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KESKUSTA 

Rakennuskaavan muutos ja laajennus 
1:2000 

Rokennusi<aavan muutos ja laajonrnis koskee k<>melo11a 7 -10, 12, 12A. 14-17, 21, 
o$la korttele>S!a 6, n. ia 20 sekå ni1h1n l1itfyv1ä 1,1,onne-, e,ityis-, 11i1l«siys-. maa- ja 
mets<il,l,lous- sekä ,a�enoosl<aavatiealuerta. 

Ralwnmisl<aavan muutoksella Ja 1-.ajennul<se!a muodoslll\/at korttol� 7 -10, 12. 14- 11, 21 
120-121 osat llortteleista 6, 11 Ja 2Q sokä ni,hin l,itty;iä liikenne-, erilyis-, v100stys-, 

vesi- ja ral<ennusJcaz,,,a!JeallJOita. 
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Re1<ennusoaavame"'1nnat ja -rna.,ra.ykseE 
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AsuinJ<orrostruojen ko!l\elö!�e. 

Erilti"!'""1talojen komelialue 

AsuinpienWOjen korttelialue 

RJ'fflaJOjeri ja muiden lcylkelt)'je-n asuinral<ennuslen kortl!!lalue 

Asuin-, ltil<e- ja tolm..torakenn1JSlen kort1el1alue 

Y1oisten rakennusten korttel1alue. 

Julkisten [äh1pa!velurakennusten kM\elalv• 

Loke~ ja tolm1storakennusten korttelialue. 

YmpäristÖhält<iitä aiheo.mwnattornien tcollisuusrakennuslen korffe
�alue jolle voidaan rakentaa myös ölkerakennuksl"- seka raken
misprul<an palil<äytti31arkoitusta tukevia asuntoja. 
AlueeUa tulee kcinnittåå entyistä hoorlliOta pohjavesien suojeluun. 
Alueella tui"" .akenlee1fisin keinoin estää sa.a,;lurn\svaaraa aiheUl
tav>en aineiden joutuminen pohjaveteen 

1..iih;,ir1<islysa.lue 

Yleir,en tie v1erialueineen 
Uittyrnän jä�estaminen muusta kuin l<aavas&i osoitetusta 
kohdasta on loel�tly. 

Yleinen pysäköintialue 

Vesialw. 

Yhdysl<untatekn'o.tä ftuoMoä palvelevien rakennusten ja la�oslen 
alue. 

3 m soo kaava-alueen ulkQpuolella oleva vOv,,. jota 
vahvistaminen koskee 

Korttelin, kortteinosan ja alueen raja. 
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1 ap/as 

e � 0.20 

En �aavarnaäräysten alaislen alueer,osien vä�nen ,aia 

FW;ennusraja. Rakennus on siJQ<tenava poikkiviwoien puolelle 
rajaa, 

Ohj.,,,llinen er, kaavatnäär,iys,en alaisten alueenos,en 
val>nen raja 

Oh1eenincn ral<ennusp,;;kan raµ 

Korttelin nwooro. 

Rakermuspaolran numero. 

Rakennusl<aavatien, 1011n !al puistori nim,. 

Rakennusoike,us kerrosa!aneliomeireinä 

Merkinlå osoittaa. kuinka monta prosenttia ,akennusalalle salltluS1a 
kerro,,,.lasla saaldaan käytlliå asU<nlluoine,sto� vanen. 

Merl<inlå osort1aa. kumka monta kerrosalanel10melriä kohti on 
rakennettava yks, autopa,kka 

Merkintä osoirraa. kuinka moma autopaikkaa asuntoa kohu on 
rake11ne1taW1. 

AoomaJamen numoro osoittaa rakennusten. ral<ennuksen tai 
sen osan suwimman sallitun kerros!= 

Murtoluko rwmalaiaen numeron jälJeSS,} osoittaa, kuinka 
suuren osan rakennuksen suurimman korroks.en alasta saa !<aa
vassa lul<umåå.rallään ma1nittuien kerrosten �läpuolella 
olevasta tilasla kerrosluvun estamatta Uyttåa ke11osalaan lasl<at
tavaksi lilalcsi 

Tehokkuusluku elr kerro salan sul>de rakennuspafkan pin1a-alaart. 

Ohjeellinen rakennuksen paikka, 

Rak<mnusala 

Istutettava alueen osa.. 

ls!u1e11ava alueen osa. joh on kehitettilva suoja'lit,e,vyi;hykkeeksi. 

lstutanava puurWi. 

Rakennusl<aavatle 

Jaiankululle va,anu tie 

.Jalankulu!e ja poll<upyfuå>fit!le varattu IL<>. Jolla 
rakennuspaikalle aj:> on sa.fö!1u 

Yle;sclle jalankululle varattu alueen osa 

Yleisen tien na,:e,naalueel<si varanu alu<ren osa 

Johtoa varten varät!u alueen osa 

Ajoneuvol<iltymän l1kirnäar1iL1ien sijam!i 

Vaara-alue 

Katuaukio/ Ton 

Laajemmat pysaJ<öinU- sekä laS!a<>S- ja purl<upailcat on l)äil.Uystet
låvil vetta läpäisem:l.tlömållä air>eella ja näillä kOOY"'ill vetle1 on 
jot>dell3Va eri>tinlrul!elOtoJen kauna-ermen sadevesiviernanrn )ohta
mis1a 
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Lopen kunta 

Poikkeamispäätöshakemuksen perustelu (kortteli 21, tontti/kiinteistö 57-12 2, tiikekulma, ent. K-market) 

Poikkeamista haetaan rakennuskaavan K määräyksestä. 

Esitetään että kaavasta poiketaan niin, että K määräyksen Liike- ja toimistorakennusten kortte!ia!ueen 

sijaan käyttötarkoitus olisi 

KlY Liike- ja toimistorakennusten ja ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja tuotantotilojen 
korttelialue. 

Perustelut: Tarkoituksena on sijoittaa olemassa olevaan rakennukseen Uoka on ollut useita vuosia 
tyhjillään) ekologisten muovimukien pesulaitteita. Samalta kuitenkin säilytetään mahdollisuus käyttää osaa 
rakennuksesta kaupallisessa käytössä, näin elvyttäen Lopen keskustaa. 

K.osa / Kylä Kortteli / Tila Tontti/Rno 
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Rakennuskohteen nimi.ja osoite 
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PäiVäys, suunnitte�jan nimi ja allekirjoitus 

Arkk�ehtiateljee Johan Pfei� 
Unnankatu 16 D, 06100 Porv 
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V!ianomaisten merkintöjä 

Pllrt1stusiaJl Juoks.no 
PMPIIRUSTUS 1 

Piln,istllksen sisältö Mittakaava 

ASEMAPIIRROS 1: 00 

Suunnittelu ala Muutos 

ARK 
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Korostus


