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OCH -BESTÄMMELSER: 
DETALJPLANEBETECKNINGAR 

DETALJPLANERNA ÄNDRAS: 
DE FASTSTÄLLDA 

JA -MÄÄRÄYKSIÄ:
ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ 

ASEMAKAAVOJA: 
MUUTETAAN VAHVISTETTUJA 

Korttelit 34313 ja 34323
34. kaupunginosa, Espoonlahti

Kvarter 34313 och 34323
Stadsdel 34, Esboviken

viiva.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva Linje 3 m utanför planområdets gräns.

VIIVATTU OSA KORTTELISSA 34313:
MUUTETAAN MÄÄRÄYKSEN YLI-

34313 ÄNDRAS:
BESTÄMMELSEN FÖR KVARTET 
DEN ÖVERSTRECKADE DELEN AV 

m²

m²

m²

alempana.

vähintään 2,8 m asuntojen 1 kerroksen lattiaa

köintialueen ylimmän tason korkeusasema on

aitausmääräyksistä voidaan poiketa, mikäli pysä-

esitettävä selvitys. Edellä esitetyistä etäisyys- ja

sista on rakennuslupahakemuksen yhteydessä 

istutuksilla. Autopaikkojen sijoituksesta ja istutuk-

vähintään 10 m. Pysäköintialue tulee varustaa 

autopaikkojen etäisyyden ikkunoista on oltava 

1 kerroksen asuntojen lattiatasoa alempana, 

män tason korkeusasema on vähintään 1,5 m 

asuntojen lattiatasoa. Jos pysäköintialueen ylim-

tason korkeusasema ei saa ylittää 1 kerroksen 

olla vähintään 10 m. Pysäköintialueen ylimmän 

tettava tältä osin aidalla. Tällöin tulee etäisyyden 

asuntojen ikkunoista, on pysäköintialue varus-

sijoitetaan lähemmäksi kuin 15 m 1. kerroksen 

vassa ole muuta määrätty. Jos pysäköintialue 

Kortteliin ei saa sijoittaa autopaikkoja, ellei kaa-

kohti. Autopaikat on sijoitettava Ap-kortteleihin.

 autopaikka toimistotilojen kerrosalan 60 

 kohti ja yksi myymälätilojen kerrosalan 50 

 kohti, yksi autopaikka tojen kerrosalan 85 

Yksi autopaikka on rakennettava asuinhuoneis-

en. 

2,8 m lägre än bostädernas golvnivå i 1. våning-

parkeringsplatsens högsta plans nivå är minst

och omgärdningsbestämmelser kan frångås, om

plantering framläggas. Förutnämnda  avstånds-,

bör utredning över bilplatsernas placering och

I samband med ansökan om byggnadstillstånd

Parkeringsområde bör förses med planteringar.

en, bör avståndet från fönsterna vara minst 10 m. 

1,5 m lägre än bostädernas höjdnivå i 1 våning-

ringsplatsens högsta plans höjdnivå är minst

böstädernas golvnivå  i 1 våningen. Om parke-

ringsplatsens högsta plan får icke överstiga

ståndet vara minst 10 m. Höjdläget för parke-

sen på denna del omgärdas. I detta fall bör av-

nas fönster  i 1 våningen, bör parkeringsplat-

plats placeras närmare än 15 m från bostäder-

i planen icke annat är angivet. Om parkerings-

för icke förläggas inom kvartersområdet, såvida

ser reserveras på Ap-kvartersområde. Bilplatser

60 m2 våningsyta för kontorsutrymmen. Bilplat-

plats per 50 m2 våningsyta och en bilplats per

för bostadsytrummen för butiksutrymmen en bil-

En bilplats bör reserveras per 85 m2 våningsyta 

VIIVATTU OSA KORTTELISSA 34323:
MUUTETAAN MÄÄRÄYKSEN YLI-

34313 ÄNDRAS:
BESTÄMMELSEN FÖR KVARTET 
DEN ÖVERSTRECKADE DELEN AV 

m²

m²

selvitys.

nuslupahakemuksen yhteydessä esitettävä 

paikkojen sijoituksesta ja istutuksista on raken-

Pysäköintialue tulee varustaa istutuksilla. Auto-

etäisyyden ikkunoista on oltava vähintään 10 m.

asuntojen lattiatasoa alempana, autopaikkojen 

korkeusasema on vähintään 1,5 m 1 kerroksen 

tiatasoa. Jos pysäköintialueen ylimmän tason 

asema ei saa ylittää 1 kerroksen asuntojen lat-

10 m. Pysäköintialueen ylimmän tason korkeus-

aidalla. Tällöin tulee etäisyyden olla vähintään 

noista, on pysäköintialue varustettava tältä osin 

mäksi kuin 15 m 1. kerroksen asuntojen ikku-

määrätty. Jos pysäköintialue sijoitetaan lähem-

sijoittaa autopaikkoja, ellei kaavassa ole muuta 

on sijoitettava Ap-kortteleihin. Kortteliin ei saa 

 kohti. Autopaikat liiketilojen kerrosalan 50 

 kohti ja yksi autopaikkapaikka kerrosalan 85 

yksi autopaikka kuitenkin vähintään yksi auto-

Kutakin asuinhuoneistoa kohti on rakennettava 

AK-korttelialueilla

seuraavasti: 

Autopaikkoja (ap) on rakennettava vähintään 

tulee osoittaa tilaa ulkotiloissa.

tilassa. Lisäksi lyhytaikaiselle pyöräpysäköinnille

jen tulee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa 

Vähimmäisvaatimusten mukaisten pyöräpaikko-

  vähintään 2 pp / asunto

- asunnot 1 pp / 30 k-m², kuitenkin 

vähintään seuraavasti: 

Polkupyöräpaikkoja (pp) on rakennettava 

den osalta vähentää 20 %.

asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näi-

vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-

Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 

- liiketilat 1 ap / 100 k-m²

  0,5 ap / asunto

- asunnot 1 ap / 130 k-m², kuitenkin vähintään 

byggas: 

Minsta antalet bilplatser (bp) som ska 

nvisas uterum för kortvarig cykelparkering.

i låsbara utrymmen med tak. Dess utom ska det 

Cykelplatserna enligt minimikravet ska placeras 

  2 cp / bostad

- 1 cp / 30 v-m² för bostäder, men minst 

Minsta antalet cykelplatser (cp) som ska byggas: 

bilplatser för dessa minskas med 20 %. 

40-årigt statligt räntestödssystem, kan antalet 

Om det på tomten byggs hyresbostäder med 

- 1 bp / 100 v-m² för affärslokaler

  0,5 bp / bostad

- 1 bp / 130 v-m² för bostäder, men minst 

KORVAAVA MÄÄRÄYKSEN OSA: ERSÄTTANDE DEL AV BESTÄMMELSEN:

seuraavasti: 

Autopaikkoja (ap) on rakennettava vähintään 

tulee osoittaa tilaa ulkotiloissa.

tilassa. Lisäksi lyhytaikaiselle pyöräpysäköinnille

jen tulee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa 

Vähimmäisvaatimusten mukaisten pyöräpaikko-

  vähintään 2 pp / asunto

- asunnot 1 pp / 30 k-m², kuitenkin 

vähintään seuraavasti: 

Polkupyöräpaikkoja (pp) on rakennettava 

 

den osalta vähentää 20 %.

asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näi-

vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-

Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 

- liiketilat 1 ap / 100 k-m²

  0,5 ap / asunto

- asunnot 1 ap / 130 k-m², kuitenkin vähintään 

byggas: 

Minsta antalet bilplatser (bp) som ska 

anvisas uterum för kortvarig cykelparkering.

i låsbara utrymmen med tak. Dess utom ska det 

Cykelplatserna enligt minimikravet ska placeras 

  2 cp / bostad

- 1 cp / 30 v-m² för bostäder, men minst 

Minsta antalet cykelplatser (cp) som ska byggas: 

bilplatser för dessa minskas med 20 %. 

40-årigt statligt räntestödssystem, kan antalet 

Om det på tomten byggs hyresbostäder med 

- 1 bp / 100 v-m² för affärslokaler

  0,5 bp / bostad

- 1 bp / 130 v-m² för bostäder, men minst 

KORVAAVA MÄÄRÄYKSEN OSA: ERSÄTTANDE DEL AV BESTÄMMELSEN:

m²

m²

placering och plantering framläggas.

nadstillstånd bör utredning över bilplatsernas 

planteringar. I samband med ansökan om bygg-

minst 10 m. Parkeringsområde bör förses med 

1 våningen, bör avståndet från fönsterna vara

är minst 1,5 m lägre än bostädernas höjdnivå i 

Om parkeringsplatsens högsta plans höjdnivå 

överstiga böstädernas golvnivå  i 1 våningen. 

läget för parkeringsplatsens högsta plan får icke 

I detta fall bör avståndet vara minst 10 m. Höjd-

bör parkeringsplatsen på denna del omgärdas. 

15 m från bostädernas fönster  i 1. våningen, 

vet. Om parkeringsplats placeras närmare än 

tersområdet, såvida i planen icke annat är angi-

område. Bilplatser för icke förläggas inom kvar-

våningsyta. Bilplatser reserveras på Ap-kvarters-

 yta och för affärsutrymmen en bilplats per 50 

 vånings-het, dock minst en bilplats per 85 

<en bilplats> bör reserveras/per bostadslägen-

Inom kvartersområden

Tasokoordinaattijärjestelmä plankoordinatsystem ETRS-GK25FIN, korkeusjärjestelmä höjdsystem N2000
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