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RONKAALAN 1. KAUPUNGINOSA, KIEPIN ALUE
ASEMAKAAVAN MUUTOS
1:2000
Asemakaavan muutos koskee korttelia YVU 214 ja siihen Iiittyvua puisto-ja vesialuetta.
Asemakaavan muutoksella:
Osa korttelista 214 osoitetaan YU-1 -korttelialueeksi (YVU ajanmukaistetaan), osa kotttelista 214 osoitetaan
AD -korttelialueeksi ja osa korttelista 214 Iiitetään kortteliin 217 tontiksi 5ja osoitetaan AR-korttelialueeksi.

AS EMAKAAVAM ERK IN NAT:

AO Erillispientalojen

A R
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
kortteflalue.

Y U
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jolle

— I saa sijoitta hotelli- ja siihen Iiittyvaa ravintolatoimrntaa.
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VI-’ Puisto.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuotella oteva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Dsa-alueen raja.

Ohjeelfinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeeflinen tontin raja.

— H— Kaupungin- tai kunnanosan raja.

2 1 4 Korttehn

2 Ohjeellisen tontin numeco.

3/4 k I Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kertoksen alasta saa kellarikerroksessa käyttaa
kerrosalaan Iuettavaksi tilaksi.

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

I u 3/4 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttää
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

e=0.40 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

40% Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa
kayttäa rakentamiseen.



1______]

le I
I————]

I————]

Rake nn usa a

Ohjeellinen rakennusala.

Nuoli osotttaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava
ku n ni.

Ohjeellinen Ieikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Ohjeellinen urheiIukentt.

I Ohjeellinen autosuojan rakennusala

p

I -j

----0----

cxxaxoD

1,5ap/85 m2

Ohjeellinen pysakoimispaikka.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa. Oleva puusto sailytetaan.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
j=viemari

Pensasaita tai rakennusten julkisivun värinen lauta-aita h18OO-2OOOmm.

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosneliOtã kohti on
rakennettava yksi autopaikka

ASEMAKAANAMAARAYKSET
Korttelissa 217, AR-korttehalueella suurin sallittu yhtenainen julkisivun pituus on 21 m.
Tätã piUemmät julkisivut taytyy porrastaa vahintään 1 .2 m. Porrastukseksi katsotaan myOs
rakennuksen kerrosluvun ja korkeuden muutos.
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