Espoo

Esbo

h

Liiketiloja ja kiinteistön jätehuoltoa palvelevan

1§

Dyningsparken

Asemakaavan muutos

Detaljplaneändring

jä

Ohjeellinen jätehuoneen sijainti. Jätteenkeräys

9§

yhteisenä korttelialueella. Jätehuoneiden tulee

seuraavasti:

lisäksi saa rakentaa:

Kortteleissa 34056 ja 34070:

- Asuntojen ulkopuoliset varastotilat, asukkaiden

MUUTETAAN VAHVISTETTUA
ASEMAKAAVAA:

DEN FASTSTÄLLDA
DETALJPLANEN ÄNDRAS:

Aluenro
Aluenro
Aluenro
Aluenro

Områdesnr
Områdesnr
Områdesnr
Områdesnr

410100
410300
410700
412700

Hyväksytty
Hyväksytty
Hyväksytty
Hyväksytty

16.01.1974
23.10.1979
23.12.1991
09.06.2008

410100
410300
410700
412700

Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd

-1 ap / 100 k-m² (liike- ja) monikäyttötilojen

Ulokkeen rakennusala. Ulokkeen rakennusmas-

titilat ja niihin johtavat ajorampit, talotekniikan

tilat ja metroliikenne. Metron tilojen yläpuolella

linen kohokohta. Ulokkeen alapuolelle tulee jät-

1 ap / ryhmä. Saattopaikat voivat sopimuksin

vaatimat tekniset tilat ja kuilut sekä väestön-

tai niiden välittömässä läheisyydessä olevilla

tää vähintään 4,2 metriä leveä tila liiketilojen

sijaita katualueella.

suojatilat.

alueilla rakennettaessa tai louhittaessa tulee

-1 ap/ 75 k-m² toimisto- ja työtilojen kerrosalaa.

- Yli 8-kerroksisen rakennuksen edellyttämät

tulee tarvittaessa järjestää tuulta ohjaava ra-

Kortteleissa 34330 ja 34331:

- Annetun kerrosluvun yläpuolelle saa sijoittaa

kenne.

-1 ap / 130 k-m² asuntojen kerrosalaa, kuitenkin
-1 ap / 100 k-m² (liike- ja) monikäyttötilojen

Rakennukseen jätettävä ohjeellinen kulkuaukko.

kerrosalaa.

Merkintään sisältyvä numeroarvo ilmaisee, että
kyseisen rakennusalan sivun puoleisten ulko-

kohdistuvan äänitason ja asuinhuoneissa ha-

lionrakennustöiden sijoittuessa korkeussuun-

ja korkeatasoisesti osaksi rakennuksen arkki-

nassa enemmän kuin 1.0 m kallionpinnan tason

tehtuuria.

alapuolelle tulee mahdolliset vaikutukset metron
tiloihin selvittää kalliomekaanisin laskelmin ra-

Mikäli asemakaavan toteutuksen seurauksena
Edellämainuttuja tiloja varten ei tarvitse raken-

on tarpeen siirtää tai korvata Länsimetro Oy:n

myös asuinrakennusten kerroksiin em. pysä-

taa auto- ja polkupyöräpaikkoja.

toimesta asentamia maa- ja kallipohjavesiputkia, tulee toimenpiteelle saada Länsimetro Oy:n

Edellämainittuja AK -korttelialueen asuinraken-

hyväksyntä. Kaikki tason +9.0 mpy alapuolella

Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40

nuksiin liittyviä aputiloja saa rakentaa myös

olevat väliaikaiset tai pysyvät rakenteet tulee

vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-

pysäköintilaitosten (LPA-1) yhteyteen.

toteuttaa vesitiiviinä. Mitään kuivatukseen liittyvää toimenpidettä ei saa tehdä tason +9.0 mpy

asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näiden

alapuolella.

osalta vähentää 20 %.

alueen osa.

DETALJPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTÄMMELSER:

i-1

kennusluvan yhteydessä.

köintilaitosten yhteydessä.

Istutettava alueen osa.

( 1-5, 7-18 §)

Metron tärinärajoitukset tulee huomioida. Kal-

alaiseen tilaan (I/ma). Autopaikkoja saa sijoittaa

Liikkumisesteisten paikat:

(1-5, 7-18 §)

tiloille, rakenteille tai vesihuollon verkostoille.

sen korkeuteen ja ne on sovitettava luontevasti

pyörien säilytystiloja.

vaittavan äänitason A-painotettu erotus on vä-

le

AK

mitään haittaa metroliikenteelle, maanalaisille

että vaikutukset eivät ole merkittäviä rakennuk-

erilliseen asemakaavaan merkittyyn pihakannen

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu

Kvartersområde för flervåningshus.

ja suojaetäisyydet siten, että niistä ei aiheudu

rakennuksen teknisiä, yhteis- ja aputiloja siten,

- Katettuja, rakennukseen integroituja polku-

kaavassa osoitettuihin pysäköintilaitoksiin tai

lee olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun

150 m

Asuinkerrostalojen korttelialue.

ottaa huomioon maanalaisten tilojen rakenteet

Kaikissa kortteleissa:

hintään numeroarvon mukainen.

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ
JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

vaiheen kaikissa töissä tulee huomioida metron

lisäuloskäytäväporrashuoneet.

seinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tu-

100

tunnelin tarvitsemat suojaetäisyydet. Rakennus-

- Jätehuollon ja kiinteistönhoidon tilat, pysäköin-

vähintään 0,5 ap / asunto.

Skala 1:1000
50

Rakennushankkeessa on huomioitava metro-

viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta.

Päiväkodille tulee varata saattopaikkoja

minnan tarpeet huomioiden. Ulokkeen alaosaan

34dB

0

kentamisessa korttelissa 34330.

kerroksessa, mikäli se lisää porrashuoneen

-1 ap / 200 k-m² päiväkodin (yl) kerrosalaa.

Korttelin kaikki asukasautopaikat tulee toteuttaa

Mittakaava 1:1000

ykset tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja ra-

san tulee olla korkeatasoinen kaupunkikuval-

huollon, kadun kunnossapidon ja pelastustoi-

16.01.1974
23.10.1979
23.12.1991
09.06.2008

Alueeseen liittyy maanalainen asemakaava,

- Porrashuoneen 20 m² ylittävän osan kussakin

kin vähintään 0,5 ap / asunto.
kerrosalaa.

u

17 §

yhteistilat.

-1 ap / 110 k-m² asuntojen kerrosalaa, kuiten-

liikennöinti ei tapahdu korttelipihan kautta.

Stadsdel 34, Esboviken
Kvarteren 34056, 34330, 34331,
rekreation-, trafik- och
gatuområden
Bildas nya kvarter 34070

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden
Matinkylä-Kivenlahti metrotunneli, jonka määrä-

tulee järjestää kiinteistöjen välisin sopimuksen
sijaita sellaisessa paikassa, että jätehuollon

34. kaupunginosa, Espoonlahti
Korttelit 34056, 34330, 34331,
virkistys-, liikenne- ja
katualueet
Muodostuu uusi kortteli 34070

MAANALAINEN ASEMAKAAVA JA METRON
RAJOITTEET

Autopaikkoja (ap) on rakennettava vähintään

Maininkipuisto

LISÄRAKENNUSOIKEUS JA YHTEISTILAT

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

huoltopaikan ohjeellinen rakennusala.

Istutettava alueen osa. Korttelin 34330 puiston
(VP-1) puoleiset korttelin osat tulee liittää luon-

10 §

Korttelialueelle tulee toteuttaa vähintään 1 %

Asunnoille on rakennettava vähintään yksi liik-

annetusta kerrosalasta asukkaiden kokoontu-

kumisesteisten autopaikka 30 autopaikkaa koh-

mis-, harraste-, sauna- ja muita vastaavia yh-

den. Muille toiminnoille on rakennettava vähin-

teistiloja. Tilat saa rakentaa sopimuksin kortteli-

tään kaksi liikkumisesteisten autopaikkaa ensim-

pihakohtaisesti yhteisinä. Tilat tulee sijoittaa

mäistä 50 autopaikkaa kohden, sen jälkeen yksi

keskeisesti siten, että ne sijoittuvat leikki- ja

paikka lisääkutakin alkavaa 50 autopaikka koh-

oleskelualueiden äärelle ja ovat hyvin ja esteet-

oida ennen rakentamisen aloittamista. Maa-

den. Liikkumisesteisten autopaikat tulee sijoittaa

tömästi saavutettavissa kaikille asukkaille.

massat tulee käsitellä niin, ettei happamia valu-

SULFIDISAVI
18 §

mavesiä joudu vesistöihin.Lisätietoja valvovalta

niiden käytettävyyden kannalta tarkoituksen mu-

tevasti osaksi puiston korkeusasemia ja Hori-

Mahdolliset sulfidisaviesiintymät tulee huomi-

ympäristöviranomaiselta.

kaisesti.

sontti-raitin varren puistokokonaisuutta. Alue
11 §

tulee toteuttaa puiston kasvillisuutta ja puustoa

AH-1

Pysäköintilaitoksessa tulee mahdollistaa sähkö-

täydentävänä vehreänä vyöhykkeenä, jolle tu-

Asuinrakennusten huoltotoimintojen korttelialue.

joittuva hulevesipainanne tulee toteuttaa kau-

set leikki- ja oleskelupihat sekä ajoyhteydet kai-

roksiin annetun kerrosalan puitteissa.

ylittävää osaa ei lasketa autopaikkamitoitukseen.

sena ratkaisuna. Aluetta ei saa aidata puisto-

lelle tulee järjestää lyhyttä asiointi-, saatto- ja

aluetta vastaan.

huoltoliikennettä palvelevat autopaikat.

MELU, ILMANLAATU JA TUULISUUS
POLKUPYÖRIEN PYSÄKÖINTIPAIKAT

(4-6, 12, 14-15, 18 §)

VP-1

kettyjä monikäyttötiloja maan- ja pihatason ker-

Asuinkerrostalojen porrashuoneiden 20 m²

punkikuvallisesti korkeatasoisena, puistomai-

kille kiinteistöille. Alueelle, korttelipihan ulkopuo-

Puisto. Alueella on ekologinen yhteystarve liito-

riötä aiheuttamattomia, erillisiä tai asuntoon kyt-

autojen latauspisteiden sijoittaminen.

lee istuttaa puita ja pensaita. Alueen osalle si-

Alueella tulee järjestää asuinrakennusten yhtei-

i-2

12 §

Istutettava alueen osa. Alueelle tulee istuttaa

Polkupyörien pysäköintipaikkoja (pp) on raken-

puita ja pensaita rajaamaan katutilaa.

nettava vähintään seuraavasti:

taa rakennusten ja rakenteiden muodostamaan
melukatveeseen siten, että ulko-oleskelualuei-

luonne maisemakuvassa tulee säilyttää ja puus-

- asunnoille 1pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään

to suojata työmaa-aikana. Alueen puustoa tulee

i-3

den melutason ohjearvot eivät ylity. Mikäli julki-

2pp / asunto.

Istutettava alueen osa. Alue tulee istuttaa ja
luiskata siten, että se liittyy ilman suuria taso-

- toimistoille 1pp / 50 k-m²

puustoinen latvusyhteys. Alueella oleva kausi-

eroja luontevasti puistoalueen korkeusasemiin.

- liiketiloille 1pp / 50 k-m²

puro tulee huomioida alueen suunnittelussa ja

Kadun puoleisella osalla sallitaan matala tuki-

- päiväkodeille 1pp / 100 k-m²

hyödyntää osana hulevesien hallintaa.

muuri.

sivuun kohdistuu yli 65 dB:n päiväaikainen keskiäänitaso, asuinhuoneiston tulee avautua myös
hiljaisemmalle julkisivun osalla, jolla ulko-oleskelualueiden päiväaikainen melutason ohjearvo
ei ylity. Parvekkeet on suojattava meluntorjun-

Kaikki vähimmäismäärän mukaiset asuntojen

nan kannalta tarkoituksenmukaisesti siten, että

pyöräpaikat osalta tulee sijaita katetussa ja lu-

LPA-1
(34330)

ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät

kittavissa olevassa tilassa. Lisäksi lyhytaikai-

Istutettava puurivi.

Autopaikkojen korttelialue. Rakennukseen saa

ylity. Haettaessa rakennuslupaa, tulee esittää

selle pyöräpysäköinnille tulee osoittaa tilaa

sijoittaa lisäksi teknisiä-, huolto- ja varasto- sekä

meluselvitys, jolla osoitetaan, etteivät ohjearvot

ulkotiloissa.

asukkaita palvelevia yhteistiloja. Pysäköintilaitos
tulee kattaa ja katto tulee toteuttaa viherkattona.
Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joi-

hu-1

Tuulisuuden vaikutukset tulee huomioida yli

seen varattu alueen osa, jolle saa rakentaa hulevesien viivyttämiseen ja puhdistamiseen vara-

(3, 6, 7, 14, 16-18 §)

tun altaan, painanteen, ojan, säiliön, kosteikon
tai muun rakenteen. Hulevesien käsittely tulee

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva

ylity.

Sijainniltaan ohjeellinen hulevesien viivyttämi-

den autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

8-kerroksisten rakennusten kohdalla ja selvittää

RAKENTAMINEN
2§

rakennuslupahakemuksen yhteydessä ja tarvittaessa huomioida vaikutusten minimointi mas-

Kiinteistöjen väestönsuojat, jätehuolto- ja muut

toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena,

tekniset- ja huoltotilat saa järjestää kiinteistöjen

puistomaisena ratkaisuna.

välisin sopimuksin korttelikohtaisesti yhteisinä.

soittelulla ja tuulta ohjaavilla rakenteilla siten,
että korttelipihojen leikki- ja oleskelualueet sijoittuvat sellaiseen osaan pihaa, jolla saavutetaan

viiva.

parhaat pienilmastolliset olosuhteet.

Pihakannen alaisessa pysäköintilaitoksessa ei
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kortteli sijaitsee osaksi melualueella. Korttelin
yhteispihat, leikki- ja oleskelualueet tulee sijoit-

oravan elinalueiden välillä. Alueen puustoinen

hoitaa ja uudistaa siten, että alueen läpi säilyy

Asuinrakennuksessa sallitaan asumiselle häi-

tarvitse rakentaa kiinteistöjen välisiä rajaseiniä

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa hule-

hu-2

Mahdollisten tuulensuoja- ja melurakenteiden

tai palomuuria. Korvaavat ratkaisut on esitettävä

vesien viivyttämiseen ja puhdistamiseen vara-

tulee liittyä luontevaksi osaksi rakennusten ark-

rakennuslupaa haettaessa (aI/ma).

tun altaan, painanteen, ojan, säiliön, kosteikon

kitehtuuria.

tai muun rakenteen.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

hu-3

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa

3§

Mahdolliset alueen vaiheittaisen rakentamisen

13 §

suodatukseen ja sijoitteluun tulee kiinnittää eri-

dukkaasti ja kaupunkikuvaa eheyttävästi.

distamiseen varatun altaan, säiliön tai muun

tyistä huomiota liikenteen aiheuttamien epäpuh-

rakenteen.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän

Kortteleissa 34070 ja 34330 Espoonlahdenranta-katuun rajautuvien rakennusten tuloilman

aikaiset väliaikaiset ratkaisut tulee toteuttaa laa-

maanalaisen hulevesien viivyttämiseen ja puh-

tauksien takia. Tuloilma tulee suodattaa ja ilmanotto tulee sijoittaa katoille tai riittävän kor-

poistamista.
Katu.

4§

kealle pihan puoleisella rakennuksen osalla.

Korttelissa 31056 maaperän pilaantuneisuus on
tutkittava ennen alueelle tehtäviä rakentamis-

34

tai kaivutoimenpiteitä ja tarvittaessa kunnosKaupunginosan numero.

tettava.

Kulkupinnan pintamateriaalina tulee käyttää laa-

KANSIPIHAT

toitusta, kiveystä tai vastaavaa korkeatasoista
julkiseen ulkotilaan soveltuvaa materiaalia. Ul14 §

kokalusteiden tulee olla laadukkaita ja alueen

ESP

yleisilmettä kohottavia. Alueelle tulee istuttaa
Kaupunginosan nimi.

lista, maanalaiset kantavat rakenteet, kuivatus

puita.
5§

ja pohjavesiolosuhteet huomioiden. Rakennus-

Korttelialueen kaikki julkisivut tulee toteuttaa

luvan yhteydessä tulee esittää pohjavedenhal-

kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesti ja ympä-

34330

Korttelin numero.

pp

Rakennukset ja rakenteet saa rakentaa niin lähelle tontin rajaa, kuin se on teknisesti mahdol-

KAUPUNKIKUVA JA JULKISIVUT

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

lintasuunnitelma.

ristöönsä sopien. Rakennusten julkisivujen värimaailman tulee mukailla alueelle tyypillistä vaaleaa väritystä. Espoonlahdenranta-kadun puolella rakennusten maantasokerros tulee käsitellä

ESPOONLAHD

Kadun, katuaukion, torin, puiston tai muun

pp

yleisen alueen nimi.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle

ylemmistä kerroksista poikkeavana jalustama-

varattu alueen osa.

isena ja yhtenäisenä kokonaisuutena. Rakennusten yleisille avautuvien julkisivujen tulee olla

1440

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

jk-1

Yhteyden tulee olla toimiva ja tilallisesti avara,

kisivut tulee toteuttaa samalla (korkealuokkai-

kerrosluvun.

sella) laatutasolla ja yhtenäisellä materiaali- ja

Ohjeellinen puistomuuntamon/pumppaamon

ajo

Rakennusala.

liittymä jokaiselle tontille.

Kansipihoille tulee istuttaa puita ja pensaita.
Mahdollisten istutusaltaiden tulee olla matalia.
Tukimuurien materiaaleineen tulee olla samaa
laatutasoa rakennusten kanssa.

toina.

Ajoyhteys maanalaiseen pysäköintilaitokseen.
Ajoluiska tulee sovittaa tukimuurilla luontevalla

Kansipihojen rakenteiden kantavuutta ja korke-

tavalla viereiseen puistoalueeseen VP-1.

ustasoa määriteltäessä tulee ottaa erityisesti

p-1

p-2

Ohjeellinen yleiselle pysäköinnille varattu
alueen osa.

Liike-, palvelu-, toimisto- ja työtilojen sallittu

huomioon pihan istutuksiin tarvittavan kasvu-

Pysäköintilaitosten kaikki julkisivut tulee käsitellä kaupunkikuvallisesti korkealuokkai-

alustan paksuus ja paino sekä pelastustoimin-

sina ja yhtenäisinä. Myös kattopinnat tulee käsi-

nan vaatimukset. Kansipihoille tulee järjestää

tellä osana julkisivukokonaisuutta. Pienilmastol-

tarvittaessa pelastuslaitosta varten vedenotto-

lisesti hyvään ilmansuuntaan avautuvien julkisi-

mahdollisuus.

Ohjeellinen saatto-, huolto- ja vieraspysäköin-

vujen seinät tulee toteuttaa osaksi viherseininä,

nille varattu alue.

niin, että julkisivujen yhteyteen toteutetaan

Korttelipihoilla tulee varmistaa riittävät ja moni-

köynnösistuksia.

puoliset leikki- ja oleskelualueet. Niiden sijoitta-

På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdena uppgöras separat

misessa tulee varmistaa suotuisat pienilmastol-

tomtindelning.

järjestää ajoneuvoliittymää.

Korttelissa 34070 pysäköintilaitoksen (LPA-1)

liset olosuhteet ja riittävä päivänvalon saanti eri

katolle saa sijoittaa AK 34070 -korttelialueen

aikaan vuorokaudesta.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

asukkaita palvelevia yhteistiloja ja oleskelu-

enimmäismäärä kerrosalana.

m 230

sä ja käytettyjen materiaalien korkeatasoisia.

Korttelialueen yksikerroksisten rakennusten tai

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa

m 70

Korttelipihojen ilmeen tulee olla vehreä ja viihtyi-

kasvillisuutta osana istutettavan alueen (i-1)

6§

laisen luvun osoittama rakennusoikeus sijoittuu.

kiinteistöjen välisin sopimuksin.

rakennusosien katot tulee toteuttaa viherkat-

ajo-ma

Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabia-

eet sekä kulkureitit ja ajoyhteydet tulee järjestää

Ohjeellinen ajoyhteys, jolta tulee järjestää ajo-

ten pysäköintikerrosten enimmäismäärän.

3620

valla tavalla. Leikki-, oleskelu- ja istutettavat alu-

kokonaisuutta.

rosten enimmäismäärän. Jälkimmäinen rooma-

Ohjeellinen rakennusala

aidata rakennusten ja pihan arkkitehtuuriin sopi-

detaljoitua. Julkisivuille tulee istuttaa köynnös-

maanpinnan alapuolella olevien pysäköintikerlainen numero ilmoittaa maanpinnan yläpuolis-

vastaan Mahdolliset asuntokohtaiset pihat voi

Julkisivujen jäsentelyn tulee olla vaihtelevaa ja

sesti laadukkaasti.

Suluissa oleva roomalainen luku ilmoittaa

kanssa. Tontteja ei saa aidata toista asuintonttia

jäsentelyperiaatteella kuin asuinrakennuksetkin.

rakennusala. Rakennus on sovitettava ympäristöönsä, ja se tulee toteuttaa kaupunkikuvalli-

(I)+II

yhteiskäytössä kaikkien korttelin kiinteistöjen

ja pysäköintilaitoksen seinien ja tukimuurien jul-

rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun

vm

sesta tonttijaosta riippumatta ja niiden tulee olla

34070 Vanavedenpolun puoleiset pihakannen

maailmaa.

alueita melunsuojaus huomioiden. Kattoaluetta

Pysäköintilaitosten ilmanvaihtolaitteet tulee si-

saa hyödyntää osaksi myös aurinkoenergian

joittaa riittävän etäälle pihan oleskelualueista ja

Melueste. Alueelle on rakennettava melueste

tuotannossa. Ne kattopintojen osat, joita ei käy-

asuntojen ilmanotosta. Pysäköintilaitosten il-

ehdottomasti rakentaa annetun kerrosalan

ennen kortteleiden 34056, 34070, 34331 käyt-

tetä oleskelualueiksi ja/tai aurinkoenergian tuo-

manvaihtolaitteet tulee integroida rakennuksiin

töönottoa. Merkintä osoittaa esteen likimääräi-

tantoon, tulee toteuttaa viherkattoina.

ja piharakenteisiin.

verran liike-, palvelu- tai toimistotiloja.

Rakennusalalle tulee maantasokerroksessa

+3.5

sen sijainnin ja lukuarvo sen likimääräisen korLähelle Kivenlahdentien katualuetta rakennetta-

kotilassa kulkeva yhteys. Korttelissa 34330 kan-

essa on huomioitava seinärakenteen erityisvaa-

sipihalle tulee järjestää jalankulkuyhteydet kort-

köintilaitoksen. Roomalainen numero ilmoittaa

timukset ja kestävyys maapainetta ja katuraken-

telin molemmista päistä.

sallittujen pysäköintitasojen enimmäismäärän.

teita sekä liikenteen kuormitusta vastaan.

katon tasauksesta.

Pihakannenalainen tila, johon saa sijoittaa pysä-

Pysäköintiin liittyvät tilat saa toteuttaa annetun
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suojelulain perusteella suojeltuja liito-oravien

Korttelissa 34330 pysäköintilaitoksen (LPA-1)

lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Alueella ei

katto tulee toteuttaa viherkattona.

keuden osalta tulee mahdollistaa myös tavallis-

saa suorittaa toimenpiteitä, jotka heikentävät

ten pakettiautojen ajo pysäköintilaitokseen. Py-

tai hävittävät liito-oravan elinympäristöä. Alu-

säköintilaitokseen tulee järjestää asukaskäyt-

etta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista

töön vähintään kaksi erillistä nimeämätöntä ja

on neuvoteltava ympäristöviranomaisen kanssa.

lyhytaikaista pysähtymis- ja lastauspaikkaa.

Rakentamattomat tontin osat tulee istuttaa tai
kun niihin suoraan liittyvät julkiset alueet on
toteutettu tai asemakaavan yhteydessä laaditun

Alueen osa, jolla sijaitsee ekologinen yhteys-

lähiympäristösuunnitelman periaatteiden mu-

tarve liito-oravan elinalueiden välillä. Alueen

kaisesti. Virkistys- ja puistoalueisiin rajautuvien

Liiketila. Maantason kadun puolelle sijoittuviin

puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että

tontinosien istutukset tulee suunnitella siten,

kivijalkatiloihin saa/tulee rakentaa liike-, ravinto-

alueen läpi säilyy puustoinen latvusyhteys.

että korttelialue liittyy mahdollisimman luonnollisesti viereiseen viheralueeseen.

la-, toimisto-, koulutus-, työ- ym. tiloja. Tilat tulee toteuttaa sellaisin Ivis-ratkaisuin, että tilojen

suora pääsy kadulta. Kerroskorkeuden on olta-
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Julkisivuvyöhyke, jossa rakennuksen arkkiteh-

toliikennettä korttelipihan kautta. Rakennusten

tuurin tulee olla korkealuokkaista ja rakennuk-

kadunpuoleisten pohjakerrosten julkisivut tulee

sen tulee olla maamerkkimäinen. Rakennuksen

rakentaa suureksi osaksi näyteikkunamaisina.

suunnittelussa tulee hyödyntää Espoon korkeanrakentamisen periaatteita. Kadun puoleisen
maantasokerroksen jäsentely tulee toteuttaa

Ohjeellinen liiketila. Rakennus tulee toteuttaa

jalustamaisena ja muita kerroksia korkeampana

paviljonkimaisena ja ympäristöönsä sopien.

ja niiden julkisivujen aukotus tulee tehdä näyteikkunamaisena. Rakennuksen ylimpien kerrosten tulee erottua visuaalisesti peruskerroksista.

paviljonkimaisena ja ympäristöönsä sopien.

§).

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia huleve-

vuuden tulee olla 1,5 m³ jokaista 100 m² kohden. Hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyäviivytystilavuuden osalta
12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niihin
tulee suunnitella hallittu ylivuoto. Velvoitteet koskevat myös rakentamisen aikaisia hulevesiä.
Hulevesien hallinnan periaateratkaisut tulee tehdäkorttelikohtaisesti yhteisinä. Korttelialueilla

vesiä tulee ensisijaisesti ohjata piha-alueen istuJULKISIVUT JA KAUPUNKIKUVA

sia.Tilat tulee suunnitella siten, että niihin on

Ohjeellinen liiketila. Rakennus tulee toteuttaa

§ i protokollet).

(

mukaisia hulevesienkäsittelymenetelmiä ja hule-

dollista ilman merkittäviä rakenteellisia muutok-

me

(pöytäkirjan

Godkänd i stadsfullmäktige den . .

tulee mahdollisuuksien mukaan suosia luonnon-

käyttö eri käyttötarkoitusten mukaisesti on mah-

m-1

stadsplaneringsdirektör
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa . .

painanteiden, -altaiden tai -säiliöiden viivytystila-

näkemistä katualueen jalankulkualueille.

va vähintään 3.5m. Tiloihin ei saa järjestää huol-

kaupunkisuunnittelujohtaja

siä tulee viivyttää alueella siten, että hulevesi7§

Ulosajon yhteydessä tulee varmistua riittävistä

m

Torsti Hokkanen

HULEVEDET
16 §

käsitellä samoilla materiaaleilla ja periaatteilla,

eko-1

Torsti Hokkanen

Suojeltava alueen osa, jolla sijaitsee luonnon-

välisin sopimuksin. Mitoituksissa ja vapaan kor-

kerrosalan lisäksi ja toiselle tontille kiinteistöjen

Esbo stadsplaneringscentral

Kaikissa kortteleissa kansipihoille tulee olla ul-

keuden laskettuna pihakannen tai rakennuksen

a I/ma

Kortteleiden piha-alueet tulee suunnitella ja toteuttaa yhtenäisenä kokonaisuutena mahdolli-

Korttelissa 34330 puiston puoleiset ja korttelissa

osaksi korttelin puistonpuoleista julkisivuRoomalainen numero osoittaa rakennusten,

15 §

detaljoituja.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu yhteys.
ja sen tulee kaupunkikuvallisesti liittyä hallitusti

VIII

PIHAT

Julkisivujen käsittelyn tulee olla detaljoitua ja
vahvistaa pienen ihmisläheisen mittakaavan
tuntua.

8§

Rakennusten pohjakerrosten materiaaleissa,

tusalueille.

aukotuksissa ja jäsentelyssä tulee erityisesti
katuun rajautuvissa julkisivun osissa huomioida

Viherkaton viivytystarve on 2/3 vettä läpäise-

jalankulkijan tason vaihteleva ja inhimillisen

mättömän pinnan viivytystarpeesta.

180//2021/a

olla detaljoituja. Katualueeseen rajautuviin ra-

Ksl (Kaavaehdotus)
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Nähtävillä MRA 30 §

mittakaavan muodostaminen. Julkisivujen tulee
3746/2018
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Torsti Hokkanen

8.10.2018

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Alue

Piir.nro

Esbo stadsplaneringscentral

410703

7282

sisäänkäyntejä ja niihin liittyviä katutason julkisi-

Asemakaavayksikkö

Mittakaava

Asianumero

vuja tulee korostaa värein, materiaalein tai tai-

Detaljplaneenheten

1:1000
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kennuksiin tulee järjestää sisäänkäynnit sekä
pihan, että kadun puolelta. Porrashuoneiden

deaihein. Porrashuoneiden sisäänkäyntien
edustalle tulee jättää riittävästi pihan huolto-

Maininkipuisto

ajoreiteistä erotettua tilaa ja näkemiä.
Asemakaavan muutos

Piirtäjä

Päiväys

ASi
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