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Laajennus Terassi (katettu pergola)

Uutta istutettavaa puustoa

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
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MUUTOSTYÖ

HIETASAARI 31 4

KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tontin käyttösuunnitelma

838

Sallittu rakennusoikeuskerrosala
Aikaisemmin käytetty rakennusoikeuskerrosala
Purettavien rakennusten rakennusoikeuskerrosala 
Uusi rakennusoikeuskerrosala

Rakennusoikeutta jää jäljelle

Asemakaavan mukaan vaadittavat pysäköintipaikat
Tontilla (7 ap) ja LPA-4:llä (3 ap) olevat autopaikat yht.

Uudisrakennuksen ja laajennuksen paloluokka P3

700 kem²
173 kem²
42 kem²

204 kem²

496 kem²

10 ap
10 ap

Toimenpiteet

1. Puretaan varastorakennus, grillikota, erilliset katokset ja 
eteläpuoleisin aitta

2. Suljetaan vanha tieyhteys tontille ja avataan uusi länsipuolen 
pysäköintialueen (LPA-4) kautta. Rakennetaan uudet autopaikat 
LPA-4-alueen jatkeeksi tontin länsipäähän

3. Raivataan tontin pohjoisosan puustoa ja tasataan poistuvan kevyen 
liikenteen väylän tiepohja

4. Aidataan alue länsi-, etelä- ja itäpuolelta n. 1800 mm korkealla 
puuaidalla

5. Istutetaan puustoa tontin länsi- ja pohjoisreunaan sekä pensasaita 
etelä- ja itäreunaan

6. Muotoillaan nykyisen palvelurakennuksen ympärillä maastoa siten, 
että rakennuksen lattiapinta on selvästi maanpintaa ylempänä

7. Rakennetaan uusi varastorakennus / jätekatos
8. Siirretään kaksi säilytettävää aittaa tontille
9. Laajennetaan palvelurakennusta, rakennetaan katettu terassi 

korvaamaan purettavaa grillikotaa

Tunnus Muutos Päiväys
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