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korkeatasoiset.

Kivenlahden metrokeskus

Stensviks metrocentrum

Rakennusala, jolle saa ulottaa viereisen kortteli-

Byggnadsyta dit ett skärmtak eller en takkon-

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Detaljplan och detaljplaneändring

alueen tai rakennusalan rakennukseen liittyvän
katoksen/kattorakenteen. Katos voidaan toteut-

struktion får sträcka sig från byggnad i intill
liggande kvartersområde eller byggnadsyta.

taa tason +17.0 yläpuolelle.

Burspråket kan placeras ovanför nivån
17 m.ö.h.

Ulokkeen rakennusala. Uloke voidaan toteuttaa

Byggyta för ett utsprång. Burspråket kan byg-

tason +24,5 yläpuolelle.

gas ovanför nivån 24,5 m.ö.h.

kh

34. kaupunginosa, Espoonlahti
Korttelit 34015, 34016, 34028
ja osa korttelia 34029
virkistys-, erityis-, liikenne-, katuja torialueet
Muodostuu uusi kortteli 34006
Sitova tonttijako kortteliin
34015

Stadsdel 34, Esboviken
Kvarteret 34015, 34016, 34028
och del av kvarter 34029
rekreation-, special-, trafik-, gatuoch torgområden
Bildas ny kvarter 34006
Bindande tomtindelning för
kvarteret 34015

Stadsdel 42, Bastviken
Trafikområde
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32dB

le-1
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH

-MÄÄRÄYKSIÄ:

-BESTÄMMELSER:

PL-1

C-1

Asuinkerrostalojen korttelialue. (1-7, 9-12, 15,

Kvartersområde för flervåningshus. (1-7, 9-12,

Alueen osa, jolle saa rakentaa valokatteita.

Område där ljusgårdar får placeras.

Rakennukseen jätettävä enintään kahden kerroksen korkuinen kulkuaukko.

En obligatorisk högst två våningar hög
öppning genom huset.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni.

Pilen anger den sida av byggytan som byggnaden ska tangera.

Merkintä osoittaa rakennuksen sivun, jolta tulee
olla suora yhteys metroaseman sisäänkäynnille.
Sijainti likimääräinen.

Beteckningen visar den sida av byggnaden som
ska ha direkt förbindelse till metrostationen. Placeringen är ungefärlig.

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

Det i beteckningen ingående siffervärdet uttrycker att ytterväggar, fönster och andra kons-

nien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee
olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun kohdis-

truktioner mot ifrv. sida av byggytan ska vara sådana att den dagtida A-viktade skillnaden mellan

tuvan äänitason ja asuinhuoneissa havaittavan
äänitason A-painotettu erotus on vähintään
numeroarvon mukainen.

17-18, 20-26, 28-30, 32-36, 38-42 §)

15, 17-18, 20-26, 28-30, 32-36, 38-42 §)

Lähipalvelurakennusten korttelialue, jolle saa
sijoittaa päiväkodin tai liike-, palvelu- ja työ-

Kvartersområde för byggnader för närservice,
där ett daghem eller affärs-, service- och arbets-

tiloja. (1-4, 9, 17-18, 20, 22-24, 26, 28-29,

lokaler får placeras. (1-4, 9, 17-18, 20, 22-24,

32-36, 38-42 §)

26, 28-29, 32-36, 38-42 §)

Keskustatoimintojen korttelialue, jolle saa sijoit-

Kvartersområde för centrumfunktioner där

taa asuntoja, liike- ja toimistotiloja, julkisia ja
yksityisiä palveluja sekä maanalaisen pysäköinti-

bostäder, affärer, kontor, offentliga och privata
tjänster samt en parkeringsanläggning under

laitoksen. Alueelle saa sijoittaa päivittäistavara-

jord får placeras. I området får en dagligvaru-

kaupan ja muita myymälätiloja, jotka voivat muodostaa myymäläkeskittymän. Alueelle ei saa

butik och andra butikslokaler som får bilda en
koncentration av affärer placeras. I området får

sijoittaa tilaa vaativan kaupan tiloja. Alueelle on
varattava tarvittavat tilat metroasemaa, muuta
julkista liikennettä ja kulkuyhteyksiä varten.

inte lokaler för skrymmande handel placeras.
På området ska det reserveras plats för metrostationen, annan kollektivtrafik och andra

(1-6, 8-11, 16-18, 20-36, 38-43 §)

trafikförbindelser. (1-6, 8-11, 16-18, 20-36,

Toimitilarakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa toimitiloja, liikunta- ja hyvinvointipalveluja,

Kvartersområde för verksamhetsbyggnader där
kontor, idrotts-, motions- och friskvårdstjänster,

opetustoimintaa palvelevia tiloja, pysäköintilai-

undervisningslokaler, en parkeringsanläggning

toksen sekä hotellin.
(1-4, 13-14, 16-17, 20, 22-26, 33-42 §)

och ett hotell får placeras.
(1-4, 13-14, 16-17, 20, 22-26, 33-42 §)

Maantien alue. (36, 38-39, 41-42 §)

Område för landsväg. (36, 38-39, 41-42 §)

LISÄRAKENNUSOIKEUS

EXTRA BYGGRÄTT

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden
lisäksi saa rakentaa:
- maanalaisessa kaavassa määritellyt tilat
- maanpinnalle ja rakennusten eri kerroksiin

Utöver den byggrätt som antecknats i detaljplanen får det byggas:
- utrymmena i den underjordiska detaljplanen
- till markytan och byggnadernas olika våningar

johtavat metron sisäänkäynnin ja maanalaisen
pysäköinnin vaatimat kulku- ja ajoyhteydet sekä

samt ventilationsschakt.
- cykelplatser för infartsparkeringen och förbindelselederna till dessa

ja yhteydet
- asuntojen ulkopuoliset varastotilat

- lokaler och förbindelseleder för kollektivtrafikens bruk

- asukkaiden yhteistilat, jotka tulee sijoittaa oleskelupihan tasolle, rakennuksen ylimpään kerrokseen tai ylimmän kerroksen yläpuolelle.

- bostadsvisa förråd utanför bostäderna
- gemenskapslokaler för invånarna, som ska
placeras på vistelseplatsens nivå, i översta

den ljudnivå som från trafiken riktas mot fasaden
och den inne i bostadsrummen uppfattade ljudnivån motsvarar minst siffervärdet.

- viherhuoneet, jotka liikenteen melualueella
korvaavat parvekkeet

våningen eller ovanför denna
- vinterträdgårdar som ersätter balkonger på

- porrashuoneiden 20 m² ylittävän osan kussakin kerroksessa, mikäli se lisää porrashuoneen
viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta.

områden som utsätts för trafikbuller
- yta i trapphuset utöver 20 m² per våning om
det ökar trivseln och om våningsavsatsen får

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu ohjeellinen

Ungefärlig plats för lek och vistelse som ska

alueen osa, joka tulee toteuttaa useamman kiinteistön yhteisenä ja korkeatasoisena alueena.

vara gemensam för flera fastigheter och högklassig.

- jätehuoltotilat ja kiinteistönhoidon tilat
- liiketilan huolto- ja lastaustilat

tillräckligt dagsljus
- lokaler för återvinning och fastighetsskötsel

- pysäköintitilat
- talotekniikan vaatimat tekniset tilat ja kuilut
kerrosluvun estämättä

- affärslokalens service- och lastningsutrymmen
- garage
-lokaler och schakt för hustekniken utan hinder

- ju-2 merkinnän mukaiset tilat ja yli 8-kerroksisen
rakennuksen edellyttämät lisäuloskäytäväporras-

av det tillåtna antalet våningar
- utrymmen med beteckningen ju-2 och trapphus

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Del av område som ska planteras med träd och
buskar.

Trädrad som ska bevaras/planteras.

Säilytettävä puu.

Träd som ska bevaras.

Katu. (20, 33-34, 36, 38-39, 41-42 §)

Gata. (20, 33-34, 36, 38-39, 41-42 §)

23 §

huoneet.
- alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat

för extra utgångar som krävs i en byggnad med
mer än 8 våningar

- asumiselle häiriötä aiheuttamattomia, erillisiä

- transformatorrum som krävs för eldistributionen

tai asuntoon kytkettyjä työtiloja kaavassa osoitetun rakennusoikeuden ylittävältä osalta.
- väestönsuojatilat
- hotellirakennuksen ylimpään kerrokseen tai
ylimmän kerroksen yläpuolelle kaikille avoimia
palvelutiloja

i området
- separata eller till bostäder anslutna arbetslokaler med verksamhet som inte stör boendet utöver byggrätten.
- skyddsrum
- i hotellbyggnadens översta våning eller ovanför

Nämä tilat työtiloja lukuun ottamatta eivät mitoita
auto- ja polkupyöräpaikkoja.

LPA
EV

Autopaikkojen korttelialue.

Kvartersområde för bilplatser.

(3, 4, 11, 13, 17, 20-25, 34-36, 38-42 §)

(3, 4, 11, 13, 17, 20-25, 34-36, 38-42 §)

Suojaviheralue.

Skyddsgrönområde.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva

4§

Aukiomainen alueen osa, joka tulee toteuttaa
korkeatasoisesti sekä korttelialueella yleisten
alueiden laatutasoa vastaavaksi. Kulkupinnan
pintamateriaalina tulee käyttää laatoitusta, kiveystä tai vastaavaa korkeatasoista, julkiseen
ulkotilaan soveltuvaa materiaalia. Ulkokalusteiden tulee olla laadukkaita ja alueen yleisilmettä

Kaupunginosan raja.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja.

Gräns för delområde.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Riktgivande gräns för område eller del av
område.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon
merkintä kohdistuu.

Tvärstrecken anger på vilken sida av gränsen
beteckningen gäller.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja
numero.

Tomtgräns och -nummer enligt bindande
tomtindelning.

Trapphus.

pp

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Ungefärligt läge för en områdesdel för allmän
gång- och cykeltrafik.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Kryss på beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kaupunginosan numero.

Stadsdelsnummer.

Kaupunginosan nimi.

Namn på stadsdel.

Korttelin numero.

Kvartersnummer.

ma-ajo-1
2

X

X

34
ESP
34028

ma-ajo-2

ajo
Kadun, tien, katuaukion, torin tai muun yleisen
alueen nimi.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg eller annat
allmänt område.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.

km13350

Merkintä osoittaa korttelialueelle sallittavien liike-,
toimisto- ja palvelutilojen suurimman sallitun kerrosalan määrän.

Beteckningen anger största tillåtna byggrätt som
får användas för affärs-, kontors- och servicelokaler i kvartersområdet.

m150 +6.5

Merkinnän luku osoittaa, kuinka paljon rakennus-

Siffran i beteckningen anger hur stor del av

aloille sallitusta kerrosalasta tulee vähintään
rakentaa liike-, palvelu- tai työtiloina. Tilojen tulee
sijoittua katutason kerrokseen ja avautua kadun
tai aukion suuntaan. Jälkimmäinen luku ilmoit-

våningsytan på byggnadsytan som åtminstone
ska bestå av affärs-, service- eller arbetslokaler.
Lokalerna ska placeras på gatuplanet och vetta
mot gatan eller den öppna platsen. Talet inom

a-k

taa sen likimääräisen tason, johon tiloja saa
sijoittaa.

parentes anger lokalernas ungefärliga nivå.

y-1

MERIUSVA

jk-1
2200

Körförbindelse för service- och räddningsfordon

le sekä hotellin huolto- ja saattoliikenteelle. Alueelle tulee varata tilaa metron huoltoajoneuvon
pysäköinnille. Alueelle saa rakentaa pysäköintilaitoksen ajoluiskan.

till metron samt för service och lämning och
hämtning vid hotellet. På området ska det
reserveras plats för parkering av servicefordonen
till metron. I området får en ramp till parkeringsanläggningen byggas.

Maanalainen tai maanalaiseen tilaan johtava
ajoyhteys. Ajoluiskan rakenteiden, kaiteiden,
opastaulujen ja vastaavien tulee olla kaupunkikuvallisesti korkealaatuisia, eivätkä ne saa
haitata näkyvyyttä.

Körförbindelse under jorden eller till underjordiska rum. Rampens konstruktioner,
ledstänger, skyltar och liknande ska ha ett
högklassigt utseende.

Maanalainen tai maanalaiseen tilaan johtava ajo-

Körförbindelse under jorden eller till underjordiska

yhteys. Pelastus- ja huoltotoimelle tulee varata
yhteys metron huoltotunneliin likimääräisen -5,7

rum. För räddningsväsendet och för underhåll
ska en förbindelse reserveras mellan metrons

mpy-tason ja maanpinnan tason, noin +8,9 mpy
välillä. Kulkuyhteyden vapaan korkeuden tulee
olla vähintään 3,7 metriä. Sopimuksin ajoyhteyttä saa käyttää pysäköintilaitoksen ajoyhteytenä.
Ajoluiskan rakenteiden, kaiteiden, opastaulujen
ja vastaavien tulee olla kaupunkikuvallisesti korkealaatuisia, eivätkä ne saa haitata näkyvyyttä.

underhållstunnel på den ungefärliga nivån 5,7
m.ö.h. och markytan ungefär 8,9 m.ö.h. Den fria
höjden ska vara minst 3,7 meter. På grundval av
avtal får körförbindelsen användas för körning till
parkeringsanläggningen. Körrampens konstruktioner, räcken, skyltar och liknande ska ha ett högklassigt utseende och de får inte skymma sikten.

Maanalainen tai maanalaiseen tilaan johtava ajoyhteys. Huoltoliikenteelle tulee varata yhteys
Kivenlahdentorin alle kortteleita 34026 ja 34029
varten varattuun huoltotilaan. Kulkuyhteyden vapaan korkeuden tulee olla vähintään 3,6 metriä.

Underjordiskt rum eller körförbindelse till detta.
För servicekörning ska en väg under Stensvikstorget till underhållslokalen för kvarteren 34026
och 34029 reserveras. Den fria höjden ska vara
minst 3,6 meter.

Ajoyhteys.

Körförbindelse.

II

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet
våningar i byggnaderna, i byggnaden eller
i en del därav.

Alleviivattu merkintä osoittaa ehdottomasti

Det att en markering/bestämmelse är under-

käytettävän merkinnän/määräyksen.

struken visar att den är obligatorisk.

+17.0(kap)

Kansipihan likimääräinen korkeusasema.

Ungefärlig höjd för gårdsdäck.

+34.0

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan
likimääräinen korkeusasema.

Ungefärlig högsta höjd för byggnads vattentak.

+30.5

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan alin korkeusasema.

Den lägsta höjdläget för skärningspunkten
mellan fasaden och yttertaket.

+22.0

Pysäköintilaitoksen ylimmän pysäköintitason
likimääräinen korkeusasema.

Den översta parkeringsvåningens ungefärliga
höjdläge.

ju-1

ju-2

De transformatorlokaler som eldistributionen i
området kräver får placeras i fastigheterna. Dessa lokaler ska nås smidigt från allmänt område.

26 §

Alueen väestösuojatilat voidaan sopimuksin

Skyddsrummen i området kan genom avtal

toteuttaa metron maanalaisissa tiloissa.

byggas i metrons underjordiska utrymmen.

MELU JA ILMANLAATU

BULLER OCH LUFTKVALITET

Metroasemaan liittyvät tekniset kuilut sekä niiden

De tekniska schakten vid metrostationen ska

tekniset ja rakenteelliset ratkaisut tulee toteuttaa

byggas så att riktvärdena för bullernivån i bostä-

siten, että melutasot asuintalojen sisätiloissa
eivät ylitä asumisterveydelle asetettuja ohjearvoja.

der inte överskrids.

Korttelin 34028 Höyrylaivantien puoleiset asuinrakennukset ja pysäköintilaitos torjuvat liikenteen
melua korttelialueella. Rakentaminen tulee tote-

Bostadshusen och parkeringsanläggningen mot
Ångbåtsvägen i kvarter 34028 dämpar trafikbuller
i kvartersområdet. Byggandet ska genomföras så

uttaa siten, etteivät valtioneuvoston asettamat
melutason ohjearvot ylity rakennusten asuintilois-

att statsrådets riktvärden för bullernivån inte överskrids i bostäderna eller i vistelseområdena utom-

sa ja ulko-oleskelualueilla. Tämä tulee huomioida
myös vaiheittain rakennettaessa.

hus. Detta ska beaktas även vid byggandet i
etapper.

Korttelin 34015 asuinrakennuksia ei saa ottaa
käyttöön ennen korttelialueen muiden rakennus-

Bostadshusen i kvarter 34015 får inte tas i bruk
innan de övriga byggnaderna är färdiga.

27 §

28 §

Dessa lokaler, frånsett arbetslokalerna, kräver
inte bil- eller cykelplatser.

KAUPUNKIKUVA

STADSBILDEN

Rakentamisen tulee massoittelultaan, mittasuh-

Disponeringen av byggnadsmassorna, byggna-

teiltaan, julkisivujen käsittelyltään sekä käytettävien materiaalien ja värien osalta muodostaa
hallittu ja harmoninen kokonaisuus olevan ja
rakentuvan ympäristön kanssa. Julkisivumate-

dens proportioner, fasaderna, färgerna och materialen ska utgöra en behärskad och harmonisk
helhet ihop med den befintliga omgivningen. Fasadmaterialen ska vara högklassiga och tidlösa

riaalien tulee olla korkeatasoisia ja aikaa kestä-

och finishen ska vara god med gott detaljarbete.

29 §

Ohjeellinen rakennusala tai alueen osa.

6000

ak

Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabialaisen luvun osoittama rakennusoikeus sijoittuu.

+1.0

Beteckningen anger de byggytor på vilka den
med arabiskt tal angivna byggrätten placeras.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa asuinkerrostalon.

Byggyta där flervåningshus får placeras.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa hotellin.

Byggyta där hotell får placeras.

(34014,)
kl-1

riktvärden för bullernivån utomhus inte överskrids. I vinterträdgårdarna får den ekvivalenta,
kontinuerliga ljudnivån dagtid inte överstiga
45 dB.

luilla. Rakennuksen alimman tai kahden alimman

och varierande material. Den första eller de två

kerroksen tulee muodostaa rakennuksen muusta
julkisivusta tai massoittelusta poikkeava selkeä

första våningarna ska bilda ett tydligt, enhetligt
sockelparti som avviker från den övriga fasaden

Mikäli julkisivuun kohdistuu yli 65 dB päiväaikainen äänitaso, tulee asuntojen avautua myös hiljaisemman julkisivun suuntaan, eikä julkisivulle

Om fasaden utsätts för en ljudnivå på mer än
65 dB dagtid ska bostäderna också vetta mot
den tystare sidan av byggnaden och bostäderna

ja yhtenäinen jalustaosa. Katutason tuulisuuden

eller dispositionen. För att skapa lä från blåsten

saa sijoittaa asuinhuoneiston ainoaa parveketta.

får inte ha balkong på fasaden.

vähentämiseksi tulee suosia katoksia tai sisäänvetoja. Rakennuksessa tulee olla tunnistettava

på markplanet ska skärmtak och nischer gynnas.
Byggnaden ska ha en igenkännlig, delvis indra-

ja kaupunkikuvaa rikastuttava, osittain sisäänvedetty ja selvästi havaittava huippuosa.

gen och markant toppdel som berikar stadsbilden.

Korttelissa 34015 läntisen asuinrakennusalan

På balkongerna mot väster på den västra

länsijulkisivun parvekkeisiin tulee rakentaa kiinteät, melua torjuvat sivuseinät siten, että julkisi-

byggnadsytan för bostäder i kvarter 34015 ska
det byggas fasta, bullerdämpande sidoväggar

Asuinrakennusten pääasiallinen väritys on valkoinen. Korttelin 34028 asuinrakennusten sisä-

Bostadshusen ska huvudsakligen vara vita. På
bostadshusens gavlar mot gården i kvarter

vuun kohdistuu korkeintaan 65 dB äänitaso.
Parvekkeiden sivuseinien tulee ulottua vähintään

så att fasaden utsätts för högst 65 dB ljudnivå.
Balkongernas sidoväggar ska sträcka sig minst

pihan puoleisten päätyjen julkisivuissa voidaan
käyttää poltettua tiiltä punaisen ja ruskean eri
sävyissä. Yli 12-kerroksisen rakennuksen julkisivujen pääasiallisena materiaalina tulee käyttää
valkobetonia. Julkisivujen mahdolliset elementtisaumat tulee häivyttää julkisivun jäsentelyn tai
materiaalivaihtelun keinoin.

34028 kan bränt tegel i olika röda eller bruna
nyanser användas. Fasaderna på byggnaderna
över 12 våningar ska huvudsakligen vara vitbetong. Eventuella elementfogar ska döljas genom
disponering av fasaden eller materialvariationer.

kahden metrin etäisyydelle rakennuksen ulkoseinästä. Pohjoisimman parvekkeen pohjoisimman
sivuseinän tulee ulottua kuitenkin vähintään 2,5
metrin etäisyydelle.

två meter utanför byggnadens yttervägg. Den
nordligaste balkongens nordliga sidovägg ska
emellertid sträcka sig minst 2,5 meter utanför
ytterväggen.

7§

Korttelin 34028 Höyrylaivantien puoleisten asuinrakennusten vesikaton yläpuolelle sijoittuvat tekniset tilat ja hissikuilut tulee ulottaa kiinni kadunpuoleiseen julkisivuun rytmittämään katon porrastusta. Porrastuksen tulee muodostaa yhtenäinen
ja rauhallinen kokonaisuus koko rakennusrivistön matkalta.

De tekniska utrymmen och hisschakt som ligger
ovan om yttertaket ska sträcka sig till fasaden
mot gatan för att ge takets terrassering rytm.
Terrasseringen ska bilda en enhetlig och lugn
helhet längs hela byggnadsraden.

Rakennuksissa, jotka sijaitsevat alle 100 metrin
päässä Länsiväylästä ja päiväkodissa, tulee kiinnittää erityistä huomiota ilmanvaihtoon. Näiden
rakennusten tuloilma tulee ottaa riittävän korkealta, sisäpihan puolelta tai mahdollisimman
etäältä Länsiväylästä. Rakennuksen ilmanvaihto
on varustettava asianmukaisin tuloilman suodattimin.

I de byggnader som är belägna mindre än 100
meter från Västerleden luftväxlingen ägnas särskild uppmärksamhet. Friskluften i dessa byggnader ska tas tillräckligt högt, på innergårdens
sida eller tillräckligt långt från Västerleden. Friskluftsintaget ska förses med ändamålsenliga filter.

TUULISUUDEN HUOMIOIMINEN

BEAKTANDE AV BLÅSTEN

8§

Liike-, toimisto- ja palvelurakennuksen julkisivut
tulee toteuttaa laadukkaalla ja paikkaan sopivalla
materiaalilla. Näkyviin jäävien julkisivuelementtien
saumat tulee sovittaa osaksi julkisivujen sommittelua. Julkisivujen tulee olla sävyltään pääasiassa
vaaleita. Sisäänkäyntejä tulee korostaa lasisei-

Affärs-, kontors och servicebyggnadernas
fasader ska ha högklassiga material som
harmoniserar med omgivningen. Fasadelementens synliga fogar ska smälta in i
fasadens komposition. Fasaderna ska
huvudsakligen vara ljusa. Entréerna ska

Tuulisuus tulee huomioida yleisten ja korttelialueiden oleskelualueiden, sisäänkäyntien sekä
joukkoliikenteen pysäkkialueiden suunnittelussa.
Mahdollisten tuulensuojarakenteiden tulee olla
kaupunkikuvallisesti ja materiaaleiltaan korkeatasoisia. Päiväkodin pihalle tulee istuttaa puita
ja pensaita tuulisuutta vähentämään.

Blåsten ska beaktas vid planeringen av allmänna
områden, kvartersområdenas uteplatser,
entréerna och hållplatserna. Eventuella vindskydd
ska ha högklassigt utseende och material. På
daghemmets gård ska träd och buskar planteras
för att minska blåsten.

nillä sekä muusta julkisivusta erottuvalla käsittelyllä.

betonas med glasväggar och så att de
framhävs från den övriga fasaden.
HULEVEDET

DAGVATTEN

Rakennusten katutason julkisivut tulee suunnitella siten, etteivät ne anna umpinaista vaikutelmaa. Niiden tulee erottua muista kerroksista
aukotuksen ja julkisivun jäsentelyn osalta. Asuin-

Fasaderna på markplanet mot gatan får inte ge
ett slutet intryck. Öppningarna och dispositionen
ska skilja sig från de övriga våningarna. I
bostadskvarteren ska affärs-, service- och

kortteleissa liike-, palvelu- ja työtilat tulee sijoittaa
katu- tai toritason puoleiselle julkisivulle elävöittämään kaupunkikuvaa. Asuntoja ei saa sijoittaa
katu- ja toritasolle.

arbetslokalerna vetta mot gatan eller torget för
att liva upp stadsbilden.Bostäder får inte
placeras på gatans och torgets nivå.

Dagvattnet ska fördröjas i planområdet i sänkor,
bassänger eller magasin med en sammanlagd
kapacitet på 1 m3 per 100 m² ogenomtränglig
yta i kvarteren 34006, 34015 och 34028 och
0,5 m3 i kvarteren 34016 och 34029. Dessa
sänkor, bassänger eller magasin ska tömmas
under loppet av 12–24 timmar efter att de fyllts
och de ska ha planerat bräddavlopp.

Kadun tai torin varressa sijaitsevien asuinrakennusten porrashuoneista on oltava suora yhteys

Från trapphusen i bostadshusen vid gatan eller
torget ska det finnas direkt passage både till ga-

sekä kadulle tai torille että oleskelupihalle. Osasta polkupyörä-, ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastoja tulee olla suora yhteys pihalle tai kadulle.

tan eller torget och till gården för vistelse. En del
av förråden för cyklar, friluftsutrustning och barnvagnar ska ha direkt passage till gården eller
gatan.

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla kortteleissa 34006, 34015
ja 34028 yksi kuutiometri (1 m³) jokaista sataa
vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä (100 m²)
kohden sekä kortteleissa 34016 ja 34029 puoli
kuutiometriä (0,5 m³) jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä (100 m²) kohden.
Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden
tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto.
Liikennöidyillä alueilla syntyvät hulevedet tulee
ensisijaisesti käsitellä niiden laatua parantavalla
suodattavalla menetelmällä.

Dagvatten från mark där det förekommer biltrafik
ska i första hand filtreras så att vattenkvaliteten
förbättras.

11 §

Toisiinsa kiinni sijoitetuilla rakennusaloilla rakennukset tulee rakentaa toisiinsa kiinni.

På byggnadsytor som gränsar mot varandra ska
byggnaderna byggas fast i varandra.

Viherkatto lasketaan läpäiseväksi pinnaksi.

Gröna tak räknas som genomtränglig yta.

12 §

Kortteleissa 34016 ja 34028 parvekkeita, maantasoterasseja ja asuntopihoja saa ulottaa rakennusalan ulkopuolelle enintään 2,5 metriä.

I kvarter 34016 och 34028 får balkonger, terrasser på marknivå och bostadsgårdar sträcka sig
utanför byggnadsytan högst 2,5 meter.

TEKNISET JA ERITYISMÄÄRÄYKSET, POHJAVEDET JA PERUSTAMINEN

TEKNISKA BESTÄMMELSER OCH SPECIALBESTÄMMELSER, GRUNDVATTEN OCH
GRUNDLÄGGNING

Kortteleiden 34016 ja 34028 parvekkeita saa
ulottaa jalankululle ja pyöräilylle varatulle katualueelle ja/tai torialueelle enintään 2,5 metriä.
Niiden kantavia rakenteita ei saa sijoittaa katuja torialueelle. Alikulkukorkeuden tulee olla
vähintään 3,2 metriä.

I kvarter 34016 och 34028 får balkonger sträcka
sig in i gatuområde eller torgområde för gång
och cykelåkning högst 2,5 meter. Balkongernas
bärande konstruktioner får inte sträcka sig in i
gatu- och torgområdet. Den fria höjden ska vara
minst 3,2 meter.

35 §

Kaava-alueella sallitaan maalämpö- ja maakylmäjärjestelmien rakentaminen. Järjestelmien
rakentamisessa on huomioitava metrotunnelin ja
-aseman tarvitsemat työtilat ja suojaetäisyydet.

I detaljplaneområdet får anordningar för jordvärme och jordkyla byggas. Vid byggandet ska
hänsyn tas till de arbetsutrymmen och skyddsavstånd som behövs för metrotunneln och stationen.

36 §
Pysäköintilaitokset tulee sovittaa osaksi rakennettua tai rakentuvaa kokonaisuutta. Pysäköintilaitoksen julkisivujen tulee olla yhtenäiset,
materiaaleiltaan ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoiset sekä antaa pääosiltaan umpinaisen
vaikutelman.

Parkeringsanläggningarna ska integreras i den
befintliga eller nya bebyggelsen.En parkeringsanläggnings fasader ska vara enhetliga, till
material och arkitektur högklassiga och huvudsakligen ge ett slutet intryck.

Alueen pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa.
Maanalaisten tilojen vesitiiviiden rakenteiden
yläreunan tulee olla tasossa + 8,0 mpy.

Grundvattenytan ligger nära markytan.Under
mark ska de vattentäta konstruktionernas övre
kant ligga pånivån 8,0 m.ö.h.

37 §

Korttelissa 34028 pysäköintilaitoksen vesikattoa
ei saa rakentaa asuinrakennuiksen kolmannen
kerroksen asuntojen ikkunoiden alareunan yläpuolelle. Kattopinnan tulee olla yhtenäinen.

I kvarter 34028 får parkeringsanläggningens
yttertak inte sträcka sig ovan om nedre fönsterkanten i tredje våningens bostäder. Takbeläggningen ska vara enhetlig.

Korttelin 34006 länsiosan poikki kulkee pohjoiseteläsuuntainen kallioharjanne, joka on kynnys
erillisten pohjavesialtaiden välissä. Kalliokannas
tulee säilyttää vesitiiviinä tason +8,0 alapuolella.

Genom västra delen av kvarter 34006 sträcker
sig en bergsrygg i nord-sydlig riktning som bildar
en vattendelare mellan grundvattenområdena.
Bergsryggen ska bevaras vattentät under nivån
8,0 m.ö.h.

38 §

Pysäköintilaitoksen ja toimitilarakennuksen julki-

Parkeringsanläggningens och verksamhets-

Kaavan mukainen rakentaminen edellyttää alueella olevien maanalaisten johtojen siirtämistä.
Siirrosta on sovittava johtojen omistajan kanssa.

Byggande enligt detaljplanen kräver att underjordiska ledningar flyttas. Flyttningen ska avtalas
med ledningens ägare.

sivut tulee jäsennellä vaaka- ja pystysuunnassa
pienempiin, materiaaleiltaan, massoittelultaan tai
käsittelyiltään erilaisiin osiin. Osa rakennuksen

byggnadens fasader ska indelas vågrätt och
lodrätt i mindre delar med olika slags material,
disponering och behandling. En del av bygg-

39 §

Vanhan Jorvaksentien puoleisesta julkisivusta
tulee toteuttaa ympäristöön sopivalla köynnös-

nadens fasad mot Gamla Jorvasvägen ska bli
en grön vägg som harmoniserar med om-

Kaukaloiden, tunneleiden ja vesihuoltolinjojen
mahdolliset ponttiseinien ankkurit saa ulottaa
tontin puolelle, elleivät tontille tulevat tai sillä

Förankringarna av eventuella spontade väggar
för tråg, tunnlar och vatten- och avloppsrör får
sträcka sig in på tomten, om inte kommande el-

seinällä. Köynnöskasvien kasvualustalle tulee

givningen. För klängväxternas växtunderlag

varata riittävästi tilaa.

ska tillräckligt utrymme reserveras.

sijaitsevat pysyvät tai työnaikaiset rakenteet
sitä estä.

ler befintliga permanenta eller byggtida konstruktioner förhindrar detta.

Asuinrakennuksista erilliset polkupyöräkatokset
ja -varastot voidaan sijoittaa rakennusalan rajoista riippumatta. Julkisivujen tulee olla kaupunki-

Förråd och skjul för cyklar som inte är sammanbyggda med bostadshusen får placeras oberoende av byggnadsytan. Fasadernas utseende ska

Korttelialueelle toteutettavat rakennukset ja

Vid planeringen av de byggnader och konstruk-

rakenteet tulee suunnitella katupenkereeseen

tioner i kvartersområdet som gränsar till gatu-

kuvalliselta tasoltaan asuinrakennuksia vastaavia.

hålla samma kvalitetsnivåsom bostadshusen.

rajoittuvilta osin siten, että katupenkereen maanpaine huomioidaan maanpainetta kestävänä

renen ska man se till att renen håller för
väggarnas jordtryck.

6§

31 §

32 §

33 §

9§

Gångförbindelse till metrons entré. Placeringen
är ungefärlig men förbindelsen är bindande.
Förbindelsen ska placeras ovanför nivån

34 §

Gatuområde som passerar under. (36, 38-42 §)

Kadun ylittävä jalankulkuyhteys. Vapaan alikulkukorkeuden tulee olla vähintään 7,0 metriä ajoradan kohdalla erikoiskuljetusten reitin vuoksi.

Gångväg över gatan. Den fria höjden ska vara
minst 7,0 meter ovan om körbanan på grund
av att denna är en led för specialtransporter.

Rakennuksen julkisivukokonaisuuden tulee sisältää laajoja veistoksellisia osia, jotka keventävät
kokonaisvaikutelmaa.

Fasaden ska inkludera stora skulpturala
delar som lättar upp helhetsintrycket.

Rakennuksessa asuntojen parvekkeiden väliin
tulee toteuttaa hätäpoistumista varten EI15-osastoitu pystysuuntainen tila, jonka kautta parvekkeelta pääsee pelastautumaan maantasolle.
Ratkaisun tulee olla osa rakennuksen julkisivukokonaisuutta. Vaihtoehtoisesti asuinrakennuksen hätäpoistuminen voidaan toteuttaa osastoidulla sisäisellä käytävällä ja kahdella uloskäytä-

Mellan bostädernas balkonger ska ett schakt
som sektioneras enligt brandklass EI 15 för
nödutgång via balkongerna till marken byggas.
Schaktet ska utgöra en integrerad del av byggnadens fasad. Alternativt kan nödutgången byggas som en sektionerad korridor och två utgångar.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sjainti.

Ungefärligt läge för in- och utfart.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
järjestää ajoneuvoliittymää.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är
förbjuden.

Melueste. Merkintä osoittaa esteen sijainnin, ja
lukuarvo sen yläreunan vähimmäiskorkeuden
laskettuna viereisen tien, kadun tai korttelissa

Bullerhinder. Beteckningen visar placeringen
och talet den minsta höjden från intilliggande
väg eller gata eller gårdsdäcket i kvarter 34015.

Höyrylaivantiellä ja korttelissa 34015 meluesteen

Kvalitetsnivån på bullerhindret vid Ångbåtsvägen

laatutason tulee vastata rakennuksen julkisivujen
ja/tai yleisten alueiden laatutasoa. Korttelissa

och i kvarter 34015 ska motsvara fasadernas
och de allmänna områdenas kvalitetsnivå. I kvar-

34015 melueste on rakennettava ennen asuinrakennusten käyttöönottoa.

ter 34015 ska bullerhindret byggas innan bostadshusen tas i bruk.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit,

Siffrorna inom parentesen anger de kvarter vil-

joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

kas bilplatser får förläggas till området.

LPA-1

ma-raj

ma-1

map-1

me +10.5

ma-me +3.0

aI/ma

Rakennusala, jolla vesikatto tulee toteuttaa

Byggnadsyta där byggnaden ska ha

viherkattona.

grönt tak.

Rakennusala, jolle saa rakentaa pysäköintilaitoksen rakennusoikeuden lisäksi. Maanalaisia

Byggnadsyta där en parkeringsanläggning får
byggas utöver byggrätten. Under jord får högst

tiloja saa toteuttaa enintään kahteen tasoon.
Pysäköintilaitoksen rakenteet tulee suunnitella
ja toteuttaa siten, että kerroslukua voidaan kas-

två våningar byggas. Parkeringsanläggningen
ska konstrueras så att nya våningar kan
byggas efterhand. Från parkeringsanläggningen

vattaa vaiheittain. Pysäköintilaitos tulee suunnitella siten, että sieltä on mahdollisuus järjestää
ajoyhteys Länsiväylän suuntaan. Määräysten

ska det gå att ordna en körförbindelse mot
Västerleden. Parkeringsanläggningen ska
brandsektioneras enligt bestämmelserna i

kat tulee sijoittaa kortteliin 34015.
- asuintilat 1 ap / 130 k-m , kuitenkin vähintään

mukainen palo-osastointi metron kuilurakennuksen suuntaan tulee toteuttaa pysäköintilaitokseen.

riktning mot metrons schaktbyggnad.

- liike- ja palvelutilat korttelissa 34015 1 ap /
120 k-m

servicelokaler
- i kvarter nr 34015 1 bp / 75 v-m² kontorslokaler

- toimistotilat korttelissa 34015 1 ap / 75 k-m²
- liike- ja palvelutilat kortteleissa 34028 ja

- i kvarter nr 34028 och 34029 1 bp / 180 v-m²
affärs- och servicelokaler

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

1§

13 §

15 §

Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään seuraa-

Minsta antalet bilplatser som ska
byggas:
- för infartsparkeringen till metron minst 600 bp

2

0,5 ap / asunto

Rakennusala, jolle ei saa sijoittaa maanalaisia
tiloja.

Byggnadsyta där underjordiska utrymmen
inte får placeras.

Maanpinnan alapuoleinen sulkulaatalla suljettu
kalliotila. Rakentamisen ulottuessa alueelle tulee

Bergsrum under mark som stängts med en
låsplatta. Vid byggande som sträcker sig in i

huomioida viereisen metroaseman sisäänkäyntirakennuksen rakenteet. Tila tulee sulkea uudestaan rakentamisen yhteydessä. Suunnitelmat

området ska konstruktionerna i den intilliggande
metroentrébyggnaden beaktas. Rummet ska
stängas på nytt vid byggandet. För ansökan om

tulee hyväksyttää rakennuslupavaiheessa metron
omistajataholla.

bygglov ska planerna godkännas av metrons
ägare.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa metroon liittyviä

Byggnadsyta för till metron hörande ventilations-

ilmanvaihto- ja paineentasauskuiluja sekä hätäpoistumistien maanalaisista tiloista.
(16, 24, 27, 34, 36 §)

och tryckutjämningsschakt samt för nödutgång
från underjordiska utrymmen.
(16, 24, 27, 34, 36 §)

Rakennusala metroaseman sisäänkäyntiä ja
siihen liittyviä tiloja varten. Luku ilmoittaa likimääräisen sisäänkäyntitason.

Byggnadsyta för metrostationens entré och anslutande lokaler. Siffran anger den ungefärliga
entrénivån.

(2-3, 16, 24, 27, 33-34, 36 §)

(2-3, 16, 24, 27, 33-34, 36 §)

Ohjeellinen rakennusala metroaseman maanalaista sisäänkäyntiä ja siihen liittyviä tiloja
varten. Metroaseman tarpeisiin tulee varata

Ungefärligt placerad byggnadsyta för metrostationens entré under jord och anslutande
lokaler. För metrons behov ska tillräckliga

riittävät ja sujuvan toiminnan vaativat tilat. Luku
ilmoittaa lippuhallin likimääräisen lattiatason.

lokaler för smidig verksamhet reserveras.
Talet anger biljetthallens ungefärliga golv-

Osa tiloista voi sijoittua myös ylemmille
tasoille.
(16, 27, 36 §)

nivå. En del av lokalerna kan också placeras
på högre nivåer.
(16, 27, 36 §)

Rakennusala, jolle saa rakentaa rakennuksen

Byggnadsyta på vilken en parkeringsanläggning

tai pihakannen alaisen tai maanalaisen pysäköintilaitoksen. Merkinnän roomalainen luku osoittaa
päällekkäisten tasojen enimmäismäärän.

får placeras under gårdsdäcket eller under jord.
Den romerska siffran anger högsta antalet våningar.

17 §

i kvarteren 34006 och 34015. Infartsparkering1 bp för invalidfordon ska
placeras i kvarter 34015.
- 1 bp / 130 v-m², men minst 0,5 bp / bostad.

vm

vm-1

Rakennusala, jolle saa rakentaa rakennuksen
tai pihakannen alaisen tai maanalaisen pysäköintilaitoksen. Tiloihin voidaan toteuttaa myös varas-

Byggnadsyta på vilken en parkeringsanläggning
får placeras under gårdsdäcket eller under jord.
I lokalerna får också förråd och utrymmen för

to- ja huoltotiloja, asukkaiden yhteistiloja, porrashuoneita, jätehuoltotiloja, talotekniikan vaatimia

underhåll och gemenskap, trapphus, återvinningsrum, tekniska utrymmen, skyddsrum och trans-

teknisiä tiloja, väestönsuojatiloja ja alueen sähkönjakelun vaatimia muuntamotiloja. Merkinnän
roomalainen luku osoittaa päällekkäisten tasojen

formatorrum som krävs för eldistributionen i området byggas. Den romerska siffran anger högsta antalet våningar.

41 §

Alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat,
muut tekniset tilat ja laitteet tulee integroida
osaksi muuta rakennusmassaa tai käsitellä

De transformatorer som områdets elförsörjning
kräver samt övriga tekniska utrymmen och
anläggningar ska integreras i byggnadsmassan

osana rakennuksen arkkitehtuuria. Niiden julkisivujen laatutason tulee vastata rakennuksen
julkisivujen laatutasoa.

eller arkitekturen. De tekniska lokalernas fasader
ska hålla samma kvalitetsnivå som byggnadens
fasader.

- i kvarter nr 34016, 34028 och 34029

MAANALAINEN ASEMAKAAVA JA METRO

UNDERJORDISK DETALJPLAN OCH METRO

Alueeseen liittyy maanalainen asemakaava,

Till området ansluter en underjordisk detaljplan,

Matinkylä-Kivenlahti metrotunneli, jonka määräykset tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa.

Metrotunneln Mattby-Stensvik vars bestämmelser ska beaktas vid planeringen och byggandet.

Rakennushankkeissa on huomioitava metrotunnelin ja -aseman tarvitsemat tilat ja suoja-

I byggprojektet ska beaktas de skyddsavstånd
som krävs för metrotunnel och -stationen. Före

etäisyydet. Korttelialueella tulee ennen rakenta-

byggande i kvartersområdet ska verkningarna

mista selvittää, tarvittaessa laskelmin, rakentamisen ja rakennusten mahdolliset vaikutukset
metron rakenteisiin.

av byggandet och byggnaderna på metrons
konstruktioner utredas, vid behov med kalkyler.

42 §
18 §

Piha-alueen ilmeen tulee olla vehreä ja sinne
tulee istuttaa erikokoisia puita ja pensaita. Eri-

Rakennusvaiheen kaikissa töissä tulee huomioida metron tilat ja metroliikenne, eivätkä ne saa

Vid allt byggarbete ska metrons lokaler och metrotrafiken beaktas så att byggarbetet inte stör

aiheuttaa häiriötä metroliikenteelle tai metron
rakenteille.

metrotrafiken eller metrons konstruktioner.

Jalankululle osoitettavan kulkutilan pääasiallinen
minimileveys on 5,0 metriä.

Passagerna för fotgängare ska huvudsakligen
vara minst 5,0 meter breda.

1 bp / 180 v-m² arbetslokaler
- 1 bp / 200 v-m² daghem
- 1 bp / 150 v-m² hotell
- i kvarter nr 34006 1 bp / 160 v-m²

- toimitilat korttelissa 34006 1 ap / 160 k-m²
- liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tilat 1 ap /

verksamhets utrymme
- 1 bp / 200 v-m² för idrotts- motions-

vikinpihalle. Piha-alue tulee suunnitella ja toteuttaa yhtenäisenä kokonaisuutena mahdollisesta

200 k-m²
- opetustoimintaa palvelevat tilat 1 ap / 200 k-m²

och friskvårdstjänster
- minst 1 bp / 200 v-m² lokaler för undervisning

tonttijaosta riippumatta. Asuintontteja ei saa aidata toista asuintonttia vastaan. Asuntokohtai-

Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40
vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-

Om det på tomten byggs hyresbostäder med
40-årigt statligt räntestödssystem kan bil-

set pihat saa aidata rakennuksen arkkitehtuuriin
sopivalla tavalla. Tukimuurien materiaaleineen
tulee olla samaa laatutasoa rakennusten kanssa.

asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näiden
osalta vähentää 20 %.

platserna för dessa minskas med 20 %.

Istutusalueet tulee suunnitella yhtenäisinä kokonaisuuksina ja niiden tulee liittyä luontevasti pihatasoon. Yleisten alueiden puoleiset korttelin

Opiskelija-asunnoille autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 60 % edellä mainitusta asumisen
pysäköintimäärästä.

För studentbostäderna är normen 60 % av
ovan nämnda antal bilplatser per bostad.

osat ja tasoerot tulee toteuttaa korkeatasoisesti
sekä yleisten alueiden laatutasoa vastaavaksi.

På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdena uppgöras separat

Kansipihan rakenteiden kantavuutta ja korkeustasoa määriteltäessä tulee ottaa erityisesti huomioon pihan istutuksiin tarvittavan kasvualustan

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

tyistä huomiota tulee kiinnittää korttelin 34028
pihan yleisilmeen vehreyteen sekä puu- ja pensasistutuksiin siltä osin kuin se avautuu Stens-

2§

43 §

Alueelle on laadittu lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma.
För området har utarbetats närmiljö- och kvartersplan.
Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.

tomtindelning.

Esbo stadsplaneringscentral

paksuus ja paino, huolto ja pelastustoiminnan
vaatimukset sekä lumikuormat. Kansipihojen
istutusalueista osa tulee suunnitella hulevesiä
tussa ja lu
lyhytaikaiselle pyöräpysäköinnille tulee osoittaa
tilaa ulkotiloissa.
- opiskelija-asunnoille 1 pp asuntokerrosalan
30 k-m² kohti. Vähimmäisvaatimuksen mukaisten pyöräpaikkojen tulee sijaita katetussa ja
lukittavissa olevassa tilassa. Lisäksi lyhytaikaiselle pyöräpysäköinnille tulee osoittaa tilaa
ulkotiloissa.

19 §

Torsti Hokkanen

viivyttäviksi rakenteiksi. Tekniset laitteet tulee
integroida rakennuksiin ja piharakenteisiin.
Korttelissa 34028 kansipihan tulee liittyä ilman

kaupunkisuunnittelujohtaja

suuria tasoeroja ympäröivään maastoon.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa . .

(pöytäkirjan

Godkänd i stadsfullmäktige den . .

§ i protokollet).

stadsplaneringsdirektör

(

§).

Metroaseman sisäänkäynnin puoleinen, korttelin
34016 LPA-korttelialueen julkisivu tulee maisemoida tai käsitellä korkealaatuiseksi esimerkiksi

- liike- ja palvelutilat korttelissa 34015 1 pp / 50
k-m². Vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyö-

taiteen ja kasvillisuuden keinoin.

räpaikoista puolet tulee sijaita katetussa tilassa.
Seitsenmerenreitin jatkuvuutta tulee korostaa
pintamateriaalein kohdassa, jossa se risteää
Meriusvan kanssa. Jalankulkijoiden turvallisuu-

1 pp / 40 k-m².
- toimistotilat korttelissa 34015 1 pp / 50 k-m².
Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mu-

teen tulee kiinnittää katusuunnittelussa erityistä
huomiota.

kaisista pyöräpaikoista tulee sijaita katetussa
ja lukittavissa olevassa tilassa.
- päiväkoti 1 pp / 100 k-m². Vähintään puolet
vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista tulee sijaita katetussa ja lukittavissa ole-

Rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon.

Byggyta där transformator får placeras.

(3, 17, 25, 41-42 §)

(3, 17, 25, 41-42 §)

(3, 17, 25, 41-42 §)

omgivningen. Fasaden på entréns sida ska ha
stora glasytor.

2

34029 1 ap / 180 k-m

1 pp / 180 k-m².
- hotelli 1 pp / 300 k-m² sisäänkäyntien läheisyyteen.

Byggyta där transformator får placeras. Transformatorbyggnadens fasad ska ha ett högklassigt
utseende och harmonisera med omgivningen.

naders fasaders material och arkitektur ska vara
högklassiga, ha god finish och harmonisera med

tasoiset, viimeistellyt sekä ympäristöönsä sopivat. Sisäänkäynnin puoleisella julkisivulla tulee

- päiväkoti 1 ap / 200 k-m²
- hotelli 1 ap / 150 k-m²

vassa tilassa.
- työtilat kortteleissa 34016, 34028 ja 34029

taen. (3, 17, 25, 41-42 §)

vien kuilurakennusten julkisivujen tulee olla
materiaaleiltaan ja arkkitehtuuriltaan korkea-

- työtilat kortteleissa 34016, 34028 ja 34029
1 ap / 180 k-m²

enimmäismäärän.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon.
Muuntamon julkisivut tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesti ympäristöön sovit-

Entrébyggnadens och därtill hörande schaktbygg-

PIHA- JA YLEISET ALUEET

- liike- ja palvelutilat kortteleissa 34028 ja 34029

aI
/ma-1

Metron sisäänkäyntirakennuksen ja siihen liitty-

olla suuria lasipintoja.

- i kvarter nr 34015 1 bp / 120 v-m² affärs- och

2

40 §

seinärakenteena.

BIL- OCH CYKELPLATSER

vasti:
- metron liityntäpysäköinnin tarpeisiin korttelissa
34006 ja 34015 yhteensä vähintään 600 ap.
Liityntäpysäköinnin liikuntaesteisten autopai-

skugga av byggnader eller konstruktioner
så att riktvärdena för bullernivån i bostadsområden utomhus inte överskrids.

Balkonger och terrasser som används av
bostäderna ska inglasas så att statsrådets

16 §
vi

Lek- och uteplatserna ska placeras i buller-

ten tai rakenteiden muodostamaan melukatveeseen siten, etteivät valtioneuvoston asettamat
ulko-oleskelualueiden ohjearvot ylity.

45 dB.

34015 pihakannen tasauksesta.

Till läget riktgivande byggyta eller område.

Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennus-

neuvoston asettamat ulko-oleskelualueiden
melutason ohjearvot ylity. Viherhuoneissa päiväaikana keskiäänitaso saa olla enimmillään

vällä.

Byggyta.

räddningsvägar, gemenskaps- och biutrymmen
som tjänar boendet samt dagvattenhantering får
genom avtal mellan fastigheterna placeras på

Asuntojen ulko-oleskelutilaksi tarkoitetut parvekkeet ja terassit tulee lasittaa siten, etteivät valtio-

14 §
Rakennusala.

på gården, gårdsbyggnader och skärmtak,
återvinningsutrymmen, servicevägar, bilplatser,

yhteis- ja aputilat sekä hulevesijärjestelyt saa
kiinteistönomistajien välisin sopimuksin sijoittaa
myös toisen kiinteistön alueelle.

ska betonas med arkitektoniska medel, såsom
rumslig disponering, öppningar, balkonglinjer

10 §

VIII

Tomternas lekplatser och andra arrangemang

rakennukset ja -katokset, jätehuoltotilat, huoltoajoyhteydet, pelastusreitit, asumista palvelevat

Bostadshuset över 12 våningar ska harmonisera
med stadsbilden av de existerande bostadstornen
för boende i Stensvik. Husets vertikala karaktär

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys. Alikulku tulee toteuttaa valoisaksi,
aukiomaiseksi tilaksi ja sen seiniä tulee elävöittää taiteen tai arkkitehtuurin keinoin. (36, 38-42 §)

Alittava katualue. (36, 38-42 §)

Tonttien leikkipaikat ja muut pihajärjestelyt, piha-

Alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat
saa sijoittaa kiinteistöihin. Tiloihin tulee olla
sujuva pääsy yleiseltä alueelta.

17 m.ö.h.

a-1

en annan fastighets område. Körförbindelsen
till service- och parkeringslokalerna får ordnas
via en annan tomt.

arkkitehtuurin keinoin, kuten massoittelulla,
aukotuksilla, parvekelinjoilla ja materiaalivaihte-

Ungefärligt placerad områdesdel för allmän
gång- och cykeltrafik där körning till tomten
är tillåten.

Ajoyhteys metron huolto- ja pelastuajoliikenteel-

Jalankulkuyhteys metron sisäänkäynnille, sijainti
ohjeellinen, yhteys sitova. Yhteys tulee toteuttaa
likimääräisen tason +17.0 yläpuolelle.

får inte placeras på gården. Bilplatser får enligt
avtal mellan fastigheterna också placeras på

tön alueelle. Ajoyhteydet huolto- ja pysäköintitiloihin saa järjestää toisen tontin kautta.

25 §

30 §

Portaikko.

ma-ajo

läggning eller under gårdsdäcket. Bilplatser

alueille. Autopaikkoja saa kiinteistönomistajien
välisin sopimuksin sijoittaa myös toisen kiinteis-

Brandtmur eller annan lösning som garanterar
samma trygghetsgrad behöver inte ligga vid
tomtens gräns utan den kan placeras på ett
sätt som är ändamålsenligt ur sturkturell eller
funktionell synvinkel.

Stadsdelsgräns.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Bilplatserna ska placeras i en parkeringsan-

kannen alle. Autopaikkoja ei saa sijoittaa piha-

Yli 12-kerroksisen asuinrakennuksen tulee sopia
Kivenlahden olevien tornien ilmeeseen. Rakennuksen vertikaalista luonnetta tulee korostaa

5§

po

ajo-1

Autopaikat tulee sijoittaa pysäköintilaitokseen tai

viä sekä detaljoinnin viimeisteltyä.

olla laadukkaita. Alueelle tulee istuttaa puita ja
pensaita.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu.

bilplatser för invånarna som ska placeras i
parkeringsanläggningar genom avtal placeras
på fält i obebyggda tomtdelar.

ten valmistumista.

materiaaleineen tulee olla laadukkaita.
(19-20, 33-34, 36, 38-39, 41-42 §)

pp/t

Vid byggandet av området i etapper kan de

sijoitettavat asukkaiden autopaikat voidaan sopimuksin sijoittaa rakentamattomille alueen osille
väliaikaisena, maanvaraisena kenttäpysäköintinä.

en annan fastighets område.

materiaalia. Ulkokalusteiden tulee olla laadukkaita ja alueen yleisilmettä kohottavia. Tukimuurien

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

viiva.

byggas samtidigt med nybygganden som en
enda helhet oberoende av tomtgränser och
byggandet i etapper.

Alueen toteutuessa vaiheittain pysäköintilaitoksiin

Palomuurin tai muun saman turvallisuustason
takaavan ratkaisun ei tarvitse sijaita korttelialueen / tontin rajalla, vaan se voidaan sijoittaa
rakenteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti.

kohottavia. Tukimuurien materiaaleineen tulee

LT

Parkeringsanläggningen ska planeras och

näisenä kokonaisuutena tontin rajoista ja rakentamisen vaiheistuksesta riippumatta samanaikaisesti uudisrakennusten kanssa.

24 §

denna servicelokaler som är öppna för alla
Katuaukio tai tori. Kulkupinnan pintamateriaalina
tulee käyttää laatoitusta, kiveystä tai vastaavaa
korkeatasoista, julkiseen ulkotilaan soveltuvaa

Pysäköintitilat tulee suunnitella ja toteuttaa yhte-

ledande gång- och körvägar som krävs för entrén till metron och parkeringen under jord

ilmanvaihtokuilut.
- liityntäpolkupyöräpaikat ja yhteydet
- julkisen liikenteen käyttöön rakennettavat tilat

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

38-43 §)

KTY-1

21 §

150 m

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA

AK

från gatuvyn med väggar, gliddörrar eller dylikt
av högklassiga material.

22 §
u-2

Skala 1:1000
50

Servicelokaler för handel. Området ska skiljas

näkymästä seinillä, liukuovilla tai vastaavilla
rakenteilla, joiden tulee olla materiaaleiltaan

3§

42. kaupunginosa, Saunalahti
Liikennealue

411400
411409
411420
411429
411446
412700
412600

u-1

Kaupan huoltotilat. Alue tulee erottaa katu-

- liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tilat 1 pp / 100
k-m² sisäänkäyntien läheisyyteen.
- toimitilat korttelissa 34006 1 pp / 50 k-m². Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista
pyöräpaikoista tulee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa.
- opetustoimintaa palvelevat tilat 1 pp / 50 k-m².
Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista tulee sijaita katetussa
tilassa.

RAKENTAMISEN VAIHEISTUS JA YHTEISJÄRJESTELYT

/b

Mikäli asemakaavan mukainen kokonaisuus
rakentuu vaiheittain, tulee mahdolliset väliaikaiset ratkaisut toteuttaa laadukkaasti ja kaupunkikuvaa eheyttävästi.
Alueella sijaitsevaa varttunutta / täysikasvuista
puustoa tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Rakentamisen eri vaiheissa saa poistaa

Ksl, muutettu

14.11.-28.11.2018

Nähtävillä MRA 27§
/a

20 §

Ksl (Kaavaehdotus)

31.7.-31.8.2017
24.5.2017

Outi Reitmaa

Nähtävillä MRA 30§
652/2015

16.11.-15.12.2015

Kp (OAS)

2.11.2015

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Alue

Piir.nro

Esbo stadsplaneringscentral

412500

7030

Asemakaavayksikkö

Mittakaava

Asianumero

Detaljplaneenheten

1:1000

652/10.02.03/2015

Piirtäjä

Päiväys

ASi, IKy

24.5.2017

Suunnittelija

Arkistotunnus

ORe

10 02

vain työn alla olevien hankkeiden kannalta
olennaiset puut, jotta alue pysyy rakennustöistä

Kivenlahden metrokeskus

huolimatta mahdollisimman vehreänä. Säilytettävät puut tulee suojata työmaa-aikana.

Asemakaavan muutos

Tasokoordinaattijärjestelmä plankoordinatsystem ETRS-GK25FIN, korkeusjärjestelmä höjdsystem N2000

