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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Turvesuonristi 

Asemakaavan muutos 

Laajalahden kaupunginosassa sijaitsevalla asemakaavan muutoksella mahdolliste-

taan urheilu- ja virkistystoimintojen sekä niitä tukevien tilojen rakentaminen. Turve-

suolla sijaitsevan Tapiolan golfkeskuksen klubirakennusta laajennetaan. Turveradan-

tien itäpuolelle rakennetaan muuan muassa liikuntahalleja sekä tennis- ja padelkent-

tiä. 

 

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

 

Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Laajalahden kaupunginosassa, rajautuen pohjoisessa Sini-

mäentiehen ja Turvesuontiehen, idässä rakentamattomaan Turveladonkujaan, ete-

lässä golfkenttään ja puistoalueeseen sekä lännessä golfkenttään ja Turveradan-

tiehen. Kehä I sijaitsee noin kilometrin päässä idässä ja Turunväylä noin kilometrin 

päässä pohjoisessa.  

Kaavamuutos sisältää alustavasti korttelit 17053 ja 17050 sekä siivu siihen rajautu-

vaa golfkenttää. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 10,5 hehtaaria. Varsinaisen kaa-

vanmuutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.  
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Alueen nykytilanne 

Turvesuolla, entisen Mankkaan kaatopaikan kohdalla sijaitsee nykyään Turvesuon-

puisto, joka toimii Tapiola Golfin golfkenttänä ja ulkoilureittinä. Korttelissa 17050 on 

palvellut vuodesta 2016 golfkeskuksen klubirakennus Tapiolan Golfkeskus TAGi. Ra-

kennuksessa on toiminut muun muassa klubi- ja saunatilat, ravintola, golftarvikeliike 

sekä golfkoulu ja huolto. Pysäköintialue vie suuren osan korttelin pinta-alasta.  

Kortteli 17053 on pääosin rakentamatonta kosteaa tai suopohjaista metsää. Alueen 

itä- ja pohjoispäädyssä on kaadettu puita sekä maapohjalle on tehty pohjanvahvistus, 

jonka jälkeen ne ovat toimineet muun muassa varastoalueina. Korttelin eteläpää-

dyssä, tontilla 1, sijaitsee teollisuus- ja varastorakennuksia.  

Sinimäentien pohjoispuolella sijaitsee uusi retail park -alue Bredis Laajalahti. Turve-

suontien pohjoispuolella on Lupauksenvuoren puisto, joka on tärkeä osa alueen vi-

herverkostoa ja lähivirkistystä, sillä se on toiminut muun muassa lähialueen koulu- ja 

päiväkotimetsänä. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee rakentamaton ympäristö-

haittoja aiheuttamattomien toimintojen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue 

sekä Suotorpanpuisto. Eteläpuolella sijaitsee golfkenttä sekä Kivennavanpuisto ja 

Etelä-Laajalahden asuinalue. Alueen länsipuolella sijaitsee golfkenttä ja luonnonsuo-

jelualue Turvetorvijäkälänpuisto. 

Lupauksenvuoren- ja Kivennavanpuistossa sijaitsevat I:n maailmansodan linnoitus-

vyöhykkeet. Lähimmät asuinrakennukset ovat pääasiassa rivi- ja erillispientaloja. Lä-

himmät palvelukeskittymät sijaitsevat Pohjois-Laajalahdessa, Pohjois-Tapiolassa ja 

Vanha-Mankkaassa. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on Espoon kaupungin maanomistuksessa. Myös ympäröivät katu- ja 

virkistysalueet omistaa Espoon kaupunki, lukuun ottamatta Kivennavanpuistoa, jonka 

omistaa Helsingin seurakuntayhtymä. Osa alueesta on vuokrattu kaupungin sisällä tai 

muulle haltijalle.  

Kaavoitustilanne 

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

matoimintojen tiivistettävälle alueelle. Alueen pohjoispuolelle Lupauksenvuorelle on 

merkitty valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009), itäpuo-

lelle pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli ja länsipuolelle vi-

heryhteystarve. 
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Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. 

 

Vireillä olevassa Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuudessa alue on osoitettu taajama-

toimintojen kehittämisvyöhykkeeksi. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavakokonaisuu-

den syksyllä 2020. Kaava tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu alueen kunnissa ja 

hallinto-oikeus on päättänyt täytäntöönpanosta. 

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 29.1.2010) kortteli 17050 on pää-

osin varattu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Asemakaavoitettaessa eri 

palvelujen tarvitsemat tilat sijoitetaan siten, että ne tukevat toisiaan ja tilojen yhteis- ja 

vuorottaiskäyttö on mahdollista. Alueelle voidaan sijoittaa palveluasuntoja. Kortteli 

17053 on pääosin varattu uutta ja olennaisesti muuttuvaa työpaikka-aluetta varten 

(TP). Alue varataan ensisijaisesti yksityisille palveluille, hallinnoille ja liiketoiminnalle. 

Alueella voidaan sallia myös koulutus-, majoitus- ja ravitsemustiloja sekä alueelle so-

veltuvaa teollisuutta ja varastointia. Työpaikkarakentamisen tulee olla ympäristövai-

kutuksiltaan liike-, toimisto- ja näihin verrattavia tiloja. Suunnittelualueen reunoilla on 

osittain myös virkistysaluetta (V), johon on merkitty virkistysyhteys.  

Espoon eteläosien yleiskaavassa lähiympäristössä on tiivistä ja matalaa -asuntoalu-

etta (A2), yhdyskuntateknisen huollon laitosalue (ET) sekä työpaikka-alue, jossa salli-

taan paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan sijoittuminen (TP/k). Turvesuon vir-

kistysalueelle on osoitettu luonnonsuojelualue ja terveyshaitan poistamistarve. 



 

  5 (12) 
   
   
   
   
   

 

 

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 

 

Korttelin 17050 ja golfkentän alueella on voimassa asemakaava 120800 Kiiltokallion-

puisto (lainvoimainen 17.3.2010). Kortteli 17050 on osoitettu urheilutoimintaa palvele-

vien rakennusten korttelialueeksi (YU). Suurin sallittu kerrosluku on kolme ja raken-

nusoikeutta on 5000 k-m2. Lisäksi korttelissa on muuntamolle varattu rakennusala 

(vm) ja puhdistettava/kunnostettava alue (saa). Golfkenttä on osoitettu urheilu- ja vir-

kistyspalvelujen alueeksi (VU-1), johon saa rakentaa golfkentän sekä sen saa aidata. 

Korttelin 17053 ja Turveradantien alueella on voimassa asemakaava 120500 Turve-

suo (lainvoimainen 16.10.1991). Kortteli 17053 on osoitettu toimisto-, tai ympäristö-

haittoja aiheuttamattomien toimintojen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialu-

eeksi (KTV-y). Suurin sallittu kerrosluku on viisi, tehokkuusluku e=1,0 ja likimääräinen 

korkeusasema 12,25. Korttelin pohjois-, länsi- ja eteläreunalla on alueen osa, joka on 

tiiviisti istutettava puilla ja pensailla. Kaavassa määrätään myös ajoneuvoliittymistä, 

autopaikoista, asuntojen rakentamisesta sekä rakennusten toimintaan liittyvistä näyt-

tely- ja myyntitiloista.  

Vuonna 2017 alueelle 120502 Turvesuo aiottiin järjestää suunnittelukilpailu, jossa tut-

kittaisiin alueelle asumisen sijoittamista. Kilpailun ja asemakaavan muutoksen valmis-

telu ei kuitenkaan toistaiseksi ole edennyt.  



 

  6 (12) 
   
   
   
   
   

 

 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 25.5.2021 hakenut korttelin 17050 vuokralainen Espoon 

kaupungin tonttiyksikön valtakirjalla sekä 7.6.2021 kortteliin 17053 suunnitteluvarauk-

sen saanut taho. Hakijat maksavat kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 

§). 

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Turvesuolla sijaitsevan golfkeskuksen tavoitteena hyödyntää jäljellä oleva rakennus-

oikeus. Korttelin 17050 golfklubirakennuksen laajentamisen tavoitteena on kehittää 

palveluja ja toimintoja, jotka tukevat sekä golfkeskuksen toimintoja ja palvelutarjoo-

maa, että Turveradantien vastapäiselle korttelille suunnitellun liikuntakeskuksen pal-

veluja.  

Korttelille 17053 on tavoitteena mahdollistaa liikuntahallien ja muiden urheilutoiminto-

jen rakentaminen. Hanke muodostaa yhdessä viereisen golfkeskuksen kanssa veh-

reän liikuntapuistomaisen kokonaisuuden sekä palvelee liikunnan harrastajia, alueen 

asukkaita ja ohikulkijoita.  
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Suunnittelussa huomioidaan ympäristön ominaispiirteet ja maisema sekä huomioi-

daan erityisesti hulevesien hallinta ja säilyvän suoalueen kosteustasapainon säilymi-

nen. 

Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 

Suunnittelussa huomioidaan aiemmat alueelle laaditut suunnitelmat. 1.3.2021 Es-

poon kaupunkihallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata perustettavalle 

yhtiölle, Country Club Tennikselle, suunnitteluvarauksen Espoon kaupungin omista-

malle maalle liikuntapaikkahankkeen suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittä-

mistä varten 31.3.2022 saakka. 

Suunnitelman kuvaus 

Alustavan suunnitelman mukaan korttelin 17050 klubirakennuksen laajennus sisältää 

liikunta- ja virkistystiloja, majoitustiloja, ravintola- ja liiketiloja sekä muita tiloja. Laajen-

nuksen myötä suurin sallittu kerrosluku muuttuu kolmesta viiteen sekä lyöntikatoksen 

laajennus ulottuisi nykyiselle urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle (VU-1), joten ra-

kennusala ja tontin raja muuttuvat.  

Korttelin 17053 alueelle on suunniteltu kolme liikuntahallia, jotka sisältävät yhteensä 

kymmenen tenniskenttää, kaksitoista padelkenttää sekä oheisliikunta-, toimisto- ja 

ravintolatiloja kuten kahvila ja lounasravintola ulkoterasseineen. Liikuntahallit ovat 

kooltaan noin 3000 k-m2, 3000 k-m2 ja 4000 k-m2 sekä muut oheistilat 3000 k-m2. 

Piha-alueelle on suunniteltu kuusi tenniskenttää, kuusi padelkenttää ja pysäköinti-

paikkoja maantasoon. 

Korttelin 17053 alueelle osoitetaan ajoneuvoliittymät Turveradantieltä ja vielä raken-

tumattomalta Turveladontieltä. Korttelin 17050 ajoneuvoliittymä säilyy jatkossakin ny-

kyisellä paikallaan Turveradantiellä. 

Rakennusten ja kenttien sijoittelusta, pysäköinnistä sekä liikenneratkaisuista on laa-

dittu eri vaihtoehtoja korttelille 17053, joista viimeisimmän version havainnekuva esi-

tellään tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa.  

Asemakaavan muutoksen edetessä hankesuunnitelmaa päivitetään ja täydennetään 

tarpeellisilta osin. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa.  

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat suunnittelualue eli korttelit 17050 ja 17053 sekä lähiympäristöt. 

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutok-

sen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskuntaraken-

teeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, il-

mastoon, luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen.  
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Kaavoituksessa ja vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja 

tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetel-

min.  

Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 

Olemassa olevia selvityksiä ja suunnitelmia ovat mm.:  

- Laakakivi, Laajalahti (eteläinen) sekä Turvesuo asemakaavamuu-

tosalueiden luontoselvitykset, Ympäristötutkimus Yrjölä, 2013 

- Espoon kaupunki, tekninen keskus, Mankkaan Turvesuon itäosan 

esirakentaminen, Ramboll, 2015  

- Turvesuo, Espoo, Täyttömaa-alueen pilaantuneisuustutkimus, Ram-

boll, 2015 

- Turvesuon asemakaava-alueen hulevesiselvitys, Sito, 2016 

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 ja kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 

28.6. – 17.8.2021.  
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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 (Turvesuonristi, 120503). 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 

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

punkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 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 §) 

Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

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. 

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

Matias Rajala, puh. 040 636 8276  

Jenny Asanti, maisemasuunnittelu, puh. 043 824 4837 

Hannu Granberg, liikennesuunnittelu, puh. 043 825 1176 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 14.6.2021 

Torsti Hokkanen 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 

 

  

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


 

  11 (12) 
   
   
   
   
   

 

Kuvia valmisteluaineistosta 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat selvitykset ja suunnitelmat. 

- Alustavat havainnekuvat ja asemapiirros.  

 

 

Kuva. Alustava havainnekuva golfkeskuksen klubirakennuksen laajennuksesta kaakon suunnasta. 

 

 

Kuva. Alustava havainnekuva golfkeskuksen klubirakennuksen lyöntikatoksesta lounaan suunnasta. 
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Kuva. Alustava havainnekuva liikuntapaikkahankkeesta kaakon suunnasta.  

 

 

Kuva. Alustava asemapiirros liikuntapaikkahankkeesta etelän suunnasta.  

 


