
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.

Leikki- ja oleskelualueen tulee olla kooltaan vähintään 10 %
korttelialueen asumiseen osoitetusta pinta-alasta.

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

Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava meluntorjuntasuunnitelmalla,
että asuintiloille, parvekkeille, terasseille sekä leikki- ja oleskelualueille
asetetut melun ohjearvot alittuvat.

Rakennuksen ensimmäisessä, rinteeseen sijoittuvassa kerroksessa
saa enintään prosenttiluvun osoittaman määrän ylemmän
kerroksen pinta-alasta käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa liike- tai toimistotiloja
rakennuksen kaduntasokerrokseen ja sitä seuraavaan
kerrokseen.

Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa liike- ja toimistotiloja
rakennuksen kaduntasokerrokseen.

Rakennuksen katolle sijoitettava leikki- ja oleskelualueeksi
varattu alueen osa.

Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas
sekä kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus
ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen
kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Korjaus- ja
muutostöillä ei saa turmella rakennuksen rakennustaiteellisia
ja kulttuurihistoriallisia arvoja.

Jos asunnon ulkoseinään kohdistuvan melun päiväajan keskiäänitaso
on 65 dB tai enemmän, tulee asuntojen avautua myös hiljaiselle
puolelle (alle 55 dB).

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Kaupunkikuvan kannalta tärkeä korttelialue. Korttelialueelle
suunniteltavat rakennukset ja rakennelmat tulee toteuttaa
alueen kaupunkikuvalliset arvot huomioon ottavalla tavalla.

Jos rakennuksen ulkoseinään kohdistuva päiväajan keskiäänitaso
(LAeq klo 7 - 22) ylittää arvon 70 dB, siihen ei tule sijoittaa asumista.
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Tontilla saadaan varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi rakentaa
porrashuoneet ja katoksia katolle ylimmän kerroksen yläpuolelle
kerrosluvun estämättä merkinnän le-17 osoittamalle alueelle.
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Pysäköinti

Autopaikat ap/k-m²
Asuminen 1/170
Opiskelija-asuminen 1/350
Palveluasuminen 1/600
Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA vuokratuontanto
(Valtion korkotukikohde) sekä senioriasuminen 1/220
Liike- ja toimistotilat 1/120

Toteutettava autopaikkamäärä voi olla pysäköintinormia 20 % alempi, mikäli
hankkeessa toteutetaan keskitetty rakenteellinen pysäköinti sekä
vuorottaispysäköinti ja/tai paikkojen nimeämättömyys.
Mikäli hanke liittyy yhteiskäyttöautojärjestelmään, voidaan
autopaikkavelvoitetta vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautoa kohden, yhteensä
kuitenkin enintään 10 % normista. Vähennyksen kokonaismäärä on enintään
30 % pysäköintinormista. Tontin autopaikkoja saadaan sijoittaa myös enintään
300 m päässä olevaan pysäköintilaitokseen.

Alle 1200 k-m² täydennys- ja ullakkorakentamishankkeessa ei muodostu
pysäköintipaikkavelvoitetta. Rakennuksen käyttötarkoituksen palautuessa
asumiskäyttöön ei edellytetä autopaikkanormin mukaisten autopaikkojen
toteuttamista, mikäli niitä ei ole edellytetty rakennuksen rakentamisaikana.

Polkupyöräpaikat pp/k-m²
Asuminen 1/40
Opiskelija-asuminen 1/30
Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA vuokratuotanto
(Valtion korkotukikohde) sekä senioriasuminen 1/35
Liike- ja toimistotilat 1/100
Palveluasuminen 0,25 pp x työntekijä

Asuinkerrostaloissa vähintään 50 % ja liike- ja toimistotiloissa vähintään 30 %
polkupyöräpaikoista on osoitettava katettuun ja lukittavaan tilaan.

POISTETTAVA ASEMAKAAVA 1:1000

T

ASEMAKAAVAN MUUTOS

EREPMA

Kaupunginosa: III (NALKALA)
Kortteli nro: 22
Tontti nro: 1

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS JA HAVAINNEAINEISTOA.

MUUTETAAN 14.4.1956 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 769.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON VOIMASSA TONTTIJAKO NRO 4102/14.3.1977.
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HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

Suunnittelija

Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan

tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset.

Yla hyv.
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