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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Finnoon Isoniitty, Finno Storängen 

Asemakaavan muutos 

Alueelle suunnitellaan uutta kantaverkon sähköasemaa. Nykyinen avokytkinkenttä 

saneerataan kaasueristeiseksi sisäkytkinlaitokseksi, jonka jälkeen vanha kytkinkenttä 

puretaan. Samalla tutkitaan huoltoajoyhteyksien toimivuutta. Suunnittelussa huomioi-

daan ja turvataan luontoarvot sekä ekologiset yhteydet suunnittelualueella ja sen lä-

hiympäristössä.  

       
Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 
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Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 

Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Finnoonlaaksossa Länsiväylän pohjoispuolella, Finnoon 

Isoniityn puistoalueen lounaisosassa. Alue rajautuu etelässä Kuitinmäentiehen ja län-

nessä Finnoonlaaksontiehen.   

Varsinaisen asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Suunnittelualueella on nykytilanteessa Carunan muuntamoalue, HSY:n vedenotto-

piste sekä McDonalds-drive-in-ravintola sekä niiden ympärillä puisto- ja virkistysalu-

etta. Alue, jolle suunniteltava uusi sähköasema sijoittuu on voimassa olevan asema-

kaavan mukaista virkistysaluetta muuntamokentän ja ravintolan välissä. Alueen luo-

teiskulmassa sijaitsee hulevesipainanne, jonka vedet laskevat alueen pohjoislaidan 

Finnoonlaaksonojaan ja sitä pitkin Finnobäckeniin, joka virtaa suunnittelualueen itä-

puolella.  

Finnoonlaakson laaja pohjois-etelä-suuntainen virkistysalueiden kokonaisuus ja vir-

kistyksellinen pääyhteys on alueellisesti erittäin tärkeä, ja se jatkuu yhtenäisenä aina 

Finnoon rannoilta Keskuspuistoon asti. Finnoonlaakso myös muodostaa pohjois-ete-

läsuuntaisesti tärkeän ekologisen yhteysalueen, joka on sekä maakunnallisesti että 

paikallisesti erittäin tärkeä ekologinen yhteys. Suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuu 

myös liito-oravan kehitettävä latvusyhteys. 

Nykyinen ajoyhteys muuntamoalueelle on järjestetty ajorasitteena drive-in-ravintolan 

tontin kautta. Tontilla sijaitsee myös HSY:n vedenottopiste, jonne kuljetaan tontin py-

säköintialueen kautta. 
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Maanomistus 

Alue, jolla nykyinen sähkö- ja kytkinasema sijaitsee, on yksityisessä omistuksessa. 

Sähköaseman viereinen liikerakennustontti on kaupungin omistuksessa, mutta vuok-

rattu yksityiselle toimijalle. Puisto-, suojaviher- ja katualueet ovat kaupungin omistuk-

sessa. 

Kaavoitustilanne 

Uusimaa 2050 -kaavassa alue on osoitettu virkistysalueeksi. Alueen läpi kulkee maa-

kaasulinjan pääputki ja suurjännitevoimajohdot. Alue sijoittuu seudullisesti tärkeän 

kaupan vyöhykkeen reuna-alueelle. 

 

Kuva: Ote Uusimaa 2050 -kaavasta. 

 

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu pääasiassa virkistysalueeksi, jolla 

on virkistysyhteystarve Keskuspuiston ja Finnoon merenrannan välillä. Virkistysalu-

eelle on osoitettu myös kunnallisteknisten putkien ja johtojen pääyhteyksiä. Alue ra-

jautuu osaksi myös kehitettävää työpaikkojen ja kaupan aluetta. Kuitinmäentie on 

merkitty kehitettäväksi pääväyläksi. 
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Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 

 

Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 

Yli-suomenoja, alue 430608 (lainvoimainen 15.11.1995). Kortteli 30043 on siinä 

osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialu-

eeksi (ET). 

Yli-Suomenoja, muutos, alue 430614 (lainvoimainen 30.10.2013). Osa Finnoon 

Isonniityn virkistysaluetta (V). 

Yli-Suomenoja II - Finnoonniitty, alue 430900 (lainvoimainen 15.12.1987). Osa Fin-

noon Isonniityn virkistysaluetta. 

Yli-Suomenoja, alue 430615 (lainvoimainen 14.3.2018). Kortteli 30052 on siinä osoi-

tettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Lisäksi suojaviheralue (EV-1). 
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Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 8.11.2022 hakenut valtakirjalla alueen suunnitteluvarauk-

sen haltija Caruna Oy. Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 

59 §). 

Sopimukset 

Kaavahankkeeseen ei liity maankäyttösopimusta. 

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Tavoitteena on mahdollistaa uusi sähköasema palvelemaan kasvavan kaupungin 

sähköntarpeita. Suunnittelussa huomioidaan alueen maankäytön kehittämiseen liitty-

vät reunaehdot. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on myös turvata luontoarvot ja 

ekologiset yhteydet sekä ottaa huomioon Finnoonlaakson rooli tärkeänä virkistysalu-

eena. Suunnittelussa huomioidaan myös kaupunkikuvalliset arvot ja hulevesien hal-

linta. 

Sähkönjakelukapasiteetin ja sähkönjakelun toimitusvarmuuden turvaamiseksi Caru-

nalla on tarve rakentaa uusi sähkönsiirtoyhteys kantaverkkoyhtiö Fingridin omistaman 

Hepokorven sähköaseman ja Carunan omistaman Finnoon sähköaseman välille. Uu-

den sähkönsiirtoyhteyden ja olemassa olevan verkon liittämiseksi Finnooseen on 

välttämätöntä rakentaa uusi 110 kV:n kojeistorakennus. 
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Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto myönsi suunnitteluvarauksen 

7.11.2022 Caruna Oy:lle. Suunnitteluvarausalue kattaa nykyisen virkistysalueen kort-

teleiden 30043, 30053 ja Kuitinmäentien rajaamalla alueella. 

Suunnitelman kuvaus 

Suunnitelmassa on esitetty uusi sähköasema ja muuntamo nykyisen korttelin 30043 

sähköaseman länsipuolelle. Samalla tutkitaan korttelin 30052 puolella olevia rasitteel-

lisia huoltoajoyhteyksiä selkeämmiksi. Suunnittelussa huomioidaan myös kaupunki-

kuvalliset arvot. 

Suunnitteluun sisältyy myös luontoarvojen ja ekologisten yhteyksien huomioiminen. 

Uuden sähköaseman alustavissa suunnitelmissa ja sijoittumisessa on jo huomioitu 

alueen muita tavoitteita ja pyritty minimoimaan muutoksen aiheuttamia vaikutuksia 

mm. luontoarvojen ja virkistyksen näkökulmista. Finnoonlaakson laaja pohjois-etelä-

suuntainen virkistysalueiden kokonaisuus ja virkistyksellinen pääyhteys on alueelli-

sesti erittäin tärkeä, ja se jatkuu yhtenäisenä aina Finnoon rannoilta Keskuspuistoon 

asti. Finnoonlaakso myös muodostaa pohjois-eteläsuuntaisesti tärkeän ekologisen 

yhteysalueen, joka on sekä maakunnallisesti että paikallisesti erittäin tärkeä ekologi-

nen yhteys. Suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuu myös liito-oravan latvusyhteys, joka 

huomioidaan suunnittelussa. Suunnittelualueen pohjoislaidalla kulkeva Finnoonlaak-

sonoja ja itäpuolella virtaava Finnobäcken huomioidaan myös suunnittelussa huleve-

sien hallinnan huolellisen suunnittelun myötä. 

Liikenne uudelle sähköasemalle ja muuntamolle pyritään järjestämään siten, että 

uutta päällystettyä pintaa ajoyhteyksiä varten syntyisi mahdollisimman vähän ja tu-

keuduttaisiin mahdollisimman paljon olemassa olevaan ajoyhteyteen muuntamoalu-

eelle sekä sen kehittämiseen. 

Espoon alueen sähkönkäyttö ja sähköntuotanto ovat hyvin nopeassa muutoksessa. 

Energiamurroksen ilmiönä paikallinen sähköntuotanto on korvattava muualla tuote-

tulla sähköllä. Tästä johtuen espoolaisten sähkönkäytön turvaamiseksi on kriittistä 

saada lisättyä siirtoyhteyksiä valtakunnallisesta sähkönsiirtoverkosta (kantaverkosta) 

eteläiseen Espooseen. 

Caruna on suunnitellut Finnoon 110 kV:n ilmaeristeisen avokojeiston korvaamista uu-

della kaasueristeisellä kojeistorakennuksella. Uudella kojeistorakennuksella pysty-

tään turvaamaan edellä mainittujen uusien kaapelien liittämisen tarpeiden ohella tule-

vaisuuden kehittämistarpeita Espoon 110 kV:n verkossa.  

Asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan suunnitte-

lun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 
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Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat korttelit 30043 ja 30052 sekä niiden lähiympäristö. 

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan 

muutoksen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskun-

tarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämi-

seen, luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. 

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa 

tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Osalliset 

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallinta-

oikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 

lisäksi viranomaiset. 

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 

Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi-

sella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys osallisten 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vai-

kutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 

tavat. 

Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §) 

Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluai-

neistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukä-

teen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 23.1.-21.2.2023. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 21.2.2023 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 

PL 1,  

02070 ESPOON KAUPUNKI 
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tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 

Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Finnoon Isoniitty, 

430616). 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 

muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-

punkisuunnittelulautakunnassa keväällä 2023. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 

nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. 

Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa 

kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-

tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lau-

sunnot viranomaisilta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistu-

tukset ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen kaupungin vastineet lähetetään kunkin muistu-

tuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotuk-

seen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Tiedotamme kaavan nähtävilläoloista kaupungin verkkosivustolla kaavakuulutuksissa 

sekä kaavan omalla verkkosivulla. Näin löydät kaavan verkkosivun espoo.fi -verkkosi-

vustolta: kirjoita kaavan aluenumero hakukenttään (”Hae sivustolta”). 

Mahdollisista asukastilaisuuksista ilmoitamme kaupungin verkkosivustolla kaupunki-

suunnittelun tapahtumissa sekä kaavan omalla verkkosivulla.  

Kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa, kuulutetaan 

kaavan vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä 

nähtävilläolon aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta. Lisäksi tiedo-

tamme niistä kirjeitse kaava-alueen ja sen lähinaapuruston maanomistajille (isännöit-

sijöiden kautta) sekä sähköpostitse alueen asukasyhdistyksille.  

 

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotamme kaupungin verkkosivuilla kaavakuulutuk-

sissa sekä kaavan verkkosivulla. Lisäksi tiedotamme henkilökohtaisesti niille, jotka 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=Kuulutus&type=article&topics=Kaupunkisuunnittelu
http://www.espoo.fi/
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
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ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet 

osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §).  

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolla, kaavan omalla sivulla. Ai-

neistoon voi tutustua myös kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 

2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

Asemakaavoituksen kulkua ja osallistumismahdollisuuksia eri vaiheissa kuvataan tar-

kemmin verkkosivullamme Asemakaavoitus vaihe vaiheelta. 

Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Paltsa Salama, puh. 040 188 2395 

Anja Karhula, maisemasuunnittelu 

Hannu Granberg, liikennesuunnittelu 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

 

Espoossa, 9.1.2023 

Torsti Hokkanen 

 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 

 

  

https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/asemakaavoitus-vaihe-vaiheelta
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Kuvia valmisteluaineistosta 

Suunnitelmaa havainnollistavia kuvia. 

 
Kuva: Havainnekuva uuden sähköaseman sovittamisesta ympäristöön. 
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Kuva: Asemapiirustus uuden sähköaseman sijoittumisesta. 


