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Kartan lähtöaineistona on käytetty Maanmittauslaitoksen laserkeilaus-
aineistoa sekä maastotietokanta- ja kiinteistörekisterikartta-aineistoa,
joita on täydennetty.
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HÄMEENLINNASSA 14.4.2020

Loma-asuntojen korttelialue.
Kullekin tontille saa sijoittaa yhden yksiasuntoisen loma-asunnon sekä sauna- ja talous-
rakennuksia. Rakennusten kokonaislukumäärä saa olla enintään viisi.

Maa- ja metsätalousalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

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

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa ullakkokerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi
tilaksi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa yhden yksikerroksisen kerrosalaltaan enintään 25 m²
saunarakennuksen ja yhden yksikerroksisen enintään 15 m² savusaunarakennuksen.

Ohjeellinen ajoyhteys.

Ranta-asemakaavan muutos koskee määräalaa 834-413-10-11-M602.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa matkailua palvelevien rakennusten kortteli-
alueesta (RM) 7 sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Ranta-asemakaavalla muodostuu loma-asuntojen korttelialue (RA) 7 sekä maa- ja
metsätalousaluetta.

Ranta-asemakaava-aluetta koskevat määräykset:

Kaavassa esitettyjen tonttien lukumäärää ei saa ylittää.

Alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla muodoiltaan, materiaaleiltaan ja
väreiltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia.

Rakennusten alimman lattiatason tulee olla vähintään 1,5 metriä keskiveden korkeudesta.

RA-tonttien rakentamaton osa on säilytettävä luonnonmukaisena. Rakennusten ja rannan välissä on
säilytettävä suojapuusto.

RA-alueen vesihuolto on järjestettävä viemäriverkoston ulkopuolisia alueita koskevan lainsäädännön ja
Tammelan kunnan määräysten mukaisesti.

maanmittausinsinööri (AMK)

Arto Remes
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