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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
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9

33

81

Palvelurakennusten korttelialue.

Puisto.

113-2

115-4

200-266

myl2-merkinnällä varustetulla korttelialueella on noudatettava seuraavia määräyksiä:

200-266_3

Pysäköinti:
Asuntojen pysäköintipaikkojen mitoituksessa huomioidaan vain asuinrakennusten
asuinkerrosala, ei talousrakennuksia tai yhteistiloja. Pysäköintipaikkoja on varattava
seuraavasti:
- kerrostalot: 1 pysäköintipaikka / 210 as-m²
- palveluasunnot: 1 pysäköintipaikka / 270 as-m²
- liike-, palvelu- ja toimistotila: 1 pysäköintipaikka / 85 m²

Kaupunkikuva ja rakentaminen:
Uusien rakennusten julkisivujen materiaalina tulee muilta osin käyttää paikalla muurattua
poltettua tiiltä, mutta kerrostalojen VIII-kerroksisissa päädyissä kattomateriaali voi jatkua
yhtenäisesti rakennuksen julkisivussa. Parvekkeiden tausta- ja sivuseinät voivat olla muuta
materiaalia. Rakennuksen julkisivujen värisävyt tulee sovittaa alueen ilmeeseen siten, että värit
muodostavat harmonisen kokonaisuuden.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa katoksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitusta häiritsemätöntä myymälä- tai liiketilaa
maantasokerrokseen. Suluissa oleva luku ilmoittaa rakennusalalla sallitun vähimmäiskerrosalan
neliömetreinä.

Korttelin suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota jalankulkijan
näkökulmaan ja varmistaa, että rakennusten maantasokerros muodostaa miellyttävää
kaupunkikuvaa korttelin sisälle sekä ympäröivän puistoalueen suuntaan. Keskusraitin
suuntaisesta uuden rakentamisen julkisivusta vähintään 1/3 tulee olla ikkunapintaa.
Rakennukset kansipiha-alueineen tulee suunnitella ja toteuttaa esteettömyysmääräykset
täyttäviksi.

Kellarikerros, johon saadaan sijoittaa kerrosalaan laskettavaa tilaa. Suluissa oleva luku ilmoittaa
siinä sallitun kerrosalan neliömetreinä.

Kerrostalojen vesikatot tulee toteuttaa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi siten, että katon lappeet
nousevat ja laskevat kaavassa esitettyjen kerroslukujen mukaisesti ja ratkaisu keventää
rakennusten päätyjä. Kerrostalojen kattojen tulee olla väriltään ja materiaaliltaan yhtenäiset
koko korttelialueella. Uusille piharakennuksille ja -katoksille tulee rakentaa viherkatto.

Vesialue.
120-1

82

Rakennusala.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Toteutettavan kohteen pysäköintinormin mukaisista velvoitepaikoista voidaan erillisen
pysäköintiselvityksen perusteella harkita joustoja. Joustolaskelmat ja palvelun toimivuus
osoitetaan rakennusluvan yhteydessä erillisillä selvityksillä ja mahdollisilla sopimuksilla.
Velvoiteautopaikkoja tulee toteuttaa yllä mainitusta lukumäärästä vähintään 75 %.
Tapauskohtaiset joustomahdollisuudet pysäköintinormiin:
Pyöräpysäköintipaikoista vähintään 75 % sijaitsee esteettömässä ja lukittavassa sisätilassa,
loput pyöräpaikat runkolukittavissa telineissä: jousto enintään -10 %.
Pyöräpysäköintipaikkoja toteutetaan enemmän kuin normi edellyttää: viisi polkupyöräpaikkaa
korvaa yhden autopaikan. Lisäpyöräpaikkojen tulee sijaita esteettömässä ja lukittavassa
sisätilassa. Jousto enintään -10 %.
Yhteiskäyttöautot: yksi yhteiskäyttöauto korvaa viisi autopaikkaa, jousto enintään -10 %. Lupaa
hakevan tulee osoittaa rakennusluvan yhteydessä palvelun toimivuus ja pysyvyys kohteessa.
Yhteiskäyttöautojen järjestämisestä tulee olla maininta yhtiöjärjestyksessä.

Kerrostalojen porrashuoneet tulee varustaa ikkunoin kaikilla kerrostasoilla tai kattoikkunoin.
125-1
82-1

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka sisäpuolelta asemakaavamerkinnät
ja -määräykset poistetaan.
133-101

83-1

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Istutettava alueen osa.

Parvekkeet:
Kerrostalojen parvekkeet on toteutettava ulokeparvekkeina, sisäänvedettyinä ja/tai ranskalaisina
parvekkeina. Parvekkeissa ei saa olla maahan ulottuvia tukirakenteita. Parvekkeiden
sommittelun tulee sopeutua arkkitehtuurin kokonaisilmeeseen. Asuntojen parvekkeet on
lasitettava. Ranskalaisia parvekkeita ei tarvitse lasittaa.

Toriaukiona yleiseen käyttöön varattu alueen osa.

Rakennussuojelu:
Sr-20 -merkinnällä osoitettujen rakennusten korjaus- ja muutostöissä tulee vaalia niiden
alkuperäistä tyyliä. Julkisivukorjauksissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia
materiaaleja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
137-1

85-1

Piha-alueille voidaan rakentaa rakennusoikeuden sallimia talous- ja huoltorakennuksia sekä
katoksia esimerkiksi ulkoilu- ja kiinteistönhuoltovälineille, jätehuollolle ja
polkupyöräsäilytykseen. Niiden mittakaava, julkisivumateriaalit ja värisävyt tulee sovittaa alueen
arkkitehtuuriin. Apurakennukset tulee sijoittaa siten, että ne ovat asuinkerrostalojen pihatilojen
yhteydessä eivätkä avaudu korttelin julkisille alueille.

Kaupunginosan raja.
134

84

Ullakkokerros, johon saadaan sijoittaa kerrosalaan laskettavaa tilaa. Suluissa oleva luku
ilmoittaa siinä sallitun kerrosalan neliömetreinä.

86-1

Ohjeellinen eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.

91-2

Kaupunginosan numero.

92-2

Kaupunginosan nimi, joka ei vahvistu.

93

Korttelin numero.

95

200-266_4

Polkupyörien säilytys:
Alueelle on osoitettava polkupyöräpaikkoja seuraavasti:
- asuintilat: 1 pp / 30 as-m²
- liiketilat: 1 pp / 50 m²
- toimisto- ja muut palvelutilat: 1 pp / 85 m²
Asuntojen polkupyöräpaikoista vähintään 50 % on sijoitettava lukittavaan lämpimään sisätilaan,
joka on esteettömästi saavutettavissa ja jossa osa paikoista on runkolukittavia. Muut
pyöräpaikat tulee varustaa vähintään runkolukittavilla telineillä. Polkupyörien säilytystilaan ei
kohdistu autopaikkavelvoitetta. Toimitila- ja liikerakentamisessa katettuun tilaan osoitetaan
vähintään 30 % polkupyöräpaikoista. Pyöräpaikat on sijoitettava esteettömästi saavutettaviksi ja
pyrittävä sijoittamaan rakennuksen sisäänkäynnin läheisyyteen. Ulkona olevien telineiden tulee
olla runkolukittavia.
Tekniset laitteet ja tilat:
Teknisiä tiloja ei saa sijoittaa kerrostalojen vesikattojen yläpuolelle. Välttämättömät tekniset
laitteet vesikaton yläpuolella on sovitettava rakennusten kokonaishahmoon ja
julkisivuarkkitehtuuriin. Sr-20 -merkinnällä osoitettujen rakennusten vesikaton yläpuolelle
sijoitettavat välttämättömät tekniset laitteet tulee keskittää katon harjalle ja sopeuttaa
rakennuksen arkkitehtuuriin. Kerroksissa oleviin teknisiin tiloihin ei kohdistu
autopaikkavelvoitetta. Ilmanvaihto- ja jäähdytystekniikan aiheuttaman melun vaimennukseen on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Ilmanvaihtotekniikan aiheuttama melu asuntojen seinällä ei saa
ylittää 45 dBA.

Eri asemakaavamääräysten alaisten alueenosien välinen raja.
200-266_2

93-1

Pysäköintitiloissa ja -alueilla tulee varautua sähköautojen latauspisteisiin.

Korttelin nimi, joka ei vahvistu.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

96

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

98

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan
käyttää asuinhuoneistoja varten.

100

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

140-1

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

140-101

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

147-3

151

151-101

Silta.

Pysäköimispaikka.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Piha-alueet ja hulevedet:
Asemakaavassa osoitettu torialue tulee suunnitella kokonaisuutena ja toteuttaa laadukkailla
materiaaleilla, jotka sovitetaan piha-alueen muihin materiaaleihin ja väreihin. Aukion viereinen
pysäköintitilan seinä tulee toteuttaa viherjulkisivuna tai köynnösseinänä. Aukion kiveykselle
toteutetaan kuvioaihe betoni- ja graniittikivellä. Aukion pinnoitteena ei käytetä asfalttia.
Piha-alueille toteuttavat pysäköintialueet tulee erotella selkeästi kävely- ja pyöräilyalueista
materiaalein, istutuksin tai muilla ympäristörakentamisen keinoilla. Pysäköinti- ja liikennealueet
suojelurakennusten läheisyydessä tulee toteuttaa nupu- tai betonikivillä, johon tulee
vihersauma.
Kansipihalla tulee varmistaa istutusten kasvuedellytykset riittävän paksuilla istutusalustoilla.
Istutettaviksi jäävistä alueista vähintään puolet on oltava paksua kasvualustaa, paksuus
vähintään 0,5-0,9 m, johon voidaan istuttaa erikokoisia pensaita ja pieniä puita. Istutusalustojen
korkeudet voivat vaihdella luonnonmukaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kasvillisuuden,
kasvualustan ja kastelu- ja kuivatusjärjestelmien paino ja tilantarve tulee ottaa huomioon
rakenteiden mitoituksessa. Istutukset tulee toteuttaa siten, etteivät ne tarpeettomasti korota
pihan korkoa tai rakennuksia. Lattia- ja pihakorkeudet tulee korttelialueen reunoilla sovittaa
puistoalueiden korkeusasemiin siten, etteivät ne tarpeettomasti korota rakennuksia.

Maanalaista sähköjohtoa varten varattu alueen osa.

171-20

Suojeltava rakennus. Rakennus on korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava sen
kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot säilyttäen. Julkisivukorjauksissa tulee käyttää
alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Sisätiloissa voidaan tehdä toiminnan vaatimia
muutoksia. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää maakuntamuseon/museoviraston
lausunto.

174-2

Muuntaja.

Jätehuolto:
Jätehuoltotilat tulee sijoittaa joko rakennuksiin, piha-alueelle rakennettaviin talousrakennuksiin,
katoksiin, syväkeräysastioina tai maan alle. Jätehuoltotilat tulee jakaa useampaan pienempään
rakennusmassaan tai katokseen, mikäli ne toteutetaan piha-alueille.
Väestönsuoja:
Väestönsuojatilat toteutetaan rakennusten kellarikerroksiin.

Korttelin reunoja ei saa aidata. Pihatilojen rajaamiseen voidaan käyttää kasvillisuutta, matalia
muureja (korkeus enintään 60 cm) ja muita matalia piharakenteita. Korotettu kansipiha tulee
aidata, aidan korkeus mitoitetaan putoamiskorkeuden mukaan.
Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä vihersuunnittelun asiantuntijan laatima koko
korttelialuetta koskeva pihajärjestely-, istutus- ja hulevesien käsittelysuunnitelma, jonka
mukaisesti alue on toteutettava rakentamisen yhteydessä.

154-8

Alueelle on sijoitettava sähkömuuntamo asemakaavassa osoitetulle alueelle Oulun Energia
Siirto ja Jakelu Oy:n hyväksymällä tavalla. Korttelimuuntamo on voitava toteuttaa ensimmäisen
rakennusvaiheen yhteydessä. Muuntamo tulee integroida pihavarastoon tai –katokseen. Mikäli
muuntamon seinäpinnat näkyvät ympäristöön, ne tulee sovittaa yhteen alueen rakennusten
julkisivumateriaaleihin ja värisävyihin tai toteuttaa niihin taideseinät.

Piha-alueilla on varattava riittävästi tilaa lumenkäsittelyyn ja varastointiin sekä hulevesien
viivytykselle. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää tontilla
asiantuntijan laatimien suunnitelmien mukaan. Viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla
yksi kuutiometri jokaista 100 vettä läpäisemätöntä neliömetriä kohden.
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