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  ALY-1 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue 
 Alueelle saa sijoittua myös palveluasumista 

 

 
LPA Autopaikkojen korttelialue 

Suluissa olevat numerot merkinnän alla kertovat sen, minkä korttelin ja tonttien 
autopaikkoja alueelle saa sijoittaa 
 

 
  PL Lähipalvelurakennusten korttelialue. 

sr-indeksillä olevalla tontilla tulee erityisesti täydennysrakentamisessa huomioida 
alueen merkittävät kulttuuriarvot 

 

 
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja 

 
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.  

 
Osa-alueen raja 

 
Katu 

 
 

  ajo Ohjeellinen ajoyhteys 
 
 Ohjeellinen kevyen liikenteen väylä 

 

  103 Korttelin numero 

 
  4 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero 
 

   800 Rakennusoikeus kerronalaneliömetreinä 
 
e=0,20  Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. 
 

II Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman 

sallitun kerrosluvun. 
 

 Rakennusala 
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 Ohjeellinen rakennuksen ala 
 

 
sr Suojeltava rakennus tai rakennuksen osa 

Historiallisesti arvokas tai maisemakuvan säilyttämisen kannalta tärkeä rakennus. 
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutostöitä, jotka 
tärvelevät rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä. 
Rakennusvalvontaviranomaisen on ennen rakennusluvan tai toimenpideluvan 
myöntämisestä varattava museoviranomaiselle tilaisuus lausunnon antamiseen. 

 

ar Kulttuurihistoriallisesti ja/tai ympäristöllisesti arvokas rakennus 

Rakennuksen purkaminen on sallittu vasta, kun on arvioitu suunniteltujen toimenpiteiden 
vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja lähiympäristön arvorakennuksiin. 
Toimenpiteiden yhteydessä on arvioitava sitä, kuinka paljon vanhaa on säilytettävä tai 
palautettava, että rakennus säilyy rakennusajan tyyliä, alkuperäistä käyttöä ja 
rakennustapaa edustavana tai että muutokset eivät heikennä lähiympäristön miljööarvoja. 

 
km-1 Kulttuurihistoriallisesti arvokas alueen osa 

Mahdollinen uudisrakentaminen ja ympäristöä muuttuvat toimenpiteet on sovitettava 
huolellisesti alueen historia- ja miljööarvoihin. 

 

 
Yleiset määräykset: 
 
Rakennuspaikkojen on liityttävä alueen yleiseen kunnallistekniseen verkostoon. 
 
Hulevesien käsittelyssä ja kunnallistekniikan suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
vesiensuojelulliseen näkökulmaan. Hulevesien johtamisesta on esitettävä tarkemmat suunnitelmat 
kunnallistekniikan suunnittelun ja rakennuslupamenettelyn yhteydessä.  
 
Rakennusten tulisi olla kortteleittain ulkoasultaan, materiaaliltaan ja väritykseltään yhteneväisiä. 
Talousrakennusten tulee tyyliltään sopeutua päärakennukseen. 
 
Autopaikkoja tulee varata seuraavasti: 

 ALY- tontit 0,5 autopaikkaa / asunto + 1 autopaikka/työpaikka 

 PL-tontit 1 autopaikka / 100 k-m2 
 

Autopaikkojen mitoitus ja sijoittelu tulee esittää rakennuslupahakemusten yhteydessä. 

 


