
MITTAKAAVA 1:1000

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
Ikaalisten kaupungin Vanhan kauppalan kaupunginosan (1) korttelin 8 tonttia 3.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU:
Ikaalisten kaupungin Vanhan kauppalan kaupunginosan (1) korttelin 8 tonttia 3.

Kaavaluonnos 18.3.2014.

Kaavaehdotus __.__.201_.

Esko Hyytinen
kaavoitusarkkitehti.
Ikaalisten kaupunki

Koordinaattijärjestelmä ETRS-23, korkeusjärjestelmä N60.

Kartta täyttää asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.
__.__.____.

Esko Hukkanen
Mittausteknikko

Valmisteluvaiheen kuuleminen __.__.-__.__-2013 (MRA 30§)
Ehdotusvaiheen kuuleminen __.__.-__.__. 2013. (MRA 27§)

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tämän asemakaavan
__. päivänä ______kuuta 20__ § ___.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Autopaikkamääräyksiä:
Alueella on varattava autopaikkoja vähintään

- 1 ap /  asunto.
- 1 ap / 50 li ike- ja toimistoti lojen kerros-m2

Pysäköintipaikat on jäsennöitävä puu- ja pensasistutuksin.

Tonttijako
- Tämän asemakaavan kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako.

IKAALISTEN KAUPUNKI
VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8,
ASEMAKAAVAN MUUTOS
luonnosvaihtoehdot

p

t /s

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Rakennuksen arkkitehtuurin tulee sopeutua muuhun ympäröivään rakentamiseen.
Julkisivumateriaalina tulee käyttää rappausta ja/puuta. Kattomuodon tulee olla
auma- tai harjakatto.
Korttelialueelle sallitaan asuntojen lisäksi ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen
sijoitettavat liike- ja toimistotilat ja enintään 50% kerroksen pinta-alasta.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

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

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää
kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Pysäköimispaikka.

Kaupunginosan nimi.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

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

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Säilytettävän talousrakennuksen rakennusala.

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

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuntokerrosalan
neliömetrimäärän ja toinen luku alimman kerroksen (I) autotallitiloihin
ja asukkaiden yhteiseen käyttöön varattavan kerrosalan neliömetrimäärän.
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