LOHJA
L72 HIIDENLINNA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS

1 AP-3

Asuinpientalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa omakotitaloja, rivitaloja ja muita kytket
tyjä asuinrakennuksia sekä niihin liittyviä autotalli- ja talous
rakennuksia. Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai
pulpettikatto. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaali
na tulee käyttää puuta. Julkisivun värityksessä tulee suosia
murrettuja sävyjä. Rakennusten suurin sallittu vesikaton harjan
korkeusasema on N2000 +43.0 metriä.

Asemakaavan muutos koskee:
22. Raution kaupunginosa, osa korttelia 667 ja osa vesialuetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuu:
22. Raution kaupunginosa, osa korttelia 667 ja vesialue.
Valmiseluvaihe, luonnos 14.02.2019
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Asemakaavan muutos koskee:
22. Raution ka�punginosa, osa kortt�lia 667 ja osa vesialu�tta.
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Asemakaavan muutoksella muodosuu:
22. Raution kaupunginosa, osa korttelia 667 ja vesialue
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1 AP-2 1

Asuinpientalojen korttelia! ue.
Alueelle saa rakentaa rivitaloja ja muita kytkettyjä asuin
rakennuksia sekä niihin liittyviä autotalli- ja talousrakennuk
sia. Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai
pulpettikatto. Rakennusalan pohjoissivulla katon lappeen
tulee viettää pohjoiseen ja rakennusalan koillis-/itäsivulla
koilliseen/itään. Rakennusten pääasiallisena ju I kisivumate
riaalina tulee käyttää puuta. Julkisivun värityksessä tulee
suosia murrettuja sävyjä.
Rakennusalan pohjois-, koillis- ja itäsivulla rakennukset
tulee rakentaa rakennusalan rajaan kiinni siten, että raken
nukset muodostavat yhtenäisen tiiviin rakenteen, joka estää
liikennemelun kulkeutumisen rakennusten etelä- ja länsipuo
lisille piha-alueille. Rakennusten pohjois-, koillis- ja itäsivulle
ei saa rakentaa lasittamattomia parvekkeita.
Asuinpientalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa rivitaloja ja muita kytkettyjä asuin
rakennuksia sekä niihin liittyviä autotalli- ja talousrakennuk
sia. Asuinrakennuksiin on rakennettava harja- tai
pulpettikatto. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaali
na tulee käyttää puuta, Julkisivun värityksessä tulee suosia
murrettuja sävyjä.
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Kaupungin- tai kunnanosan numero.
Kaupungin- tai kunnanosan nimi.
Korttelin numero.

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

[

Alueelle saa rakentaa enintään kaksiasuntoisia asuinpientaloja
ja niihin liittyviä sauna- ja talousrakennuksia, Alueella sijaitsee
suojeltava kivirakenteinen asuinrakennus. Uusi rakentaminen
on massoittelultaan, pintamateriaaleiltaan ja väritykseltään
sovitettava yhteen olemassa olevan suojeltavan rakennuksen
kanssa siten, että alueesta {AO-3) muodostuu yleisilmeeltään
yhtenäinen kokonaisuus.
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Vesialue.

F°thT·1

Toimisto- ja työtilarakennuksen rakennusala.

�f-r·1

Talousrakennuksen rakennusala.
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Jätehuoltorakennuksen rakennusala.
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Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan
pinta-alaan.
�
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Autopaikkojen korttelialue.
Korttelialue on tarkoitettu ainoastaan alueen maanomistajille
ja haltijoille korttelin 667 tontilla 7. Alueen kautta saadaan jär
jestää kevyenliikenteen kulkuyhteys w-venevalkama-alueelle.
3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Rakennusala.
()

()
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Saunan rakennusala.
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Autopaikkojen korttelialue.
Korttelialue on tarkoitettu ainoastaan alueen maanomistajille
ja haltijoille korttelin 667 tonteilla 4, 6 ja 7,

Rakennushistoriallisesti paikallisesti arvokas ja alueen luonteen
kannalta tärkeä asuinrakennus.
Rakennusta ei saa purkaa. Tehtävät toimenpiteet eivät saa vähen
tää rakennuksen historiallista arvoa eikä rakennuksen roolia raken
nettavan asuinalueen vanhimpana rakennuksena. Rakennuksen
massa ja kattomuodot tulee säilyttää. Julkisivujen alkuperäiset
piirteet, ikkunamuodot, vaaleapintainen rappaus, pääporras
yksityiskohtineen ja frontonit tulee säilyttää.
Mikäli rakennus tuhoutuu, saadaan samalle paikalle rakentaa uusi
samankokoinen, ulkomitoiltaan, massoittelultaan, julkisivumateri
aaleiltaan sekä väritykseltään mahdollisimman hyvin nykyistä
vastaava rakennus.
Tehtävistä toimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lau
sunto. Vaatimus ei koske rakennuksen sisätiloissa tehtäviä toimen
piteitä. Suojelumääräys ei koske rakennuksen länsipäädyn
uudempaa osaa.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

3500

Erillispientalojen korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA-MÄÄRÄYKSET:
\

ROU

Eri11ispientalojen korttelialue.
Alueelle saa rakentaa enintään kaksiasuntoisia asuinpientaloja
ja niihin liittyviä sauna- ja talousrakennuksia. Asuinrakennuksiin
on rakennettava harja- tai pulpettikatto.
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Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.
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Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
Pysäköimispaikka.
Venevalkama.
Venevalkama on tarkoitettu ainoastaan alueen maanomistajille ja
haltijoille korttelin 667 tonteilla 4, 5, 6 ja 7.

0

Istutettava puurivi,
Istutettava alueen osa.
Puustoisena säilytettävä alueen osa.
Alue tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena. Alueella
tulee säilyttää ja ylläpitää isokokoisia puita ja aluskasvillisuutena
pensaita ja muuta peittävää kasvillisuutta. Huonokuntoiset ja
alueella oleskelulle vaaralliset puut saa kaataa. Niiden tilalle tulee
istuttaa uutta puustoa.

hulev

Ohjeellinen reitti hulevesien johtamiseen avo-ojina tai
puroina ja pienlammikoina.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
Katteena tulee käyttää mattasävyistä tumman harmaata tai mustaa paikalla sau
mattua peltikatetta tai huopakatetta. Sävyltään voimakkaasti maisemassa erottuvia,
kiiltäviä tai valossa heijastavia pintoja ei sallita.

Lohja
Asemakaavan muutos koskea:
22. Raution kaupunginosa, osa korttelia 667 ja osa vesialuetta.
Asemakaava muutoksella muodostuu:
22. Roution kaupunginosa. osa korttelia 667 ja vesialue

Rakennukset tulee porrastaa maaston mukaan siten, ettei ympäristöön sopeutu
mattomia korkeita sokkeleita muodostu.

Valmi,reliia/Beredare

Alle 30 metriä Lohjanjärven rantaviivasta sijaitsevat sauna- ja talousrakennukset
saavat olla enintään yksikerroksisia.

Iris Jägei•Balcan
Kaavasuunnlltelll>

Rakennusten sijoittelu ja seinä- sekä ikkunarakenteet tulee suunnitella niin, että
pohjoisen sekä koillisen ja idän suunnasta tuleva mahdollinen liikenteen melu ei
ylitä rakennusten sisätiloissa asumiselle asetettuja enimmäismelutasoja. Piha-alueil
la tulee järjestää vähintään 10 m2 melulla hyvin suojattua ulko-oleskelutilaa asuntoa
kohden.
Korttelialueilla tulee suosia vettäläpäiseviä pintamateriaaleja. Alueen hulevedet tulee
viivyttää ja/tai imeyttää korttelialueilla. Käsittelemättömiä hulevesiä ei saa ohjata
sadevesiviemäriin tai vesistöön. Käsitellyt hulevedet saa ohjata vesistöön. Rakennus
lupavaiheessa tulee esittää hulevesien käsittelysuunnitelma.

FllnäJll,Rltare

L.sona lso.Marldru, Dl, \'l(S.2B4
Klffioituopääl il4'.ö
PlanlilQ9nin9aotlof

Pd"ljaJt.artta tåyttäå m83flkåytl� ja ra<.ennuslain 54a §;n vsalimlf'.:sel.
Koo1cilaattijå1je:stelmål:
T�lneatlelO:
BJREF ETRS-GK2A

Tapio Auuliainen

Korkeusiuje9felrnä:

Koup.,,gingcoaoctti

NOODO

Kortteliin on laadittava erillinen sitova tonttija�o.

Autopaikkoja on AP-1, AP-2 ja AP-3 alueilla varattava vähintään 1,5 ap/asunto ja
vieraspaikkoja 1 ap/5 asunto. AO-2 ja AO-3 alueilla autopaikkoja on varattava
vähintään 2 ap/asunto. Kattamattomat autopaikka-alueet on sijoitettava korkeintaan
15 auton kenttiin ja ympäröitävä istutuksin. Pysäköintipaikkojen vaaditusta määrästä
voidaan poiketa, mikäli rakennuslupaa hakiessa osoitetaan asuntojen autopaikka
tarpeen olevan pysyvästi tavanomaisesta pientaloasumisesta poikkeavaa.
Korttelialueilla AP-1 ja AP-2 sekä LPA-2 alueella on puhdistettavia ja/tai kunnos
tettavia maa-alueita (PI MA), Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja suoritet
tava tarpeelliset kunnostustoimenpiteet ennen alueella tehtäviä rakennustoimen
piteitä tai maaperän kaivutoimenpiteitä. Rakentamisaikana alueella muodostuvat
hulevedet tulee rakentamiskohteesta kerätä ja johtaa kaupungin viemäriverkostoon.

Käsittelyvoih""'1Eleh8ndlirQ3Sked"1:

Alin suositeltava rakentamiskorkeus on N2000 + 33,35 metriä.

Lohjan kaavoitus

Alueella tulee noudattaa rakennusryhmittäin tai osa-alueittain yhtenäistä rakentamis
tapaa rakennusten massoittelun, pintamateriaalien ja värityksen suhteen.Erityistä
huomiota tulee kiinnittää korttelialueen AP-1 pohjois- ja itä-/koillissivun rakennusten
pohjois- ja koillissuunnan julkisivujen suunnitteluun.
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