001

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

93

4

Palvelurakennusten korttelialue.

95

HOLSTINS

96

19000

9

P

11

PV

Huvi- ja viihdepalveluiden korttelialue.

20

YU

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

22-3

K-4

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saadaan rakentaa tutkimus-, opetus- ja
kehitystoimintaa palvelevia liike- ja toimistotiloja. Alueelle saadaan sijoittaa myös julkisia ja
yksityisiä lähipalveluita.

98-1

3 as

100

KL
VP
VL

Lähivirkistysalue.

35

VK

Leikkipuisto.

VV

41

RM

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue.

52

57

57-4

81

82

LP
LPA
LPA-4
W

Rakennusala.

h

Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

148-101

h

Ohjeellinen alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

150

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

p

Pysäköimispaikka.

151-101

p

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitusta häiritsemätöntä myymälä-, toimisto-,
harrastus- tai työtilaa maantasokerrokseen.

154-2

j

Viemäriä varten varattu alueen osa.

127-1

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko, jonka paikka on ohjeellinen.

157

y

Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys.

127-2

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Luku osoittaa kulkuaukon vähimmäiskorkeuden metreinä.

157-1

Ohjeellinen pelialueeksi varattu alueen osa.

157-104

134

Istutettava alueen osa.

159

134-101

Ohjeellinen istutettava alueen osa.

163

135-1

Istutettava puurivi.

164-1

4 ap

Merkintä osoittaa, kuinka monta autopaikkaa tonttia varten on rakennettava.

135-3

Säilytettävää puustoa.

165

(33)

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

135-4

Alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita.

135-5

Säilytettävä ja täydennettävä puurivi.

135-6

Säilytettävä puu.

135-102

Ohjeellinen alueen osa, jolle on istutettava puita ja pensaita.

133-104
Uimaranta-alue.

RM-1

Merkintä osoittaa rakennusalalle sallittujen asuntojen lukumäärän.

148

kt

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa katoksen.

m-1

yu
4.2

Urheilu- ja virkistyspalvelualue, jolle saadaan rakentaa luontoon tukeutuvaa harrastustoimintaa
palvelevia rakennuksia ja laitteita.

38

41-1

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Ohjeellinen ajoyhteys.

ajo

Puisto.

34

VU-2

147-101

151

115-1

36-2

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

Silta.

si

Liikerakennusten korttelialue.
113-103

33

147-3

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

113
23

Korttelin numero.

pe

Kadun tai liikennealueen ylittävä jalankululle tarkoitettu tila, jota ei lueta kerrosalaan. Luku
osoittaa vähimmäisalikulkukorkeuden.

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys, jonka sijainti on ohjeellinen.

a

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

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

1ap/65m2

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saadaan rakentaa kylpylä sekä siihen
liittyviä majoitus- ja ravintolatiloja.

Yleinen pysäköintialue.

Autopaikkojen korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue. Korttelialueen kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajoittuville
korttelialueille.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

83-1

Kaupunginosan raja.

84

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

85-1

Eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

86-1

Ohjeellinen eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

136

165-1

a

Korttelialuetta varten on asemakaavassa osoitettu autopaikkoja korttelialueen ulkopuolelta.

165-2

a 100%

165-6

LPA (8,30,31)

169-2

s-2

Luonnonmukaisena hoidettava alueen osa, jolle saa rakentaa polkuja ja keveitä rakennelmia
olemassa olevia luonnonarvoja vaarantamatta.

169-5

s-5

Suojeltava alueen osa. Piha-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet tulee
säilyttää ja aluetta on hoidettava siten, että maiseman luonne ei olennaisesti muutu.

Korttelialuetta varten vaadituista autopaikoista on korttelialueen ulkopuolelle osoitettu
prosenttiluvun ilmoittama osa.

Pysäköintiä varten varatulla korttelialueella suluissa olevat numerot osoittavat korttelit tai
korttelialueet, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Katu.

137

Katuaukio/tori.
169-9

89-1

91-1

137-2

(150 m2)

140-1

pp

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

140-2

pp

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Katuaukio/tori, jolle saa sijoittaa alueen käyttöä tukevia pienehköjä rakennuksia ja rakennelmia
luvun osoittamassa laajuudessa.
171-20

Suojeltava rakennus. Rakennus on korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava sen
kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot säilyttäen. Julkisivukorjauksissa tulee käyttää
alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Sisätiloissa voidaan tehdä toiminnan vaatimia
muutoksia. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää maakuntamuseon/museoviraston
lausunto.

sr-20

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero, joka ei vahvistu.
141-2

92-1

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka arvot tulee säilyttää. RKY on
Museoviraston laatima valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittama inventointi
(valtioneuvoston päätös 22.12.2009).

pp/h

142-1

pp/h

pp/t

Muuntajan vaara-alue.

190-11

Vesialueen osa, jolle saadaan rakentaa venesatamaan liittyviä rakenteita ja laitureita.

200-138

nal -merkinnällä varustetuilla korttelialueilla on noudatettava seuraavia määräyksiä:

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Kaupunginosan nimi.
141-101

174-1

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Rakennukset ympäristöineen on sopeutettava arvokkaaseen suisto- ja merenrantamaisemaan
sekä suunniteltava arkkitehtuuriltaan paikan arvon mukaisiksi. Rakennustoimenpiteillä ei saa
vaarantaa ympäristön olennaisten ominaispiirteiden, luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallisten
arvojen säilymistä. Rakennussuunnittelijan tulee täyttää vaativan ympäristön edellyttämät
kelpoisuusvaatimukset. RKY2009 -alueelle kohdistuvan hankkeen yhteydessä tulee pyytää
museoviranomaisen lausunto ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

146

hk

Hidaskatu.

147

ajo

Ajoyhteys.

Kortteliin 8 ja 30 saa sijoittaa huvipuistotoimintoja. Huvipuistolaitteita saa sijoittaa korttelin 8
tontille 2, jota rajaava aita ei saa olla näkymiä täysin peittävä. Korttelin 8 tontille 3 sekä kortteliin
30 sijoitettavat toiminnot, rakennukset ja rakenteet tulee suunnitella huvilaympäristön
mittakaavaan sopeutuviksi ja piha-alueet tulee toteuttaa kauttaaltaan puistomaisen viihtyisiksi.
Kortteli 30 tulee liittää toiminnalliseksi osaksi korttelin 8 aluekokonaisuutta siten että
korttelialueelle sallitaan vain huolto- ja pelastusajoyhteys. Kortteleiden väliset kevyen liikenteen
siltayhteydet on toteutettava Mustasalmen veneilyn mahdollistava alikulkukorkeus huomioiden.
Korttelin 8 tontille 2 saa rakentaa näköalatornin, korttelialueelle osoitetun rakennusoikeuden
lisäksi. Tornin korkeus ja rakenne tulee sovittaa merenrantamaisemaan ja ympäristöön
sopeutuvaksi, sitä koskevia suunnitelmia tulee havainnollistaa rakennuslupavaiheessa
esitettävin mallinnus- ja näkymäkuvin ja suunnitelmista tulee pyytää kaupunkikuvatyöryhmän
lausunto.
P ja PV -korttelialueilla rakennukset, rakenteet ja laitteet tulee suunnitella ympäristön arvot ja
maiseman luonne huomioiden. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta ympäristölle.
Toiminnan aiheuttamat meluvaikutukset tulee huomioida rakennusten ulkoseinärakenteiden,
laitteiden, melunsuojausten ja istutusten suunnittelussa. Reunaehdot huvipuistotoiminnasta
aiheutuville meluvaikutuksille määritellään ympäristöluvassa.
Kosteudelle alttiiden rakenteiden vähimmäiskorkeuden tulee lämmitettävissä
uudisrakennuksissa olla + 3,50 (N2000) ja kylmissä rakennuksissa +3,25. Rakennukset
piha-alueineen on suunniteltava ja toteutettava liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja
hahmottamisen kannalta esteettömiksi. Tonttien, katujen ja puistojen väliset tasaukset
sovitetaan toisiinsa maanpinnan muotoilun ja istutusten avulla.
Rakennusluvassa on esitettävä toiminnan kannalta tarpeellinen määrä auto- ja
polkupyöräpaikkoja. P ja PV -korttelialueita palvelevat autopaikat on rakennettava
korttelialueiden vaiheittaista toteutusta vastaavassa aikataulussa. LPA ja LPA-4 -alueiden
autopaikat tulee toteuttaa rinnakkaiskäyttöperiaatteella toimiviksi, jolloin niiden tulee olla
nimikoimattomia. Pysäköintialueet tulee jäsennellä pintamateriaalein, saarekkein ja istutuksin
ympäristön mittakaava ja kaupunkikuva huomioiden.
Korttelialueen osat joita ei käytetä rakentamiseen, ajoteinä tai pysäköintiin on rakennettava ja
hoidettava puistomaisessa kunnossa. Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä koko tonttia
koskeva vihersuunnittelijan laatima pihajärjestely- ja istutussuunnitelma, joka on toteutettava
rakentamisen yhteydessä.
Lähivirkistys- ja uimaranta-alueille osoitetuille rakennusaloille saa rakentaa virkistystä, veneilyä,
liikuntaa ja luontoon tukeutuvaa harrastustoimintaa palvelevia rakennuksia, joiden
käyttötarkoitus ei saa olla ristiriidassa alueen yleisen virkistyskäytön kanssa. Rakennusten tulee
olla yksikerroksisia ja puulla verhoiltuja.
500

501

TONTTIJAKOMERKINNÄT:

Sitovan tonttijaon mukainen tontti.

2.

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT
ASEMAKAAVAN MUUTOS:
HIETASAAREN KAUPUNGINOSAN
KORTTELIN 3 JA 9 OSAT,
KORTTELIT 4, 5, 6 JA 8 SEKÄ
KATU-, VIRKISTYS-, RAUTATIE-, VESI-, SEKÄ
RETKEILY- JA LOMA-ALUEET

KORTTELIALUEILLE ON OSOITETTU ASEMAKAAVASSA SITOVAT TONTTIJAOT,
JOTKA ON ESITETTY TARKEMMIN TONTTIJAKOKARTOILLA.
ALUEELLA ON VOIMASSA 21.5.1969/497, 17.6.1985/1101, 25.3.1988/1236,
9.11.1992/1404, 25.10.1999/1625, 25.8.2003/1763 JA
23.1.2006/1906 VAHVISTETUT/HYVÄKSYTYT ASEMAKAAVAT.
ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU HIETASAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 30-35.

POISTUVA ASEMAKAAVA ON ESITETTY ERILLISELLÄ KARTALLA.
POHJAKARTTA ON MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 54a§ MUKAINEN
JA VASTAA OLOSUHTEITA

9.11.2015
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