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tulee hoitaa siten, että sen arvot säilyvät.

historian kannalta merkittävä alue, jota 

Maiseman, kaupunkikuvan ja kulttuuri-

rakentaa tarpeellisia kulkuyhteyksiä.

tulee säilyttää ja täydentää. Alueelle saa 

tävä alueen osa, jolla olevaa kasvillisuutta 

Natura-alueen suojavyöhykkeeksi kehitet-

hulevesiä.

viivytetään kortteli- ja katualueiden

Alueen osa, jonka kautta johdetaan ja

rakenteita.

puhdistamista palvelevia allas- ja oja-

saa rakentaa hulevesien viivyttämistä ja 

Sijainniltaan ohjellinen alueen osa, jolle 

muistomerkkinä rauhoitettu tammi.

Luonnonsuojelulain mukaisena luonnon-

Suojeltava puu.

varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa tai avo-ojaa varten 

2 §

loma-asunto.

pi asunto on tontilla säilytettävä vanha

rosala on enintään 90 m2 tai jos pienem-

teyteen ja pienemmän sivuasunnon ker-

asuntoa, jos ne sijoitetaan toistensa yh-

tontille saa kuitenkin rakentaa kaksi 

vaa 2000 m2 kohti. 1500 - 2000 m2 

asunnon kutakin tontin pinta-alan alka-

Tontille saa rakentaa enintään yhden

3 §

loma-asunto.

pi asunto on tontilla säilytettävä vanha

rosala on enintään 90 m2 tai jos pienem-

teyteen ja pienemmän sivuasunnon ker-

asuntoa, jos ne sijoitetaan toistensa yh-

tontille saa kuitenkin rakentaa kaksi 

vaa 3500 m2 kohti. 2500 - 3500 m2 

asunnon kutakin tontin pinta-alan alka-

Tontille saa rakentaa enintään yhden

4 §

- AO-2 -korttelialueella 1700 m2.

- AO-1 -korttelialueella 1000 m2 

Tontin pinta-alan tulee vähintään olla

5 §

muksen yhteydessä.

telystä on esitettävä rakennuslupahake-

vesiviemäriin. Selvitys hulevesien käsit-

saavat vapautuksen liittymisestä sade-

ja muutoin etenkin niitä kiinteistöjä, jotka

jen rakennustyömaa-aikaisia järjestelyjä

le. Velvoite koskee kaikkien kiinteistö-

Bodomin- ja Matalajärven veden laadul-

eella siten, että ne eivät aiheuta haittaa

lisuuksien mukaan imeyttää korttelialu-

ja muin toimenpitein hidastaa ja mahdol-

Kiinteistön hulevesiä tulee rakenteellisin

6 §

7 §

8 §

9 §

suuntaisia.

avoimia  ja niiden alapinnan katon lappeen

15 - 35 astetta. Räystäiden tulee olla

pääasiallisen kattokaltevuuden tulee olla 

Rakennuksissa tulee olla harjakatto, jonka 

10 §

   tai rappaus.

- AO-2 ja AO-3- korttelialueella puu 

- AO-1- korttelialueella puu 

materiaalina tulee olla

Rakennusten pääasiallisena julkisivu-

yli ohjearvojen.

ettei huoneilman radonpitoisuus kohoa

Asuinrakennukset on perustettava siten,

lehtipuilla.

kuten tammet tulee korvata uusilla jaloilla

man hyvin. Poistettavat suuret jalopuut 

hat istutukset tulee säilyttää mahdollisim-

naiset piirteet kuten jalot lehtipuut ja van-

keä puusto ja vanhoille pihapiireille omi-

Maiseman tai kaupunkikuvan kannalta tär-

  1 ap / sivuasunto.

  2 ap / asunto ja

AO-1, AO-2 ja AO-3 -korttelialueet:

Autopaikkojen vähimmäismäärä:

ESITYSLISTAN  ASIANRO 

korttelialue.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Puisto.

Lähivirkistysalue.

Korttelin numero.

puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Kadun, tien, katuaukion, torin,

suurimman sallitun kerrosluvun.

rakennusten, rakennuksen tai sen osan

Roomalainen numero osoittaa

Kaupunginosan raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

vaksi tilaksi.

kerroksessa käyttää kerrosalaan luetta-

suurimman kerroksen alasta saa kellari-

osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen 

Murtoluku roomalainen numeron edessä 

Kts myös §§ 1, 3 - 8 ja 10.

Erillispientalojen korttelialue.

Kts myös §§ 1, 2 ja 4 - 10.

Erillispientalojen korttelialue.

Kts. myös §§ 1, 5 - 8 ja 10.

Erillispientalojen korttelialue.

luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:ssä.

jen huomioon ottamisesta on säädetty 

2000 -verkostoon. Alueen suojeluarvo-

Luonnonsuojelualue, joka kuuluu Natura 

Yleinen pysäköintialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

tilaksi.

tasolla käyttää kerrosalaan luettavaksi 

suurimman kerroksen alasta saa ullakon

osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen 

Murtoluku roomalainen numeron jäljessä 

tontin pinta-alaan.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde

Rakennusala.

rakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talous-

katu/tie, jolla tontille ajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 

vedenpinnan ajoittainen vaihtelu.

alueella tulee huomioida Bodominjärven 

rakentaa kellaria. Rakenteissa ja piha-

Tämän korkeusaseman alapuolelle ei saa 

alimman lattiatason tulee vähintään olla.

Korkeusasema, jossa asuinrakennuksen 

Ajoyhteys.

Muuntamon rakennusala.

sa asussa säilytettävä alueen osa.

Istutettava tai luonnontilaisena huolitellus-

talousrakennuksia.

enintään rakentaa erillisiä yksikerroksisia 

sallitun rakennusoikeuden lisäksi saadaan 

Luku osoittaa, kuinka monta prosenttia 

alalla.

sallitun asuntojen lukumäärän rakennus-

Arabialainen numero osoittaa suurimman 

järveen.

ravinteiden pääsy Bodomin- ja Matala-

on myös hidastaa valumavesiä ja estää

mukaisena. Vyöhykkeen tarkoituksena 

maisema säilyy mahdollisimman luonnon-

ja muuta kasvillisuutta siten, että ranta-

Alueella säilytetään / istutetaan puustoa 

Kasvullisena hoidettava suojavyöhyke.

katu/tie.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 

museoviranomaisen lausunto.

säilyy. Toimenpiteistä on pyydettävä

sellaisia, että rakennuksen arvokas luonne 

vien korjaus- ja muutostöiden tulee olla 

ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritetta-

miljöön kannalta merkittävä rakennus, jota

Suojeltava rakennus. Paikallishistorian ja 

1 §

ottamatta tulva-alueita. 

pinnan nykyistä korkeusasemaa, lukuun-

säilyttää mahdollisimman lähellä maan-

Alueen maanpinnan korkeusasema tulee 

oleva viiva.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella 

ennen rakentamista.

Pilaantunut maaperä on kunnostettava 

aiheuttanut maaperän pilaantumista. 

selvittää onko alueen aiempi toiminta 

Alueen osa, jolla ennen rakentamista tulee

Piha-alueiden valaistusta tulee välttää.

lisäämiseksi. 

valumien estämiseksi ja suojavaikutuksen 

puustoa ja muuta kasvillisuutta ravinne-

vaan siellä tulee ylläpitää luonnonmukaista 

istuttaa nurmikoksi tai lannoittaa,

suojelu. Rantavyöhykettä ei saa raivata, 

huomioon Matalajärven vesien- ja linnuston 

sessa ja kunnossapidossa on otettava 

Korttelialueen suunnittelussa, rakentami-

11 §

ja alueen luonteeseen sopivina.

ottamatta ohjeellisesti kevytpinnoitteisina

Kadut toteutetaan Paciuksentietä lukuun 

Kts. § 11.

Katu.
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