.63

ajoneuvoliittymää.

12.68 Vaara-alueen raja.

12.72

Suojeltava alue. Lähivirkistysalueen osa, jolla maaperä, 
puusto ja muu kasvillisuus säilytetään luonnontilassa. 
Voimajohdon reunavyöhykkeellä, enintään 23 metrin 
päässä voimajohdon keskilinjasta sijaitsevalla alueella, 
saa voimajohdon käyttövarmuuden turvaamiseksi 
puustoa käsitellä luontoarvot huomioiden lyhentämällä 
yksittäisten puiden latvoja. 

13.000

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET: 
PYSÄKÖINTIMÄÄRÄYKSET: AO- ja AKR -
kortteleissa autopaikkoja on rakennettava vähintään 
2ap/asunto 

13.001

KORTTELIKOHTAISET JULKISIVU-, KATTO- JA 
MAANKÄSITTELYMÄÄRÄYKSET: AO-
kortteleissa 48-49: - Julkisivujen tulee olla vaaleita. -
Kattojen tulee olla punaisia harja- tai 
kaksoispulpettikattoja kattokaltevuudella 1:2,5-1:3. 
Katemateriaalin tulee olla ensisijaisesti kattotiiltä tai 
betonikattotiiltä. - Rakennukset tulee sopeuttaa 
olemassa oleviin maastonmuotoihin rakentamalla 
osittainen kellarikerros tai porrastamalla riittävästi 
rakennuksen pääkerrosta. Rakennusten näkyvä 
sokkeliosuus ei saa ulottua yhtä metriä korkeammalle 
maanpinnasta. 

13.002

AO-kortteleissa 50, 52, 55-57 ja 62-64: - Julkisivujen 
tulee olla pääosin valkoisia tai vaalean harmaita. 
Julkisivuissa tulee ensisijaisesti suosia vaakasuuntaisen 
puumateriaalin käyttöä. - Kattojen tulee olla punaisia 
harja- tai kaksoispulpettikattoja kattokaltevuudella 
1:2,5-1:3. Katemateriaalin tulee olla ensisijaisesti 
kattotiiltä tai betonikattotiiltä. - Rakennukset tulee 
sopeuttaa olemassa oleviin maastonmuotoihin 
rakentamalla osittainen kellarikerros tai porrastamalla 
riittävästi rakennuksen pääkerrosta. Rakennusten 
näkyvä sokkeliosuus ei saa ulottua yhtä metriä 
korkeammalle maanpinnasta. 

13.003

AO-kortteleissa 53, 58 ja 59 - Julkisivujen tulee olla 
pääosin valkoisia tai vaalean harmaita - Kortteleissa 58 
ja 59 tulee tontit rajata Sääksvuorentien suuntaan 
valkoisella vaakasuuntaisella puuaidalla ja/tai 
talousrakennuksella. - Kattojen tulee olla punaisia 
harjakattoja tai kaksoispulpettikattoja 
Kattokaltevuudella 1:3. Katemateriaalin tulee olla 
ensisijaisesti kattotiiltä tai betonikattotiiltä. -



Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin 
maastonmuotoihin rakentamalla osittainen 
kellarikerros tai porrastamalla riittävästi rakennuksen 
pääkerrosta. Rakennusten näkyvä sokkeliosuus ei saa 
ulottua yhtä metriä korkeammalle maanpinnasta. 

13.004

AO-kortteleissa 51, 54, 60 ja 61: - Julkisivujen tulee 
olla vaaleaksi peittomaalattua vaakasuuntaista puuta. 
Värien tulee olla luonnonvärejä tai maavärejä, kuten 
harmaa, vihreä, ruskea tai valkoinen. - Kattojen tulee 
olla punaisia harjakattoja tai kaksoispulpettikattoja 
kaltevuudella1:2,5-1:3. Katemateriaalin tulee olla 
ensisijaisesti kattotiiltä tai betonikattotiiltä. -
Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin 
maastonmuotoihin rakentamalla osittainen 
kellarikerros tai porrastamalla riittävästi rakennuksen 
pääkerrosta. Rakennusten näkyvä sokkeliosuus ei saa 
ulottua yhtä metriä korkeammalle maanpinnasta. 

13.005

AO-korttelissa 66: - Julkisivujen tulee olla vaaleita -
Päärakennuksen Kakluunikadun puoleisen julkisivun 
osaksi tulee rakentaa 10-20m2 katettu oleskelukuisti. 
Oleskelukuisti saa olla lasitettu. - Kattomuodon tulee 
päärakennuksissa olla punainen 
mansardikatto/taitekatto. Käytettävän kattomateriaalin 
tulee olla ensisijaisesti kattotiiltä tai betonikattotiiltä. -
Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin 
maastonmuotoihin rakentamalla osittainen 
kellarikerros tai porrastamalla riittävästi rakennuksen 
pääkerrosta. Rakennusten näkyvä sokkeliosuus ei saa 
ulottua yhtä metriä korkeammalle maanpinnasta. 

13.006

AO-kortteleissa 65 ja 67: - Julkisivujen tulee olla 
vaaleita - Kattojen tulee olla punaisia harjakattoja tai 
kaksoispulpettikattoja kattokaltevuudella 1:3. 
Käytettävän materiaalin tulee olla ensisijaisesti 
kattotiiltä tai betonikattotiiltä.. - Rakennukset tulee 
sopeuttaa olemassa oleviin maastonmuotoihin 
rakentamalla osittainen kellarikerros tai porrastamalla 
riittävästi rakennuksen pääkerrosta. Rakennusten 
näkyvä sokkeliosuus ei saa ulottua yhtä metriä 
korkeammalle maanpinnasta. 

13.007

AKR-korttelissa 68: - Julkisivujen tulee olla pääosin 
tumman harmaita. Rakennusmateriaalin tulee olla 
ensisijaisesti vaakasuuntainen puu. - Kattojen tulee olla 
tumman harmaita tai mustia. - Korttelin 
pihajärjestelyissä tulee huomioida esteettömyys. 

13.01

AO-korttelissa 69: - Julkisivujen tulee olla vaaleita. 
Värien tulee olla luonnonvärejä tai maavärejä, kuten 
harmaa, vihreä, ruskea tai valkoinen. - Kattojen tulee 
olla tumman harmaita harjakattoja tai 
kaksoispulpettikattoja kattokaltevuudella 1:2,5-1:3. 
Katemateriaalin tulee olla ensisijaisesti kattotiiltä tai 
betonikattotiiltä.. - Rakennukset tulee sopeuttaa 
olemassa oleviin maastonmuotoihin rakentamalla 
osittainen kellarikerros tai porrastamalla riittävästi 



rakennuksen pääkerrosta. Rakennusten näkyvä 
sokkeliosuus ei saa ulottua yhtä metriä korkeammalle 
maanpinnasta. 

13.02

AO-kortteleissa 74 ja 80: - Julkisivujen tulee olla 
pääosin tumman harmaaksi tai tumman ruskeaksi 
käsiteltyä puuta. - Kattojen tulee olla tumman harmaita 
pulpettikattoja - Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa 
oleviin maastonmuotoihin rakentamalla osittainen 
kellarikerros tai porrastamalla riittävästi rakennuksen 
pääkerrosta. Päärakennukset tulee perustaa pääosin tai 
kokonaan teräs- tai betoni- tai teräsrakenteisten 
pilareiden varaan (rossipohja). Maaperä tulee säilyttää 
tonteilla mahdollisimman alkuperäisenä niillä osin 
tonttia, johon ei rakenneta rakennusta. 

13.021

AO-kortteleissa 75, 77 ja 82 - Julkisivujen tulee olla 
valkoiseksi peittomaalattua vaakasuuntaista puuta. -
Kattojen tulee olla tumman harmaita harjakattoja tai 
kaksoispulpettikattoja kattokaltevuudella 1:2,5-1:3. 
Katemateriaalin tulee olla ensisijaisesti kattotiiltä tai 
betonikattotiiltä.. - Rakennukset tulee sopeuttaa 
olemassa oleviin maastonmuotoihin rakentamalla 
osittainen kellarikerros tai porrastamalla riittävästi 
rakennuksen pääkerrosta. Päärakennukset tulee 
perustaa pääosin tai kokonaan teräs- tai betoni- tai 
teräsrakenteisten pilareiden varaan (rossipohja). 
Maaperä tulee säilyttää tonteilla mahdollisimman 
alkuperäisenä niillä osin tonttia, johon ei rakenneta 
rakennusta. 

13.031

AO-korttelissa 76 - Julkisivujen tulee olla vaaleaa 
peittomaalattua vaakasuuntaista puuta. Värien tulee 
olla luonnonvärejä tai maavärejä, kuten harmaa, vihreä, 
ruskea tai valkoinen. - Kattojen tulee olla tumman 
harmaita harjakattoja tai kaksoispulpettikattoja 
kattokaltevuudella 1:2,5-1:3. Käytettävän materiaalin 
tulee olla ensisijaisesti kattotiiltä tai betonikattotiiltä. -
Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin 
maastonmuotoihin rakentamalla osittainen 
kellarikerros tai porrastamalla riittävästi rakennuksen 
pääkerrosta. Päärakennukset tulee perustaa pääosin tai 
kokonaan teräs- tai betoni- tai teräsrakenteisten 
pilareiden varaan (rossipohja). Maaperä tulee säilyttää 
näissä kortteleissa ja tonteilla mahdollisimman 
alkuperäisenä niillä osin tonttia, johon ei rakenneta 
rakennusta. Tonteilla 76-12 ja 76-13 rakennuksia ei ole 
pakko perustaa osittainkaan rossipohjamenetelmällä. 

13.032

AO-korttelissa 79: - Julkisivujen tulee olla vaaleaa 
peittomaalattua vaakasuuntaista puuta. Värien tulee 
olla luonnonvärejä tai maavärejä, kuten harmaa, vihreä, 
ruskea tai valkoinen. - Kattojen tulee olla tumman 
harmaita harjakattoja tai kaksoispulpettikattoja 
kattokaltevuudella 1:2,5-1:3. Katemateriaalin tulee olla 
ensisijaisesti kattotiiltä tai betonikattotiiltä. -
Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin 



maastonmuotoihin rakentamalla osittainen 
kellarikerros tai porrastamalla riittävästi rakennuksen 
pääkerrosta. Rakennusten näkyvä sokkeliosuus ei saa 
ulottua yhtä metriä korkeammalle maanpinnasta. 

13.04

AO-kortteleissa 78 ja 81: - Julkisivujen tulee olla 
pääosin valkoisia tai vaalean harmaita - Kattojen tulee 
olla tumman harmaita harjakattoja tai 
kaksoispulpettikattoja kattokaltevuudella 1:2,5-1:3. 
Katemateriaalin tulee olla ensisijaisesti kattotiiltä tai 
betonikattotiiltä. - Rakennukset tulee sopeuttaa 
olemassa oleviin maastonmuotoihin rakentamalla 
osittainen kellarikerros tai porrastamalla riittävästi 
rakennuksen pääkerrosta. Rakennusten näkyvä 
sokkeliosuus ei saa ulottua yhtä metriä korkeammalle 
maanpinnasta. 

13.041

YLEISMÄÄRÄYKSET KOSKIEN KAIKKIA 
ASUINKORTTELEITA: - Rakennusten etäisyys 
naapuritontin rajasta tulee olla vähintään neljä metriä, 
ellei kaavakartassa ei ole toisin määrätty. -
Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien tilojen 
viemäröinti tulee hoitaa kiinteistökohtaisin 
pumppaamoin. 

13.042 Kiinteistöjen tulee liittyä kaukolämpöön.

15.04 Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan 
yhteydessä.


