Espoo Otaniemi Otakaari Määräykset 2 Aluenro 220505
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YHTEISJÄRJESTELYT

TULVA

8§
1§

Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään seuraavasti:

Tonttien leikkipaikat, jätehuoltotilat, autopaikat,

Uudisrakentamisessa tulee huomioida tulvariski.

ajoluiskat, huoltoreitit, pelastustiet sekä asumi-

Ylin tulvakorko alueella on + 2,8 ja aaltoiluvara

sta palvelevat yhteis- ja aputilat saa kiinteistö-

30 cm. Korkeustason +3,1 (N2000) alle raken-

1 ap liike- ja palvelutilojen 150 k-m² kohti

jen välisin sopimuksin sijoittaa myös toisen

nettaessa merivesi voi vaurioittaa rakenteita.

1 ap toimistotilojen 200 k-m² kohti

kiinteistön alueelle.

Sen alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita ilman asianmukaista vesieristystä. Kadut ja pelastustiet tulee rakentaa vähintään korkeustasolle +3,1 (N2000).

4§

1 ap opiskelija-asuntojen asuntokerrosalan
500 k-m² kohti

1 ap opetus- ja tutkimustilojen 200 k-m² kohti

Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään
seuraavasti:

MELU

1 pp opiskelija-asuntokerrosalan 30 k-m² kohti
1 pp opetus-, tutkimus- ja toimistokerrosalan

5§

Mikäli julkisivuun kohdistuu yli 55 dB päiväajan

50 k-m² kohti

melutaso, tulee tälle julkisivulle rakennetut par-

1 pp liike- ja palvelukerrosalan 50 k-m² kohti

vekkeet lasittaa.

JOHDOT
9§

Kaava-alueella sijaitsee maanalaisia johtoja.
Kaavan mukainen rakentaminen edellyttää

Vähimmäisvaatimuksen mukaisten asuntojen

johtojen siirtoja. Siirroista on sovittava johtojen

pyöräpaikkojen tulee sijaita katetussa ja lukitta-

omistajien kanssa.

vissa olevassa tilassa. Lisäksi tulee mahdollistaa pyöräpysäköintiä ulkona.

PIHA-ALUEET
6§

Tontit tulee pääosin järjestellä luonnonmukaisin
tasoeroin. Mikäli tukimuureja on välttämätöntä
rakentaa, tulee materiaalien ja toteutustavan
sopia maastoon, korttelin yleisilmeeseen ja kaupunkikuvaan.

LISÄRAKENNUSOIKEUS

Ympäristörakentamisessa tulee huomioida
2§

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden

alueen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet.

lisäksi saa rakentaa:

Uudet rakenteet ja kasvillisuus tulee sovittaa

-asuntojen ulkopuoliset varastotilat.

ympäristöön.

-asukkaiden yhteistilat.
-porrashuoneiden 20 m² ylittävän osan kussakin

Kansipihan ilmeen tulee olla vehreä. Kansi-

kerroksessa, jos se lisää porrashuoneen viihtyi-

pihan rakenteiden kantavuutta ja korkeustasoa

syyttäja luonnonvaloisuutta.

määriteltäessä tulee ottaa erityisesti huomioon

-jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat.

pihan istutuksiin tarvittavan kasvualustan pak-

-pysäköintitilat.

suus ja paino sekä pelastustoiminnan vaati-

-talotekniikan vaatimat tekniset tilat

mukset. Pysäköintilaitosten ilmanvaihtolaitteet

-väestönsuojatilat.

tulee integroida rakennuksiin ja piharakenteisiin.

-sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat. Tilat

Piha-alue tulee suunnitella ja toteuttaa yhtenäi-

tulee sijoittaa kiinteistöihin maan tasoon siten,

senä kokonaisuutena mahdollisesta tonttijaosta

että niihin voidaan taata helppo pääsy.

riippumatta. Tontteja ei saa aidata toista asuintonttia vastaan. Asuntokohtaiset pihat saa aida-

Nämä tilat eivät mitoita auto- ja polkupyörä-

ta rakennuksen arkkitehtuuriin sopivalla tavalla.

paikkoja.
Kansipihalle tulee olla ulkotilassa kulkeva yhteys.

Kattopihoja saa käyttää leikki- ja/tai oleskelualueina. Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa
ja suojata siten ,että melutaso ei päivällä ylitä
55 dB eikä yöllä 45 dB.
RAKENTAMISEN TAPA
3§

Rakentamisen tulee massoittelultaan, mittasuhteiltaan, julkisivujen käsittelyltään sekä käytettävien materiaalien ja värien osalta muodostaa
hallittu ja harmoninen kokonaisuus kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
HULEVEDET

ympäristön kanssa.
Pääasiallisena julkisivumateriaalinen tulee

7§

YO-1-korttelialueelle saa kiinteistöjen välisin

käyttää punatiiltä. Julkisivuja voidaan elävöittää

sopimuksin johtaa hallitusti muiden kiinteistö-

myös muita materiaaleja käyttäen ympäröivän

jen ja katualueiden hulevesiä.

rakennuskannan luonne ja kaupunkikuvallinen
laatutaso huomioiden.

Hulevedet tulee viivyttää ja puhdistaa siten, että
luonnonsuojelualueiden luontoarvot eivät vaa-

Rakennusten maan tason julkisivut tulee suunni-

rannu. Velvoite koskee myös rakentamisen

tella siten, etteivät ne anna umpinaista vaikutel-

aikaisia järjestelyitä.

maa. Mikäli ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan
yksinomaan katualueeseen rajoittuvia asuntoja,

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia huleve-

niiden lattiatason tulee olla vähintään 1 metrin

siä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspai-

korkeammalla kuin katutaso.

nanteiden, -altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri ( m³) jokaista

Rakennusten katutasossa saa olla liike-, toimisto-,

sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä

palvelu- ja kokoontumistiloja.

(100 m²) kohden.
Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden

Rakennukset tulee sovittaa maastoon maaston-

tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täytty-

muotoja seuraten / välttäen leikkauksia ja pen-

misestään ja niihin tulee suunnitella hallittu yli-

gerryksiä/ mahdollisimman paljon luontoa

vuoto. Viherkatto lasketaan läpäiseväksi

säästäen.

pinnaksi.

Torin yhteyteen, rakennuksen ensimmäiseen
kerrokseen tulee sijoittaa myymälätila, joka
sisältyy korttelin kokonaisrakennusoikeuteen.
Torin yläpuolelle sijoittuvat ulokkeet saavat ulottua enintään 1,5 metriä rakennusalan ulkopuolelle. Ulokkeen kerrosala lasketaan rakennusalalle merkittyyn rakennusoikeuteen.

SULFIDISAVI
10 §

Mahdolliset sulfidisaviesiintymät tulee huomioida
ennen rakentamisen aloittamista.

