
Asuinrakennukset tulee rakentaa ulkomuodoiltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään
samankaltaisiksi. Julkisivujen pääasiallisen materiaalin tulee olla poltettu tumma tiili tai
yhtenäinen rappaus. Meluesteistä vähintään 50% pitää olla kirkasta läpinäkyvää lasia.

Rakennusten julkisivu Uudenmaantien puolella tulee jakaa osiin siten, että yksittäisen
julkisivun osan pituus saa olla korkeintaan 8 metriä. Julkisivun osien välillä tulee olla

Rakennusten asunnoista korkeintaan 20 % saa olla sellaisia, joista aukeaa ikkunoita vain
sellaiseen suuntaan jossa päiväajan ekvivalentti melutaso ylittää 60 dBA.

Mikäli asunnon ainoa parveke sijaitsee sellaisella osalla rakennusta, jossa päiväajan
tulee parveke varustaa tiivistetyllä parvekelasituksella.

Mikäli tiivistetyn parvekkeen pinta-ala on korkeintaan 15 m2 suuruinen ja sen
parvekelasitukset ovat riittävästi avattavia, ei sitä lasketa kerrosalaan. Parvekkeet saavat

Rakennusalalle saa rakentaa osittain maanalaisen autojen pysäköintikerroksen, johon saa
sijoittaa myös asuntojen varastotiloja, yhteiskäyttötiloja, teknisiä tiloja ja väestönsuojia.
Mikäli pysäköintikerroksen päällä oleva pihataso sijaitsee korkeuden +31,5 alapuolella, ei
pysäköintikerrosta lasketa kerrosalaan. Pysäköintitilan ajorampista korkeintaan 50 % saa
sijaita rakennusalueen ulkopuolella. Pysäköintitilan ilmanvaihdon laitteet tulee sijoittaa
rakennusmassojen yhteyteen rakennusalalle tai osaksi asemakaavassa velvoitettua

Osittain maanalaisen autosuojan yläpuoli tulee tehdä viihtyisäksi piha-alueeksi. Autosuojan
yläpuolella tulee olla istutusaltaita vähintään 30 % kannen pinta-alasta sekä puita ja
tasoon upotettuja puille soveltuvia istutusaltaita vähintään 3 kappaletta. Pihakannelle tai
rakennusten välittömään läheisyyteen tulee rakentaa liikenteen melulta suojattuja leikki- ja

Alueelle ei saa rakentaa eikä istuttaa aitoja rakennusalan ulkopuolelle.

Istutettavaksi alueeksi merkityllä tontin osalla oleva puusto tulee mahdollisuuksien mukaan
säilyttää. Rakennustöiden ja mahdollisten johtotöiden yhteydessä tulee työ suunnitella siten,

Tontin huoltoajoa ja muuta ajoneuvoliikennettä ei saa järjestää istutettavaksi alueeksi

Rakentamisen aiheuttamasta olevien putkien ja johtojen siirrosta vastaa rakentaja omalla

Autopaikkoja on rakennettava 1 ap / 85 k-m2 sekä lisäksi 1 ap / 7 asuntoa. Autopaikat

MUUT MÄÄRÄYKSET:

AK-1 korttelialueen koillispuolella sijaitsevan virkistysalueen maanpintaa voidaan korottaa 10 metrin
etäisyydelle tontin rajasta, kuitenkin siten että korotus ei saa olla suurempi kuin 30 senttiä ja
korotuksen tulee luontevasti liittyä ympäröiviin alueisiin. Korotus ja korotetun osan maanpinta tulee
toteuttaa viheralueista vastaavan viranomaisen hyväksymällä tavalla.

Katualueella sijaitsevat pysäköintialueet on jaettava pieniin kokonaisuuksiin, joissa saa olla korkeintaan
10 autopaikkaa rinnakkain. Kokonaisuudet on erotettava toisistaan istutusalueella.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolle rakennukset ja melulta suojaavat
rakenteet on rakennettava yhteen niin, että ne suojaavat piha-aluetta
liikennemelulta. Leikki- ja oleskelupihan ekvivalentti melutaso ei saa ylittää
päiväsaikaan 55 dBA. Rakennuslupavaiheessa tulee esittää laskelma piha-alueen

Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvo-
liittymää.

Näkemäalueeksi varattu alueen osa.

toteutuvasta melutasosta.

Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.
Osa-alueella rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18
§ (pohjaveden muuttamiskielto) ja ympäristönsuojelulain 8 § (pohjaveden pilaamiskielto).
Ennen vallitsevia oloja muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä on ELY-keskukselle varattava
mahdollisuus lausunnon antamiseen.
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SIJAINTIKARTTA

Asuinrakennukset tulee rakentaa ulkomuodoiltaan, materiaaleiltaan ja väritykseltään
samankaltaisiksi. Julkisivujen pääasiallisen materiaalin tulee olla poltettu tumma tiili tai
yhtenäinen rappaus. Meluesteistä vähintään 50% pitää olla kirkasta läpinäkyvää lasia.

Rakennusten julkisivu Uudenmaantien puolella tulee jakaa osiin siten, että yksittäisen
julkisivun osan pituus saa olla korkeintaan 8 metriä. Julkisivun osien välillä tulee olla
vähintään 1,5 metrin suuruinen ero julkisivupinnassa.

Rakennusten asunnoista korkeintaan 20 % saa olla sellaisia, joista aukeaa ikkunoita vain
sellaiseen suuntaan jossa päiväajan ekvivalentti melutaso ylittää 60 dBA.

Mikäli asunnon ainoa parveke sijaitsee sellaisella osalla rakennusta, jossa päiväajan
ekvivalentti melutaso on yli 55 dBA, tulee parveke varustaa tiivistetyllä parvekelasituksella.
Mikäli tiivistetyn parvekkeen pinta-ala on korkeintaan 15 m2 suuruinen ja sen
parvekelasitukset ovat riittävästi avattavia, ei sitä lasketa kerrosalaan. Parvekkeet saavat
ylittää rakennusalan rajan.

Rakennusalalle saa rakentaa osittain maanalaisen autojen pysäköintikerroksen, johon saa
sijoittaa myös asuntojen varastotiloja, yhteiskäyttötiloja, teknisiä tiloja ja väestönsuojia.
Mikäli pysäköintikerroksen päällä oleva pihataso sijaitsee korkeuden +31,5 alapuolella, ei
pysäköintikerrosta lasketa kerrosalaan. Pysäköintitilan ajorampista korkeintaan 50 % saa
sijaita rakennusalueen ulkopuolella. Pysäköintitilan ilmanvaihdon laitteet tulee sijoittaa
rakennusmassojen yhteyteen rakennusalalle tai osaksi asemakaavassa velvoitettua
meluestettä (jyht).

Osittain maanalaisen autosuojan yläpuoli tulee tehdä viihtyisäksi piha-alueeksi. Autosuojan
yläpuolella tulee olla istutusaltaita vähintään 30 % kannen pinta-alasta sekä puita ja
tasoon upotettuja puille soveltuvia istutusaltaita vähintään 3 kappaletta. Pihakannelle tai
rakennusten välittömään läheisyyteen tulee rakentaa liikenteen melulta suojattuja leikki- ja
oleskelualueita vähintään 10 m2 / asunto.

Alueelle ei saa rakentaa eikä istuttaa aitoja rakennusalan ulkopuolelle.

Istutettavaksi alueeksi merkityllä tontin osalla oleva puusto tulee mahdollisuuksien mukaan
säilyttää. Rakennustöiden ja mahdollisten johtotöiden yhteydessä tulee työ suunnitella siten,
että mahdollisimman vähän puustoa menetetään.

Tontin huoltoajoa ja muuta ajoneuvoliikennettä ei saa järjestää istutettavaksi alueeksi
osoitetun alueen kautta.

Rakentamisen aiheuttamasta olevien putkien ja johtojen siirrosta vastaa rakentaja omalla
kustannuksellaan.

Autopaikkoja on rakennettava 1 ap / 85 k-m2 sekä lisäksi 1 ap / 7 asuntoa. Autopaikat
tulee sijoittaa osittain maan alle tulevaan autotalliin. Autopaikoista korkeintaan 5 % saa olla
pihapysäköintipaikkoja. Pihapysäköintipaikat tulee sijaita tontin kaakkoisosassa.

MUUT MÄÄRÄYKSET:

AK-1 korttelialueen koillispuolella sijaitsevan virkistysalueen maanpintaa voidaan korottaa 10 metrin
etäisyydelle tontin rajasta, kuitenkin siten että korotus ei saa olla suurempi kuin 30 senttiä ja
korotuksen tulee luontevasti liittyä ympäröiviin alueisiin. Korotus ja korotetun osan maanpinta tulee
toteuttaa viheralueista vastaavan viranomaisen hyväksymällä tavalla.

Katualueella sijaitsevat pysäköintialueet on jaettava pieniin kokonaisuuksiin, joissa saa olla korkeintaan
10 autopaikkaa rinnakkain. Kokonaisuudet on erotettava toisistaan istutusalueella.

AK-1

KL-1

VP/s

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Alueen nimi.

Katu.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue.

Puisto.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

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

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa kiviliikkeiden myynti-, varasto- ja
toimistorakennuksia.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa kukkakioskin.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa myyntikatoksen.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Istutettava alueen osa.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sijainniltaan ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Maanalainen tila.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti.

Virkistysalueen osa, jolla melutaso ylittää Valtioneuvoston virkistysalueille
asettamat melutason enimmäisohjearvot.

Merkinnän osoittaman rakennusalan sivun puolella rakennuksen ulkoseinien,
ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonaisääneneristävyyden liikennemelua
vastaan tulee olla desibeleinä (dBA) vähintään merkinnässä näytetyn luvun
suuruinen.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolle rakennukset ja melulta suojaavat
rakenteet on rakennettava yhteen niin, että ne suojaavat piha-aluetta
liikennemelulta. Leikki- ja oleskelupihan ekvivalentti melutaso ei saa ylittää
päiväsaikaan 55 dBA. Rakennuslupavaiheessa tulee esittää laskelma piha-alueen

Puisto, jolla ympäristö säilytetään.

Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvo-
liittymää.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Näkemäalueeksi varattu alueen osa.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Korttelialueelle saa rakentaa enintään 100 k-m2 suuruisia rakennuksia tonttia kohden.
Rakennusalueelle saa lisäksi rakentaa avokatoksia. Maanpäällistä kellarikerrosta ei sallita.
Rakennukset tulee sopeuttaa olemassa oleviin rakennuksiin korkeudeltaan, väreiltään ja
materiaaleiltaan. Alueen mainosten tulee olla hillittyjä ja hautausmaan luonteeseen sopivia.

toteutuvasta melutasosta.

Ääneneristävyyttä voidaan alentaa, mikäli alempi tarve osoitetaan
melulaskennalla.

Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.
Osa-alueella rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18
§ (pohjaveden muuttamiskielto) ja ympäristönsuojelulain 8 § (pohjaveden pilaamiskielto).
Ennen vallitsevia oloja muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä on ELY-keskukselle varattava
mahdollisuus lausunnon antamiseen.

64

VP

ET

3

Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/tonttijaonmuutos: VASARAMÄKI-63.-3 ja 4.
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ILMAKUVA SIJAINTIKARTTA

Katualueella sijaitsevat pysäköintialueet on jaettava pieniin kokonaisuuksiin, joissa saa olla korkeintaan
10 autopaikkaa rinnakkain. Kokonaisuudet on erotettava toisistaan istutusalueella.

ASEMAKAAVANMUUTOS KOSKEE:

Kaupunginosa: 023 VASARAMÄKI HAMMARBACKA

Korttelit: 63-65 63-65

Kadut: Hautakivenkatu Gravstensgatan
Seppelkuja Kransgränden
Uudenmaantie osa Nylandsvägen del

Hautakivenpolku Gravstensstigen
Paasipolku Gravhällsstigen

Virkistysalueet: Hautuumaanpuisto Begravningsparken
Kalmistonpuistikko Begravningsskvären
Villenpuisto osa Wilhelmsparken del

Liikennealue: Vanhan hautausmaan paikoitusalue Gamla begravningsplatsens parkeringsområde

ASEMAKAAVANMUUTOKSELLA MUODOSTUVA TILANNE:

Kaupunginosa: 023 VASARAMÄKI HAMMARBACKA

Korttelit: 63-65 63-65

Kadut: Hautakivenkatu Gravstensgatan
Seppelkuja Kransgränden
Seppelkatu Kransgatan
Uudenmaantie osa Nylandsvägen del

Hautakivenpolku Gravstensstigen
Paasipolku Gravhällsstigen

Virkistysalueet: Hautuumaanpuisto Begravningsparken
Kalmistonpuistikko Begravningsskvären
Seppelpuisto Kransparken
Villenpuisto osa Wilhelmsparken del
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(1284/99) vaatimukset.
Kaavoituksen pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 206 §:n nojalla säädetyn kaavoitusmittausasetuksen

LUONNOS
Utkast

Osoite
Adress

Työnimi
Arbetsnamn

EHDOTUS
Förslag

TURKU
ÅBO

Kaupungingeodeetti
Stadsgeodet

Piirtäjä
Ritare Beredare

Valmistelija

Lainvoimainen
Vunnit laga kraft

Diarienummer
Diarionumero

Detaljplanebeteckning
Asemakaavatunnus

Planläggningsbaskartan uppfyller kraven i förordningen om planläggningsmätning (1284/99), som givits med stöd av 206 §
markanvändnings- och bygglagen (132/99).

Skala
Mittakaava

Godkänd av MPN
YKL hyväksynyt

Detaljplanedirektör
Asemakaavapäällikkö

Godkänd av MPN
YKL hyväksynyt

Stadssekretare
Kaupunginsihteeri

Godkänd av stadsfullmäktige
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

ÅBO STADS MILJÖ- OCH PLANLÄGGNINGSBYRÅ / DETALJPLANEKONTORET
TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSVIRASTO / ASEMAKAAVATOIMISTO

1:1000

14.9.2010

14/2010

9250-2007

28.9.2010 §483

4.8.2012

14.11.2011 § 203

24.5.2011

23.8.2011 §351 Vastine 24.10.2011 §433

Oscu UurasmaaVirve Neesfeld

Timo Hintsanen

Muutettu 10.10.2011, muistutus
Muutettu 1.8.2011, laus.

23.5.2011

"Villenpuisto"

Hautakivenkadun ympäristö

ÅBOTURKU

15.2.2010 alkaen käytämme suunnittelutyössä EUREF-FIN- tasokoordinaattijärjestelmää sekä N2000- korkeusjärjestelmää.

Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/tonttijaonmuutos: VASARAMÄKI-63.-3 ja 4.

Merkintöjen selite:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota

Aiemman, poistuvan kaavan numero ja vahvistuspäivämäärä.

otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta
aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset poistuvat.
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