
Määräysnumero Ulkoasu selitys

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -
MÄÄRÄYKSET:

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

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

1.048

Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristön 
ominaispiirteet tulee säilyttää. Uudisrakennusten tulee 
muodostaa yhtenäinen kokonaisuus suojeltavan 
rakennuksen kanssa. Tontille saa rakentaa piha- ja 
talousrakennuksia korkeintaan 60 kerrosalaneliömetriä 
uudisrakentamiselle varatusta rakennusoikeudesta (170 
kerrosalaneliömetriä). 

2.021 Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue koulua ja 
lasten päiväkotia varten. 

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.



12.05 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. 

12.181

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron 
jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen 
suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen 
ylimmässä kerroksessa käyttää kerrosalaan 
laskettavaksi tilaksi. 

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

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen numeron 
jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen 



12.1922

suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen 
ylimmässä kerroksessa käyttää kerrosalaan 
laskettavaksi tilaksi. Alleviivaus osoittaa ehdottomasti 
käytettävän kerrosluvun. 

12.27 Rakennusala. 

12.309 Ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
rakennusten ja laitteiden rakennusala. 

12.31 Rakennusala, jolle saa sijoittaa talous- ja 
varastorakennuksen. 

12.3211 Auton säilytyspaikan ja/tai talousrakennuksen 
rakennusala. 

12.35 Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. 

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

12.401

Melusuojarakenteen ja/tai talousrakennuksen 
rakennusala. Melusuojarakenteen ääneneristävyyden 
tulee olla sellainen, että valtioneuvoston päätöksen 
antamat arvot piha-alueella toteutuvat. 
Talousrakennuksen saa rakentaa merkityn 
rakennusoikeuden lisäksi. 

12.4010

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten 
rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden 
rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan 
on oltava sellainen, että melutaso sisällä alittaa 
valtioneuvoston päätöksen n:o 993/92 mukaiset 
ohjearvot. 

12.412 Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen 
osa. 

12.42 Istutettava alueen osa. 



12.422 Istutettava alueen osa, joka tulee säilyttää pääosin 
puustoisena. 

12.43 Istutettava puurivi. 

12.442 Katu. 

12.47 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. 

12.49
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolta 
sallitaan ajo tontille Lusikkakadun kautta. Ajoyhteyttä 
Ruokkeentieltä ei sallita.

12.543 Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle 
varattu alueen osa. 

12.546 Ohjeellinen ulkoilureitti.

12.5460

Ohjeellinen ulkoilureitti ja maanalaiselle johdolle 
varattu alueen osa. Ulkoilureitin ja maanalaisen johdon 
jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida 
alueen luontoarvot (s-1). Ulkoilureitti tulee s-1 alueella 
sijoittaa samaan linjaukseen maanalaisen johdon 
kanssa.

12.55 Pysäköimispaikka.

12.580 Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa 
hulevesien johtamista varten.



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

12.72

Suojeltava rakennus. Rakennuksen korjaus- ja 
muutostöissä tulee säilyttää rakennuksen 
ominaispiirteet. Rakennus- ja toimenpidelupaa 
vaativissa toimenpiteissä on pyydettävä Keski-Suomen 
museon lausunto ennen luvan hyväksymistä.

12.721

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 
pykälän perusteella suojeltuja liito-oravien lisääntymis-
ja levähdyspaikkoja. Puusto tulee säilyttää tai hoitaa 
siten, että liito-oravan pesäpuut, niitä suojaavat puut 
sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.

12.7211

Lähivirkistysalueen osa, jolla sijaitsee suojeltava 
pienvesiuoma (Syväoja). Maiseman- ja 
ympäristönhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet 
sallitaan. Alueelle voidaan rakentaa ulkoilureittejä ja 
toteuttaa pienvesiuoman kunnostamis- ja 
ennallistamistoimenpiteitä. Alueelle voidaan toteuttaa 
hu/s alueen hulevesijärjestelmän rakenteita. 

12.722

Ohjeellinen alueelliselle hulevesijärjestelmälle varattu 
alueen osa, jossa tulee viivyttää huleveden 
kulkeutumista valuma-alueella ja parantaa hulevesien 
laatua. Viivytysalue tulee toteuttaa painanteena siten, 
että veden lammikoituminen on mahdollista.

12.723

Ohjeellinen alueelliselle hulevesijärjestelmälle varattu 
alueen osa, jolla voidaan viivyttää huleveden 
kulkeutumista valuma-alueella. Alueella voidaan 
toteuttaa Syväojan pienvesiuoman 
ennallistamistoimenpiteitä. Viivytysratkaisun tulee olla 
luonnonmukainen, eikä se saa vaarantaa Syväojan 
luonnonarvoja.

12.9999 AUTOPAIKAT

13.001

Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti: 
AO -tonteilla 2 autopaikkaa asuntoa kohti, AP -
kortteleissa 1 autopaikka 75 kerrosalaneliömetriä kohti, 
kuitenkin vähintään 1,5 ap asuntoa kohti, AK -
korttelissa 1 autopaikka 85 kerrosalaneliömetriä kohti, 
YL -korttelissa 1 autopaikka 130 kerrosalaneliömetriä 
kohti. 

13.002 RAKENTAMISTAPA

AK -kortteli: Korttelissa olevien rakennusten ja 
rakennelmien tulee muodostaa arkkitehtuuriltaan, 
kattomuodoltaan ja väritykseltään yhtenäinen 



13.003

kokonaisuus. Rakennusten tulee olla mittasuhteiltaan 
sopusointuisia ja muotokieleltään selkeälinjaisia. 
Parvekkeet tulee lasittaa.

13.0030

Rakennusten julkisivujen tulee olla rapattua kiviainesta 
yksivärisenä ja yhtenäisenä pintana. Julkisivujen tulee 
olla väritykseltään tummia ja murrettuja punaisen, 
harmaan tai ruskea sävyisiä. Korttelin päärakennusten 
tulee olla keskenään selkeästi eri sävyisiä. Tehosteena 
voidaan käyttää puuta ja valkoista väriä.

13.0031

Päärakennuksen kattomuotona tulee olla loiva harja- tai 
aumakatto. Katto voi olla muodoltaan epäsymmetrinen. 
Katemateriaalina tulee olla väritykseltään tumman 
harmaa konesaumattu pelti. Talousrakennusten, 
autokatosten ja -tallien kattomuotona tulee olla loiva 
pulpettikatto tai viherkatto.

13.0033

YL-1 -kortteli: Korttelissa olevien rakennusten ja 
rakennelmien tulee olla arkkitehtonisesti 
korkealaatuisia, mittasuhteiltaan sopusointuisia ja 
muotokieleltään moderneja. Korttelin rakennusten ja 
rakennelmien tulee muodostaa keskenään yhtenäinen 
kokonaisuus.

13.0034 Rakennuksen tulee olla pääväritykseltään tumma. 
Tehosteena voidaan käyttää puuta ja vaaleita sävyjä.

13.0035

Päärakennus tulee sijoittaa pääosin Ruokkeentien 
puoleiselle tontin osalle. Rakennus tulee sijoittaa ja 
toteuttaa siten, että se korostaa Ruokkeentien ja 
Savulahdentien risteystä esimerkiksi kattomuodon, 
massoittelun ja/tai värityksen avulla.

13.0037

AP -korttelit: Rakennusten ja rakennelmien tulee 
muodostaa kortteleittain yhtenäinen kokonaisuus. 
Rakennusten tulee olla mittasuhteiltaan sopusointuisia 
ja muotokieleltään selkeälinjaisia. Korttelin 16 tonteilla 
rakennukset tulee toteuttaa kahtena tai useampana 
erillisenä rakennusmassana tai selkeästi pitkiä 
julkisivuja porrastamalla.

13.0038

Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee 
olla rapattu kiviaines tai yhdensuuntainen 
peittomaalattu lautaverhous. Julkisivujen tulee olla 
pääväritykseltään murrettuja punaisen, keltaisen, 
harmaan tai ruskean värisiä. Tehosteena voidaan 
käyttää puuta ja vaaleita värejä.

13.0039

Rakennusten kattomuotona tulee olla harjakatto 
kaltevuudella 1:2–1:3. Harjakatto voi olla 
epäsymmetrinen, jolloin lyhyempi lape voi olla 
jyrkempi. Katemateriaalina tulee olla väritykseltään 
tummanharmaa konesaumattu pelti. 
Talousrakennusten, autokatosten ja -tallien 
kattomuotona voi olla loiva pulpettikatto tai viherkatto.



13.00393

AO -korttelit: Rakennusten tulee tonttikohtaisesti 
muodostaa keskenään yhtenäinen kokonaisuus. 
Rakennusten tulee olla mittasuhteiltaan sopusointuisia 
ja muotokieleltään selkeälinjaisia.

13.00394

Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee 
olla rapattu kiviaines tai yhdensuuntainen 
peittomaalattu lautaverhous. Julkisivujen tulee olla 
pääväritykseltään murrettuja punaisen, keltaisen, 
harmaan tai ruskean värisiä. Tehosteena voidaan 
käyttää puuta ja vaaleita värejä.

13.00395

Päärakennusten kattomuotona tulee olla harjakatto 
kaltevuudella 1:2–1:3. Harjakatto voi olla 
epäsymmetrinen, jolloin lyhyempi lape voi olla 
jyrkempi. Katemateriaalina tulee olla tummanharmaa 
konesaumattu pelti. Piharakennusten, autokatosten ja -
tallien kattomuotona voi olla loiva pulpettikatto tai 
viherkatto.

13.0051 HULEVESIMÄÄRÄYKSET

13.0052

Aluetta suunniteltaessa on huomioitava asemakaavan 
asiakirjoihin kuuluva hulevesiselvitys. Rakennuslupa-
asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta 
laadittu hulevesisuunnitelma.

13.0053

Alueella syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä 
tonteilla. Mikäli hulevedet imeytetään tontilla, tulee 
ylivuoto suunnitella niin, että siitä ei aiheudu haittaa 
naapureille. Viivytyspainanteiden, -altaiden ja -
säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa 
täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. 
Korttelikohtaisten viivytysjärjestelmien 
viivytystilavuus ei saa täyttymisestään tyhjentyä alle 
0,5 tunnissa.

13.0054

Rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnasta tulee 
tehdä suunnitelma ennen rakentamiseen ryhtymistä. 
Suunnitelma tulee hyväksyttää viranomaisella, joka 
myös valvoo rakentamisen aikaista hulevesien 
hallintaa.

13.0055

YL-1 ja AK -kortteleissa vettä läpäisemättömiltä 
pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää tontilla siten, 
että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden 
mitoitustilavuuden tulee olla 1 m3/100 m2 vettä 
läpäisemätöntä pintaa. Tontilta tulevat hule- ja 
sulamisvedet on johdettava hulevesisuunnitelmassa 
osoitetulle purkureitille. 

13.0056

AO-, AP- ja AR -kortteleissa tontilta tulevia hulevesiä 
tulee viivyttää siten, että viivytyspainanteiden, -
altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 0,5 
m3/100 m2 kattopintaa. Tontilta tulevat hule- ja 
sulamisvedet on johdettava hulevesisuunnitelmassa 



osoitetulle purkureitille.

13.006 PIHA-ALUEET JA MAASTONMUOTOILU

13.0061 Leikki- ja oleskelutilaa tulee varata vähintään 10 
neliömetriä asuntoa kohti.

13.007
Tonttien leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa tai 
suojata liikenteen melulta siten, että melutaso ei ylitä 
em. alueilla valtioneuvoston asettamia ohjearvoja.

13.008 AO- ja AP -tontit tulee aidata pensasaidalla.

13.0080

AK -korttelissa pysäköintialueet tulee rajata 
kulkuväylistä, piha-alueista ja kadun puolelta selkeästi 
istutuksilla, esimerkiksi puilla ja pensailla. AK -
korttelissa tonttien välisiä rajoja ei saa aidata.

13.00800
Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä 
leikkipaikkoina, kulkuteinä tai pysäköintiin, on 
istutettava käyttäen myös puita ja pensaita.

13.0081 YLEISMÄÄRÄYKSET

13.00811
Ruokkeentiehen rajoittuvien tonttien ajoyhteys tulee 
järjestää Lusikkakadulta tai Savulahdentieltä. 
Tonttiliittymiä Ruokkeentieltä ei sallita.

13.009

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

13.0091

Tonteilla saa asentaa rakenteita ja laitteita, joilla 
hyödynnetään aurinkoenergiaa. Julkisivuihin ja katoille 
saa asentaa seinä- ja kattopinnan suuntaisesti rakenteita 
ja laitteita, joilla hyödynnetään aurinkoenergiaa.

13.0094 Liityttäessä padotuskorkeuden alapuolelle, viemäröinti 
tulee hoitaa kiinteistökohtaisella pumppaamolla.



13.0095 Rakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon (MRL 
57 a pykälä).

13.00990 Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan 
yhteydessä.


