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TAMPERE
VATTULAN KYLÄ
VATTULAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

1:5000

Ranta-asemakaava koskee Tampereen kaupungin Vattulan kylän osaa korttelia 5,

maa-ja metsätalousaluetta sekä venevalkama-aluetta ja tiealuetta (tiloja 6:27, 6:36,

Ranta-asemakaavalla muodostuu osa korttelista 5, kortteli 6, maa- ja metsätalousalueet sekä

venevalkama-alue ja tiealue.

KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Esko Hyytinen, rakennusarkkitehti

Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tämän ranta-asemakaavan __.__.2005( §).

Tampereella 7.6.2005. 28.9.2005, 30.11.2005.

Air-Ix Ympäristö Oy

Erillispientalojen korttelialue.

Maa- ja metsätalousalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Korttelin numero.

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

Johtoa varten varattu alueen osa.

Alueelle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen sekä liittyviä talousrakennuksia.
Lisäksi saa rakentaa rakennusalan estämättä yhden saunarakennuksen, joka
tulee sijoittua vähintään 10 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

Merkinnällä on osoitettu Yli-Vattulan tilakeskus.
Alueelle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen sekä liittyviä talous- ja
tuotantorakennuksia. Lisäksi saa rakentaa rakennusalan estämättä yhden

Uudis- ja korjausrakentaminen tulee mittakaavaltaan, pintamateriaaleiltaan ja
väritykseltään sovittaa huolella olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan.

Merkinnällä on osoitettu vesialueeksi ruopattu lahdenpoukama.

Vesialue.

Rakennusala

Ohjeellinen ajoyhteys.

Rakennusala, jolla oleva asuinrakennus voidaan säilyttää.

Venevalkama.

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

KAAVAMÄÄRÄYKSIÄ

Jätevesien käsittely tulee hoitaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500m2, josta
saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 30m2.

Maatilojen talouskeskusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään.

Merkinnällä on osoitettu yhtenäiset peltoalueet reunavyöhykkeineen. Alueet kuuluvat
osana Viitapohjan maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.

KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Alueen osa, joka on säilytettävä luonnonmukaisena.

Tiealue

kerrosalaltaan enintään 60m2 saunarakennuksen, joka tulee sijoittua vähintään
10 metrin etäisyydelle rantaviivasta.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää
kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

6:37, 6:43, 6:49).

Toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota rakennusten sopeutumiseen kulttuurihistoriaan, maisemaan
sekä ympäröivään rakennuskantaan.
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