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Kaupunkirakenne ja ympäristö
Asemakaavoitus
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Kvarteret 33011 och skyddsgrönområden.Kortteli 33011 ja suojaviheralueet.
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Päiväys

330200

Planområdets nummer

Kaava-alueen numero

Alueelle voidaan rakentaa yksiasuntoisia loma-asuntoja ja niitä palvelevia sauna- ja
talousrakennuksia. Kellarikerroksia ei sallita. Sallittu kerrosluku alueella on yksi.

VE 1: Kullekin palstakohtaiselle rakennusalalle saa rakentaa korkeintaan 80 k-m2.
Rakennusoikeuteen luetaan vapaa-ajan asunnot, sauna- ja talousrakennukset ja vastaavat sekä
varastot, joita kutakin saa rakentaa korkeintaan yhden.

VE 2: Kullekin palstakohtaiselle rakennusalalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, jonka kerrosala
saa olla enintään 65 k-m2. Sauna- tai talousrakennuksia, varastoja ja vastaavia saa rakentaa
korkeintaan 45 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala ei kuitenkaan saa olla enempää kuin
95 k-m2.

Pysäköinnin ja pihapolkujen toteutuksessa on käytettävä läpäiseviä pintamateriaaleja hulevesien
synnyn vähentämiseksi ja viherkattoja tulee suosia. Rakennusluvan hakemisen yhteydessä tonteille
tulee laatia hulevesisuunnitelma, joka hyväksytetään kaupungilla. Hulevesisuunnitelmassa tulee
ottaa huomioon Vantaan kaupungin hulevesien hallinnan toimintamalli ja sen periaatteet.
Palstakohtaisen vihertehokkuuden tulee täyttää tavoiteluku vähintään 0,9 tai rakennuslupaa
haettaessa kulloinkin voimassa oleva tavoiteluku. Vihertehokkuuden toteutuminen on
rakennusluvan yhteydessä osoitettava pihasuunnitelmalla ja vihertehokkuuslaskelmalla.

Pysäköintipaikkoja tulee varata vähintään 1ap/ asunto.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Ohjeellinen pysäköintialue.

Ohjeellinen ajoyhteys.

Rakennusala.

Suojaviheralue.

Alueelle saa sijoittaa käyttötarkoitusta palvelevan huoltorakennuksen, korkeintaan 30 k-m2.

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualue.

Ohjeellinen istutettava alue.

VE A: Alimman lattiatason on oltava  1 m tulvarajan tason yläpuolella. Alin hyväksyttävä lattiataso
on N2000 +30,91 metriä. Alin rakentamiskorkeus, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan
vaurioituvia tai vahinkoa aiheuttavia rakenteita tai toimintoja, on N2000 +30,61 metriä.

VE B: Alimman lattiatason on oltava  1 m tulvarajan tason yläpuolella. Alin hyväksyttävä lattiataso
on N2000 +30,91 metriä. Alin rakentamiskorkeus, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan
vaurioituvia tai vahinkoa aiheuttavia rakenteita tai toimintoja, on N2000 +30,61 metriä. Jos
kyseessä on eristämätön sauna- tai talousrakennus, alimman rakentamisen suosituskorkeus on
N2000 +30,21 metriä. Varastojen ja muiden kevytrakenteisten rakennelmien suosituskorkeus on
N2000 +30,05 metriä.

Tulvakorkeus +29,91 m (N2000) tulee ottaa huomioon myös yhdyskuntatekniikan, mm. vesihuollon
ja energianjakelun laitteiden kohdalla.

Alueelle ei saa tuoda uusia maamassoja, täyttöjä tai rakenteita, jotka lisäävät maapohjan kuormaa.
Uudet rakenteet tulee keventää siten, että ne eivät kuormita maapohjaa lisää nykytilaan nähden.
Rakentamisen aikana tai sen seurauksena ei alueen kokonaisvakavuus saa heikentyä eivätkä
mitkään toimenpiteet saa aiheuttaa vaaraa ihmisille, omaisuudelle taikka ympäristölle. Kaikkien
toimenpiteiden on perustuttava riittäviin selvityksiin kulloinkin voimassa olevien lakien ja
määräysten mukaan.

Alueelle rakennettaessa tai tehtäessä muutoksia olemassa oleviin rakennuksiin on huolehdittava
siitä, että sekä rakennusten että ympäristön rakentaminen sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan,
tyyliltään ja materiaaleiltaan sopeutuu ympäristöönsä. Avoimen maisematilan reunoihin on
kiinnitettävä erityistä huomiota.

Alueen kunnossapito- ja toteuttamisvastuu on yhteisvastuullisesti kiinteistöjen 416-4-200 ja
416-4-233 omistajilla (MRL 91 §).

Loma-asuntojen korttelialue.

Aluetta saa käyttää tulvasuojeluun, kuten tulvavallien rakentamiseen ja vahvistamiseen kuitenkin
siten, että alueen kokonaisvakavuus ei saa heikentyä eivätkä mitkään toimenpiteet saa aiheuttaa
vaaraa ihmisille, omaisuudelle taikka ympäristölle. Kaikkien toimenpiteiden on perustuttava riittäviin
selvityksiin kulloinkin voimassa olevien lakien ja määräysten mukaan. Alue on pidettävä avoimena
eikä vallin alueelle saa päästää kasvamaan syväjuurisia puita tai pensaita. Alueen kunnossapito- ja
toteuttamisvastuu on yhteisvastuullisesti kiinteistöjen 416-4-200 ja 416-4-233 omistajilla (MRL 91 §).

Ohjeellinen yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Oleskelupaikkaan on mahdollista toteuttaa kevytrakenteinen grillikatos tai vastaava rakennelma.

Aluetta saa käyttää tulvasuojeluun, kuten tulvavallien rakentamiseen ja vahvistamiseen kuitenkin
siten, että alueen kokonaisvakavuus ei saa heikentyä eivätkä mitkään toimenpiteet saa aiheuttaa
vaaraa ihmisille, omaisuudelle taikka ympäristölle. Kaikkien toimenpiteiden on perustuttava riittäviin
selvityksiin kulloinkin voimassa olevien lakien ja määräysten mukaan. Alue on pidettävä avoimena
eikä tulvavallin alueelle saa päästää kasvamaan syväjuurisia puita tai pensaita.

Alueelle on mahdollistettava huoltoyhteys kääntöpaikkoineen.

Yleiset määräykset

Maanalaista johtoa varten varatun alueen osalle ei saa sijoittaa kiinteitä eikä raskaita rakenteita,
täyttöjä, maanleikkauksia eikä istuttaa syväjuurisia puita tai pensaita.

1.12.2020  KALA; esitetään kh:lle asetettavaksi nähtäville MRA 30 §:n mukaan, oik. asemakaavoitus pyytämään tarvitt. lausunnot   EHA/RMA14.12.2020 KH; asetetaan nähtäville MRA 30 §:n mukaan, oik. asemakaavoitus pyytämään tarvitt. lausunnot25.1.-23.2.2021 nähtävillä MRA 30 §:n mukaan


