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2. KAUPUNGINOSA AHTSALMI
KORTTELIN 98 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN
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Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

1: 1000

Istutettava alueen osa.

Suojavihervyöhykkeeksi puilla ja pensailla istutettava tontinosa.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

A

Asuinrakennust.en korttelialue.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennusten ulkoseinien
sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äaneneristavyyden liikennemelua vastaan
on oltava vahinla.an 35 dB (A).

ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOLLA MUODOSTUVAT
2. KAUPUNGINOSA AHTSALMI
KORTTELIT 98, 224 JA 225 SEKÄ
NIIHIN LIITTYVIÄ VIRKISTYS-, KATU- JA LIIKENNEALUEITA.
MITTAKAAVA

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
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Alueen osa, jolla puusto on sailytetläva.

Uudisrakennuslen julkisivut on rakennettava sit-en. etta ne ovat
sopusoinnussa ymparlstön vanhojen rakennusten kanssa.
Katu.

AK

k:.uinkerrostalojen korttelialue.
Rakennukset on korjaus- tai muutostöiden yhteydessä korjattava
rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.
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Pysäköimispaikka.
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Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Yleisten rakennusten korttelialue.
Rakennukset
rakennuksen
Rakennusten
rakennettava

--

on korjaus- tai muutostöiden yhteydessa korjattava
tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.
valiin sijoittuvan uudisrakennuksen julkiusivut on
siten, että se on sopusoinnussa ympäristön vanhojen

rakennusten kanssa.
Alueelle saadaan myös sijoittaa yksi asunto henkiloökunnalle ja
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1 op/100 m2

1 op/os

Merkintä osoittaa. kuinka monta kerrosalaneiie::.metriä kohti on
rakennettava yksi autopaikka.

Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.

asuntolatilat oppilaille.
Rakentamattomat lontinosat, joita ei kayleta kulkuteinä tai pysäköintiin,
on istutettava.
Tontilla olevat autopaikat on erotettava muusta piha-alueesta istutuksilla.
Rakennusten pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla varisavyltaa.n vaalea.
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Suojeltava alue.
Tontinosa, jonka puustoa ja muuta kasvillisuutta tulee hoitaa ja uudistaa
puistometsänhoidon periaatteita noudatta-en siten, että sen maisemallinen
merkitys säilyy.

Puisto.

Lähi virkistysa lue.
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Urheilu- ja virkistysalue.

lJP-~ 1

Pysäköiruisalue korttelia nro 99 varten.
Autopaikat tulee sijoittaa alueella olevia puita mahdollisuuksien mukaan sa.ilytta.en.
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3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
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Kaupunginosan raja.

Vedenhankinnalle Ulrkeä pohjavesialue
Alueella rakentamista ja muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun

18 §(pohjaveden muuttamisklelto) ja 22 §(pohjaveden pilaamiskielto). Alueella on
kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jatteiden varastointi kielletty.
Öljysäiliöl on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai suoja-altaaseen, jonka tilavuus
vastaa vahintaan varastoitavan öljyn eninmaisma.araä. Jätevesien imeyttaminen
maaperään on kielletty. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tchtava siten,
ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden
korkeuteen.

Korttelin, kortt-elinosan ja alueen raja.

Eri kaava.ma.ara.ysten alaisten alueenosien välinen raja.

Ohjeellineo eri kaavamääräyst-en alaisten alueenosien välinen raja
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Ohjeeilinen tontin raja.

2
AHTS

Pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen mukainen.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

RAJAVARTIOSTONKATU

500

Kadun, katuauki.::m, torin tai puist<Jn nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreina..

111

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen <Jsan suurimman salbtun kerrosluvun.

1f.J m

Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa. kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaavassa lukumäärältään
mainittujen kerrosten alapuOlella olevasta tilasta kerrosluvun estämättä
käyttää kerrosalaaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.

[

J

Rakennusala.
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Erkki Eskola
kiinteistöinsinööri

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt
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Kaupunginosan numero.

26.8.1998

Uudenmaan ympäristökeskus vahvistanut
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