
Määräysnumero Ulkoasu selitys

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -
MÄÄRÄYKSET:

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan 
palveluasuminen.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. 

2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. 

5.02 Lähivirkistysalue. 

5.04 Urheilu- ja virkistyspalvelualue. 

7.133
Autopaikkojen korttelialue. Suluissa olevat numerot 
osoittavat tontit, joiden autopaikkoja alueelle saa 
sijoittaa. 

8.01 Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten alue. 

8.035
Mastoalue. Alueelle saa rakentaa enintään 36 metriä 
korkean maston ja siihen liittyvät tekniset tilat enintään 
5 kerrosalaneliömetriä.

11.00 Vesialue.



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. 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 



12.17

rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 
kerrosluvun. 

12.27 Rakennusala. 

12.271 Ohjeellinen rakennusala. 

12.3222

Auton säilytyspaikan/varaston/jätehuollon rakennusala. 
Varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi varasto ja 
jätehuoltotilaa tilaa saa rakentaa enintään 50 
kerrosalaneliömetriä tonttia kohden.

12.35 Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. 

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

12.412 Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen 
osa. 

12.42 Istutettava alueen osa, joka tulee säilyttää 
luonnonmukaisena.

12.421 Ohjeellinen istutettava alueen osa. 

12.43 Istutettava puurivi. 

12.44 Katu. 



12.52 Puistopolku, jolla tontille ajo sallittu

12.546 Ohjeellinen puistopolku.

12.551 Ohjeellinen pysäköimispaikka. 

12.6001 Kadun tai liikennealueen alittava puistopolku. 

12.68552

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

13.00

PYSÄKÖINTI: AK- kortteleissa autopaikkoja on 
rakennetta seuraavasti: -1 autopaikka 85 
asuinkerrosalaneliömetriä kohti. AO- kortteleissa 
autopaikkoja on rakennetta seuraavasti: -2 autopaikkaa 
asuntoa kohti. Korttelialueilla tulee varata 
polkupyörien pysäköintiä varten 2 paikkaa asuntoa 
kohden. Katettu paikka voi sijaita joko 
asuinrakennusten yhteydessä tai erillisissä 
piharakennuksissa tai -katoksissa. 

13.001

RAKENTAMISTAPA: Uudisrakentamisen tulee olla 
arkkitehtuuriltaan korkealaatuista. Rakennusten ja 
rakennelmien tulee muodostaa koko korttelissa 
yhtenäinen kokonaisuus. 

13.002

AK, AKY ja LPA KORTTELIT 9 JA 10: 
Päärakennusten kattomuodon tulee olla harjakatto. 
Yksittäisellä rakennuksella tulee olla yksi yhtenäinen 
harja- ja räystäskorkeus. Katemateriaalin väritys tulee 
olla tiilenpunainen. Katoille saa sijoittaa 
aurinkopaneeleja ja/tai keräimiä kattojen lappeiden 
suuntaisesti. 

13.003
Päärakennusten julkisivumateriaalin tulee olla paikalla 
muurattu tiili. Päärakennusten yksi päätyjulkisivu tulee 
tehdä erivärisellä tiilellä kuin muut kolme julkisivua.

13.006
Parvekkeet tulee rakentaa pilariperusteisina. 
Parvekkeet tulee lasittaa. Rakennukset tulee sopeuttaa 
olemassa oleviin maaston muotoihin. Rakennusten 
näkyvä sokkeliosuus ei saa ulottua yhtä metriä 



korkeammalle maan pinnasta. Piharakennusten 
julkisivumateriaalin tulee olla puu ja/tai paikalla 
muurattu tiili. 

13.007

AO-KORTTELIT 3, 4, 11, 13, 14, 16, 17 JA 22: 
Rakennusten kattomuodon tulee olla harja- tai 
pulpettikatto kaltevuudeltaan 1:2-1:3. Päärakennuksen 
harja tulee olla kadunsuuntainen. Katoille saa sijoittaa 
aurinkopaneeleja ja/tai keräimiä kattojen lappeiden 
suuntaisesti. 

13.008 Kortteleissa 3 ja 4 katemateriaalin väritys tulee olla 
tummanharmaa. 

13.009 Kortteleissa 11, 13, 14, 16, 17 ja 22 katemateriaalin 
väritys tulee olla tiilenpunainen. 

13.0091
Rakennusten tulee olla vaaleita. Julkisivumateriaalia 
tulee käyttää selkeänä yhtenäisenä pintana sokkelista 
räystääseen saakka. 

13.011
Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin maaston 
muotoihin. Rakennusten näkyvä sokkeliosuus ei saa 
ulottua yhtä metriä korkeammalle maan pinnasta.

13.012
Tonteille saa asentaa rakenteita ja laitteita, joilla 
hyödynnetään aurinkoenergiaa. Tonttien rajalle 
sallitaan ainoastaan pensasaitoja.

13.02

Autotallien, autokatosten, varastojen ja muiden 
vastaavien piharakennusten tulee noudattaa 
julkisivujen ja kattojen osalta kullakin tontilla olevan 
päärakennuksen julkisivun ja katon materiaalia sekä 
väritystä. Piharakennusten kattomuodon tulee olla 
harja- tai pulpettikatto. Jätesäiliöt sijoitetaan tontin 
ajoneuvoliittymän viereen ja ne tulee suojata istutuksin 
ja/tai katoksin.

13.021
Rakennusten etäisyys naapuritontin rajasta tulee olla 
vähintään neljä metriä, mikäli kaavakartassa ei ole 
toisin osoitettu. 

PIHA-ALUEET: AK, AKY ja LPA- kortteleissa 
rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä erillinen 
pihasuunnitelma ja korttelikohtaiset hulevesien 
hallintasuunnitelmat. Pihasuunnitelman tulee laatia 
ammattitaitoinen ja kokenut pihasuunnittelija, esim. 
maisema-arkkitehti tai suunnitteluhortonomi. AK ja 
AKY-kortteleissa leikki- ja oleskelutilaa tulee varata 



13.0211

vähintään 10 neliömetriä asuntoa kohti. AK ja AKY-
korttelissa 10 lähivirkistysalueelta tontille tulevien 
sulamis- ja hulevesien johtamiseen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. AO- kortteleissa 11 ja 13 
lähivirkistysalueelta tontille tulevien sulamis- ja 
hulevesien johtamiseen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. AO- kortteleissa jokaisella tontilla tulee 
säilyttää tai istuttaa vähintään 2 puuta. 
Pysäköintialueilla on istutettava pysäköintirivejä 
jakavia puu- ja pensasistutuksia 

13.0212
YLEISET MÄÄRÄYKSET: Padotuskorkeuden 
alapuolelle jäävien tilojen viemäröinti tulee hoitaa 
kiinteistökohtaisin pumppaamoin.

13.0213 Rakennukset tulee liittää kaukolämpöverkkoon (MRL 
57 a pykälä) 

15.015

Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä 
korttelin 4 tonteille 2-3, korttelin 9 tonteille 6-11, 
korttelin 10 tonteille 4-6, korttelin 11 tonteille 2- 9, 
korttelin 13 tonteille 2-5, korttelin 14 tonteille 2-5, 
korttelin 16 tonteille 2-9, korttelin 17 tonteille 3-6 ja 
korttelin 22 tonteille 5-12. Tontteja 64-3-1 ja 64-27-1 
koskee aiemmin hyväksytty tonttijako


