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MOSSIN PUISTOKATU

136.08
H48 xxx.xx

hvv 250 PVC/k SN8

Uusi imeytys/viivytysrakenne

Pohja noin +135,0

Tulvaniitty noin +135,3...135,7

Ylivuototaso +135,7

Rakennetta rajaava maapenger +136,0

Pohjalle ja tulvaniitylle tulevat kasvualustat 10 cm

huomioitava rakenteen kaivutasoissa.

Tuleva hv-linja 300 B

+135,15

HUOM! Kaavan luo-1 alueella puuston

vaurioittaminen kielletty! Viherpainanne

sovitettava mahdollisimman lähelle Mossin

puistokadun luiskaa.

Ylivuoto painanteella penkereen yli

Painanteen pohja +135,7 minkä päälle

suodatinkangas N3 ja 300 mm vahvuinen

verhoilu luonnonkivillä #50...100 mm

Painanteen purkutaso noin +134,5

(tarkistetaan työmaalla)

Viherpainanteen pohja +134,8

So 110 M purku +135,10

rummun 110 M purku +135,10

so 110 M

+135,15

Maapohjan pehmeyden vuoksi pintamaat ja

kannot poistetaan vain viivytysalueen

pohjan ja tulvaniityn alueelta (oranssilla

katkoviivalla rajattu alue).

Penkereen kohdalla pintamaan päälle

levitetään suodatinkangas N3

(rasteroitu alue)

Viherpainanne poistuvaa hulevettä varten.

Painanteen syvyys noin 0,5 m ja luiskat 1:2.

Luiskiin suojaheinäkylvö.

AK-tontin puolelle rakennetaan

tasoon +136,0 tilapäinen

maapenger, jonka luiskiin

tehdään suojaheinäkylvö.

so 110 M

+135,2

varapurku, putki 110 M

lähtötaso +135,35

SELITE

Urakkaraja

Suunnitellut katukorot

Arvioitu tuleva maanpinta tontilla

Suunniteltu hulevesilinja (Ojala I

vesihuoltourakka)

Suunniteltu salaoja / rumpu

Suunniteltu uoma/painanne

Alue, jolta pintamaat poistetaan

Alue, jolle asennetaan

suodatinkangas N3 pintamaan

päälle

+139,2

+137,2

+139,2?

+138,3?

???

???

+138,0?

???

+137,3

+138,25
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+136,8
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+135,2
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R=6

LLL

Kerrostalon pihan rakentumisen yhteydessä

altaan luiska sovitetaan kerrostalon pihan

tasoon. Luiskakaltevuus max 1:4. Luiska

verhoillaan tuotteistetulla kasvualustalla 10 cm +

niittykylvöllä ja istutetaan puut

vihersuunnitelman mukaan.

Työkoneiden liikkumista viivytysalueen valmiiden

osien päällä on vältettävä, jotta ei aiheuteta

painumia tai vaurioiteta kasvillisuutta.

Mahdolliset vauriot ja painumat korjataan

takaisin suunnitelman mukaiseen tilaan.

Tuleva kerrostalo

Alustava urakkaraja

ASEMAPIIRUSTUS VIIVYTYSRAKENNE MOSSIN PUISTOKATU 1:500

2/21437/1

§          /

Suunnittelupäällikön päätös:

Ylan päätös:

16.4.2021
Hyv.
Pvm.
Korvaa

Ark.n:o

Piir.n:o

Ojala I asemakaava-alueen 

OJALA

piir.n:o

Tark.
Muutos

Piirt.
Suunn.
Tark.

Teemu Yliselä

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

Ramboll Finland Oy

PL 718, Pakkahuoneenaukio 2

33101 Tampere

puh. 020 755 611

hulevesien hallintarakenteiden
toteutussuunnitelma

VAIHE 2

Toteutetaan AK-tontin rakentuessa

VAIHE 1

Toteutetaan välittömästi

Päivi Paavilainen

Tuulia Luukkonen

A

Tulvareitti Bäckströminkadulta
pysäköintialueen läpi viheralueelle.
Tulvareitille ei saa sijoittaa veden virtausta
estäviä rakenteita. Piha on suunniteltava
reittiä kohti viettäväksi ja reitti viettämään
Bäckströminkadulta hulevesien
viivytysaluetta kohti.

Bäckströminkadun alataite
Tulvatilanteessa (esim. jos ritiläkaivot ovat
jäässä), vesi lammikoituu alataitteeseen,
ellei sille ole tontilla tulvareittiä.

Piha on suunniteltava
tulvareittiä kohti viettäväksi.
Piha on suunniteltava
tulvareittiä kohti viettäväksi.

Tulvareitti kiinteistön alueella, nuoli
osoittaa viettosuunnan

Pihan viettosuunta

B Lisätty merkinnät kiinteistön tulvareitistä ja pihan viettosuunnista. 25.11.21 PPaa

MUOKATTU RAKENNUSSUUNNITELMAN
ASEMAPIIRROKSESTA 25.11.2021
(kuvaan lisätty merkinnät tulvareitistä
kiinteistön pihalla ja pihan viettosuunnista)

Ramboll / Päivi Paavilainen

-----------------------------------*




