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raut -merkinnällä varustetuilla korttelialueilla on noudatettava seuraavia määräyksiä:

TOIMINNAT

Asuinkerrostalojen (AK) korttelialueelle tulee sijoittaa asuntojen lisäksi liike- tai toimistotila. Merkityn kerrosluvun
estämättä sallitaan ilmanvaihtokonehuonetilan rakentaminen ylimmän kerroksen yläpuoliseen tilaan. Mikäli
konehuonetila sijoitetaan ylimmän kerroksen yläpuoliseen tilaan, tulee konehuonetilan muodostaa arkkitehtonisesti
saumaton osa koko rakennuksen julkisivua ja arkkitehtonista kokonaisuutta. Konehuonetilan sijoittaminen ylimmän
kerroksen yläpuoliseen tilaan tulee olla arkkitehtonisesti perusteltua. Mikäli ilmanvaihtokonehuone rakennetaan tulee
se sijoittaa vähintään 3 metrin päähän rakennuksen räystäältä tai yhtenäisen vesikattopinnan alle. Tontti on aidattava
1400 mm korkealla  aidalla, jonka väri ja materiaali on sovitettava tontin rakennuksiin.
Rakennusten suunnittelussa tulee ottaa huomioon aurinkoenergian passiivinen ja aktiivinen hyödyntäminen.
Kutakin asuntoa kohti on rakennettava 2 polkupyöräpaikkaa. Puolet polkupyöräpaikoista on sijoitettava lämpimiin
sisätiloihin 1-kerroksen ulkoiluvälinevarastoihin tai toteutettava lukittuihin piharakennuksiin.

RAKENNUKSET

AK-korttelialueella rakennukset ovat lamellikerrostaloja. Sivukäytävätaloja ei sallita. Rakennusten katot ovat pihalle
kallistuvia pulpettikattoja ja katon väri on musta. Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on puhtaanvalkoinen
kivimateriaali. Näkyviä elementtisaumoja ei sallita. Puhtaaksi muurattua julkisivua käytettäessä sauman värin on
vastattava tiilen väriä. Ikkunapuitteiden ja vesipeltien tulee olla saman väriset julkisivujen kanssa. Rakennuksen aukion
puoleiset julkisivut toteutetaan puhtaaksi muurattuna harmaana tai tummansävyisenä rosoisena tiilipintana. Tiilisaumat
sovitetaan tiilen sävyyn. Vesikourujen ja räystäspeltien väri antrasiitti.
Asuntojen lattiapinnat on oltava vähintään 800 mm viereisen kadun pintaa ylempänä.
Pihan autokatokset sekä talousrakennukset rakennetaan siten, että ne muodostavat arkkitehtonisesti yhtenäisen
kokonaisuuden asuinrakennusten kanssa.
Rakennusten katujen puoleiset parvekkeet tulee toteuttaa sisäänvedettyinä. Toriaukion puoleiselle julkisivuille voidaan
toteuttaa ulokeparvekkeita. Kaikki parvekkeet ranskalaisia parvekkeita lukuun ottamatta on lasitettava. Lasitusten on
oltava pääosin kirkkaat.
Liiketilan yhteyteen sallitaan mainosten ja valokylttien kiinnittäminen seinään näyteikkunoiden yläpuolelle, kuitenkin
korkeintaan toisen kerroksen lattiatason korkeuteen. Ilmanvaihtokonehuoneen rakentaminen liiketilan katolle ei ole
sallittua.
Ajotiet sekä autopaikat tulee päällystää asfaltilla. Pihan kulkutiet tulee päällystää kivimateriaalilla. Muu osa pihasta on
pidettävä istutettuna alueena. Leikki- ja oleskelualueet on ympäröitävä suojaistutuksilla. Pihan vihersuunnittelussa on
käytettävä alan asiantuntijaa.

KATUALUEET

Kaupunki laatii katualueesta ja katuaukiosta / torista erillisen suunnitelman. Laivurinkadun, Sovionkadun ja
Kauppakadun varrelle on istutettava puistolehmukset asemakaavan mukaan.

Alueen nimi ja suunnitelma

Mittakaava

Päiväys

Kaavan numero Suunnittelija

Piirtäjä

Kehittämislautakunta

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
Allekirjoitus

Kaava lainvoimainen Kaavan voimaantulo

LUONNOS


