
Tehokkuusluku, eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennuksen korkeus maanpinnasta mitattuna.

pakottavaa syytä hävittää.
kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa ilman 
tai historiallisen kaupunkirakenteen ja -kuvan säilymisen 
Rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas 
Suojeltava rakennus

sopeutuvalla uudisrakennuksella.
katsotaan välttämättömäksi, on se korvattava ympäristöön 
kunnossa. Jos rakennus tuhoutuu tai sen purkaminen 
kannaltatärkeä rakennus, joka tulee säilyttää ja pitää 
Historiallisen kaupunkirakenteen ja -kuvan säilymisen 
Suojeltava rakennus

e=0,50
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kotimaisia havuipuita.
voidaan katsoa tyypilliseksi. Saaren keskiosille voidaan istuttaa 
Ranta-alueille sopivaa on tervaleppä ja koivu. Myös metsävaahtera 
teenomaista puustoa. Erikoisia ulkomaisia puulajeja on vältettävä. 
Tontin käyttämättömille osille on istutettava ympäristölle luon-

rikottu pinta on peitettävä kasvualustaksi sopivalla maalla.
Avokallion louhintaa saa suorittaa vain erityisestä syystä. Tällöin 

tehdä suoraan kadulta.
istutettava lehtipuita. Vain eritysestä syystä saa sisäänkäynnin 
varustettava peittomaalatulla puuportilla.Tonttiaidan viereen on 
korttelin perinteinen aitaustapa. Aidassa olevat kulkuaukot on 
korkeus on 80-120cm tai pensasaidalla ottaen huomioon jokaisen 
Tontit on aidattava peittomaalatulla säle- tai lauta-aidalla, jonka 

peltiä tai huopaa.
enintään 45 cm. Katteena tulee käyttää maalattua tai pinnoitettua 
olla 25  - 40  . Räystään ulkonema seinän päätytasosta saa olla 
rakennuksissa voi olla myös pulpettikatto. Kattokaltevuuden tulee 
Asuinrakennuksissa tulee olla harja- tai aumakatto. Talous-

teellisen palosuojelun asettamat vaatimukset.
maalattava. Rakenteissa on kuitenkin otettava huomioon raken-
Rakennusten julkisivumateriaalina tulee olla puu, joka on peitto-

yksinkertaista perinteistä rakennustapaa.
Uudisrakennukset tulee sijoittaa ympäristöönsä noudattamalla 

ja puitejakoa sekä sijoitustapaa.
rakennuksen harjan ja räystään korkeutta, ikkunoiden kokoa 
Rakennusta laajennettaessa on pyrittävä noudattamaan vanhan 

taikka muulla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvalla tavalla.
ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan joko entistäen 
rakennustavasta poikkeavia muutoksia, on rakennus-, korjaus- 
ta merkittävä luonne säilyy. Mikäli aiemmin on tehty perinteisestä 
olla sellaisia, että rakennuksen ominaispiirteet  ja miljöön kannal-
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee 

että toimenpide samalla edistää vanhan miljöön säilymistä.
määräyksistä on rakennuslautakunnan erityisesti katsottava, 
ja asetuksen säädöksistä tai paloturvallisuuteen liittyvistä 
huonekorkeudesta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain 
olevasta säädetystä rakentamattomasta vähimmäisalasta, 
sistä, kuten rakennusalan muutoksista, pääikkunan edessä 
vähäisiä poikkeuksia uudisrakentamista koskevista määräyk-
Myöntäessään maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n nojalla 

muita luvanvaraisia toimenpiteitä.
leisista julkisivuista. Määräys koskee soveltuvin osin myös 
1:200 mittakaavaiset kaaviot naapurirakennusten kadunpuo-
117 §:ssä säädettyjen seikkojen selvittämiseksi liitettävä 
Rakennuslupahakemukseen on maankäyttö- ja rakennuslain 

ja miljöötä turmella.
hakokonaisuuteen ja ettei alueen historiallista omaleimaisuutta 
tää erityistä huomiota siihen, että hanke soveltuu katu- ja pi-
luvanvaraisia toimenpiteitä koskevaa hakemusta tulee kiinnit-
Rakennuslautakunnan tai rakennustarkastajan harkitessaan 

toimenpiteeseen lupaa.
misestä, ellei rakennuslautakunta tätä ennen ole myöntänyt 
ryhtyä ennenkuin kuusi kuukautta on kulunut ilmoituksen jättä-
rakennuslautakunnalle kirjallinen ilmoitus. Purkamiseen ei saa 
Jokaisen rakennuksen tai sen osan purkaminsesta on tehtävä 

suhteen tulee olla välillä 3/4 .. 1/4. 
nusten enintään 6 m. Asuinrakennusten leveyden ja pituuden 
kimääräinen runkosyvyys saa olla enintään 10 m ja talousraken-
kokonaispituus saa olla enintään 25 m. Asuinrakennusten kes-
Rakennusten tai yhteenlaskettujen asuinrakennusten julkisuvun 

tekemiseen on hankittava naapurin suostumus.
sijoittaa asuin- tai työhuoneen pääikkunaa. Muunkin ikkunan 
puritontin rakennusalan rajaa, ei rajan puoleiseen seinään saa 
tai kahdeksaa metriä lähemmäksi asemakaavan mukaista naa-
Rakennettaessa neljää metriä lähemmäksi naapuritontin rajaa 

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Tontin numero.

Kadun nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Yleisen tien alue.

Eri kaavamääräysten alaisten alueen osien välinen raja.

 

Liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialue.

laitosten alue. 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja

 
jatkuvaa raskasta liikennettä tai muuta häiriötä.
ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman pilaantumista,
Korttelialueelle ei saa sijoittaa toimintaa, joka aiheuttaa
ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla 

laa vähintään 10 % asuinhuoneistojen pinta-alasta.
Asuintonteille on varattava yhtenäistä leikki- ja oleskeluti-

3 m vahvistettavan kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva

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

Tilan numero.4:204

LEIRITIE

Erillispientalojen korttelialue

Rakennusala. 

Hautausmaa-alue.

Autopaikkojen korttelialue

124

Maa- ja metsätalousalue.

AO

AM

AK

YO

YU

T

TY

M

EH

EV

VP

VL

LPA

LT

LR

ET

sr-1

sr-2

 

kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa 
Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka 

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

Asuinkerrostalojen korttelialue.

yhteydessä.
osoitetun rakennusoikeuden määrittelevän määräyksen 
prosenttiosuutena korttelin kokonaiskerrosalasta (pk %) kortteliin 
kerhohuoneistolle. Tilojen enimmäismäärä on ilmaistu 
Korttelialueelle saa sijoittaa tiloja lasten päivähoidolle tai 

enimmäismäärä on 200 kerrosalaneliömetriä.
päivittäistavarakaupan tai siihen verrattavien tilojen 
huoltoasemarakennusta varten. Rakennukseen sijoittuvien 
käyttää lh-merkinnällä varustetulle rakennusalalle sijoitettavaa 
Korttelialueelle osoitetusta kerrosalasta saa enintään 800 m² 

Maatilojen talouskeskusten korttelialue

MT Maatalousalue.

Lähivirkistysalue.

Suojaviheralue.

Rautatiealue.

KLH-2

KLH-1

Liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialue.

SM-1

 
 

neuvoteltava Museoviraston kanssa.suunnitelmista on 
nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja 
muuttaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain 
kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, 
Muinaismuistoalue. Alueella on muinaismuistolailla rauhoitettu 

AK-10

VN

/s Alue, jolla ympäristö säilytetään.

AO/haj Erillispientalojen korttelialue.

toteuttamiseen.
palvelutoimintojen, kuten peseytymis- ja oleskelutilojen 
alueelle sijoitettavan raskaan liikenteen levähdysalueen 
Korttelialueelle osoitetusta kerrosalasta tulee 10 % käyttää 

ajoneuvoyhdistelmälle.
jolle tulee sijoittaa paikoitustilat vähintään 50 raskaanliikenteen 
Korttelialueelle tulee sijoittaa raskaan liikenteen levähdysalue, 

verrattavien tilojen enimmäismäärä on 200 kerrosalaneliömetriä.
Rakennukseen sijoittuvien päivittäistavarakaupan tai siihen 
liittymättömiä myymälätiloja saa olla enintään 30 %. 
palveluille, kuten ravintola- ja sosiaalitiloille. Toimialaan 
Korttelualue on varattu huoltoasematoiminnoille ja siihen liittyville 

KL-1

KL-2

LTA-2

AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

LV Venevalkama.

saarella vakinaisesti asuvien perinteisiin tarpeisiin.
Rantaniitty. Luonnontilaisena ja avoimena säilytettävä alue 

VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue

EV-1

VL-1

Puisto

niin, että liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä puusto säilyy.
Suojaviheralue. Alueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa sitä 

niin, että liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä puusto säilyy.
Lähivirkistysalue. Alueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa sitä 

VU-1
puusto säilyy.
tai hoitaa sitä niin, että liito-oravan liikkumisen kannalta riittävä 
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Alueen puusto tulee säilyttää 

2 Ohjeellisen tontin / rakennuspaikan numero.

h=15.0

PITÄJÄNSAAREN KAUPUNGINOSAA KOSKEVAT LISÄMÄÄRÄYKSET

rakennusvalvontaviranomaisen lupaa.
maanpinnan korkeusasemaa ei saa muuttaa ilman 
Pitäjänsaaren kaupunginosan korttelin 332 istutettavan alueen osan 

LPA-2
YU-alueet
YO-alueet
TY-alueet
T-alueet
KLH-2
KLH-1
KL-2
KL-1
AO/haj
AO-alueet

AK- ja AR-alueet

Alueille on varattava autopaikkoja seuraavasti: 

1 autopaikka/100 k-m2
1 autopaikka/100 k-m2
1 autopaikka/200 k-m2
1 autopaikka/200 k-m2
1 autopaikka /50 k-m2
1 autopaikka/50 k-m2
1 autopaikka/80 k-m2
1 autopaikka/80 k-m2
2 autopaikkaa/asunto
2 autopaikkaa/asunto

vähintään 1 autopaikka/asunto
1 autopaikka/100 k-m2,

W Vesialue

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

MY Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja

SL Luonnonsuojelualue
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11. Poitsilan kaupunginosa

12. Ruissalon kaupunginosa (uusi)

14. Summan kaupunginosa (uusi)

19. Salmenkylän kaupunginosa (uusi)

20. Husulan kaupunginosa (uusi)

10. Pitäjänsaaren kaupunginosa

7. Tallinmäen kaupunginosa

16. Vilniemen kaupunginosa

- muodostuu kortteli 12 (AO/haj), maa- ja metsätalousaluetta (M) ja yleisen tien aluetta (LT).
Asemakaava

  polkupyöräilylle varatulla tiellä, jolla rakennuspaikalle ajo on sallittu.
- yleisellä pysäköintialueella (LP), maa- ja metsätalousalueella (M) sekä jalankululle ja 
Asemakaavan muutos

21.12.-18.2.2006, 1.2. - 3.3.2006

19.10.200621.12.2005
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- muodostuu uudet kadut Kytövuorentie, Lankamalmintie, Vanha Viipurintie (osa) ja Yläsuontie.
  maatalousaluetta (MT) sekä maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY).
  lähivirkistysaluetta (VL, VL-1), yleisentien aluetta (LT),  maa- ja metsätalousaluetta (M), 
  laitosten aluetta (ET), suojaviheraluetta (EV), urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU, VU-1) 
  (LTA-2), 142-145 (KL-2), 146 (KL-1),  yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
- muodostuu uudet korttelit 134 osa (YU),135 ja 136 (AO/haj), 137 (AM), 138 (KLH-2), 141 osa 
Asemakaava

- kaupunginosan rajan siirto
   alueella (LTA) ja suojaviheralueella (EV)
- Tervaniemenkadun katualueella ja puistoalueella (VP), tavaraliikenneterminaalin kortteli-
Asemakaavan muutos

- muodostuu uusi katu Luotikuja.
  (SL) ja vesialuetta (W).
- muodostuu maa- ja metsätalousaluetta (M), suojaviheraluetta (EV, EV-1), luonnonsuojelualuetta 
Asemakaava

  pyöräilylle varattu Pönkämäentien katualue, jolla on tonteille ajo sallittu.
- muodostuu uudet kadut Paavonpolku, Matinkuja, Vuoksenkuja (osa) sekä jalankululle ja 
  lähivirkistysaluetta (VL), maa- ja metsätalousaluetta (M) ja yleisen tien aluetta (LT).
  181 (AO/haj), 182 (YO), 183 (KLH-1), 184 ja 185 (KL-1),  suojaviheraluetta (EV) ja 
- muodostuu kortelin 104 (AO) osa, uudet korttelit 176-178 (AO/haj), 179 ja 180 (AO/haj, AM), 
Asemakaava

  
  urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU-1), suojaviheraluetta (EV-1), yleisen tien aluetta (LT) .
- muodostuu uudet korttelit 139 (TY) ja 140 (T,TY), 141 osa (TY, LTA-2), lähivirkistysaluetta (VL-1),
  Lehtorintien, Kiekkokujan, Murskekujan ja Perähaantien katualueilla.
  hiihto- ja kuntourheilualueella (UHK) sekä Knaapinpolun, Rovastinpolun, Kanttorinpolun, 
  ryhmäpuutarha-alueilla (MR), suojaviheralueella (EV), urheilu- ja virkistyspalvelujen alueella (VU),
  163 (AL, TY), 164 (AL), 165 (TY), lähivirkistysalueilla (VL), puutarha-alueella (MP), 
- kortteleissa 123-125, 127, 129-131 (AO), 126, 128 (AR), 134 (YU), 161 (AL, T, TY), 
Asemakaavan muutos

  (LR) sekä maa- ja metsätalousaluetta (M).
  alue (SM-1), luonnonsuojelualuetta (SL), vesialuetta (W), yleisen tien aluetta (LT), rautatiealuetta 
  yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET), muinaismuisto-
  aluetta (VU-1), puistoaluetta (VP), lähivirkistysaluetta (VL, VL-1), suojaviheraluetta (EV, EV-1), 
- muodostuu uudet korttelit 67 osa (AO), 96 (AR), 97-98 (AO), Urheilu- ja virkistyspalvelujen 
  Sarapolun, Ruokotien ja Kiilinkujan katualueilla.
  sekä Puutarhurintien, Jaakonkujan, Pirkantien, Hummeritien, Kaislatien, Jeltintien, Varpupolun, 
  rakennusten ja laitosten korttelialueella (YT), maatalousalueella (M), maanviljelysalueella (MV) 
  liikennealueella (LT), rautatiealueella (LR), pysäköimisalueella (LP),  kunnallisteknillisten 
  alueella (UHK), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella (ET), 
  palloiluaueella (UP), luonnontilassa säilytettävällä puistoalueella (PL), hiihto- ja kuntourheilu-
  67 osa (AO), lähivirkistysalueella (VL), puistoalueella (P), ohjeellisella leikkikenttäalueella (UL), 
- kortteleissa 24-30 (AO), 59-61 (AO), 62 (AO,AR), 62A (AOR), 64-65A (AO), 66 (AO, AM) sekä 
Asemakaavan muutos

  katualue, jolla on tonteille ajo sallittu.
- muodostuu uusi katu Korimäentie (osa) sekä jalankululle ja pyöräilylle varattu Brandstakantien 
  maatalousaluetta (MT), vesialuetta (W) ja yleisen tien aluetta (LT).
- muodostuu lähivirkistysaluetta (VL), suojaviheralueita (EV), maa- ja metsätalousaluetta (M), 
Asemakaava

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

- kaupunginosan rajan siirto.

- muodostuu Kekkosenkadun jatke ja Rajatie.
  tien alue (LT).
  yhdyskuntateknistä  huoltoa palvelevien  rakennusten ja laitosten alue (ET) sekä yleisen 
- muodostuu korttelin 7162 osa (AO, AO/s), kortteli 197 (AO), lähivirkistysalueita (VL), 
Asemakaava

  Kekkosenkadun katualueilla.
- korttelissa 7162 (AO-2), puistoalueella (P) sekä Törnerinkadun, Merilinnunkadun ja 
Asemakaavan muutos

- kaupunginosan rajan siirto

  venevalkama-aluetta (LV) ja Helsingintien katualuetta.
- muodostuu korttelin 332 osa (AO), vesialuetta (W), rantaniittyaluetta (VN), puistoaluetta (VP) ja 
Asemakaava

- muodostuu Merikadun jatke ja Luotsikatu.
  alue (ET) suojaviheralue (EV), rantaniitty (VN), yleisen tien alue (LT) sekä venevalkama-alue (LV).
- muodostuu korttelit 332, 333, 334 (AO) sekä muinaismuistoalue (SM-1), energiahuollon 
  menkadun ja Varvinkadun katualueilla.
  suoja- ja näkemäalueella (LT), vesialueella (W) sekä  Saarenkadun, Soutajankadun, Tervanie- 
- kortteleissa 310, 321 ja 323 (AO), puistoalueella (VP), rantaniittyalueella (VN), kauttakulkutie, 
Asemakaavan muutos

muutos ja kortteleihin 332, 333 ja 334 erillinen sitova tonttijako.
Maankäyttö- ja rakennuslain 78 §:n mukainen erillinen sitova tonttijaon 
Pitäjänsaaren kaupunginosan kortteleihin 310, 321 ja 323 laaditaan 

on kielletty.
Jäteveden tai siihen verrattavan nesteen imeyttäminen maahan 
kertyvät hulevedet on ohjattava kaupungin viemärijärjestelmään. 
varmistamiseksi. Kestopäällysteisiltä pysäköinti- ja piha-alueilta 
rakennuspaikalla pohjaveden riittävän muodostumisen 
sadevesiviemäriin ja vedet on imeytettävä maaperään 
sadevedet ohjattava erilliseen kiinteistökohtaiseen 
Pohjavesialueilla sijaitsevilla korttelialueilla on katoilta kertyvät 

järjestelyin.
vesihuolto tulee toteutettaa ensisijaisesti kiinteistökohtaisin 
piharakennukset punamullan sävyisellä maalilla. Rakennusten 
syytä ole, päärakennus tulee maalata peittomaalilla, 
julkisivujen tulee olla pääasiassa lautaverhoiltuja. Ellei erityistä 
yhteyteen ei ole toiminnallisesti välttämätöntä. Rakennusten 
piharakennuksiin, mikäli niiden rakentaminen asuinrakennuksen 
kyläkuvan luomiseksi. Varasto- ja työtilat tulee sijoittaa erillisiin 
tulee noudattaa perinteistä rakentamistapaa sopusointuisen 
sijoittelussa, mitoituksessa, rakentamisessa ja ulkovärityksessä 
yksi enintään kaksiasuntoinen asuinrakennnus. Rakennusten 
muodostuvalle kyläasutukselle. Yhdellä rakennuspaikalla saa olla 
Alue varataan erillispientaloista ja erillisistä piharakennuksista 

niiden ohjaamista kaupungin viemäriverkostoon. 
hulevedet on johdettava hiekan- ja öljynerotuskaivoon ennen 
vettä läpäisemättömällä materiaalilla ja alueelta kertyvät 
ulkopuolella. Ajoneuvojen paikoitusalueet on päällystettävä 
Ajoneuvojen huolto ja pesu tulee tehdä pohjavesialueen 
perävaunuja, joita käytetään em. aineiden kuljettamiseen. 
säilyttää pohjavedelle haitallisia aineita eikä ajoneuvoja tai 
Pohjavesialueelle sijoittuvalla korttelin osa-alueella ei saa 

varmistamiseksi.
rakennuspaikalla pohjaveden riittävän muodostumisen 
sadevesiviemäriin ja vedet on imeytettävä maaperään 
sadevedet ohjattava erilliseen kiinteistökohtaiseen 
Pohjavesialueilla sijaitsevilla korttelialueilla on katoilta kertyvät 

Tavaraliikenneterminaalin korttelialue.

- muodostuu uudet katualueet Korimäentie (osa) ja Töytärintie.
  sekä maa- ja metsätalousaluetta (M).
  (EV), hautausmaaaluetta (EH), yleisen tien aluetta (LT), rautatiealuetta (LR), vesialuetta (W) 
  ja 48 (AM), lähivirkistysaluetta (VL), urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU), suojaviheraluetta 
- muodostuu uudet korttelit 32 (AK), 33 (AO), 42 (AO), 43 (AO, AR), 44-46 (AO), 47 (LPA) 
  maatalousalueella (M).
  puistoalueilla (P, VP), yleisurheilukenttäalueella (UU), hautausmaa-alueella (H) ja 
  33 (AO), 34 (AL), 35A (AK), 35B (AO), 36, 37 (AK), 38-41 (AO), pysäköimisalueella (LP), 
- kortteleissa 17 (AO, AR), 17A (AO), 17B (AO, AR), 19 (YO), 25, 27, 27A, 28, 30, 30A, 31, 
Asemakaavan muutos

30.10.-1.12.2006

on ohjattava kaupungin viemärijärjestelmään. 
Kestopäällysteisiltä pysäköinti- ja piha-alueilta kertyvät hulevedet 
pohjaveden riittävän muodostumisen varmistamiseksi. 
viemäriin ja vedet on imeytettävä maaperään rakennuspaikalla 
sadevedet ohjattava erilliseen kiinteistökohtaiseen sadevesi- 
Pohjavesialueilla sijaitsevilla korttelialueilla on katoilta kertyvät 

rakennettava kaksi metriä korkea umpinainen aita. 
arvokkaassa maisemassa. Ulkovarastojen näkösuojaksi on 
Summanjoen ja Sippolanjoen laaksojen valtakunnallisesti 
julkisivumateriaalien tulee olla sellaisia, että ne eivät korostu 
15.00 metriä.Rakennusten ulkomuodon, värityksen ja 
myymälää. Rakennusten julkisivun korkeus saa olla enintään 
myymälätiloja. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan 
Alueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan 

Liikerakennusten korttelialue.

kaupungin viemärijärjestelmään.
pysäköinti- ja piha-alueilta kertyvät hulevedet on ohjattava 
hulevesien valumien hallitsemiseksi. Kestopäällysteisiltä 
pohjaveden riittävän muodostumisen varmistamiseksi ja 
sadevesiviemäriin, josta vedet on imeytetään maaperään 
sadevedet ohjattava kaupungin viemärijärjestelmään erilliseen 
Pohjavesialueilla sijaitsevilla korttelialueilla on katoilta kertyvät 

korkea umpinainen aita. 
Ulkovarastojen näkösuojaksi on rakennettava kaksi metriä 
laaksojen valtakunnallisesti arvokkaassa maisemassa. 
sellaisia, että ne eivät korostu Summanjoen ja Sippolanjoen 
ulkomuodon, värityksen ja julkisivumateriaalien tulee olla 
julkisivun korkeus saa olla enintään 15.00 metriä. Rakennusten 
saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälää. Rakennusten 
korttelialueella rakentaa enintään 30 % kerrosalasta. Alueelle ei 
myymälätiloja sekä toimistotiloja. Toimistotiloja saa 
Alueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan 

Liikerakennusten korttelialue.

Haminan vesihuoltolaitos 7.12.2006,  Haminan rakennuslautakunta 13.12.2006, Haminan ympäristölautakunta 7.12.2006.

Kymenlaakson Sähkö Oy 29.11.2006, Kymenlaakson pelastuslaitos 24.11.2006, Ratahallintokeskus 8.11.2006,  

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 7.12.2006,  Tiehallinto 8.12.2006, Museovirasto 7.12.2006, Haminan Energia Oy 8.12.2006,  

lainvoiman
Saanut

muutos.
Maankäyttö- ja rakennuslain 78 §:n mukainen erillinen sitova tonttijaon 
Tallinmäen kaupunginosan korttelin 7162 tonteille 1, 2 ja 3 laaditaan 

Tark. 29.1.2007

29.1.2007

6.2.2007 KHO 14.10.2008

ALUEELLA
JA KAUPUNGIN SISÄÄNTULOTEIDEN LIIKENNEKÄYTÄVIEN
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VALTATIEN 7

MERKKIEN SELITYKSET JA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET

Määräykset 427

1

 ## 

pp

pp/t

a

e

LT-pp

pp/t-1

pv-1

liikkumisen kannalta riittävä puusto säilyy.
niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut sekä 
levähdyspaikkoja. Alueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa sitä 
perusteella suojeltuja liito-oravien lisääntymis- tai 
Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n 

ma-1

nat-1

ma-LT

Istutettava alueen osa.

ajoneuvoliittymää.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestaa

luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:ssä.
Alueen suojeluarvojen huomioon ottamisesta on säädetty 
suojeluohjelmaan.
Alue sisältyy myös valtakunnalliseen lintuvesien 
lintuvesikohde. Alueen suojeluperusteena on lintudirektiivi. 
Kirkkojärvi (FI0403001) on kansainvälisesti merkittävä 

Natura 2000 verkostoon kuuluva alue.

hallintasuunnitelma.
rakennusjärjestyksen mukainen pohjaveden 
rakennushankkeen yhteydessä laadittava kaupungin 
Pohjavesialueilla sijaitsevilla korttelialueilla on 

riittävän suojakerroksen paksuudesta.
kunnostettava ennen rakentamista. Samalla on huolehdittava 
Pohjavesialueille sijoittuvat entiset soranottoalueet on 

kuin varastoitavan aineen määrä.
suoja-altaaseen. Suoja-altaan tilavuuden tulee olla suurempi 
sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle katettuun 
muun vaarallisen aineen säiliö on välttämätön, on se 
ei tule sijoittaa pohjavesialueille. Mikäli öljy-, polttoaine- tai 
Polttonesteen jakeluasemia tai vaarallisten aineiden säiliöitä 

takia ei saa aiheutua haitallista pohjaveden purkautumista.
muutoksia pohjaveden pinnankorkeuteen. Rakentamisen 
siitä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä 
Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei 

(I-luokka).
Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue 

ea-1

sen suoja-alueet
Virkistysalueen latuverkostoon liittyvä ampumarata-alue ja 
Ampumarata-alue

Johtoa varten varattu alueen osa.

maisemakuvaan soveltuvaa rakentamistapaa.
edistää. Alueen rakentamisen tulee noudattaa 
arvokkaiden laitumien ja niittyjen säilymistä hoidettuna tulee 
viljelykäytössä tai muuten avoimina sekä luonnoltaan 
5.1.1995). Maisemaltaan arvokkaiden peltojen säilymistä 
Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot (VN periaatepäätös 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katualue.

Ajoyhteysajo

y

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

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.

pj Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

a

Katu

Eritasoristeys

e

w-1 Kortteli- tai muun alueen osana oleva vesialue.

Alueen ylittävä kulkuyhteys.

Alueen alittava kulkuyhteys.

Eritasoristeys.

oltava vähintään 35 dB(A). 
rakenteiden ääneneristävyyden  liikennemelua vastaan on 
rakennuksen  ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden 
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten 

Yleiseen tiehen kuuluva jalankulku- ja polkupyörätie.

max 55 dBA

Ulkoilureitti.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

luo-1

Liikennetunneli.

ajo on sallittu. Avokalliota ei saa louhia.
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille 

vk Leikkipuisto

35 dBA

max 55 dBA

max 55 dBA

1,5 m:n korkeudella saa olla korkeintaan 55 dBA. 
päiväajan keskimelutaso viereisen korttelialueen pihamaalla 
meluvallilla tai muulla melua estävällä rakenteella niin, että 
Merkintä osoittaa, että liikennealue on varustettava 

korkeudella saa olla korkeintaan 55 dBA. 
keskimelutaso viereisen korttelialueen pihamaalla 1,5 m:n 
tai  muulla melua estävällä rakenteella niin, että päiväajan 
Merkintä osoittaa, että katualue on varustettava meluvallilla 

1,5 m:n korkeudella saa olla korkeintaan 55 dBA. 
päiväajan keskimelutaso viereisen korttelialueen pihamaalla 
meluvallilla tai  muulla melua estävällä rakenteella niin, että 
Merkintä osoittaa, että korttelin piha-alue on suojattava 


