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5.

KUNIN

Lähivirkistysalue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

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

Erillispientalojen korttelialue.
Korttelialueella on varattava 2 ap / asunto.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuintalojen korttelialue.
Rakennusoikeudesta on vähintään 20 % varattava autotallien,
-katosten ja varastojen rakentamiseen.
Julkisivujen yhtenäinen pituus saa olla enintään 25 metriä.
Korttelialueella on varattava vähintään 2 ap / asunto.

AR-2

AO-8

Katu.

Asuin-, liike- ja yleistenrakennusten korttelialue.
Korttelialueelle on varattava vähintään
1 ap / 60 k-m2 liike- ja yleistä tilaa
1 ap / 80 k-m2 asuintilaa.

ALY-2

Yleisten rakennusten korttelialue.Y

Alue, jolla ympäristö säilytetään.
Alue on kulttuurihistoriallisesti arvokas miljöökokonaisuus. Alueella olevien
rakennusten ja piha-alueen miljöökokonaisuuden kannalta arvokkaat
ominaispiirteet tulee säilyttää. Korjaus- ja lisärakentamisen on sopeuduttava
alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen luonteeseen, olemassa
olevaan rakennuskantaan ja pihamuodostukseen. Alueelle johtava koivukuja on
säilytettävä ja tarvittaessa uudistettava. Alkuperäiset kulkuväylät sekä
ympäristön puutarhamainen luonne on pyrittävä säilyttämään. Istutusten
tulee olla alueen ominaispiirteisiin soveltuvia. Ennen alueen
kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin
ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon
antamiseen.

Paikallishistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja aluekokonaisuuden
kannalta arvokas rakennus.
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia
korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät
rakennuksen historiallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.
Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee
ne korjaus- ja muutostöiden yhteydessä palauttaa alkuperäistoteutuksen
mukaisiksi. Rakennuksen alkuperäisosat, rakenteet, materiaalit ja
yksityiskohdat tulee säilyttää ja niiden tulee olla korjaustöiden lähtökohtana.

Paikallishistoriallisesti ja aluekokonaisuuden kannalta arvokas rakennus.
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia
korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennusten
paikallishistoriallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä lehtolaikku, jonka luonnonarvot
on säilytettävä.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

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

Rakennuksen ensimmäisessä, rinteeseen sijoittuvassa kerroksessa, saa enintään
prosenttiluvun osoittaman määrän ylemmän kerroksen pinta-alasta käyttää
kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennuksen ylimmässä kerroksessa saa enintään prosenttiluvun osoittaman
määrän alemman kerroksen pinta-alasta käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
Sen yläpuolelle ei saa rakentaa ullakkoa.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Luonnollisen maanpinnan tasoon tehtävät muutokset eivät saa aiheuttaa
pengerryksiä, joissa luiskan kaltevuus on jyrkempi kuin 1/3, ellei
tontinkäyttösuunnitelmassa toisin osoiteta. Tontin liittymisen ympäristöönsä tulee
olla luontevaa eikä luonnollisista korkeusasemista tontin rajalla saa poiketa.
( Jyrkemmät korkeuserot suositellaan tehtäväksi rakenteellisesti esim.
tukimuurein tai rakennuksin. )

Avo-ojaa varten varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa. Alueella on säilytettävä olemassa olevaa puustoa
mahdollisuuksien mukaan ja sitä on täydennettävä uusilla istutuksilla
ympäristöön soveltuvalla tavalla.

Istutettava alueen osa.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla huoltoajo on sallittu.

Rakennusala.

Ohjeellinen jalankululle varattu alueen osa.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAKO LAADITAAN
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Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Alin painovoimainen viemäröintitaso.

AO-8 ja AR-2 korttelialueilla kattomuotona on käytettävä satula- tai pulpettikattoa.
Suositeltava kattokaltevuus on 18° - 26°.

Alueella tulee perustamistavan määrittämiseksi suorittaa tonttikohtainen
pohjatutkimus ja perustamistapaselvitys.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Ohjeellinen rakennusala.

Rakennukset on sovitettava maastoon ja niiden porrastaminen maanpinnan
mukaisesti on suositeltavaa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Ohjeellisen tontin numero.

Ajoyhteys.

KORTTELEISSA 0576 - 0591 ja 0593 SITOVANA.

AO-8 korttelialueilla saa rakentaa enintään 80 m2:n kokoisen autosuoja-
ja talousrakennuksen.
Autosuoja- ja talousrakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin
korkeusasema saa olla enintään +3,5 metriä.
Korkeusasema ei saa kuitenkaan ylittää asuinrakennuksen vastaavaa korkeutta.

Alue on osa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Alueen puustoa
voidaan raivata valtion luonnonsuojeluviranomaisen ( Varsinais- Suomen
ELY-keskus ) hyväksymällä tavalla.

Maantien liikennealue.

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
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HUITTINEN

ASEMAKAAVA 5. KAUPUNGINOSA, KUNINKAINEN

ASEMAKAAVA KOSKEE JA SILLÄ MUODOSTUU:

5. KAUPUNGINOSAN, KUNINKAISTEN KORTTELIT 0576 - 0593
SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT KATU-, LIIKENNE- JA VIRKISTYSALUEET.

Asemakaavamerkinnät ja määräykset:


