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Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

poistamista. 

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

tun kerrosluvun. 

rakennuksen tai sen osan suurimman salli-

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 

järjestää ajoneuvoliittymää.  

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

sallittujen pysäköintitasojen lukumäärän. 

laitoksen. Roomalainen numero ilmoittaa 

Rakennusala, jolle saa sijoittaa pysäköinti-

päällekkäisten tasojen enimmäismäärän. 

Merkinnän roomalainen numero osoittaa 

tai pihakannen alaisen pysäköintilaitoksen. 

Rakennusala, jolle saa sijoittaa rakennuksen 

ohjeellinen sijainti.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukon 

Katu.

muun yleisen alueen nimi. 

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai 

pensasistuksin.

Autopaikat tulee jäsennellä puu- ja/tai 

Auton säilytyspaikan rakennusala. 

WES

13

Terassin rakennusala.

AK-1

13080

KUNINK

13500

ulkopuolella oleva viiva. 

3 metriä kaava-alueen rajan

Rakennusala. 

V

porrastettuna. 

tulee olla kaavan osoittamat kerrosluvut 

Ohjeellinen rakennusala. Rakennuksessa 

tr

a

36dB

kl

aII pp
Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. 

leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton 

vm Ohjeellinen muuntamon rakennusala. 

ja haihduttavana viherkattorakenteena. 

kattopinta tulee toteuttaa hulevesiä viivyttävänä 

pylätoimintaa palvelevia tiloja. Rakennuksen 

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa palvelu- ja kyl-

ja kylpylätoimintaa palvelevia tiloja. (1-11§) 

tulee rakentaa 800 kerrosneliömetriä palvelu- 

sa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi kortteliin 

Asuinkerrostalojen korttelialue. Asemakaavas-

ohjeellinen sijainti. 

Maanalaisiin tiloihin johtavan ajoluiskan 

Istutettava alueen osa.

Ia  /ma

arvon mukainen.

A-painotettu erotus on vähintään numero-

neissa havaittavan äänitason päiväaikainen 

sivuun kohdistuvan äänitason ja asuinhuo-

den tulee olla sellaisia, että liikenteestä julki-

ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakentei-

että kyseisen rakennusalan sivun puoleisten 

Merkintään sisältyvä numeroarvo ilmaisee, 

V

+24.0
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1 §

mia autopaikkoja tai pyöräpaikkoja laskettaessa. 

sallittuja tiloja ei oteta huomioon kaavan vaati-

Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi 

-Palvelu- ja kylpylätoiminta: 1 pp/40 k-m².

ulkona. 

Lisäksi tulee mahdollistaa pyöräpysäköintiä 

2 pp/asunto katetussa ja lukittavassa tilassa. 

Asunnot: 1 pp/30 k-m², kuitenkin vähintään 

Pyöräpaikkoja tulee toteuttaa vähintään:

paikkoja.

Kortteliin on toteutettava 30 kpl yleisiä auto-

-Palvelu- ja kylpylätoiminta: 1 ap/150 k-m².

 0,5 ap/asunto.

-Asunnot: 1 ap/85 k-m², kuitenkin vähintään 

Autopaikkoja on toteutettava:

PYSÄKÖINTI

2 §

3 §

4 §

5 §

6 §

8 §

9 §

10 §

kuvalliselta tasoltaan rakennuksia vastaavia. 

riippumatta. Julkisivujen tulee olla kaupunki-

aputilat voidaan sijoittaa rakennusalan rajoista 

Polkupyörä- ja jätekatokset, varastot ja muut 

VARASTOT JA KATOKSET

suojatiloja. 

huolto-, varasto-, pysäköinti- ja väestön-

Maanalaiseen tilaan saa sijoittaa teknisiä, 

MAANALAISET TILAT

7 §

11 §

kasvillisuudella.

Asuntopiha tulee rajata rantaraitista muurilla ja

integroida rakennuksiin ja piharakenteisiin. 

Pysäköintilaitosten ilmanvaihtolaitteet tulee 

jalankulkuyhteys leikkialueelle. 

Asunnoista on järjestettävä turvallinen 

rantaan.  

tulee sovittaa viereiseen rantaraittiin ja uima-

laatutasoa rakennusten kanssa ja niiden ilme 

Tukimuurit materiaaleineen tulee olla samaa 

Westendin uimarantaan.

sovittaa maisemakuvaltaan viereiseen 

Pihan ilmeen tulee olla vehreä ja se tulee 

PIHAJÄRJESTELYT

olla korkeatasoinen. 

ja rantaraitin suuntaan. Sen toteutuksen tulee 

kennuksen olla ilmeeltään keveä ja avoin meren 

Rakennusalalla, jossa on merkintä kl, tulee ra-

Katon ilmeen tulee olla selkeä ja siisti. 

lee käsitellä osana rakennuksen arkkitehtuuria.

Katolle sijoitettavat ilmanvaihtokonehuoneet tu-

vekkeiden tulee muodostaa yhtenäisiä linjoja. 

Meren suuntaan avautuvissa julkisivuissa par-

pääosin vaaleita. 

Länsiväylän suuntaan julkisivujen tulee olla 

Julkisivut tulee toteuttaa korkealaatuisina.

KAUPUNKIKUVA JA JULKISIVUT

kattorakenteina. 

vesiä viivyttävänä ja haihduttavana viher-

Autokatosten kattopinnat tulee toteuttaa hule-

sovittaa rakennusten arkkitehtuuriin. 

toteuttaa korkealaatuisina ja ne tulee 

Maanpinnan yläpuoliset rakenteet tulee 

PYSÄKÖINTILAITOS

tontille. 
välisin sopimuksin sijoittaa myös toiselle 
pelastustiet ja väestönsuojat saa kiinteistöjen 
Tonttien autopaikat, ajoyhteydet, jätehuoltotilat, 

YHTEISJÄRJESTELYT 

TULVA

taa vähintään korkeustasolle +3,1 (N2000). 

vesieristystä. Kadut ja pelastustiet tulee raken-

vaurioituvia rakenteita ilman asianmukaista 

Sen alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan 

nettaessa merivesi voi vaurioittaa rakenteita. 

30 cm. Korkeustason +3,1 (N2000) alle raken-

Ylin tulvakorko alueella on + 2,8 ja aaltoiluvara 

Uudisrakentamisessa tulee huomioida tulvariski. 

parantavalla suodattavalla menetelmällä. 

tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatua 

Liikennöidyllä alueella syntyvät hulevedet 

HULEVEDET 

  tilat 

- alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamo-

- väestönsuojatilat

- pysäköintitilat

- jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat

säksi saa myös rakentaa:

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden li-

- talotekniikan vaatimat tekniset tilat ja kuilut 

  viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta

  kin kerroksessa, mikäli se lisää porrashuoneen 

- porrashuoneiden 20 m² ylittävän osan kussa-

  liikenteen melualueella 

- umpinaiseksi rakennettavat luhtikäytävätilat 

  korvaavat parvekkeet 

- viherhuoneet, jotka liikenteen melualueella 

- asukkaiden yhteistilat

- asuntojen ulkopuoliset varastotilat

lisäksi saa rakentaa kaikkiin kerroksiin:

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden 

LISÄRAKENNUSOIKEUS 

olevaa tekniikkaa. 

suodatettava käyttäen parasta käytettävissä 

tamien epäpuhtauksien takia. Tuloilma on 

kiinnittää erityistä huomiota liikenteen aiheut-

Tuloilman suodatukseen ja sijoitteluun tulee 

saavuttaa 45 dB keskiäänitaso LAeq. 

korvaavat parvekkeet, tulee päivällä klo 7-22 

Viherhuoneissa, jotka liikenteen melualueella 

tavat ulko-oleskelualueiden ohjearvot eivät ylity. 

senmukaisin lasiseinin siten että niille sovellet-

suojattava meluntorjunnan kannalta tarkoituk-

Oleskeluun tarkoitetut parvekkeet ja terassit on 

äänitasot, päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB. 

993/1992 melun ohjearvojen mukaiset keski-

keilla tulee alittaa Valtioneuvoston päätöksen 

Oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla ja parvek-

väylän suuntaan.

Asuntojen parvekkeita ei saa sijoittaa Länsi-

hiljaiselle puolelle. 

Makuuhuoneet tulee pyrkiä sijoittamaan talon 

993/1992 mukaiset ohjearvot.

lella alittuvat Valtioneuvoston päätöksen 

hiljaisen julkisivun suuntaan, jonka ulkopuo-

aikainen äänitaso, tulee asuntojen avautua 

Mikäli julkisivuun kohdistuu yli 60 dB päivä-

estettävä. 

kuaukkojen kautta piha-alueelle on tarvittaessa 

Melun leviäminen rakennuksiin osoitettujen kul-

ulkoalueiden melutason ohjearvot eivät ylity.

melukatveeseen siten, että niille sovellettavat 

taa rakennusten ja rakenteiden muodostamaan 

pihat leikki- ja oleskelualueineen tulee sijoit-

Kortteli sijaitsee melualueella. Korttelin yhteis-

MELUNTORJUNTA JA ILMANLAATU


