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Erillispientalojen korttelialue.Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta. Koko korttelialue
tulee olla kattomuodoltaan, väritykseltään ja materiaaleiltaan yhtenäinen.

Asuin- ja liikerakennusten korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue kylpylä-, liikunta-, ja hotellitoimintaa varten.
Korttelialueelle saa asemakaavassa osoitetun enimmäisrakennusoikeuden estämättä rakentaa
korttelialueen toimintaa palvelevan pysäköintilaitoksen sekä maanalaista kellaritilaa, johon saa
sijoittaa väestönsuoja- ja pysäköintitiloja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

106 Korttelin numero.

1 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

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

80 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

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

Rakennusala.

Yleiset määräykset
Erityistä huomiota on kiinnitettävä uudisrakennusten arkkitehtonisesti korkeaan laatuun, sekä toteutuksen
korkeaan tasoon, jotta se olisi sopusoinnussa kyläalueen merkityksen ja suojelutavoitteiden kanssa.
Uudisrakentamisen rakennusmateriaaleilta vaaditaan korkeatasoisia laatuominaisuuksia. Uudisrakennuksen
julkisivuissa ei saa olla näkyviä elementtisaumoja. Aurinkopaneelien värisävyn tulee olla katemateriaalin sävyä.
AL- ja KL- korttelialueella rakennusten pääasiallisena julkisivuverhouksena tulee käyttää paikallamuurattua
punatiiltä, vaaleaa rappausta tai puuta. Katemateriaalin tulee olla konesaumattu peltikate tai lukkosaumakate
värinä tumma harmaa tai musta. Rakennuksissa tulee käyttää pääosin perinteistä harjakattoa, jonka kaltevuus
on 1:2 - 1:1,5.
Suurimman sallitun rakennusoikeuden ylittäen saa rakentaa porrashuoneet yli 15 kerrosalaneliömetrin ylittävältä
osalta kussakin porrashuoneessa kussakin kerroksessa edellyttäen, että tämä lisää porrashuoneen viihtyisyyttä
ja valoisuutta. IV-konehuoneet saadaan rakentaa katolle sallitun rakennusoikeuden estämättä. Rakennusten
katolle sijoittuvien rakenteiden ja laitteiden laatuun ja ulkonäköön on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Rakentamatta jääviä rakennuspaikan osia, joita ei käytetä ajoteinä eikä pysäköintiin, on hoidettava ympäröivään
maisemaan sopivina pihapuistoina. Hulevedet tulee johtaa pois rakennusten läheisyydestä ja imeyttää tontilla tai
johtaa ympäröivään puistoon.

Alueellisen maalämpöratkaisun toteuttamiseksi on puistoa ja sen leikki- ja oleskelualueiksi sekä jalankululle ja
pyöräilylle varattuja alueen osia mahdollisuus käyttää lämpökaivoja varten. Energiantuotannosta ei saa jäädä
näkyvää jälkeä alueelle, eikä se saa haitata alueen pääasiallista käyttötarkoitusta.

Korttelikeräyksen jätepiste on mahdollista toteuttaa kaavan katualueelle.

Autopaikkoja on osoitettava:
1 ap / 70 alkavaa asuin- ja liiketilojen kerrosneliömetriä kohden, ei kuitenkaan enempää kuin 1 ap / asunto.
Polkupyöräpaikkoja on osoitettava:
1pp/ 50 asuin- ja liiketilojen (AL) kerrosalaneliömetriä kohden
1pp/ 150 liikerakennusten (KL) kerrosneliömetriä kohden
50 % pyöräpaikoista tulee olla joko lukitussa tilassa tai katoksessa sisäänkäyntien läheisyydessä.

LPA-alueelle on mahdollisuus toteuttaa sähköautojen latauspisteitä.
AL- korttelialueella on varattava leikkiin ja asukkaiden muuhun oleskeluun sopivaa aluetta vähintään 10 %
asuinhuoneistojen yhteenlasketusta kerrosalasta. Leikkialueet tulee rajata istutuksin.
KL-korttelialueelle sallitaan vain yksi ajoneuvoliittymä Tullintieltä.

Tämän kaava-alueen tonttijako on ohjeellinen.

VP Puisto.

II 2/3 u Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Tammipuisto

LPA Autopaikkojen korttelialue.

Alueen osa, jonka puusto ja kasvillisuus on säilytettävä luonnontilaisena.
Alueelle, jossa ei ole puustoa on istutettava suurikokoiseksi kasvavia puita.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.(106)

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Kaavamääräykset

MAANKÄYTTÖPALVELUT

Asemakaavan muutos koskee Mathildedalin
kiinteistöä734-555-3-326, Tammipuisto

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 106-109,
autopaikkojen korttelialuetta, katu- ja puistoaluetta
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jk Ohjeellinen alueen sisäiselle jalankululle varattu alueen osa.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeä alue tai alueen osa. Mathildedalin teollisuusmiljöö (140).
Alue on huomioitu Salon maakuntakaavassa, jossa osoitettu merkittäväksi rakennetun
ympäristön aluekokonaisuudeksi sra 133. Suunnitelmien ja rakennustoimenpiteiden alueella
tulee olla kokonaisuuden säilymistä turvaavia ja edistäviä.

sk-1

Havainnekuva, kaupunkisuunnittelu

Poistuva asemakaava


