ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
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Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

AR-alueella on varattava 2 autopaikkaa/asunto.

Erillispientalojen korttelialue.

Alueella on sopivina ryhminä noudatettava rakennuksen koon, mittasuhteiden, materiaalin
ja värityksen suhteen yhtenäistä rakentamistapaa.
Asuinrakennuksen kattokaltevuus on 1:2 -1 :1,5

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa
ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä
tai muuta häiriötä. Ulkovarastointi on kielletty.

Korttelissa 66 on säilytettävä niin paljon puustoa , että alueen metsäinen luonne säilyy.

Lähivirkistysalue.
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Maatalousalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

NUMMI-PUSULA
SAUKKOLA

Osa-alueen raja. ·
Ohjeeilinen tontin/rakennuspaikan raja.
Korttelin numero.

68

ASEMAKAAVAN MUUTOS

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

2

PAHASsuo

Kadun , tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten , rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.
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Murtoluku roomalaisen numeron Jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rake·nnuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrrosalaan
laskettavaksi tilaksi.
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Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa
käyttää kerrosalaan luettavaksi ti ·aksi.
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Vaihtoehtoinen kerrosluku.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 64-67 SEKÄ KATU- JA
VIRKISTYSALUETTA.
ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT KORTTEUT 66-68, OSA
KORTTELEISTA 64-65 SEKÄ VIRKISTYS-, KATU- JA MAATALOUSALUETTA.

Tämä kaavakartta on kunnanvai
mukainen.
Todistaa viran puolesta

Tehokkuusluku eli kerrosalan sutide tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
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NYBERGIN ALUE

Rakennusala

Mittaakaava 1:2000
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Rakennusala , jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
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Ohjeeilinen rakennuksen paikka.
Suojaviheralueena säilytettävä/k·~hitettävä alueen osa.
Alueella tulee säilyttää ja kehittäii puustoa siten, että se toimii suojaalueena asumisen ja yritystoimin.1an välissä.

Päiväys 21 .7.2006
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Jalankululle ja polkupyöräilylle v•uattu katu
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Ajoyhteys.

Luonnos nähtävänä (MRA 30 §) 1.6-30.6.2006
Ehdotus nähtävänä (MRA 27 §) 1.6-30.6.2006
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.12.2006 §52
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