
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

AO-1
Erillispientalojen korttelialue.
Rakennusalan ulkopuolinen tonttimaa tulee säilyttää avoimena.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Korttelin numero.127
Ohjeellisen tontin numero.2

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

I

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.e=0.40

Rakennusala.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ:

Tonttijako on ohjeellinen.

Rakennukset tulee toteuttaa yhtenäisellä tavalla siten, että ne sijoitukseltaan, ilmeeltään,
korkeusasemiltaan, kattomuodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään sopivat toisiinsa ja
ympäristöönsä.
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Jouni Kiimamaa Päivi Mujunen
arkkitehti kaavasuunnittelija

Maantien näkemäalueeksi varattu alueen osa.

Ajoyhteys.ajo

Istutettava alueen osa.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

I u½

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

KTY-1
Toimitilarakennusten korttelialue.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia, ja niiden tulee muodostaa yhdessä istutusten
kanssa korttelialuetta rajaava vyöhyke peltoalueelle (M) ja erillispientalotonteille
(AO-1) päin. Ulkovarastointia ei sallita.

Sähköjohtoa varten varattu alueen osa.

Maantien alueen raja.

TY-1
Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä
vaatimuksia.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia. Rakennukset tulee sovittaa maastoon
ilman voimakkaita pengerryksiä tai maanpinnan tasauksia. Tonttialueen maaston
muotoilu tulee rakennuslupavaiheessa esittää asemapiirroksiin ja tarvittaessa
leikkauksin, jolloin niiden sovittamista ympäristöön voidaan arvioida.

Lähivirkistysalue.
Metsä.VL-1

YPÄJÄN KUNTA

KURJENMÄEN ASEMAKAAVA,
ASEMAKAAVAN MUUTOS
JA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN
1:2000

Autopaikkojen korttelialue.
LPA

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.960

RM-1
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.
Olemassaoleva metsä tulee säilyttää. Rakentamisen tulee materiaaleiltaan,
muodoiltaan, mittakaavaltaan ja väreiltään sopia Loimijoen kulttuurimaisemaan.

Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu alueen osa.

Maa- ja metsätalousalue.
M

Lähivirkistysalue.
VL

Ohjeellinen rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

(129) Suluissa oleva numero osoittaa korttelin, jonka autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.pp/t

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saa
käyttää myymälätiloja varten.

30%

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä asuinrakennusta varten.as280

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä talousrakennusta varten.t120

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

Maavallia varten varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Asemakaavan muutos koskee 22.5. 2008 hyväksytyn asemakaavan
kortteleita 126-129 sekä virkistys-, maa- ja metsätalous-, erityis-,
liikenne- ja katualuetta.

Asemakaavan kumoaminen koskee 22.5. 2008 hyväksytyn asemakaavan
katualuetta.

Asemakaavalla muodostuvat korttelit 126-129
sekä virkistys-, maa- ja metsätalous-, liikenne- ja katualuetta.
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