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

Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saadaan rakentaa
myös palvelu- tai työtilaa.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Tontille on varattava autopaikkoja yleismääräyksen osoittama mää-
rä. Tontin autopaikkoja saadaan osoittaa enintään 300 m:n
päässä olevasta pysäköintilaitoksesta.

Rautatiealue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Kadun nimi.

Alueen osa, jolla sallitaan maanalaisten pysäköintilojen ra-
kentaminen kahteen kerrokseen.

Ohjeellinen maanalainen tila, johon saa rakentaa ajotunnelin.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on raken-
nettava kiinni.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten ra-
kennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden
ääneneristävyyden liikenne- tai muuta melua vastaan on oltava vähintään
rakennusalalla osoitetun dBA-luvun mukainen.

Katuaukio / Tori.

Torimainen alueen osa, jonka kautta saa järjestää ajoyhteyden
pihalle.

Eritasoristeys.

Ohjeellinen alue, jolle saadaan rakentaa kadun tai liikenne-
alueen alittava jalankulku- ja polkupyörätie.

Alueen kautta tulee järjestää yleistä jalankulkua ja polku-
pyöräilyä palveleva yhteys.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Puisto.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

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

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Istutettava alueen osa.

VAIHTOEHTOINEN KATUJÄRJESTELY VE 2b MK 1:1000

KORTTELIALUEET

LIIKENNEALUEET

VIIVAT JA NUMEROT

RAKENNUSOIKEUS JA KERROSALAT

RAKENNUSALAT

YLEISET JALANKULKUYHTEYDET

KATUTILAT JA JULKISET ULKOTILAT

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

KAUPUNKIKUVAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA

VIRKISTYSALUEET

NIMISTÖ

Yleismääräys: Tonttien autopaikkavaatimukset ovat:
1 ap/ 50 k-m2 liiketilaa.
1 ap/ 50 k-m2 toimistotilaa.
1 ap/ 125 k-m2 asuintilaa.

Korttelin 272 olemassaolevan rakennuksen autopaikkavaatimus on
1 ap/ 100 k-m2.

Tonttien polkupyöräpaikkavaatimukset ovat:
1 pp/ 40 k-m2

Ilmanvaihtokonehuoneet ja kattotasolle sijoitettavat tekniset tilat on
sijoitettava kattokerrokseen sisään siten, että katon perusmuoto säilyy
yhtenäisenä.

Yleismääräys:

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

Kaupunginosan raja.

Kaupunginosan numero.

Rakennusala.

Katu.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia tontin katutason
kerrosalasta tulee vähintään käyttää liike- ja palvelutiloiksi.

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

Alueen osa, jonka kautta tulee osoittaa porrasyhteys.

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

YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Ilmanvaihtohormit

Maanalaisten huolto- ja liikennetilojen sekä yleisten pysäköintilaitosten
poistoilma- ja raitisilmahormit on sijoitettava muu rakentaminen
huomioiden. Ilmanvaihtohormien aiheuttama melu saa asuntojen ulkopuolella
olla enintään 45 dB(A).

Yleiset varotoimet muille rakenteille

Rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista pohjaveden pinnan alenemista.
Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten, ettei niiden
rakentamisesta aiheudu vahinkoa rakennuksille tai muille maanalaisille tiloille
tai rakenteille eikä kaduille ja ympäristön katupuuistutuksille.

Viemäri- ja muut johtorasitteet

Alueella on selvitettävä ja huomioitava rautatieliikenteen ohjaukseen liittyvät
johtoverkostot.

Yleismääräys:

Rakennusten perustus- ja kantavien rakenteiden ratkaisuilla tulee huolehtia
viereisen tärinälähteen aiheuttaman tärinän vaimentamisesta siten, että
asuntorakentamisen korttelialueilla ei tule ylittää värähtelyluokan C raja-
arvoa Vw,95 < 0,30 eikä areenarakennuksen korttelialueilla värähtelyluokan
D raja-arvoa Vw,95 < 0,60. Selvitys värähtelyluokkien vaatimusten
täyttymisestä tulee esittää rakennusluvan yhteydessä.

Yleismääräys:

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jota
varten rakennuksen maantasokerrokseen on tarpeen vaatiessa
tehtävä kulkuaukko.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymi-
sen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Ra-
kennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee
olla sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallisesti
arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.
Mikäli tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aiem-
min suoritettu rakennus toimenpiteitä, on rakennus korjaus-
ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistäen.

Yleiseen tai asuinkäyttöön tarkoitettu rakennus.

Ajoyhteys.

Keskustatoimintojen korttelialue. Tontille
on varattava autopaikkoja yleismääräyksen osoittama määrä. Tontin
autopaikkoja saadaan osoittaa enintään 300 m päässä olevasta
pysäköintilaitoksesta. Asuntoja saa rakentaa vain sille varatulle
rakennusalalle.

Liike- ja toimistotilojen rakennusoikeus kerrosalaneliömet-
reinä.

Keskustatoimintojen korttelialue.
Tonttia varten on varattava autopaikkoja yleismääräyksen osoittama
määrä. Osa autopaikoista saadaan osoittaa enintään 300 m
päässä olevasta pysäköintilaitoksesta.

Korttelin numero.

KORKEUSASEMAT

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle
sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja
varten.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerrok-
sessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Pihatason likimääräinen korkeusasema.

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.

Ennen alueella tapahtuvaa rakentamista on huolehdittava siitä, että
saastunut maaperä ja/tai saastuneet rakenteet on poistettu
ympäristösuojeluviranomaisten hyväksymien käsittelysuunnitelmien
mukaisesti.

Yleismääräys:

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota runkomelun
syntymiseen ja pyrkiä vaimentamaan junaliikenteen aiheuttama värähtely
siten, että runkomelutasot alimmissa kerroksissa jäävät alle 30 dB tason.
Vaimennus voidaan kohdistaa rakennusten perustuksiin.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Yleiseen, liike- tai palvelukäyttöön tarkoitettu rakennus, joka on kaupunki-
kuvan säilymisen kannalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa
suoritettavien korjaus-ja muutostöiden tulee olla sellaisia että rakennuksen
kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

Yleiseen, liike-, palvelu- tai asuinkäyttöön tarkoitettu rakennus, joka on
kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä.
Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja
muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kulttuurihistoriallisesti
arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.
Mikäli tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aiem-
min suoritettu rakennus toimenpiteitä, on rakennus korjaus-
ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistäen.

Yleiseen, liike-, palvelu- tai asuinkäyttöön tarkoitettu rakennus, joka on
kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa.
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia
että rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

Alueen osa, jolle on rakennettava melusuojaksi vähintään 2 m
korkea meluseinä. Seinämä on polvekkeiden ja istutusten
avulla sopeutettava ympäristöönsä.

Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta
laadittu meluntorjuntasuunnitelma. Asemakaavassa vaadittuja
melusuojarakenteita on tarvittaessa korotettava.
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ASEMAKAAVAN MUUTOS

EREPMA

Kaupunginosa: XV
Kortteli nro: 272

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS JA HAVAINNEPIIRROS.

MUUTETAAN 2.12.1897 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO -162.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAOT LAADITAAN SITOVINA JA ERILLISINÄ.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU
Kaupunginosa: XV
Korttelit nro: 272, 441, 442
Katu-, rautatie- ja virkistysaluetta. Kaupunginosan rajaa.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

LUONNOS

1:1000
100 403020 50 100 150

KAUPUNKIMITTAUSKAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN /

Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / Tampere

Kaupunginosa: XVI
Kortteli nro: 443
Katu- rautatie- ja torialuetta. Kaupunginosan rajaa.

Kaupunginosa: XVI
Kortteli nro: 273
Tontti nro: 5

Kaupunginosa: XVI
Kortteli nro: 275
Tontti nro: 13

MUUTETAAN 21.7.1966 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 2297.
MUUTETAAN 15.6.1973 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 4145.
MUUTETAAN 20.1.1981 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 5669.
MUUTETAAN 5.6.1992 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 7059.

por-x

POISTETTAVA ASEMAKAAVA mk 1:2000

por-x

Sakari Leinonen
asemakaavapäällikkö

KV hyv.Asemakaavakartta nro 8330 LUONNOS VE2a

Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan

tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset. kiinteistöinsinööri
Tapio Lahtonen

__.__.2012

13.11.2012

Pvm 30.10.2012

HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA


