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UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Ak 0237

Hallinto- ja elinvoimapalvelut
Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavan muutos koskee:
II kaupunginosan
kortteleita 26, 27 ja 29 (YO-3, YU-1 ja LPA-alueet)
sekä puisto- ja urheilu- ja virkistyspalvelujen
alueita (VP ja VU-2) ja katualueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuu:
II kaupunginosan
korttelin 26 tontti 6 (Y-7), korttelin 27 tontit 11-13 (YU-4 ja LPA-6) ja
korttelin 29 tontti 2 (LPA) sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen
alueet (VU-4 ja VU-5) ja lähivirkistysalue (VL) sekä katualueita.
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Suun.

Leena Arvela-Hellén

Piirt.

Sari Rosendal

Tällä asemakaava-alueella tulee olla erillinen tonttijako
Uudessakaupungissa

31.10.2019, 27.1.2020

Kaupunginarkkitehti

Leena Arvela-Hellén

Pohjakartta täyttää 1284/99 annetun kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset.
Koordinaatisto ETRS-GK22.
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Uudessakaupungissa
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luonnos
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§ 130

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
Kv:

20.04.2020

§ 17

1. Aluevarausmerkinnät:
Yleisten rakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa opetustoimintaa palvelevia rakennuksia sekä
päiväkodin. Näiden yhteyteen saa rakentaa myös urheilu- ja
liikuntatoimintaa palvelevia rakennuksia, kuten esim. uimahallin ja
monitoimihallin.
Julkisivumateriaalina tulee olla rappaus tai puu tai näiden yhdistelmä.
Määräys ei koske jo olemassa olevia rakennuksia.
Alueen pysäköinti tulee järjestää tontin pohjoisosaan. Tontin edessä
olevalla aukiolla voi olla osittain saattoliikennettä ja tilapäistä pysäköintiä.
Piha-alueet tulee sijoittaa siten, että huolto ja muu liikenne ei risteä niiden
kanssa. Tontin itäosassa sisäiselle huollolle varattu alue tulee olla
selkeästi erotettu Koulupolun kevyenliikenteen väylästä.
Autopaikkoja on varattava 1 ap/100 k-m².
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa urheilutoimintaa palvelevia rakennuksia. Myymälä,
kahvila, ja toimistotiloja saa sijoittaa tontille enintään 15 % sallitun
kerrosalan määrästä. Autopaikkoja on varattava 1 kerrosalan 150 m²
kohden.
Autopaikat voidaan osoittaa LPA-6 ja LPA-7 alueille tai Y-7 tontille.
Autopaikat voidaan osoittaa LPA-6 ja LPA alueille tai Y-7 tontille.
(Turun hallinto-oikeuden päätös 31.3.2021, 21/0036/1)

Kaupunginosan numero.
Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.
Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.
Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala.

Lähivirkistysalue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Alueelle saa rakentaa hiihto- ja kuntoputken, sekä siihen liittyviä
rakennelmia. Lisäksi alueelle saa rakentaa urheilukenttiä varten
katsomotiloja.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Alueelle on sallittua rakentaa käytön kannalta tarpeellisia laitteita,
rakenteita ja rakennuksia enintään 300 k-m². Alueelle voidaan osoittaa
alueen toimintoihin liittyviä pysäköintialueita.
Autopaikkojen korttelialue.

Uloke.
Ulokkeen alapinta tulee olla vähintään 4,4 m kevyenliikenteen väylän
tasosta. Ulokkeen alalle saa rakentaa kulkuyhteyden ym. liittyen viereisten
kortteleiden toimintoihin. Alla kulkevalla kevyenliikenteen väylällä tulee olla
esteetön kulku.
Istutettava alueen osa.

Katu.

Aukio.

Ohjeellinen kuntopolku, kävelyreitti.

6743800
22467500

Autopaikkojen korttelialue.
Alueelle tulee järjestää myös koulukuljetusten jättö- ja hakulaiturit
linja-autoille.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.

Suluissa olevat korttelinumerot osoittavat korttelit, joiden autopaikoille alue
on varattu. Korttelin 27 määräys koskee tontteja 12 ja 13.
(Turun hallinto-oikeuden päätös 31.3.2021, 21/0036/1)

Ajoyhteys.

2. Muut merkinnät:

Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Vesijohtoa varten varattu alueen osa.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Osa-alueen raja.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

