85-1

Eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

175-2

tu

Tulva-altis alue.

86-1

Ohjeellinen eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

190-102

up

Ohjeellinen ulkoilupolku.

89-1

Ohjeellinen tontin raja.

200-243

kel2- merkinnällä varustetuilla korttelialueilla on noudatettava seuraavia määräyksiä:
Tulvavahingoille alttiiden rakennusosien tulee olla vähintään korkeudella +2,70 (N2000).

91-1

Asuinrakennusten korttelialueilla saa 10% kerrosalasta olla ympäristöä häiritsemätöntä työtilaa.

Kaupunginosan numero, joka ei vahvistu.

92-2

Autopaikkoja on varattava seuraavasti:
-AR ja A-2 -korttelialueilla 1,5 autopaikkaa/asunto sekä vähintään yksi vieraspaikka alkavaa
1000 kerrosneliömetriä kohti
-AO, AO-1 ja AO-6 -korttelialueilla 2 autopaikkaa/asunto
-AO-4 -korttelialueilla 2 autopaikkaa/pääasunto ja 1 autopaikka/sivuasunto
-kaikilla korttelialueilla liike- ja toimistotiloja varten 1 autopaikka 50 kerrosalaneliömetriä kohti
-päiväkotia varten 1 autopaikka/100 kerrosalaneliömetriä

Kaupunginosan nimi, joka ei vahvistu.

93

18

95

VAAJATIE

Korttelin numero.

Asuinrakennusten korttelialueille saa rakentaa autopaikkoja vain henkilö- ja pakettiautoja
varten.
Tontilla autosuojan edessä kulkusuunnassa tulee olla vähintään 5 metrin pituinen vapaa tila.

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

Rakennusalan ulkopuolelle katualueen rajan ja rakennusalan rajan väliin voidaan rakentaa
kuisteja, katoksia ja erkkereitä.
96

2500

96-3

200+at100

96-5

2000+atv500

99-1

l,to 25%

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Kortteleissa 18, 19 ja 35 päärakennusten räystäskorkeus saa olla enintään 4,5 m.
Kortteleissa 23-25 ja 29-31 päärakennusten räystäskorkeus on oltava vähintään 4,5 m.
Kortteleissa 17-35 sekä korttelin 37 tonteilla 1-6 julkisivujen pääväritys on tumma, värisävyt
rakennustapaohjeiden mukaisia.

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

Asuinrakennusten rakentaminen on kielletty kortteleissa 17-26 sekä korttelin 10 tonteilla 1 ja 2
ennen kuin Letonpuistoon asemakaavassa osoitettu melusuojaus on valmistunut tai
valtioneuvoston päätöksen (VNP 993/92) mukaiset melun ohjearvot kortteleissa muutoin eivät
ylity.

Lukusarja, jossa edellinen luku osoittaa sallitun asuntokerrosalan neliömetreissä ja
jälkimmäinen luku sallitun autosuojan, talous- ja huoltotilojen sekä kasvihuoneiden, lasikuistien
ja viherhuoneiden kerrosalan neliömetreissä.
TONTTIJAKOMERKINNÄT:
Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan
käyttää liike- ja toimistotiloja varten.
501

99-7

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

102

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

1-2

A-2

Asuinrakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa myös erityisryhmien asuntoja. Korttelialue on toteutettava yhtenäisen
korttelisuunnitelman mukaan.

AR

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

5

AO

Erillispientalojen korttelialue.

5-1

5-4

5-6

AO-1

Erillispientalojen korttelialue. AO-1 korttelialueelle saadaan rakennusalalle rakentaa yksi
asuinrakennus.

AO-4

Erillispientalojen korttelialue.
AO-4 korttelialueelle saadaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja asumistarkoituksiin.
Rakennettaessa kaksi asuntoa saa toinen asunnoista olla kerrosalaltaan enintään 1/4 tontin
rakennusoikeudesta, ei kuitenkaan enenpää kuin 80 m2.

AO-6

9

P

33

Erillispientalojen korttelialue.
AO-6 korttelialueelle saadaan rakennusalalle rakentaa yksiasuntoisia pientaloja
asumistarkoituksiin.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

112

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden,
kattokaltevuuden tai muun määräyksen.

113

Rakennusala.

113-1

Rakennusala.

113-101

Ohjeellinen rakennusala.

113-102

117

117-3
4

e = 0.25

et

t

ts

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia rakennuksia.

Rakennus, jonka säilyttäminen pihapiirin osana on toivottavaa. Rakennuksen saa kunnostaa
asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Mikäli rakennusta laajennetaan tai
korvataan uudella, siihen käytettävä rakennusoikeus tulee sisältyä tontille osoitettuun
kokonaisrakennusoikeuteen. Rakennuksen korjaus- ja muutostöissä tulee ottaa huomioon
rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot.

Ohjeellinen rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

129

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

le

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

135-3

Säilytettävää puustoa.

136

Katu.

Palvelurakennusten korttelialue.

140-1

pp

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

VP

Puisto.

140-101

pp

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

34

VL

Lähivirkistysalue.

151-101

p

52

LP

Yleinen pysäköintialue.

159

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

59-1

ET

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.

160-1

Meluvalli.

81-2

W/VL

Vesialue. Maankohoamisen myötä syntyvä maa-alue on lähivirkistysaluetta.

170-3

82

sm-2

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla
kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava museoviraston
kanssa.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
174-101

82-1

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka sisäpuolelta asemakaavamerkinnät
ja -määräykset poistetaan.

84

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

126-101

133-101

Sitovan tonttijaon mukainen tontti.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan
käyttää ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia tuotanto-, korjaamo- ja muita vastaavia tiloja
varten.

100

105-1

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

tu,ko 25%

2.

Ohjeellinen muuntajan vaara-alue.

ASEMAKAAVOITUS

