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Suojeltu rakennus.

Rakennus on osa valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta
(YM:n päätös 2/562/96: 9.12.1998) solmitun sopimuksen tarkoittamaa kohdetta.

Korjaus- ja muutostyöt on toteutettava turmelematta rakennuksen ominais-
luonnetta, sen historiallista tai rakennustaiteellista arvoa. Rungon kokonaisuus
kantavine pysty- ja vaakarakenteineen ja niihin liittyvine yksityiskohtineen, samoin
kuin katot ja kattorakenteet on säilytettävä. Konepajatekniikkaan liittyvät yksityis-
kohdat sekä käytöstä poistetut talotekniset laitteet ja järjestelmät säilytetään
fragmentteina harkinnanvaraisesti.

*Rakennuksen ratapihan puoleisten julkisivujen seinien tiiveyteen sekä rakenteiden
ja ikkunoiden kestävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Julkisivuilla ei saa
olla avattavia ikkunoita.

Ilmanvaihto- ym. tekniset tilat tulee sijoittaa rakennuksen vaipan sisäpuolelle
lukuun ottamatta iv-1-merkittyä rakennusalan osaa ja ne saa toteuttaa sallittua
rakennusoikeutta ylittäen. Ilmastointilaitteet tulee sijoittaa siten, ettei niiden
toiminnasta aiheudu haittaa lähiympäristöön; poistoilman ulostuloa ei saa sijoittaa
asuinkerrostalokorttelialueiden suuntaan.

Rakennus- ja toimenpidelupaa vaativista muutoksista on hankittava
museoviranomaisen lausunto.

Uloke, jonka alla sallitaan sitä kantavat rakenteet.

Suojeltu rakennus.

Rakennus on osa valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM:n
päätös 2/562/96: 9.12.1998) solmitun sopimuksen tarkoittamaa kohdetta.

Historiallisesti arvokkaan rakennuksen korjaus- ja muutostöiden tulee olla
sellaisia, että rakennuksen merkitys osana entistä konepajan aluetta säilyy.

Ilmanvaihto- ym. tekniset tilat tulee sijoittaa rakennuksen vaipan sisäpuolelle ja
ne saa toteuttaa sallittua rakennusoikeutta ylittäen. Rakennuksen ulkoasuun
tehtävistä muutoksista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Kadun ylittävä kevyen liikenteen yhteys. Maanpinnan ja siltarakenteen
alapinnan välillä on oltava vapaata tilaa vähintään 4.8 metriä.

Kevyen liikenteen sillalle varattu katualueen osa. Sillan alle saa rakentaa
29. korttelin AK-3-korttelialueen pysäköintitasosta toiselle johtavan
ajorampin. Ajorampin rakennuslupa on hyväksytettävä kaupungin liikenne-
ja katusuunnittelusta vastaavalla yksiköllä.

Aukiolle/ torille varattu alueen osa. Aluetta ei pysyvästi saa käyttää
pysäköintiin. Pysäköinti alueella on sallittu vain korttelialueella järjestettävien
yli 1500 hengen tapahtumien aikana. Alueen kautta on järjestettävä
jalankulku- ja polkupyöräyhteys Veturikadulta Poventsanpolulle. Alue on
päällystettävä siten, että alueen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet säilyvät.
Alueen toteutussuunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen ja vesi-
huollon lausunnot. Lisäksi kävely- ja pyöräily-yhteyden toteutussuunnitelmat
on hyväksytettävä kaupungin liikenne- ja katusuunnittelusta vastaavalla
yksiköllä.

Liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys. Raiteiden pinnan ja silta-
rakenteen alapinnan välillä on oltava vapaata tilaa vähintään 7,8 metriä.
Sillalta saa rakentaa rautatiealueelle ulottuvia portaita, luiskia
ja hissejä.

Sijainniltaan ohjeellinen liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys.
Raiteiden pinnan ja siltarakenteen alapinnan välillä on oltava vapaata tilaa
vähintään 7.8 metriä. Sillalta saa rakentaa rautatiealueelle ulottuvia
portaita, luiskia ja hissejä.

Rakennuksen osa, jonka katolle saa sijoittaa teknisiä tiloja.
Ilmastointilaitteet ym. tekniset tilat tulee koota yhdeksi kokonaisuudeksi,
jonka julkisivut tulee mukauttaa rakennuksen muuhun julkisivupintaan.

Alittava katualue.
Kadun pinnan ja rakennuksen osan alapinnan välillä on oltava vapaata tilaa
vähintään 4,8 metriä. Alueelle ei saa ulottaa yläpuolisen rakentamisen
kantavia osia eikä alueelle saa rakentaa maanalaista tilaa.

Sijainniltaan ohjeellinen, liikennealueen ylittävän kevyen liikenteen yhteyden
rampille, portaille ja hissille varattu alueen osa. Kevytliikenneväylän
esteettömyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Aukion/ torin osa, jolla huoltoajo Veturikadulle on sallittu. Alue on
päällystettävä siten, että alueen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet säilyvät.
Alueen toteutussuunnitelmasta on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
Lisäksi huoltoajoyhteyden toteutussuunnitelmat on hyväksytettävä kaupungin
liikenne- ja katusuunnittelusta vastaavalla yksiköllä.

h-ajo

4m

Sijainniltaan ohjeellinen katualueen ylittävän kevyen liikenteen yhteyden
rampille ja portaille varattu alueen osa. Kevytliikenneväylän esteettömyyteen
tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Ajoyhteys, jolle saa sijoittaa maanalaisia johtoja.
Ajoyhteys toimii myös pelastustienä.

Sijainniltaan ohjeellinen liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys.

Sijainniltaan ohjeellinen kadun ylittävä kevyen liikenteen yhteys.
Maanpinnan ja siltarakenteen alapinnan välillä on oltava vapaata tilaa
vähintään 4.8 metriä.

Ensimmäinen luku osoittaa julkisivupinnan ylimmän korkeusaseman, jos
Veturikadun ja Vaunukadun välisille AK-1-, AK-2- ja AK-3- korttelialueille
rakennetaan pysäköintiä pihakannen alle yhteen tasoon. Toinen luku osoittaa
julkisivupinnan ylimmän korkeusaseman, jos em. korttelialueelle toteutetaan
pysäköintiä kahteen tasoon.

Sijainniltaan ohjeellinen ajoyhteyden ylittävä kevyen liikenteen yhteys.
Sillalta saa rakentaa P-1/s-korttelialueelle ulottuvia portaita, luiskia ja
hissejä. Ne on toteutettava siten, että P-1/s-korttelialueella oleva
ajoyhteys Vaunukadulta Junakadulle säilyy. Ajoyhteyden kohdalla tulee
maanpinnan ja mahdollisen siltarakenteen alapinnan välillä olla vapaata
tilaa vähintään 4,8 metriä.

Uloke.
AK-1- korttelialueen rakennukset on liitettävä toisiinsa katualueen ylittävällä
katosrakenteella. Katos tulee rakentaa samalle korkeudelle Veturikadun ja
Vaunukadun välisen AK-1- korttelialueen Veturikatuun rajoittuvan
rakennuksen kattorakenteen kanssa. Katualueelle ei saa ulottaa yläpuolisen
rakentamisen kantavia osia ei saa ulottaa katuun. Alueelle saa rakentaa
maanalaista tilaa. Maanalainen tila on rakennettava siten, että alueella
olevia maanalaisia putkia voidaan tarkastaa ja korjata. Rakennusluvasta on
pyydettävä vesihuollon ja kaupungin katujen suunnittelusta vastaavan
yksikön lausunto.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
Aluetta ei saa aidata toista tonttia vasten.

Portaille varattu alueen osa.

Katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo
on sallittu.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Pysäköimispaikka.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Rakennuksen julkisivupinnan ylin korkeusasema.

Piha-alue.

Rakennusalan osa, jolle saa rakentaa sivukäytävän.

Liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys.

Huoltoajo korttelialueen rajan yli sallittava.

Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä osoittaa esteen likimääräisen
sijainnin ja lukuarvo sen korkeuden Köydenpunojankaari-nimisen kadun
tasausviivasta laskettuna.

Sijainniltaan ohjeellinen ajoyhteys, jolla huoltoajo on sallittu.

Sijainniltaan ohjeellinen pelikentäksi varattu alueen osa.

Ajo korttelialueen rajan yli sallittava.

h-ajo

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
alueen osa.

Istutettava puurivi.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko, jonka vapaan korkeuden tulee olla
vähintään 6 metriä Köydenpunojankadun tasosta laskettuna.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoyhteys.

Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvo-
liittymää.

Sijainniltaan ohjeellinen rakennukseen jätettävä kulkuaukko, jonka vapaan
leveyden ja vapaan korkeuden on oltava vähintään 4 metriä.

Rakennuksen julkisivupinnan ylin korkeusasema.

Merkinnän osoittaman rakennusalan sivun puolella rakennuksen ulkoseinien,
ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan
tulee olla desibeleinä (dBA) vähintään merkinnässä näytetyn luvun suuruinen.
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Sijainniltaan ohjeellinen leikkikentäksi varattu alueen osa.
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Asuinkerrostalojen korttelialue.
Konepajanaukioon rajoittuvaan rakennukseen tulee aukion puolelle aukion
tasoon sijoittaa liike-, toimisto- ja/tai työtiloja, ei asuntoja.

Korttelialueelle saa sallittua rakennusoikeutta ylittäen rakentaa:
-rakennusten kellaritiloihin ja pihakannen alapuolisiin maanalaisiin tiloihin
pysäköinti-, varasto-, väestönsuoja- ja jätehuoltotiloja kahteen tasoon; alin
lattiataso tulee olla vähintään tasossa +8.9
-porrashuoneiden 15 m2 ylittävän osan
-iv-konehuoneet tmv. tekniset tilat kerroksiin ja vesikatolle
-pihatasolle pysäköintitilojen savunpoisto- ja korvausilmarakenteet.

Rakennukset on rakennettava kiinni Veturikadun, Tenderipuiston ja Kone-
pajanaukion puoleisiin rakennusalan rajoihin. Rakennusten perustukset,
routalevyt, salaojat ja kattovedet saa ulottaa viereiselle katualueelle.
Rakennusten tontin rajalle sijoittuville julkisivuille saa sijoittaa ikkunoita.

Asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla punatiili.
Julkisivuissa ei saa olla näkyviä elementtisaumoja. Julkisivuilla saa käyttää
myös terästä, pintakäsiteltyä teräsohutlevyä, puuta ja lasia.

Sallitun julkisivun enimmäiskorkeusaseman estämättä saa rakennusten katoille
sijoittaa teknisiä tiloja noin 2% rakennusalalle sallitusta rakennusoikeudesta.
Em. teknisten tilojen julkisivut tulee mukauttaa rakennuksen muuhun
julkisivupintaan. Jätehuollon tilat tulee sijoittaa maan tasoon Veturikadun
varteen.

Korttelialueelle on osoitettava riittävästi leikki- ja oleskelualuetta.
Piha-alueen rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki-
tai oleskelualueina, tulee istuttaa. Tonttia ei saa aidata toista tonttia vasten.

Pihakannen on kestettävä raskaan pelastusajoneuvon paino. Pihakannen alla
olevalle tontin rajalle voidaan palomuuri jättää rakentamatta edellyttäen, että
kyseiset tilat varustetaan automaattisella sammutuslaitoksella sekä
tarvittaessa muilla henkilö- ja paloturvallisuutta parantavilla laitteilla.

Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin 100 asuinkerrosneliömetriä kohti ja
yksi 50 liike- ja toimistokerrosneliömetriä kohti. Lisäksi on rakennettava yksi
vierasautopaikka kutakin 10 asuntoa kohti. Autopaikat tulee sijoittaa piha-
kannen alle.

Polkupyöräpaikkoja on osoitettava kaksi kutakin asuntoa kohti, yksi kutakin
150 liike- ja toimistokerrosneliömetriä kohti ja yksi kutakin kahvilan tai
ravintolan 12 istumapaikkaa kohti. Osa polkupyöräpaikoista tulee osoittaa
säältä suojattuun lukittavaan tilaan.

Korttelialueelle saa sijoittaa 29. korttelin AK-1-, AK-3- ja P-1/s-
korttelialueiden autopaikkoja. Korttelialueen kautta saadaan järjestää ajo 29.
korttelin AK-1- ja AK-3- korttelialueiden ja VP-2- alueen alla olevaan
pysäköintitilaan.

Korttelialueella on sallittava naapuritonttien sekä AK-1- ja AK-3- kortteli-
alueiden tonttien kesken yhteisjärjestely (mm. leikki, oleskelu, pysäköinti,
huolto, jätehuolto, pelastustiet).

Korttelialueen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Jos
maaperä todetaan pilaantuneeksi, on se kunnostettava ennen rakentamiseen
ryhtymistä.

*Korttelialueen rakennuksissa tulee olla kaasuntunnistimella varustettu
automaattisesti sulkeutuva koneellinen ilmastointi. Raitisilman sisäänottoa ei
saa sijoittaa ratapihan suuntaan. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää
suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden viereisen ratapihan turvallisuus
riskit. Asuinrakennuksen rakennusluvasta on pyydettävä pelastusviranomaisen
lausunto.

+yht140

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Konepajanaukioon rajoittuvaan rakennukseen tulee aukion tasoon sijoittaa
liike-, toimisto- ja/tai työtiloja - ei asuntoja. Poventsanpolun ja
Brahensillan tasoon saa sijoittaa asumiseen liittyviä työtiloja.

Korttelialueelle saa sallittua rakennusoikeutta ylittäen rakentaa:
-rakennusten kellaritiloihin ja pihakannen alapuolisiin maanalaisiin tiloihin
muuntamon sekä pysäköinti-, varasto-, väestönsuoja- ja jätehuoltotiloja
kahteen tasoon; alin lattiataso tulee olla vähintään tasossa +10,0
-porrashuoneiden 15 m2 ylittävän osan
-iv-konehuoneet tmv. tekniset tilat kerroksiin ja vesikatolle
-pihatasolle yksikerroksisia talousrakennuksia korttelialueen Vaunukadun
puoleiselle rajalle
-pihatasolle pysäköintitilojen savunpoisto- ja korvausilmarakenteet.

Rakennukset on rakennettava kiinni Konepajanaukion, Tenderipuiston,
Poventsanpolun ja Vaunukadun puoleisiin rakennusalan rajoihin. Rakennusten
perustukset, routalevyt, salaojat ja kattovedet saa ulottaa viereiselle
katualueelle. Rakennusten tontin rajalle sijoittuville julkisivuille saa sijoittaa
ikkunoita. Ratapihalle suuntautuviin rakennuksiin ei saa sijoittaa pelkästään
ratapihalle avautuvia asuntoja. Rakennusten parvekkeet, lukuun ottamatta
Tenderipuistoon suuntautuvia, tulee lasittaa.

*Rakennusten ratapihan puoleisten seinien tiiveyteen sekä rakenteiden ja
ikkunoiden kestävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakennusten
Vaunukatuun rajoittuvilla julkisivuilla ei saa olla avattavia ikkunoita eikä
parvekkeita. Korttelialueen rakennuksissa tulee olla kaasuntunnistimella
varustettu automaattisesti sulkeutuva koneellinen ilmastointi. Raitisilman
sisäänottoa ei saa sijoittaa ratapihan suuntaan. Asuinrakennuksen
rakennusluvasta on pyydettävä pelastusviranomaisen lausunto. Rakennusluvan
yhteydessä tulee esittää suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden
viereisen ratapihan turvallisuusriskit.

Asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla punatiili.
Julkisivuissa ei saa olla näkyviä elementtisaumoja. Julkisivuilla saa käyttää
myös terästä, pintakäsiteltyä teräsohutlevyä, puuta ja lasia. Sallitun julkisivun
enimmäiskorkeusaseman estämättä saa rakennusten katoille sijoittaa teknisiä
tiloja noin 2% rakennusalalle sallitusta rakennusoikeudesta. Em. teknisten
tilojen julkisivut tulee mukauttaa rakennuksen muuhun julkisivupintaan.

Kaksikerroksisen pysäköinti- ym. tiloja sisältävän rakennuksen Vaunukadun
puoleiset julkisivut tulee rakentaa pääosin läpikuultavasta materiaalista.
Raitisilman sisäänottoa ei saa sijoittaa ratapihan puoleisille julkisivuille.
Jätehuollon tilat ja muuntamot tulee sijoittaa pihakannen alle Vaunukadun
varteen ja niiden tulee olla käytettävissä ja huollettavissa Vaunukadun
tasosta. Ajo ylemmälle pysäköintitasolle tulee järjestää alemman
pysäköintitason kautta.

Korttelialueelle on osoitettava riittävästi liikenteen melulta suojattua leikki-
ja oleskelualuetta. Piha-alueen rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä
kulkuteinä, leikki- tai oleskelualueina, tulee istuttaa. Tonttia ei saa aidata
toista tonttia vasten.

Pihakannen on kestettävä raskaan pelastusajoneuvon paino. Pihakannen alla
olevalle tontin rajalle voidaan palomuuri jättää rakentamatta edellyttäen, että
kyseiset tilat varustetaan automaattisella sammutuslaitoksella sekä
tarvittaessa muilla henkilö- ja paloturvallisuutta parantavilla laitteilla.

Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin 100 asuinkerrosneliömetriä kohti ja
yksi kutakin 50 liike- ja toimistokerrosneliömetriä kohti. Lisäksi on
rakennettava yksi vierasautopaikka kutakin 10 asuntoa kohti. Autopaikat tulee
sijoittaa pihakannen alle.

Polkupyöräpaikkoja on osoitettava kaksi kutakin asuntoa kohti, yksi kutakin
150 liike- ja toimistokerrosneliömetriä kohti ja yksi kutakin kahvilan tai
ravintolan 12 istumapaikkaa kohti. Osa polkupyöräpaikoista tulee osoittaa
säältä suojattuun, lukittavaan tilaan.

Palvelurakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään.
Alueelle saa sijoittaa kulttuuri-, liikunta- ja viihdepalveluja, kokoontumis-,
liike-, toimisto- ja työtiloja, vähäisessä määrin työtiloihin liittyvää asumista
sille erikseen osoitetuilla rakennusaloilla sekä toiminnan edellyttämää
pysäköintiä ja varastointia. Varastojen osuus kokonaiskerrosalasta saa olla
enintään 15 %.

Korttelialue on osa valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta
(YM:n päätös 2/562/96: 9.12.1998) solmitun sopimuksen tarkoittamaa
kohdetta, jossa alueen ja rakennusten ominaispiirteet on säilytettävä.
Uuden rakennuksen tai rakennusosan suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä
huomiota sen sopeuttamiseen ympäristöönsä.

Autopaikkoja korttelialueen käyttöön on osoitettava vähintään:
-yksi kutakin 50 kulttuuri-, liikunta- ja viihdepalvelu- sekä
kokoontumistilakerrosneliömetriä kohti
-yksi kutakin 75 liike-, toimisto- ja työtilakerrosneliömetriä kohti
-yksi kutakin 100 varastokerrosneliömetriä kohti
-yksi kutakin 100 asuinkerrosneliömetriä kohti.
Autopaikat saa sijoittaa korttelialueelle niille varatuille alueille, 29. ja 30.
kortteleiden AK-1-, AK-2- ja AK-3- korttelialueiden pihakansien alle,
VP-2- alueen maanalaiseen tilaan tai vaihtoehtoisesti muualle kuitenkin
enintään 300 metrin kävelyetäisyydelle korttelialueesta.

Mikäli korttelialueella järjestetään yli 1500 hengen tapahtumia, tulee
korttelialueen käyttöön, 1500 hengen ylittävältä osalta, lisäksi osoittaa yksi
autopaikka kutakin 7 henkilöä kohti. Nämä autopaikat saa sijoittaa enintään
500 m kävelyetäisyydeltä korttelialueesta tai etäämmälle edellyttäen, että
niiden saavutettavuus varmistetaan tapahtumakohtaisilla liityntäkuljetuksilla.

Polkupyöräpaikkoja on osoitettava yksi kutakin 150 liike-, toimisto- ja
työtilakerrosneliömetriä kohti, yksi kutakin kahvilan tai ravintolan 12
istumapaikkaa kohti ja yksi kutakin kokoontumistilan tai urheilupaikan 20
henkilöä kohti. Osa polkupyöräpaikoista tulee osoittaa säältä suojattuun,
lukittavaan tilaan.

Korttelialueen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava.
Jos maaperä todetaan pilaantuneeksi, on se kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymistä. Maaperän kunnostamisessa on otettava huomioon
alueen kulttuurihistorialliset arvot ja ennen toimenpiteisiin ryhtymistä on
neuvoteltava museoviranomaisen kanssa.

Korttelialue on aidattava LR-1-alueen suuntaan siten, että asiattomien pääsy
ratapihalle estetään. Korttelialueen kautta on sallittu ajo LR-1-alueelle.

*Korttelialueella olevissa rakennuksissa tulee olla kaasuntunnistimella varustettu
automaattisesti sulkeutuva koneellinen ilmastointi. Raitisilman sisäänottoa ei
saa sijoittaa ratapihan suuntaan.

Ilmastointilaitteet tulee sijoittaa siten, ettei niiden toiminnasta aiheudu haittaa
lähiympäristöön - poistoilman ulostuloa ei saa sijoittaa asuinkerrostalo-
korttelialueiden suuntaan.

*Mikäli korttelialueen rakennuksiin tulee kokoontumistiloja, tulee rakennusluvan
yhteydessä esittää suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden viereisen
ratapihan turvallisuusriskit.

*Korttelialueelle tulee olla kaksi toisistaan riippumatonta pelastustieyhteyttä,
joiden tekniset vaatimukset määrittelee pelastusviranomainen.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Rakennuksen maantasokerrokseen saa sijoittaa liike- ja myymälätiloja
enintään 5 % tontin sallitusta rakennusoikeudesta.

Korttelialueelle on osoitettava riittävästi leikki- ja oleskelualuetta.
Piha-alueen rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä tai
leikki- ja oleskelualueina, tulee istuttaa. Tonttia ei saa aidata toista tonttia
vasten.

Puisto, jolle saa sijoittaa pysäköintiä maan alle.

Puiston suunnittelussa tulee huomioida jalankulku- ja pyöräily-yhteyden
toteuttaminen Veturikadulta Brahensillalle. Puiston toteuttamissuunnitelman
hyväksyy Turun kaupunki.

Alueen toteuttamis- ja ylläpitovastuu, mukaan lukien hulevesijärjestelyt ja
valaistus, voidaan siirtää 29. ja 30. kortteleiden AK-1-, AK-2-, AK-3-
ja/tai P-1/s- korttelialueiden kiinteistöille.

Alueen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Jos maaperä
todetaan pilaantuneeksi, on se kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Rautatie.

Alueella sijaitsee valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta
(YM:n päätös 2/562/96: 9.12.1998) solmitun sopimuksen tarkoittama kohde,
jossa alueen ja rakennusten ominaispiirteet on säilytettävä. Veturitallin
lähiympäristössä uuden rakennuksen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä
huomiota sen sopeuttamiseen ympäristöönsä.

Ajo rautatiealueelle on sallittu P-1/s- korttelialueen, Resiinaraitin,
Vaunukadun, Veturikadun ja Pietari Valdin kujan kautta.

Alueelle tulee olla vähintään kaksi toisistaan riippumatonta pelastustieyhteyttä,
joiden tekniset vaatimukset määrittelee pelastusviranomainen.

Alue on aidattava siten, että asiattomien pääsy ratapihalle estetään.

Suojaviheralue.
Alueen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava.
Jos maaperä todetaan pilaantuneeksi, on se kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymistä.

Tavaraliikenneterminaalin alue.
Alueelle saa rakentaa vain linja-autoaseman liikennettä palvelevia rakennuksia.

Alueen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Jos maaperä
todetaan pilaantuneeksi, on se kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

+lt275 Luku osoittaa liike-, toimisto- ja työtiloiksi varattavan kerrosneliö-
metrimäärän.

+10.3

pI
Rakennuksen osa, jolle saa sijoittaa pysäköintiä yhteen tasoon.

Puisto.
Alueen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Jos maaperä
todetaan pilaantuneeksi, on se kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

as50% Merkintä osoittaa kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta
kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Veturikadun tasoon saa sijoittaa liike-, toimisto- ja/tai työtiloja ja
pihakannen tasoon asumista ja siihen liittyviä työtiloja. Päiväkodin saa
sijoittaa 30. korttelin pihakannen tasoon.

Korttelialueelle saa sallittua rakennusoikeutta ylittäen rakentaa:
-rakennusten kellaritiloihin ja pihakannen alapuolisiin maanalaisiin tiloihin
muuntamon sekä pysäköinti-, varasto-, väestönsuoja- ja jätehuoltotiloja
kahteen tasoon; alin lattiataso tulee olla vähintään tasossa +8.9
-porrashuoneiden 15 m2 ylittävän osan
-iv-konehuoneet tmv. tekniset tilat kerroksiin ja vesikatolle
-pihatasolle pyörä- ja ulkoiluvälinevarastoja ja erillisiä jäte- ja keräily-
katoksia
-pihatasolle pysäköintitilan savunpoisto- ja korvausilmarakenteet.

Köydenpunojankatuun ja Köydenpunojankaareen rajoittuvat rakennukset on
koko pituudeltaan rakennettava kiinni kadunpuoleiseen rakennusalan rajaan.
Katujulkisivun on oltava kaareva rajaviivan mukaisesti. Rakennusalan ulko-
puolelle ei saa sijoittaa katualueelle ulottuvia porrasaskelmia, luiskia tai
ulospäin avautuvia ovia. Rakennukseen ei saa sijoittaa pelkästään
Köydenpunojankadulle tai Köydenpunojankaarelle avautuvia asuntoja.
Julkisivujen eteen saa rakentaa lasitetut parvekkeet siten, että lasitus
muodostaa pääosin yhtenäisen koko rakennuksen korkuisen pinnan.
Lasituspintaan tulee vaihteleviin paikkoihin tehdä aukkoja sekä pysty- että
vaakasuuntaan.

Veturikatuun rajoittuvat rakennukset on rakennettava kiinni rakennusalan
kadunpuoleiseen rajaan. Tonttien kadunpuoleisille rajoille tulee rakennusten
väliin rakentaa muurit. Muurien julkisivumateriaalina tulee olla punatiili tai
luonnonkivi. Veturikadulta tulee järjestää kulkuyhteys korttelialueen pihatasolle
vähintään 50 m välein.

Rakennukset saa rakentaa kiinni tontin rajaan, jolloin rakennuksen perustukset
routalevyt, salaojat ja kattovedet saa ulottaa viereiselle katualueelle.
Rakennusten tontin rajalle sijoittuville julkisivuille saa sijoittaa ikkunoita.

Asuinrakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee olla punatiili.
Julkisivuissa ei saa olla näkyviä elementtisaumoja. Julkisivuissa saa käyttää
myös terästä, pintakäsiteltyä teräsohutlevyä, puuta ja lasia. Rakennusten
sivukäytävien julkisivut tulee olla pääosin lasia tai lasitiiltä. Julkisivun
enimmäiskorkeusaseman estämättä saa rakennusten katoille sijoittaa teknisiä
tiloja noin 2% rakennusalalle sallitusta rakennusoikeudesta. Em. teknisten
tilojen julkisivut tulee mukauttaa rakennuksen muuhun julkisivupintaan.

Pihatasolle toteutettavat pyörä- ja ulkoiluvälinevarastot sekä jäte- ja keräily-
katokset tulee rakentaa siten, että ne liittyvät rakennuksiin tai maaston
muurirakenteisiin. Piha-alueen rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä
kulkuteinä, leikki- tai oleskelualueina, tulee istuttaa. Tonttia ei saa aidata
toista tonttia vasten.

Pihakannen on kestettävä raskaan pelastusajoneuvon paino.
Köydenpunojankadun ja Veturikadun välissä olevalla korttelialueen osalla
pihakannen korkeusasema ei saa ylittää tasoa +17.5. Ajo alemmalle
pysäköintitasolle tulee järjestää ylemmän pysäköintitason kautta. Pihakannen
alla olevalle tontin rajalle voidaan palomuuri jättää rakentamatta edellyttäen,
että kyseiset tilat varustetaan automaattisella sammutuslaitoksella sekä
tarvittaessa muilla henkilö- ja paloturvallisuutta parantavilla laitteilla.

Korttelialueelle on osoitettava riittävästi liikenteen melulta suojattua leikki-
ja oleskelualuetta. Köydenpunojankatuun rajoittuvat rakennukset tulee rakentaa
viimeistään samaan aikaan tontille rakennettavien muiden asuinrakennusten
kanssa.

Korttelialueen osalla, joka sijaitsee Köydenpunojankadun ja Veturikadun välissä,
tulee muodostettavien tonttien ulottua Veturikadulta Köydenpunojankadulle.

Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin 100 asuinkerrosneliömetriä kohti ja
yksi kutakin 50 liike- ja toimistokerrosneliömetriä kohti. Lisäksi on rakennet-
tava yksi vierasautopaikka kutakin 10 asuntoa kohti. Autopaikat tulee sijoittaa
pihakannen alle. Ajo alemmalle pysäköintitasolle tulee järjestää ylemmän
pysäköintitason kautta. Korttelialueelle saa sijoittaa 29. korttelin P-1/s-
korttelialueen autopaikkoja.

Polkupyöräpaikkoja on osoitettava kaksi kutakin asuntoa kohti, yksi kutakin
150 liike- ja toimistokerrosneliömetriä kohti ja yksi kutakin kahvilan tai
ravintolan 12 istumapaikkaa kohti. Osa polkupyöräpaikoista tulee osoittaa
säältä suojattuun, lukittavaan tilaan.

Jätehuollon tilat ja muuntamot tulee sijoittaa maantasokerroksiin rakennusten
sisälle tai muurirakenteisiin liittyviin piharakennuksiin. Muuntamon tulee olla
huollettavissa kadun tasossa Veturikadulta. Jätehuoltoa ei saa järjestää
Köydenpunojankadulta eikä Köydenpunojankaarelta. Kaapeliliittymät tulee
järjestää Veturikadulta vesihuollon mukaisesti tonttijaosta riippumatta.

Korttelialueella on sallittava naapuritonttien sekä muiden AK-1-, AK-2- ja
AK-3- korttelialueiden tonttien kesken yhteisjärjestely (mm. leikki, oleskelu,
pysäköinti, huolto, jätehuolto, pelastustiet).

Korttelialueen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Jos
maaperä todetaan pilaantuneeksi, on se kunnostettava ennen rakentamiseen
ryhtymistä.

*Korttelialueen rakennuksissa tulee olla kaasuntunnistimella varustettu
automaattisesti sulkeutuva koneellinen ilmastointi. Raitisilman sisäänottoa ei
saa sijoittaa ratapihan suuntaan. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää
suunnitelma pelastustoimenpiteistä huomioiden viereisen ratapihan turvallisuus-
riskit. Asuinrakennuksen rakennusluvasta on pyydettävä pelastusviranomaisen
lausunto.

Korttelialueelle saa sijoittaa viereisten AK-1-, AK-2- ja P-1/s- kortteli-
alueiden autopaikkoja. Korttelialueen kautta tulee järjestää ajo AK-1- ja
AK-2- korttelialueen sekä VP-2- alueen alla olevaan maanalaisen
pysäköintitilaan. Pihakannen alla olevasta pysäköintitilasta on järjestettävä
jalankulkuyhteys Tenderipuistoon. Korttelialueella on sallittava naapuritonttien
sekä AK-1- ja AK-3- korttelialueiden kesken yhteisjärjestely (mm. leikki,
oleskelu, pysäköinti, huolto, jätehuolto, pelastustiet).

Korttelialueen maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava. Jos
maaperä todetaan pilaantuneeksi, on se kunnostettava ennen rakentamiseen
ryhtymistä.

Rakennusten rakenteiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota
junaliikenteen aiheuttaman tärinän pienentämiseen siten, että voimassa olevia
ohjearvoja tai niiden puuttuessa yleisesti käytössä olevia uusia asuinalueita
koskevia suositusarvoja ei ylitetä.

max+17.5

Alueen osa, jolle saa sijoittaa pysäköintiä maan alle yhteen tasoon.
Pysäköintitilan alin lattiataso tulee olla vähintään tasossa +8,9. Ajo
pysäköintilaan on osoitettava 29. korttelin AK-3- korttelialueen pysäköintitilan
kautta. Pysäköintitilasta tulee järjestää jalankulkuyhteys VP-2- alueelle maan
tasoon. Pysäköintitilan kannen on kestettävä raskaan pelastusajoneuvon paino.
Kansi on istutettava puistomaisesti. Maanpinnalle saa sijoittaa pysäköintitilojen
savunpoisto- ja korvausilmarakenteita.

ma-1

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa yksikerroksinen talousrakennus tai vähintään
3 metriä korkea aita tai muu rakenne suojaamaan piha-aluetta liikenteen
melulta. Melua suojaava rakennus, aita tai rakenne tulee toteuttaa viimeistöän
samaan aikaan tontille rakennettavien asuinrakennusten kanssa.

+14.5/+17.5 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Ensimmäinen luku osoittaa
pihakannen likimääräisen korkeusaseman, jos pihakannen alle toteutetaan
pysäköintiä yhteen tasoon. Jälkimmäinen luku osoittaa pihakannen
likimääräisen korkeusaseman, jos pihakannen alle toteutetaan pysäköintiä
kahteen tasoon.

HAVAINNEKUVA
Schauman arkkitehdit Oy

Suojaviheralue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

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

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Kaupunginosan raja.

Puisto, jolla ympäristö säilytetään.

Sijainniltaan ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Luku osoittaa yhteistiloiksi varattavan kerrosneliömetrimäärän.

Maanpinnan tai pihakannen likimääräinen korkeusasema.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Korttelin numero.

Kaupunginosan nimi.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue
enintään 25 k-m2 suuruista muuntamoa varten.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa liike-, toimisto- ja työtiloja sekä työtiloihin
liittyviä asuintiloja.

Maanpinnan tai pihakannen ylin korkeusasema.

rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen.
Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden,

EV
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Merkintöjen selite:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota

Aiemman, poistuvan kaavan numero ja vahvistuspäivämäärä.

otsakkeessa mainittu asemakaava ja asemakaavanmuutos koskee
ja jolta aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset poistuvat.

A44/1951
13.3.1953

POISTUVA KAAVA

Suojeltu laite/rakennelma.

Kääntöpöytä liittyy veturitalliin, joka on osa valtakunnallisesti merkittävien
asema-alueiden suojelusta (YM:n päätös 2/562/96: 9.12.1998) solmitun
sopimuksen tarkoittamaa kohdetta.

Kääntöpöytä raiteineen tulee säilyttää. Korjaus- ja muutostöiden tulee olla
sellaisia, että kääntöpöydän merkitys osana veturitallia säilyy. Muutoksista on
pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

Vaunukatu ja Köydenpunojankaari on aidattava LR-1- alueen suuntaan siten, että
asiattomien pääsy ratapihalle estetään.

Rautatiealueen ylittävien kevytliikenneväylien toteutussuunnitelmista on pyydettävä
LR-1- alueen maanomistajien lausunto.

*:llä varustetut kaavamääräykset liittyvät turvallisuustason parantamiseen ratapihan
lähiympäristössä ja ne ovat voimassa niin kauan kuin Turun ratapiha on
Valtioneuvoston asetuksen 195/2002 (muutos 267/2009) mukainen, Liikenteen
turvallisuusviraston nimeämä järjestelyratapiha.

Tähän asemakaavakarttaan liittyy selostus, jossa on esitetty kaavan lähtökohtiin ja
tavoitteisiin liittyvät tiedot, kaavaratkaisun perustelut sekä kuvaus kaavasta ja sen
vaikutuksista.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ:

sr-3

2650+yht220

1530+yht140

2770+yht220

1670+yht140

1320+yht140

1680+yht120+lt275

1680+yht120+lt275

1030+yht80

1630+yht140

2660

2660
100 EV

Junakatu

Lokgatan

Platthattsstigen

Köydenpunojankatu

Juhannuskukkula

Juhannuskukkula

Johannehöjden

Humlegårdsbron

Humalistonsilta Juhannuskatu

Johannegatan
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I

I
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4
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30dBA

30
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max+17.5

Asemakaava ja asemakaavanmuutos

Asemakaavanmuutos koskee:

Kaupunginosa: 006 VI VI
Kadut: Brahenkatu (osa) Brahegatan (del)

Ratapihankatu (osa) Bangårdsgatan (del)
Liikennealue: Linja-autoasema (osa) Linjebilstationen (del)

Kaupunginosa: 071 POHJOLA NORRSTAN
Kortteli ja tontti: 21.-2 21.-2
Kadut: Köydenpunojankatu (osa) Hampspinnaregatan (del)

Juhannuskatu (osa) Johannegatan (del)
Louhenkatu Drakgatan
Louhenpolku (osa) Drakstigen (del)
Niklaksenkatu Niklasgatan
Paasirinne Klippbrinken
Paratiisintie Paradisvägen
Pietari Valdin kuja Peder Walds gränd
Veturimiehenkatu Lokomotivmannagatan
Virusmäenramppi (osa) Virusmäkirampen (del)
Yrjänänkatu Göransgatan

Aukiot: Asemanaukio (osa) Stationsplan (del)
Yrjänänaukio Göransplan

Liikennealueet: Pääratapiha Huvudbangården
nimetön rautatiealue (osa) järnvägområde utan namn (del)

Virkistysalueet: Juhannuskukkula Johannehöjden
Yrjänänpuisto Göranspark

Kaupunginosa: 074 PITKÄMÄKI LÅNGBACKA
Liikennealue: Pääratapiha Huvudbangården

Asemakaavalla ja asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:

Kaupunginosa: 006 VI VI
Kadut: Brahenkatu (osa) Brahegatan (del)

Ratapihankatu (osa) Bangårdsgatan (del)
Julkinen kulkuväylä: Brahensilta Brahebron
Liikennealue: Linja-autoasema (osa) Linjebilstationen (del)

Kaupunginosa: 071 POHJOLA NORRSTAN
Korttelit: 21 (osa) ja 28-31 21 (del) och 28-31
Kadut: Juhannuskatu (osa) Johannegatan (del)

Junakatu Tåggatan
Köydenpunojankatu (osa) Hampspinnaregatan (del)
Köydenpunojankuja Hampspinnaregränden
Köydenpunojankaari Hampspinnarebågen
Louhenkatu Drakgatan
Niklaksenkatu Niklasgatan
Paasirinne Klippbrinken
Paratiisintie Paradisvägen
Pietari Valdin kuja Peder Walds gränd
Vaunukatu Vagngatan
Veturikatu Lokgatan
Veturimiehenkatu Lokomotivmannagatan
Yrjänänkatu Göransgatan

Ajoyhteydet: Junakatu Tåggatan
Vaunukatu Vagngatan

Julkiset kulkuväylät: Brahensilta Brahebron
Humalistonsilta Humlegårdsbron
Lättähatunpolku Platthattsstigen
Poventsanpolku Poventsastigen
Puolalansilta Puolalabron

Aukio: Konepajanaukio Verkstadsplanen
Liikennealue: Turun ratapiha Åbo bangård
Virkistysalueet: Tenderipuisto Tenderparken

Yrjänänaukio Göransplan
Yrjänänpuisto Göransparken

Suojaviheralueet: Juhannuskukkula Johannehöjden
Veturipiennar Lokvägrenen

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitovat
tonttijaot/tonttijaonmuutokset: POHJOLA-21.-4, -28.-1, -29.-1-8 ja -31.-1.

Erilliset tonttijaot laaditaan kortteliin 30.

Uudet korttelinumerot: POHJOLA-28-31.

(1284/99) vaatimukset.
Kaavoituksen pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 206 §:n nojalla säädetyn kaavoitusmittausasetuksen

LUONNOS
Utkast

Osoite
Adress

Työnimi
Arbetsnamn

EHDOTUS
Förslag

TURKU
ÅBO

Kaupungingeodeetti
Stadsgeodet

Piirtäjä
Ritare Beredare

Valmistelija

Lainvoimainen
Vunnit laga kraft

Diarienummer
Diarionumero

Detaljplanebeteckning
Asemakaavatunnus

Planläggningsbaskartan uppfyller kraven i förordningen om planläggningsmätning (1284/99), som givits med stöd av 206 §
markanvändnings- och bygglagen (132/99).

Skala
Mittakaava

Godkänd av SPMN
KSYL hyväksynyt

Sektordirektör
Toimialajohtaja

Förslag
EHDOTUS

Godkänd av MPN
YKL hyväksynyt

Stadssekretare
Kaupunginsihteeri

Godkänd av stadsfullmäktige
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa
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Christina HoviPäivi Mykrä

Markku Toivonen

Muutettu 15.3.2013 (lausunnot)

15.8.2008

"VR:n konepaja-alue"

Köydenpunojankatu, Ratapihankatu

ÅBOTURKU
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