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  Asianumero 
  6335/10.02.03/2020 

  Aluenumero 
  512401  

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Esbobyntie 

Asemakaavan muutos 

Tavoitteena on parantaa maatalouden toimintaedellytyksiä Espoonkartanon alueella 

siten, että vaatimukset liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle täyttyvät. Maatalous-

toiminnan jatkuvuus turvaa viljellyn maiseman säilymisen avoimena. Suunnittelussa 

pyritään erityisesti huomioimaan kulttuuriympäristön arvot. Suunnitellut muutokset ei-

vät kohdistu alueen rakennuksiin tai rakennusoikeuden määrään. 

 

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

 

Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Espoonkartanossa, Kuninkaankartanontien ja Esbobyntien 

sekä Peringintien lähiympäristössä. 

Varsinaisen muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Alue on osa Espoonkartanon kokonaisuutta, joka on sekä kulttuurihistoriallisesti arvo-

kas kokonaisuus että lainvoimaisten asemakaavojen mukaisesti rakentumassa oleva 

asuinalue. 

Suunnittelualueella kulkee Kuninkaankartanontie, joka on osa historiallista Suurta 

rantatietä. Kartanon pihapiirin itäpuolelta pohjoiseen kulkee Kuninkaankartanontiehen 

liittyvä Peringintie, jonka eteläosa on nykyisen asemakaavan mukaisesti nimetty Es-

bobyntieksi. Suunnittelu kohdistuu historiallisten pihapiirien, vanhojen rakennusten ja 

ja vuosisataisten tieyhteyksien liitoskohtaan. 
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Maanomistus 

Alueen merkittävin maanomistajia on Esbogård Aktiebolag. Ympäristössä on myös 

Espoon kaupungin (kadut ja puistot) sekä valtion (Kuninkaankartanontien ja Kehä 

III:n tiepohja) omistamia maita. 

Maanomistustilanne ei toistaiseksi vastaa täysin alueen lainvoimaisissa asemakaa-

voissa osoitettua suunnitelmaa, sillä monia puisto- ja katualueita ei ole lunastettu. 

Kaavoitustilanne 

Maakuntakaava 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on osoitettu taaja-

matoimintojen alueeksi (ruskea täyttö) sekä valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuu-

riympäristöksi (turkoosi pystyviivoitus). Alueen läpi kulkee historiallinen Suuri rantatie, 

joka on osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi 

(turkoosi viiva). Lisäksi vihreällä katkoviivalla on osoitettu viheryhteystarve ja musta-

valkoisella viivoituksella moottoriväylä (Kehä III). 

 

Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta, johon alueen likimääräinen sijainti on merkitty 

punaisella renkaalla. 
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Uusimaa-kaavassa 2050 (maakuntavaltuuston hyväksyi 25.8.2020, hallinto-oikeus-

käsittely kesken) alue on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-

nalta tärkeäksi alueeksi siniharmaalla vaakaviivoituksella. Lisäksi maakuntakaavakar-

talle on osoitettu mm. Suuren rantatien historiallinen linjaus sekä Kehä III. 

 

Kuva: Ote Uusimaa-kaavasta, johon alueen likimääräinen sijainti on merkitty punaisella renkaalla. 
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Yleiskaava 

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu asuntoalueeksi (ruskea A4) sekä 

virkistysalueeksi (vihreä V). Mustalla vaakaviivoituksella on merkitty kyläkuvallisesti 

tai maisemakuvallisesti arvokas alue. Suuri rantatie on merkitty sinisellä katkoviivalla 

historialliseksi tieksi. Alueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa virkistysyhteys (pal-

loviiva) sekä punaisella merkitty kaksiajoratainen päätie (Kehä III). 

 

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
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Espoon keski- ja pohjoisosien yleiskaavassa (valtuusto hyväksyi 7.6.2021, ei lainvoi-

mainen) on osoitettu virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen alueeksi (P), asun-

tovaltainen alueeksi (A3) sekä virkistysalueeksi (V). Alueen kulttuurihistoriallisia ar-

voja ja muita suojelukysymyksiä on esitetty kaavan liitekartoilla, joista osassa on oi-

keusvaikutteisia määräyksiä ja merkintöjä.  

 

Kuva: Ote Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta. 
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Asemakaava 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja, jotka on laadittu yhdessä Espoonkarta-

non asemakaavojen kokonaisuutena. Esbobyntien/Peringintien länsipuolinen osa 

kuuluu Espoonkartanonmäen asemakaavaan (lainvoimainen 30.1.2019). Esbobyn-

tien/Peringintien itäpuolella on voimassa Jaakkolanpellon asemakaava (lainvoimai-

nen 30.1.2019). Esbobyntien/Peringintien alueella sekä eteläosassa on voimassa 

Mynttilän asemakaava (lainvoimainen 30.1.2019). 

Nykyisten asemakaavojen mukaisesti korttelit 70012, 70013 ja 70036 on osoitettu ra-

kennussuojelun korttelialueiksi (SR-1, SR-2). Kortteleihin 70014 ja 70015 on osoitettu 

asuinrakentamista (AO, AO/s-1, AP-2). Lisäksi lähiympäristössä on virkistysalueita 

(VL-1) sekä katualueita. Asemakaavamerkinnöin ja -määräyksin osoitetaan suojelta-

vaksi ja säilytettäviksi laajoja kokokonaisuuksia, rakennuksia, kiinteitä muinaisjään-

nöksiä, siltoja ja historiallisia tielinjauksia. 

Lainvoimaisten asemakaavojen mukainen liikenneratkaisu katkaisee Peringintien 

moottoriajoneuvoliikenteeltä siten, että eteläinen osa Peringintiestä osoitetaan jalan-

kulkua ja pyöräilyä sekä tontille ajoa varten nimellä Esbobyntie. Ajo pohjoiseen Perin-

gintielle toteutuu Holkenintien kautta tämän katuyhteyden rakennuttua. 

 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 9.9.2020 hakenut alueen maanomistaja. Hakija maksaa 

kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 

Kaavahankkeeseen ei liity maankäyttösopimusta (MRL 91 b §). 

 

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Tavoitteena on turvata maatalouden toimintaedellytykset alueella siten, että maata-

loustoiminnassa tarvittavien raskaiden työkoneiden liikkuminen alueella ja alueelta 

pois sovitetaan yhteen muun liikenteen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, kanssa. Kort-

telissa 70036 ja sen lähiympäristössä liikkuvien työkoneiden sekä saapuvien ja lähte-

vien kuormien vaatimukset liikenneympäristölle sovitetaan yhteen Espoonkartanon 

alueen muiden tavoitteiden kanssa. Suunnittelussa pyritään pitämään muutokset ar-

vokkaaseen kulttuuriympäristöön mahdollisimman vähäisinä. Asuinalueeksi kehitty-

vän lähiympäristön tuoma lisääntynyt liikenne (erityisesti kävelyn ja pyöräilyn määrä) 

huomioidaan kehittämällä yhteyksiä turvallisiksi ja sujuviksi. 

Maataloustoiminnan säilyminen alueella on tärkeää erityisesti kulttuuriympäristön 

kannalta, sillä arvokkaat maisemat pysyvät avoimina niin kauan kuin ne ovat viljely-

käytössä. Alueen rakennuskannan säilymiselle on eduksi se, että rakennukset ovat 

aktiivisessa käytössä. 

 

Suunnitelman kuvaus 

Korttelin 70036 ympäristössä suunnitellaan liikenteen vaatima tila työkoneiden ja ras-

kaiden kuljetusten tilantarpeet huomioiden. Holkeninpolku ja yhteydet Kuninkaankar-

tanontielle ja suunnitelluille linja-autopysäkeille tutkitaan tarkoin ja näille etsitään tar-

peen mukaan uudet sijainnit. Periaate Peringintien katkaisusta säilytetään nykyisen 

asemakaavaratkaisun mukaisesti. 

Asemakaavan muutoksen yhteydessä laaditaan havainnollistavaa materiaalia sekä 

liikennesuunnitelmia, joita tarkennetaan suunnittelun edetessä. Asemakaavakartta 

laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

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

Vaikutusalueena ovat Kuninkaankartanontie, Esbobyntie, Peringintie sekä Holke-

ninpolku lähiympäristöineen. 

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutok-

sen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskuntaraken-

teeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, 

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. 



 

  10 (14) 
   

   
   
   
   

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto  on nähtävillä 

28.6.–17.8.2021. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 17.8.2021 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 

PL 1,  

02070 ESPOON KAUPUNKI 

tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 

Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Esbobyntie, 512401). 

 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 

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

punkisuunnittelulautakunnassa loppuvuodesta 2021. 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 §). 

Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa 

lausunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 

ilman lautakunnan käsittelyä. 

 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Asemakaavan muutoksen hyväksymisestä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 
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Tiedottaminen 

Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista ilmoitetaan kau-

pungin verkkosivuilla.  

Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen nähtävilläolon 

aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös kaupungin 

ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 

Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomistajia sekä asukasyh-

distyksiä ja asukasfoorumia. 

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja niille, jotka 

ovat hyväksymispäätöksen kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja sa-

malla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §). 

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolta. Aineistoon voi tutustua 

myös teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Ota-

niemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

 

Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Antti Uusitupa, puh. 043 8252 869 

Kaisa Lahti, liikennesuunnittelu, puh. 046 8773 000 

Anja Karhula, maisemasuunnittelu, puh. 046 8773 742 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 14.6.2021 

____________________________________ 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 

http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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Kuvia valmisteluaineistosta 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat oheiset suunnitelmat ja kuvat: 

Panoramakuvia alueelta, Antti Uusitupa, 10.6.2021 

Liikennesuunnitelmaluonnos, WSP Finland, 23.4.2021 

 

 

Yllä: Näkymä Peringintien suunnasta. Alla: Näkymä Kuninkaankartanontien varrelta. 
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Yllä: Liikennesuunnitelmaluonnos alueen järjestelyistä. 
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Yllä: Periaatepoikkileikkaus linja-autopysäkin kohdalta. Alla: Periaatepoikkileikkaus Gumbölenjoen sillan kohdalta. 

 


