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Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Asemakaavayksikkö

Esbo stadsplaneringscentral

Detaljplaneenheten

Alue

Mittakaava

Piirtäjä

Suunnittelija Arkistotunnus

Päiväys

Asianumero

Piir.nro

67/2015

/a

Nähtävillä MRA 30 §

Ksl (Kaavaehdotus) 

AK-1

ulkopuolella oleva viiva.

3 metriä kaava-alueen rajan

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. 

10 Kaupunginosan numero.

OTA Kaupunginosan nimi.

10010 Korttelin numero.

9600 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

tun kerrosluvun. 

rakennuksen tai sen osan suurimman salli-

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 

Rakennusala.

järjestää ajoneuvoliittymää.  

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

Kadun nimi. 

HKi

HKi

7321220212

Teknologföreningen

1:1000

1 §

2 §

Asemakaavan muutos Detaljplaneändring

Espoo Esbo

TeknologföreningenTeknologföreningen

Skala  1:1000Mittakaava  1:1000

0 50 100 150 m

JA -MÄÄRÄYKSIÄ:
ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ 

ASEMAKAAVAA: 
MUUTETAAN VAHVISTETTUA 

Aluenro 220200 Hyväksytty 9.11.1978

DETALJPLANEN ÄNDRAS:   
DEN FASTSTÄLLDA 

Områdesnr 220200 Godkänd 9.11.1978

Kortteli 10010, tontti 2
10. kaupunginosa, Otaniemi

Kvarter 10010, tomten 2
Stadsdel 10, Otnäs

Asemakaavan muutos

Akp(OAS) Ossi Keränen 5.2.2016

22.2.-22.3.2016

Hanna Kiema

3 §

to-, palvelu- ja kokoontumistiloja.

Rakennusten katutasossa saa olla liike-, toimis-

maa. 

tella siten, etteivät ne anna umpinaista vaikutel-

Rakennusten maan tason julkisivut tulee suunni-

kuvallinen laatutaso huomioiden. 

päröivän rakennuskannan luonne ja kaupunki-

elävöittää myös muita materiaaleja käyttäen ym-

käyttää puuta ja betonia. Julkisivuja voidaan 

Pääasiallisena julkisivumateriaalinen tulee 

ympäristön kanssa.

kuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan

hallittu ja harmoninen kokonaisuus kaupunki-

vien materiaalien ja värien osalta muodostaa 

teiltaan, julkisivujen käsittelyltään sekä käytettä-

Rakentamisen tulee massoittelultaan, mittasuh-

RAKENTAMISEN TAPA

4 §

PIHA-ALUEET

5 §

suodattavalla menetelmällä. 

ensisijaisesti käsitellä niiden laatua parantavalla 

Liikennöidyillä alueilla syntyvät hulevedet tulee 

pinnaksi.

vuoto. Viherkatto lasketaan läpäiseväksi 

misestään ja niihin tulee suunnitella hallittu yli-

tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täytty-

Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden

(100 m²) kohden.

sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä

vuuden tulee olla yksi kuutiometri ( m³) jokaista

nanteiden, -altaiden tai säiliöiden mitoitustila-

siä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspai-

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia huleve-

aikaisia järjestelyitä.  

vaarannu. Velvoite koskee myös rakentamisen 

että luonnonsuojelualueiden luontoarvot eivät 

Hulevedet tulee viivyttää ja puhdistaa siten, 

HULEVEDET

suunnitelma.

merkintöjä ja -määräyksiä täydentävä kortteli-

Asemakaavan yhteydessä on laadittu kaava-

KORTTELISUUNNITELMA

7 §

IV

OTAKAARI

Godkänd i stadsstyrelsen den   .  .     (    § i protokollet). 

Hyväksytty kaupunginhallituksessa   .  .     (pöytäkirjan     §).

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Esbo stadsplaneringscentral

Torsti Hokkanen

På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdena uppgöras separat 

tomtindelning.

stadsplaneringsdirektör

kaupunkisuunnittelujohtaja

Torsti Hokkanen

työmaa-aikana.

liito-oravan latvusyhteys. Puusto tulee suojata 

Kaava-alueen itä- ja pohjoispuolella sijaitsee 

RAKENTAMISEN AIKAISET TOIMENPITEET 

on istutettava.

kulkuteinä, leikki- tai oleskelualueina tai pysäköintiin, 

Rakentamatta jäävät tontin osat, joita ei käytetä

ja maisemallisesti arvokkaita puita tulee säilyttää.

tulee istuttaa puita. Alueella olevia hyväkuntoisia

Pihan ilmeen tulee olla vehreä ja sille

ympäristöön. 

Uudet rakenteet ja kasvillisuus tulee sovittaa 

alueen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet. 

Ympäristörakentamisessa tulee huomioida 

sä-1

taa pyöräpysäköintiä ulkona.

vissa olevassa tilassa. Lisäksi tulee mahdollis-

pyöräpaikkojen tulee sijaita katetussa ja lukitta-

Vähimmäisvaatimuksen mukaisten asuntojen 

- 1 pp asuntohotellikerrosalan 30 k-m² kohti 

  kuitenkin vähintään 2 pp / asunto.

- 1 pp opiskelija-asuntokerrosalan 30 k-m² kohti,

seuraavasti:

Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään 

- 1 ap asuntohotellikerrosalan 150 k-m² kohti

  500 k-m² kohti 

- 1 ap opiskelija-asuntojen asuntokerrosalan 

seuraavasti:

Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

6 §

hotellin. (1-7§)

toja varten. Korttelialueelle saa sijoittaa asunto-

Asuinkerrostalojen korttelialue opiskelija-asun-

16.9.2020

67/10.02.03/2015

tää osana uudisrakennusta.

purkaa. Alkuperäistä ikkunajakoa tulee hyödyn-

Rakennukselle tunnusomaista lippaa ei saa 

sisäpihaa. 

säilyttää ja jättää näkyviin osana rakennuksen 

pitkien ulkoseinien alkuperäisiärakenteita tulee 

Säilytettävä rakennuksen osa. Rakennuksen 

paikkoja.

Nämä tilat eivät mitoita auto- ja polkupyörä-

- väestönsuojatilat

- talotekniikan vaatimat tekniset tilat 

- pysäköintitilat

- jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat

  viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta

  kerroksessa, jos se lisää porrashuoneen 

- porrashuoneiden 20 m² ylittävän osan kussakin

- asukkaiden yhteistilat

- asuntojen ulkopuoliset varastotilat

lisäksi saa rakentaa:

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden

LISÄRAKENNUSOIKEUS
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