ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE – TÄYTÄ NÄIN!
Samoilla väreillä ja nuolilla merkittyjen lukujen tulee olla samat. Samat värit toistuvat ohjeessa alla.

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
Kaavan nimi
Hyväksymispvm
Hyväksyjä
Hyväksymispykälä
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala
[ha]

T99
Esimerkkikaava
16.06.2008
V-kunnanvaltuusto
19
T99V160608A19
5,7661
2,2249

Täyttämispvm

07.07.2008

Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm
Kunnan kaavatunnus

29.10.2007
22.05.2007
092001814

2,5432
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala
3,2229
[ha]

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km] 1,00
Omarantaiset 4
Ei-omarantaiset 1
Rakennuspaikat [lkm]
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 3
Ei-omarantaiset 1
Tallenna aluevaraukset, maanalaiset tilat ja rakennussuojelu linkeistä avautuvilla näytöillä.
Aluevaraukset

Pinta-ala Pinta-ala
[ha]
[%]

Yhteensä

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan
muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

5,7661

100,0

33481

0,58

2,5432

13510

2,5432

44,1

2000

0,08

2,5432

2000

2,6234

45,5

31481

1,20

-0,2296

11510

0,5995

10,4

0

0,2296

0

A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
Maanalaiset
tilat
Yhteensä

Rakennussuojelu

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

2,2249

38,6

0

0,0000

0

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

Yhteensä

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Ohjeiden värit viittaavat lomakkeen eri kohtiin merkittyihin väreihin.

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Hyväksymistiedot
• täytä, jotta lomakkeen voi tallentaa täytetyksi ja tiedot tulevat mukaan vuosittain tehtävään
valtakunnalliseen tilastoon
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
• = Aluevarausten Pinta-ala [ha]
• = Aluevarausten Pinta-alan muut. [ha +/-]
-sarakkeen Yhteensä-rivin luku
-sarakkeen Yhteensä-rivin luku
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]
• = Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
+ Asemakaavan muutoksen pinta-ala
• = Kaava-alueen pinta-ala [ha]
[ha]
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
• täytä maanalainen pinta-ala, jotta kaava tunnistetaan maanalaiseksi kaavaksi
• = Maanalaiset tilat Yhteensä-rivin Pinta-ala [ha] -sarakkeen luku
Ranta-asemakaava
• täytä rantatiedot, jotta kaava tunnistetaan rantakaavaksi
• Rakennuspaikat [lkm] (sis. lomarak.paikat) Lomarakennuspaikat [lkm]

Aluevaraukset
Pinta-ala [ha]
Kerrosala [k-m2]
• täytä kaavan tiedot tarvittaville aluevarauksille

Pinta-alan muut. [ha +/-]
Kerrosalan muut. [k-m2 +/-]
• uudesta kaavasta (ei aiempaa kaavaa)
täytä samat tiedot kuin vasemmanpuoleisiin sarakkeisiin
• muutoskaavasta täytä muutokset aiempaan kaavaan verrattuna: väheneminen
miinusta, lisääntyminen plussaa
• kaavaa kumottaessa täytä kumotut osat
miinuksena
Yhteensä-rivin pinta-alaan tulee automaattisesti:
• plussaa, kun tulee uutta kaavaa
• miinusta, kun kaavaa kumotaan enemmän kuin kaavoitetaan lisää

Maanalaiset tilat
Pinta-ala [ha]
Kerrosala [k-m2]
• täytä tiedot, jos kaavassa on maanalaista
tilaa

Pinta-alan muut. [ha +/-]
Kerrosalan muut. [k-m2 +/-]
• täytä muutostiedot, jos kaavassa on
muutosta kaavaa aiemmasta tilanteesta

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset
[lkm] ja [k-m2]
• täytä tiedot, jos kaavassa on rakennussuojelua

Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm +/-] ja [k-m2 +/-]
• täytä muutostiedot, jos kaavassa on
muutosta kaavaa aiemmasta tilanteesta

