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Tekninen lautakunta, § 43,26.03.2019
Kaupunginhallitus, § 126, 08.04.2019
§ 126
Asemakaavan muutos, 3. kaupunginosa kortteli 121 tontti 17, Pohjolankatu 37
ROIDno-2018-3554
Tekninen lautakunta, 26.03.2019, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Nicholas Coull
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Muutosluonnos_A4
3 Asemakaavamerkinnät- ja määräykset
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
5 Selostusluonnos
6 Vuorovaikutuslomake
7 Muutosehdotus 15.3.-19 A4
8 Merkinnät ja määräykset 15.3.-19 A4
Kaavoitus/ kaavasuunnittelija NC 18.3.2019:
Asemakaavan muutoksen vireilletulo on kuulutettu 9.6.2010 Lapin Kansassa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on voinut tutustua 10.6.–23.6.2010
palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internetsivuilla kaavatorilla. Voimassa oleva
asemakaava sekä asemakaavan muutosluonnos aineistoineen pidettiin
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 14.-27.11.2018 palvelupiste Osviitassa
sekä kaupungin internetsivuilla Kaavatorilla. Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja
nähtävillä pidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 13.11.2018.
Asemakaavamuutokseen liittyen on saapunut kolme mielipidettä, yksi vireilletulon
kuuluttamisen jälkeen ja kaksi valmisteluvaiheen kuulemisen aikana. Saapunut
palaute on esitetty vuorovaikutuslomakkeella.
Kaavoitus ehdottaa, että kaavaehdotus asetetaan nähtäville seuraavilla muutoksilla:
Rakennuksen nykyisen käytön johdosta tontin käyttötarkoitukseksi merkitään
AK, asuinkerrostalojen korttelialue, kerrosluvulla II u 1/2.
Päärakennuksen suurimmaksi sallituksi rakennusoikeudeksi merkitään 200 k-m²
ja talousrakennusten suurimmaksi sallituksi merkitään 100 k-m².
Tontin kadunpuoleista rajaa siirretään rakennuksen seinälinjasta noin 0.15
metrin päähän, jolloin rakennus tulisi kokonaan omalle tontilleen.
Päärakennusta esitetään edelleen suojeltavaksi kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden arvojen turvaamiseksi.
Sen sijaan maakellarin osalta suojelumerkintä poistetaan hakijan toiveiden
mukaisesti.
Tonttijako laaditaan sitovana.
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Asemakaavamuutoksella tontin 121-17 erillispientalojen korttelialue (AO),
kerrosluvulla yksi (I) ja rakennusoikeudella 250 k-m², sekä n. 35 m² suuruinen
osa katualuetta muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Uuden tontin
rakennusoikeudeksi tulee 200+t100 k-m² ja kerrosluvuksi II u 1/2, kerrosluku
sallii kaksikerroksisen asuinrakennuksen, jonka ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan
laskettavaksi tilaksi puolet suurimman kerroksen alasta.
Ehdotus
Esittelijä: Martti Anttila
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 3. kaupunginosan
korttelin 121 tontin 17 sekä katualueen asemakaavaa ryhdytään muuttamaan
20.9.2018 päivätyn ja 15.3.-19 korjatun kaavakartan mukaisesti. Ehdotus asemakaavan
muutokseksi sekä tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville, asiasta pyydetään ELY-
keskuksen, Lapin liiton, Museoviraston ja ympäristölautakunnan lausunnot.
Päätös
Toimialajohtaja Martti Anttila täydensi ehdotustaan siten, että viimeiseksi
kappaleeksi lisätään
Aita säilyy katualueella ja sen lopullinen sijainti huomioidaan katualueen
saneerauksen yhteydessä.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan täydennetyn ehdotuksen
mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 08.04.2019, § 126
Valmistelija / lisätiedot:
Nicholas Coull
Liitteet

1 Voimassa oleva asemakaava
2 Muutosluonnos_A4
3 Asemakaavamerkinnät- ja määräykset
4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
5 Selostusluonnos
6 Vuorovaikutuslomake
7 Muutosehdotus 15.3.-19 A4
8 Merkinnät ja määräykset 15.3.-19 A4
Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen
Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 3.
kaupunginosan korttelin 121 tontin 17 sekä katualueen asemakaavaa ryhdytään
muuttamaan 20.9.2018 päivätyn ja 15.3.2019 korjatun kaavakartan mukaisesti.
Ehdotus asemakaavan muutokseksi sekä tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville,
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asiasta pyydetään ELY-keskuksen, Lapin liiton, Museoviraston ja
ympäristölautakunnan lausunnot.
Aita säilyy katualueella ja sen lopullinen sijainti huomioidaan katualueen
saneerauksen yhteydessä.
Päätös
Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaavoitus
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Päätöspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
16.4.2019 alkaen.
Otteen oikeaksi todistaa
Rovaniemi
16.04.2019

Marja Marjetta
hallintosihteeri
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Muutoksenhakukielto
§126
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja
virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.

I
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1/2 k I
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1/2

III

1/2 k I
sr-4

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. TONTILLE SAA SIJOITTAA YHDEN
ASUINRAKENNUKSEN, JOSSA SAA OLLA ENINTÄÄN KAKSI ASUNTOA.
3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

OSA-ALUEEN RAJA.

OHJEELLINEN TONTIN/RAKENNUSPAIKAN RAJA.

RISTI MERKINNÄN PÄÄLLÄ OSOITTAA MERKINNÄN POISTAMISTA.

KAUPUNGIN- TAI KUNNANOSAN NUMERO.
KORTTELIN NUMERO.

POHJOLANKATU

KADUN, TIEN, KATUAUKION, TORIN, PUISTON TAI MUUN YLEISEN
ALUEEN NIMI.
TONTIN RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ.
ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN
TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.
RAKENNUSALA.

SUOJELTAVA ALUEEN OSA. ALUEELLA SIJAITSEE VANHA MAAKELLARI.

SUOJELTAVA RAKENNUS. KULTTUURIHISTORIALLISESTI,
RAKENNUSTAITEELLISESTI JA KAUPUNKIKUVAN SÄILYMISEN KANNALTA
TÄRKEÄ RAKENNUS. RAKENNUKSESSA SUORITETTAVIEN KORJAUS- JA
MUUTOSTÖIDEN TULEE OLLA SELLAISIA, ETTÄ RAKENNUKSEN
HISTORIALLISESTI ARVOKAS JA KAUPUNKIKUVAN KANNALTA
MERKITTÄVÄ LUONNE SÄILYY.
TÄLLÄ ASEMAKAAVA-ALUEELLA TONTTIJAON TULEE OLLA ERILLINEN.
TONTILLA TULEE OLLA AUTOPAIKKOJA VÄHINTÄÄN SEURAAVASTI:
ASUNNOT 1 AP/80 M2 KERROSALAA.
TONTILLA TULEVAT HULEVEDET TULEE VIIVYTTÄÄ TONTILLA
VIIVYTYSRAKENTEIN JA JOHTAA PURKUPAIKKAAN VIRANOMAISEN
HYVÄKSYMÄN ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN. TONTILLA TULEVISTA
HULEVESISTÄ, PUHTAITA KATTOVESIÄ LUKUUN OTTAMATTA, ON
EROTETTAVA ÖLJY JA HIEKKA. ALUEITA SUUNNITELTAESSA TULEE
KOVIEN PINTOJEN MÄÄRÄ PITÄÄ MAHDOLLISIMMAN PIENENÄ.

5.11.2018
asemakaavan muutos
3. kaupunginosa kortteli 121
tontti 17 sekä katualue,
Pohjolankatu 37

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan kortteli
121 tontti 17 sekä katualue, Pohjolankatu 37

Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta © Pictometry, Blom Oy, 2014

Seuraa suunnitteluhanketta: www.rovaniemi.fi/kaavatori
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 §) kuvataan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, kaavan vaikutusten arviointitavat sekä osallistumismahdollisuudet ja tiedottaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön eri vaiheissa tarvittaessa.
MAANOMISTUS
Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa.
ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT
Maakuntakaava
Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Rovaniemen maakuntakaavan 2.11.2001. Rovaniemen
vaihemaakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti 26.5.2010. Suunnittelualue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta (A).

Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti.

Yleiskaava
Yleiskaavassa alustava suunnittelualue on merkitty
asuinpientalojen alueeksi AP. Yleiskaavassa rakennukselle ei ole suojelua puoltavaa kohdemerkintää. Rovaniemen yleiskaavassa 2015 suojelun
osalta on seuraavanlainen määräys: ’’Tämän yleiskaavan suojelumerkinnät eivät ole rakennetun ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen vaalimisen
osalta täysin kattavia, vaan rakennetun ympäristön
tai maiseman suojelutarve on aina tarkasteltava
asemakaavoituksen yhteydessä’’.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijoittuu 3. kaupunginosaan korttelin 121 tontille 17, osoitteessa Pohjolankatu 37.
Muutosalue käsittää korttelin 121 tontin 17 sekä katualuetta. Vaikutusalueen piiriin kuuluvat lähialueen kortteli-, katu- ja puistoalueet.
ASEMAKAAVAN TARKOITUS JA TAVOITE
Alueen maanomistaja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta. Hakijan tavoitteena on saada liitettyä tonttiin kuulunut katualueen osa takaisin tonttiin, koska osa rakennuksesta on jäänyt vuoden
1973 asemakaavan muutoksessa katualueelle.
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on suojella
asuinrakennus sekä tontin perällä oleva maakellari. Suojelu on hakijan ensisijainen tavoite, päärakennuksen sekä maakellarin suojelua ovat puoltaneet myös Museovirasto sekä ELY-keskus.
SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE
Suunnittelualueen tontilla oleva vuonna 1926 valmistunut puutalo on asuinkäytössä. Rakennusta ja
piha-aluetta on kunnostettu vähitellen alkuperäiseen asuunsa. Tontilla oleva rakennus sijoittuu
osittain voimassa olevan kaavan mukaiselle katualueelle (n.1,2 m).

Kuva 3. Yleiskaava

Asemakaava
Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty
22.2.1973. Kaavan mukaisen tontin 17 pinta-ala on
737 m2 ja käyttötarkoitus erillispientalojen korttelialuetta (AO). Kerrosluku tontilla on I ja rakennusoikeus 250 k-m2 (tehokkuus e=0.34). Rekisteriin
merkityn tontin 5 pinta-ala on 762 m2. Kiinteistörekisterin mukainen tontti 5 koostuu kaavanmukaisesta hyväksytyn tonttijaon mukaisesta tontista 17
ja katualueesta 3K.
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Kaupunginosayhdistykset (3. kaupunginosan
asukasyhdistys)

Muut
- Napapiirin Energia ja Vesi, Rovaniemen
Verkko, teleoperaattorit

Kuva 4. Voimassa oleva asemakaava

TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT
VE 0: Voimassa olevan asemakaavan mukainen tilanne
VE 1: Asemakaavan muutoksella tutkitaan mahdollisuutta liittää osa katualuetta tonttiin sekä tontin ja
rakennuksen suojelutarve
ASEMAKAAVAN LAATIMINEN
Asemakaavamuutoksen laatii Rovaniemen kaupungin kaavoitus.
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä
vaikutuksia arvioidaan Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksen
1 §:n mukaisella tavalla.
OSALLISET JA VUOROVAIKUTUS
Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja ne, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §).
Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 §).
Suunnittelun edellyttämä viranomaisyhteistyö järjestetään tarvittaessa suunnittelutyön aikana.
Tunnistetut osalliset:
Viranomaiset
- ELY-keskus, Lapin Maakuntamuseo/ Museovirasto, Kaupunginhallitus, Lautakunnat (tekninen lautakunta, ympäristölautakunta)
Kaava-alue ja sen ympäristö
- Kaava-alueen maanomistaja
- Kaava-alueeseen rajoittuvien
maanomistajat ja -haltijat

kiinteistöjen

SUUNNITTELUN VAIHEET
Käynnistysvaihe (MRL 62 § ja 63 §)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin teknisen lautakunnan 27.4.2010 (70 §) päätöksellä
nähtäville, jolloin osallisilla on ollut mahdollisuus
esittää mielipiteensä. Nähtävillä olosta ilmoitettiin
kirjeitse kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja -haltijoille sekä Lapin Kansassa 9.6.2010 sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
on mahdollisuus jättää mielipiteitä siihen asti kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan
julkisesti nähtäville.
Valmisteluvaihe (MRA 30 §)
Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville palvelupiste Osviittaan. Osallisilla on mahdollisuus esittää
mielipiteensä. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse
kaava-alueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen
maanomistajille ja -haltijoille sekä kuulutuksella Lapin Kansassa ja virallisella ilmoitustaululla.
Ehdotusvaihe (MRL 65 § ja MRA 27 §)
Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti
nähtäville 30 vuorokaudeksi sekä pyydetään tarvittavat lausunnot. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on
mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse kaavaalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille ja -haltijoille sekä Lapin Kansassa että
virallisella ilmoitustaululla.
Hyväksymisvaihe
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.
TAVOITEAIKATAULU
Tavoitteena on, että asemakaavan luonnos on
nähtävillä syksyllä 2018 ja asemakaavan muutosehdotus talven 2019 aikana. Tavoitteena on, että
asemakaava tulisi voimaan keväällä 2019.
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PALAUTTEEN ANTAMINEN
Kirjalliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) ja kaavaluonnoksesta sekä muistutukset kaavaehdotuksesta toimitetaan Rovaniemen kaupunginhallitukselle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101
Rovaniemi.

Aloite kaavamuutokselle

TEKNINEN LAUTAKUNTA (TEKLA)
päätös kaavoituksen käynnistämisestä

VIREILLETULO

2011

6/2011

2011

OAS nähtävillä väh.14 vrk (mielipiteet)

TEKNISET PALVELUT / KAAVOITUS
Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemen kaupunki
www.rovaniemi.fi
YHTEYSHENKILÖT
kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 040 7665679, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 040 5789283, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

VALMISTELUVAIHE
kaavaluonnos nähtävillä 14 vrk
(mielipiteet)

TEKNINEN LAUTAKUNTA (TEKLA)
esitys kaupunginhallitukselle

KAUPUNGINHALLITUS (KH)

2018

syksy/talvi
2018
(arvio)

kaavaluonnoksen hyväksyminen

talvi 2018
(arvio)

EHDOTUSVAIHE

talvi 2019

kaavaehdotus julkisesti nähtäville 30 vrk
(muistutus)

KAUPUNGINHALLITUS (KH)
esitys kaupunginvaltuustolle

KAUPUNGINVALTUUSTO (KV)
kaavaehdotuksen hyväksyminen

MUUTOKSENHAKUAIKA
Pohjois Suomen hallinto-oikeus

(arvio)

kevät
kevät 2016
2019
(arvio)
(arvio)

kevät 2019
(arvio)

30 vrk

Rovaniemen kaupunki
Asemakaavan muutos
3. kaupunginosa

kortteli 121 tontti 17 sekä katualue, Pohjolankatu 37

KAAVASELOSTUS, luonnos 5.11.2018
KAAVOITUS

2018

2
1

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Tunnistetiedot
Asemakaavan muutos
Rovaniemen kaupunki
3. kaupunginosa
kortteli 121 tontti 17
sekä katualue,
Pohjolankatu 37

1.2

laatijan nimi

Rovaniemen kaupunki
Tekniset palvelut
Maankäyttö
Nicholas Coull

yhteystiedot

Rovaniemen kaupunki
Hallituskatu 7 PL 8216
96101 Rovaniemi
p. 016-322 6282

tekninen lautakunta
vireilletulosta ilm. päivämäärä
luonnosvaiheen kuuleminen
tekninen lautakunta
kaupunginhallitus
julkisesti nähtävillä
kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto

27.4.2010, § 70
9.6.2010

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijoittuu 3. kaupunginosaan korttelin 121 tontille 17, osoitteessa Pohjolankatu 37. Muutosalue käsittää korttelin 121 tontin 17 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella saattaa olla välittömiä tai välillisiä vaikutuksia
lähialueen kortteli- ja katualueilla.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
Asemakaavan nimi on “Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 121
tontti 17 sekä katualue, Pohjolankatu 37”. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko suunnittelualueen maankäyttöä järjestellä uudelleen
hakijan esittämällä tavalla.
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TIIVISTELMÄ

2.1

Kaavaprosessin vaiheet
Tekninen lautakunta on 27.4.2010 § 70 päättänyt, että asemakaavan muutos
3. kaupunginosan korttelin 121 tontilla 17 saatetaan vireille ja asemakaavan
muutos ja mahdolliset vaihtoehdot pidetään yleisesti nähtävillä. Lisäksi lautakunta päätti, että hakijalta ei peritä kaavoituksesta kuluja.
Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin Kansassa
9.6.2010 sekä kirjeillä maanomistajille ja naapureille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asiakirjat pidettiin nähtävillä 10.6.–23.6.2010. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä
siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan yleisesti
nähtäville.
Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosvaihtoehdot pidetään
luonnosvaiheen kuulemista varten nähtävillä palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. Luonnosvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeillä naapureille.
Tekninen lautakunta käsittelee asiaa yleisen nähtävillä pidon jälkeen.
Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavan muutosehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan, Hallituskatu 7.
Nähtävillä pito ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeellä naapureille. Kuulemisen aikana annetut muistutukset ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus.
Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

2.2

Asemakaava
Asemakaavamuutoksella hakijan omistuksessa oleva kaavanmukainen katualueen osa liitetään osaksi kaavatonttia kiinteistörekisteriin merkittyjen omistussuhteiden mukaisesti.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Alue on toteutettavissa kun asemakaavamuutos on kuulutettu lainvoimaiseksi.
Alueen toteuttamiseen on haettava rakennuslupaa Rovaniemen kaupungin
rakennusvalvonnasta. Korjaus- ja täydennysrakentaminen tulee olla asemakaavan mukaista.
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3

LÄHTÖKOHDAT

3.1

Selvitys suunnittelualueen oloista
Suunnittelualueen tontilla on asuinkäytössä oleva vuonna 1926 valmistunut
puutalo. Rakennusta ja piha-aluetta on aloitettu 2008 kunnostamaan vähitellen alkuperäiseen asuunsa. Tontilla oleva rakennus sijoittuu osittain voimassa
olevan kaavan mukaiselle katualueelle (n.1,2 m).

3.1.1

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijoittuu 3. kaupunginosan (Ratantaus) korttelin 121 tontille
17, osoitteessa Pohjolankatu 37. Väestöä Ratantauksen tilastoalueella oli
vuoden 2016 lopussa 8523 henkilöä. Kaupalliseen ydinkeskustaan on suunnittelualueelta vain muutaman sadan metrin matka. Pohjolankatua koilliseen kuljettaessa saavuttaa Ounasjoentien varressa sijaitsevan Arktikumin sekä Metsähllituksen tiedekeskuksen Pilkkeen.

3.1.2

Luonnonympäristö
Maisemakuva
Suunnittelualue on maisemakuvaltaan rakennettua kaupunkiympäristöä. Muutosaluetta ympäröivät tontit ovat rakennettuja ja pihamailla on runsaasti istutuksia. Katualueet ja pihojen kulkuväylät ovat päällystettyjä pintoja. Kaukomaiseman alueella peittävät sekä ympäröivä kasvillisuus että rakentaminen.
Maaperä
Suunnittelualueen maaperä on GTK:n maaperätietojen mukaan moreenia.

3.1.3

Rakennettu ympäristö
Kaupunkikuva
Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1926 rakennettu kaksikerroksinen puinen
asuinrakennus. Kaava-alue sijaitsee pientalovaltaisessa korttelissa, Pohjolankadun vastapuolella rakentaminen on tehokkaampaa. Suunnittelualueen lähiympäristössä, Pohjolankadun eteläpuolella, katua reunustaa nelikerroksinen
kerrostalo. Osoitteessa Pohjolankatu 32 sijaitsee Alvar Aallon suunnittelema
punatiilinen Maison Aho.
Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Muutosalue sijaitsee lähellä julkisia ja kaupallisia palveluita, varsinaisella kaava-alueella ei ole palveluita eikä elinkeinotoimintaa.
Virkistys
Lähin virkistysalue Kivalonpuisto sijaitsee noin 250 m:ä suunnittelualueesta.
Liikenne
Suunnittelualue liittyy eteläisestä päästä Koskikatuun ja pohjoisesta Ounasjoentiehen. Koskikatua kulkevat paikallisliikenteen linjat 3 ja 5. Ounasjoentien
sekä Koskikadun rinnalla kulkee kevyen liikenteen väylä. Pohjolankadulla on
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jonkin verran läpikulkuliikennettä.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Voimassa olevassa yleis- ja asemakaavassa suunnittelualueella oleva rakennus ei ole merkitty suojeltavien rakennusten joukkoon.
Rovaniemen yleiskaavassa 2015 suojelun osalta on seuraavanlainen määräys: ’’ Tämän yleiskaavan suojelumerkinnät eivät ole rakennetun ympäristön
kauneuden ja kulttuuriarvojen vaalimisen osalta täysin kattavia, vaan rakennetun ympäristön tai maiseman suojelutarve on aina tarkasteltava asemakaavoituksen yhteydessä’’.
Rakennussuojelulaki on tullut voimaan 1.1.1985. Rakennussuojelulain voimaan tulon jälkeen on asemakaavassa pitänyt ratkaista rakennussuojelukysymykset. Ennen vuotta 1985 hyväksytyissä asemakaavoissa ei ole tutkittu
rakennussuojelua ja näin olleen rakennussuojeluasiat tulee tutkia tällaista
kaavaa muutettaessa. Laki rakennusperinnön suojelemisesta tuli voimaan 1
päivänä heinäkuuta 2010 joka korvasi edellä mainitun rakennussuojelulain.
Tekninen huolto
Suunnittelualue on valmiin kunnallistekniikan ja energiahuollon piirissä. Seuraavalla sivulla on kuvattuna suunnittelualueen johtokartta. Hulevedet alueelta
voidaan johtaa kaupungin hulevesiverkoston kautta Kemijokeen. Hulevesiviemärit ja -kaivot näkyvät kartalla vihreällä, viemärit punaisella, vesijohdot
sinisellä ja kaukolämpö turkoosilla värillä.
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Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Kaavamuutoksen hakija on kokenut, että Pohjolankadulla on normaalin tonttiliikenteen lisäksi häiritsevää läpikulkuliikennettä. Pohjolankadun osa, jossa
kaava-alue sijaitsee, on Ounasjoentien ja Koskikadun välissä. Hakija on rakennuttanut katualueelle aidan tarkoituksenaan suojata rakennus liikenteeltä.
3.1.4

Maanomistus
Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa. Alla on kuvattuna suunnittelualueen ja sen ympäristön maanomistus. Vaaleanpunaisella olevat alueet ovat sekä kaupungin omistuksessa että hallinnassa. Valkoiset alueet ovat muun kuin
Rovaniemen kaupungin omistuksessa.

3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava
Alue kuuluu Rovaniemen maakuntakaava-alueeseen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Rovaniemen
maakuntakaavan
2.11.2001. Rovaniemen vaihemaakuntakaavan Ympäristöministeriö
vahvisti
26.5.2010.
Suunnittelualue on maakuntakaavassa
taajamatoimintojen
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aluetta (A). Oikealla on ote maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan yhdistelmäkartasta
Rovaniemen yleiskaava 2015
Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alustava suunnittelualue on merkitty
asuinpientalojen alueeksi AP. AP esitetään yleiskaavassa vaaleanruskealla
värillä

Asemakaava
Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty 22.2.1973. Kaavan mukaisen
tontin 17 pinta-ala on 737 m2 ja käyttötarkoitus erillispientalojen korttelialuetta
(AO). Kerrosluku tontilla on I ja rakennusoikeus 250 k-m2 (tehokkuus e=0.34).
Rekisteriin merkityn tontin 5 pinta-ala on 762 m2. Kiinteistörekisterin mukainen
tontti 5 koostuu kaavanmukaisesta hyväksytyn tonttijaon mukaisesta tontista
17 ja katualueesta 3K.
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Rakennusjärjestys
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.4.2007 (35 §) uuden rakennusjärjestyksen ja tämä on tullut lainvoimaiseksi 1.6.2007.
Pohjakartta
Alueelta on olemassa numeerinen pohjakartta, joka perustuu ilmakuvaukseen
ja täydennyskartoituksiin. Alueen pohjakartta on asetuksen n:o 1284 /
23.12.1999 mukainen ja se vastaa nykyistä olosuhdetta.
Rakennuskiellot ja suunnitteilla olevat suojelupäätökset
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja, eikä suojelupäätöksiä.
Rakennus- ja kulttuurihistoria
Tontti 121-5 sijaitsee 3. kaupunginosan (Ratantaus) Sahanperän alueella, joka oli kuuluisa monista sahoistaan. Tontilla 121-5 sijaitsee
vuosina 1925-26 rakennettu puurunkoinen kaksikerroksinen asuinrakennus. Rakennus kuuluu harvinaiseen sodalta säästyneeseen rakennuskantaan. Sodan aikana Rovaniemen rakennuskannasta hävitettiin 87-90 %. Rakennuksella voidaan katsoa olevan sekä rakennusettä kulttuurihistoriallista arvoa.
Kiinteistön omistaja on laatinut kohteesta historiikin, jossa käydään läpi rakennuksen monivaiheista historiaa mm. myymälänä, kahvilana,
kohtaamispaikkana sekä asuntona.
Rakennuksen tyylipiirteet edustavat
1920-luvun klassismia, joka oli hyvin tyypillinen tyylisuunta tuon ajan Uusi Rovaniemi sunnuntaiextra 28.4.1985
rakentamisessa. Rakennuskannaltaan Rovaniemi oli ennen sotia idyllinen kauppala, jonka puurakennukset olivat empire-henkisiä talonpoikaistaloja tai edustivat kertaustyylejä, jugendia ja
1920-luvun klassismia. Pihan perällä sijaitsee kivirakenteinen osittain maanpäällinen kellari, kellariin on rakennettu oikea huone keittiöineen. Päärakennusta on peruskorjattu 2008-2013. Lapin ympäristökeskus, (nykyisin ELYkeskus) on myöntänyt rakennuksen kunnostamista varten rakennusperinnön
hoitoon tarkoitettua avustusta.
Lapin maakuntamuseon julkaisussa “Katoava Rovaniemi” vanhan rakennuskannan inventointi 1984–1986. Selvityksen tuloksen annetaan Pohjolankatu
37:ssä sijaitsevalle “Konttijärven talolle” A-luokitus. A-rakennusluokituksella
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tarkoitetaan, että rakennuksella on historiallista, kaupunkikuvallista ja rakennustaiteellista arvoa. Pohjolankatu 37:stä kerrotaan teoksessa näin:
“Vuonna 1926 rakennettu puurunkoinen asuinrakennus, joka
on säilytetty hyväkuntoisena ja
alkuperäisessä asussaan. 50luvulla Osuusliike Lapinmaa osti talon ja perusti myymälän ,
talossa asui tällöin myymälänhoitaja perheineen. 1955 se
muutettiin jälleen asuinrakennukseksi. Vanha piharakennus
(makasiini) on purettu asemakaavamuutoksista aiheutuneiden tontin rajojen muuttumisen
vuoksi. Pihalla on suurikokoinen huolellisesti tehty maakellari, joka sodan aikana toimi pommisuojana.”

4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Maarit Pallari on hakenut omistamalleen tontille asemakaavan muutosta siten,
että ennen vuoden 1973 asemakaavan muutosta tonttiin kuulunut katualueen
osa liitettäisiin takaisin tonttiin. Tontilla oleva rakennus on voimassa olevassa
kaavassa osittain katualueella. Nykyisen kiinteistön omistajan on tarkoitus entisöidä vuonna 1926 valmistunut talo. Talo ja tontti ovat merkittävä osa Rovaniemen historiaan liittyvää kokonaisuutta. Talossa on aikoinaan toiminut Eosuusliike Lapinmaa. Talon historiasta löytyy tietoa mm. katoavaa Rovaniemi
selvityksessä ja E-osuusliike Lapinmaan historiikista. Talo on lähes alkuperäisessä asussa ja siihen on tehty jo rakennusta säilyttäviä korjaustoimenpiteitä.
Omistajan tarkoitus on peruskorjata rakennus alkuperäiseen kuntoon. Talon
entisöimiseksi omistaja on ollut yhteydessä Museovirastoon ja Lapin ELYkeskukseen.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Tekninen lautakunta on 27.4.2010 § 70 päättänyt, että asemakaavan muutos
3. kaupunginosan korttelin 121 tontilla 17 saatetaan vireille ja asemakaavan
muutos ja mahdolliset vaihtoehdot pidetään yleisesti nähtävillä. Lisäksi lautakunta päätti, että hakijalta ei peritä kaavoituksesta kuluja.
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4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1

Osalliset
Kaavamuutoksen aloitteen tekijä:
Maarit Pallari
Kaava-alue ja sen ympäristö:
Maanomistajat, viereiset ja vastapuoliset naapurit, Rovaniemen keskustan
asukasyhdistys ry, asukkaat ym. osalliset joiden toimialaa muutos koskee
Hallintokunnat:
Kaupunginhallitus, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, maankäyttö, yhdyskuntatekniikka
Viranomaiset:
Lapin ELY-keskus, Lapin maakuntamuseo/Museovirasto
Muut:
Napapiirin Vesi, Rovaniemen Verkko, Sonera Oyj sekä muut alueella operoivat telepalveluyritykset.

4.3.2

Vireille tulo
Asemakaavan muutoksen vireilletulo on kuulutettu 9.6.2010 Lapin Kansassa.
Asemakaavan muutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua 10.6.–23.6.2010
palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla. Kaavaasiasta on lisäksi lähetetty kirjeet lähialueen maanomistajille.

4.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää suullisia tai kirjallisia mielipiteitä siihen asti, kunnes ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan yleisesti nähtäville.
Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosvaihtoehdot pidetään
luonnosvaiheen kuulemista varten nähtävillä palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. Luonnosvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella Lapin Kansassa ja kirjeillä naapureille. Nähtävillä pitoaikana on mahdollisuus jättää asiassa kirjallisia ja suullisia mielipiteitä. Tekninen lautakunta
käsittelee asiaa yleisen nähtävillä pidon jälkeen.
Kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavan muutosehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi palvelupiste Osviittaan, Hallituskatu 7.
Nähtävillä pito ilmoitetaan lehtikuulutuksella sekä kirjeellä maanomistajille, hakijalle ja naapureille. Kaavamuutoksesta pyydetään tarvittavat lausunnot hallintokunnilta ja viranomaisilta. Nähtävillä pitoaikana on mahdollisuus jättää
kaavamuutoksesta kirjallisia muistutuksia kaupungin kirjaamoon. Kuulemisen
aikana annetut muistutukset ja lausunnot käsittelee kaupunginhallitus.
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Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
4.3.4

Viranomaisyhteistyö
Tieto asemakaavan muutoksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty kaavoituksen alkuvaiheessa Lapin ELY-keskukseen.
Kaava-asiasta on järjestetty 1. viranomaisneuvottelu 11.4.2011. Viranomaisneuvotteluun ottivat osaa ELY-keskus, Lapin liitto, Rovaniemen Energia sekä
Rovaniemen Verkko. Museovirasto lausui asiasta sähköpostilla ja pelastuslaitos puhelimitse. Viranomaisten kannanotot:
Rovaniemen kaupunki: Rakennus on suojelun arvoinen, katualueen kunnallistekniikka sekä kunnossapito otettava huomioon.
Rovaniemen Energia Oy: osallisiksi on luettava sekä Rovaniemen Energia että
Rovaniemen Verkko.
ELY-keskus: Rakennus kannattaa suojella, lisäksi kellarin osalta mietittävä
suojelua.
Museovirasto: Ei huomautettavaa oas:sta, 1920-luvulla rakennetun rakennuksen säilyttäminen, entisöinti ja suojelu asemakaavalla on lähtökohtaisesti
myönteistä.
Pelastuslaitos: Ei erityisiä kommentteja
Viranomaisneuvottelussa sovittiin, että kaavan ehdotusvaiheessa pyydetään
lausunnot.

4.4

Asemakaavan tavoitteet
Hakijan tavoitteena on saada liitettyä tonttiin kuulun katualueen osa takaisin
tonttiin, koska osa rakennuksesta on jäänyt vuoden 1973 asemakaavan muutoksessa katualueelle. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on suojella
asuinrakennus sekä tontin perällä oleva maakellari. Suojelu on hakijan ensisijainen tavoite, päärakennuksen sekä maakellarin suojelua ovat puoltaneet
myös Museovirasto sekä ELY-keskus.
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4.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1

Vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu
VE0
·
·
·
·
·

käyttötarkoitus AO
kerrosluku I
rakennusoikeus 250 k-m²
kaavanmukaisen tontin
pinta-ala 737 m²
tontilla ei ole suojelumerkintää

VE1
·
·
·
·
·

käyttötarkoitus AO
kerrosluku II
rakennusoikeus 250 k-m²
kaavanmukaisen tontin
pinta-ala 762 m²
tontilla on suojelumerkintä sekä asuin rakennukselle että maakellarille

VAIHTOEHTO 1
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Asemakaavamuutoksella turvataan tontilla oleva tilanne. Kaavaan merkitty katualue kapenee, mutta ei muuta vallitsevaa tilannetta.
Vaikutukset talouteen
Kaavamuutoksella ei toteutuessaan ole vaikutuksia talouteen.
4.5.2

Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta
Vaihtoehtojen merkittävin ero on suojelussa, rakennusoikeus ei muutu ja kerrosluku päivitetään tontin 121-17 osalta nykytilanteen mukaiseksi. Tontin pinta-ala kasvaa 25 m².

4.5.3

Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen
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5

ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1

Kaavan rakenne
Kaava-alue muodostuu 3. kaupunginosan (Ratantaus) korttelin 121 voimassa
oleva tonttijaon mukaisesta tontista 17 sekä katualueen osasta.

5.1.1

Mitoitus
Kaava-alueen pinta-ala on 0.0762 ha. Rakennusoikeutta tontilla on 3000 k-m²,
jolloin laskennalliseksi tonttitehokkuusluvuksi tulee e=0.33

5.1.2

Palvelut
Kaavamuutoksella ei muodostu uusia palveluita.

5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on suojella historiallinen kerrostuma kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvassa.

5.3

Aluevaraukset

5.3.1

Korttelialueet

5.3.2

Muut alueet

5.4

Kaavan vaikutukset

5.4.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Kaavamuutos edesauttaa kaava-muutosalueen kulttuurihistoriallisten, rakennushistoriallisten ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden kohteiden säilymistä
kaupunkiympäristössä.

5.4.2

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia luontoon eikä luonnonympäristöön.

5.3.3

Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Asemakaavamuutoksessa tunnistetaan soveltuvin osin Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohta 2:
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2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kaavaratkaisu turvaa toteutuessaan tontinosalta historialliset kerrostumat yhdyskuntarakenteessa. Kaava-alue tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Kaavassa on huomioitu myös hulevesien hallinta.
5.3.4

Kaavan suhde yleiskaavaan
Kaava-alueen kohteet eivät ole suojeltu Rovaniemen yleiskaavassa 2015.
Mutta kuten selostuksessa aiemmin mainittiin, yleiskaavan suojelumerkinnät
eivät ole rakennetun ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen vaalimisen
osalta täysin kattavia, vaan rakennetun ympäristön tai maiseman suojelutarve
on aina tarkasteltava asemakaavoituksen yhteydessä. Suojeluratkaisu ei siis
ole yleiskaavan vastainen.

5.5

Ympäristön häiriötekijät
Kaava-alueen rakennus sijaitsee tontin rajalla ja tulee fyysisesti lähelle ajoradan reunaa. Katualue on tonttikaduksikin kapeahko, vain noin 11 metriä, normaalin “minimin” 12 metrin sijaan. Katualueen talvikunnossapidolle alue on
haasteellinen, ja tontin omistaja onkin ollut huolissaan lumen ja loskan lentämisestä rakennuksen seinään. Lisäksi ongelmia ovat aiheuttaneet sulamisvedet, katualueen viemäröintiä on sittemmin parannettu rakennuksen kohdalla.
Lisäksi häiriötä on aiheuttanut läpikulkuliikenne Ounasjoentien ja Koskikadun
välillä. Kiinteistön omistaja on rakennuttanut asuinrakennuksen suojaksi aidan, aita on rakennettu katualueelle.
Asemakaava-alueen suppeuden vuoksi, häiriötekijöitä ei voida kaavamuutoksella poistaa. Katusuunnitelmilla ja liikenteen ohjauksella häiriötekijöitä on
mahdollisuus vähentää.

5.6

Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ovat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia, kaavamerkinnät
ja –määräykset on esitetty kaavakartalla.

5.7

Nimistö
Kaavalla ei muodostu uutta nimistöä.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavamuutos on vallitsevan tilanteen mukainen. Lisä- ja korjausrakentaminen on tehtävä asemakaan merkintöjä ja määräyksiä noudattaen.

LIITTEET: 1.

Asemakaavan seurantalomake
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2.
3.
4.
5.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Voimassa oleva asemakaava
Asemakaavan muutos
Asemakaavamerkinnät ja –määräykset

Rovaniemellä 5.11.2018

Markku Pyhäjärvi
kaavoituspäällikkö

Nicholas Coull
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Valmisteluvaiheen

VUOROVAIKUTUSLOMAKE
# PALAUTE
1

2

TOIMENPIDE/VASTINE

Rovaniemen Energia, 15.6.2010

Kaukolämpöputket jäävät katualueelle.

3. kaupunginosayhdistys, 23.11.2018

Ei aiheuta toimenpiteitä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan muutos, 3. kaupunginosa, kortteli 121,
tontti 17 sekä katualue, Pohjolankatu 37
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käy ilmi, että
alueen omistaja on hakemut alueelle asemakaavan
muutosta. Hakijan tavoitteena on saada liitettyä tonttiin
kuulunut katualueen osa takaisin tonttiin, koska osa
rakennuksesta on jäänyt vuoden 1973 asemakaavan
muutoksessa katualueelle. Asemakaavamuutoksen
tarkoituksena on suojella asuinrakennus sekä tontin
perällä oleva maakellari.
2. Suojelu on hakijan ensisijainen tavoite.
Päärakennuksen sekä maakellarin suojelua ovat
puoltaneet myös Museovirasto sekä ELY-keskus.
Asukasyhdistys puoltaa sekä asemakaavan muutosta
että päärakennuksen ja maakellarin suojelua.

3

Asukas 1, 26.11.2018
3.kaupunginosan kortteli 121 tontti 17 ja katualue
pohjolankatu 37 kannatan asuinrakennuksen suojelua.
samalla kadulla pitäisi rajoittaa nopeus 30 km/h ja
asettaa läpiajo kielto.koska kadulla on paljon
tarhalapsia/koululaisia ja turistiryhmiä jotka käyvät
arktikumissa ja pilkkeessä. katu on muuttunut
läpiajoreitiksi korkalovaaran ja saarenkylän välille.

Asemakaavamuutos koskee katualueen osalta vain
tontin 121-5 kohdalla olevaa pientä osaa.
Katualueen nopeusrajoitukset ja mahdolliset
läpiajokiellot määritellään katusuunnittelussa.
Katusuunnittelusta vastaa yhdyskuntatekniikan
vastuualue.
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ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

OSA-ALUEEN RAJA.

SITOVAN TONTTIJAON MUKAISEN TONTIN RAJA JA NUMERO.

RISTI MERKINNÄN PÄÄLLÄ OSOITTAA MERKINNÄN POISTAMISTA.

KAUPUNGIN- TAI KUNNANOSAN NUMERO.
KORTTELIN NUMERO.

POHJOLANKATU

KADUN, TIEN, KATUAUKION, TORIN, PUISTON TAI MUUN YLEISEN
ALUEEN NIMI.
LUKUSARJA, JOSSA ENSIMMÄINEN LUKU ILMOITTAA PÄÄRAKENNUKSEN
SALLITUN KERROSALANELIÖMETRIMÄÄRÄN JA TOINEN LUKU
TALOUSRAKENNUSTEN SALLITUN KERROSALANELIÖMETRIMÄÄRÄN.
ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN
TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.
MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON JÄLJESSÄ OSOITTAA, KUINKA
SUUREN OSAN RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA
ULLAKON TASOLLA SAA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKSI
TILAKSI.
RAKENNUSALA.

SUOJELTAVA RAKENNUS. KULTTUURIHISTORIALLISESTI,
RAKENNUSTAITEELLISESTI JA KAUPUNKIKUVAN SÄILYMISEN KANNALTA
TÄRKEÄ RAKENNUS. RAKENNUKSESSA SUORITETTAVIEN KORJAUS- JA
MUUTOSTÖIDEN TULEE OLLA SELLAISIA, ETTÄ RAKENNUKSEN
HISTORIALLISESTI ARVOKAS JA KAUPUNKIKUVAN KANNALTA
MERKITTÄVÄ LUONNE SÄILYY.
TÄLLÄ ASEMAKAAVA-ALUEELLA TONTTIJAKO ON SITOVA.
TONTILLA TULEE OLLA AUTOPAIKKOJA VÄHINTÄÄN SEURAAVASTI:
ASUNNOT 1 AP/80 M2 KERROSALAA.
VETTÄ LÄPÄISEMÄTTÖMILTÄ PINNOILTA TULEVIA HULEVESIÄ TULEE
VIIVYTTÄÄ ALUEELLA ISTUTETTAVILLA ALUEEN OSILLA,
VIIVYTYSPAINANTEILLA, ALTAILLA, KAIVOILLA TAI SÄILIÖILLÄ. ALUEITA
SUUNNITELTAESSA TULEE KOVIEN PINTOJEN MÄÄRÄ PITÄÄ
MAHDOLLISIMMAN PIENENÄ. HULEVEDET TULEE JOHTAA
PURKUPAIKKAAN VIRANOMAISEN HYVÄKSYMÄN ERILLISSUUNNITELMAN
MUKAAN.

