
ESITYSLISTAN  ASIANRO 

ulkopuolella oleva viiva.

3 metriä kaava-alueen rajan

AK-1

AR

VP

LT

EN-1

LH-1

EV

1 - 3, 6, 8 -11, 13 §

yhteiskäyttötiloja varten. 

opiskelija- ja tutkija-asuntoja sekä niihin liittyviä 

Asuinkerrostalojen korttelialue. Alue on varattu

1, 4, 5, 12, 13 §

ten korttelialue.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennus-

10, 13 §

Maantien alue.

10, 13 §

Energiahuollon korttelialue sähköasemaa varten.

10, 13 §

muulta liikenteeltä suojattava puomein.

sallitaan huoltoliikenne, jolloin ajoyhteys on 

ajoyhteyttä Metsäpojankujalle. Tarvittaessa 

Kalevalantien tonttiliittymästä ei saa järjestää

rakentaa kahvila-, ravintola- ja myymälätiloja.

Huoltoaseman korttelialue. Alueelle saa myös 

13 §

Suojaviheralue.

AK-2 1-3, 6-13 §

Asuinkerrostalojen korttelialue.

EV-1
13 §

huomioon alueella olevat maanalaiset johdot.

Suojaviheralue. Rakentamisessa tulee ottaa 

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

X X

10

OTA
12185

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

poistamista. 

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 

Osa-alueen raja.

muun yleisen alueen nimi. 

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai 

1830 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

tun kerrosluvun. 

rakennuksen tai sen osan suurimman salli-

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 

laisen luvun osoittama rakennusoikeus sijoittuu. 

Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabia-

Rakennusala.

KALEVALAN

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. 

a /
ma

enimmäismäärän.

alla olevien päällekkäisten pysäköintitasojen 

Merkinnän roomalainen luku ilmoittaa pihatason

tai pihatason alaisen paikoituslaitoksen

Rakennusala, jolle saa rakentaa rakennuksen

5200

vm Muuntamon ohjeellinen rakennusala. 

a Auton säilytyspaikan rakennusala. 

32dB

m

mk

ja 1 pyöräpaikka /40 k- m².

lisäksi. Tilalle tulee osoittaa 1 autopaikka/ 100 k-m²

rakentaa kaavassa merkityn rakennusoikeuden 

toimisto, myymälä-, kerho- tms. tilaa. Tilan saa 

soon tulee rakentaa vähintään 100 k-m²  liike-,

Ohjeellinen rakennusalan osa, johon maanta-

meroarvon mukainen.

äänitason A-painotettu erotus on vähintään nu-

tuvan äänitason ja asuinhuoneissa havaittavan

olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun kohdis-

seinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee

kyseisen rakennusalan sivun puoleisten ulko-

Merkintään sisältyvä numeroarvo ilmaisee, että

tulee osoittaa 1 autopaikka ja 3 pyöräpaikkaa.  

liike-, toimisto, myymälä-, kerho- tms. tilaa. Tilalle 

Rakennusalan osa, johon tulee rakentaa 100 k-m²

32/12dB

erotus on vähintään numeroarvon mukainen.

parvekkeella havaittavan äänitason A-painotettu 

että liikenteestä niihin kohdistuvan äänitason ja 

san ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, 

ilmaisee, että parvekkeiden lasituksen, kaideo-

Merkintään sisältyvä jälkimmäinen numeroarvo

hintään numeroarvon mukainen.

havaittavan äänitason A-painotettu erotus on vä-

vuun kohdistuvan äänitason ja asuinhuoneissa

teiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä julkisi-

leisten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden raken-

ilmaisee, että kyseisen rakennusalan sivun puo-

Merkintään sisältyvä ensimmäinen numeroarvo

sr-2

sk-1

arvojen mukaisesti (MRL 57.2 §).

taessa uudistaa alueen rakennetun ympäristön 

altaat tai kiveykset tulee säilyttää, hoitaa ja tarvit-

moin kuin alueilla sijaitsevat pergolat, ulkoportaat,

oleva puusto, pensaat ja muu kasvillisuus sa-

siihen liittyvät etupiha-alueet. Alueilla olemassa

Kaupunkikuvallisesti tärkeä katuympäristö ja 

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

pensaita

raskaita rakenteita eikä istuttaa puita tai

Johtokuja-alueelle ei saa sijoittaa kiinteitä tai 

.

Istutettava puurivi.

pp

pp/t

y
katu.

Kadun tai liikennealueen ylittävä jalankulku-

e Eritasoristeys.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sjainti. 

 järjestää ajoneuvoliittymää. 

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

saa

le

aseman.

arvo sen yläreunan likimääräisen korkeus-

osoittaa esteen likimääräisen sijainnin ja luku-

Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä 

valvonnan kanssa.  

Toimenpiteistä on aina neuvoteltava rakennus-

taavia materiaaleja, värejä ja rakentamistapoja. 

naispiirteet ja käyttää alkuperäisiä tai niitä vas-

ja muutostöissä tulee säilyttää rakennuksen omi-

koskee julkisivuja ja vesikattoja. Niiden korjaus-

Rakennusta ei saa purkaa. Suojelumääräys

kuvallisten arvojen vuoksi (MRL 57.2 §).

riallisten sekä rakennustaiteellisten tai kaupunki-

Rakennus, joka on suojeltava sen kulttuurihisto-

yht
sijoittaa ylimpään kerrokseen.

Asukkaiden yhteiskäyttöiset saunatilat tulee 

hu-1

Pysäköimispaikka.p

pp

Ohjeellinen leikki- ja oleskelualue.

ajo Ajoyhteys, sijainti ohjeellinen.

tamiseen ryhtymistä.

tunut maaperä on kunnostettava ennen raken-

Puhdistettava/kunnostettava maa-alue. Pilaan-

sessa on huomioitava pelastusauton paino.

Metsänpojanpolun suunnittelussa ja rakentami-

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

jk

pp
alueen osa. 

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 

alueen osa.  

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu

+8.8

miseen varattu allas, painanne tai kosteikko.

rakentaa hulevesien viivyttämiseen ja puhdista-

Sijainniltaan ohjeellinen alueen osa, jolle tulee

po Portaat, ohjeellinen sijainti

pelastusauton paino.

nittelussa ja rakentamisessa on huomioitava

tontille ajo on sallittu. Hopealehdonpolun suun-

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla

13 §

Katu.

rakentaminen toteutuu. 

rakentaa tontin osana kunnes raideyhteyden 

Raideyhteydelle varattu alueen osa. Alue tulee

kautta.

paikkaa, joihin ajetaan huoltoaseman korttelin

reunalla, saa järjestää enintään neljä pysäköinti-

le tulee istuttaa jalopuita. Alueelle, korttelin itä-

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Alueel-

le-1

rl-1

lisuuden vuoksi rakentaa riittävän korkea aita.

paamon tonttia vastaan, tulee leikkipihan turval-

Leikki- ja oleskelualue. Tontille, HSY:n pump-

1§

kojen tarve on kaavassa määrättyä pienempi.

mistavoitteiden kannalta on tarpeen tai autopaik-

man autopaikkamäärän, jos se miljöön säilyttä-

paikkojen rakentamiselle  tai määritellä alhaisem-

vontaviranomainen voi myöntää lykkäystä auto-

sonkallion AH-1-korttelialueelle.  Rakennusval-

tien varrella oleville LPA- korttelialueille tai Ot-

Autopaikat on sijoitettava tontille, sekä Kimmel-

1 ap /asunto.

Autopaikkoja on toteutettava vähintään 

AR-korttelissa:

pensasistutuksin.

kat on ympäröitävä ja jäsenneltävä puu- ja

tasoon maan pinnalle rakennettavat autopai-

koille tai rakennusaloille. Korttelialueelle yhteen

Autopaikat on rakennettava p-pysäköimispai-

kettaessa.

mia autopaikkoja tai polkupyöräpaikkoja las-

sallittuja tiloja ei oteta huomioon kaavan vaati-

Kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi

ulkona.

Lisäksi tulee mahdollistaa pyöräpysäköintiä

tussa lukittavassa tilassa.

1pp / 30 k-m² tai vähintään 2pp/ asunto kate-

Polkupyöräpaikkoja on toteutettava vähintään

kuitenkin vähintään 0,5 autopaikkaa per asunto.

Autopaikkoja on toteutettava vähintään 1/95 k-m²,

AK-2 - korttelissa:

listaa pyöräpysäköintiä ulkona.

tussa lukittavassa tilassa.Lisäksi tulee mahdol-

1pp / 30 k- m² tai vähintään 2pp/ asunto kate-

Polkupyöräpaikkoja on toteutettava vähintään

Autopaikkoja on toteutettava vähintään1/230 k-m.²

AK-1 - korttelissa:

AUTOPAIKAT JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

2§

LISÄKSI SAA RAKENTAA

KAAVAAN MERKITYN RAKENNUSOIKEUDEN

  

  neen joka kerroksessa.

  käytävä auloineen, hisseineen ja porrashuonei-

- korttelissa 12185 rakennusten välinen yhdys-

- rakennuksen ja pihakannen alaista pysäköintiä. 

- ylimmän kerroksen ateljeetilat.

  nusoikeuden määrästä.

  korkeintaan 20%  kaavassa osoitetusta raken-

  niin, että niiden yhteenlaskettu kerrosala on 

  palvelueteiset kaikissa kerroksissa, kuitenkin

  liset asunto- ja rakennuskohtaiset aputilat ja 

  varastoja ja väestönsuojia ja asunnon ulkopuo-

  kerhotiloja, teknisiä ja kiinteistönhuollon tiloja,

- asuntojen yhteiskäyttöisiä saunoja, pesuloita,

  tulee  olla luonnonvaloinen.

  huoneen viihtyisyyttä. Tällöin porrashuoneen

  roksessa edellyttäen, että tämä lisää porras-

  yli  20 m² ylittävän osan kussakin asuinker-

- porrashuoneiden ja niihin liittyvien käytävien

3 §

taa seinille kasvavat köynnökset.

Pysäköintilaitoksen julkisivuilla tulee mahdollis-

lisäävillä tavoilla.

tulee elävöittää aukotuksilla ja muilla viihtyisyyttä

olla viherkatto. Pysäköintilaitoksen julkisivuja 

Rakennusten I-kerroksisen osan kattona tulee

taalasta. 

ala olla korkeintaan 3/4 normaalikerroksen pin-

Korttelissa 12185 saa ylimmän kerroksen pinta-

kerroksen julkisivujen poiketa muista kerroksista. 

Kortteleissa 16068 ja 12185 tulee ensimmäisen

vuissa ei saa olla pitkiä ikkunattomia pintoja. 

vaan tulee kiinnittää erityistähuomiota. Julkisi-

läpitäen. Julkisivujen aukotukseen ja mittakaa-

nitella jalankulku- ja oleskeluympäristöä silmäl-

Rakennusten ensimmäinen kerros tulee suun-

nuksen arkkitehtuuria. 

tulee käsitellä laadukkaalla tavalla osana raken-

2.4 m. Ilmanvaihtokoneet ja muut tekniset tilat 

taa kaavan rakennusalan ulkopuolelle enintään 

Parvekkeita  ja niitä tukevia rakenteita saa ulot-

jastavia lasipintoja lintujen törmäysvaaran takia.

saa olla yli kerroksen korkuisia yhtenäisiä hei-

sta materiaalia. Korttelin 12185 julkisivuissa ei 

sivuissa tulee käyttää pääosin vaaleaa kiviainei-

ja materiaalin kestäviä ja korkeatasoisia. Julki-

nusten julkisivujen tulee olla pääosin valkoisia

kunnallisesti merkittävään ympäristöön. Raken-

lyn ja materiaalien tulee luontua Tapiolan valta-

Rakennusten massoittelun, julkisivujen jäsente-

MISEN TAPA  

AK-1 ja AK-2- KORTTELIALUEIDEN RAKENTA-

4 §

 5 §

rakennelmin.

ei tule näkyä maastossa. Tontteja ei saa aidata

Kortteli-, katu- ja puistoalueiden välisten rajojen

sekä tyypillisiin kasvilajeihin ja istutusryhmiin.  

pinnoitteisiin, ulkovalaisimiin ym. rakennelmiin

Iuonteenomaisiin materiaaleihin, rakenteisiin,

naisiin hienovaraisiin maastonmuotoiluihin, 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueelle omi-

sesti. 

suunnitelman tai toteutuksen luonteen mukai-

hoitaa ja tarvittaessa uudistaa alkuperäisen 

Kortteli-, katu- ja puistoalueita tulee säilyttää,

AR-KORTTELIALUEEN RAKENTAMISEN TAPA  

  esimerkiksi kivituhkaa.

- pinnoitteen on oltava maastoon sopeutuvaa,

asfaltoida

ttuvaa pysäköintialuetta ei saa aidata eikä 

kasvillisuuden kanssa.  Puistoympäristöön sijoi-

paikat tulee sijoittaa luontevasti Iomittain puu-

tulee säilyttää olemassa olevaa puustoa ja auto-

maista ympäristöä. Alueiden rakentamisessa 

Pysäköintialueet tulee maastouttaa osaksi puisto-

PYSÄKÖINTIALUEET AR-KORTTELEISSA

6 §

misaikaisia vesiä.

hallittu ylivuoto. Velvoite koskee myös rakenta-

essa täyttymisestään ja niihin tulee suunnitella 

tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12- 24 tunnin kulu-

(100m² ) kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden

sta sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä

vuuden tulee olla yksi kuutiometri (1m³ ) jokai-

nanteiden,-altaiden tai -säiliöiden mitoitustila-

siä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspai-

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia huleve-

AK-1- korttelialueella:

HULEVESIEN KÄSITTELY

11 §

10 §

9 §

8 §

7 §

oikeuden lisäksi.

rakentaa asemakaavaan merkityn rakennus-

niihin voidaan taata helppo pääsy. Tilat saa 

tulee sijoittaa rakennuksen yhteyteen siten, että

Alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat

MUUNTAMOTILAT

alueelle.

sopimuksin sijoittaa myös toisen kiinteistön

vat yhteis- ja aputilat saa kiinteistöjen välisin 

huoltoreitit, pelastustiet sekä asumista palvele-

Tonttien leikkipaikat, jätehuoltotilat, autopaikat,

YHTEISJÄRJESTELYT12 §

13 §

päristökeskus.

timaaesiintymät. Lisätietoja antaa Espoon ym-

alueella olevat potentiaaliset happamat sulfaat-

Rakentamisessa tulee ottaa huomioon kaava-

HAPPAMAT SULFAATTIMAAESIINTYMÄT 

Kansipihalle tulee istuttaa puita ja pensaita.

kenteisiin. 

tulee integroida rakennuksiin ja pihara-

paino. Pysäköintilaitosten ilmanvaihtolaitteet

istutuksiin tarvittavan kasvualustan paksuus ja 

teltäessä tulee ottaa erityisesti huomioon pihan 

rakenteiden kantavuutta ja korkeustasoa määri-

Kansipihan ilmeen tulee olla vehreä. Kansipihan

KANSIPIHA

käyttäen parasta mahdollista  tekniikkaa.

sisäpihan puolelta. Tuloilma on suodatettava

nusten tuloilma tulee ottaa ullakon tasolta ja 

Kalevalantien ja KehäI:n varrella olevien raken-

ILMANLAADUN HUOMIOIMINEN 

korttelissa 12087 hallitusti ohjata virkistysalueille.

tömän pinnan viivytystarpeesta. Hulevesiä saa 

Viherkaton viivytystarve on  2/3 vettä läpäisemät-

Velvoite koskee myös rakentamisaikaisia vesiä.

tään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto.

lee tyhjentyä 12- 24 tunnin kuluessa täyttymises-

Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tu-

metriä(100 m²) kohden.

jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliö-

vuuden tulee olla puoli kuutiometri (0.5 m³ ) 

nanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustila-

siä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspai-

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia huleve-

AK-2 -korttelialueella:

Espoo  Tapiola , Pohjois-Tapiola ja Otaniemi   Maarinsolmu  Määräykset   Aluenro 221400   Asianumero  705/10.02.03/2016    

Ksl, rajausta muutettu 16.3.-28.3.2017  Nähtävillä MRA 27§ 2.5.- 1.6.2017

lintaselvitys.

lelle rakentamista on laadittava pohjaveden hal-

Ennen vallitsevan pohjaveden pinnan alapuo-

Alueen pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa.

kasvillisuudelle haitallista pohjaveden alentumista.

Rakentaminen ei saa aiheuttaa rakennuksille tai

eristystä.

vaurioituvia rakenteita ilman asianmukaista vesi-

Näiden alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan

rioittaa rakenteita. 

(N2000) alle rakennettaessa merivesi voi vau-

+2.8 ja aaltoiluvara 20 cm. Korkeustason +3.0 

Ylin tulvakorko alueella muissa kortteleissa on

kenteita. 

alle rakennettaessa merivesi voi vaurioittaa ra-

toiluvara 30 cm. Korkeustason +3.1 (N2000)

Korttelissa 12185 on ylin tulvakorko +2.8 ja aal-

Uudisrakentamisessa tulee huomioida tulvariski.

OIMINEN

TULVARISKIN JA POHJAVEDEN HUOMI-

13 §

Puisto.

suojata melulta. 

päätyjen kattoterassit toteutetaan, tulee ne

vekkeita vain talon eteläiselle julkisivulle. Mikäli 

Korttelissa 12087 saa sijoittaa asuntojen par-

pelkästään liikennemelun puolelle.

taa sellaisia asuntoja, joiden ikkunat avautuvat 

yli 65 dB melutaso, ei rakennusalalle saa sijoit-

julkisivulaskelman mukaan julkisivuille kohdistuu

Korttelissa 16068 siellä missä meluselvityksen 

eiden melun ohjearvot eivät ylity.

seen siten että asuinalueille asetetut ulkoalu-

ten ja rakenteiden muodostamaan melukatvee-

Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennus-

MELUN HUOMIOIMINEN


