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ASEMAKAAVAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET:

Rakennuksissa tulee olla harjakatto. Kattokaltevuuden tulee olla jyrkempi kuin 1:3,5.

Rakennusten kattokaltevuuden, pintamateriaalien ja värityksen tulee olla kortteleittain yhteneväiset.

Rakennusten pääjulkisivumateriaalina ei saa käyttää metallipintaisia materiaaleja. Niiden osuus
julkisivupinnasta saa olla enintään 20 %.

Tonteille rakennettava aita saa olla enintään 1,2 m korkea ja sen päämateriaalina tulee käyttää puuta. AR
-tonttien rivitaloasuntojen pihojen väliset aidat voivat olla edellä mainittua korkeammat.

Pappilantien varteen ei saa sijoittaa aitaa.

Suunniteltaessa rakentamista melualueen vaikutusalueelle, tulee sisämeluntorjunta ottaa huomioon
julkisivun rakenteellisissa ratkaisuissa ja ulkomeluntorjunta rakennusten sijoittelussa.
Melusuojaus tulee toteuttaa kiinteistön omistajien toimesta. Tienpitoviranomainen ei vastaa
melusuojauksesta rakennettaessa jo olemassa olevalle melualueelle.

Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap 80 kerrosneliömetriä kohti, kuitenkin vähintään 1 ap asuntoa kohti.
Lisäksi on rakennettava vähintään 1 vieraspaikka kuutta asuntoa kohti.

ASEMAKAAVAA KOSKEVAT MERKINNÄT:

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Alimman kerroksen kerrosalasta saa käyttää 30 % liiketilan
rakentamiseen.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Lähivirkistysalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

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

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen
ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden
liikennemelua vastaan on oltava vähintään 50 dBA.

Istutettava alueen osa.

Ulkoilureitti.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS;
OSA KORTTELEISTA 14 JA 129

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE HANKASALMEN KUNNAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN
KORTTELEITA 14 (OSA) JA 129 (OSA), SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA.

EHDOTUS 31.3.2015HANKASALMI

Ylistönmäentie 26, 40500 JYVÄSKYLÄ

KUNNANVALTUUSTO HYVÄKSYNYT __.__.20__ § __

Jyväskylässä __.__.2015

Mittakaava 1:2000

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
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