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HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

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

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

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

Rakennusala.

Maanalainen tila.

Merkinnällä osoitettu rakennusala saa ulottua viereisen kortteli-, katu-
tai muun alueen yläpuolelle. Ulokerakentamisen perustukset ja liittyminen
maantasoon on sijoitettava ylittämättä alueen rajaa. Rakentaminen ei saa
haitata viereisen alueen käyttöä, kuten kulkuyhteyksien ja pelastusteiden
järjestämistä tai katupuuston, valaistuksen sekä ilmajohtojen sijoittamista.

Ohjeellinen rakennukseen jätettävä kulkuaukko.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Tontille ei saa sijoittaa maanpäällisiä autopaikkoja.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkosei-
nien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyyden liikennemelua
vastaan on oltava vähintään rakennusalalla osoitetun dBA-luvun mukainen.

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

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

Sallittua kerrosalaa saadaan ylittää kerrosta kohti porrashuoneen 15 m2 ylittä-
vältä osuudelta silloin, kun porrashuone rakennetaan valoisaksi ja viihtyisäksi.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Merkintä osoittaa, että tontin autopaikkoja saadaan sijoit-
taa enintään 300 m päässä olevaan pysäköintilaitokseen.

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

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten
parvekkeiden tai terassien tulee olla lasitettuja.

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

Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siitä, että ympäristön
ilman epäpuhtauksien siirtyminen sisätiloihin on estetty. Rakennusten
raittiin ilman otto tulisi sijoittaa mahdollisimman korkealle maan
pinnasta, mieluiten rakennusten kattotasolle ja mahdollisimman
etäälle vilkkaista liikenneväylistä.

Melun A-painotettu ekvivalenttitaso (LAeq) saa olla asuntojen leikkiin
ja oleskeluun tarkoitetuilla pihan osilla ja oleskeluparvekkeilla
päiväaikana (klo 7-22) enintään 55 dB ja yöaikana (klo 22-7) 50 dB.

YLEISMÄÄRÄYKSET:

11

11

II
11
6

3000

VII

ma

ulo

eap/piha

II

II

35dBA

1pp/as40m2

rol-8465

AL

[pl-1]

1apv/300m2

las

y-8465

6

6

3000

3000

VII

VII

ulo

ulo

eap/piha

eap/piha

ma

ma

1pp/as40m2

1pp/as40m2

35dBA

35dBA

rol-8465

rol-8465

AL

AL

[pl-1]

[pl-1]

1apv/300m2

1apv/300m2

la
s

las

la
s

las

y-8465

y-8465

me-13

me-13

me-13

6821350

24487000

2

22

3

2
22

3

T

ASEMAKAAVAN MUUTOS

EREPMA

Kaupunginosa: II (TAMMERKOSKI)
Kortteli nro: 11
Tontti nro: 6

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS JA HAVAINNEPIIRROS.
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MUUTETAAN 29.9.1965 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 2222.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON VOIMASSA TONTTIJAKO NRO 5693/18.3.1985.
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