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NUMMI-PUSULAN KUNNAN KÄUKELANTIEN VARREN 
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
MK UOOO 

ASEMAKAAVA KOSKEE TILOJA 1:69, 1:72, 1:73, 1:74, 1:76, 1:78, 1:79, 1:80, 7:1, 
7: 5, 7: 6, 7: 7, 8: 23 

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 64, 38-41, LÄHIVIRKISTYS- JA UIMA
RANTA-ALUEITA, KATU- JA LIIKENNEALUEITA SEKÄ MAA- JA METSÄTALOUSALUEITA 

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUVAT OSAT KORTTELEISTA 4D,41,67, KORTTELIT 68,69,72, 
73, KATU- JA LIIKENNEALUEITA, MAA- JA METSÄTALOUSALUEITA SEKÄ VESIALUEITA 

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT OSAT KORTTELEISTA 40,41,64,67, 
KORTTELIT 38,39,65,66,70.71, LÄHIVIRKISTYS-, UIMARANTA-, RETKEILY- JA 
ULKOILUALUEITA, KATU- JA LIIKENNEALUEITA SEKÄ MAA- JA METSÄTALOUSALUEITA 

' Asemakoavomerkinnät- ja määräykset 

Asuinpientalojen kortteliolue. 

Erillispientolojen kortteHolue 

Löhivirkis\ysolue. Pappilanpuiston eteläosaa voidaan sovelluvin osin köyttiii:i loiduntomiseen. 

Retkeily- jo ulkoilualue. 

Uimoran\o-olue. Alueelle saa rokentoo uimoronnon virkistystoimintao palvelevia rakennuksia jo 
jo rokennelmio )'tlleensi;i eninti:ii:in jO m2. 

Venesatama /venevolkomo. 

Maa- jo metsötolousolue. 

Mao- jo metsötolousolue, jota saadaan ronlo-oluetto lukuunottomotto köy\töö loidunmoona. 

Mao- JO rnetsötolousolue, jolle saadaan rakentaa )l<si asuinrakennus jo maatiloa palvelevia 
\oloosrokennuksio. 

Vesialue. 

(f) Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja jo numero. 

------- 3 rn koovo-olueen rajan ulkopuolella oleva VllVO. 

Korttelin, korttelin osan .f::J alueen rajo. 

- - ·- ·- ·- ·- Osa-alueen ro;a. 

------- Ohjeeilinen alueen toi osa-alueen raja. 

64 Korttelin numero. 

Koukelontie Kadun nimi. 

250 Rakennusoikeus kerrosneliömetreinö. 

Roomaloinen numero osai\too rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 
kerrostuvun. 

Murtoluku roomaloisen numeron edessö osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen 
suurimman kerroksen olos\o soo kaovosso lukumööröltöön mainittujen kerrosten olopuolella 
olevosto tilosla kerrosluvun estämöttö käyttää kerrosoloon laskettavaksi tnoksi. 

lu ~ Murtoluku roomaloisen numeron jöljessä asoilloo, kuinka suuren osan rakennuksen 
suurimman kerroksen alasta saa koovosso lukumäärältäön mainittujen kerrosten ylöpuoletla 
olevosto tilos\o kerrosluvun estämö\tO käyttciö kerrosoloon laskettavaksi tOoksi. 

e=0,15 Tehokkuusluku eli kerrosolon suhde tontin pinto-olaan. 

r ·- ·- ·- ·- ·· 
L ___ ._j Rakennusolo 

r ·- ·- ·- ·- ·· . t . L. _ __ __ __ _ _j Rakennusala, jolle soo sijoitloo tolousrokennuksen. 

r ·- ·- ·- ·- ·, . s . L._. __ __ __ _ _j 
Rakennusala. jolle soo sijoittaa saunan. 

r - ·- ·- ·- ·· . a L._. ____ _ _j 
Auton siiilytyspoikan r<Jkennusolo . 

r ·- ·- - ·-, Rakennuksen herjasuuntaa osoittava viiva. l _ _____ _ _j 

Avoimena säilytettävä jo hoidettava maiseman oso . .f::JIIe ei saa sijoittaa rakennelmia eikä 
istuttao puustoa toi muuta ni:ik)'Tni:ii:i peittiivöä kasvillisuutta. 

Kalu. 

1111 pp 1111 Jalonkululle .f::J palkupyöröilylle varattu tie. 

lllpp/tl ll Jalonkululle jo polkupyöräilylle varottu tie, jolle tontille ojo on sallittu. 

IIP..?~ OI Ohjeetlinen .f::Jiankululle ja polkupyöräilylle varottu tie. jolla huoltooja on sollit\u. 

OJO Ohjeeilinen ojo)ilteys. 

! - p- -l PysOköimispoikko. 
l ._ . ____ _j 

-------- --0--- Ohjeeilinen johtoa varten varottu alueen osa. 

r- - ·- --, 
· sr · 
L._ - ·- ·- ·_j 

Suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa. 
Rakennuksen korjaus- jo muutostyöt on toteutet\ova rakennustyyliin .f::J )'Tnpäristäön 
soveltuvailo tavalla. Korjaus- jo muutostäis\ö sekö uudisrakentamisesta on pyydettävii 
mookuntomuseon lausunto. 

Erit yismääröyi<set 

AP-, AO- jo A-karttelialueilla rakennukset tulee suunnitella siten, että ne ovat sijoitlelultaan. mitta
suhteiltaan, materiaoleiltaan .f::J julkisivuiltaan rouholl isio jo olemossoale\fOan rakennuskenteon sopivlo. 

AP-, AO- jo A-kortteliolueet, yleistä 
- rakennusten perusmassojen tulee olla hahmoiloon selkeitä. suorokoiteen muotoisia 

1,5-kerroksiste~ rakennusten kottomuatono tulee olio perinteinen harjakatto jo 1- jo 2-kerroksisten 
rakennusten kattomuotona tulee olio sopusuhtainen harjakatto 
kottomoterioolino tulee olio tummosiiv)'inen soumopel\i, kolmiorimohuopo loi tiili 
röystäiden tulee olle puurakenteisia olopinnostoon loudoiltomottomio <Jvoröystäilä 
plkisivumolerioolino tulee olla pei\lomoolatlu hienosahattu toi hii)lölly laula, rapattu kivipinta toi sileä \iili 
rakennuksissa tulee oii<J )l<si hallitseva moterioolt julkisivujen ump•osisso 
rakennusten pOötyjen tulee olio selkeitä jo yksiaineisia 
tonteille soa rakentaa 1-hrroksisio toloosrokennuksia kaovasso osoitetun asuinkerrosolon lisäksi yhteensö 
enintäön 60 krsm2, ellei koavossa ole toisin osoitettu 

AO 1 Korttelin 64 tontit 2-4, kortteli 40 
- rakennusten tulla olio puuverhoutuja 

AO 1 Korttelin 64 tontil 5-7. kor\teJ;t 65 ja 72 
- rakennus te~ tulla olla puuverhoiltu ja. koHokulman tulee olla 1:2,5 jo runkosyvyyden enintöän 9 m 

AO 1 Kortteli 71, lantit 6 jo 8 
- tontteja ei saa .f::Jkao useommoksi lontiksi 

AO 1 Kortteli 39 ja 40 
- tienvorrello olevoi puu- jo pensasistutukset tulee söily\töii jo tliydentäö 

AO 1 Korttelin 39 tontti 1 
- 2-kerroksisen talousrakennuksen ylemmän kerroksen lottiataso saa sijoittua enintiiän katutason korkeudelle 

A 1 Kortteli 38 
rakennusten lul.-.e olio puuverhoiltujo jo rokennuswunn itelmisto tulee pyy!äö maokuntomuseon lausunto 

A 1 Kortteli 65 
rakennussuunnitelmista tulee pyytöä maokuntomuseon lausunto 
koikisto osunnoisto tulee olla nökymö jörvelle jo oma ulkolilo jörven puolella 
porvekkeiden julkisivumoterioolino tulee käyttää puute 

Korttelit 64 jo 65 
- tonttien aidat jo istutukset soovot olio enintään 1.2 metriä korkeita 

M- jo M2-oluee\ 
M-olueille voidaan rokentoo \olousrokennuksio moo- j(l me\söto1ou<Jen torpeisi in 

- M- jo M2- olueillo rakennusten plkisivumo\eriaolin tulee olio kokonoon puuta jo röystöiden tulee olla 
puurakenteisia olopinnosto loudoittomo\tomio ovoröystäitä 

- M-2-olueillo rakennukset on sijoitettava niin että maisemallisesti merkittävä näk)"TTÖ Kaukelantieltä 
säilyy. Talousrakennusten harjakorkeuden tulee jäiidä osuinrokennuksen räystäslinjon olapuolelle 

Kortto töyWiö koovoitusmittoososeluksen (t284/99) mukaiset vootimukset 

Nummi-Pusulan kunnonvaltuusto on hyväksynyt asemokoovokortan seli\)'ksineen § mukaisesti. 

NUMMI-PUSULAN KUNNAN KAUKELANTIEN VARREN 
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
Asemokaavo koskee \ilo.f::J 1:69. 1:72, L73. 1:74, 1:76, 1:78. 1:79. 1:80. 7:1. 7:5. 7.6. 7.7. 8:23 

Asemokaa\fOn muutos koskee kor\(eleito 64, 38-41, liihivirkist)'E- jo uimoron\o-alueito, kotu- jo liikenne
alueilo sekö maa- j(l metsätolousolueito. 

Asemakoovollo muodostuvat osat kortteleista 40,41,67. kor ttelit 68.69.72.73, katu- jo liikenneolueito, 
moo- jo metsötolousolueita sekö vesialueita. 

Asemakoevon muutoksella muodostuvat osat kortteleista 40.41.54.67. korttelit 38.39.65.66.70.71. 
lähivirkis\)'E-. uimaranta-. retkeily- jo ulkoilualueilo, katu- j(l liikennealueilo sekö moo- jo 
metsö\olousalueito. 

MITTAKAAVA 1:2000 

Niihtövillli.alo lousunnoillo MRL § 65, M!~A 
' ' 

Ii nähtävillepane 

Nähtävmäolo MRL 62 

Yleisöesittely. luonnos 

KaalfO-aineiston esittely yleisölle jo lählökohdOt 

Kunnanhallitus, koovaituspöötös 

; 
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