
HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

Toimisto- ja työpaikkarakennusten sekä niihin liittyvien liike- ja
varastotilojen korttelialue. Alueelle ei saa sijoittaa maankäyttö- ja
rakennuslain 114 §:n mukaista vähittäiskaupan suuryksikköä eikä
myyntipinta-alaltaan yli 400 m2 suuruisia päivittäistavarakaupan
myymälöitä. Myyntipinta-alaa voidaan rakentaa enintään 1/3
toimintojen kerrosalasta. Alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa
vesistön pilaantumista eikä likaantumista.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta,
joka aiheuttaa vesistön likaantumista tai pilaantumista. Tontille saa
rakentaa tiloja tuotantoa, tutkimusta ja niihin liittyvää varastointia
varten. Kokonaiskerrosalasta saadaan merkintöjen osoittama
prosenttimäärä käyttää liike- ja toimistotiloiksi. Tontille ei saa sijoittaa
kaupan suuryksikköä tai päivittäistavaramyymälää. Autopaikkoja on
varattava merkinnän osoittama määrä.

Lähivirkistysalue. Aluetta on hoidettava siten, että sen
luonnonsuojelun kannalta arvokkaat ominaisuudet säilyvät.

Maantien alue.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten korttelialue.

Suojaviheralue, joka on merkittävä pintavalunnan purkureitti. Alueelle
saa sijoittaa alueellisen hulevesijärjestelmän vaatimia kosteikkoja,
viivytyspainanteita tai oja- ja allasrakenteita.

Suojaviheralue, jolla sijaitsee luonnonmonimuotoisuuden kannalta
arvokas ekologinen yhteys.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

Kaupunginosan raja.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle
sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää liike- ja toimistotiloja varten.

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

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Merkintä osoittaa savupiipun vähimmäiskorkeuden metreissä.

Korttelialue, jota voidaan käyttää sen erityisominaisuudet huomioiden.

Luonnonsuojelualue, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 29 § perusteella suojeltu
lehmusmetsikkö, jonka ominaispiirteitä ei saa vaarantaa.

Tontin osalla käytettävä osoitenimi.

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
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HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

sisäpuolelta asemakaavamerkinnät ja -määräykset poistetaan.
3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jonka

Rakennusala.

Tontille on varattava sähkönjakelun kannalta tarkoituksen-
mukaiseen paikkaan tila 30 m2:n suuruisen muuntamon raken-
tamista varten. Muuntamo voi sijaita rakennuksessa tai eril-
lisenä rakennuksena rakennusalalla tai sen ulkopuolella.

Rakennusala, jolle saadaan sijoittaa huippukulutuksen
tasaamiseen ja varavoimalaksi tarkoitettu lämpökeskus.

Ohjeellinen istutettava alueen osa.

Katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Ajoyhteys.

Ohjeellinen ulkoilureitti.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla
huoltoajo on sallittu.

Maantien suoja-alueeksi varattu alueen osa.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-
neuvoliittymää.

Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon
sijainti Seveso-II direktiivin mukaisen laitoksen konsultaatioalueella.
Riskivaikutuksiin varautuminen esitetään rakennuslupaa haettaessa.

Tontilta kerääntyvästä hulevedestä on erotettava öljy, hiekka ja roskat.
Huleveden käsittely tulee mitoittaa vähintään 10 mm/10 min sateelle
Hulevedet saa laskea purkuojaan vain näytteenottokaivon kautta.

Tontilta tulevat hulevedet tulee viivyttää tontilla tai muulla alueella
viivytysrakentein ja johtaa purkupaikkaan viranomaisen hyväksymän
erillissuunnitelman mukaan. Viivytysrakenteiden mitoitustilavuutena
on suluissa mainittu kuutiometrimäärä jokaista sataa tontille
rakennettujen kattojen ja muiden vettäläpäisemättömien pintojen
neliömetrimäärää kohden. Tontilta tulevista hulevesistä, puhtaita
kattovesiä lukuun ottamatta, on erotettava öljy ja hiekka. Öljyn- ja
hiekanerotusjärjestelmä tulee varustaa näytteenottokaivolla.
Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa
täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Ohjeellinen alueelliselle hulevesijärjestelmälle varattu alueen osa,
jossa hulevesiä johdetaan ja viivytetään allas- ja ojarakentein.

Aluetta koskee maa-ainesten käyttörajoite, koska maaperä sisältää
kynnysarvon (VNA 214/2007) ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita.
Alueelta kaivettavia maa-aineksia ei saa sijoittaa kiinteistön ulko-
puolelle ilman yhteydenottoa ympäristöviranomaiseen.

Voimajohtoalue. Luku osoittaa voimajohdon jännitetason.

Luonnontilaisena säilytettävä vesiuoma.

Eritasoristeys.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla
huoltoajo on sallittu.

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka muuttavat
alueen arvokkaan kasvillisuuden elinolosuhteita.

Maanalainen johto.

Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa aurinkokeräimiä.
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Elina Karppinen
asemakaavapäällikkö

KV hyv.Asemakaavakartta nro 8189

Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan

tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset. kiinteistöinsinööri12.4.2018
Elina Erkkilä

VESA KINTTULA / U.T.

YLEISMÄÄRÄYS:

KIERTOTALOUS
Kolmenkulman kaava-aluetta 8189 on tarkoitus käyttää kiertotalouden yritystoimintaan,
tutkimukseen, tuotantoon, liiketoimintaan sekä alan opetukseen ja kehittämiseen. Aluetta saa
käyttää uusiutuvan energian tarvitsemia toimintoja varten pääkäyttötarkoitusten puitteissa
(KT-9, TY-21, E-11). Hulevesien hallinnan kannalta rakennuksissa tulee käyttää viherkattoja
osana hulevesijärjestelmää ja kaupunkikuvan kannalta viherseiniä. Muita ratkaisuita, joilla
viivytetään tontilla hulevesiä ja muodostetaan viherympäristöä, saadaan vastaavasti käyttää.

NATURA 2000
Kaavan toteuttaminen ei yksin tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa saa
merkittävästi heikentää Myllypuron Natura 2000 -alueen suojelun perusteena olevia
luonnonarvoja. Hulevesien hallinta tulee olla järjestetty ennen rakentamisen aloittamista,
rakentamisen aikana ja ennen tonttien käyttöönottoa.

HULEVEDET
Katusuunnitelmiin sekä rakennus-, toimenpide- tai ympäristölupa-asiakirjoihin on liitettävä
hankkeen pohjalta laadittu hulevesisuunnitelma, jossa tulee esittää rakentamisen ja toiminnan
aikaiset hulevesimenetelmät, -rakenteiden suunnitelmat sekä hulevesien hallinnan
seurantasuunnitelma, jotka tulee hyväksyttää ympäristönsuojeluviranomaisella.
Hulevesien hallintajärjestelyjen tulee osaltaan turvata merkittävät luontoarvot alueella ja
lähiympäristössä erityiset kosteusolot säilyttämällä. Alueelliset huleveden hallintarakenteet
(hule-35) on toteutettava alueen muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.

VESIENSUOJELU
Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä selvitys siitä, miten tuotantolaitosten tuotannosta ja
toiminnasta tai tulipalosta aiheutuneiden pilaantuneiden vesien tai sammutusvesien hallinta
on järjestetty, jotta pilaantuneita vesiä ei pääse tontin ulkopuolelle eikä niistä aiheudu
vahinkoa luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisesti perustetuille luonnonsuojelualueille tai
Natura 2000 -verkostoon kuuluville luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta ja
Vihnusjärven veden laadun kannalta keskeisille alueille.

ALUEIDEN SUOJELU JA LUONNONARVOT
Aluetta suunniteltaessa, toteutettaessa ja rakennettaessa on huolehdittava, että
luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavan lajin, hajuheinän elinympäristöjen
kosteusolosuhteita ei heikennetä. Lailla suojellun hajuheinän esiintymisalue (sl-21) tulee
säilyttää luonnontilaisena. Esiintymän ympärillä oleva suojaviheralue (EVS) tulee säilyttää
puustoisena ja alueen kosteusolosuhteet tulee säilyttää hajuheinälle suotuisina.
Kolmenkulmantien alittavan Pahaluoman vesiuoman kohdalle on rakennettava anturoilla
perustettu putkisilta. Siltaa varten varatun alueenosan (si) kohdalla oleva vesiuoman osuus
tulee kunnostaa sorastamalla siten, että se muodostaa jatkumon muun luonnontilaisena
säilytettävän uoman kanssa.

SUOJAVIHERALUEET JA VIHERALUEET
Suojaviheralueilla (EVS, EV-11) ja lähivirkistysalueella (VL-4) tulee turvata alueiden erityisten
luontoarvojen säilyminen. Tonttien rajojen tuntumassa toteutettavat maaleikkaukset tai täytöt
ja näistä johtuvat luiskaukset eivät saa ulottua suojaviheralueille (EVS, EV-11) tai
lähivirkistysalueille (VL-4).

LIIKENNE- JA KATUALUEET
Rakennukset, rakennelmat, mainokset sekä alueen sisäinen liikenne tai muut alueen
toiminnot eivät saa vaarantaa valtatien 3 liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuus
on huomioitava vastaavasti katualueilla myös aluetta rakennettaessa. Alueen maansiirto- ja
pohjanrakennustyöt on tehtävä alueen puolelta. Maantien suoja-alueeksi varatulle alueen
osalle (su) ei saa sijoittaa mainoksia, rakennelmia eikä muita laitteita paitsi suoja-aitoja.

ERITYISALUE (E-11)
Korttelin 3656 erityisalue rajautuu entisen Juhansuon maanläjitysalueen kohdalle, jossa
moreenipohjan päälle on läjitetty noin 5-15 m mm. nuhraantuneita maa-aineksia ja
asfalttijätettä. Korttelin käyttö rakentamiselle tai muulle käytölle vaatii ympäristöluvan ja
tarvittaessa pilaantuneen maa-aineksen poistamista. Erityisaluetta saa käyttää
ympäristöviranomaisen luvalla erilaisiin toimintoihin ja varastointiin sekä kiertotalouden
tarkoituksiin huomioiden läjitetyn maaperän soveltuvuus- ja laatuvaatimukset sekä hulevesien
hallinnan järjestäminen. Toiminta ei saa merkittävästi heikentää Myllypuron Natura 2000
-alueen veden laatua ja määrää ja hulevesien muutokset tulee hoitaa erityisalueella ja
hallitusti johdettuna hulevesien viivytykseen tarkoitetulla Metsä-Tapion suojaviheralueella
EV-11. Hulevesiä ei saa johtaa pilaantuneiden maa-ainesten läpi.

KORTTELIT (KT-9, TY-21)
Korttelialueella saa merkityn rakennusoikeuden lisäksi rakentaa rakennuksien katoille teknisiä
tiloja, jotka voidaan rakentaa merkityn kerrosluvun lisäksi. Kaavassa merkityt kortteleiden
istutusalueet tulee istuttaa ja maisemoida. Kortteleiden 3651 ja 3652 tonteilla tulee olla
rakennuslupavaiheessa yhteydessä Liikennevirastoon tai pyytää lausunto Liikennevirastolta
ennen rakennusluvan myöntämistä.

PYSÄKÖINTIPAIKAT
Korttelien tarpeisiin, pysäköinti- ja polkupyöräpaikat osoitetaan korttelialueelle. Pysäköinnin ja
polkupyöräpaikkojen määrä mitoitetaan rakennettavien toimintojen tarvitsemalla tavalla
käyttäjäarvioihin perustuen rakennusluvan yhteydessä esitettävässä selvityksessä.
Selvityksessä on arvioitava työntekijöiden ja asiakkaiden määrät ja niihin perustuva
pysäköintitarve seuraavan mitoituksen mukaisesti:

1 pysäköintipaikka/ 3 työntekijää
1 pysäköintipaikka/ 5 asiakasta/vrk
1 polkupyöräpaikka/ 5 työntekijää
1 polkupyöräpaikka/ 10 asiakasta/vrk

LENTOESTELUPA (ET-1, 3656/3)
Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä ilmailulain mukainen lentoestelupa.

23.4.2018

Hajuheinäesiintymän hävittäminen on luonnonsuojelulain perusteella
kielletty. Alueen puusto, purouoma sekä kosteusolosuhteet tulee
säilyttää luonnontilaisena.

Rakennuksen julkisivujen tulee olla värisävyltään tummia.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu
rakentamistapaohjeet, jotka ovat asemakaavaselostuksen liitteenä.
Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu yleismääräys,
joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

Siltaa varten varattu alueen osa.

Kaavan laatija:
Petri Saarikoski Arkkitehti SAFA YKS-290
WSP FINLAND OY

MYLLYPURO, VT 3 LÄNSIPUOLI, KOLMENKULMAN TYÖPAIKKA-ALUEEN TOINEN OSA,
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 8189
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Kaupunginosa: MYLLYPURO (235)
Korttelit nro: 3651-3662

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS JA HAVAINNEPIIRROS.

ASEMAKAAVAN MUUTOS

Liikenne- ja erityisaluetta

1:2000
200 60 8040 100 300200

MUUTETAAN 12.9.2001 HYVÄKSYTTYÄ ASEMAKAAVAA NRO 7745.

Virkistys-, erityis-, suojelu- ja katualuetta

ASEMAKAAVALLA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA
MUODOSTUU
Kaupunginosa: MYLLYPURO (235)
Korttelit nro: 3651-3662
Virkistys-, liikenne-, erityis-, suojelu- ja katualuetta

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAOT LAADITAAN SITOVINA JA ERILLISINÄ.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ / MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Tasokoordinaatti- / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000

KAUPUNKIMITTAUSVIRANOMAISPALVELUT /

Kaupunginosan rajaa

Kaupunginosan rajaa

Kaupunginosa: MYLLYPURO (235)
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Asemakaavaehdotus perustuu pohjakarttaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan

tulleen kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) vaatimukset. kiinteistöinsinööri12.4.2018
Elina Erkkilä

VESA KINTTULA / U.T.

YLEISMÄÄRÄYS:

KIERTOTALOUS
Kolmenkulman kaava-aluetta 8189 on tarkoitus käyttää kiertotalouden yritystoimintaan,
tutkimukseen, tuotantoon, liiketoimintaan sekä alan opetukseen ja kehittämiseen. Aluetta saa
käyttää uusiutuvan energian tarvitsemia toimintoja varten pääkäyttötarkoitusten puitteissa
(KT-9, TY-21, E-11). Hulevesien hallinnan kannalta rakennuksissa tulee käyttää viherkattoja
osana hulevesijärjestelmää ja kaupunkikuvan kannalta viherseiniä. Muita ratkaisuita, joilla
viivytetään tontilla hulevesiä ja muodostetaan viherympäristöä, saadaan vastaavasti käyttää.

NATURA 2000
Kaavan toteuttaminen ei yksin tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa saa
merkittävästi heikentää Myllypuron Natura 2000 -alueen suojelun perusteena olevia
luonnonarvoja. Hulevesien hallinta tulee olla järjestetty ennen rakentamisen aloittamista,
rakentamisen aikana ja ennen tonttien käyttöönottoa.

HULEVEDET
Katusuunnitelmiin sekä rakennus-, toimenpide- tai ympäristölupa-asiakirjoihin on liitettävä
hankkeen pohjalta laadittu hulevesisuunnitelma, jossa tulee esittää rakentamisen ja toiminnan
aikaiset hulevesimenetelmät, -rakenteiden suunnitelmat sekä hulevesien hallinnan
seurantasuunnitelma, jotka tulee hyväksyttää ympäristönsuojeluviranomaisella.
Hulevesien hallintajärjestelyjen tulee osaltaan turvata merkittävät luontoarvot alueella ja
lähiympäristössä erityiset kosteusolot säilyttämällä. Alueelliset huleveden hallintarakenteet
(hule-35) on toteutettava alueen muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä.

VESIENSUOJELU
Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä selvitys siitä, miten tuotantolaitosten tuotannosta ja
toiminnasta tai tulipalosta aiheutuneiden pilaantuneiden vesien tai sammutusvesien hallinta
on järjestetty, jotta pilaantuneita vesiä ei pääse tontin ulkopuolelle eikä niistä aiheudu
vahinkoa luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisesti perustetuille luonnonsuojelualueille tai
Natura 2000 -verkostoon kuuluville luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta ja
Vihnusjärven veden laadun kannalta keskeisille alueille.

ALUEIDEN SUOJELU JA LUONNONARVOT
Aluetta suunniteltaessa, toteutettaessa ja rakennettaessa on huolehdittava, että
luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavan lajin, hajuheinän elinympäristöjen
kosteusolosuhteita ei heikennetä. Lailla suojellun hajuheinän esiintymisalue (sl-21) tulee
säilyttää luonnontilaisena. Esiintymän ympärillä oleva suojaviheralue (EVS) tulee säilyttää
puustoisena ja alueen kosteusolosuhteet tulee säilyttää hajuheinälle suotuisina.
Kolmenkulmantien alittavan Pahaluoman vesiuoman kohdalle on rakennettava anturoilla
perustettu putkisilta. Siltaa varten varatun alueenosan (si) kohdalla oleva vesiuoman osuus
tulee kunnostaa sorastamalla siten, että se muodostaa jatkumon muun luonnontilaisena
säilytettävän uoman kanssa.

SUOJAVIHERALUEET JA VIHERALUEET
Suojaviheralueilla (EVS, EV-11) ja lähivirkistysalueella (VL-4) tulee turvata alueiden erityisten
luontoarvojen säilyminen. Tonttien rajojen tuntumassa toteutettavat maaleikkaukset tai täytöt
ja näistä johtuvat luiskaukset eivät saa ulottua suojaviheralueille (EVS, EV-11) tai
lähivirkistysalueille (VL-4).

LIIKENNE- JA KATUALUEET
Rakennukset, rakennelmat, mainokset sekä alueen sisäinen liikenne tai muut alueen
toiminnot eivät saa vaarantaa valtatien 3 liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuus
on huomioitava vastaavasti katualueilla myös aluetta rakennettaessa. Alueen maansiirto- ja
pohjanrakennustyöt on tehtävä alueen puolelta. Maantien suoja-alueeksi varatulle alueen
osalle (su) ei saa sijoittaa mainoksia, rakennelmia eikä muita laitteita paitsi suoja-aitoja.

ERITYISALUE (E-11)
Korttelin 3656 erityisalue rajautuu entisen Juhansuon maanläjitysalueen kohdalle, jossa
moreenipohjan päälle on läjitetty noin 5-15 m mm. nuhraantuneita maa-aineksia ja
asfalttijätettä. Korttelin käyttö rakentamiselle tai muulle käytölle vaatii ympäristöluvan ja
tarvittaessa pilaantuneen maa-aineksen poistamista. Erityisaluetta saa käyttää
ympäristöviranomaisen luvalla erilaisiin toimintoihin ja varastointiin sekä kiertotalouden
tarkoituksiin huomioiden läjitetyn maaperän soveltuvuus- ja laatuvaatimukset sekä hulevesien
hallinnan järjestäminen. Toiminta ei saa merkittävästi heikentää Myllypuron Natura 2000
-alueen veden laatua ja määrää ja hulevesien muutokset tulee hoitaa erityisalueella ja
hallitusti johdettuna hulevesien viivytykseen tarkoitetulla Metsä-Tapion suojaviheralueella
EV-11. Hulevesiä ei saa johtaa pilaantuneiden maa-ainesten läpi.

KORTTELIT (KT-9, TY-21)
Korttelialueella saa merkityn rakennusoikeuden lisäksi rakentaa rakennuksien katoille teknisiä
tiloja, jotka voidaan rakentaa merkityn kerrosluvun lisäksi. Kaavassa merkityt kortteleiden
istutusalueet tulee istuttaa ja maisemoida. Kortteleiden 3651 ja 3652 tonteilla tulee olla
rakennuslupavaiheessa yhteydessä Liikennevirastoon tai pyytää lausunto Liikennevirastolta
ennen rakennusluvan myöntämistä.

PYSÄKÖINTIPAIKAT
Korttelien tarpeisiin, pysäköinti- ja polkupyöräpaikat osoitetaan korttelialueelle. Pysäköinnin ja
polkupyöräpaikkojen määrä mitoitetaan rakennettavien toimintojen tarvitsemalla tavalla
käyttäjäarvioihin perustuen rakennusluvan yhteydessä esitettävässä selvityksessä.
Selvityksessä on arvioitava työntekijöiden ja asiakkaiden määrät ja niihin perustuva
pysäköintitarve seuraavan mitoituksen mukaisesti:

1 pysäköintipaikka/ 3 työntekijää
1 pysäköintipaikka/ 5 asiakasta/vrk
1 polkupyöräpaikka/ 5 työntekijää
1 polkupyöräpaikka/ 10 asiakasta/vrk

LENTOESTELUPA (ET-1, 3656/3)
Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettävä ilmailulain mukainen lentoestelupa.
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