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VL

Lhivirkistysalue

Omrde fr nrrekreation

Ohjeellinen prata

Ungefrlig huvudbana

Alue on varattu yleiseen virkistystoimintaan ja lhiulkoiluun.

Omrdet reserveras fr allmn rekreation och nrrekreation.

Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.

Placeringen r ungefrlig men frbindelsen i sig r bindande

Alueelle voidaan sijoittaa ympristn sopivia hulevesien

I omrdet fr det byggas miljanpassade konstruktioner fr

hallintarakenteita ja meluesteit siten, ett luonnonarvoja

dagvattenkontroll och bullerhinder som inte ventyrar

ei vaaranneta.

naturvrden.

Alueella on maisemaa muuttava maanrakennusty, puiden

Jordbyggnad, avverkning eller dylik tgrd som frndrar

kaataminen tai muu nihin verrattavissa oleva toimenpide

landskapet fr inte vidtas utan tillstnd fr miljtgrder

luvanvaraista siten kuin maankytt- ja rakennuslain

enligt 128 § i markanvndnings- och bygglagen.

j

128 §:ss on sdetty.

OSAYLEISKAAVAMERKINN˜T JA -M˜˜R˜YKSET

BETECKNINGAR OCH BEST˜MMELSER

Ohjeellinen pulkoilureitti

Ungefrlig huvudfriluftsled

Ohjeellinen siirtoviemrilinja

Ungefrlig huvudavloppsledning

Yleiskaava-alueen raja

EV
Yleist

Allmnt

Osayleiskaava osoittaa kunkin alueen pasiallisen kytttarkoituksen.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Rakentaminen ja kytt eivt saa aiheuttaa haitallista pohjaveden pinnan
alenemista. Ennen mahdollista pohjavesitason alapuolelle louhimista on
tehtv pohjaveden hallintasuunnitelma. Mahdolliset pilaantuneet maaalueet on kunnostettava ennen rakentamista.

Hulevesivalunnan viivyttmiseksi ja imeyttmisen mahdollistamiseksi tulee
nille jrjestelyille varata riittvsti tilaa tontti- ja katualueilla.

Skyddsgrnomrde

Alueelle voidaan sijoittaa ympristn sopivia hulevesien

I omrdet fr det byggas miljanpassade konstruktioner fr

hallintarakenteita ja meluesteit siten, ett luonnonarvoja

dagvattenkontroll och bullerhinder som inte ventyrar

ei vaaranneta.

naturvrden.

Alueella on maisemaa muuttava maanrakennusty,

Jordbyggnad, avverkning eller dylik tgrd som frndrar

puiden kaataminen tai muu nihin verrattavissa oleva

landskapet fr inte vidtas utan tillstnd fr miljtgrder

Delgeneralplanomrdets grns

3metri kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Alueen raja

Linje 3 meter utanfr planomrdets grns.

Omrdesgrns

Delgeneralplanen visar omrdenas huvudsakliga anvndOsa-alueen raja

ningsndaml. Omrdet r avsett att detaljplaneras.

Byggande och verksamhet fr inte orsaka skadlig snkning

toimenpide luvanvaraista siten kuin maankytt- ja

av grundvattennivn. Fre sprngning under grundvatten-

enligt 128 § i markanvndnings- och bygglagen.

Grns fr delomrde

Ylmaantie

Kadun tai tien nimi
Namn p gata eller vg

rakennuslain 128 §:ss on sdetty.

nivn krvs en plan ver grundvattenhanteringen.
Frorenad mark ska restaureras fre byggande.

Det ska reserveras tillrcklig plats p tomter och gatu-

S-1

omrden fr frdrjning av dagvattenavrinningen och
infiltrering av dagvatten i marken.

Osayleiskaavakarttaa ja -mryksi tydentvt osayleiskaavan selostus
sek sen liitteet.

Suojaviheralue

Suojelualue

Skyddsomrde

Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 29 §:
n mukainen

I omrdet finns ett fredat klibbalskrr som r en skyddad

suojeltu tervaleppkorpi. Aluetta ei saa muuttaa niin,

natur-typ enligt 29 § i naturvrdslagen. Omrdet fr inte

ett luontotyypin ominaispiirteiden silyminen vaarantuu.

ndras s att detta ventyrar naturtypens srdrag.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen

Omrde som r srskilt viktigt fr naturens mngfald

Delgeneralplanen och bestmmelserna kompletteras av
delgeneralplanens beskrivning med bilagor.
luo

trke alue
Alueella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Teirinsuon

A

p landskapsniv. Vid planering, bruk och sktsel av
omrdet ska omrdets srskilda naturvrden tryggas.

Asuntoalue

Bostadsomrde

hoidossa tulee turvata alueen sisltmien erityisten

Alueelle saa rakentaa ensisijaisesti kytkettyj pientaloja

I omrdet fr det i frsta hand byggas kopplade smhus,

luonnonarvojen silyminen.

sek rivi- ja pienkerrostaloja. Alueelle voidaan lisksi

radhus och lghus. I omrdet fr det dessutom byggas

sijoittaa liike-, tyskentely- ja palvelutiloja.

affrs-, arbets- och servicelokaler.

Alueen liittyminen ympriviin virkistysalueisiin on tehtv

Vid anslutningen av omrdet till de omgivande rekreations-

ottamalla huomioon luonto- ja ympristtekijt.

omrdena ska naturen och miljn beaktas.

Ekologisten yhteyksien toimivuus tulee turvata alueen

Vid planering och anvndning av omrdet ska fungerande

suunnittelussa ja kytss osoittamalla alueelle luonnon-

ekologiska frbindelser tryggas genom att anvisa delar av

mukaisena silytettvi osia.

omrdet som ska bevaras i naturtillstnd.

Asemakaavoituksen yhteydess on laadittava erillinen

Vid detaljplaneringen ska det upprttas en separat plan

hulevesien hallintaa koskeva suunnitelma.

fr dagvattenkontroll.

s-1

ET

Alueelle voidaan sijoittaa jteveden kalliopuhdistamon

I omrdet fr det placeras byggnader, konstruktioner

vaatimia rakennuksia, rakennelmia ja toimintoja.Alueelle

och verksamhet som krvs fr avloppsvattenrenings-

voidaan sijoittaa mys toimintaan liittyvi tutkimus-,
tuotekehitys- tms. tiloja.

Mirkka Katajamki

Del av omrde med platser dr flygekorren frkar

Torsti Hokkanen

Mirkka Katajamki

sig och rastar som r fredade enligt 49 § i

kaupunkisuunnittelupllikk

kaavoitusarkkitehti

levhdyspaikkoja

naturvrdslagen

stadsplaneringschef

planlggningsarkitekt

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteit, ett lajin

Det r frbjudet att frsmra eller frstra platser dr

lisntymis- tai levhdyspaikka heikentyy tai hvi. Lajin

flygekorren frkar sig och rastar. Ett trdbestnd som

liikkumisen kannalta riittv puusto tulee silytt.

r tillrckligt fr flygekorrens frflyttning ska bevaras.

tulee turvata yhteyden toimivuus. Sijainti ohjeellinen,
yhteys sitova.

Omrde fr samhllsteknisk frsrjning

generalplaneenheten

perusteella suojellun liito-oravan lisntymis- tai

Viheryhteystarve

Industri- och lageromrde

Yhdyskuntateknisen huollon alue

Esbo stadsplaneringscentral

yleiskaavayksikk

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n

suunnittelussa ja alueelle kohdistuvissa toimenpiteiss

T

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Torsti Hokkanen

Viheryhteys toimii liito-oravan kulkuyhteyten. Alueen
Teollisuus- ja varastoalue

I omrdet finns myromrdet Teirmossen, som r vrdefullt

suokokonaisuus. Alueen suunnittelussa, kytss ja

Behov av grnfrbindelse
Frbindelsen fungerar som passage fr flygekorren. Vid

passage tryggas. Placeringen r ungefrlig men
frbindelsen i sig r bindande.

Eritasoristeys, joka toimii virkistysyhteyten ja

Rekreationsfrbindelse och ekologisk frbindelse

ekologisena yhteyten

i en planskild korsning

verket i ett bergsrum. I omrdet fr det ocks byggas

Yhteys voidaan toteuttaa ali- ja/tai ylikulkuna. Alueen

Frbindelsen fr byggas under och/eller ver vgen. Vid

lokaler fr forskning, produktutveckling eller liknande

suunnittelussa ja alueelle kohdistuvissa toimenpiteiss

planering och tgrder p omrdet ska en fungerande

som anknyter till verksamheten.

tulee turvata yhteyksien toimivuus.

passage tryggas.

e-1

Hyvksytty valtuustossa _. _. _ (§_)

planering och tgrder p omrdet ska en fungerande

Ksl
Tarkistettu

Mirkka Katajamki

14.1.2013

Alueelle on laadittava erillinen hulevesien hallintasuunnitelma.

Fr omrdet ska det upprttas en separat plan fr

e

Eritasoristeys

Planskild korsning

dagvattenkontroll.

V

Virkistysalue

Rekreationsomrde

Alue on varattu yleiseen virkistystoimintaan ja ulkoiluun.

Omrdet reserveras fr allmn rekreation och friluftsliv.

Alueelle voidaan toteuttaa virkistyst palvelevia sek jte-

I omrdet fr det byggas sm konstruktioner som tjnar

veden kalliopuhdistamon vaatimia vhisi rakenteita.

rekreation och som krvs fr avloppsreningsverket. Vid

ma
Ohjeellinen maanalaisen rakentamisen raja

Sijainti ohjeellinen. Yksityiskohtaisemmassa

alueen merkitys ekologisten yhteyksien kannalta sek

korridorerna, naturen och landskapet beaktas.

suunnittelussa tulee tutkia melunsuojaustarve

alueen luonto- ja maisemalliset arvot.

tarkemmin.

naturvrden.

ei vaaranneta.

Korjattu

4.4.2012

Ksl

29.2.2012
Mirkka Niemi

Nhtvill MRA 30§

Placeringen r vgledande. Vid den detaljerade

Ksl

25.11.2010

KH, tavoitteet

9.8.2010

planeringen ska behovet av bullerskydd underskas

176/10.02.02/2011

LT

Maantien alue

23.1.2012
13.12.2010-31.1.2011

Behov av bullerbekmpning

noggrannare.

I omrdet fr det byggas miljanpassade konstruktioner fr
hallintarakenteita ja meluesteit siten, ett luonnonarvoja

16.4.2012

Tarkistettu

planering och anvndning av omrdet ska de ekologiska

dagvattenkontroll och bullerhinder som inte ventyrar

28.5. - 27.6.2012

KH

Meluntorjuntatarve

Alueen suunnittelussa ja kytss tulee ottaa huomioon

Alueelle voidaan sijoittaa ympristn sopivia hulevesien

Ungefrlig grns fr bergsrum

Nhtvill MRA 19 §

Omrde fr landsvg

Tavoiteohjelma, Ksl

17.2.2010

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
Esbo stadsplaneringscentral

Alue

Yleiskaavayksikk

Mittakaava

Piir.nro

620 000
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Jordbyggnad, avverkning eller dylik tgrd som frndrar
Alueella on maisemaa muuttava maanrakennusty, puiden

landskapet fr inte vidtas utan tillstnd fr miljtgrder

kaataminen tai muu nihin verrattavissa oleva toimenpide

enligt 128 § i markanvndnings- och bygglagen.

Katualue

luvanvaraista siten kuin maankytt- ja rakennuslain

1:4 000

Generalplaneenheten

128 §:ss on sdetty.

BLOMINM˜KI
osayleiskaava
Ohjeellinen ajoyhteys

176/10.02.02/2011
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ajo

Asianumero

BLOMBACKEN
delgeneralplan

Ungefrlig krfrbindelse

Pivys

AS
Suunnittelija

EHDOTUS

FRSLAG

MKat, RP

15.11.2010
Arkistotunnus

10 02

Seuraavassa on ote Blominmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen selvityksestä
asianosaisista ja häiriintyvistä kohteista.

Asianosaiset laitoksen lähiympäristössä
Blominmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa-asiassa asianosaisia ovat lähialueen kiinteistönomistajat
ja –haltijat. Lähialueen rajaus perustuu arvioon hajun leviämisestä, rakentamisaikaisen raskaan liikenteen
määrän kasvusta ennen päätieverkkoa sekä luonnollisiin tai rakennettuihin rajoihin. Luettelo asianosaisista
on ympäristölupahakemuksen liitteenä 7a (luottamuksellinen) ja alueen rajaus kuvassa 1. Kuvassa 2 on
havainnollistus vaikutusalueelle tulevista keskeisistä rakenteista.

Kuva 1 Blominmäen jätevedenpuhdistamon asianosaiset tarkastelualueen rajaus.

1/3

Kuva 2 Blominmäen jätevedenpuhdistamon asianosaiset ja keskeisten uusien rakenteiden sijainnit.

Häiriintyvät kohteet
Blominmäen jätevedenpuhdistamo tullaan sijoittamaan Kehä III varteen taajama-asutuksen laidalle
Kauklahden ja Muuralan väliin. Lähimmät asuinalueet ovat Mynttilä ja Mikkelä. Blominmäen
jätevedenpuhdistamon pohjoispuolelle jää Gumbölenjoki ja Espoon Golfkenttä.
Kallioon louhittavan jätevedenpuhdistamon merkittävimmät häiriön aiheuttajat normaalitilanteessa ovat hajuja melupäästöt. Melun aiheuttajia voivat olla esimerkiksi poistoilmakojeen ja sähkögeneraattoreiden ääni
sekä laitoksen aiheuttama raskas liikenne. Blominmäen jätevedenpuhdistamon välittömässä ympäristössä ei
ole häiriintyviä ihmiskohteita. Lähin koulu on Mikkelän koulu n. 1 km päässä. Kuvassa 7 on esitetty lähistön
häiriintymisherkät kohteet. Ainakaan tämän kauempana oleville kohteille ei tässä ympäristössä aiheudu
puhdistamon rakentamisesta tai sen käytöstä häiriöitä.

Kuva 2. Koulut ja päiväkodit
Häiriintyvät luontokohteet on selvitetty puhdistamon YVA-menettelyn yhteydessä. Siinä on todettu
seuraavaa:
Puhdistamo sijaitsee kaukana asutuksesta Kehä III:n melualueella korkean täyttömäen vieressä.
Puhdistamolla ei ole haitallista vaikutusta asuinviihtyvyyteen. Puhdistamon läheisyydessä tai kuljetusreittien
varrella ei ole lasten ja nuorten tai muiden erityisryhmien kokoontumispaikkoja. Puhdistamon maanpäälliset
osat, hätäpoistumisaukot ja huoltotiet vähentävät alueen virkistysarvoa, mutta sijoittuvat virkistyksen
kannalta toisarvoisille alueille. Virkistyskäyttö ei ainakaan vielä ole kovin suurta. Puhdistamon käytöllä ja
kulkuyhteyksillä ei ole haitallisia vaikutuksia itäpuolen seudulliseen virkistysreittiin. Puhdistamon käytöstä ei
aiheudu asukkaille haitallisia terveysvaikutuksia. Tulevaisuudessa puhdistamon lähin asuinalue on
todennäköisesti Näkinmetsä Kehä III:n eteläpuolella, mutta sinne mahdollisesti tulevat asuinrakennukset
jäävät melko kauas puhdistamoalueesta. Puhdistamolla ei ole merkittävää vaikutusta lähialueiden
arvostukseen eikä julkiseen kuvaan. (LAINAUS YVA-selostuksesta)
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