
Maanalainen tila.

Alueen osa, jolla on säilytettävä puusto siten, että sallitaan vain mai-
semanhoidolliset toimenpiteet.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Katu.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on raken-
nettava yksi autopaikka.

Vedenhankintakäyttöön soveltuvan 2. luokan pohjavesialueen varsi-
naisen muodostumisalueen raja.

YLEISMÄÄRÄYKSET

1.  Asemakaava-alue sijaitsee 2. luokan eli muuhun vedenhankintakäyttöön soveltuvalla 
pohjavesialueella.

2. TY -alueen toiminta- ja huoltopihat on pyrittävä sijoittamaan näköesteistutuksin suo-
jattuina etäälle katutilasta.  Kaavan sallima korkea rakennusosa TY -alueella on vaativa 
suunnittelukohde. Muuta ympäristöä korkeamman rakennusosan yleisilmeen tulee olla 
rauhallinen ja materiaalin vaalean sävyinen.        

3. Pysäköintialueet on jäsennöitävä istutuksilla, joita tulee olla  korttelialueen reunojen 
ohella riittävästi myös pysäköintikenttien väleissä. 
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Tämä asemakaavakartta merkintöineen ja määräyksineen on kunnanvaltuuston __.__.____ te-
kemän ja valtuuston pöytäkirjan pykälässä no. § __mainitun päätöksen mukainen.

Todistaa viran puolesta          ______________________ 
 

Pohjakartta on MRL:n 54 A §:n mukainen, täyttää JHS 185:n vaatimukset ja vastaa olosuhteita 
31. 12. 2019.

Paikkatietoinsinööri      ______________________                        
Juhani Kattilakoski 

SIEVI  ASEMANSEUTU

(JALKINETEHTAAN ALUE)

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIA 241 JA OSIA KORT-
TELEISTA 211, 235, 237 JA 238 SEKÄ MAA- JA METSÄTALOUS-, LÄ-
HIVIRKISTYS- , UIMARANTA-, LIIKENNE- JA KATUALUEITA.   

LUONNOS  13.2.2020

Timo Takala, arkkitehti SAFA, YKS 140

                 

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Erillispientalojen korttelialue.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan 
laadulle erityisiä vaatimuksia.

Lähivirkistysalue.

Maa- ja metsätalousalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka sisäpuolelta 
asemakaavamerkinnät ja määräykset poistetaan.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen rakennuspaikan raja.

Kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen rakennuspaikan numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennuksen kerrosalasta 
saadaan rakentaa maan alle.

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

Tehokkuusluku, eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan.

Tehokkuusluku, eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan. 
Lukusarjan ensimmäinen osa osoittaa asuinrakennusten sallittavan ker-
rosalan ja jälkimmäinen osa tämän lisäksi sallittavien erillisten autosuo-
ja-, väestösuoja- , varasto-, huolto- ja yhteistilarakennusten kerrosalan.

  Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema. Korkeusasema 
tarkoittaa korkeutta merenpinnasta. (N2000) 

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.
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