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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asuinkerrostalojen korttelialue. Tontilta on varattava leikkiin ja
oleskeluun soveltuvaa yhtenäistä aluetta vähintään 10 m2
asuntokerrosalan 100 m2 kohti. Autopaikkoja on varattava merkinnän
osoittama määrä.

Lähivirkistysalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kadun, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

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

Rakennuksen ylimmässä kerroksessa saa enintään prosenttiluvun
osoittaman määrän alemman kerroksen pinta-alasta käyttää
kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Sen yläpuolelle ei saa rakentaa
ullakkoa.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa. Alueella on säilytettävä olemassa
olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ja sitä on täydennet-
tävä uusilla istutuksilla ympäristöön soveltuvalla tavalla.

Katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-
neuvoliittymää.

Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti
on rakennettava yksi autopaikka.

Merkintä osoittaa, kuinka monta asuintilan kerrosalaneliömetriä kohti
on rakennettava yksi polkupyöräpaikka. Vähintään puolet
polkupyöräpaikoista on rakennettava katetuiksi.

Piha-alueena käytettävän tontin osan luonnollisen maanpinnan
korkeusasemia ei saa oleellisesti muuttaa. Tontin liittymisen
ympäristöönsä tulee olla luonteva.

Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää
alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden
mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa
vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden,
-altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa
täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Korttelialueella ei tonttien välisille rajoille tarvitse
rakentaa rajaseinää.

Ohjeellinen maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Alue, jolla sallitaan maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen.

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka
sisäpuolelta asemakaavamerkinnät ja -määräykset poistetaan.

Piha-alueet kulkureittien ulkopuolella on istutettava ja viimeisteltävä
korkeatasoisesti. Piha-alueista on esitettävä yhtenäinen pihasuunnitelma
rakennuslupaprosessin yhteydessä.

Pihojen talousrakennukset suositellaan rakennettaviksi viherkattoisina osana
hulevesijärjestelmää.

YLEISMÄÄRÄYKSET, jotka koskevat korttelin 7102 tontteja 3 ja 4:

Hulevesien hallinta toteutetaan hajautettuna siten, että laadultaan puhtaat
kattovedet johdetaan erillään pysäköintialueilla muodustuvista hulevesistä.

Puhtaat kattovedet johdetaan yleisellä alueella olevaan luonnonmukaiseen
kosteikkoon. Kattovesien johtamisreitit sijoittuvat yleiselle alueelle ja ne
tulee eroosiosuojata ja sovittaa ympäristöön.

Pysäköintialueiden ja ajoväylien hulevedet johdetaan viivytysrakenteiden kautta
nykyisiin hulevesiviemäreihin. Viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla
yksi kuutiometri jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden.

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu
selvitys hulevesimenetelmistä. Rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnan
toteuttamisesta tulee tehdä suunnitelma ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Suunnitelma tulee hyväksyttää valvontaviranomaisella, joka myös valvoo
rakentamisaikaista hulevesien hallintaa.

Asemakaavan vaatimat autopaikat tulee sijoittaa maanalaiseen pysäköinti-
laitokseen. Maan päälle saa sijoittaa autopaikkoja ainoastaan huolto- ja vieras-
pysäköintiä varten.

Tonteille saa sijoittaa asemakaavan vaatimia korttelin kaikkien asuintonttien
autopaikkoja tonttirajoista riippumatta.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu
yleismääräys, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa
asemakaavan numeroa.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu
rakentamistapaohjeet, jotka ovat asemakaavaselostuksen liitteenä.
Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

Ohjeellinen alueelliselle hulevesijärjestelmälle varattu alueen osa,
jonka kautta johdetaan korttelien hulevesiä ja viivytetään
katualueiden hulevesiä luonnonmukaisissa painanteissa. Alueelle ei
saa rakentaa hulevesialtaita. Olevan puuston säilymiseen on
kiinnitettävä huomiota.

Merkintä osoittaa, kuinka monta vuokra-asuntotilan kerros-
alaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja lai-
tosten korttelialue, jolle saa rakentaa kerrosalaltaan enin-
tään 20 m2:n suuruisen muuntamorakennuksen.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva korttelialue, jolle saa sijoittaa
teleliikenteen maston.

Korttelialueella saadaan varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi
rakentaa yksikerroksisia kylmiä pihavarastoja enintään 3 % em.
rakennusoikeudesta.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on raken-
nettava kiinni.

Merkintä osoittaa, kuinka monta asuintilan kerrosalaneliö-
metriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

Tontilla sallittu kerrosala tulee jakaa kahteen erilliseen asuinrakennukseen.
Käytetystä kerrosalasta vähintään 2 % tulee käyttää asukkaiden sauna-
ja vapaa-ajantiloiksi.

Ennen rakennusluvan hakemista on tehtävä tontinkäyttösuunnitelma.
Hyväksytty tontinkäyttösuunnitelma on tontinluovutusehtona.

Liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa palve-
levien rakennusten korttelialue, jolle saadaan sijoittaa
myös julkisten palvelujen tiloja.
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ASEMAKAAVAN MUUTOS

EREPMA

Kaupunginosa: HERVANTA
Kortteli nro: 7102

Katu- ja puistoaluetta.

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, HAVAINNEPIIRROS JA TONTTIJAKO.

1:1000
100 403020 50 100 150

MUUTETAAN 1.7.1976 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 5000 ja

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAOT NRO 8701 (7098 / 1), NRO 8702 (7099 / 1) JA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU
Kaupunginosa: HERVANTA
Korttelit nro: 7098

NRO 8703 (7102 / 2, 3, ja 4) ON LAADITTU SITOVINA JA NE SISÄLTYVÄT ASEMAKAAVAAN.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN / MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

KAUPUNKIMITTAUSKAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN /

Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000

TONTTIJAOLLA MUODOSTUU
Kaupunginosa: HERVANTA
Korttelit nro: 7098 / tontti nro 1

7099 / tontti nro 1

MUUTETAAN 2.6.1972 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 3839.

POISTETTAVA ASEMAKAAVA
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Messukylän kylä
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Katu- ja virkistysaluetta.
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7102 / tontit nro 2, 3 ja 4


