Liite (113) lausuntoon hotellitonttihakemuksesta
Jatkasaareen, asemakaavan pienennös

Sdlkeissa oleva ensimrnainen murtoluku roomalaisen numeron jallessa osoittaa kuinka
suuri osa rakennuksen suurimman kerroksen
alasta tulee rakennuksen toiseksi vlimmhssa
~errOkFZS5aen ntaar 6abliaa reiiosd aar
L
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kuinka suuri osa rakennuksen suurimman kerrotsen a asia 1. er iarelnutsen i mmassa
~efrOs.SeSsaei.ntaa1 r3)Ttla reriosa aar .et
tavaksi tilaksi Kaksi ylintd kerrosta on paaosin
vedettava sisaan julkisivuIinlasta Ullakkoa ei
saa rakentaa

=rXI(A)
Asu~nkerrostaloienkorttelia ue

Yleisten rakennusten korttelialue

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa
oso,Kaa kuinka suuri osa rakennuksen suu.
rimman kerroksen alasta vlimmassh kerroksessa tulee enintaan kaytt'aa kerrosalaa" laskenavaksi tilaksi. Murtoluvun osoittama ylin
kerros on paaosin vedenbvë sisäAn julkisvulinjasta. Ullakkoa ei saa rakentaa.
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Julkisten Iahipalvelurakennustenkornelialue
Opetustoimintaa palvelevtenrakennusten
kortteiialue
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue
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Toim~t~arakennusten
koritelialue

Sillan alla oleva rakennusala. {olle saa si~oittaa enintaan 200 kerrosalanelibmetrin suuruisen liiketilan

Rakennusala.ioila olevaan rakennukseen
Kaupunginosan raja
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Maanalaisiin tiloihin lohtava silainniltaan ohjeeiiinen aloluiska

.-

Rakennukseenlafettdvb sijainniltaan ohleellinen kulkuaukko, joka on varustettava ponilla

.-

Rakennukseenjatenava aukko. Roomalainen
numero osoittaa aukon vrihimrndiskorkeuden

'-
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Valokatteinen tila
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32dBA

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni
Merkinta osoittaa rakennusalan sivun. ionka
puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden ia muiden rakenteiden aaneneris
t a w d e n auloliikenteen melua vastaan On
oltava vahintaan lukeman osoittamalla tasoll
la dBA
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Ohleellinen pelikentta

L (C-l

Leikkialueeksi. eriwisesti paivakotikayttdbn
varattu ohjeellinen alueen osa.
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Leikkialueeksi varattu ohjeeliinen alueen osa.

0

0

0
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Istutettava puurivi
Katu

Korttelin, korttelinosan {a alueen raja
Osa-alueen rala
Ohleellinen alueen tai osa-aueen raja
Ohleellinen tontin raja

Maanalainen vaestonsuoja-. pysakointiiaitosja yhdyskuntateknisen huolion tila joka sijaitsee tasovalilla .26 -2 suojavydhykkeineen
Pvsaköintilaitoksen ia vhdvskuntateknisen
7-0 on : 0.e" ,ate -7a '.!ta korre a .ee,!3
m a a , mman raniirsireu-en 9 ap-3 e ','
Ilmanvaihtolaitteiden keskiaAnitasoei saa
25ni c'a s*ae a 3 iScesta rtaa J53a:
raesions.o,an ane syiuersa e. sda ra zaa
iai 1Xn.a s ten e'ta s ta a n0.t.~ na taa .a
estonsuojaiie
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Risti merkinnän paalla osoittaa merkinnän
poistamista
Kaupunginosan numero.
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Kaupunginosan nimi

r

Korttelin numero
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mah

'

Ohjeellinen tontin numero
Kadun. katuaukion. tai puiston nimi

Allevvattu luku osoittaa ehdottomasti kaytet
tbvan kerrosluvun t a muun maarayksen
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Kahvilan rakennusala.

3 metria kaava-alueenrajan ulkopuolella oleva viiva
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-

-.

L.

r-

!

Rakennusala. jolle saa sijoittaa pysakointita.
lon.

Vesialue.

IE

Alueen osa. jolle saa sijottaa yhdyskuntateknisen huollon laitteita ja ptteen syvake
raysastioita

r. T .

Maanpinnan Iikimaaranen korkeusasema

Autopaikkojen korttelialue.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten.
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrasluvun

maa-aineksia ympSristdluvan mukaisesti

i.
A.
j

Rakennusala. jolle saa sijoittaa lasten paivbkodin ensimrndiseen ja toiseen kerrokseen

Luku osoittaa kerrosneliometreina kuinka
pallon kadunvarsirakennuksenensimmai
sesta {Ii kerroksesta vahintban on varattava
liike.. mwmäia-. nayttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi.

l

Rakennuksen vesikaton ylimmdn kohdan
korkeusasema

puisto

Rakennusoikeuskerrosalanelionietreina

Im

I_.

Rakennusala

Autopaikkolen korttelialue. lolle saa sijoittaa
Pysakointitalon.

2.0
LAN

r ' Y . 1 Alueen osa. jolle saa sijoittaa pilaantuneita

Osittain korttelialueiden alla oleva maanalair w . 1 ,ie>ecn xa,ttocn iarro.icti. n.c tcraiL
kai. ori oter'aba "Join con rc:tlelal.eder
perustusrakente~ssa Albeelle saa rakentaa
myos vaestdnsuolan ja pysbkointilaitoksen

r'map'l
L. -.J

Maanaiainen pysakointilaitos Alueelle saa
sijoittaa lisaksi muutoin maanpinnan alapuo.
lelle rakennettavaksi sallittula tilala ja yhdyskuntateknisen huollon tiloja.
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osa onon saa sqoittaa
n.3 on k. !.n ser3
.nan.a 7ioraiia,a? rnaaiia'a ssta i o.~ i o
se*a \ t r r s:,sa .ee .a maaopaa sen s saan
ia,r"a<en".hsen
1.1 ra sama ia iaren
nusalalla on useampia merkintola. tulee tekniset rakenteet integroida tahan toiseen ra.
kennukseen
~

r'L.-.J
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Ohjeellinen alueen osa lohon saa siloittaa
ternisen huollon ja ilm~nvaihtokuilunmaan.
alaisista tiloista

Katuaukio.
Katuaukio, jolla polkupyordily ja tontille ajo
on sallittu
Katuaukion osa. jolla huoltoa10 on sallittu
Jalankululle varattu katu.

r.x.1
L.
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Tulvareinia varten varattu alueen osa. Alueelle ei saa siloinaa veden vinausta estavid
rakenteita
Suo~eltavarakennus Rakennus on rakennustaiteellisesti. kaupunkikuvallisestija historiallisesti arvokas. Rakennustaei saa purkaa
sika siihen saa tehdä sellaisia korjaus-tai
muutostaita, jotka heikentavat sen iakennustaiteellista. kaupunkikuvallistatai historiallista
arvoa tai muuttavai arkkitehtuurin ominais.
piirteita Olemassa olevat porrashuoneet tulee sailyttaii mahdollisimman alkuperaisina
Tontilla 20803/3sijaitseva kiinteästi rakennukseen Iiittvva nosturl on osa rakennuksen
historiallista arvoa ja se on saitytettavb.Nosturiin saa Iisatd sen ulkoasuun soveltuvia.
tu~allisuudentakia valttemattomia rakenteita.
Suojeltava rakennus Kaupunkikuvallisesti.
historiallisesti ja arkkitehtuuriltaan kerrostunut arvokas rakennus. Rakennustaei saa
purkaa eika siina saa tehda sellaisia korjausja muutostöiCt. jotka heikentavat sen rakennustaiteellista. kaupunkikuvallistatai histo~allista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteita.
Suojeltava kohde Puhelinkioski tulee sailyttaa la kunnostaa mahdollisuuks~enmukaan
uikonaoltban alkupera!st%asua vastaavaksi
kuitenkin siten. etta sen kayttatarkoitusta
voidaan muuttaa esimerkiksi mainostarkoltuksiin tai vastaavaan muuhun kayltoon.
Murtoluku osoittaa sen osuuden koriteleiden
tai tonttien autopaikoista jotka on sijoitettava
maanalaisiin pysakointitiloihin
Jatehuoneet tulee silotttaa rakennukseentai
pysakointihalliin Janeen putk~kulletuslärjestelman kerayspisteita saa sqoittaa myos pi.
hamaalle
Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laitteiden tulee sopia koko rakennuksen ulkonak68n

Jalankululle ja polkupyoräilylle varattu katu
Yleiselle lalankulullevarattu alueen osa
Yleiselle jalankululle ja poikupybrailylle varattu alueen osa.
Ajoyhteys
Silta Sillan rakenteiden tulee olla ilmeeltaan
ke.e,ta ,a n
.
2 el ises: .a me s:eiti,l .10an.
to .onp. ston por.o.spaa\sa 'Ja meieilradun tasoon tulee suunnitella porrasyhteys
Silta Sillan rakenteiden ia kaiteiden tulee olla
en mukaan toimia rneluesteena
Kadun alittava kevyen liikenteen yhteys.
Tukiniuuri.
Katualueen rajan osa jonka kohdalta ei saa
iariestaa ajoneuvoliittymaa
Pysakoimispaikka

AIueeHa tulee yllapitaa rantamuurin ankku
roinnm wkenteita eika niita saa heikentaa tai
vahingoittaa muulla rakentamiselia

Maanalaista lohtoa varten varattu alueen
osa.

Ohjeellinen katualueen osa. iohon saadaan
siioittaa AK- korttelialueiden autopaikkoja
Luku ilmoittaa autopakkolen eninimaisrnaaran

Tontin ralaseinassasaa olla ikkunoita ja muita aukkola. lollei naapuritontiila ole talla kohdalla rakennusalaa
Rakentamattornat tontinosat. joita ei kiyteta
leikki- tai oleskeluaiueinaon istutenava puin
ja pensain.
Fysakointitiloissa on oltava koneellinen ilrnanvaihto. Jhteilmahorrnit tulee sipittaa rakennuksiin. Hormit ja poistumistiet saa rakentaa kerrosalan Iisaksi Ilmanvaihtolaittei.
den melutaso ei saa 25m etaisyydella laitteesta ylittaa 45dBA
map- merkityissa pysakointilaitoksissatulee
kansirakenteiden kantavuunaJa korkeustasoa rnäariteltaessäottaa eriwisesti huomioon
puiston la pihan puuistutuksiin tarvittavan
kasvualustan paksuus la paino seka pelastUSa~oneuvOnpaino.
Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa tornin ralaseini* Jos ialaseinaa ei
rakenneta. tulee paloteknisia ratkaisula
suunnitellessa kasitella korttelia yhtena kokonaisuutena riittavan turvallisuustaso? saavuttamiseksi.
Tontin 2081 112 pysakointitalon tulee olla ka
tettu ja siina saa olla kaksi kellaria Jateilma

on johdenava samalla tontilla olevan mkennuksen katolle. Julkisivujen tulee soveltua
tontilla olevan rakennuksen tyyliin ja arkkitehtuuriin.
Tontln 20811B liikuntarakennubeen saa rakantaa katon yl~puolelieuionuvan yleisen
j(ltevaaipumppasmon tuuletusputken.

- Rakennusten yllmplin kerroksiinlilryvllle

edellisen kerroksen katonosille on rakennettava kattoteraaseja.

- Kanoterasseille saa rakentaa katoksla ja
pergoloita.

- Parvekkeetsaavat olla vain oalnaln rakan-

-Tonnien 2080312 ia 3 kohdalla rakennusten
je ~Btklmarenlalturinvlllnen tasoero on ra.
kennettava siten. ettd rakennusienterassita80 ja rantapromenadi liittyvlt luontevasti 101
aiinsa.

nusrunoon ulko~uolella.JdtMsaarenlalturin.
Pvslkblntitalojenjulkislvujrn on oltava pbiiodn umoinalaet. Jos rakennuksessaon tasakano katon t~ ee 01 e blhon8blibbn nuo
teit., impam,vista rarennum sta LatsonLna.

-

M.untanm 1, 9s s;o,naa Komea ssa 20007.
20801. 20802,208M-20814 a~tona.lienynteceen ja *oma emaa 20018,20800.20815
20820 p nan 8l.e tai miLn,n hbinbtt vheutamaR0maan pe:ueen tai tont n 20017 14 etLPA- rone;aiie aan :sp on ,onaamba ile,I
lsaa ra*entaa
san :aaank,,.n fntws. A W
yhdyakuntateknlat~huoltoapalvelwla johtoja

M-(8 FTY- nomei al.e,Can tonta .ls tulee
inrau b..ek,n A8l ibnlntltn t 2 m m8 1 8
m lweh Ja 2.2 m korkea kadulla avautuva.
ovelllnan tlla yhdyskuntateknlsan huollon jekokaappejavarten.

-..

.bnsisaUmanksO,n mre.,a olerat kadunP U O 881
~ ~ pahekmei on as tenaia

- Rakenn~sten,r. *.s.v-ien on otava pbAos [aan Pa ml18 mL.nn.ia

a r8oanu.a JJ-

- Porrashuoneestatulee olla yhteys sekä b-

-

dutie en& ~\haUe.Suonan katualueelleavautui en porrasnuone aen
r w v e t on a,unnite,m.
ia bln nUan 0.8 m spennycseai

- kl-nnon lanian tulee ol a as,nto.en

plaik.
KLn0,denhonda ,a vbhintbbn f r e l n o d ~ ta
n
puiston maantasoa korkeammalia

KTY. komeliilueiu k o a b r ililkel:

.Rakenn-ks; n saa rakentaa t

01s to;m stola.
ymphristOnb nOtb aihe~mmatonmleo \.SUJ~ta .e ,.i r'sia pa VOIL,~
gana? SeM l94<8' K&
r o o n t m ir o ~ l ~ t uIty¶telyc
lianta- ia
vaoaaalan sekb vastaavan toiminnan tllola.
~~aimmbasarn
kerrorseen tL,ar s .o ta; .1
re mvyma41-n8ma.y-ta1 m.Ra aslarab
-Tontille saa aijolma enintöln 200 m2 saunatiloja kinokerrokseen tai ullakollekerrosalan lialkal.
-Ty$n~onei%saadaan 8 10 naa se1 ala .n oa tUin maana a,sl,n t osnln, lo,n n saaaaan n t.

- Asuntokohtalsenpihatason tulee olla vlhlntiiiin 0.4 m rakennustenyhteisen pihstason,
katutason tai puiston tason yllpuolella.

lu. Kortielissa 20808 ~yynanmerenhdun
puolelle on rakannanava sivuk8ytdvh tai vastaava ratkaisu.

- Korne a den 20808 1s 20812 u ~ a 1 . mt ~~l e e
- Recenn~stenMtu5sossa saa o ia .~Ike.

tOlmisD. narraate ,s ~o~oont.mla(:io:aseKa
sosiaa $4 3a .e "L1o.a.

onaa raKennL6sen sellaisesta osasta iossa
autc- ja lalvalllkenteen pbhstbt elvlt aiheuta
hajuhaittaa.
-Pihamaalla olevia tonnien vlllisil raioia ei

rakennettava tonnien vhteislkal. Pihat on illrdla oievat maantasokerroksMtulee varata

- Vepaar8hoittalsten omistusasuntojen kesklkoon on oltnvi 85 m2.

- Porrashuoneiden 16 m l yllnliv6n osan saa

rakentaa kussakin kerroksen bavassa osoitetun kerronalan lls&ksiedellyttlen, ettb tbmli
Ilsbl porraahuoneldenv l l h h / l s ~ & .

- Mukkniden varastot Ja vhtaistilat kuten slli8iI1 rarbn:ai maia8sa osolt#,n kenosaian
siirsi Kernc- :a koKoor.t,m stilat saa nkanta8 tonnien ,nte~slitsln masaarenr..an .a
ja JbtMssarenkujan aukloiden varrelie.
a

- i(orne.'piho,i e johtaat peastdata seka

mLJt rsteatombt k,,rJauxot on m.anava rat-tiaata porteln.

mevia rorrea. mnall:raie~te:nenperpoia
jonsn ULpunr. nl~nninbdrat~~alaiaim#
Perpolan fhtafleen on si citenaia . s h t ~ * s8
Rakann.sa,an ~ i r o p u o ~ eeli ese8 rarentae
m, ta cevyitli mmenno.n:a e l d ratorsla

- Tontdlla 20007116 ja 2080311 rakennuksen
raavat yhteistilat:
- Talopeaula 1kpMonttl ja kuivaustilat
10 m m 0 asuntoa.
Karho ja kokoontumiatlloja1,6Y0
asuntoalasta.

-

.J(LtklmarenlalturIn,Vlllmerenkadun. T w

wnmeren*edLn:a dnsisammanud~n\arre 8 trleO 10 sen rerrouon kerros~orke~den
0 a ibn ntbbn 3 8 m a se saadaan ranentaa
joko toirnistot~loiksibi asunnoiksi.

- Ylimm&nvesikaton tulee olla muodoltaan
lolve, vino kattomuoto.

ounkikuvalllsestl korkeatasolslna. muotollulveltuvlna. Ym~bristbtaideon Inteoroitava
osaksi muuta julkisen ymplnstb~toiminnallisia ja rmkenteeilisia aiheita.

korkeimmassa oaessa vesikatonylin korke

usesema on oltava vbhintlbn +50.0 ja kerros
alaa saa olla kerrostasoa kohden enintlllln
400m2.
-Tontin miaseinbss.9saa olla aukkoja.

- Tontille 20007116 an rakennettava b n o .
p..L:arna sen racen1,saian Conan e, ,snna
ies Katon b .mmars Lorre~deiLp.on mdb.
-Tonttien katualueisiin Iiinyvien julkisten ulkotilojen pintamateriaaloina on kliytemva sarnojs tai vastaavan laatutasonmukaisia pai-

- Mechellnlnkadun kevyen Illkenteenalltus on

- Tontin 20802 6 ajOl~&dnkauna saadarn

-Tontin 20802i2 ajolulskan kautta aaadaan
jlrjesib(l plhakannen aialnen y h t w tontille
2080211, kortiellin 20801 ja puiston alla ole
vaan pyslkbintllaltobeen.
;atje$t&tba plhaksnMn r.a nen yhtws t o f i l e
2080611. komr.iin 20844 a ouirton alla ,10

toteutmava kauounklkuvalllseaikorkeata$0 seno auoona. loka on i,aloisa ja avara.
AJKOon sovilenaia ilmeenitn ymptrbwbbn
10 tulwaan buounkirsolemaaaa
.. .~
-olwaan
.
kent.ssern. ~ J d cl
i t~ er r.unn;e
ia i ~ o n
nondraivn Mdpinnan isbksi ilmwiibln ur.
baaneja dhersaarekkalta. Llikennejlrjede
Iylhln IIiW,v8t rakenteet, tuklmuurlt js kslteet
on toteutettava korkeatasoisista materlaalelb
ta ;a ne on d s t e t l l v l siten. e M ne m-odob
tavat mielenkiinto'slatilaa ertlyisen .rlankJlkljan mittakiavassa. Istutettivakti markityt
alueet on toteutettava vshreln puistomaisina.

.nyvOnto~\onp,lsto on s,,nrtelteia

ar
88adOan
-Tontin 20807 2 ajo ~ ~ s k kauna
;bi]estsb plnakannen alaonen m t w s tontil e
20807/1. rortieiiln 20808 .a Ddstm alla 01,

alla olwaan pys&kblntllaltobeen.
Autopalkkojen eljolimlnbn muilla karttaliaiuelila:

er' kb-

ouistoksl. loka on osa koko Jltkllsaaren kes
i J 9 p d i ~ t o iSen tulee oia Iimee8ulnmodern oma,emainsn P t u t nbqmbt pu ston
yl on tuhaflava P ~ l t o toim8nto.en
n
on o ta.
va ~ o n t w a080 K C K O ~ ~ ~ Saekl
U L V~ sdaaIisoatl an6 maisema lsastt On 10 %oKniaa
en8 p,.istos aeen eri asia toim m0.a kuten
Ielcca Lelta klsite Iban ympsrlstb ja maata*
teen kelnoln Puistoal~ee!leal iaa o i o b a
erillisih mainosrakenteita.

- KL-1- ia KTY- ~ o m e l i a l ~aaautopaikat
~
on

~I]O
tornia oma1 ltont Ia maanala s In tllo hln Autopa.krola e saa a,ooma piha.
aiJerl s rnJ.a.la k ~ l erkswn
n
ssamakasvassa oaoite1,ile pysl~Ointipairdle

maanalaiseentilaan. Autopaikkoja ei abi sijoittsa plha-aluealle.

Tonnlen autopalkk.mlllrUykra:
TB1111 eaemakaava-elueelakomellalueslleon
laadittava erillinen tontiilak~.

- Knnd 81. Kioskit a maanals;~sta t1 o ara jortaiat h ss.- ;a ponasyntrrdei on s.~nnltsts.
va luontevakal osaksl vmoBrlstblldn ie deteljoltava jalankulkljan mlttai<saveansoplvlksl.

- Unslsatamankadunvarteen H ~ l n t o l v o n -

puiston alle tulee rakentaa vlihintlln 200 k-m2
liiketilaa pysiikblntilaitokaeen(mapmerkitty
alue) liittyen. Liikatilan julkisivu kadulle tulee
käsitellll nlytaiW;unajulkisivuna.

kuun oitirnana porrashuoneiden aisliinkäynrejc.

vakartiaan.
. .-

iib ra,p~ndalr s palve eiars, nereIl.sers1

-TeknIsib tlloja ei saa sljolnsa yllmmAn ker.
roksen ylllpuolelie.

Tonnl 2081212 on toteutettava ennen kuin
tonnl208121t voldaan toteuttaa.
Pllaantuneet meaaluwl on selvlten&vii]a
kunnostettava ennen rakentamiseen whW-

kauounkik~vankorkeaan IantutasOonsopiviisi. Eritylresti on kiinniteMvA h u o m l o ~
puistomiljbbn ja ramppien rakenteideny h
teensovliiamiseen.Tukimuurien tulee olla
luonnonklvipintairlaja nilhin I i i W b t aluwt ja
lui8kat puiatomalsestl Istutettuja.

- Ceyen iinentaan re'tlt on lotruteneva eataanbmlnb ksikk.en MyM:brynmien kannaita MiU.1 p8ereit11polkkeeiat 0sIeeTlbm.stö
n d en6 valh1oehto're'telst9. on h ~ o ~ e nava
neo esteeton r0.n. on se Keb Ja ne posU hah-

-oltava
Katujen ja aukiolden pintamateriaalienon
laadukkaita, luonnonkive.9on Mvtettbvb ranmre.n'en .a a , ~o aan p numakriaa.
i na sera a ~ e l a a n
ta toimlntolen raje~ksssa

- JdtMsaarenlaiturinja silhen Illttyvlen au.

klotiloien tulee iatkaa Hietalahdenrannan

- Ko~00.akad~i.e tu ae s.oirAa kadun m+

lammin pio.,n c0innbsnst &.03vlVbbt
10 hin
boidaan ntepro aa iaiaist~s10r i t~o\aLn,;en
ajojJhtolen kanrenlmel Tonnikad~lilat i ee
01.0 v nerpomeia ta muita vastaabla rakentel.
ta jllsentlmllssii kadun erl jaksoja ja saapu.
mista puistoon sekl rajoinamassa ajoliikenneiil.
-Valaistuksen tulee korostaa reltlstöill 18 erikalusteen muotoilun ja valon VUrienloiston on
oltava korkeatasoinen ja kantakaupungin
kaupunkikuvaansopiva.

Toimistot, onlntbbn
t ap 360 K-m2
1 ap 120 k m 2
My-,mda
lt
eninlbbn
Teo:i,s~usenintbbn
t ao 1200 K-m2
1 api800 k m 2
Koulut aninthln
Siaiiliikuntatllateninibbn 1 ap1 100 k-m2
Muut Julkisoitllat anlntiidn 1 ap !360 k m 2
1 ap 1360 k m 2
Hotellit enlntlibn
tont ,ta on knup.ngln ~ ~ o k r w a ~ n t o j a .
ro.daan raavo,tuksessa icllyM1 ni'den osada
16% ppienempbb autopaikksmblrbb.

JOS

Jokaista tonttia varten tulee osoittaa yksi pyeiikOlntlpalkka,joka on varattu lllkuntaoatelsille.
Autopaikka{en )e ajoyht.ykrl.n r i j o l b minan AK-komellaluailli:

.A~toparat on s .oItettava pys&kb.ntla tonn a lei r u ta paikwoja ole encsean asemakaavasaa osokmb. A~topalkroiaei saa (.joittaa plha sluellle.
8

- Tonnien 2OBO5R. 20807,2 Ja2080012 osal-

ta maanaladeen pys(lrbln:llmitobeen si:oifet:av:en autopaikrojen o s d s k4,nle'stOnpysb
Lb ntipai~kojenrahen~misvei~o
neesti on
ilmain~
kaa\akanassa m4nolt./.l a I p.
Mu,t K L ; ~ode lb mainn~taLtopa l a t rarenneiaan icaupungln tolmrsta kat.aldeelia ka.
a.nvarsipysa*btnt nb .a ne a,.oitetaan ase
maaavsramaan katLal~eeiiemerKQ iIle ohieel Isi le oislkblnt~oaKoin e Tb tb osin Kunta
per tontii na.ti.a ta autopa.rko.en jbrjestatbn~
s e a rapau1.m sta ,aaUa.an *.oharrsen
kunnan hwaksvmien maksuoerusteidenmukaan. ( M ~ 156
L 5). ~akennu;lupahakrmukseasa on bslteMv8 muiden kuin katualueolla
olevien autopalkkojenjdriestllminen.
i ;
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