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TEHTAANTIE

ohjeellinen pallokenttä.

Ohjeellinen leikkikenttäalue.

Auton säilytyspaikan rakennusala.

Vaara-alue.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Erillispientalojen korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue,Asuinpientalojen korttelialue.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue.

Sosiaalisten ja lähipalvelujen korttelialue, jolle saa sijoittaa toimintaan liitty-

Liikerakennusten korttelialue, jolle päivittäistavarakaupan myymälätilojen raken-

Suojaviheralue.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.

Lähivirkistysalue.

Puisto.

taminen on kielletty.

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

AK-1 Asuinkerrostalojen korttelialue.
Yhtenäistä leikki- ja oleskelualuetta on varattava vähintään 10 % asuinkerrosalasta.
Rakentamatta jäävälle tontin osalle, jota ei käytetä leikkialueeksi tai liikenteeseen, on
istutettava tai säilytettävä puita ja pensaita. Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata.
Tontilla olevat autopaikat on erotettava muusta piha-alueesta istutuksilla.

Lasten leikkiin ja oleskeluun tulee varata vähintään 10 m2 yhtenäistä aluet-
ta kutakin asuntokerrosalan 100 m2 kohti, jonka alueen vähimmäiskoko on
kuitenkin 100 m2 ja joka on erotettava tontin muista toiminnoista riittävil-

viä, tavanomaiseen asumiseen verrattavia palveluasuntoja enintään 45 %
kortteliin sallitusta kerrosalasta.

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.
Tontin rakennetusta kerrosalasta saadaan enintään 20 % käyttää tontin pääkäyttötarkoi-

Tontille saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa kiinteistön huoltohenkilökuntaa varten.
Rakentamatta jäävät tontinosat tulee pitää huolitellussa kunnossa.
Tontinosat, joita ei käytetä rakentamiseen, liikenteeseen tai varastoimiseen, on istutet-
tava. Asuntoja varten tulee tontilta varata vähintään 100 m2 lasten leikkiin ja oleske-
luun soveltuvaa yhtenäistä aluetta, joka on erotettava tontin muista toiminnoista riittä-

tukseen liittyviä myymälätiloja varten.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.
Tontin rakennetusta kerrosalasta saadaan enintään 20 % käyttää tontin pääkäyttötarkoi-

Tontille saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa kiinteistön huoltohenkilökuntaa varten.
Rakentamatta jäävät tontinosat tulee pitää huolitellussa kunnossa.
Tontinosat, joita ei käytetä rakentamiseen, liikenteeseen tai varastoimiseen, on istutetta-

Asuntoja varten tulee tontilta varata vähintään 100 m2 lasten leikkiin ja oleskeluun so-
veltuvaa yhtenäistä aluetta, joka on erotettava tontin muista toiminnoista riittävillä suo-

tukseen liittyviä myymälätiloja varten.

va. Teollisuustien suuntaan tulee istuttaa vähintään 3 m kaistale liittymien ulkopuolelle.

jaistutuksilla. Teollisuustielle osoitettava tonttiliittymä tulee suunnitella korkeussuhteiltaan
niin, että tontilta kadulle tuleva ajoneuvo voidaan pysäyttää kaikissa olosuhteissa ennen

Tontille saa sijoittaa yhden kiinteistönhoidon kannalta tarpeellisen asunnon.
Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä liikenteeseen tai varastointiin,
on istutettava.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle

asutukselle. Tontille saa sijoittaa yhden kiinteistönhoidon kannalta tarpeellisen
asunnon.
Rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä liikenteeseen tai varastointiin,
on istutettava.

erityisiä vaatimuksia. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa
häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista tai muuta häiriötä ympäristön

Asuinpientalojen korttelialue.
Kullekin tontille saa rakentaa enintään kolme asuntoa. Tonteille on varattava leikkiin
ja oleskeluun sopivaa yhtenäistä piha-aluetta vähintään 15 % asuinkerrosalasta.

Asuinpientalojen korttelialue.
Mikäli tontti toteutetaan rivitaloina tai kytkettyinä pientaloina, on korttelialueelle varat-
tava leikkitiloiksi ja oleskeluun sopivaa yhtenäistä piha-aluetta vähintään 10 % asuin-
kerrosalasta. Yhtenäisen julkisivupinnan pituus saa olla enintään 35 m.
Rakentamatta jäävällä tontinosalla, jota ei käytetä leikkialueeksi tai liikenteeseen, on
säilytettävä tai istutettava puita ja pensaita. Rakennettaessa neljä metriä lähemmäksi
viereisen tontin rajasta, saa rajanpuoleiseen seinään tehdä vain sellaisia ikkunoita,
joiden alareuna on vähintään 160 cm:n korkeudella huoneen lattiatasosta.

Rakennusala.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

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

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Korttelin numero.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Osa-alueen raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Katu.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Istutettava alueen osa.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Valokatteinen tila.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Maantien näkemäalueeksi varattu alueen osa.

Pysäköimispaikka.

Ajoyhteys.

Jalankululle varattu katu.

lä suojaistutuksilla.

villä suojaistutuksilla.

kevyen liikenteen väylää.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

PAHKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANO
1:2000

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT 5004, 5006-07, 5009-17, 5024-29, 5031-34,
5036-47, 5049-52, 5056, 5063, 5065-76, 5078, 5083, 5085, 5088 JA 5090-93 LIITTY-

5096, 5098-99, 5101 JA 5103 LIITTYVINE KATU-, VIRKISTYS- JA SUOJAVIHERALUEINEEN.
34,5036-47, 5049-52, 5056, 5063, 5065-76, 5078, 5083, 5085, 5087-90, 5093-94,
ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 5004, 5006-07, 5009-17, 5025-29, 5031-

VINE KATU-, VIRKISTYS- JA SUOJAVIHERALUEINEEN.

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.

mukainen.

mahdollisimman luonnonmukaisina.

Tämä kaavakartta on kaupunginvaltuuston

Todistaa viran puolesta:

Esko Räntilä, arkkitehti SAFA

päätöksen 14.11.2011/ 5 ss

Virroilla 23. päivänä tammikuuta 2012

- AO-korttelialueilla

Korttelialueelta tulee osoittaa autopaikkoja vähintään seuraavasti:

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET:

2 ap/tontti

- AK-korttelialueella
- AP- ja AR-korttelialueilla 1 ap/85 krsm , kuitenkin vähintään 1 ap/asunto2

1 ap/asunto

Puusto ja muu kasvillisuus sekä maaston muodot ja rantaviiva on säilytettävä

Asuinpientalojen korttelialue.
Tontille on varattava yhtenäistä leikki- ja oleskelualuetta vähintään 10 % asuinkerros-
alasta. Rakennetusta kerrosalasta saa käyttää enintään 40 % liike-, toimisto-, myy-
mälä-, työ- yms. tiloina, jotka eivät aiheuta ympäristölle kohtuutonta häiriötä.
Rakennuksiin ei saa sijoittaa maanpäällistä kellarikerrosta.
Autopaikkoja on rakennettava vähintään yksi asuntoa kohti ja liike-, toimisto- yms.
kerrosalan 50 m2 kohti.

- AL-korttelialueilla 1 ap/85 asunto-krsm , 1 ap/50 li ike-krsm

- T- ja TY-alueella
- KL-korttelialueilla 1 ap/40 krsm , koskee myös T-alueiden myymälätiloja2

1 ap/4 työntekijää ja vähintään 1 ap/100 krsm
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