
osoitetaan etteivät ohjearvot ylity.  

rakennuslupaa, tulee esittää meluselvitys, jolla 

eiden melutason ohjearvot eivät ylity. Haettaessa 

koituksenmukaisesti siten, että ulko-oleskelualu-

keet on suojattava meluntorjunnan kannalta tar-

väaikainen melutason ohjearvo ei ylity. Parvek-

julkisivun osalle, jolla ulko-oleskelualueiden päi-

huoneiston tulee avautua myös hiljaisemmalle 

yli 65 dB:n päiväaikainen keskiäänitaso, asuin-

lun ohjearvot ylity. Mikäli julkisivuun kohdistuu 

parvekkeita, tulee ne lasittaa siten, etteivät me-

vuille, joissa ylittyy 55 dB melutaso, sijoitetaan 

asettamia ohjearvoja. Mikäli rakennusten julkisi-

tojen sisätilojen melutaso ei ylitä valtioneuvoston 

Rakentaminen tulee toteuttaa siten. että asun-

oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity. 

seen siten, että valtioneuvoston asettamat ulko-

ja/tai meluesteiden muodostamaan melukatvee-

ki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten 

taantien melualueella. Niiden korttelipihojen leik-

Korttelit 31086 ja 31088 sijaitsevat osaksi Kai-varmistaa. 

sovittaa yhteen ja jalankulkuturvallisuus voidaan 

toittaa siten, että eri liikkumismuodot voidaan 

alue, jolla huoltoajo on sallittu. Yhteys tulee mi-

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 

sena. Huoltoajo on sallittu hulevesipainanteelle. 

sevällä pintamateriaalilla, esim. kivituhkapintai-

VP-1-alueella yhteys tulee toteuttaa vettäläpäi-

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alue. 

verran liiketiloja.

(ehdottomasti) rakentaa annetun kerrosalan 

Rakennusalalle tulee maantasokerroksessa 

määrä kerrosalana.

Rakennusallalle sallittu liiketilojen enimmäis-

Alueelle sijoittuu liito-oravan latvusyhteys (eko-1).

tilaisena, olevaa puustoa ja maastoa säilyttäen.

Puisto. Alue tulee säilyttää pääasiassa luonnon-

sivut tulee rakentaa näyteikkunamaisina.  

kennusten kadunpuoleisten pohjakerrosten julki-

nuksen runkoon nähden pituussuuntaisesti. Ra-

ensisijaisesti/mahdollisuuksien mukaan raken-

nettä oleskelupihan kautta. Tilat tulee sijoittaa 

tään 3,5 m. Tiloihin ei saa järjestää huoltoliiken-

sy kadulta. Kerroskorkeuden on oltava vähin-

tulee suunnitella siten, että niihin on suora pää-

ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Tilat 

eri käyttötarkoitusten mukaisesti on mahdollista 

teuttaa sellaisin lvis-ratkaisuin, että niiden käyttö 

misto-, koulutus-, työ- yms. tiloja. Tilat tulee to-

kivijalkatiloihin saa rakentaa liike-, ravintola-, toi-

Liiketila. Maantason kadun puolelle sijoittuviin 

arkadin alle yhtenäisenä julkisivuun saakka. 

Aukion/kadun pintamateriaalin tulee jatkua 

ulokkeen tulee liittyä luontevasti toisiinsa. 

Ohjeellinen arkadin rakennusala. Arkadin ja 

kulkuturvallisuus voidaan varmistaa. 

kumismuodot voidaan sovittaa yhteen ja jalan-

sallittu. Yhteys tulee mitoittaa siten, että eri liik-

lylle varattu alue, jolla huoltoajo VP-1-alueelle on 

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräi-

jen maanpäällisten kerrosten lukumäärän.  

Jäljempi roomalainen numero ilmoittaa sallittu-

sallittujen maanalaisten kerrosten lukumäärän. 

Suluissa oleva roomalainen numero ilmoittaa 

Pysäköintilaitoksen rakennusala.  

rosalaa (m). 

reiselle rakennusalalle merkittyä liiketilojen ker-

tön kulku. Rakennusalalle voidaan sijoittaa vie-

asuinrakennuksista tulee järjestää sinne estee-

pensasistutuksia. Kansipihaan suoraan liittyvistä 

vehreä ja sinne tulee istuttaa pienpuuryhmiä tai 

oleskelupihaa. Pihakannen tulee olla ilmeeltään 

että se toimii luontevasti osana korttelin yhteistä 

enimmäismäärän. Pihakansi tulee toteuttaa siten, 

numero ilmoittaa sallittujen pysäköintitasojen 

loja palvelevan pysäköintilaitoksen. Roomalainen 

Pihakannenalainen tila, johon saa sijoittaa liiketi-

luontevasti sovitettu kokonaisuus.   

viereistä AK-korttelialuetta täydentävä ja siihen 

townhouse-rakennuksia. Niiden tulee muodostaa 

kennusalalle tulee toteuttaa kytkettyjä rivitalo-/

Kytkettyjen asuinrakennusten rakennusala. Ra-

riittävyys.

nitelmalla voidaan osoittaa hulevesirakenteiden 

yhteydessä esitettävällä hulevesien hallintasuun-

toteutus on mahdollista, mikäli rakennusluvan 

teleiden rakentamisen aloittamista. Vaiheittainen 

sien viivytysalueet tulee toteuttaa ennen AK-kort-

ven mahdollinen ajoittainen tulviminen. Huleve-

Alueen mitoituksessa tulee huomioida myös jär-

ennen hulevesien laskemista Hannusjärveen. 

vyttää ja kiintoaines tulee suodattaa tehokkaasti 

mista Hannusjärveen. Kaikki hulevedet tulee vii-

vesien puhdistus, ennen niiden hallittua laske-

teilla varmistetaan kortteli- ja katualueiden hule-

on suodatusrakenne. Viivytys- ja suodatusraken-

teuttaa luonnonmukaisena kosteikkona, jossa 

varten toteutettava alue. Viivytysalue tulee to-

Ohjeellinen hulevesien viivytystä ja käsittelyä 

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alue.

Osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Kaupunginosan nimi.KAI

31

viiva.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 

poistamista.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

31157

le
alueen osa. 

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu 

Sijainniltaan ohjeellinen ulkoilureitti. 

kerrosluvun.

rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 

Kadun tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

VP-1

HANNUSRANTA

pp

pp/t

jk-1

ma-ajo

ajo

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

m 400

m 

tontille ajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla 

pp/h-1

pp/h-1

Istutettava puurivi.

AK

LPA
(31086,

17600

VIII

m 400

hp Ohjeellinen liiketiloja palveleva huoltopaikka.

ark

jk-2

h

31088)

pp

(1-4, 6-17 §)

Asuinkerrostalojen korttelialue.

yl 500

alueen osa. 

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu ohjeellinen

Katu. (1 §)

(1, 5, 6, 8, 13-14 §)

saa alueelle sijoittaa. 

merot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja 

Autopaikkojen korttelialue. Suluissa olevat nu-

kulku- ja polkupyörätielle.

dalla tulee varmistua riittävistä näkemistä jalan-

osaksi rakennuksen runkoa. Ajoyhteyden koh-

säköiti- ja huoltotilaan. Ajoluiska tulee sijoittaa 

teyden maanalaiseen/pihakannen alaiseen py-

Rakennusalalle saa toteuttaa ohjeellisen ajoyh-

jeellinen alueen osa. 

Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu oh-

mistä jalankulku- ja polkupyörätielle. 

den kohdalla tulee varmistua riittävistä näke-

Ohjeellinen ajoyhteys korttelipihalle. Ajoyhtey-

Päiväkodin sallittu enimmäismäärä kerrosalana.

hu-1

järjestää ajoneuvoliittymää.  

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

vm

u

1 §

ju-1

eko-1

yhteys säilyy.

aukkopaikat täydennysistuttaa siten, että latvus-

yhteytenä. Puusto tulee säilyttää ja mahdolliset 

Alueen osa, jolla puusto toimii liito-oravan latvus-

ka-a

lee kiinnittää erityistä huomioita.

istutuksin. Jalankulkuliikenteen turvallisuuteen tu-

lä korkealuokkaisesti, laadukkain materiaalein ja 

maisena ja hitaasti ajettavana. Alue tulee käsitel-

Ohjeellinen kadun osa, joka tulee toteuttaa aukio-

p-1

le ja istutuksille jää riittävästi tilaa. 

tulee järjestää tehokkaasti siten, että kadun puil-

paikat ja mahdolliset pelastustoimen nostopaikat 

dun yleisilme muodostuu vehreäksi. Pysäköinti-

Kadun reunoille tulee istuttaa puita siten, että ka-

Yleiselle pysäköinnille varattu alue/kadun osa. 

ta korkeutta ja vähintään 2,5 metriä leveyttä.

puolelle tulee jättää vähintään 3,5 metriä vapaa-

kennusalan rakennusoikeuteen. Ulokkeen ala-

kadina. Ulokkeen kerrosala luetaan viereisen ra-

Ulokkeen rakennusala. Ulokkeen voi toteuttaa ar-

luo-1

na alueen hulevesien hallintaa.

Bondaksensuon kosteikko. Kosteiko toimii osa-

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä 

ajolle.

Likimääräinen sijainti pysäköintilaitoksen sisään-

dukkaasti.  

ja se tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti laa-

nusala. Rakennus on sovitettava ympäristöönsä 

Ohjeellinen muuntamon/pumppaamon raken-

tulee korostaa. (u, ark)  

vun osalta. Porrashuoneiden sisäänkäyntejä 

sivujen tulee olla näyteikkunamaisia koko julkisi-

jen vyöhykettä tulee korostaa visuaalisesti. Julki-

puoleisen maantasokerroksen kivijalkatoiminto-

palvelu- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. Kadun-

kimäinen. Maantasokerros tulee varata liike-, 

luokkaista ja rakennuksen tulee olla maamerk-

Rakennuksen arkkitehtuurin tulee olla korkea-

pyöräpysäköinnille tulee osoittaa tilaa ulkotiloissa. 

tavissa olevassa tilassa. Lisäksi lyhytaikaiselle 

pyöräpaikat osalta tulee sijaita katetussa ja lukit-

Kaikki vähimmäismäärän mukaiset asuntojen 

- päiväkodeille 1pp / 100 m²

- liiketiloille 1pp / 50 m²

- toimistoille 1pp / 50 m²

  2pp / asunto

- asunnoille 1pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään 

tava vähintään seuraavasti:

Polkupyörien pysäköintipaikkoja on rakennet-

POLKUPYÖRIEN PYSÄKÖINTIPAIKAT

kaisesti. 

den käytettävyyden kannalta tarkoituksen mu-

Liikkumisesteisten autopaikat tulee sijoittaa nii-

ka lisää kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohden. 

tä 50 autopaikkaa kohden, sen jälkeen yksi paik-

kaksi liikkumisesteisten autopaikkaa ensimmäis-

Muille toiminnoille on rakennettava vähintään 

misesteisten autopaikka 30 autopaikkaa kohden. 

Asunnoille on rakennettava vähintään yksi liikku-

Liikkumisesteisten paikat:

vää osaa ei lasketa autopaikkamitoitukseen.

Asuinkerrostalojen porrashuoneiden 20 m² ylittä-

vähentää 20%:lla.

totuotantoa, voidaan autopaikkoja näiden osalta 

den korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-asun-

Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 vuo-

(LPA). 

asemakaavassa osoitettuihin pysäköintilaitoksiin 

Korttelin kaikki asukasautopaikat tulee toteuttaa 

-1 ap / 75 k-m² toimisto- ja työtilojen kerrosalaa 

-1 ap / 200 k-m² päiväkodin (yl) kerrosalaa

-1 ap / 100 k-m² liiketilojen kerrosalaa

  vähintään 0,5 ap / asunto

-1 ap / 110 k-m² asuntojen kerrosalaa, kuitenkin 

seuraavasti: 

Autopaikkoja on rakennettava vähintään 

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

3 §

4 §

5 §

6 §

7 §

ristösuunnitelman periaatteiden mukaisesti. 

tai asemakaavan yhteydessä laaditun lähiympä-

niihin suoraan liittyvät julkiset alueet on toteutettu 

sitellä samoilla materiaaleilla ja periaatteilla, kun 

Rakentamattomat tontin osat  tulee istuttaa tai kä-

2 §

sijoitetaan asukkaiden ulko-oleskelualueita.  

sa joissa katto toteutetaan viherkattona tai sille 

katto. Kaltevaa kattoa ei edellytetä niissä paikois-

Asuintalojen pääasiallinen kattomuoto on harja-

telissa yhteneväisellä periaatteella toteutettu. 

Rakennusten kattomuodon tulee olla koko kort-

autojärjestelmään.

haltijan tulee osoittaa sitoutuminen yhteiskäyttö-

lun toimivuus kohteessa. Tontin omistajan tai 

pavaiheessa lupaa hakevan tulee esittää palve-

autopaikkojen kokonaismäärästä. Rakennuslu-

kaa kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 %

keintaan 5 autopaikkaa yhtä yhteiskäyttöautopaik-

velvoittavasta autopaikkamäärästä vähentää kor-

asemakaavan vähimmäisautopaikkavaatimuksen 

teiskäyttöautojen käyttömahdollisuuden, voidaan 

muulla tavoin varaavansa yhtiön asukkaille yh-

liittyvänsä yhteiskäyttöautojärjestelmään tai 

Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvästi 

Yhteiskäyttöautopilotti:

tuttaa puin ja pensain.

jonka pinta-ala on vähintään 50 m². Alue tulee is-

julkisivulle tulee tehdä vähintään yksi sisäänveto, 

lissa 31088 AK-korttelialueella, kadun puoleiselle 

rostaa värein, materiaalein tai taideaihein. Kortte-

toja ja niihin liittyviä katutason julkisivuja tulee ko-

Porrashuoneiden sisäänkäyntejä ja niiden edus-

taa sisäänkäynti sekä kadun, että pihan puolelta. 

Asuinrakennusten porrashuoneisiin tulee toteut-

jointiin tulee kiinnittää erityistä huomioita. 

materiaaleihin, väritykseen ja jäsentelyn detal-

Erityisesti alimpien kerrosten julkisivuihin, niiden 

Puuta tulee käyttää julkisivuissa tehosteena. 

dolliset elementtien saumat tulee häivyttää. 

vyinen viereiseen rakennukseen nähden. Mah-

kuitenkin detaljoinniltaan olla erilainen tai erisä-

julkisivujäsentelyn sekä värityksen sävyjen tulee 

Kadun puolella rakennusten ja rakennusalojen 

lipihojen vehreästä ja valoisasta yleisilmeestä.

Julkisivujen luonteen tulee tukea tavoitetta kortte-

puolella voidaan käyttää myös vaaleita sävyjä. 

sen tulee olla taitettuja lämpimiä sävyjä, pihan 

va yhteneväinen korttelijulkisivu. Julkisivuvärityk-

olla yhtenäinen ja niiden tulee muodostaa luonte-

tien puolella julkisivuperiaatteen konseptin tulee 

punkikuvallisesti korkeatasoisesti. Katujen ja rait-

Korttelialueen kaikki julkisivut tulee toteuttaa kau-

KAUPUNKIKUVA JA JULKISIVUT

kupyöräpaikkoja.

Em. tiloja varten ei tarvitse rakentaa auto- ja pol-

  rien säilytystiloja     

- katettuja, rakennukseen integroituja polkupyö-

  osaksi rakennuksen arkkitehtuuria

  tettava luontevasti yhtenäisen kattopinnan alle 

  kittäviä rakennuksen korkeuteen ja ne on sovi-

  aputiloja siten, että vaikutukset eivät ole mer-

  saa sijoittaa rakennuksen teknisiä, yhteis- ja 

- annetun kerrosluvun yläpuolelle tai alapuolelle 

  uloskäytäväporrashuoneet

- yli 8-kerroksisen rakennuksen edellyttämät lisä-

  jatilat 

  vaatimat tekniset tilat ja kuilut sekä väestönsuo-

  tilat ja niihin johtavat ajorampit, talotekniikan 

- jätehuollon ja kiinteistönhoidon tilat, pysäköinti-

  viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta

  kerroksessa, mikäli se lisää porrashuoneen 

- porrashuoneen 20 m² ylittävän osan kussakin 

  yhteistilat

- asuntojen ulkopuoliset varastotilat, asukkaiden 

lisäksi saa rakentaa:

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden 

LISÄRAKENNUSOIKEUS JA YHTEISTILAT

8 §

välisin sopimuksin korttelikohtaisesti yhteisinä.  

tekniset- ja huoltotilat saa järjestää kiinteistöjen 

Kiinteistöjen väestönsuojat, jätehuolto- ja muut 

9 §

tavissa kaikille asukkaille. 

ten, että ne ovat hyvin ja esteettömästi saavutet-

sesti yhteisinä. Tilat tulee sijoittaa keskeisesti si-

Tilat saa rakentaa sopimuksin korttelipihakohtai-

harraste-, sauna- ja muita vastaavia yhteistiloja. 

netusta kerrosalasta asukkaiden kokoontumis-, 

Korttelialueelle tulee toteuttaa vähintään 1% an-

10 §

11 §

15 §

16 §

14 §

13 §

12 §

17 §

kerroksiin annetun kerrosalan puitteissa. 

tyjä työ- ja monikäyttötiloja maan- ja pihatason 

tä aiheuttamattomia, erillisiä tai asuntoon kytket-

Asuinrakennuksessa sallitaan asumiselle häiriö-

uloskäytävällä. 

osastoidulla sisäisellä käytävällä ja kahdella 

sen hätäpoistuminen voidaan toteuttaa myös 

nuksen julkisivukokonaisuutta. Asuinrakennuk-

lastautumaan. Ratkaisun tulee olla osana raken-

tainen tila, jonka kautta parvekkeelta pääsee pe-

hätäpoistumista varten EI15-osastoitu pystysuun-

paikkojen sijasta parvekkeiden väliin toteuttaa 

Asuinrakennuksissa voidaan käyttää pelastus-

 

tävän korkealta tai korttelipihan puolelta.   

tehokkaita suodattimia tai ottaa korvausilma riit-

seksi käyttää tarkoituksenmukaisia ja riittävän 

vat kadun puolelle, tulee tuloilman puhdistami-

silla rakennusmassoilla, joiden asunnot avautu-

Kortteleiden 31086 ja 31088  Kaitaantien puolei-

nuslupaa haettaessa. (aI/ma)

muuria. Korvaavat ratkaisut on esitettävä raken-

rakentaa kiinteistöjen välisiä rajaseiniä tai palo-

Maanalaisessa pysäköintilaitoksessa ei tarvitse 

suunnitelma.

yhteydessä tulee esittää pohjavedenhallinta-

javesiolosuhteet huomioiden. Rakennusluvan 

maanalaiset kantavat rakenteet, kuivatus ja poh-

Rakennukset saa rakentaa tontin rajaan kiinni, 
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Rakennusala.

laisen luvun osoittama rakennusoikeus sijoittuu. 

Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabia-
3300

II IV

ap-1

a  /maI

a( )+I V

laisen numeron osoittamalla välillä. 

Rakennusala, jolla kerrosluku vaihtelee rooma-

VIIIVIII(V)

korkeampien rakennusosien väliin.

sen osan kerrosluvun, joka tulee toteuttaa em. 

oleva roomalainen numero ilmoittaa rakennuk-

laisen numeron osoittamalla välillä. Suluissa 

Rakennusala, jolla kerrosluku vaihtelee rooma-

oleskelupihana ja hulevesien viivytyksessä. 

hyödyntää myös osana AK-korttelialueiden 

aurinkoenergian tuotannossa. Kattoa voidaan 

teuttaa viherkattona tai kattoa tulee hyödyntää 

osaksi viher- tai köynnösseininä. Katto tulee to-

uvien julkisivujen seinät tulee toteuttaa ainakin 

rin lasipinnoin. Suotuisaan ilmansuuntaan avaut-

aukotus tulee toteuttaa näyteikkunamaisena suu-

naisuutta. Kadun puolella katutason kerroksen 

nuksen katto tulee käsitellä osana julkisivukoko-

enintään ¼ -osa julkisivun mitasta. Myös raken-

yksittäisellä sivulla saa olla umpinaista pintaa 

tuina ja yhtenäisellä periaatteella. Rakennuksen 

kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisina, detaljoi-

Pysäköintilaitosten kaikki julkisivut tulee käsitellä 

onttia vastaan.  

riippumatta. Tontteja ei saa aidata toista asuntot-

senä kokonaisuutena mahdollisesta tonttijaosta 

lastusreitit tulee suunnitella ja toteuttaa yhtenäi-

alueet, kulkureitit sekä mahdolliset huolto- ja pe-

aikaan vuorokaudesta. Leikki- ja oleskelupiha-

saanti siten, että alueet ovat käytettävissä eri 

mastolliset olosuhteet ja riittävä päivänvalon 

sijoittamisessa tulee varmistaa suotuisat pienil-

tuksen mukaiset leikki- ja oleskelualueet. Niiden 

Korttelipihoilla tulee varmistaa riittävät ja tarkoi-

pihan oleskelualueista ja asuntojen ilmanotosta.  

ilmanvaihtolaitteet tulee sijoittaa riittävän etäälle 

paksuus ja paino. Pysäköintilaitoksen (aI/ma) 

maaston muotoiluun tarvittavan kasvualustan 

ottaa erityisesti huomioon pihan istutuksiin ja 

tavuutta ja korkeustasoa määriteltäessä tulee 

luontevalla tavalla. Kansipihan rakenteiden kan-

liittämällä eritasossa olevat pihan osat toisiinsa 

tulee edistää yhteispihan tilanmuodostumista 

Korttelin 31088 mahdollisella kansipihalla (aI/ma) 

aidatut leikkitilat osana korttelipihaa.  

tulee järjestää riittävät ja tarkoituksen mukaiset 

data. Korttelin 31086 mahdolliselle päiväkodille 

luontevasti yleisiin alueisiin. Tontteja ei saa ai-

maastonmuotojen ja kasvillisuuden tulee liittyä 

Korttelissa 31086 puistoon rajautuvilla pihoilla 

sa tulee suosia alueen luontaista lajistoa.  

suuksien mukaan olevaa puustoa ja istutuksis-

riaaleja. Piha-alueilla tulee säilyttää mahdolli-

suurimmaksi osaksi vettä läpäiseviä pintamate-

Piha-alueiden pinnoittamisessa tulee käyttää 

tyisä ja käytettyjen materiaalien korkeatasoisia. 

Korttelipihojen ilmeen tulee olla vehreä ja viih-

PIHAT JA  KANSIPIHAT

MELU, ILMANLAATU JA TUULISUUS

maaperä antaa siihen luontaisen mahdollisuuden.   

ensisijaisesti pyrkiä imeyttämään, mikäli alueen 

hulevesien hallintasuunnitelma. Hulevesiä tulee 

Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää kattava 

rakentamisaikaisia vesiä.  

pinnan viivytystarpeesta. Velvoite koskee myös 

katon viivytystarve on 2/3 vettä läpäisemättömän 

jaisesti ohjata piha-alueen istutusalueille. Viher-

olla suunniteltu ylivuoto. Hulevesiä tulee ensisi-

tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee 

den. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12/24 

mitoitustilavuuden tulee olla 1 m³ / 100 m² koh-

tää korttelialueella siten, että viivytysrakenteiden

mättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyt-

dä korttelipihojen osalta yhteisinä. Vettä läpäise-

Hulevesien hallinnan periaateratkaisut tulee teh-

järven nykyistä tilaa. 

rakentamisen vaiheessa heikennetä Hannus-

olevat hulevesiratkaisut (hu-1), joilla ei missään 

set riittävät alueelliset rakennetut ja toiminnassa 

Rakentamisen yhteydessä tulee osoittaa sellai-

hamaastoon sovitetuin painantein. 

mahdollisuuksien mukaan luonnonmukaisin pi-

nusjärveen. Hulevesiratkaisut tulee toteuttaa 

dollisten imeytysrakenteiden (hu-1) kautta Han-

hulevedet ohjataan suodatus-, viivytys- ja mah-

ta hallitusti yleiseen hulevesijärjestelmään, josta 

Korttelialueiden hulevedet tulee viivyttää ja ohja-

HULEVEDET JA POHJAVEDET 


