
SOMERON KAUPUNKI

HARJUN TEOLLISUUSALUE
ASEMAKAAVAN LAATIMINEN JA KAAVAMUUTOS KORTTELISSA 2035
1:2000

Katu.

Rakennuksen vesikaton ylirnmàn kohdan kor
keusaserna.

YLEISIA MAARAYKSIA:

Tonttijako on ohjeellinen.

Rakentamatta jäävät korttelinosat, jolts ei käytetä ajoteinä
eika pysaköintiln, on istutettava ja hoidettava.

Autopaikkoja tulee jSrjestäS seuraavasti:

T-alue: Vdhintaan yksi autopaikka 100 kerrosnelid
metria kohden.

T-4-alue: Vâhintään yksi autopaikka 100 kerrosnelid
metria kohden ja Iisdksi vähintäSn 1 auto
paikka jokaista myymalätilan alkavsa 50
kerrosnelidmetriS kohden.

Autopaikkojen tulee sijoittua tontin alueelle. Autopaikkoja
ei saa sijoittaa istutettavaksi maaratylle tontinosalle.

RAKENTAMISTA KOSKEVIA MAARAYKSIA.

Kortteleiden 2036 - 2036 osalta rakentamisen tulee tapahtua
siten, että rakennukset ovat sopusuhtaisia, julkisivupinnoiltaaa
huolella sommiteltuja ja vdritykseltaan hillittyjd.

Rakennusten suunnittelussa tulee pyrkid mahdollisirnman kapea
runkoiseen ja loivakattoiseen ratkaisuurj.

Kortteleisss 2036 ja 2038 rakennusten pddharjasuunnan tulee
olla I-larjun hallitien suuntainen.

Ulkovarastointia tulee pyrkid vdlttãmadn; Mikdli kuitenkin ulko
varastointi on tarpeellista tulee varastoalueet aidata.

Rakentanlisessa tulee noudattaa alueelle Someron kaupungin
toimesta Iaadittavia rakentamistapaohjeita.

Asemakaavalla muodostetaan korttelit 2035 - 2038 seka katu
ja puistoalueita.
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Teollisuus- ja varastorakennusten kort
telialue.

Teollisuus- ja varastorakennusten kort
telialue. Tontin rakennetusta kerrosalasta
saadaan osa kdyttdâ paäkSyttdtarkoituk
seen liittyvid myymâldtiloja varten.

YhdyskuntateknistS huoltoa palvelevien ra
kennusten js laitosten alue.

Puisto.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelialueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Kadun nirni.

Tontin numero.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tal sen osan suurimman salli
tun kerrosluvun.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa - alueelle saa teh
dd tarpeelliset kulkuvdylät.

Yleisen tien nakemsaluetta varten varattu
alueen osa.

Istutettava puurivi.

Alue, jolle on istutettava suojapuustoa.
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Asemakaavan pohjakartta tdyttSä asetuksen 1284/1999 vaatimukset.
Pohjskartan hyvdksymistunnus: MML/23/621/2010


