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SAMMATTI 737R942 
KIRKONKYLA 
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RAKENNUSKAAVA JA RAKENNUSKAAVAN MUUTOS 

RAKENNUSKAAVAN M UUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-8, 8a, 15-18, 22-30 
JA 51 SEKÄ PUISTO-, LII KENNE·, ERITYIS-, MAATALOUS· JA TIEALUETTA. 

RAKENNUSKAAVALLA JA RAKENNUSKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOS
TUVAT KORTTELIT 1-18, 22-29, JA 51 SEKÄ NIIH IN LI ITTYVÄT VIRKISTYS-. 
ERITYIS-, MAATALOUS-, RAKENNUSKAAVATIE· JA LII KENNEALUEET. 

RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA ·MÄÄRÄYKSET 
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Asuinpientalojen kortte lia lue. 

Asuinpientalojen korttel ialue.. p)JAS/,fJ..J./SENA J.I-91ER/11AI.IIV~ 
Rakennust~Q,j,\&kis i vuje~ ~lla_ hillityin peittovärein 
maalattuil ~. Alueella on entyrsestr valvottava, että 
uudisrakennukset samoin kuin korjattava! ja muutottavat 
rakennukset soveltuvat koen, korkeuden , kattomuodon ja 
·kaltevuuden puolesta ympäristöön . 

Riv italojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 

Erillis p ie nta loje r1 korttelialue, 

Erillispientalojen kortte lialue, jossa ympäristö säilytetään. 
Alueella on erityisesti valvottava, euä historiallisesti tai 
ympär istön kannal ta arvokkaat rakennuks8t, kasvi ll isuus ja 
kyläkuva säilyvät. Rakennusten julkisivujen tulee Olla hil 
lityin peittovärein maalanua puuta. Uudisrakennustcn 
samoin kuin korjanavien ja muutettavien rakennusten tulee 
soveltua koen. korkeuden, kattomuodon ja -kaltevuuden 
puolesta ympäristöön. 

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelia lue. 

Mantilojen talouskeskusten korttelialue . 

Hallinto- ja virastorakennusten kortH!Iialue . 
Uudis rakentamisen tulee sopeutua alueella olevan 
rakennuksen tyylii n. 

Julkisten lähipalvelurakennusten kortte liatue. 

Julkisten lähipalvelurakennusten sekä sosiaalitointa ja 
terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. 

Opewstoimintaa palvelevien rakennus ten korttelialue . 

Sosiaa litointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 
kortte lia lue. 

Kirkkojen ja muiden seurnkunnall ist8n rakennusten ko rttelialue. 

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue, 
jolla ympäristö säilytetään. 

Alueella on erityisesti valvonava . että historiallisesti tai 
ympdristön kannalta arvokkaat rakennukset, kasvill isuus ja 
kyläkuva säi lyvät. Alueella oleva puusto on säilytettävä 
siten, enä sallitaan vain maiseman hoidon kannalta 
tarpeelliset to imenpiteet. 

Huvi· ja viihdetarko ituksia palvelev ien sekä julkisten lähipalvelu
rakennusten kortte lialue. 

Liikerakennusten ko rttelialue . 
Alueella sallitaan myös huoltoasematoiminta. 

Puisto. 

Leikkiken Itä . 

Ko1uttakulku- ta i sisäänt ulot ie suoja- ja näkemäalueineen. 
Liinymän pitäminen muualla kuin nuolen osoittamassa 
paikassa on kielletty. 

Yleinen tie vierialueineen. 
Liittymän pitäminen muu<rlla kuin nuolen osoittamassa 
pa ikassa on kielletty. 

Yleinen pysäköintialue. 

Autopaikkojen korttelialue . 

Yhdyskuntatekni!;t3 huolloa palvelevien rakennusten ja 
l<ritostcn alue, joka on tarkoitettu vedenottamoa varten. 

Maa- ja metsätalousalue. 

Moa· ja mctsättrlousi!lue . 
Kaikenlainen rakcntnmincn alueelle on kielletty . 

• 
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Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai 
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. 

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, ku inka 
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa 
kaavassa lukumää rältään mainittujen kerrosten yläpuole lla 
olevasta tilasta kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan 
laskettava ksi t ilaks i. 

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän 
kerrosluvun. 

Tehokkuusluku eli kerrosa lan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. 

Likimääräinen kattoka ltevuus. 

Ohjeeil inen ajoradan korkeusasema nykyiseen ajorataan nähden. 

~-
~ - -~ Rakennusala. 

~----. 0 . 
~-- - ~ Auton säilytyspa ikan rakennusa la. 
;--. ·----------, 
c:: . . ------' Rakennu ksen harjasuuntaa osoittava viiva. 

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on 
rakennettava kiinn i. 

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa. 
Alueelle tulee istuttaa t ai säilyttää väh intään yksi 
puu alueen 20 m' kohti. 

0 0 0 0 0 Istutettava puurivi . 

Rakennuskaavatie. 
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Jalankululle varattu tie. 

Ja lanku lulle ja polkupyöräily lle va rattu tie. 

e n .[1 c"Y"• 
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Jalankululle ja p·olkupyöräilylie va rattu tie, jolla rakennus
paikalle ajo on sallittu. 

Johtoa varten varattu alueen osa. 

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti. 

Suluissa olevat numerot osoittavat korttel it/tentit, joiden 
autopaikkoja saa alueelle sijoittaa. 

Suojeltava liikennealueen osa, jonka suunnittelussa ja 
t oteutuksessa on kiinnitettävä eri tyistä huomiota si ihen, 
ette i ympäristön ja kyläkuvan kannalta arvo kasta puustoa ilman 
pakottavaa syytä hävi tetä. 

Rakennuspaikan os;; , jol la olemassa oleva puusto on säi lytNtävä 
siten, ei tä sallitaan vain maiseman hoidon kannalta tarpeelliset 
toimenpi teet. 

~--,-~ ., 
~---~ Suojeltava rakennus. 

; · sh ·-, 
~---~ 

Historiall isesti tai taajamakuvan kannalta arvokas rakennus, 
jota ei saa purkaa ilman pakonavaa syytä. Rakennuksessa 
suoritettavien korjaus- tai muutostöiden tulee olla 
entistäviä tai muuten sopeutua rakennukseen. 

Suojeltava rakennus 
Historiallisesti tai taajamakuvan kanna lta arvokas rakennus, 
joka tu lee pyrkiä säi lyttämään. 

Muut määräykset 

Uudisrakennuslen samoin kuin korjattavicn ja muutettavien rakennusten tulee 
soveltua koon, korkeuden, kattomuodon ja ·kaltevuuden, katon värien , räystä iden 
sekä julkisivun materiaalien ja värien puolesta ympäristöön . 

Rakennus lautakunta voi sallia rakentamisen 5 metriä lähemmäksi kaavatien ja 
yleisen alueen rajaa. Rakennuslautakunta voi sallia ta lousra kennuksen raken
tamisen vähintään 1,5 metrin etäisyydelle naapurirakennuspa ikan rajasta. 
Naapurin suostumukse lla rakennuslautakunta voi sall ia kaikenlaisen rakenta
misen 5 metriä lähemmäksi rakennuspaikan rajaa. 

Rakennettaessa 5 metriä lähemmäksi naapu rirakennuspaikan rajaa , ei rajan 
puoleisessa seinässä saa olla ikkunoita alle 180 cm:n korkeudella lattian tasosta. 

Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat: 
Asunnot: 1,5 ap/asunto 
Li ikehuoneistot 
ja toimistot : 1 ap kerrosalan 40 m' ko hti 

Rakennuslautakunta voi eri tyisestä syystä myöntää poikkeuksen ede llä olevi in 
autopaikkojen lukumäärää koskevii n määräyksiin. 

Korttelissa 14 AL-alueella rakennusten julkisivuja tu lee elävöittää sisään- ta i 
ulosvedoilla. Yhdensuuntaison julkisivun enimmäispituus on 25 metriä. Julkis ivun 
pääasiallisena matcrianlina tulee käyttää hillityin peittovärein maa lattua lautaa. 
Katon materiaalina tulee olla punatiili tai sitä jä lj ittclevä muu materiaali. 

AP- AP-1- ja AR-alue ita koskevat lisäksi seuraavat määräykset: 

Rakenn uksen enimmäispituus on 25 metriä korttele issa 1, 4, 5, 8 ja 
30 metriä kortteleissa 15. 

Kutakin asu inhuoneistoa kohti on tont ille rake nnettava 
vähintään 10m' yhtenäistä leikki- ja o leskelutilaa. 

Kullakin asunnol la tulee olla tarkoitu ksenmukaisest i 
suo jattu ulko-oleskelutila. 

Lukuunottamatta kortteleita 1 ja 4 saa kaava kartalla osoitetun 
rakennusoikeuden lisä ksi rakentaa asuntoa kohti 20 m' autota i Ii- ja 
varastot ilaa. 

' 1 materiaali na tulee käyttää hill ityin peittovärein 
maalattua Ii tulee kortteleissa 1, 4 ja 5 olla 
puna ti ili ja muua lla t ii li tai sitä jäljittelevä muu materiaali. 

Koko kaava-alue lukuunottamatta kortteleita 6 ja 13 on vede nhankinnalle t ärkeää 
pohjavesialuetta {pv-1) . Pohjavesialueeseen kohdistuu seura(lv ia määräyksiä: 

Alu~ella l'al<;entamista ja muita toirtwnpiteltä saattavat ·rajoittaa vesilain 

~;~~;~;;---~~~~- .·;;;~~3~m~~'"~'~'f'~'~vf'~-o~lo~o~o~o~cl~lk:o;p~o~o~"~'~lo~;o~l•:v:•.v:i:iv:•~-~io:i'~---------------:' ~1~"'~'~'"::'~8~§~1~p~o!h~jo:v~,~~~·~o~m_uuttamisk ie l to l ja 22 § (pohjaveden vahvistaminen 1 on tarpeen vaatiessa pyydettävä 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 
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KUNTA SAMMATTI ILMAKUVAUS 1961 KARTOITUS 1961-1963 

KYLÄT K I IK AL A N KY LÄ KARTOITUSMENETELMÄ SJER EOKARTOITUS,A S 
NI EMENKYL Ä 
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Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja . 

Rakennusnrja. Rakennus on sijoitettava poikkiviivojen puolelle 
rajaa . 

Ohjeeilinen eri kaavamääräysten alaisten alueenosien 
välinen r01ja . 

Ohjeeilinen rakennuspaika 

Korttelin numero. 

Hctsi ngis~~ t1 6 
Rakennuspaikan numero. , ~lsiogfors ......... / .. ...... i9t{V 

6m""'" a)o ':1)~ \ fJoJJ.,.,J ~- ~ ll (" (! s 
Rakennus ka avotien, to'fi'W~ ~ :'l5 u iston nimi, f W...V::: -J &'<.-<.-. 

Bnta Dahlqvist -Solin 
Merkintä osoittaa. kuinka monta prosentlla rakennuspaika lle 
sallitusta kerrosa lasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten. 

Korttelialueelia ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida nestemäisiä 
polttoaineita eikä muita pohjavettä Iikaavia aine ita . 

Alueelle sallitaan ainoastaan ki inte istökohtaisot öljysäiliöt, jotka on 
sijoitettu joko rakennuksen sisätilo ihin ta i mnan päälle ti iviiseen suoja
alteaseen, jonka tilavuus vastaa varastoitavan ö ljyn enimmäismäärää . 

Kiinteistöjen kai kki jätevedet on tulee johtaa y leiseen viemäriin tai tii
viiseen säiliöön. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kie lletty. 

Helsingissä 3 . päivänä joulukuuta 1993 
Korjattu 7. päivänä maaliskuuta 1994 

KAR'n'AAKO OY 

Todistetaan, että tämä kaavakart ta on 
kunnanvaltuuston 17.3 . 1994 §:ssä 5 
t ekemän päätöksen mukainen. 

sar~~ 
~ial tsonen, · 
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