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YLEISMÄÄRÄYKSET:

Autopaikkojen pysäköintipaikat

Kerrostalot 1 ap / 110 k-m²
Rivitalot ja kytketyt pientalot 1 ap / 100 k-m² tai vähintään 1 ap / asunto
Erillispientalot 1,5 ap / asunto
Opiskelija-asuminen 1 ap / 270 m² asumisen kerrosalaa
Tehostettu palveluasuminen 1 ap / 900 m² asumisen kerrosalaa
Palveluasuminen 1 ap / 550 m² asumisen kerrosalaa
Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA-vuokratuotanto (Valtion korkotukikohde) sekä
senioriasuminen 1 ap / 160 m² asumisen kerrosalaa
Toimistot 1 ap / 160 k-m²
Liiketilat ≤2000 k- m² 1 ap / 100 k- m² ≥ 2000 k- m² 1 ap / 80 k- m²
Päiväkodit ja esiopetus väh.1 ap / lapsiryhmä tai esiopetusryhmä väh. 2 ap

henkilökunnalle
Peruskoulu väh. 7 ap (henkilökunnalle, huollolle ja oppilashuollolle)

Toteutettava autopaikkamäärä voi olla taulukon mukaista pysäköintinormia 20 % alempi,
mikäli hankkeessa pystytään osoittamaan pysäköintipaikan käytön tehostamiseen käytetyt
keinot, kuten paikkojen vuorottaiskäyttö, nimeämättömyys, keskitetty rakenteellinen pysäköinti
tai yhteiskäyttöautot.

Polkupyörien pysäköinti

Kerrostalot 1 pp / 40 k-m²
Rivitalot ja kytketyt pientalot 1 pp / 40 k-m²
Opiskelija-asuminen 1 pp / 30 k-m²
Tehostettu palveluasuminen 0,25 pp / työntekijä
Palveluasuminen 0,25 pp / työntekijä
Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA vuokratuotanto (Valtion korkotukikohde) sekä
senioriasuminen 1 pp / 35 m² asumisen kerrosalaa
Toimistot 1 pp / 100 k- m²
Liiketilat ≤ 2000 k- m² 1 pp / 100 k- m² ≥ 2000 k- m² 1 pp / 150 k- m²
Päiväkodit ja esiopetus 1 pp / 100 k- m²
Peruskoulu 1 pp / 2-3 oppilasta

Asuinkerrostaloissa osoitetaan vähintään 50 % polkupyöräpaikoista katettuun ja lukittavaan
tilaan, joka on esteettömästi saavutettavissa ja jossa on runkolukittavat telineet. Muut
pyöräpaikat tulee olla esteettömästi saavutettavissa ja ne tulee varustaa runkolukittavilla
telineillä.

Työpaikoilla katettuun tilaan osoitetaan vähintään 30 % paikoista ja oppilaitoksissa sekä
palveluissa sisätilaan tai katettuun tilaan osoitetaan 10 - 30 % kokonaismäärästä.

Pyöräpaikat on sijoitettava esteettömästi saavutettaviksi ja mahdollisuuksien mukaan
rakennuksen sisäänkäynnin tuntumaan.

Asuinkerrostalojen ulkoiluvälinevarastoissa tulee huomioida polkupyörän kuljetuskärryn
säilytyksen vaatima tila 1 kärry / 1000 k-m².

Meluntorjunta

Jos asunnon ulkoseinään kohdistuvan melun päiväajan keskiäänitaso on 65 - 70 dB, tulee
asuntojen avautua myös hiljaiselle puolelle (alle 55 dB).

Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava meluntorjuntasuunnitelmalla, että asuintiloille,
parvekkeille, terasseille sekä leikki- ja oleskelualueille asetetut melun ohjearvot alittuvat.
Vaiheittain rakennettaessa tulee varmistaa ulko-oleskelualueiden, parvekkeiden ja terassien
melusuojauksen toteutuminen vaatimusten mukaiseksi tarvittaessa tilapäisiä
meluntorjuntarakenteita hyödyntäen.

AL- ja AK -korttelit (korttelit 1852, 1853 ja 4826)

Katutasokerros
Katutasokerroksen muodostamisessa käytetään runsasta aukotusta, kulkuyhteyksiä,
korkeatasoisia materiaaleja, värejä, valaistusta ja korostavia rakennusosia.
Katutasokerroksen on oltava aukiolle päin elävä ja avoin, suurilla ikkunoilla varustettu.
Katutasokerroksen kerroskorkeuden on oltava ylempien kerrosten kerroskorkeutta
selkeästi suurempi. Talotekniset järjestelmät on suunniteltava niin, että tilat ovat
toiminnallisesti joustavia ja muunneltavia.
Katutasokerroksen valaistuksesta laaditaan erillinen valaistussuunnitelma. Sisävalaistus
tulee huomioida osana katutasokerroksen suunnittelua.
Katutasokerroksen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee käyttää taideaiheita. Taiteen
tulee olla luonteva osa rakennuksen arkkitehtuuria.

Tontin liittyminen ympäristöön
Rakennusalan ja katualueen tai aukion välinen tontin osa, jota ei ole merkitty korttelin
sisäiseksi jalankulkualueeksi, tulee istuttaa kaupunkikuvaan sopivalla tavalla tai päällystää
samalla kiveyksellä kuin katu tai aukio.

Porrashuoneet ja kulkuaukot
Katuihin ja aukioihin rajoittuvissa asuinrakennuksissa porrashuoneisiin tulee olla
sisäänkäynti sekä kadun tai aukion että pihan puolelta. Yhteiskäyttöisiin tiloihin tulee tehdä
kulkuyhteys myös kadun tai aukion puolelta. Kulkuyhteys voidaan toteuttaa porrashuoneen
kautta.
Katuun tai aukioon rajautuviin kortteleihin ja rakennuksiin tulee tehdä kulkuaukkoja
piha-alueelle.
Kulkuaukkoja ja porrashuoneiden sisäänkäyntejä tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin.
Porrashuoneissa tulee olla joka kerrostasolla luonnonvaloa.

Korttelipihat, tontinkäyttösuunnitelma
Leikkiin ja oleskeluun sopivaa ulko-oleskelualuetta tulee olla vähintään 10 % tontin
asumisen kerrosalasta. Leikki- ja oleskelualueet on toteutettava yhtenäisinä.

Asuinkorttelien autopaikat tulee sijoittaa joko tontille rakennettavaan
pysäköintirakennukseen tai pysäköintilaitokseen, joka sijaitsee enintään 300 m päässä.
Piha-alueelle saa sijoittaa ainoastaan liikuntaesteisille osoitetut autopaikat.

Piha-alueelle sijoittuvien tonttien välisiä rajoja ei saa aidata. Niillä tonteilla, joiden
piha-alueet rajautuvat toisiinsa, leikki- ja oleskelualueet on rakennettava tonttien yhteisiksi.
Pihat on jäsenneltävä pintamateriaalein, istutuksin, kalustein ja valaistuksen avulla
viihtyisiksi leikki- ja ulko-oleskelutiloiksi.
Rakennushankkeiden yhteydessä on laadittava pihasuunnitelmat ja liitettävä ne osaksi
rakennuslupa-aineistoa.

Piha-alueille on esitettävä pihasuunnitelmissa suurikokoisiksi kasvavia puulajeja ja varattava
tila niiden varttumiselle täysikasvuisiksi kaupunkipuiksi. Tilavaraus on huomioitava sekä
kasvualustassa että sen yläpuolella korkeus- ja leveyssuunnassa.

Asuinrakennuksia toteutettaessa tulee osoittaa riittävät, laadukkaat ulko-oleskelutilat myös
vaiheittain rakennettaessa.

Ennen rakennusluvan hakemista on laadittava tontinkäyttösuunnitelma, jossa esitetään
asemakaavan ja rakentamistapaohjeen mukaan suunnitellut ratkaisut, erityisesti julkisivujen
ja alueiden rakentamistapa, materiaalit ja laatu sekä yhteensopivuus ympäristöön.

Tiina Vesanta
paikkatietosuunnittelija

Julkisivut ja parvekkeet
Julkisivumateriaalien tulee olla korkealuokkaisia ja detaljoinnin viimeisteltyä.
Katutasokerroksen julkisivumateriaalin tulee olla käyttöä ja kulutusta kestävää.
Julkisivuissa ei saa näkyä elementtisaumoja.
Asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla tiili, rappaus tai puu.
Katujulkisivuilla parvekkeiden tulee olla pääosin julkisivulinjasta sisäänvedettyjä ja osa
rakennusmassaa. Parvekkeiden rakenteita ei saa sijoittaa maantasossa julkisivulinjan
ulkopuolelle.

Työ- ja yhteistilat
Asuntojen yhteyteen saa rakentaa ympäristövaikutuksiltaan toimistotiloihin verrattavia
asuntokohtaisia työtiloja.
Asukkaiden yhteistilat, varastot, autosuojat ja tekniset tilat eivät muodosta autopaikkoja
mitoittavaa kerrosalaa.

Pysäköintirakennukset
Rakennuksen pääasiallisena julkisivumateriaalina on sallittu metalli, tiili, puu ja betoni.
Pysäköintilaitos tulee jäsennöidä julkisivuiltaan ja sovittaa arkkitehtuurin,
ympäristörakentamisen ja/tai taiteen keinoin kaupunkikuvaan korttelien ulkoreunoilla ja
pihaympäristöön korttelien sisällä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää
maantasokerroksen aukotukseen ja detaljointiin.
Julkisivut on suunniteltava siten, että ne suojaavat naapurirakennuksia ja ulkotiloja
pysäköintirakennuksen sisällä käytettävien ajovalojen ja hallin oman valaistuksen häikäisyltä.

Tontin rakentamattomat alueet
Rakennusalan ja yleisen alueen välinen tontin osa, jota ei ole merkitty korttelin sisäiseksi
jalankulkualueeksi, tulee istuttaa kaupunkikuvaan sopivalla tavalla tai päällystää
laadukkaalla pintamateriaalilla.

Kortteli 1854

Kaupan enimmäismäärä
Korttelialueelle ei saa sijoittaa kaupan suuryksikköä tai sitä vastaavaa myymäläkeskittymää.

Ulko-oleskelualueet
Leikkiin ja oleskeluun sopivaa ulko-oleskelualuetta tulee olla vähintään 10 % tontin
asumisen kerrosalasta. Leikki- ja oleskelualueet on toteutettava yhtenäisinä.

Julkisivut
Rakennuksen pääasiallisena julkisivumateriaalina on sallittu metalli, tiili, lasi, puu ja
betoni ja sementtikuitulevyt.
Julkisivujen detaljoinnin tulee olla viimeisteltyä.
Katutasokerroksen on oltava aukiolle päin elävä ja avoin, suurilla ikkunoilla varustettu.
Julkisivun valaistuksesta tulee laatia erillinen valaistussuunnitelma. Sisävalaistus tulee
huomioida osana valaistuksen suunnittelua.
Julkisivuissa tulee käyttää taideaiheita. Taiteen tulee olla luonteva osa rakennuksen
arkkitehtuuria.
Mainoslaitteista tulee laatia erillinen mainoslaitteiden yleissuunnitelma. Laitteiden
sijoittelu tulee huomioida katutasokerroksen ja julkisivujen suunnittelussa.

Tontin liittyminen ympäristöön
Rakennusalan ja katualueen tai aukion välinen tontin osa, jota ei ole merkitty korttelin
sisäiseksi jalankulkualueeksi, tulee istuttaa kaupunkikuvaan sopivalla tavalla tai päällystää
laadukkaalla pintamateriaalilla.

Kortteli 875

Hakametsän vanhan jäähallin (Haka 1) päätila tulee säilyttää yhtenä, avoimena, kenttään ja
katsomoon jakautuvana tilana.

HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

KALEVA

UUSIKYLÄ

KISSANMAA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Yleisten tai yksityisten palvelurakennusten korttelialue urheilu- ja
liikuntapalveluja varten.

Puisto.

Autopaikkojen korttelialue.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupungin- tai kunnanosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

Kaupunginosan nimi.

Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen
nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

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

Rakennusala.

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

Katu. Ohjeellinen ajoyhteys.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa.

Maanalainen johto. Maanalaista johtoa varten
varattu alueen osa.

Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten,
että sallitaan vain maiseman hoidon kannalta tarpeelliset
toimenpiteet.

Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten,
että sallitaan vain maiseman hoidon kannalta tarpeelliset
toimenpiteet, ja että puustoa täydennetään tarpeen
mukaisesti uusintaistutuksilla.
Rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen
kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Raken-
nuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla
sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas
ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

Korttelin numero.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä.

Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeus metreinä. Määräys
ei koske savupiippua.

Merkintä osoittaa savupiipun vähimmäiskorkeuden metreissä.

Rakennusala, jolle saadaan sijoittaa huippukulutuksen
tasaamiseen ja varavoimalaksi tarkoitettu lämpökeskus.

Kunnallisteknillisten rakennusten rakennusala kaukolämpö-
verkostoon liittyvää pumppaamorakennusta sekä muuntamora-
kennusta varten.

Uudisrakennusten sopeutumiseen kaupunginosakokonaisuuteen
ja katukuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Ohjeellisen tontin numero.

Metsäpeitteinen suojaviheralue.

Ajoluiskan tai rampin rakennusala.

Torimainen alueen osa, joka on toteutettava korkealaatuisesti ja
ympäristöön sovittaen. Alueen läpi tulee toteuttaa yleinen pyöräily- ja
jalankulkureitti.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle
sallitusta kerrosalasta saadaan enintään käyttää liiketiloina.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saadaan rakentaa alueen ylittävä
jalankulku- ja polkupyörätie.

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

Ohjeellinen alueen osa, jolle voidaan sijoittaa yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevia rakennelmia ja laitteita.

Suojaviheralue.

Ohjeellinen istutettava alueen osa, jonne voidaan toteuttaa
pysäköintipaikkoja.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle
sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää liike- ja toimisto-
tiloja varten.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa asuntoja.

Ohjeellinen alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

Merkintä osoittaa enimmäismäärän, joka sallitusta kerrosalasta
saadaan käyttää tilaa vaativan kaupan tiloihin.

Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa liike- ja toimisto-
tiloja rakennuksen kaduntasokerrokseen. Kulku näihin
tiloihin tulee järjestää suoraan kadulta.

Suluissa olevat numerot osoittavat ne korttelit tai korttelin
osat, joiden autopaikkoja alueelle saadaan sijoittaa.

Hakasuluissa olevat numerot osoittavat sen korttelin tai
korttelin osan, jolta autopaikat saadaan osoittaa.

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

Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ovat
asemakaavan liitteenä. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta muodostuvia hulevesiä tulee
viivyttää alueella siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden
tulee olla suluissa mainittu kuutiometrimäärä jokaista sataa
vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Täyttyneiden
viivytysrakenteiden tyhjenemisen tulee kestää vähintään 2 ja
korkeintaan 12 tuntia sateen päättymisestä. Rakenteissa tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

Maanalainen tila, jonka katto ei saa nousta ympäröivän maan-
pinnan yläpuolelle.

Pysäköintilaitoksen rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Merkintä osoittaa enimmäismäärän, joka sallitusta kerrosalasta
saadaan käyttää päivittäistavarakaupan tiloihin.

Keskustatoimintojen korttelialue, jolle saa rakentaa tiloja yksityisiä ja
julkisia liikuntapalveluja, opetusta, majoitusta, toimistoja, hallintoa,
liiketiloja ja pysäköintiä varten. Opetus- ja valmennustoimintaa
palvelevia asuntotiloja saa rakentaa asumiseen osoitetulle rakennusalalle.

Kioski- ja kahvilarakennuksen rakennusala. Rakennuksen
sijoituksessa ja ulkoasussa tulee ottaa huomioon alueen keskeinen
sijainti ja alueeseen kohdistuvat toiminnalliset vaatimukset.
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EREPMA

Kaupunginosa: KISSANMAA (133)
Kortteli nro: 875

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, RAKENTAMISTAPAOHJE,

1:1000 100 403020 50 100 150

MUUTETAAN 6.2.1996 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7346,

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAOT LAADITAAN SITOVINA JA ERILLISINÄ.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU
Kaupunginosa: KISSANMAA (133)
Kortteli nro: 875, 1852 - 1855
Katu-, erityis- ja virkistysaluetta.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS

LUONNOS

LUONNOS

PAIKKATIETOKAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE /

Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000

Kaupunginosa: KALEVA (129)

Kaupunginosa: UUSIKYLÄ (001)

Katu-, erityis-, urheilu- ja virkistysaluetta.

MUUTETAAN 9.6.1992 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 7041,

MUUTETAAN 8.8.2001 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 7528,
MUUTETAAN 1.11.2000 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 7669,

MUUTETAAN 17.6.2019 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 8489,

MUUTETAAN 3.12.1986 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 6446.

Kaupunginosan rajaa.

Katualuetta.
Kaupunginosan rajaa.

Katu- ja virkistysaluetta.
Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: KALEVA (129)

Kaupunginosa: UUSIKYLÄ (001)

Katualuetta.
Kaupunginosan rajaa.

Katu- ja virkistysaluetta.
Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosan rajaa.

Kortteli nro: 4826

MUUTETAAN 15.12.2014 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 8480,
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HAVAINNEPIIRROS JA POISTETTAVA ASEMAKAAVA.
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