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on laadittava erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle 

ten kautta.
säköintilaitoksiin on järjestettävä rakennus-
-Ajoyhteydet korttelialueiden alla oleviin py-

sijoittaa piha-alueille.  
makaavassa osoitettu. Autopaikkoja ei saa 
seen, ellei muita paikkoja ole erikseen ase-
-Autopaikat on sijoitettava pysäköintilaitok-
 
SIJOITTAMINEN AK- KORTTELIALUEILLA:
AUTOPAIKKOJEN JA AJOYHTEYKSIEN 
 
Myymälät ja ravintolat, vähintään 1 pp / 40 k-m2
Toimistot, vähintään 1 pp / 50 k-m2 
asuntoja lukuun ottamatta.
Määräys ei koske erityisasumista opiskelija-
jotka sijoitetaan sisäänkäyntien läheisyyteen. 
vieraspysäköintiä varten 1 pp / 1000 k-m2, 
75 % on sijoitettava rakennuksiin. Lisäksi 
vähimmäismäärä on 1 pp / 30 k-m2. Näistä
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen 
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
 
säköintipaikkojen kokonaismäärää.
misesteisten pysäköintipaikat eivät lisää py-
vallista pysäköintipaikkaa kohden. Liikku-
misesteisille ovat 1 pysäköintipaikka 30 ta-
Suositeltavat pysäköintipaikkamäärät liikku-
 
10 % määräyksiä vähemmän.
mättömiä, voidaan autopaikkoja toteuttaa 
kaa keskitetysti siten, että paikat ovat nimeä-
-Jos toteutetaan vähintään 50 pysäköintipaik-
asunnoissa.
paikkamääräystä kuin vastaavissa omistus-
niiden osalta käyttää 20 % pienempää auto-
-Jos tontilla on ARA vuokra-asuntoja, voidaan 
osalta tarvitse rakentaa autopaikkoja
-Jos tontilla on opiskelija-asuntoja, ei niiden 

1 ap / 150 k-m2Toimistot enintään 
Myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 90 k-m2

1 ap / 135 k-m2Asuinkerrostalot vähintään 
 
TONTTIEN AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET:

2465

ryhtymistä.
ja kunnostettava ennen rakentamiseen 
Pilaantuneet maa-alueet on selvitettävä
tarve.
taman tärinän ja runkomelun torjunta-
taa huomioon raitiotieliikenteen aiheut-
Rakennusten suunnittelussa tulee ot-
neiden lämpöoloihin.
kiinnittää erityistä huomiota asuinhuo-
Asuinrakennusten suunnittelussa tulee 
sekä piha-alueilla.
sen sisätiloissa, oleskeluparvekkeilla 
van riittävän meluntorjunnan rakennuk-
son ohjearvoihin (vanha alue) perustu-
erityispiirteet huomioon ottaen meluta-
meluselvitys, joka osoittaa laivamelun 
Rakennusluvan yhteydessä tulee laatia 

sen kadun tai aukion laatutasoon.
välinen tontin osa tulee rakentaa vierei-
Katualueen tai aukion ja rakennuksen 

rakennettava tonttien yhteisiksi. 
konaisuudeksi ja leikki- ja oleskelutilat 
noittein ja toimintojen osalta yhdeksi ko-
suunniteltava istutuksin, kalustein, pin-
maat rajautuvat toisiinsa, piha-alueet on 
ei saa aidata. Niillä tonteilla, joiden piha-
Pihamaalla olevia tonttien välisiä rajoja 
kä kadulle että pihalle.  
Porrashuoneesta tulee olla yhteys se-
tava vähintään 0,9 m syvennykseen. 
rashuoneiden ulko-ovet on suunnitel-
Suoraan katualueelle avautuvien por-
daan rakentaa metallipintaisena.
Korkeimman rakennusosan julkisivut voi-
tekniikalle. 
olojen asetta-miin vaatimuksiin rakennus-
tyistähuomiota on kiinnitettävä ilmasto-
Julkisivusuunnittelussa ja detaljeissa eri-
lien, värien ja aukotuksen suhteen. 
vujen on oltava yksiaiheisia materiaa-
päälle rapattuja.  Luonteeltaan julkisi-
kalla muurattuja tai muuratun pinnan 
Julkisivujen on oltava pääosiltaan pai-
alan lisäksi.
taa asemakaavassa osoitetun kerros-
seksi viherhuoneina, ne saadaan raken-
teutetaan ympäristöhaittojen torjumi-
Mikäli asuntokohtaiset parvekkeet to-
lasittaa ympäristömelun torjumiseksi.
Oleskeluparvekkeet tulee tarvittaessa  
puiston puoleisilla julkisivuilla. 
Länsisatamankadun ja Hyväntoivon-
dettyinä Atlantinkadun, Melkinlaiturin 
Parvekkeet tulee toteuttaa sisäänve-
sin yhteydessä.
vähintään yhden tulee sijaita kattoteras-
seen käyttöön tarkoitetuista saunatiloista 
Asemakaava-alueella asukkaiden yhtei-
 
alueen tonttien yhteisiksi.
tekniset tilat saa rakentaa asemakaava-
kuivaustilat, varastotilat, jätehuoneet ja 
Harraste- ja kokoontumistilat, pesu- ja 
teisen läpikulkureitin varrelle.
rastetiloja tulee sijoittaa kortteleiden yh-
Tontin pesula ja/tai kokoontumis- ja har-

osoitetun kerrosalan lisäksi. 
harrastetilat saa rakentaa kaavassa 
pesutuvat, kuivaushuoneet, saunat ja 
Varastot ja yhteistilat kuten säilytystilat, 
 
asuntoalasta.
-Harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % 
tään seuraavat yhteistilat:
riittävät varasto- ja jätehuoltotilat ja vähin-
Asukkaiden käyttöön on rakennettava 
vähintään 4.0 m.
Maantason kerroskorkeuden tulee olla 
huoneiden sisäänkäyntejä.
vun pituudelta lukuun ottamatta porras- 
tai julkisen palvelun tiloiksi koko julkisi-
tai muiksi toimi- ja asiakaspalvelutiloiksi 
kerrokset tulee varata ensisijaisesti liike-  
Melkinlaiturin varrella olevat maantaso- 
Atlantinkadun, Länsisatamankadun ja  
 
Ullakkoa ei saa rakentaa. 
 
peja varten. Tilassa ei saa olla alapohjaa.
tila yhdyskuntateknisen huollon jakokaap-
yksi kadun suuntaan avautuva ovellinen 
sijoittuville tonteille tulee varata kullekin 
Korttelialueiden kadunvarrelle 
 
osoitetun kerrosalan lisäksi.
rakennukseen. Tilat saa rakentaa kaavassa 
järjestelmän keräyspisteet tulee integroida 
Kierrätyshuoneet ja jätteen putkikuljetus-

integroituna rakennukseen.
Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille 
saavuttamiseksi.
kokonaisuutena riittävän turvallisuustason 
suunnitellessa käsitellä korttelia yhtenä
ei rakenneta, tulee paloteknisiä ratkaisuja 
rakentaa tontin rajaseiniä. Jos rajaseinää
Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse 
dellä laitteesta ylittää 45 dBA. 
laitteiden melutaso ei saa 25 m etäisyy-
rakentaa kerrosalan lisäksi. Ilmanvaihto-
puolelle. Hormit ja poistumistiet saa 
viereisen rakennuksen kattotason ylä-
rakennuksiin. Poistoilma on johdettava 
ilmanvaihto. Jäteilmahormit tulee sijoittaa 
Pysäköintitiloissa on oltava koneellinen 
tällä kohdalla rakennusalaa.
muita aukkoja, jollei naapuritontilla ole 
Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja 
 
rakennuksiin on sallittua.
tavien teknisten laitteistojen integroiminen 
Uusiutuvan energian tuotantoon tarvit-
alan lisäksi.
rakentaa asemakaavaan merkityn kerros-
rakennusrungon ulkopuolelle. Tilat saa 
Iv-konehuoneita ja laitteita ei saa sijoittaa 
viä osia.
taa rakennuksen julkisivurakenteisiin liitty-
alueeksi tai terassiksi. Alueelle saa sijoit-
käynteihin tai liiketiloihin liittyväksi edus-
Alueen osa, joka tulee rakentaa sisään-
huoltoyhteys on sallittu. 
sen suunnitelman mukaisesti. Alueella 
kulkureitti. Alue on rakennettava yhtenäi-
toivonpuistoon kortteleita yhdistävä läpi-
tulee toteuttaa Madeiranaukiolta Hyvän-
palveleva yhteiskäyttöinen piha-alue, jolle 
Kortteleiden 20828 ja 20829 asumista 
tasolla. 
oltava vähintään lukeman osoittamalla 
äänitasoerotus laivamelua vastaan on 
jonka puoleisen rakennuksen ulkovaipan 
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, 
johon rakennus on rakennettava kiinni.
Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, 
huollon tiloja.  
sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen  
maanpinnan alapuolelle rakennettavaksi  
Alueelle saa sijoittaa lisäksi muutoin  
Ohjeellinen maanalainen pysäköintilaitos.  

Rakennusala.

korkeusasema
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan 
 
man sallitun kerrosluvun.
ten, rakennuksen tai sen osan suurim-
Roomalainen numero osoittaa rakennus-

rakentaa kerrosalan lisäksi.
tavalla poistoilmahormilla, joka saadaan 
ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdet-
Tilat on varustettava rasvanerottelukaivolla 
näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. 
varattava liike-, ravintola-, myymälä-, 
mäisestä (I) kerroksesta vähintään on 
paljon kadunvarsirakennuksen ensim-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka 
 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
 
Ohjeellinen tontin numero.
 
Korttelin numero.

 
Kaupunginosan numero.
 
nän poistamista.
Risti merkinnän päälläosoittaa merkin-

Ohjeellinen tontin raja.
 
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
 
Osa-alueen raja.
 
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
 
viiva.
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 

 
Asuinkerrostalojen korttelialue.
 
-MÄÄRÄYKSET
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA  

delning.
tersområdet utarbetas en separat tomtin-
På detta detaljplaneområde ska för kvar-

via byggnaderna.
läggningarna under kvarteren ska ordnas 
-Körförbindelserna till parkeringsan-
 
områdena.
Bilplatser får inte placeras pågårds-
ser är skilt markerade i detaljplanen. 
ringsanläggning om inte andra bilplat-
-Bilplatserna ska placeras i en parke-
 
PÅAK-KVARTERSOMRÅDEN:
KÖRFÖRBINDELSERNAS PLACERING 
BILPLATSERNAS OCH 

Butiker och restauranger, minst 1 cp / 40 m2 vy
Kontor, minst 1 cp / 50 m2 vy
cialboende förutom studentbostäder.
gångarna. Bestämmelsen berör inte spe-
platser 1 cp / 1000 m2 vy i närheten av in-
placeras i byggnaderna. Dessutom gäst-
1 cp / 30 m2 vy. Minst 75 % av dem ska 
Minimiantalet cykelplatser på tomten är 
Cykelplatsbestämmelser för tomterna:
 
sernas helhetsantal.
för rörelsehindrade ökar inte parkeringsplat-
vanliga parkeringsplatser. Parkeringsplatser 
rörelsehindrade är 1 parkeringsplats per 30 
Rekommenderade parkeringsplatsantal för 
 
platser än bestämmelserna kräver.
givna, kan man bygga 10 % färre bil-
rat och såatt platserna är icke namn-
-Om minst 50 bilplatser byggs centre-

tal användas än för motsvarande ägobostäder.
hyresbostäder, får ett 20 % mindre bilplatsan-
- Om det på tomten finns stadens eller ARA-
bilplatser.
-För studentbostäder behöver man inte bygga 

1 bp / 150 m2 vyKontor, högst 
1 bp / 90 m2 vy Butiker och restauranger högst
1 bp / 135 m2 vyBostadsvåningdhud minst

 
BILPLATSBESTÄMMELSER FÖR TOMTERNA:

 
kvarteren och integreras i byggnaden.
Transformatorstationerna ska placeras i 
lig säkerhetsnivå uppnås.
brandtekniska lösningar så att en tillräck-
handlas som en helhet vid planeringen av 
gränsvägg inte byggs ska kvarteret be-
byggas gränsväggar för tomten. Ifall 
I underjordiska bilhallar behöver inte 
 
25 m avstånd från anordningen.
bullernivå får inte överstiga 45 dBA på 
ver våningsytan. Luftväxlingsaggregatens 
Luftkanaler och flyktvägar får byggas utö-
ovanför intilliggande byggnads taknivå.  
i byggnaderna. Frånluften ska ledas upp
luftväxling. Frånluftskanalerna ska placera 
Parkeringsutrymmena ska ha maskinell 
 
inte har byggnadsyta på detta ställe.
och andra öppningar, om granntomten 
I tomtens gränsvägg får finnas fönster 
derna.
av förnybar energi får integreras i byggna-
Nödvändig apparatur för produktionen 
 
planekartan angivna våningsytan. 
rymmena får byggas utöver den i detalj-
ceras utanför byggnadsstommen. Ut-
Iv-maskinrum och apparater får inte pla-
ruktioner. 
delar som ingår i byggnadens fasadkonst-
eller som terrass. Påområdet får placeras 
område i anslutning till affärsutrymmena 
Del av område som ska byggas som entré-
Servicetrafik är tillåten på området.
Området ska byggas enligt en enhetlig plan. 
från Madeiraplatsen till Godahoppsparken. 
binder samman kvarteren ska byggas 
samt bruk där en genomgångsrutt som 
20829 reserverat gårdsområde för gemen-
Ett för boende i kvarteren 20828 och 

den nivå som siffran anvisar.
byggnadens ytterhölje ska vara minst på
tan där ljudisoleringen mot fartygsbuller i 
Beteckningen anger sida av byggnadsy-
som byggnaden ska tangera.
Pilen anger den sida av byggnadsytan 
för den samhällstekniska servicen.  
att bygga under markplan samt utrymmen 
ceras utrymmen som det i övrigt är tillåtet 
läggning. På området får därutöver pla-
Riktgivande underjordisk parkeringsan-
 
Byggnadsyta.

Högsta höjd för byggnadens yttertak.
eller i en del därav.
let våningar i byggnaderna, i byggnaden 
Romersk siffra anger största tillåtna anta-
 
gas utöver den angivna våningsytan.
för takplanets högsta höjd och som får bygg-
re och en frånluftskanal som leds upp ovan-
Utrymmena ska förses med en fettavskilja-
nings- eller andra kundserviceutrymmen.
ras för affärs-, restaurang-, butiks-, utställ-
naden mot gatan som minst ska reserve-
hur stor del av första (l) våningen i bygg-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en 
 
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
 
Nummer på riktgivande tomtplats.

Kvartersnummer.

 
Stadsdelsnummer.
 
ningen slopas.
Kryss på beteckning anger att beteck-

Riktgivande tomtgräns.
 
område.
Riktgivande gräns för område eller del av 

Gräns för delområde.
 
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

 
Kvartersområde för flervåningshus.

-BESTÄMMELSER
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH  

och saneras innan de bebyggs.
Förorenade markområden ska utredas 
spårvagnstrafiken beaktas.
och bekämpa stombuller förorsakade av 
beaktas behovet av att dämpa vibrationer 
Vid bostadbyggnadernas planering ska
värmeförhållandena i boningsrummena.
ska särskild uppmärksamhet fästas vid 
Vid planering av bostadsbyggnaderna 
balkongerna samt på gårdområder. 
ning i byggnadens innerum, på vistelse-
området) baserad tillräcklig bullerbekämp-
en på bullernivåns riktvärden (det gamla 
av särdragen för fartygsbuller redogör för 
utredning uppgöras som med beaktande 
I samband med bygglovet ska en buller-
de gatas eller öppen plats kvalitetsnivå.
litetsstandard som motsvarar bredvidliggan-
plats och byggnad ska byggas med en kva-
Tomtdel mellan gatuområde eller öppen 
tomterna. 
utrymmena ska byggas gemensamma för 
nas del till en helhet och lek- och vistelse-
möbler, ytmaterial och för verksamheter-
områdena planeras med planteringar, 
plan angränsar till varandra ska gårds-
inte ingärdas. På de tomter vilkas gårds-
På gårdsplanen får gränser mellan tomter 
till gatan och till gården.
Trapphuset ska ha förbindelse både 
 
fördjupning på minst 0,9 m. 
direkt mot gatuområde ska planeras i en 
Trapphusens ytterdörrar som öppnar sig 
byggas med metallyta. 
I den högsta byggnadsdelen får fasaderna 
nadstekniken. 
matologiska förhållandenas krav på bygg-
speciell uppmärksamhet fästas vid de kli-
Vid planering av fasader och detaljer ska 
 
sättning och öppningar. 
ett enda tema vad gäller materialval, färg-
yta. Till sin karaktär ska fasaderna ha 
platsen murade eller rappade på murad 
Fasaderna ska vara huvudsakligen på 

ytan.
utöver den i detaljplanen anvisade vånings-
för att bekämpa miljöbuller, får de byggas 
hetsvisa balkongerna byggs som grönrum 
in för att bekämpa miljöbuller. Ifall de lägen-
Vistelsebalkongerna ska vid behov glasas 

hamnsgatan och Godahoppsparken. 
derna mot Atlantgatan, Melkökajen, Västra-
Balkongerna ska byggas indragna i fasa-
takterrass. 
utrymmena placeras i anslutning till en 
de för gemensamt bruk avsedda bastu-
På detaljplaneområdet ska minst en av 
detaljplanområde.
byggas gemensamma för tomterna i 
hanterings- och tekniska utrymmen får 
mena, tvättstuga och tork-, förråds-, sop-
Hobby- och samlings- och bastu-utrym-
renas gemensamma genomgångsrutt. 
byutrymmen ska placeras längs kvarte-
Tvättstuga och/eller samlings- och hob-
 
i plankartan angivna våningsytan.
hobbyutrymmen får byggas utöver den 
tvättstugor, torkutrymmen, bastur och 
utrymmen, såsom förvaringsutrymmen, 
Förrådsutrymmen och gemensamma 
 
av bostadsytan.
-Hobby- och mötesutrymmen 1,5 % 
samma utrymmen:
utrymmen och minst följande gemen-
räckliga förvarings- och sophanterings-
För de boendes bruk ska byggas till-
minst 4.0 m. 
Våningshöjden i markplanet ska vara 
garna till trapphusen.
fasadens längd med undantag för ingån-
eller utrymmen för offentlig service till hela 
övriga kontors- och kundserviceutrymmen 
i första hand reserveras för affärs- eller 
Västrahamnsgatan och Melkökajen ska 
Markplansvåningarna vid Atlantgatan, 
 
Vind får inte byggas. 
 
kabelskåp. Utrymmet får inte ha nedre botten.
gatan för den samhällstekniska servicens 
dörrförsett utrymme som öppnar sig mot 
vid gata ska för varje tomt reserveras ett 
På de tomter i kvartersområden som ligger 
 
tan angivna våningsytan.
rymmena får byggas utöver den i plankar-
system ska integreras i byggnaden. Ut-
punkter för avfallets stationära vacuum-
Återvinningsutrymmen och uppsamlings-

+60.00
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integroituna rakennukseen.
Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille 
saavuttamiseksi.
kokonaisuutena riittävän turvallisuustason 
suunnitellessa käsitellä korttelia yhtenä
ei rakenneta, tulee paloteknisiä ratkaisuja 
rakentaa tontin rajaseiniä. Jos rajaseinää
Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse 
dellä laitteesta ylittää 45 dBA. 
laitteiden melutaso ei saa 25 m etäisyy-
rakentaa kerrosalan lisäksi. Ilmanvaihto-
puolelle. Hormit ja poistumistiet saa 
viereisen rakennuksen kattotason ylä-
rakennuksiin. Poistoilma on johdettava 
ilmanvaihto. Jäteilmahormit tulee sijoittaa 
Pysäköintitiloissa on oltava koneellinen 
tällä kohdalla rakennusalaa.
muita aukkoja, jollei naapuritontilla ole 
Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja 
 
rakennuksiin on sallittua.
tavien teknisten laitteistojen integroiminen 
Uusiutuvan energian tuotantoon tarvit-
alan lisäksi.
rakentaa asemakaavaan merkityn kerros-
rakennusrungon ulkopuolelle. Tilat saa 
Iv-konehuoneita ja laitteita ei saa sijoittaa 
viä osia.
taa rakennuksen julkisivurakenteisiin liitty-
alueeksi tai terassiksi. Alueelle saa sijoit-
käynteihin tai liiketiloihin liittyväksi edus-
Alueen osa, joka tulee rakentaa sisään-
huoltoyhteys on sallittu. 
sen suunnitelman mukaisesti. Alueella 
kulkureitti. Alue on rakennettava yhtenäi-
toivonpuistoon kortteleita yhdistävä läpi-
tulee toteuttaa Madeiranaukiolta Hyvän-
palveleva yhteiskäyttöinen piha-alue, jolle 
Kortteleiden 20828 ja 20829 asumista 
tasolla. 
oltava vähintään lukeman osoittamalla 
äänitasoerotus laivamelua vastaan on 
jonka puoleisen rakennuksen ulkovaipan 
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, 
johon rakennus on rakennettava kiinni.
Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, 
huollon tiloja.  
sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen  
maanpinnan alapuolelle rakennettavaksi  
Alueelle saa sijoittaa lisäksi muutoin  
Ohjeellinen maanalainen pysäköintilaitos.  

Rakennusala.

korkeusasema
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan 
 
man sallitun kerrosluvun.
ten, rakennuksen tai sen osan suurim-
Roomalainen numero osoittaa rakennus-

rakentaa kerrosalan lisäksi.
tavalla poistoilmahormilla, joka saadaan 
ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdet-
Tilat on varustettava rasvanerottelukaivolla 
näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. 
varattava liike-, ravintola-, myymälä-, 
mäisestä (I) kerroksesta vähintään on 
paljon kadunvarsirakennuksen ensim-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka 
 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
 
Ohjeellinen tontin numero.
 
Korttelin numero.

 
Kaupunginosan numero.
 
nän poistamista.
Risti merkinnän päälläosoittaa merkin-

Ohjeellinen tontin raja.
 
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
 
Osa-alueen raja.
 
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
 
viiva.
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 

 
Asuinkerrostalojen korttelialue.
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