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1 GRUNDUPPGIFTER 

1.1 PLANOMRÅDETS PLACERING 

Föremål för detaljplaneändringen är en tomt i centrum av Ekenäs i Raseborg. 

Planområdet omfattar tomt nr 10 i kvarter 57, stadsdel 5. I norr gränsar planområdet till 

Stationsvägen och i öster till Ystadsgatan.  

 

 

Planområdets placering på guidekartan. 

 

1.2 PLANENS SYFTE 

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggandet av ett 3-4 våningar högt 

bostadshus på tomten i hörnet av Stationsvägen och Ystadsgatan.
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FÖRTECKNING ÖVER BESKRIVNINGENS BILAGOR 

Utgångsuppgifter: 

A1. Utdrag ur grundkartan och avgränsning av planområdet 

 

Detaljplan: 

B1. Plankarta 

B2. Detaljplanebeteckningar och -bestämmelser  

B3. Referensplan 

 

FÖRTECKNING ÖVER ÖVRIGA UTREDNINGAR GÄLLANDE PLANOMRÅDET 

Planer som är i kraft på området: 

- Nylands landskapsplan 

- Etapplandskapsplan 2 

- Ekenäs omnejdsplan 

- områdets ikraftvarande detaljplan 545-62 (30.8.1991) 

- Raseborgs stads byggnadsordning 

- Plan för deltagande och bedömning 20.5.2015 

2 SAMMANDRAG 

2.1 PLANLÄGGNINGENS SKEDEN 

Arbetet med detaljplaneändringen inleds på initiativ av Andelsbanken Raseborg  

- planens anhängiggörande, plan för deltagande och bedömning, detaljplaneutkast  

- förslag 

- godkännande 

2.2 DETALJPLANEÄNDRINGEN 

Planändringens målsättning är att möjliggöra byggandet av ett kompakt 

flervåningsbostadshus på planområdet. Under ändringsarbetets gång har man undersökt 

olika alternativ för hur man kan placera ett bostadshus inklusive parkeringsplatser på 

tomten. Den gällande detaljplanen för tomten är svår att förverkliga, i synnerhet för 

parkeringslösningens del, varför tomten tillsvidare har förblivit obebyggd. I samband med 

planändringsarbetet har det gjorts upp tre jämförbara förslag till hur man kan förverkliga 

ett bostadshus och en parkeringslösning. Utgående från det förslag som utsågs till det 

bästa, har det gjorts en referensplan (BILAGA B3). 
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3 UTGÅNGSLÄGE 

3.1 UTREDNING AV FÖRHÅLLANDENA PÅ PLANOMRÅDET 

3.1.1 Allmän beskrivning av området 

Planområdet är beläget i centrum av Ekenäs. Det omfattar tomt nr 10 i kvarter 57, 

stadsdel 5. I norr gränsar planområdet till Stationsvägen och i öster till 

Ystadsgatan. Planändringsområdets yta är ca 925 m2.  

3.1.2 Naturmiljö 

Området är i sin helhet bebyggt och omfattar ingen naturmiljö. 

3.1.3 Byggd miljö 

På detaljplanens ändringsområde finns för nuvarande en kiosk och ett 

parkeringsområde. På ändringsområdet finns inga bestående byggnader.  

I samma kvarter, inom detaljplanens influensområde, finns flera byggnader av 

varierande ålder, varav de flesta är byggda i början av 1900-talet. Alla byggnader 

från sekelskiftet är skyddade med beteckningen sr1 enligt den gällande 

detaljplanen. 

 

 

Vy över kioskbyggnaden på tomten och den byggnad från 1971 som står fast i 

planområdets kant.  

 

3.1.4 Markägare 

Tomten ägs av Andelsbanken Raseborg. 
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3.2 PLANERINGSSITUATION 

3.2.1 Planer, beslut och utredningar gällande planområdet  

Nylands landskapsplan 

En landskapsplan som täcker hela Nyland godkändes och fastställdes av 

miljöministeriet 8.11.2006. Planområdet är i landskapsplanen för Nyland anvisat 

som område för tätortsfunktioner och Ekenäs centrum är dessutom anvisat som 

område för centrumfunktioner.  

Etapplandskapsplan 2 

Miljöministeriet fastställde etapplandskapsplan 2 den 30.10.2014. I den har 

beteckningen som anvisar Ekenäs centrum som område för centrumfunktioner 

ersatts med en beteckning som står för centrumfunktioner och regioncentrum.       

             

 

Utdrag ur den inofficiella kombinationen av landskapsplanerna 

 

Generalplan 

- På området gäller den delgeneralplan utan rättsverkan som godkändes 1980 

”Ekenäs omnejdsplan”. 
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Ikraftvarande detaljplaner 

På planområdet gäller detaljplan 545-62 som godkändes 30.8.1991. I den 

gällande detaljplanen har detaljplanens ändringsområde beteckningen AL, 

kvartersområde för bostads- och affärsbyggnader. Det tillåtna antalet våningar på 

ändringsområdet varierar mellan 2 och 3, och våningsytan är sammanlagt 1800 

k-m2. Tomtens södra del omfattar delar av området för underjordisk parkering 

med beteckningen ma. Invid Stationsvägen och Ystadsgatan är planerat ett 

parkeringsområde med beteckningen LP-1, där man får placera en del av 

parkeringsplatserna för kvarter 57.  

 

 

Utdrag ur gällande detaljplan. 

 

Byggnadsordning 

Raseborgs stads byggnadsordning godkändes av Raseborgs stadsfullmäktige 

7.6.2010 och den trädde i kraft 19.8.2011. 

4 DETALJPLANENS PLANERINGSSKEDEN 

4.1 BEHOVET AV DETALJPLANERING 

Målet med planändringen är att möjliggöra byggandet av ett bostadshus med flera 

våningar än vad den gällande planen tillåter på tomten. Det är inte möjligt att utnyttja den 

byggrätt som definieras i den gällande detaljplanen, som endast tillåter 2-3 våningar. 
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Målsättningen är att det nya bostadshuset skulle ha 3-4 våningar. På detaljplaneområdet 

möjliggörs byggandet av affärsutrymmen i bostadshusets första våning.  

Detaljplaneområdet är centralt beläget i Ekenäs centrum och är för nuvarande i ineffektiv 

användning. Det är i praktiken omöjligt att använda tomten på det sätt som anvisas i den 

gällande detaljplanen, eftersom det skulle vara synnerligen tekniskt krävande att 

förverkliga en underjordisk parkeringshall som delvis ligger under de redan bebyggda 

granntomterna. Vid en granskning av de olika alternativen framkommer det också att det 

inte går att bygga tillräckligt med parkeringsplatser ovan jord inom ramen för 

våningshöjderna i den gällande detaljplanen.  

En ändring av detaljplanen innebär att byggrätten på planområdet minskar och 

stadsbildens kvalitet förbättras.  

4.2 PLANERINGSSTART OCH BESLUT  

Arbetet med detaljplaneändringen inleds på initiativ av Andelsbanken Raseborg. En plan 

för deltagande och bedömning (PDB) har uppgjorts och finns till påseende under hela 

planläggningsprocessen.  

 

4.3 DELTAGANDE OCH SAMARBETE 

4.3.1 Intressenter 

 

Som intressenter betraktas enligt markanvändnings- och bygglagens 62 § de 

invånare, samfund, företagare och övriga berörda på planområdet vars boende, 

arbete eller andra förhållanden märkbart kan påverkas av planen samt de 

myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid 

planeringen.  

 

Som intressenter betraktas åtminstone: 

- Markägare och arrendatorer på planeringsområdet och områden som gränsar 

till det 

- Invånare, företag och föreningar på området och i dess omedelbara 

näromgivning 

- Ur trivselns och centrumutvecklingens synvinkel alla invånare i stadsdelen 

Ekenäs  

- Nylands närings-, trafik- och miljöcentral, Nylands förbund, Västra Nylands 

landskapsmuseum, Museiverket, Västra Nylands räddningsverk  

- De av Raseborgs stads tjänstemän och organ vars verksamhetsområde kan 

beröras av planändringen  

 

4.3.2 Anhängiggörande 

Planläggningsnämnden kungör planens anhängiggörande och planen för 

deltagande och bedömning, samt möjligheterna att påverka.  
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4.3.3 Deltagande och växelverkan 

Information om Raseborgs stads planläggningsärenden finns på stadens 

hemsida www.raseborg.fi.  

 

Kungörelser om Raseborgs stads planläggning publiceras på staden hemsida 

www.raseborg.fi och på stadens officiella anslagstavla. Då planen anhängiggörs, 

meddelas detta dessutom i de lokala tidningarna: 

 Etelä-Uusimaa (på finska) 

 Västra Nyland (på svenska). 

 

Programmet för deltagande och bedömning skickas till de markägarintressenter 

som staden har kännedom om och läggs fram till påseende på Raseborgs 

stadsplaneringsavdelning och på stadens hemsida under hela planeringstiden. 

Beredningsmaterialet för ändringen av detaljplanen läggs fram till påseende 

under minst 30 dagar på stadens officiella anslagstavla i servicepunkten på 

Ystadsgatan 3, Ekenäs samt på stadsplaneringsavdelningen, Elin Kurcksgatan 

11, Karis. Intressenter och kommuninvånare har möjlighet att skriftligt eller 

muntligt ge utlåtanden om planen.  

 

Förslaget till detaljplaneändring framläggs till påseende under minst 30 dagar på 

stadens officiella anslagstavla i Servicepunkten på Ystadsgatan 3, Ekenäs samt 

på stadsplaneringsavdelningen på Elin Kurcksgatan 11, Karis. Under den tid 

förslaget är framlagt har intressenter och kommuninvånare möjlighet att göra en 

skriftlig anmärkning gällande förslaget. I förslagsskedet ordnas vid behov ett 

informationsmöte för allmänheten. 

Under arbetets gång ordnas vid behov också särskilda samråd med invånare, 

markägare och övriga intressenter.  

4.3.4 Myndighetssamarbete 

Utlåtanden om planutkastet inbegärs av berörda myndigheter och samfund. Vid 

behov ordnas samråd med myndigheterna.  

4.4 DETALJPLANENS MÅL 

4.4.1 Målsättningarna i utgångsmaterialet 

Kommunens målsättningar 

Kommunens målsättning är en förtätad samhällsstruktur enligt målen i 

etapplandskapsplan 2. Detaljplanens ändringsområde ligger mitt i Ekenäs 

centrum och en ändring av detaljplanen siktar till att utnyttja den existerande 

stadsstrukturen. Om den tomt som detaljplaneändringen gäller bebyggs, stöder 

det skapandet av en enhetlig stadsbild. På grund av det centrala läget 

eftersträvar man byggnader av hög kvalitet.  
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Mål som härletts ur planeringssituationen  

Ändringen av detaljplanen är i enlighet med den fastställda landskapsplanen för 

Nyland och Nylands etapplandskapsplan 2.  

Mål som härletts ur områdets förhållanden och egenskaper  

I kvarter 57 utnyttjas för nuvarande tomt nr 10 inte till fullo. Målet är att 

komplettera kvartershelheten och förenhetliga stadsbilden på Stationsvägen och 

Ystadsgatan.  

4.4.2 Mål som uppstått under processens gång 

Detaljplanens kvalitetsmål 

Målet för detaljplaneändringen är en liten och kompakt byggnad som passar in i 

stadsbilden. Detaljplanens ändringsområde ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt 

kvarter, varför nybyggnaden ska ha hög kvalitet och passa bra in i stadsbilden. 

Till sitt utseende ska byggnaden vara stadsaktig. Med tanke på en enhetlig 

stadsbild, ska i synnerhet byggnadens fjärde våning förverkligas med eftertanke. 

Den översta våningen ska vara indragen och fasadmaterialet ska avvika från de 

andra våningarnas material.  

Tomten ligger vid centrala gator, varför affärsutrymmen förslås byggas i 

bostadshusets första våning.  

 

4.5 ALTERNATIVA DETALJPLANELÖSNINGAR 

I ändringsarbetets inledningsskede har man undersökt olika alternativ för hur man kan 

bygga ett flervåningsbostadshus på planområdet. I samband med planläggningen har 

man jämfört tre olika alternativ. De centrala skillnaderna mellan alternativen hänför sig till 

parkeringsarrangemangen.  

Den detaljplan som gäller för tomten är i synnerhet gällande parkeringslösningarna svår 

att förverkliga, varför tomten tillsvidare har förblivit obebyggd. I praktiken är det omöjligt att 

med tillåtet våningsantal förverkliga den våningsyta som anvisas i den gällande 

detaljplanen, eftersom den underjordiska parkeringshall som skulle sträcka sig under flera 

av tomterna inte har förverkligats enligt planen. Av den anledningen är den gällande 

detaljplanen i praktiken omöjlig att förverkliga för tomt nr 10.  

I alternativen A-C presenteras olika förslag till hur bostadshusets massa ska 

dimensioneras och hur parkeringen kan lösas. I alternativen A och B har man strävat till 

att förverkliga den byggrätt på 1800k-m2 som tillåts i den gällande detaljplanen. På grund 

av att tomtytan är så liten, förutsätter ett förverkligande av byggrätten i båda fallen en 

underjordisk parkeringslösning och ett större våningsantal än vad som tillåts enligt den 

gällande detaljplanen. I alternativ C har byggrätten definierats till 1550k-m2, vilket medger 

att parkeringen kan placeras på marknivå.  

 



 11

Alternativ enligt gällande detaljplan 

 

Alternativ enligt gällande detaljplan: byggrätt sammanlagt 1800k-m2. 

I den gällande detaljplanen har tomten anvisats en byggrätt på sammanlagt 

1800k-m2. Byggrättens högsta tillåtna våningsantal på tomten är delvis 2 och 

delvis 3 våningar. Tomtens parkeringsplatser ska helt eller delvis placeras i 

kvarterets gemensamma underjordiska parkeringsutrymmen.  

Tillsvidare har ingen underjordisk parkeringshall byggts under de övriga tomterna 

i kvarteret. Det är en krävande uppgift att i efterhand bygga underjordiska 

parkeringsplatser under redan bebyggda tomter. För att förverkliga en byggrätt 

på 1800 k-m2 krävs en bred byggnadsmassa och på tomten blir ingen plats för 

ovanjordsparkering eller för lek och utevistelse. Den gällande planen är av dessa 

orsaker mycket svår att förverkliga på ett kvalitativt sätt.  

 

. 
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Alternativ A 

 

Alernativ A: byggrätt sammanlagt 1800k-m2. 

I alternativ A har man strävat till att placera den våningsyta som är definierad i 

den gällande detaljplanen, totalt 1800-m2, på tomten. Våningsytan fördelar sig 

mellan ett 5-våningshus vars ena sida gränsar till den invidliggande tomten och 

ett radhus i 2 våningar som gränsar till Ystadsgatan. Parkeringen är ordnad i en 

underjordisk parkeringshall, som delvis ligger under granntomtens gårdsplan. 

Körningen till parkeringshallen skulle ske via en ramp från Stationsvägen under 

den högre byggnadsmassan.  

I det här alternativet har man lyckats utnyttja den våningsyta som den gällande 

detaljplanen berättigar till. Det är emellertid en krävande uppgift att bygga en 

underjordisk parkeringshall under en tomt som redan är bebyggd.  
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Alternativ B 

 

Alternativ B: byggrätt sammanlagt 1800k-m2. 

Också i alternativ B har man strävat till att på tomten placera den våningsyta på 

1800k-m2 som tillåts i den gällande detaljplanen. Våningsytan är placerad i ett 5 

våningar högt våningshus längs med Ystadsgatan med en flygel i en våning. 

Parkeringen skulle ske i en underjordisk parkeringshall, som delvis ligger under 

granntomtens gårdsplan. Körning till parkeringen skulle ske från Ystadsgatan via 

en täckt ramp.  

I det här alternativet har man lyckats utnyttja den våningsyta som den gällande 

detaljplanen berättigar till. Det är emellertid en krävande uppgift att bygga en 

underjordisk parkeringshall under en tomt som redan är bebyggd.  
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Alternativ C 

 

Alternativ C: byggrätt sammanlagt 1550k-m2. 

I alternativ C har man frångått den totala byggrätten i den gällande detaljplanen. 

Byggnaden i hörnet av Stationsvägen och Ystadsgatan har endast en trappa. På 

gatsidan är våningarnas antal 3 och på gårdssidan 4. Byggnaden ligger fast i 

granntomtens gräns. Parkeringen sker ovan jord. Bilplatserna är placerade under 

ett fristående biltak eller i fristående garage och i ett garage i bostadshusets 

första våning.  

I alternativ C är det av de tre alternativen där parkeringslösningen är lättast att 

förverkliga. Våningsantalet är i linje med kvarterets övriga byggnader på 

Stationsvägens sida.  

För alternativ C har gjorts en referensplan som presenteras i beskrivningens 

bilaga B3. 

5 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

5.1 PLANENS UPPBYGGNAD 

(kompletteras i förslagsskedet) 

5.2 FÖRVERKLIGANDE AV MÅLEN FÖR MILJÖNS KVALITET  

(kompletteras i förslagsskedet) 

5.3 OMRÅDESRESERVERINGAR 

(kompletteras i förslagsskedet) 
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5.4 PLANENS KONSEKVENSER 

5.4.1 Konsekvenser för den byggda miljön 

De nya bostadshus och det affärsutrymme som möjliggörs av 

detaljplaneändringen är en viktig del av stadsbildens komplettering och 

förenhetligande. De nya byggnaderna får en enhetlig fasad.  

5.4.2 Konsekvenser för naturen, naturmiljön och landskapet  

Byggandet har inga betydande konsekvenser för miljön.  

5.5 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER 

(kompletteras i förslagsskedet) 

6 FÖRVERKLIGANDE AV DETALJPLANEN 

(kompletteras i förslagsskedet) 
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1450+m100

m

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kaupunginosan numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Ensimmäinen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan neliömetrimäärän ja
toinen luku myymälätilaksi varattavan
kerrosalan neliömäärän.

Alleviivattu kirjain osoittaa ehdottomasti
myymälätilaksi varattavan kerrosalan
neliömäärän.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennuksen julkisivun päälinja on
rakennettava kiinni.

Autotalli tai autokatos. Alleviivattu
kirjainyhdistelmä osoittaa ehdottomasti
autotallin tai autokatoksen alueeksi
varattavan osa-alueen.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen
osa.

Istutettava alueen osa.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Pysäköimispaikka.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och
områdesgräns.

Gräns för delområde.

Kvartersområde för flervåningshus.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Stadsdelsnummer.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Understreckad bokstav anger de
kvadratmeter våningsyta som ovillkorligen
ska reserveras för affärsutrymme.

Byggnadsyta.

Pilen anger den sida av byggnadsytan
som fasadens huvudlinje ska byggas
fast i.

Garage eller biltak. Understreckad
bokstavskombination anger det delområde
som ovillkorligen ska reserveras som
område för garage eller biltak.

För lek och utevistelse reserverad del av
område.

Del av område som skall planteras.

Romersk siffra anger största tillåtna
antalet våningar i byggnaderna,
i byggnaden eller i en del därav.

Parkeringsplats.
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YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Rakennuksen tulee sopeutua miljööseen ja
muodostaa suuruudeltaan, muodoltaan ja
materiaaleiltaan olemassa olevien rakennusten
kanssa yhtenäinen kokonaisuus.

I-III kerrosten julkisivujen tulee olla rapattuja,
näkyviä elementtisaumoja ei sallita. Rapatuissa
julkisivuissa tulee käyttää vaaleita sävyjä.

IV kerroksen tulee olla kadun puolella sisäänvedetty.
Julkisivumateriaalin tulee poiketa I-III kerrosten
julkisivumateriaalista. IV kerroksen julkisivuissa
lukuunottamatta sisäpihalle suuntautuvia julkisivuja
tulee olla metallipintainen vihreä kuparinsävy.

Kadun puoleisilla julkisivuilla ei sallita
ulkoparvekkeita missään kerroksessa.

Maantasoon sijoittuvat terassit ja asuntopihoihin
liittyvät rakenteet sekä sisääntulokatokset ja muut
verrattavissa olevat rakenteet saavat ulottua
rakennusalan rajan ulkopuolelle tontilla.

Pysäköimispaikat tulee erottaa oleskelu- ja
leikkipaikoista matalin aitauksin tai istutuksin.

Rakentamatta jäävälle alueen osalle, jota ei käytetä
leikkialueeksi tai liikenteeseen, on istutettava puita
ja pensaita.

AK-korttelialue:
Ikkunallisten luonnonvaloisten porrashuoneiden
15 m2 ylittävä osa on sallittua rakentaa kussakin
kerroksessa asemakaavakarttaan merkityn
rakennusoikeuden lisäksi.

Tekniset tilat, jätehuoltotilat, väestönsuojat sekä
näihin verrattavat tilat saa rakentaa kaavaan
merkityn rakennusoikeuden lisäksi.

Tontin aitaaminen ei ole sallittua.

Autopaikkojen määrä:
Tontille tulee sijoittaa vähintään 13 kpl asuntojen
autopaikkoja.

Myymälätiloja varten voidaan sijoittaa sopimuksella
kaava-alueen ulkopuoliselle LP-1 alueelle 2-3
autopaikkaa kadunvarsipysäköintinä Asematielle ja
Ystadinkadulle.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Byggnaden ska passa in i miljön och till storlek,
form och material bilda en enhetlig helhet
tillsammans med existerande byggnaderna.

Fasaderna i våningarna I-III ska vara rappade, inga
synliga elementskarvar är tillåtna. De rappade
fasaderna ska ha ljusa färger.

IV våningen ska vara indragen på gatsidan.
Fasadmaterialet ska avvika från I-III våningarnas
fasadmaterial. Förutom IV våningens fasad ska alla
fasader på gårdssidan vara av metall i en
koppargrön nyans.

I fasaden mot gatan tillåts inga balkonger i någon
av våningarna.

Konstruktioner som hänför sig till terrasser och
lägenheternas egna gårdar på marknivå samt taken
över ingångarna och andra jämförbara
konstruktioner får sträcka sig utanför byggnadsytan
på tomten.

Placeringsplatserna ska åtskiljas från utvistelse-
och lekplatserna med låga staket eller planteringar.

På en obebyggd del av område som inte används
som lekplats eller trafikområde skall planteras träd
och buskar.

AK-kvartersområde:
Utöver byggrätten som anges på detaljplanekartan
får man i trapphusen med fönster och naturlig
belysning på varje våning bygga den del som
överskrider 15 m2.

Tekniska utrymmen, soprum, skyddsrum och med
dessa jämförbara utrymmen får byggas utöver den
i planen antecknade byggrätten.

Det är inte tillåtet att ingärda tomten.

Bilplatsernas antal:
På tomten ska reserveras bilplatser för minst 13
bostäder.

För affärsutrymmena kan man enligt
överenskommelse på LP-1 området utanför
planområdet placera 2-3 bilplatser som
gatuparkering på Stationsvägen och Ystadsgatan.
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LIITE/BILAGA B3: YSTADSGATAN 7
ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY - TIETÄJÄNTIE 4 - 02130 ESPOO - PUH. 09-4355 320 - FAX 09-4355 3210

Asemapiirros  1:300
20.5.2015

IV
III

AUTOKATOS

OLESKELU

Stationsvägen

Ystadinkatu

JÄTE
SYVÄKERÄYS

PINTA-ALA LASKELMA

MAANPÄÄLLINEN KERROSALA     1550 kem2

(sis kaikki tilat)

ASUNTOJA       14 kpl
AUTOPAIKKOJA       13 kpl

ASUNNOT       1080 h-m2

LIIKETILA        83 h-m2

YHTEENSÄ       1163 h-m2
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Pihataso  1:200
20.5.2015

AU
TO

KATO
S

OLESKELU JÄTE
SYVÄKERÄYS

 3H+KT+S
 74,0 m2

 LIIKETILA
 83,0 m2

 UVV
 27,0 m2

 LVV
 8,5 m2

 3H+K+S
 86,0 m2

 AUTOTALLI
 62,0 m2
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1. Kerros  1:100
20.5.2015

OLESKELU JÄTE
SYVÄKERÄYS

 3H+KT+S
 74,0 m2

 LIIKETILA
 83,0 m2

 UVV
 27,0 m2

 LVV
 8,5 m2

 3H+K+S
 86,0 m2

 AUTOTALLI
 62,0 m2
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2-3. Kerros  1:100
20.5.2015

SP

 3H+K+S
 94,5 m2

 2H+K+S
 64,0 m2

 1H+KT
 39,5 m2

 2H+K+S
 58,0 m2

 3H+K+S
 80,0 m2
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4. Kerros   1:100
20.5.2015

SP

 4H+K+S
 114,5 m2

 4H+K+S
 131,0 m2
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