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ANNANPO 

Asemakaavamerkinnät ja määräykset: 

Erillispientalojen korttellalue. 
Alueelle voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja 
(omakotitaloja) asumistarkoituksiin. 
Asuinrakennukset voidaan sijoittaa 4 metrin päähän naapurien 
rajasta. 
Kullekin tontille on rakennettava kaksi autopaikkaa asuntoa kohti. 
Talousrakennukset, autotalUt ja autokatokset voidaan sijoittaa 2 metrin 
päähän naapurien rajasta. 

Lähivirkistysalue. 

Lelkklpulsto. 

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 

Osa-alueen raja. 

OhjeeiHnen alueen tai osa-alueen raja. 

Ohjeeilinen tontin raja. 

Kaupungin- tai kunnanosan numero. 

Kaupungin- tai kunnanosan nimi. 

Korttelin numero. 

Ohjeellisen tontin numero. 

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen 
tai sen osan suurimman sal1itun kerrosluvun. 
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Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren 
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää 
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 

Alleviivattu luku osoittaa rakennuksen suurimman kerroksen alasta 
ullakon tasolta ehdottomasti käytettävän kerrosalaan luettavan tilan. 

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan 
neliömetrimäärän ja toinen luku auton säUytyspaikollle 
(autotalli, autokatos) ja varastotiloille varattavan yhteenlasketun 
kerrosalan neliömäärän. 

Rakennusala 

Rakennusala, jolle saa sijoittaa auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen. 

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. 

NuoH osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. 

Alueen osa, jolle saa sijoittaa puistomuuntamon. 

Istutettava alueen osa. 

Katu. 

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katultie. 

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. 

Maanalaista sähkölinjaa varten varattu alueen osa. 

Kortteliin on laadittava erillinen sitova tonttijako. 
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