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ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOLLA MUODOSTUVAT 
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 

Kullekkin tontille saa rakentaa yhden asunnon. Rakennusten tulee 

muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten 

kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Ulkovarastoalueet on aida tta va. 

Rakentamatta jäävälle tontin osalle , jota ei käytetä varastointiin tai 

liikenteeseen, on istutettava puita ja pensaita. Korttelialueelle 

ei saa sijoittaa laitosta , joka aiheuttaa ympäristön ilman pilaantumista. 

Puisto. 

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva , 

jota vahvistaminen koskee. 

Kaupunginosan raja. 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 

Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja. 

Ohjeeilinen eri kaavamääräysten alaisten. 

alueenosien välinen raja. 

Oh'eellinen tontin ra ·a. 
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Kaupunginosan numero. 

Kaupunginosan nimi. 

Korttelin numero. 

Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi. 

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennus
paikan pinta-alaan. 

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

Rakennusala . 

Istutettava alueen osa. 

Katu . 

Korttelialueilla , jotka sijaitsevat tärkeällä pohjavesialueella, tulee kiinnittää 
erityistä huomiota pohjavesien suojeluun: 

Korttelialueilla ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida nestemCi.isiä polttoaineita 
eikCi. muita pohjavettCi. Iikaavia aineita. 

Öljysäiliöt on suojattava rakennuksen sisätiloihin tai maan pä1Hle vesitiiviiseen 
suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn suurin mäCi.rä . 

Teollisuuden lastaus- ja purkualueet seka ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin 
käyteUCi.vät alueet on eristeUävCi. vetta läpCi.isemCi.ttömällä materiaalilla . 

Tiealueet ja niiden vierialueet on eristettävCi. vettCi. läpäisemättömällä materiaalilla siten, 
että pohjaveden likaantuminen estetään. 

Alueella tulee vältää pohjaveden laatua tai määrCi.ä vaarantavia toimenpiteita . 

Jätevesien imeyttäminen maaperaan on kielletty. 

Rakennukset on perustettava niin, ettei rakentaminen vaikuta pohjaveden korkeuteen. 

Sade- ja sulamisvedet on johdettava öljynerotuskaivojen kautta . 

Korttelialueilla on kiinnitettavä erityistä huomiota olemasssa olevan puuston 
säilyttämiseen. Rakennuspaikan ne osat, joita ei käytetä autopaikotukseeen 
ja kulkuteinä on säilytettävä luonnontilaisina tai istutettava . 

T- korttelialueilla voidaan jokaiselle rakennuspaikalle rakentaa yksi kiinteistön kannalta 
välttamatön asunto. Asunnosta on oltava valitön yhteys sen yksinomaisessa käytössä olevan 
rakennuspaikan osaan, jonka pinta-alan on oltava vähintään 1m2 jokaista 
huoneistoalan 1m2 kohden, kuitenkin vähintään 40 m 2 

T-kortteleissa on varattava 1 autopaikka/ 3 työntekijää 
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