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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
Eritlispientalojen korttelialue.
Alueella on jaltai siDe voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuintoisia
pienta1oja (omakotitaloja) asumistarkoittiksiin.
AsuinrakennukSet voidaan sijoittaa 4 metrin päähän naapurien rajasta.
K-tillekin tontiHe on rakennettava kaksi autopaikkaa asuntoa kohti.
Talousrakennukset, autotallit ja autokatokset voidaan sijoittaa 2 metrin
päähän naapurien rajasta.
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lähivirkistysalue.
Lähivir1<istysalue, kaiHoalue.
Luonnonvaraisena säilytettävä kaiHoalue. Täydennys- ja uudistusistutoksissa
k~etään luonnostaan esiintyviä tai kasvupaikan mukaan kuulwia kasveja.
Luonnon kulumisen välttämiseksi alueelle osoitetaan tiikkunisalueet.
Leikkipuisto.
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3m kaava-alueen rajan ulkopuolelta oleva viiva.

Korttelin, korttefinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
OhjeetUnen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeeilinen tontin raja.
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Kaupunginosan numero.
Kaupunginosan nimi.
Korttelin numero.
OhjeeiHsen tontin numero.
K-adun, tien, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun ·kerrosluvun.
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Murtoluku roomataisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren
osan r~kennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa
käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
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Murtoluku roomalaisen numeroa,jäljessä.osoittaa, ·kuinka suuren osan
rakennukse.n,suurimman kerroksen alasta ultakon tasolla saa käyttää
kerrosataan luettavaksi tilaksi.
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Lukusalja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan
neliömetrimäärän .j a·toinen luku auton säilytyspaikoille
(autotalli, autokato&Ha varastotiloille varattavan yhteenlasketun
kerrosalan nefiömääfän.
Tehokkuusluku efi kerrosalan suhde.tontin pinta-alaan.
Kattokaltevuus.
Alleviivattu luku osoittaa ehdottamasti ld:iytettävän rakennusoikeuden,
rakennuksen·korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen.
Rakennusala.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
Auton säilytyspaikan rakennusala.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen.
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Maanalainen väestönsuojaksi tarkoitetu tila.
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Rakennuksen ·haljansuuntaa osoittava viiva.
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Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
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Alueen osa,.jolle saa sijoittaa puistomuuntamon.
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Istutettava alueen osa.
Katu /tie.
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Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.
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Yleiselle jalankulutie ja polkupyöräilylte varattu alueen osa
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Maanalai.sta Sähkölinjaa varten varattu alueen osa.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvotiittymää.
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Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.
Alueella on noudatettava·Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä.
AJ,ti~ella .c;m v.oi.~a. v~lain

1. 1uvun 18 §:n mukainen pohjaveden muut7 §:n maaperän pilaamiskielto ja
8 §":n mukainen pdhjåveden pilaaffiiskielto.
~JnisiQ~o/sekäymJ)äri:Stönst,tq~lula.in

Korttelial~ei[l~ on kiinnite_ttävä

erityi$tä huoniota olemassa olevan
ei käytetä autopal_köi~kseerr ja kulkuteinä, on säilytettävä luonnontilaisina tai
istUtettava.
pu~st~n säilyttäinjSeen. Rakenn~ik,an ne osat, joita

Kortteleihin on laadittava.erillinen sitova tonttijako.
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