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  Alue 322500 

Puolarintie 
Asemakaava ja asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Asemakaavan tavoitteena on yleiskaavan ja osin asemakaavan mukaisen 
Ylismäentien ja Puolarintien yhdistävän kadun valmiiksi kaavoittaminen. 
Suunnittelussa huomioidaan virkistys- ja luontoarvot. 
 

 
Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 

 
Kuva: alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
  

Asianumero   5635/10.02.03/2018 
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  LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Olarin kaupunginosan poh-
joisosassa, Olarin asuinalueen ja Keskuspuiston vä-
lissä. Suunnittelualue sijoittuu Olarin ja Henttaan 
kaupunginosiin. Varsinaisen kaavamuutoksen aluera-
jaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Alue on nykyisin sekapuustoista kangasmetsää ja 
kallioaluetta. Alueella on suuret korkeuserot ja maas-
to laskeutuu voimakkaasti Ylismäentien linjauksesta 
pohjoiseen päin. Suunnittelualueen itäosan halki kul-
kee alueen pääkatu Ylismäentie kevyenliikenteen 
väylineen. Alueen läpi kulkee suosittuja kävely- ja 
pyöräily-yhteyksiä, jotka johtavat Keskuspuiston reitti-
verkostoon. Virkistysarvojen lisäksi alueella on myös 
luontoarvoja, kuten liito-oravan elinalue ja uhanalai-
nen lahokaviosammalesiintymä sekä pieni noro. Kaa-
va-alueen koillisosassa sekä sen koillispuolella sijait-
see täyttömäkialueita. Alue sijoittuu maakunnallisesti 
arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi luokitellun Olarin 
asuntoalueen pohjois- ja luoteispuolelle. Alueen koil-
lispuolella sijaitsee Espoon Steinerkoulu ja Olarin 
koulu sekä erilaisia liikuntapalveluita kuten Olarin 
tennishalli ja urheilukenttiä. Kaava-alueen länsipuolel-
le on rakentumassa Holmanpuisto II -asemakaavan 
mukainen uusi asuinkerrostalojen alue. Alueen poh-
joispuolelta alkaa laaja luonto- ja virkistysalue, Es-
poon Keskuspuisto. 
 
Maanomistus 
Kaava-alue on kokonaisuudessaan Espoon kaupun-
gin omistuksessa. 
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä 
alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi sekä 
virkistysalueeksi. Olarin koillisosaan on osoitettu vi-
heryhteystarve Keskuspuistosta itään. Maakuntakaa-
vaan on merkitty alueella sijaitseva maakaasun run-
koputki. 

 
Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta.  
 

Suunnittelualueella on voimassa Espoon etelä-

osien yleiskaava, lainv. 17.2.2010. Suunnittelualue 

on siinä pääosin osoitettu virkistysalueeksi. Puolarin-

tie ja Ylismäentie on merkitty pääkaduiksi ja niitä yh-

distämään on osoitettu liikennetunneli. Suunnittelu-

alueen halki kulkee maakaasulinja. Alueelle on 

ositettu myös virkistysyhteyksiä, joiden sijainti on 

ohjeellinen, mutta yhteys sitova. Suunnittelualue ra-

jautuu pohjoisessa Keskuspuiston I:n osayleiskaa-

vaan (kirkkaan vihreä alue). 
 

 
Kuva: Ote yleiskaavayhdistelmästä. 
 

Suunnittelualueella on voimassa useita asema-
kaavoja: Friisinmalmi 320100 -asemakaava (hyv. 
11.7.1974), Holmanpuisto II 322300 -asemakaava 
(hyv. 9.6.2014), Kuitinmäki 321800 -asemakaava 
(hyv. 7.7.1972), Kuitinmäki II B 321801 -
asemakaavan muutos (5.4.1976), Olari 321100 -
asemakaava (hyv. 18.2.1972), Olarinniitty 330200 -
asemakaava (hyv. 26.9.1989) sekä Olarinniitty 
330203 -asemakaavan muutos (hyv. 12.5.2003). 
Suunnittelualue on osin asemakaavoittamaton. 
 
Valtaosa suunnittelualueesta on asemakaavoissa 
osoitettu virkistysalueeksi: lännessä luonnontilaisena 
säilytettäväksi puistoalueeksi (PL) sekä istutettavaksi 
puistoalueeksi (PI) ja idässä urheilu- ja virkistyspalve-
lualueeksi (VU). Kaava-alueelle sijoittuvat osat Puola-
rintiestä, Kalliolähteentiestä, Friisinkalliontiestä, Ylis-
mäentiestä, Uuskartanontiestä, Ylistörmästä, 
Sammalkalliontiestä ja Olarinkadusta ovat katualuei-
ta. Puolarintien rakentamattomassa itäosassa on 
varaus ohjeelliselle eri tasossa tapahtuvalle jalanku-
lulle (ke). Ylismäentiellä on kahdessa kohtaa Olarin 
asuinalueen pohjoispuolella varaukset kadun alitta-
valle jalankulku- ja pyörätielle (a), ja niiden yhteyteen 
on osoitettu alueet jalankululle ja pyöräilylle varatuille 
kaduille. Myös kaava-alueen koillisosassa Ylismäen-
tiellä ja Uuskartanontiellä on varaukset kadun alittavil-
le jalankulku- ja pyöräteille. Vain Uuskartanontien 
alikulku on toteutettu. Kalliolähteentiellä on varaukset 
maanalaiselle kaasuputkelle sekä alueelliselle hule-
vesijärjestelmälle, jonka kautta johdetaan sekä viivy-
tetään ja tasataan hulevesiä (hu). Ylismäentien itä-



 
 
 

   
 

Puolarintie asemakaava ja asemakaavan muutos, alue 322500 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

s. 3 / 8 

 

 
 

  osaan ja Uuskartanontien pohjoisosaan on merkitty 
suojavihervyöhykkeenä hoidettava ja täydennysistu-
tettava alueen osa (ev-2). Ylismäentiehen rajoittuva 
osa kadun pohjoispuolen VU-alueesta on merkitty 
alueen osaksi, joka on hoidettava ja täydennysistutet-
tava niin, että alueen luonne reunavyöhykkeenä säi-
lyy (ev-1). Ylismäentien pohjoispuolelle, Sammalkalli-
ontien liittymän länsipuolelle on osoitettu yleinen 
pysäköintialue (LP), jota tulee jäsennellä pienemmiksi 
yksiköiksi puu- ja pensasistutuksilla. Kaava-alueelle 
on myös merkitty useita ohjeellisia jalankulku- ja pyö-
räteitä (pp).  
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 17.12.2018 hakenut tont-
tiyksikkö. Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimis-
kustannukset (MRL 59 §). 
 
 

 

 

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on asemakaavoittaa ja siten mahdollistaa 
yleiskaavan mukaisen, osin tunnelissa kulkevan pää-
kadun osuuden rakentaminen Puolarintien ja Ylismä-
entien välillä. Katuosuus parantaa itä-länsisuuntaisia 
liikenneyhteyksiä Espoonväylän ja Kehä II:n välillä 
sekä vähentää läpiajoliikennettä Kuunkadulla. Kuitin-
mäen keskusta-alueen läpiajoliikenteen vähenemisen 
myötä alueen kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset 
kehittämisedellytykset paranevat. Suunnittelussa 
huomioidaan virkistys- ja luontoarvot sekä yhteydet 
keskuspuistoon. Suunnittelun yhteydessä selvitetään 
mahdollisuudet sijoittaa alueelle polttoaineen jakelu-
asema (kylmäasema). 
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Alueelle on laadittu teknistaloudellinen selvitys Puola-
rintien ja Ylismäentien välisestä katuyhteydestä. Sel-
vitys valmistui vuonna 2014. Selvityksessä esitettiin 
viisi vaihtoehtoa katuyhteyden sijainniksi ja siinä arvi-
oitiin katuyhteyden liikenteellisiä ja ympäristövaiku-
tuksia. 
 
Puolarintien ja Ylismäentien teknistaloudellisen selvi-
tyksen jälkeen alueelle laadittiin Puolari-Olari-
kehityskuva –työ, joka valmistui vuonna 2018. Työn 
perimmäisenä tarkoituksena oli selvittää maankäytön 

rakentamispotentiaali Puolarintien ja Ylismäentien 
tulevaisuudessa yhdessä muodostaman katuyhtey-
den varrella ja sen läheisyydessä sekä tutkia Puola-
rintien ja Ylismäentien yhdistävän pääkadun linjausta 
ja siihen liittyviä liikenneratkaisuja. Alueen kehittämi-
sestä järjestettiin helmikuussa 2018 työpaja. 
 
Kuvatut suunnitelmat ovat lähtötietoina Puolarintien 
asemakaavalle ja siihen liittyvälle kunnallistekniselle 
suunnittelulle. 
 
Suunnitelman kuvaus 
Puolarintien jatke on noin 700 metrin mittainen uusi 
pääkatuosuus olemassa olevien Puolarintien ja Ylis-
mäentien välillä. Katu liittyy lännessä Friisinkallion-
tiehen ja Kalliolähteentiehen sekä idässä Olarinka-
tuun. Alustavan suunnitelman mukaan uuden 
katuosuuden kumpaankin päähän toteutetaan liiken-
nevaloilla ohjattu liittymä. Noin 250 metrin osuus ka-
dusta sijoittuu kalliotunneliin, joka mahdollistaa nykyi-
sen kasvillisuuden säilymisen tunnelin päällä. 
Puolarintie on suunniteltu 1+1-kaistaiseksi pääkaduk-
si, jonka ajoradan leveys on 7 metriä. Vastakkaiset 
ajosuunnat erotetaan tunnelissa toisistaan väliseinällä 
ja tunnelin mitoituksessa huomioidaan onnettomuusti-
lanteissa tarvittavat pelastustiet. Jalankulkua tai pyö-
räilyä ei ohjata tunneliin. 
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  Uuden katuosuuden lisäksi suunnitelma sisältää muu-
toksia Ylismäentien ja Puolarintien nykyisiin liittymä-
järjestelyihin, yleisen pysäköinnin alueille sekä yh-
teyksiin virkistysalueelle. Puolarintien jatkeelle on 
osoitettu uusi jalankulun ja pyöräilyn alikulku Olarin-
kadun liittymän länsipuolelle. Sen yhteyteen on osoi-
tettu yleinen pysäköintialue, joka palvelee muun mu-
assa Keskuspuiston ulkoilukäyttöä. Lisäksi 
Ylismäentielle on osoitettu uusi, nykyisen suojatien 
korvaava alikulku Sammalkalliontien ja Ylistörmän 
liittymien väliin ja sen yhteyteen pienempi yleinen 
pysäköintialue. Ruomelanpolun länsipuolella sijaitse-
va suojatie ja yleinen pysäköintialue säilyvät suunni-
telman mukaan nykyisellään. 
 
Suunnitelmassa on huomioitu alueen keskeisimmät 
luontoarvot, kuten esimerkiksi liito-oravan elinalueet 
ja uhanalainen sammalesiintymä. Alueen merkitys 
espoolaisten keskeisenä virkistysympäristönä on 
myös tunnistettu ja kulkuyhteydet Keskuspuistoon on 
suunniteltu mahdollisimman sujuviksi ja turvallisiksi.  
 

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

 
 
 
 
 

Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta laadi-
taan kunnallistekniikan yleissuunnitelma, jota tarken-
netaan vaiheittain. Asemakaavakartta laaditaan kaa-
vaehdotusvaiheessa. 
 
Vaikutusten arviointi 
Kunnallisteknisen yleissuunnittelun pohjalta kaavoi-
tuksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutok-
sen merkittävimmät vaikutukset.  Soveltuvin osin 
arvioidaan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, 
rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen 
huollon järjestämiseen, luontoon, maisemaan, ihmis-
ten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. Tärkeimmät 
vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa. Vaikutus-
alueena on kaava-alueen ympäristö laajemminkin. 
Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia alu-
een kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja 
tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille 
tarkoituksenmukaisin menetelmin. Olemassa olevia 
selvityksiä ovat mm.: 
 

- Puolarintien ja Ylismäentien välinen katuyh-
teys, teknistaloudellinen selvitys, Ramboll 
2014 

- Puolari-Olari -kehityskuva, Sitowise 2018 
- Ylismäentie-Holmanpuisto Luontoselvitys 

2018, Luontotieto Keiron 2018 
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  OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Osalliset 
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden 
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, 
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut 
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi 
viranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteis-
työ järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin 
neuvotteluin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman laatimisella.  Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 
tavat.   
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 23.3.-
23.4.2020. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 
23.4.2020 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupun-
gin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai 
sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi.  Kirjaamon 
käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse.  
Kaavan nimi ja aluenumero (Puolarintie, 322500) on 
mainittava.  
 
Puolarintien asemakaavoitusta koskeva tiedotus- ja 
keskustelutilaisuus järjestetään Päivänkehrän koululla 
(Päivänkehräntie 2) tiistaina 7.4.2020 klo 17.  
 
Kuunkadun ja Kuunkehrän kehittämistä koskeva asu-
kastyöpaja järjestetään Päivänkehrän koululla (Päi-
vänkehräntie 2) tiistaina 24.3.2020 klo 17. 

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja 
selvitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena 
on, että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakun-
nassa syksyllä 2020.  Kaavaehdotus on tämän jäl-
keen julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä 
on mahdollisuus jättää muistutus. Muistutus tulee 
toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa mai-
nitulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvai-
heessa pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisil-
ta.  
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin vastineet 
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il-
moittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotukseen 
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville (MRA 32 §). 
 
Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä 
ehdotuksesta annetuissa lausunnoissa ole esitetty 
huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen 
käsittelyyn ilman lautakunnan käsittelyä. 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväk-
symisestä päättää valtuusto. Hyväksymispäätök-
sestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-
oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla 
www.espoo.fi/kaavakuulutukset.  
 
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja sen nähtävilläolon aikana mahdollisesti 
pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös 
kaupungin ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvud-
stadsbladetissa.  
 
Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä. 
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin verkkosivuilla www.espoo.fi/kaavakuulutukset ja 
niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan 
nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet osoitteen-
sa.  (MRL 67 §, MRA 94 §).  
 
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivus-
tolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineis-
toon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen 
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) 
ja Espoon asiointipisteissä. 
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Katri Ervasti, p. 043 825 3077 
Katariina Peltola (maisemasuunnittelu), p. 043 825 
5200 
Salla Karvinen (liikennesuunnittelu), p. 046 877 3001 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
 
 

 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

 
 

 
 
Päiväys ja allekirjoitus 
 

Espoossa, 9.3.2020 
 
Torsti Hokkanen 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA  
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet suunnitelmat:  

• Puolarintien jatke, kadun asemapiirustus. Ramboll. 4.3.2020.  

• Puolarintien jatke, kevyen liikenteen verkko -teemakartta. Ramboll. 4.3.2020.  

• Puolarintien jatke, luontokartta. Ramboll. 20.2.2020. 
 
 

  

Kuva: Puolarintien jatke, ote kadun asemapiirustuksesta.   

 
 
 
 

 
Kuva: Puolarintien jatke, ote kevyen liikenteen verkko -teemakartasta.  
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Kuva: Puolarintien jatke, kartta alueen luontoarvoista.  


