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Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue, jolla ympäristön ominaispiirteet säilytetään. Alueelle voidaan rakentaa
asuinpientaloja, kytkettyjä pientaloja, rivitaloja, palveluasuntoja sekä tiloja seurakunnan tarpeisiin.

Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa asuinpientaloja, kytkettyjä pientaloja, rivitaloja ja
palveluasuntoja. Tontille 5 rakennettavalla autosuojalla muodostetaan melusuoja kantatien liikennemelua
vastaan. Tonteilla olevaa hyväkuntoista puustoa säilytetään.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristön ominaispiirteet säilytetään.Täydennysrakentaminen suunnitellaan
pihapiirikokonaisuuteen sopien ja viereinen Korpelan tilakeskus huomioon ottaen.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa asuinrakennuksia, liike- ja toimisto-
rakennuksia sekä yhdistettyjä asuin-, liike- ja toimistorakennuksia, jolloin katuun rajoittuvissa rakennuksissa
liike- ja toimistotilat sijoitetaan katutasoon ja oleskelupiha-alueet sijoitetaan melulta suojaan.
Lisäksi: Korttelin 67 tonteilla 2 ja 3, korttelin 66a tontilla 2 ja korttelin 62 tontilla 1 olevien 1950-luvulla raken-
nettujen, taajamakuvallisesti arvokkaiden pienkerrostalojen ominaispiirteitä tulee vaalia. Kadun puolella mah-
dolliset julkisivujen ja vesikaton muutokset tulee tehdä rakennuksen ominaispiirteisiin sopivalla tavalla, säilyt-
täen rakennusten taajamakuvallisesti arvokas luonne.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa asuinrakennuksia, liike- ja
toimistorakennuksia sekä yhdistettyjä asuin-, liike- ja toimistorakennuksia, jolloin katuun rajoittuvissa
rakennuksissa liike- ja toimistotilat sijoitetaan katutasoon ja oleskelupiha-alueet sijoitetaan melulta suojaan.
Ympäristön ominaispiirteet säilytetään. Alueella on yhtenäistä vanhaa rakennuskantaa sekä rakennusajan-
kohtaan kuuluvaa viherympäristöä. Korttelialueella vanhaa rakennuskantaa pyritään säilyttämään, uudisra-
kentaminen suunnitellaan vanhaan rakennuskantaan soveltuvaksi muodoltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään.
Pihapiirin maisemallisesti merkittävä puusto säilytetään/ uudistetaan.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liiketilojen rakentaminen sallitaan maantasokerroksessa. Toi-
mistotiloja saa sijoittaa 1 - 2 kerroksiin. Autopaikkoja on varattava vähintään seuraavasti: 1AP/ 80 k-m². Osa
autopaikoista voidaan sijoittaa LPA-1 -alueelle. Merkityn rakennusoikeuden ja kerrosluvun lisäksi voidaan
rakentaa ilmanvaihtokonehuoneiden vaatimat tilat. Korttelialue on taajamakuvallisesti tärkeä. Rakentamisessa
tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudis- ja korjausrakentaminen
rakentamistavaltaan ja mittakaavaltaan liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön. Alueella ei
saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät rakennusten tai alueen taajamakuvan arvoa. Rakennusten
julkisivujen tulee olla arkkitehtonisesti ja materiaaleiltaan korkealuokkaiset ja luontevasti sopeutua väreiltään
ja muotokieleltään ympäristön ja naapurirakennusten väreihin, materiaaleihin ja mittakaavaan. Rakennusten
pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää vaaleaa rappausta. Rakennusten kattomuoto tulee olla
harjakatto. Ilmanvaihtokonehuoneet eivät saa sijoittua siten, että ne näkyvät katujulkisivuissa tai muutoin
rakennusmassaa rumentavana yksityiskohtana. Julkisivujen yhtenäinen pituus saa olla enintään 25 metriä.
Parvekkeet tulee Keskustien ja Virastotien suuntaisilla rakennuksen sivuilla olla sisään vedettyjä tai ns. ranska-
laisia parvekkeita. Parvekkeet voivat ulottua julkisivupinnan yli julkisivujen elävöittämistarkoituksessa 0,5 met-
riä. Tonteilla sallitaan sisäänkäyntejä elävöittävien ja korostavien rakenteiden ulottaminen julkisivupinnan
ulkopuolelle. Korttelialueelle ei saa rakentaa aitoja. Tekninen lautakunta voi sallia rakentamisen kiinni tontin
rajaan. Uudisrakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien
rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Sisäpihan jalankululle varatut alueet tulee laatoittaa ja reunustaa
istutuksin. Uudisrakennukset tulee liittää MRL 57a §:n mukaisesti kaukolämpöön.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla ympäristön ominaispiirteet säilytetään. Uudet rakennukset
on rakennettava siten, että ne sopeutuvat yhteen pihapiirissä / lähiympäristössä suojeltavaksi osoitettujen
rakennusten kanssa asemoinnin, korkeuden, kattomuodon, julkisivun materiaalien, mittasuhteiden ja
värityksen osalta.

Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa asuinrakennuksia, liike-,
toimisto- sekä yksityisen ja julkisen palvelun rakennuksia tai näiden yhdistelmiä siten, että katuun rajoittuvissa
rakennuksissa liike-, palvelu- ja toimistotilat suositellaan sijoitettavaksi katutasoon.

Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa asuinrakennuksia, liike-,
toimisto- sekä yksityisen ja julkisen palvelun rakennuksia tai näiden yhdistelmiä siten, että katuun rajoittuvissa
rakennuksissa liike-, palvelu- ja toimistotilat suositellaan sijoitettavaksi katutasoon.

Ympäristön ominaispiirteet säilytetään. Alueella on yhtenäistä vanhaa rakennuskantaa sekä rakennusajan-
kohtaan kuuluvaa viherympäristöä. Korttelialueella vanhaa rakennuskantaa pyritään säilyttämään,
uudisrakentaminen suunnitellaan vanhaan rakennuskantaan soveltuvaksi muodoltaan, materiaaleiltaan ja
väreiltään. Pihapiirin maisemallisesti merkittävä puusto säilytetään/ uudistetaan.

Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa asuinrakennuksia, liike-,
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väreiltään. Pihapiirin maisemallisesti merkittävä puusto säilytetään/ uudistetaan.

Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa asuinrakennuksia, liike-,
toimisto- sekä yksityisen ja julkisen palvelun rakennuksia tai näiden yhdistelmiä. Uudisrakentaminen suunni-
tellaan taajamakuvaan sopivaksi materiaaleiltaan, muodoltaan ja väreiltään ottaen huomioon katunäkymät ja
sijainti kunnantalon vieressä. Näkymiä kunnantalolta järvelle pyritään säilyttämään. Käyttötarkoituksessa
huomioidaan, että VnP 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot täyttyvät. Asuin- ja oleskelupihat sijoitetaan
melulta suojaan. Maaperän haitta-ainepitoisuuksista ei ennalta arvioiden aiheudu ympäristösuojelulain
257/2014 §16:ssa tarkoitettua haittaa tai vaaraa. Kohteen maa-ainesten käyttörajoite on huomioitava kaivu-
töissä sekä alueen vuokraus- tai luovutusasiakirjoissa.

Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa asuinrakennuksia, liike-,
toimisto- sekä yksityisen ja julkisen palvelun rakennuksia tai näiden yhdistelmiä. Uudisrakentaminen suunni-
tellaan taajamakuvaan sopivaksi materiaaleiltaan, muodoltaan ja väreiltään ottaen huomioon katunäkymät.
Autopaikoitus mukaan lukien asiakaspaikoitus järjestetään tontilla. Käyttötarkoituksessa huomioidaan, että VnP
993/1992 mukaiset melutason ohjearvot täyttyvät. Asuin- ja oleskelupihat sijoitetaan melulta suojaan.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle voidaan sijoittaa myös ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomia työpaikkatoimintoja.

Maatilan talouskeskuksen alue, jolla sallitaan myös liiketoiminta. Korttelialueella ympäristön ominaispiirteet
säilytetään ja alueella sallitaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan soveltuva rakentaminen.

Palvelu-, asuin- ja liikerakennusten korttelialue, jolla ympäristön ominaispiirteet tulee säilyttää. Alueella voi olla
yksityisen ja julkisen palvelun rakennuksia. Uudis- ja korjausrakentamisen sekä kulttuuri- ja viherympäristön
hoidon tulee tukea alueen kulttuuri- ja maisemahistoriallista merkitystä. Uudisrakentaminen tulee sovittaa
muodoltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan ja pihapiiriin.
Pihapiiriin liittyvää puutarhaa kehitetään ja kunnostetaan suojeltavien rakennuksien rakentamisajankohtaan
sopivalla kasvi- ja puulajistolla.

Yleisten rakennusten sekä liike-, asuin- ja palvelurakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa opetus-,
kulttuuri-, urheilu-, ja virkistystoimintaa, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa sekä asumista palvelevia raken-
nuksia ja ulkoalueita. Alueen rakentamisessa ja piha-alueiden sijoittamisessa huomioidaan, että VnP
993/1992 mukaiset melutason ohjearvot täyttyvät. Oleskelupiha-alueet sijoitetaan edulliseen ilmansuuntaan ja
melulta suojaan. Uudisrakentamisessa huomioidaan tiemaisemalliset sekä kaupunkikuvalliset tekijät,
sopivuus olemassa olevaan rakennuskantaan ja aluekokonaisuuteen. Uudisrakentaminen ja alueen sisäiset
tieyhteydet ja kevyenliikenteen reitit suunnitellaan aluekokonaisuutta eheyttävästi. Olemassa olevaa puustoa
ja kasvillisuutta pyritään säilyttämään, Kölsänpuron varren aluetta kehitetään viherympäristönä.

Yleisten rakennusten sekä liike-, asuin- ja palvelurakennusten korttelialue, jolla ympäristön ominaispiirteet
tulee säilyttää. Uudisrakentaminen sovitetaan alueella ja tontilla 3 olevaan suojeltuun rakennuskantaan
soveltuvaksi. Alueelle saa sijoittaa tontin 3 pysäköintipaikkoja ja jätesäilytystiloja.

Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue.

Kirkkolain (1054/1993) 14. luvun 5 §:n nojalla suojeltujen kirkollisten rakennusten sekä muiden seurakunnal-
listen rakennusten korttelialue, jolla ympäristön ominaispiirteet tulee säilyttää. Uudis- ja korjausrakentamisen
sekä kulttuuri- ja viherympäristön hoidon tulee tukea alueen kulttuuri- ja maisemahistoriallista merkitystä.
Maisemanhoidossa ja korttelialuetta koskevissa uudis- ja korjausrakentamistoimenpiteissä kiinnitetään
huomiota kirkon ja tapulin maisemallisen dominanttiaseman säilymiseen. Alueella huomioidaan myös
maisemallinen yhteys vanhaan kirkkorantaan.

Yleisten, liike- ja palvelurakennusten korttelialue. Alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon tiemaisemalliset
tekijät ja sijainti kunnan keskustaan saapumisen pääristeyksessä, alueen rakentaminen ja istutukset tulee
suunnitella kuntakuvaan sopivalla tavalla. Alueen rakentamisessa ja piha-alueiden sijoittamisessa huo-
mioidaan, että VnP 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot täyttyvät.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Korttelialueen uusien rakennusten julkisivut on rakennettava siten,
että ne sopeutuvat yhteen julkisivun rakennusaineen, mittasuhteiden, pintojen ja värityksen osalta kortteli-
alueella olevan suojeltavan rakennuksen kanssa. Korttelialueen pysäköintialueet, kevyen liikenteen raitti,
ajoreitit sekä liittymät tulee toteuttaa siten, etteivät kulttuurihistoriallisen ympäristön arvot heikkene. Uudis-
rakennusten luonnospiirrokset tulee hyväksyttää kunnan rakennusvalvontaviranomaisilla ennen lopullisten
pääpiiirrosten laatimista.

Liikerakennusten korttelialue.
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Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

Puisto. Kirkon lähiympäristössä huomioidaan näkymien säilyminen kirkkoon ja tapuliin.

Puisto, jolla olemassa olevaa puustoa säilytetään/ uudistetaan.

Lähivirkistysalue.

Leikkipuisto.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Yleisen tien alue.

Autopaikkojen korttelialue. Korttelialueen läpi voidaan järjestää viereisten korttelialueiden liikenne.

Autopaikkojen korttelialue. Alueen kautta saa järjestää ajo- ja kulkuyhteyksiä sekä pelastusajoneuvoreittejä
kortteliosan tonteille. Suluissa olevat numerot osoittavat korttelin ja tontin, jonka autopaikkoja ja jätehuollon
rakennuksia alueelle saa sijoittaa. Pysäköintialueelle saa rakentaa autosuojia, jätehuoltotiloja ja maanalaisia
johtoja. Alue sovitetaan rakentamistavaltaan ympäröivään kulttuuriympäristöön.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennelmien, rakennusten ja laitosten alue. Alueen enimmäisraken-
nusoikeus on 20 k-m².

Maatalousalue.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

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

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Luku osoittaa, kuinka suuren osan rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen.

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

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on II, rakennuksen ensimmäinen kerros sovitetaan rinteeseen.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/ rakennuspaikan pinta-alaan.
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Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on II, rakennuksen ensimmäinen kerros sovitetaan rinteeseen.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/ rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennusala.

Talousrakennuksen rakennusala.

Saunan rakennusala. Rantasaunan enimmäiskerrosala on AO-tonteilla 35 k-m² ja AP- tonteilla 60k-m².
Lisäksi katettua kuistia saa olla enintään 20 m².

Maisemallisesti arvokas osa-alue. Alue suositellaan pidettäväksi viljelyssä tai hyötykasvitarhana, ja
pääluonteeltaan avoimena, siten että näkymät Muhosentieltä Kruukkilan pihapiiriin säilyvät.

Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluasema. Alueelle sallitaan rakennettavaksi katokset
polttoaineenjakelua ja kierrätyspistettä varten.

Auton säilytyspaikan rakennusala. Alueelle voi rakentaa autosuojarakennuksia ja -rakennelmia.

Energian huoltoon varattu osa-alue.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Ohjeellinen rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Vesialueeksi varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa.

Säilytettävä / istutettava puurivi.

Katu.

Katuaukio / tori. Alueelle saa rakentaa toritoimintoja palvelevia rakennuksia 150 k-m². Maaperässä olevista
haitta-ainepitoisuuksista ei ennalta arvioiden aiheudu ympäristösuojelulain 257/2014 §16:ssa tarkoitettua
haittaa tai vaaraa. Kohteen maankäyttörajoite ja maa-ainesten käyttörajoite on huomioitava, mikäli alueen
maankäyttö muuttuu herkemmäksi sekä alueen vuokraus- ja luovutusasiakirjoissa.

Jalankululle varattu katu / tie.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/ tie.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/ tie, jolla tontille / rakennuspaikalle ajo on sallittu.

Ajoyhteys.

Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

Alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.
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Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille/rakennuspaikalle ajo on
sallittu.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Pysäköimispaikka.

Pysäköimispaikka, joka toteutetaan kulttuuriympäristöön soveltuvalla tavalla.

Pysäköimispaikka. Alueelle saa myös rakentaa talousrakennuksia.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Linja-autojen pysäköimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. jv=jätevesiviemäri, j= vesijohto, kl=kaukolämpö,
Z=sähköjohto.

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti. Liittymä on tarkoitettu ainoastaan koulualueen huoltoliikennettä
varten. Muunlainen liikenne liittymän kautta on kielletty ja se on estettävä tarvittaessa rakenteellisesti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit / tontit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Kirkkolain (1054/1993) 14. luvun 5 §:n nojalla suojeltu kirkollinen rakennus. Rakennuksen korjaus- ja
muutostöistä on pyydettävä Museoviraston lausunto. Rakennuksen suojelu käsittää myös sen kiinteän
sisustuksen, siihen liittyvät maalaukset ja taideteokset sekä rakennuksen pihapiirin.

Suojeltava rakennus, jonka ominaispiirteet ja raitti- tai taajamakuvaan sopiva luonne tulee säilyttää. Raken-
nusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen
ulkoasun kulttuurihistoriallisia ja/tai rakennustaiteellisia arvoja tai tyyliä. Rakennuksen muutos- ja korjaustoi-
menpiteet tulee tehdä rakennuksen ominaispiirteitä vaalien. Rakennuksissa tehtävistä laajoista korjaus- ja
muutostöistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto ennen rakennus- ja toimenpidelupien hyväksymistä.

Suojeltava rakennus, jonka ominaispiirteet ja raitti- tai taajamakuvaan sopiva luonne tulee säilyttää. Raken-
nusta ei saa purkaa. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä tai muutoin tehtävät korjaus-,
muutos- ja laajennustyöt eivät saa turmella rakennuksen ulkoasun kulttuurihistoriallisia ja/tai rakennustai-
teellisia ominaispiirteitä, arvoja tai tyyliä eikä heikentää rakennuksen sopivuutta muuhun historialliseen raitti-
tai taajamaympäristöön. Rakennuksen muutos- ja korjaustoimenpiteet tulee tehdä rakennuksen ominaispiir-
teitä vaalien. Rakennuksissa tehtävistä laajoista korjaus- ja muutostöistä tulee pyytää museoviranomaisen
lausunto ennen rakennus- ja toimenpidelupien hyväksymistä.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan aluekokonaisuuden, Keskustien raittimiljöön säilymisen kannalta tärkeä
rakennus ja rakennuspaikka. Rakennuksen ominaispiirteet ja raittikuvaan sopiva luonne tulee korjaus- ja
muutostöissä säilyttää. Rakennuksen purkaminen sallitaan vain uudisrakentamishankkeen yhteydessä tai
muun pakottavan syyn takia. Kohteen uudisrakennus tulee suunnitella massoittelultaan, kattokaltevuudel-
taan, mittasuhteiltaan, rakennusmateriaaleiltaan ja väritykseltään muuhun historialliseen raittikuvaan
soveltuvana rakennuksena, jonka rakentamisessa otetaan huomioon erilliset rakennustapaohjeet.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan aluekokonaisuuden, maakunnallisesti arvokkaan koulukeskusalueen
säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennuksen ominaispiirteet ja raittikuvaan sopiva luonne tulee
korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Rakennuksen purkaminen sallitaan vain  sellaisen uudisrakentamis-
hankkeen yhteydessä, joka on laatutasoltaan maakunnallisesti arvokkaan koulukeskusalueen arvojen
mukainen. Kohteen uudisrakennus tulee suunnitella massoittelultaan, kattomuodoltaan ja -kaltevuudeltaan,
mittasuhteiltaan, rakennus- ja julkisivumateriaaleiltaan sekä väritykseltään maakunnallisen arvoalueen
mukaisesti. Suunnittelussa tulee huomioida piha-alueiden ja rakennukseen liittyvän viherympäristön
laadukas suunnittelu ja toteutus siten, että Koulutien katumiljöön taajamakuva ei heikkene.
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soveltuvana rakennuksena, jonka rakentamisessa otetaan huomioon erilliset rakennustapaohjeet.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan aluekokonaisuuden, maakunnallisesti arvokkaan koulukeskusalueen
säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennuksen ominaispiirteet ja raittikuvaan sopiva luonne tulee
korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Rakennuksen purkaminen sallitaan vain  sellaisen uudisrakentamis-
hankkeen yhteydessä, joka on laatutasoltaan maakunnallisesti arvokkaan koulukeskusalueen arvojen
mukainen. Kohteen uudisrakennus tulee suunnitella massoittelultaan, kattomuodoltaan ja -kaltevuudeltaan,
mittasuhteiltaan, rakennus- ja julkisivumateriaaleiltaan sekä väritykseltään maakunnallisen arvoalueen
mukaisesti. Suunnittelussa tulee huomioida piha-alueiden ja rakennukseen liittyvän viherympäristön
laadukas suunnittelu ja toteutus siten, että Koulutien katumiljöön taajamakuva ei heikkene.

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Karstulan kirkonkylä (RKY 2009). Nuoli osoittaa sen
alueen suuntaan, johon merkintä kohdistuu.

YLEISMÄÄRÄYKSET:
Tonttijako ei ole sitova tämän asemakaavan alueella (MRL 78.1 §).

Tällä kaava-alueella pieniä välttämättömiä rakennelmia, kuten jätekatoksia, puistomuuntamoja jne. on
mahdollista sijoittaa myös paikoitukseen varatulle tai istutettavalle alueelle, mikäli sijoitus on perustel-
tavissa tontin käytettävyyden ja toiminnallisuuden kannalta esim. ahtailla tonteilla tai korttelialueilla.

Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä käytössä olevat maanalaiset johdot ja rakenteet on suunnittelun
yhteydessä selvitettävä.

Täydentävän uudisrakentamisen on kattokaltevuudeltaan, rakentamistavaltaan, mittasuhteiltaan ja väreil-
tään sopeuduttava ympäröivään rakennuskantaan. Uusille rakentamisalueille tulee rakennukset toteuttaa
sopivina ryhminä yhtenäistä rakennustapaa noudattaen.

Mainokset sijoitetaan taajamakuvaan sopivalla tavalla. Mainokset suositellaan ensisijaisesti
sijoitettaviksi rakennusten yhteyteen tai välittömään läheisyyteen. Mainostornien rakentaminen
sk/vk-rajauksen sisäpuolella olevalle Keskustien osuudelle on kielletty.

AK-, ALK -, AL-, AP- ja AR - alueilla tulee järjestää riittävästi melulta suojaisaa ja edulliseen ilmansuun-
taan sijoittuvaa aluetta leikkiä ja oleskelua varten.

Korttelialueet on suojattava katu- tai maantieliikennemelulähteen puoleisilta osiltaan rakennuksilla, istutuk-
silla tai muulla melua estävällä rakenteella siten, että kullekin tontille muodostuu riittävän suuri oleskeluun
soveltuva ulkoalue, jolla VnP 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot täyttyvät.  Pääkatuihin ja maantie-
hen rajoittuvilla kiinteistöillä huolehditaan, että rakennusten liikennemelulähteen puoleisten rakenteiden
ääneneristys mitoitetaan siten, että VnP 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot sisätiloissa täyttyvät.
Määräys koskee uudisrakennus- ja uudisrakentamiseen verrattavaa korjaustyötä. Kustannuksista vastaa
rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tontin omistaja.

Hulevedet johdetaan ja käsitellään vesiensuojelunäkökohdat ja rankkasadetilanteet huomioiden.

AUTOPAIKKASUOSITUS:

Kiinteistöjen autopaikat järjestetään tonttikohtaisesti tai lähiympäristön katualueilla tai paikoitukseen
osoitetuilla autopaikkojen korttelialueilla (LPA). Paikoitusalueet erotetaan leikki- ja oleskelualueista
istutuksin.

Autopaikkojen suositusmitoitus:

- Asuinkerrostalot: 1 AP/ 80 k-m²

- Asunnot AR-, AP- ja AO-alueilla: 1 AP/ asunto. Lisäksi AR - ja AP-alueilla on suositeltavaa varata

muutamia vieraspaikkoja.

- Liikehuoneistot :

Päivittäistavarakauppa: 1 ap/ 50 k-m²

Paljon tilaa vaativa kauppa: 1 AP/ 100 k-m²

Muu vähittäiskauppa: 1 AP/ 80 k-m²

- Toimistot: 1 AP/ 80 k-m²

- Majoitusliikkeet: 1 AP/ 2 majoitushuonetta kohden.

- Ravintolat: 1 AP/ 10 istuinpaikkaa kohden.


