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YLEISTA

Raiameen vanhan keskustan peruspar annusaluee I I a....

raiennuskanta on eri-ikilst{ Ja rakennus tlryl I I Eaan

kiriavaa' varsinalsesti suojeltavla rakennuKsra

"i"l"ri" eI ote. Alueen vlehetys asulnalueena pe-
;ffi;i^j";;iv"iti.. rikennuskintaan, viehettaviln

"itt."ifi.itfn, olemassaolevaan kasvlllisuuteen La
tiTH;i;;;;-;i." i8a" Ja tavoitEeena on pvrki?i sai-
i"ii'i*la.-J"..n nvxvin." ruonne rnahdoll isuuks ien
;ii;;;:-;";;iii."n' t6t.,,tt'mrseksi on ensisi jaisen
U;;;;i lutiia manao[lsuudet vanhojen asuinraken- '

nu"l"n X";n"ttamlseksi sen sljaan ette rakennetaan
uutta.

seuraavassa on annettu ylelspitr teisi e. obj eita, se-
[a-ii"tt.j"" asulnrakennusten kunnostanisesta etLa
,rrl.i.tt u!,tt"aakennusten rakentamlsesta' Ennen kuin
k;;i;;";;ia;;iit uudtsratrennuksen suunnitteluun
rvhdvt5An, on s]ryEa neuvotella etukebeen rakennus-
il;;l;;;l;.-'aai' ior i ausneuvoJ an kanssa tarkemplen
ohjeiden saanlseksi '
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UUSIEN ASUINRAKENNUSTEN RAKENTAMINEN

Uudlsrakennusten sopeutumiseen vanhaan ymperlstiiiin
tulee kiinnlttliS erltylstli huomioua '

Kaavassa eslEeEtyJe kerroslukuJa-el ole nearetty
ehdottomastl noudatet tavlks l. Kultenkaan yKstKer-
iok"i=t"tt tal rlnneratkalsutyypplsten- rakennusten
rakentamista el suosltella, koska n€ tlarvoln so-
veltuvaE vanhaan i.tnPerlEtiitin.

Nattomuotona tulee keyttie hartakattqa, Jonka-kal-
tevuus on l:1,5 - l!3- Kattokalt€vuuden maarrcra-
ti=.=ta tuiee'otcaa huomloon l5hiymp5rlstb Ja so-
peuttaa kattomuoto gllhen.

ulkoselnlen Julklslvumaherlaallna tulee PeeslEn-
i.8l;;;tia iayleae puutg' Rappausta vol Jols'aln ta-
paukslssa kliytteii-J ulFlalvuplntana'

varltyksen suhteen tulee noudattaa seuraavl'a pe-
rlaatEelta !

- Tavoltteena on ymperlsttin eheys Ja nnln. ollen
uudlsrakennus tulee verlEykseltaen sopeucEa-a'ra-
hlvmpHrlstijiin ' Hwln tummia tal klrkkalta slivyJli-i"i"!-"aittaa. 

sirosrtelbavla ovat Puna- tal kelta-
."fii" vist".vat sevyt aekA vaaleat sevyt'

- Julklslvun klislttelysse tulee keyttHe P9lt}gmaa-
r""=iii - 

"eiiursla laionestoalneita el plde kevt-
tee.

- Katot elvit saa olla vaalelta' Plnnolttamattomat
Deltlkatot on maalattava. Soplvla katon-varela
Lvat musta, tlllenpunalnen Ja vlhre:i' KrrkasEa pu-

nalsta Ja iihreaa tulee villttii5 '



VANIIOJEN

.]

i
i
:

{

:

RNENNUSTEN PERUSPARANTATqINEN 
,

*glt#***tnffihffi
:::"":,;'.' ..orEtaud\rttua^*:llT:k i:}!i#T:=t- I

I:i:;;;i tsutkla, elt:rll.i:';E"pii."*rn hvvrksr'
ai;;;; olevat urlab enErs Lq Y-- -' 

. ,-!..! ! ..

r-,.tntrlaa on mahdolllsb''."^11:t'il:: $;::",if,::::- 1

^i::;;lii. ullakolle .tt"":ii;i".i;i .ir*. saund-,
Tl:::;.i1" on nihdorusr
I::H[:i'.;--ia varas t otlloJ a'
|(Uutrl'v- - - .,^l.lean

il:#iil:i.:'.::"i':llt!ni'"u' " .'l - - --.-'
:-*:#;ttt':ttli*Tt="'"a 

tulee noudahbaa seu-

*[p$5f.6gr"eig1[:hr*riffi

nlili**i-H::lhlL"Ht*$""""'l*"'*"-"--ll;'

;lil=Jil11y, n:nlffi 
lxl':i"l::: li'""::':ii ;"'

;F[r'#l"lilt:i*'#i]:i#l:l't,ti-*::-
ill;=-'"-*.Jiul:i::J::"i:'':i:H::::'":"i:1"'::"
mlnen"



PIHARAKENNUKSET

KASVILLISUUS, AIDAT

Vanhat pihar akennukset, ioita alueella on runsaas-
r-l muodostavat tarKean lekfjHn pihamllJii6ssii.eikii
niita tuf" tarpeettomastl purkaa'.vanholhln prna-
r.r."""itii" ubl vehat"In muutoksin 6iJoittaa tar-
iiiil"f"-ttt"l toti loj a eslm' saunan' kodlnholto-'
;;;:-;;-";;;;;"irr"ju. Mv6s lainpiikeskus, mahdorll-
;:; r3;.i;:-;"ii iu["t'rri kannatEaa silorttaa ul-
korakennukseen.

Uudet piharakennukset tulee tehde Perl'ntel6en. ..

[viipi!i'r;;i. u'ikorouodon tulee olra kaPea' pitkeno-
riii,lrn l" harJakattolnen' Puu on sopiva Julkisivu-
maEeriaali.

PIhaE lulee rajata tlete vastaan aldalla tai tuu-
i'!ii i^-ili"."iir r ru ' Aitojen tulee olra pvstvsuun-
talsla, pei ttomaa lat tuj a puuarcola'

olemassa olevan kasvillisuuden sellyttemlseen on

iii'" Lt.tti"a. :'i.Ii::i il"ill!liirrXXlffi ;":":i"-laadlttu ohjelta Puloen
iilii- iir.iji"spatl..' I r ra ' 

-ohj eklr J anen slsertea mo-

;;';"Aillii;il-iivtanntin neuvoJa 1a sllhen-on,.ra-
iilit"ii"'tyvte tutustua' ohjekirjasta saa. nm' Kaa-

;;il;;- 1a'irlttausosaston aslakaspalvelusta'

uusien kasvllajien valinnassa tulee valttee ulko-
*liiii"i"-r.ieja. suositertavia puurajeja ovat
'il;;;;;-;;";;;ii, kottrnalnen kuusl ja mdntv' tarunr
ja plhlala.


