Hiukkavaaran keskuksen asemakaavaluonnoksen 564-2077
asemakaavamerkinnät ja määräykset:

ASEMAKAAVAYHDISTELMÄ HIUKKAVAARAN KESKUKSEN SOITTAJANKANGAS,VASKIKANGAS JA MONITOIMITALO ASEMAKAAVA 564-2160 JA HIUKKAVARAN KESKUKSEN ASEMAKAAVALUONNOS 564-2077 (26.6.2014)
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Hiukkavaaran keskuksen Soittajankangas, Vaskikangas ja monitoimitalon asemakaava 564-2160
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Asuinpientalojen korttelialue.
Alueelle saadaan rakentaa erillisiä pientaloja, kytkettyjä pientaloja ja rivitaloja. Korttelialue on
toteutettava yhtenäisen korttelisuunnitelman mukaan.
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Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka.

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

Korttelialuetta varten on asemakaavassa osoitettu autopaikkoja korttelialueen ulkopuolelta.

Asuinpientalojen korttelialue.
AP-2 korttelialueelle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia erillisiä tai kytkettyjä pientaloja.
Korttelialue on toteutettava yhtenäisen korttelisuunnitelman mukaan.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
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Erillispientalojen korttelialue.
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Alueelle on rakennettava melusuojaus. Merkintä osoittaa suojauksen likimääräisen sijainnin.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
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Erillispientalojen korttelialue.
AO-7 korttelialueelle saa rakentaa yksiasuntoisia erillisiä tai kytkettyjä pientaloja. Pihoille pääsyä
varten tulee jokaisen asunnon kohdalle jättää kulkuaukko. Korttelialue on toteutettava
yhtenäisen korttelisuunnitelman mukaan.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain mukainen muinaismuistoalue.
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Muuntajan vaara-alue.
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Muuntaja.
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Suojavyöhyke. Alueelle ei saa rakentaa asuntoja.
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Ohjeellinen hyötyjätteiden keräilypistettä varten varattu alueen osa, joka on aidalla tai
istutuksilla erotettava muusta alueesta.
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Ohjeellinen vesialue.

Merkintä osoittaa, että rakennusalan ulkopuolelle saadaan rakentaa parvekkeita ja niiden
tukirakenteita enintään 2,2 metrin etäisyydelle rakennusalan rajasta.

Palvelurakennusten korttelialue.
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Puisto.
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Lähivirkistysalue.
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Maantien alue.

Yleisten rakennusten korttelialue.
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hiu/2- merkinnällä varustetulla korttelialueella on noudatettava seuraavia määräyksiä:
TOIMINNAT:
Asuinrakennusten korttelialueille ja tonteille 8/6, 14/8, 22, 31, 33/5 ja 44/2 voidaan rakentaa
rakennusalalle toteutettavien asuntojen tarpeisiin hoiva-, ateria-, huolto-, yms. ympäristöä
häiritsemättömiä tukipalvelutiloja, jotka mahdollistavat myös tuetun asumisen järjestämisen.
Tukipalvelutilat sisältyvät kokonaisrakennusoikeuteen.
Asuinrakennusten korttelialueilla saa 10% kerrosalasta olla ympäristöä häiritsemätöntä työtilaa.
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Suurikokoisille AO-tonteille 5/5, 19/3, 25/2, 41/7 ja 42/8 ei saa rakentaa paritaloja.
Rakennettaessa kaksi asuntoa tulee toisen asunnon olla pinta-alaltaan pienempi sivuasunto.

Suojaviheralue.

Vaalantien ja Raitotien puoleiset rakennukset on rakennettava yhtenäisenä kytkettynä
rakenteena koko rakennusalan osalle.
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3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
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Kaupunginosan raja.
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Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
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RAKENNUKSET:
AP-tonttien 6/4, 8/7, 18/1, 20/1, 23/1, 25/4, 30, 35/2, 36/4, 40/1, 43/1, 45/1-2 rakennukset tulee
toteuttaa yksiasuntoisina erillistaloina tai kytkettyinä erillistaloina.

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

AUTOPAIKOITUS:
Autopaikkoja on varattava vähintään seuraavasti:
- AK: 1ap/85 kem2, kuitenkin vähintään 1ap/asunto
- Palveluasunnot: 1ap/150 kem2
- Liike- ja toimistotilat: 1ap/50 kem2
- Rivitalot: 1,3 ap/asunto
- AP: 1,5 ap/asunto
- AO-7, AO: 2ap/asunto
- Päiväkodit: 1ap/80 m2
Kerrostaloilla, palveluasunnoilla ja rivitaloilla tulee edellä määrättyjen lisäksi olla vähintään yksi
vieraspaikka alkavaa 1000 kerrosneliömetriä kohti.
Asuinrakennusten korttelialueille saa rakentaa autopaikkoja vain henkilö- ja pakettiautoja
varten. Tontilla autosuojan edessä kulkusuunnassa tulee olla vähintään 5 metrin pituinen vapaa
tila. Jos autosuoja osoitetaan kiinni tontin rajaan, ajoyhteys tulee järjestää tontin puolelta.

Eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
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Ohjeellinen eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

PIHA-ALUEET:
Piha-alueilla on varattava riittävästi tilaa lumenkäsittelyyn ja varastointiin sekä hulevesien
viivytykselle ja mahdolliselle imeytykselle. Piha-alueen suunnittelussa tulee käyttää
asiantuntijaa.
Kaikki tonttien kadun ja viheralueiden puoleiset reunat on aidattava.
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Ohjeellinen tontin raja.
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Kaupunginosan numero, joka ei vahvistu.
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Kaupunginosan nimi.
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Ohjeellisen tontin numero.

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

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Lukusarja, jossa edellinen luku osoittaa sallitun asuntokerrosalan neliömetreissä ja
jälkimmäinen luku sallitun talous- ja huoltotilojen kerrosalan neliömetreissä.

Lukusarja, jossa edellinen luku osoittaa sallitun asuntokerrosalan neliömetreissä ja
jälkimmäinen luku sallitun autosuojan, talous- ja huoltotilojen kerrosalan neliömetreinä.
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Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.
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Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden,
kattokaltevuuden tai muun määräyksen.
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Rakennusala.
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Rakennusala, jolle saa sijoittaa jätteiden yhteiskeräysastioita.

Ohjeellinen rakennusala.
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Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
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Ohjeellinen auton säilytyspaikan rakennusala.
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Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
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Rakennusalalla oleva nuoliviiva osoittaa millä välillä rakennus on rakennettava yhtäjaksoisena.
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Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.
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Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
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Ohjeellinen istutettava alueen osa.
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Istutettava puurivi.
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Katu.
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Katuaukio/tori.
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Toriaukiona yleiseen käyttöön varattu alueen osa.
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Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.
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Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
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Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.
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Korttelin numero.

Pihakatu.
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Ohjeellinen pysäköimispaikka.
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Sähkölinjaa varten varattu alueen osa.
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Ohjeellinen ajoyhteys.

Johtoalue.

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys, jonka sijainti on ohjeellinen.
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Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.
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Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
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Meluvalli.

HULEVEDET:
AO, AO-7, AP, AR, AK ja P-tontit:
Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella ennen johtamista
sadevesijärjestelmään siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden
tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden.
Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään
ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Hulevesiä voidaan viivyttää tonteilla käyttämällä
vettäläpäiseviä materiaaleja kuten viherkatteita.
JÄTTEIDEN YHTEISKERÄYS:
AO- ja AO-7 -tonttien jätteiden yhteiskeräysastiat saa sijoittaa niille osoitettuihin paikkoihin
katutilaan kortteleiden 5, 6, 12, 14, 19, 21, 27, 29, 36, 37, 42, 47, 48 ja 50 läheisyyteen.
Jätepiste voidaan toteuttaa syväkeräysjärjestelmänä tai aidattuna katoksena. Katoksen
rakennusoikeus on 12 kem2. Jäteastioiden ja tontin väliin tulee jättää istutusvyöhyke.

