
PEDERSÖRE
Kyrkoby

Ändring av byggnadsplan i kvarteren 9,10, 12 och 13
samt därtillhörande park och lättrafikied.

Rakanneuskaavon muutos kortteleissa 9,10,12 och 13
sekä niihin liityvät puisto- ja kevytliikennetie.

Skala 1:2000

Byggnadsplanevög.

Rakennuskaavatie.

Del av gotuområdes gröns dör utfart ör förbjuden.

Katualueen rajon osa, jonka kohdalta ei saa jörjestää

ajoneuvaliittymää.

Romersk siffra anger största tillåtna antal v6ningar
i byggnader, byggnad eller del därav.

II
Roomalainen nemera asaittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman soIIi tun kerrosluvun.

Del av omr6de som bör planteras.

Istutettova alueeen osa.

IAR Kvartersområde för radhus och andra kopplade bostadshus.

Rivitalojen jo muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
För lek och utevistelse reserverad del av omr6de.

Leikki- jo oleskelualueeksi varattu alueen osa.

....~ .-

Kvartersområde för allmänna byggnader.

Yieisten rakennusten korttelialue.

Park.

Puista.

Fär gång- och cykel trafik reserverad väg.

Jolonkululle jo palkupyöräilylle varattu tie.

V~~tn:l Fin1ands miljöcentrals i dag givna utslag
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Linje 3 m utanför det planeomr6de som fastställelsen
gälle~.

3 m sen kaava-alueen ulkoplJalella oleva viivo, jota
vahvistaminen koskee.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Korttelin, korttelinasan jo alueen raja.

8estämmelseg rä ns.

Erik kaavamöäräysten olaisten alueenosien välinen raja.

Riktgivande tomt-/byggnadsplatsgräns.

Ohjeellil"'en tontin/rakennuspaikon raja.

BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER
RAK EN NUSKAAVAMÄÄRÄYKSET:

Byggnadens längsta raka vägg som ej bryts av förskjutning i byggnadskroppen, lagerbyggnad, staket
pelare eller annan varaktig konstruktion, får vara maximalt 30 meter i bostadskvarter.

På öppet område bör på byggnadsplatsens gotusida planteras häck eller uppföras ett staket.

Oen del av byggnadsplats som förblir obebyggd bör lämnas i naturtillst6nd.

Asuntokortelissa reakennuksen yhtenäinen suora seinäpitus, jota ei katkaise rungon porrastus, varasto
rakennus, aita, pilaristo tai muu vastaava näkemän katkaiseva pysyvö rakennelma, saa 0110 enintöön
30 metriö.

Avoimella alueella rakennuspaikan kaovatien puoliselle sivuIIe on istutettova pensasaita tai puita tai
rakennettava aita.

Rakentamatta jäövä rakennuspaikan osa on pidettävö luonnontilasso.

1
Kvarters nummer.

Korttelin numera.

Tomt/byggnadsplatsn ummer.

Tontin/raken~uspaikon numero.

30 januari 1999

Pedersöre kommun
Tekniska avdelningen

Yvonne Liljeadhl-Lund
planlöggningstekniker Protokollförare ...w:~;.;,..~~ ......~--~~-......~


