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Liite 2
8.11.1964 vahvistetun rakennusjärjestyksen pykälät 29-40.
§ 29

Asuntokerrostaloa (AK), liikerakennusta (AL) tai yhdistettyä liike- ja asuntokerrostaloa (ALK)
varten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 20 %.
Rakennuspaikan kerrosalaa saa olla enintään 60 % rakennuspaikan pinta-alasta.

§ 30

Rivitaloa tai muuta kytkettyä rakennusta (AR) varten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alasta
saa käyttää rakentamiseen enintään 20 %. Rakennuspaikan kerrosalaa saa olla enintään 40 %
rakennuspaikan pinta-alasta.

§ 31

Omakotirakennusta tai muuta enintään kahden perheen taloa (AO) tai maatilan
talousrakennusta (AT) varten tarkoitetun rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 25 %
rakennuspaikan pinta-alasta.
Omakoti-rakennusta tai muuta enintään kahden perheen taloa palveleva talousrakennus saa
olla enintään 3,5 metriä korkea.

§ 32

Asunto- ja kasvitarharakennusta (AV) varten tarkoitetun rakennuspaikan tulee olla vähintään
3 000 m². Rakennuspaikan kerrosala, mihin ei lueta kasvihuoneita, saa olla enintään 10 %
rakennuspaikan pinta-alasta.

§ 33

Moottoriajoneuvojen huoltoaseman (AM, LM) rakennuspaikan on oltava vähintään 2 000 m².
Rakennuspaikan kerrosalaa saa olla enintään 30 % sen pinta-alasta.
Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden asunnon, ei kuitenkaan moottoriajoneuvojen
huolto-tai säilytystilojen ala – tai yläpuolelle. Rakennuspaikalle saadaan sijoittaa myös sen
käyttöön liittyviä myymälä- ja muita liiketiloja.
Rakennuslautakunnan on rakennuspaikan myöntämisen yhteydessä hyväksyttävä
rakennuspaikan liikenteen järjestely.

§ 34

Yleistä rakennusta (Y) varten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää
rakentamiseen enintään 30 %. Rakennuspaikan kerrosalaa saa olla enintään 60 %
rakennuspaikan pinta-alasta.

§ 35

Teollisuus- tai varastorakennusten (T) rakennuspaikan pinta-alaa tulee olla vähintään
2000m². Rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 30 % ja kerrosalaa
saa olla enintään 60 % rakennuspaikan pinta-alasta.
Rakennukseen saadaan sijoittaa myös sen käyttöön liittyviä toimistohenkilökunnan ruokailuja muita vastaavia tiloja. Rakennuspaikalle saadaan rakentaa enintään kaksi asuntoa, ei
kuitenkaan teollisuus- tai varastotilojen ala- tai yläpuolelle. Asunnon saa rakentaa
aikaisintaan samanaikaisesti teollisuus- tai varastorakennuksen rakentamisen kanssa.
Rakentamisesta käsiteollisuusrakennuksen rakennuspaikalle on määrätty 36 §:ssä.

§ 36

Käsiteollisuusrakennuksen (TK) rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen
enintään 30 %. Rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 40 % rakennuspaikan pintaalasta.
Rakennukseen saadaan sijoittaa myös sen käyttöön liittyviä toimistohenkilökunnan ruokailuja muita vastaavia tiloja. Rakennuspaikalle saadaan rakentaa enintään kaksi asuntoa.
Asunnon saa rakentaa aikaisintaan samanaikaisesti käsiteollisuusrakennuksen rakentamisen
kanssa.

Liite 2
8.11.1964 vahvistetun rakennusjärjestyksen pykälät 29-40.
§ 37

Maanviljelys- Tai metsätalousalueeksi (MV, MM) määrätylle alueelle saa rakentaa ainoastaan
maanviljelystä, karjanhoitoa tai metsätaloutta palvelevia rakennuksia. Rakennuspaikan pintaalan on oltava vähintään 2 hehtaaria. Rakennuslautakunta voi kuitenkin erityisestä syystä
sallia rakentamisen pienemmällekin rakennuspaikalle, jos se on alaltaan vähintään 1
hehtaari.

§ 38

Kasvitarha- alueen (MK) rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 5 000m².
Rakennuspaikalle saa rakentaa kasvihuoneita ja talousrakennuksia sekä yhden asunnon
kutakin rakennuspaikan 2 500 m² kohden.

§ 39

Ryhmäpuutarha-alueen (MR) rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 1 hehtaari ja
saa rakennuspaikkaa käyttää ainoastaan kasvukautena.
Rakennusten tulee olla yhdenmukaisia. Rakennuksen ala saa olla enintään 16 m² ja korkeus
enintään 3 metriä. Rakennuspaikalle saa rakentaa lisäksi vartijan asunnon sekä yhteiseen
käyttöön tarkoitettuja talousrakennuksia.

§ 40

Loma-alueen (RL) rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 2 hehtaaria ja lomaasuntoalueen (RH) rakennuspaikan pinta-alan vähintään 1 500 m². Rakennuspaikan
rakennusten kerrosala saa olla enintään 5 % sen pinta-alasta. Rakennuspaikalle saa rakentaa
ainoastaan lomanviettoon olennaisesti liittyviä, enintään kaksikerroksisia rakennuksia.
Loma-alueelle tai loma-asuntoalueelle rakennettaessa ei sovelleta rakennus asetuksen 72, 79
ja 81-84 §:n säännöksiä.

