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Rivi talojen 1a mu idtm J<ltkettyjen asuinraKennusten.- 'kor'tteTiålue.
Jol<a1sel 1a asurmolla tulee olla barkoitnk~Be8'- l n61<(t~

ull«!>-eleskeluti,la.

Enl li&f>lentalejen kel"tt-etlalue.
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,JUik~n lähipalvelurakenn~Mite.[o

korttel ialue.

LelkkikenHä.

Yhdyskunt-ateknls~li

huoltoa palvelevien rakennusten il!~~!!~.tlm

alue.

3 m, sen kaava- alueen uiQJ1ulrl1ell~ ·~ya• v iiva, lR_ta vahvistaminen 'koSk~
Korttelin; >t<~r.Ue,tlna5an ja alueen raja.
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Eri kaavamlmräys~n . alaisten alueenosien välinen raja• .
Ohjeeilinen .- eri
raja.

kaavamääräysten

alaisten

alueenosien

v&linen

Ohjeeilinen rakennuspaikan raja.

15
2
PIRKKULANT

Korttelin numero.
Rakennuspaikan numero.
Rakennuskaavatien, torin tai puiston nim1,

Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai
saa käyttää rakentamiseen.

rakennusalasta

Roomala inen numero osoittaa rakennusten,
osan suurimman sallitun ktnrosluvun.

r akennuksen tai

sen

~I

Murtoluku- roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen ker rosten alapuolella olevasta tilasta
kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi t i taks i.

1%

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään mainittujen kerrosten y läpuolella olevasta tilasta
kerrosluvun estämättä käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

e=0.20

Tehokkuusluku

eli

kerrosalan

suhde

lstutettav~ alueen osa, jolle on

een 20 m

00000

rakennuspaikan

pinta-alaan.

istutettava vähintään 1 puu alu-

kohti .

I stutettava puurivi.

cRakennuskaavatie.
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Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Kullakin rakennuspaikalla tulee istuttaa tai sailyttåä puita ja pensaita nii'2
että purden määrä. on .vähintään yksi puu rakennuspaikan pi.ota-alan 156 m
kottti.
-R akennukset tulee sopivina r yhminä rakentaa julkisivun korkeuden, materiaalin
Ja var in sekä katon vilrm ja kaltevuuden suhteen yhtenäistä rakentamistapaa
noudattaen.
AP-, AR- ja AO-korttelialueilla katon kaltevuuden t ulee olla 1:2,5 tai sitä
jyrkempi ellei rakennuslautakunta erityisestä syystä myönnä poikkeusta.
AP- ja A~-korttelialueilla on kutakin asuinhuoneistoa kohti rakennettava vähintään 10 m yhtenäistä leikki- ja oleskelutilaa.
AP- ja A R-kortteliatueilla
-olla enintään 25 m.

rakennuksen

julkisivun

porrastamaton

pituus

saa

Autopaikkojen vähimmäismäärät ovat:
asunnot:

1,5

ap/ asunto,

ellei rakennuslautakunta erityisestä syystä myönnä poi kkeusta.

Rakennuksen lattian al in sallittu korkeustaso on +38,5 m.

Rakennuslautakunta voi sallia rakentamisen 5 m lähemmäksi kaavatien ja yleisen alueen rajaa, Rakennuslautakunta voi sallia talousrakennuksen rakentamisen
vähintään 1,5 m etäisyydelle naapurirakennuspaikan rajasta. Naapurin ·suostumuksella rakennuslautakunta voi sallia kaikenlaisen rakentamisen 5 m lähemmäksi r akennuspaikan rajaa.

Rakennettaessa 4 m lähemmäksi naapurirakennuspaikan rajaa ei rajan puoleisessa seinässä saa .olla ikkunoita alle 180 cm korkeudella lattian tasosta.
Alueella sa ll itaan ainoastaan kiinteistOkohtaiset öl jysäiliöt, jotka on sijoitettu
j oko rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle suoja-altaaseen, jonka tilavuus
vastaa var astoitavan Öljyn enimmäismääräå.

Helsingissä 19. päivänä elokuuta 1988

Kaava-aluetta supistettu 1.11.1988
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