FORSSAN KAUPUNKI

LIITE 8a

KESKUSTAN KAUPUNGINOSA

KESKUSTA VI C
ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KESKUSTAN KAUPUNGINOSAN
KORTTELIA 74 SEK˜ SIIHEN LIITTYVI˜ KATU-, PUISTO- JA
LIIKENNEALUEITA.
MITTAKAAVA 1:1000
ASEMAKAAVAMERKINN˜T JA -M˜˜R˜YKSET:
Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue.

YK/s-1

- Alueen ympristn ominaispiirteet on silytettv.
- Rakentamatonta aluetta on kehitettv puistomaisena kokonaisuutena
huomioiden miljn historia sek maisema- ja kaupunkikuvallisesti trke
sijainti.
- Kirkkomaa on aidattava kivi- tai metallirakenteisella aidalla ja aidan on
sijaittava posin nykyisell paikallaan.
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Puisto.
3 metri kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
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Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

I LINJA

Kadun tai puiston nimi.

Rakennusala.
Silytettv/istutettava puurivi.
Silytettv/istutettava pensasrivi.
Historiallinen pappilan pihapiiri.
Aluetta on kehitettv puutarhaistutuksin huomioiden miljn
historia sek maisema- ja kaupunkikuvallisesti trke sijainti.
Katu.

mk

- Katu on rakennettava sorapllysteisen huomioiden maaston luonnolliset
korkeustasot sek olemassaolevat rakennukset.
- Katualueen rakenteissa ja varusteissa on huomioitava merkittv
kulttuuriymprist.
p

Pyskimispaikka.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jrjest ajoneuvoliittym.
Suojeltava rakennus.

sr-24

- Rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvan silymisen kannalta trke
rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eik sen ulkoasua saa muuttaa.
- Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostiden on oltava
sellaisia, ett rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittv luonne silyy. Mikli rakennuksessa on
aikaisemmin suoritettu tmn pyrkimyksen vastaisia rakennustoimenpiteit, on rakennus korjaus- ja muutostiden yhteydess pyrittv
korjaamaan entisten.
- Rakennuksen sistiloissa ei saa suorittaa sellaisia korjaus- tai
muutostit, jotka turmelevat niiden historiallista arvoa.
- Korjaus- ja muutostist on pyydettv museoviranomaisen lausunto.
Valtakunnallisesti merkittv rakennettu kulttuuriymprist,

rky

jonka ominaispiirteet on silytettv.
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