HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

AL

6821350
24488250

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.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Polkupyöräpaikat
Asuminen
Opiskelija-asuminen
Kaupungin oma vuokratuotanto ja
ARA vuokratuotanto (Valtion korkotukikohde)
sekä senioriasuminen
Liike- ja toimistotilat
Palveluasuminen

Osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.
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Kaupunginosan numero.
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Asuinkerrostaloissa vähintään 50 % ja liike- ja toimistotiloissa vähintään 30 %
polkupyöräpaikoista on osoitettava katettuun ja lukittavaan tilaan.

Korttelin numero.
Tontin numero.
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VIII

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia tontilla
sallitusta kerrosalasta tulee vähintään käyttää liike- ja
palvelutiloiksi. Tilat on sijoitettava katutasoon ja niiden
ikkunat on suunnattava katualueelle.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

1
Rakennusala.

TAMMELAN PUISTOKATU
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Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiselle julkisivun osalle
tulee sijoittaa liike-, toimisto- ja palvelutiloja rakennuksen
kaduntasokerrokseen.
Maanalainen tila. Roomalainen numero osoittaa kellarikerrosten
suurimman sallitun lukumäärän.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.
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POISTETTAVA ASEMAKAAVA 1:1000
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3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka
sisäpuolelta asemakaavamerkinnät ja -määräykset poistetaan.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen
rakennuksen seinään ei saa sijoittaa huoneen pääikkunoita.

Alueen osa, joka on rakennettava ja istutettava viihtyisäksi
ulko-oleskelualueeksi.

Näkemäalueeksi varattu alueen osa.

T A M P E RE
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

mkr-1

ju-51
eap/piha
y-8690

Aluetta koskee maa-ainesten käyttörajoite, koska maaperä sisältää
kynnysarvon (VNA 214/2007) ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita.
Alueelta kaivettavia maa-aineksia ei saa sijoittaa kiinteistön
ulkopuolelle ilman yhteydenottoa ympäristöviranomaiseen.

ASEMAKAAVAN MUUTOS
Kaupunginosa:
Kortteli
nro:
nro:
Tontti

XVI (TAMMELA)
284
1

Rakennuksen julkisivut tulee rakentaa pääasiassa joko paikalla
tai siten, että elementtisaumoja ei ole näkyvissä.
Tontille ei saa sijoittaa maanpäällisiä autopaikkoja.

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

YLEISMÄÄRÄYKSET:
Piha
Asukkaille tulee järjestää laadukas, viihtyisä ja vehreä oleskelupiha. Kansipihan
tarkemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon kasvillisuuden sekä
istutuksiin tarvittavan kasvualustan paksuus ja paino. Ulko-oleskelualueiden
suunnittelussa tulee huomioida, että toteutettavat viherrakenteet edesauttavat
myös hulevesien hallintaa sisältämällä mahdollisimman paljon vettä läpäiseviä
pintoja.Katolle saa sijoittaa kattopihaan liittyviä asukkaiden yhteistiloja sekä
niiden vaatiman porrashuoneen kerrosluvun ja rakennusoikeuden estämättä.

MUUTETAAN 21.7.1966 VAHVISTETTUA ASEMAKAAVAA NRO 2297.
TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS JA HAVAINNEMATERIAALI.
TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA ON VOIMASSA TONTTIJAKO NRO 3042/4.11.1968.

Rakennus
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.
Kadunpuoleisten parvekkeiden tulee olla sisäänvedettyjä ja lasitettuja.
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.
Pysäköinti
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KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / KAUPUNKIMITTAUS
Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan
tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset.
31.8.2018

Eino Jaskari
kiinteistöinsinööri

Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000
Autopaikat
Asuminen
Opiskelija-asuminen
Palveluasuminen
Kaupungin oma vuokratuotanto ja
ARA vuokratuotanto (Valtion korkotukikohde)
sekä senioriasuminen
Liike- ja toimistotilat

ap/k-m²
1/170
1/350
1/600

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOITUS
Suunnittelija Anna Hyyppä
Piirtäjä

1/220
1/120

RLE
3.12.2018

Pvm.

3.9.2018

Tark.

3.12.2018, 11.2.2019

Asemakaavakartta nro

8690

KV hyv.

Elina Karppinen
asemakaavapäällikkö

