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1. Tiivistelmä 

1.1. Alueen nykytila 

Historiallisen Kuninkaantien varrella sijaitseva Glomsbyn kylä (myöhempi suomennos 
Lommila) on yksi Espoon vanhimmista kylänpaikoista ja se on tunnettu jo 1490-lu-
vulla. Suunnittelualueella (korttelissa 64032) sijaitsee kaksi suojeltua rakennusta, 
joista toinen, Nedre Glomsin päärakennus, on yksi Espoon harvoista 1700-luvun al-
kupuolella rakennetuista asuinrakennuksista. Toinen alueella sijaitsevista asuinraken-
nuksista on rakennettu 1800-luvulla. Molemmat rakennukset on suojeltu voimassa 
olevassa asemakaavassa. Alueella sijaitsevat asuinrakennukset ovat huonossa kun-
nossa ja alueen pihapiiri on villiintynyt. Korttelialueella sijaitsee myös tyhjä rakennus-
paikka, johon on tarkoitus sijoittaa ravintolatoimintaa. Korttelin 64032 pysäköintipaikat 
on suunniteltu voimassa olevassa asemakaavassa toteutettavaksi korttelin pohjois-
reunaan. Nedre Glomsin risteysalue on kuitenkin toteutunut suunniteltua etelämmäs, 
jolloin pysäköintipaikat eivät enää mahdu suunniteltuun paikkaansa ja niille on tutkittu 
uusi paikka asemakaavan muutoksen yhteydessä.  

Korttelissa 64033 sijaitsee tällä hetkellä Motonetin liikekeskus ja sitä palvelevat pysä-
köintialueet. Pysäköintialueen laajennukseksi suunniteltu alue, Motonetin ja suojeltu-
jen rakennusten välissä on tällä hetkellä hiekkakenttää, jossa sijaitsee jätevesipump-
paamo. Kulku korttelialueille tapahtuu Nedre Glomsin katualueen kautta. Alueen län-
sipuolella virtaa Glomsinjoen arvokas virtavesi ja eteläpuolella kulkee vilkkaasti liiken-
nöity Espoontie, jonka liikennemäärä vuonna 2019 oli noin 18 000 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. 

1.2. Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden ravintolan toteutuminen lisäämällä 
pysäköintipaikkoja suunnittelualueelle. Asemakaavan muutoksessa alueelle on osoi-
tettu uusi autopaikkojen korttelialue (LPA). Pysäköintipaikat tulevat palvelemaan pää-
osin korttelia 64032 ja mahdollistavat sen käyttötarkoituksen mukaisen toteutumisen. 
LPA-alueen pysäköintipaikkoja on madollisuus osoittaa myös Motonetin käyttöön. 

Asemakaavan muutoksella myös nostetaan korttelin 64032 rakennusoikeutta 
200 k--m2. Rakennusoikeuden nostolla mahdollistetaan ravintolatoiminnan vaatimien 
tilojen toteutuminen korttelialueelle. Alueelle sijoittuvan ravintolayrittäjän tavoitteena 
on kunnostaa alueen suojelurakennukset uuteen käyttöön ja niihin on tavoitteena 
saada mm. käsityöläis- ja keramiikkapajatoimintaa sekä sesonkimyymälä. Suojelura-
kennusten kunnostaminen velvoitetaan alueelle laadittavassa tontinvuokrasopimuk-
sessa. Kaavamuutoksella myös laajennetaan aavistuksen korttelialueen kokoa, jolloin 
tontin hulevesien hallinta on helpommin toteutettavissa.  

Motonetin korttelialueella 64033 järjestellään alueen rakennusoikeuksia niin, että alu-
eelle on mahdollisuus toteuttaa uusi rengasvarasto. Korttelin kokonaisrakennusoi-
keus ei nouse, mutta alueelle sijoitetaan uusi rakennusala rengasvaraston rakenta-
mista varten ja sille osoitetaan rakennusoikeutta 200 k-m2. Rengasvarasto sijoittuu 
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korttelin maanalaisten tilojen yhteyteen, jolloin kellarikerrosta on osittain mahdollisuus 
hyödyntää uuden varaston käyttöön.  

Liikennejärjestelyjen osalta Nedre Glomsin katualue on osoitettu asemakaavan muu-
toksessa sen toteutuneeseen sijaintiin. Alueelle aikanaan laaditussa kunnallisteniikan 
yleissuunnitelmassa liittymä oli suunniteltu hieman pohjoisen suuntaan. Katujärjeste-
lyjen muutoksen seurauksena molempien korttelialueiden ja katualueiden rajoja on 
muutettu asemakaavan muutoksella. Nedre Glomsin liittymän ja uuden pysäköintialu-
een liikennejärjestelyjen toimivuus on varmistettu alueelle laaditun kunnallistekniikan 
yleissuunnitelman päivityksessä. 

Kaava-alueen pinta-ala on 39 359 m2. 

Alueen kokonaisrakennusoikeus on 5 870 k-m2. 

Rakennusoikeuden määrä kasvaa asemakaavan muutoksella 200 k-m2.  

Asemakaavan muutoksen seurauksena suojaviheralueen (EV) koko pienenee 
1 461 m2. 

1.3. Suunnittelun vaiheet 

Espoon kaupunginhallituksen kilpailukyky- ja elinkeinojaos myönsi 17.9.2018 Food-
world Oy:lle tontin varauspäätöksen kortteliin 64032 ravintolahankkeen sekä suojel-
tujen rakennusten suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten. 

Foodworld Oy:n suunnitteluvarausta jatkettiin elinkeino- ja kilpailukykyjaoston toi-
mesta 6.5.2019. 

Broman yhtiöt Oy jätti kaavamuutoshakemuksen Espoon kaupungille 3.4.2020 tontin 
ja pysäköintialueen uudelleenjärjestelyitä varten. 

Foodworld Oy jätti kaavamuutoshakemus Espoon kaupungille 2.6.2020 yhdessä kau-
pungin tonttiyksikön kanssa. Kaavamuutoshakemusten jälkeen asemakaavoitus 
käynnistettiin yhdessä ravintolahankkeen ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen 
kanssa. 

Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 
15.6.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.6.–25.8.2020. 

Foodworld Oy:n suunnitteluvarausta jatkettiin elinkeino- ja kilpailukykyjaoston toi-
mesta 10.8.2020 ja uudelleen 21.5.2021. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen alueelle laadittiin arkeolo-
ginen tarkkuusinventointi (Museovirasto, 2020) ja Lommilan asemakaavoituksen yh-
teydessä laadittua kunnallistekniikan yleissuunnitelmaa päivitettiin (Ramboll, 2021). 
Samassa yhteydessä alueelle laadittiin myös liikenneselvitys (Ramboll, 2021). 
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Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan 
muutosehdotuksen nähtäville 9.6.2021. 

Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.6.–17.8.2021. 

Kesän 2021 aikana suunnittelualueelle laadittiin luontolausunto ja vanhoihin raken-
nuksiin tehtiin lepakkotarkastus Luontotieto Keironin toimesta. Kesän ja syksyn 2021 
aikana suunnittelualueella tehtiin arkeologisia kaivauksia arkeologisen tarkkuusinven-
toinnin tulosten pohjalta Museoviraston toimesta.  

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen 9.12.2021. 

2. Lähtökohdat 

2.1. Suunnittelutilanne 

2.1.1. Maakuntakaava 

Voimassa olevat: 

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 25.8.2020 kolmella eri päätöksellä Uusi-
maa-kaavan 2050. Helsingin hallinto-oikeus kielsi välipäätöksellään 22.1.2021 val-
tuuston hyväksymispäätösten täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perus-
teella. 

24.9.2021 Uusimaa-kaava 2050 tuli pääosin voimaan eli niiltä osin kuin valitukset hy-
lättiin hallinto-oikeudessa. Aiemmista maakuntakaavoista jäi voimaan Natura 2000 -
alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin liittyviä merkintöjä. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi. 
Uusimaa kaavan kaavamääräyksestä osan, joka koski vähittäiskaupan suuryksiköi-
den koon alarajoja muualla kuin pääkaupunkiseudulla sijaitsevilla taajamatoimintojen 
kehittämisvyöhykkeillä. 4. vaihemaakuntakaavasta jäi voimaan kaavan tuulivoimara-
kaisu.  

Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen kehittämisvyöhyk-
keelle (kuva 1). Aluetta kehitetään tiiviinä asumisen, työpaikkojen ja palveluiden alu-
eena. Alueen länsipuolelle on osoitettu kaupan alue sekä joukkoliikenteen vaihto-
paikka (Lommila). Alueen eteläpuolella sijaitsee Espoonjoen valtakunnallisesti merkit-
tävä kulttuuriympäristö. 
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Kuva 1. Ote Uusimaa 2050 -kaavasta.  

 
2.1.2. Yleiskaava 

Voimassa olevat: 

Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I 
 
Kaava-alue käsittää pääosan kahdesta pohjoisimmasta suuralueesta. Kaava sai lain-
voiman vuonna 1997. 

Yleiskaavassa alue on varattu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET) (kuva 2). 
Alue varataan ensisijaisesti yhdyskuntateknisen huollon toimitiloja ja laitteita varten. 
Alue rajautuu pohjoisesta Glomsinjoen virkistysalueeseen (V), jonka läpi kulkee myös 
virkistysyhteystarve (Keskuspuisto–Nuuksio). Muilta osin alue rajautuu yleiskaavan 
mukaisiin tie- ja katualueisiin. 
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Kuva 2. Ote epävirallisesta Espoon yleiskaavojen yhdistelmästä. Espoon karttapalvelu. Suunnittelualue 
esitetty punaisella katkoviivalla. 

Vireillä olevat: 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava  

Suunnittelualueelle on valmisteltu uutta Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa, 
jonka kaavaehdotus oli nähtävillä 7.9.–20.10.2020 (kuva 3). Suunnittelualue oli mu-
kana yleiskaavassa, kunnes kaupunginhallitus rajasi sen pois hyväksymiskäsittelyyn 
edenneestä osasta 31.5.2021 päätöksellä.  
 
Vireillä olevassa yleiskaavassa suunnittelualue oli osoitettu elinkeinoelämän alueeksi. 
Yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti Lommilan aluetta kehitetään tulevaisuudessa 
monipuolisena työpaikkatoimintojen, tilaa vaativan kaupan sekä ympäristöhäiriötä ai-
heuttamattoman tuotantotoiminnan ja varastoinnin alueena. Lisäksi alue oli osoitettu 
tilaa vaativan erikoistavarakaupan alueeksi.  
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Kuva 3. Ote nähtävillä olleesta Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta. Espoon kaupun-
gin hankesivut. Suunnittelualue esitetty punaisella ympyrällä. 

2.1.3. Asemakaava 

Alueella on voimassa 630900 Nedre Gloms asemakaava (lainvoimainen 10.10.2012). 
Kortteli 64032 on osoitettu palvelurakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristön omi-
naispiirteet tulee säilyttää (P-1/S). Alueella saa sijaita julkisia ja/tai yksityisiä palve-
luita, kulttuuri-, kokoontumis-, näyttely- ja työtiloja, sekä näitä palvelevia liiketiloja. 
Alueelle ei saa sijoittaa hoito- tai oppilaistoksiin liittyviä palveluita. Uusien rakennus-
ten julkisivut, rakennusmateriaalit, väritys ja mittasuhteet on sovitettava yhteen koh-
demerkinnällä suojeltavaksi osoitettujen rakennusten kanssa. Alueella sijaitsee kaksi 
suojeltu rakennusta (sr-1) ja yksi rakentamaton rakennusala. Korttelin kokonaisraken-
nusoikeudeksi on osoitettu 470 k-m2 ja rakennusten suurin sallittu kerrosluku on yksi-
kaksi (I-II). Nedre Glomsin tilan pihapiirille on osoitettu merkintä (t-2), joka velvoittaa 
pihapiirin kasvillisuuden säilyttämisen ja kieltää pysäköintipaikkojen rakentamisen. 

Kortteli 64033 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (KL-1). Alueelle saa ra-
kentaa erikoiskaupan myymälätiloja sekä ravintola- ja vapaa-ajantoimintaa palvelevia 
tiloja. Korttelin kokonaisrakennusoikeudeksi on osoitettu 5 200 k-m2 ja rakennuksen 
suurin sallittu kerrosluku on yksi-kaksi (I-II). Lisäksi rakentamisen korkeutta on ohjattu 
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vesikaton korkeusluvuilla. Korttelit rajautuvat suojaviheralueeseen (EV). Laajennetta-
van pysäköintialueen kohdalle on varattu ohjeellinen alue hulevesien käsittelyä varten 
ja ohjeellinen ulkoilureitin varaus. Glomsinjoen molemmin puolin kulkee alueen osa, 
jolla olemassa oleva jokea reunustava puusto tulee säilyttää. Kortteli 64032 ja osa 
suojaviheralueesta on osoitettu muinaisjäännösalueeksi. 

2.1.4. Rakennusjärjestys 

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). Ra-
kennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

2.1.5. Tonttijako 

Kaava-alueelle on laadittu tonttijako. Tonttijako muuttuu asemakaavan muutoksen 
seurauksena. Tonttijaon muutos laaditaan asemakaavan muutoksen saatua lainvoi-
man. 

2.1.6. Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. 

2.1.7. Muut suunnitelmat ja päätökset 

Espoon kaupunginhallituksen kilpailukyky- ja elinkeinojaos myönsi 17.9.2018 Food-
world Oy:lle tontin varauspäätöksen kortteliin 64032 ravintolahankkeen sekä suojeltu-
jen rakennusten suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten. 

2.1.8. Pohjakartta 

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen laatima 
ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset. 

2.2. Selvitys alueesta 

2.2.1. Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue sijaitsee n. 1,5 km Espoon asemalta pohjoiseen, valtakunnallisesti mer-
kittävien liikenneväylien risteyksessä, Lommilassa. Pohjoispuolella aluetta rajaavat 
Kehä III ja Nupurintie, idässä ja etelässä Espoontie ja lännessä Glomsinjoki. Jokea 
reunustava viheralue on osa Espoonjokilaaksosta Oittaan suuntaan jatkuvaa viheryh-
teyttä. 

Korttelissa 64032 sijaitsee Nedre Glomsin tilan vanha päärakennus 1700-luvun alku-
puolelta pihapiireineen, sekä uudempi, 1800-luvulla rakennettu asuinrakennus. Mo-
lemmat rakennukset on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa. Alueen asuin-
rakennukset ovat huonossa kunnossa ja pihapiiri on villiintynyt.  

Korttelissa 64033 sijaitsee Motonetin liikekeskus pysäköintipaikkoineen ja sen liiketoi-
mintaa kytkeytyvä polttoainejakeluasema. 
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2.2.2. Maanomistus 

Kortteli 64032 vanhoine suojelurakennuksineen ja pihapiireineen ovat Espoon kau-
pungin omistuksessa (kuva 4). Motonetin liikekeskuksen korttelialue on Broman 
Group kiinteistöjen omistuksessa. Glomsinjoki suoja-alueineen, sekä ympäröivät ka-
tualueet ovat Espoon kaupungin omistuksessa. 

 
Kuva 4. Ote maanomistuskartasta. Espoon kaupungin omistamat alueet on osoitettu vaaleanpunaisella. 
Espoon karttapalvelu. 

2.2.3. Rakennettu ympäristö 

Maankäyttö 

Kaava-alue on osittain rakentunut Motonetin liikekeskuksen myötä. Aluetta ympäröi-
vät suuret liikenneväylät. Nedre Glomsin vanhan päärakennuksen lähiympäristö on 
jäänyt vajaakäytölle, ja pihapiiri on ollut pitkään hoitamaton alueen uudemman, 1950-
luvulla rakennetun asuinrakennuksen palon myötä. Alueen läheisyydessä sijaitsee 
paljon tilaa vaativan kaupan ja erikoistavarakaupan myymälöitä mm. Gigantti, Jysk ja 
Ikea. Lisäksi Lommilan alueella sijaitsee teollisuustoimintaa mm. autokatsastusta ja 
autopesua.  
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Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Kaavamuutosalueen suurin työllistäjä on Motonetin liikekeskus. Alueen läheisyy-
dessä sijaitsee paljon työpaikkoja. Lähialueen tilaa vaativat kaupat ja erikoistavara-
kaupat ovat hyvin työllistäviä.  

Yhdyskuntarakenne 

Seudullisesti kaava-alue sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien varrelle. 

Paikallisesti kaava-alue on osa Espoon keskusta ja sijoittuu kaupunkikeskuksen poh-
joiselle rajavyöhykkeelle. 

Kaupunki-/taajamakuva 

Kaava-alueen ilmettä leimaa vahvasti alueen sijainti vilkkaasti liikennöityjen väylien 
keskellä. Alueen kaupunkikuva tällä hetkellä on hajanainen.  

Alue kuuluu Espoonjokilaakson reuna-alueeseen. Kuitenkin yhteys ympäröivään mai-
semaan ja kaupunkiin on heikko johtuen alueen sijainnista vilkkaiden liikenneväylien 
keskellä. Toiminnallinen yhteys Espoonjokilaaksoon on Glomsinjokilaakson virkistys-
reittien varassa. Jokilaaksossa sijaitsee ulkoilureittiyhteys, joka jatkuu Oittaan kautta 
aina Nuuksioon asti. 

Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Suunnittelualue rajautuu eteläosasta Espoontiehen, itäosasta Nupurintiehen sekä 
pohjoispuolelta Kehä III:n tiealueeseen (kuva 6). Välittömästi suunnittelualueen koil-
lispuolella sijaitsee vilkasliikenteinen liikennevalo-ohjattu liittymä, joka yhdistää Es-
poontien, Nupurintien, Kunnarlantien ja Turuntien. Lisäksi alueen länsipuolella on 
asemakaavoitettu Glomsinjoentie, joka kuuluu osaksi Lommilan alueen katuverkkoa. 
Glomsinjoentietä, kuten muitakaan Lommilan kaava-alueen katuja ei ole rakennettu. 
Kehä III on luokitukseltaan kehätie. Espoontie, Nupurintie, Kunnarlantie ja Turuntie 
ovat pääkatuja.  

Espoontie, Turuntie ja Nupurintie kuuluvat suurten erikoiskuljetusten reitteihin, joiden 
mitoitus korkeuden ja leveyden osalta on 7 x 7 metriä mitoituspituuden ollessa 40 
metriä.  

Suunnittelualueeseen kulkuyhteytenä toimivan Espoontien nykyinen liikennemäärä 
vuodelta 2019 on noin 17 900 ajoneuvoa vuorokaudessa, kun taas vuonna 2050 lii-
kennemäärän on ennustettu kasvavan noin 38 000 ajoneuvoon vuorokaudessa (kuva 
5). Vastaavat luvut koillispuolen liittymän osalta ovat Turuntien suuntaan 15 300 ja 
21 000, Kunnarlantien suuntaan 14 000 ja 32 000 sekä Nupurintien suuntaan 17 900 
ja 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suunnittelualueen pohjoispuolella Kehä III:lla 
nykyliikennemäärä on noin 45 500 ja sen on ennustettu kasvavan vuoteen 2050 men-
nessä noin 53 000 ajoneuvoon vuorokaudessa ja Nupurintiellä 5 600 ja 9 000 
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ajoneuvoa vuorokaudessa. Ikealle johtavan Kirskupakka-kadun liikennemäärä 
vuonna 2019 oli noin 5 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ennusteliikennemäärää ka-
dulle ei ole. 

 
Kuva 5. Nyky- (v. 2019) ja ennusteliikennemäärät (v. 2050) suunnittelualueen ympäristössä. 

Alueelle johtavalla Espoontiellä on nykytilanteessa erilliset kääntyvien kaistat Nedre 
Gloms -kadulle sekä koillisen että lounaan suunnasta. Espoontien ja Nedre Glomsin 
välinen liittymä on valo-ohjaamaton. Liittymä on tunnistettu nykytilanteessa haasta-
vaksi etenkin Nedre Glomsin kadulta koilliseen käännyttäessä.  
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Kuva 6. Suunnittelualueen sijainti ajoneuvo- ja raideliikenteen tavoiteverkossa. 

Jalankulku ja pyöräily 

Suunnittelualuetta ympäröivien katujen varsilla kulkee yhdistetyt jalankulku- ja pyörä-
tiet Kehä III:a lukuun ottamatta (kuva 7). Espoontiellä jalankulku- ja pyörätie kulkee 
toisella puolella kuin suunnittelualue, mutta tontille on järjestetty kulku keskisaarek-
keellisen suojatien kautta aivan tonttiliittymän läheisyydestä.  

Alueen jalankulku- ja pyörätieverkko on kattava, mutta suuriliikenteiset ja laajat tie- ja 
katualueet tekevät jalankulusta ja pyöräilystä alisteisen. Tämä johtaa ympäristössä 
sekä useisiin alikulkuihin että valo-ohjaamattomiin suojatieylityksiin vilkasliikenteisten 
katujen yli. 
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Kuva 7. Suunnittelualueen sijainti jalankulun ja pyöräilyn tavoiteverkossa. 

Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Suunnittelualueella liikennöivä ajoneuvoliikenne käyttää Espoontieltä erkanevaa 
Nedre Glomsin katua, joka on noin 40 metriä pitkä suunnittelualueen tontteihin ja osit-
tain ajantasaisen asemakaavan EV-alueelle rajoittuva katu. Kadulla on kolme kaistaa, 
joista yksi on tarkoitettu sisäänajoon ja kaksi ulosajoon. 

Katu ja sen tonttiliittymä on aikoinaan toteutettu hieman eri paikkaan, kuin ajantasai-
sessa asemakaavassa on osoitettu. Nedre Gloms-kadun eteläisin, koilliseen käänty-
vien kaista on esimerkiksi lähes kokonaan suunnittelualueella olevan P-1-korttelin si-
sällä. Yli puolet ajantasaisen asemakaavan mukaisesta katualueesta on käytössä 
Motonetin pysäköintipaikkoihin ja sisäisiin ajoyhteyksiin. 
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Joukkoliikenne 

Suunnittelualueen ympäristössä on kattava joukkoliikenteen verkko (kuva 8). Lähim-
mät pysäkit ovat noin 300 metrin päässä olevat Ikea Espoo, Fallåker ja Bembölen-
silta. Lisäksi Kehä III:n pohjoispuolella on Ylämyllyntie-pysäkkipari. Pysäkeiltä on yh-
teydet Espoon sisäisten yhteyksien lisäksi myös Vantaalle ja Helsinkiin. Lähin juna-
asema on noin 2,5 kilometrin päässä oleva Espoon asema, jonne suunnittelualueen 
lähipysäkeiltä on tiheä vuoroväli. 

 
Kuva 8. Joukkoliikenteen pysäkit sekä niillä liikennöivät linjat (HSL 2021). 

Liikenneturvallisuus 

Suunnittelualuetta ympäröivällä liikenneverkolla on sattunut viimeisen 10 vuoden  
(2010–2020) aikana 39 liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 25 kpl on poliisin 
kirjaamia ja 14 kpl pelastuslaitoksen. Tiedot on kerätty Destian iLiitu-järjestelmästä. 
 
Onnettomuustietojen rajauksena käytettiin Espoontietä suunnittelualueeseen rajautu- 
valta osalta sekä koillispuolen valo-ohjattua liittymää. Suurin osa onnettomuuksista  
on tapahtunut liikennevalo-ohjatussa liittymässä tai Espoontien suoralla osuudella. 
Nedre Glomsin ja Espoontien välisessä liittymässä on sattunut kaksi onnettomuutta.  
Molemmat onnettomuudet johtuivat tontilta kääntymisestä Espoontietä tulevan ajo-
neuvon eteen. Onnettomuudet ovat jakaantuneet tasaisesti 10 vuoden tarkastelujak-
solle. 
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Palvelut 

Kaava-alueella sijaitsee Motonetin myötä erikoistavarakaupan myymälä. Alueen lä-
heisyydessä on useita muitakin tilaa vaativan kaupan ja erikoistavarakaupan palve-
luita. Lisäksi alueen läheisyydessä sijaitsee useita pieniä ravintolapalveluita ja teolli-
suustoimintaa.  

Julkisista palveluista lähimpänä suunnittelualuetta, n. 500–800 metrin päässä sijaitse-
vat Fallåkerin päiväkoti ja Bemböle skola. Jorvin sairaala sijaitsee n. 1,3 km suunnit-
telualueen itäpuolella.  

Yhdyskuntatekninen huolto 

Suunnittelualueella on valmiiksi rakennettu kunnallistekniikka. Vanhoja suojeluraken-
nuksia ei ole kuitenkaan liitetty alueen vesihuolto- ja jätevesiverkkoon. Asemakaava-
työn aikana suunnittelualueelle laadittiin kunnallistekniikan yleissuunnitelman päivitys, 
jossa tarkasteltiin vesihuollon ja hulevesien kokonaisuutta ja päivitystarpeita. 

Alueen hulevedet johtuvat pääosin maanpintaa pitkin kohti jokea. Korttelin 64033 län-
sireunalle on toteutettu hulevesien viivytysrakenteita.  

2.2.4. Luonnonolosuhteet 

Kaava-alue sijoittuu vanhaan joki- ja peltomaisemaan, jonka pellot ovat vuosikym-
menten saatossa rakentuneet. Vanhojen asuinrakennusten pohjoispuolella sijainnut 
pelto häviää vanhoista kartoista vuosin 1975–1981 välillä. Jokiuoma on pysynyt pää-
osin samoilla sijainneilla ainakin 1800-luvun lopulta saakka.  

Kaava-alueen merkittävin luonnonarvo on luonnontilaisessa uomassa virtaava Glom-
sinjoki (Glomsån) rehevine lehto- ja tervaleppäkorpirantoineen. Glomsinjoki on tun-
nistettu arvokkaaksi virtavedeksi. Glomsinjoki on kalataloudellisesti arvokas virtavesi, 
jossa on tavattu uhanalaiseksi luokiteltua meritaimenkantaa. Kalataloudellisesti ar-
vokkaimmat vesistökohdat sijoittuvat kaava-alueen etelä- ja pohjoispuolelle. Myös 
muut Glomsinjoen arvokohteet, kuten äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun purohyr-
rän elinympäristö, sijoittuvat kaava-alueen ulkopuolelle joen yläjuoksulle. Glomsin-
joen rannalla kasvaa rehevää, paikoin kosteaa lehtomaista lehtipuu- ja ruohokasvilli-
suutta. 

Ekologinen yhteys Lommilasta ympäröiville alueille on heikko, sillä liikenneväylät jär-
jestelyineen katkaisevat yhteyden tehokkaasti. Aluetta lähimmät liito-oravahavainnot 
sijoittuvat Kehä III:n pohjoispuolelle Alamyllynkallion alueelle vajaan 400 m päähän 
suunnittelualueesta. Kehä III, Turuntie ja Espoontie muodostavat leveät avoimet alu-
eet, joiden ylitys liito-oravalle on lähes mahdotonta. Alueelle laaditun luontoselvityk-
sen (Keiron, 2021) perusteella alueella ei tehty liito-oravahavaintoja.  

Glomsinjoen varsi on todennäköisesti lepakoille tärkeä ekologinen yhteys. Se on 
mahdollisesti myös liito-oravan käyttämä, joskin puustoinen yhteys on tieväylien ja 
puuston vähyyden takia katkonainen ja paikoin heikko. Glomsinjoki ja sen varren 
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puusto tulee huomioida tärkeänä ekologisena yhteytenä, johon ei tule kohdistaa lisää 
kielteisiä ympäristövaikutuksia. Suunnittelualueen rakennuksiin tehtiin lepakkotarkas-
tus kesällä 2021. Sisätilatarkastuksessa ei havaittu merkkejä lepakoiden lisääntymis- 
ja levähdyspaikasta. Molemmissa rakennuksissa on kuitenkin runsaasti mahdollisia 
piilopaikkoja, joita ei voida tutkia ilman rakenteiden avaamista. Talojen pihapiirissä 
liikkuu lepakoita yön aikana saalistelemassa, mutta ainakin seurantajakson aikana ne 
tulivat todennäköisesti alueelle kauempaa. Rakennusten lisäksi pihapiirissä on van-
hoja puita, joissa myös voi olla lepakoille soveltuvia päiväpiiloja. 

Glomsinjoen uoma on maaperältään pehmeää savimaata, jossa rakentaminen on 
vaikeaa ja paaluperustusta vaativaa (rakennettavuusluokka 4). Lähempänä Espoon-
tietä maaperä muuttuu paremmin rakennettavaksi moreenimaaksi, jonka päällä on 
ohut kerros silttiä tai savea (rakennettavuusluokka 2).  

Korttelin 64032 keskiosassa on jäänteitä vanhasta pihapiiristä. Alueella kasvaa suuria 
lehtipuita ja muuta vanhan pihapiirin kasvillisuutta. Alue on ollut pitkään hoitamaton. 

2.2.5. Suojelukohteet 

Kaavamuutosalueella sijaitseva Nedre Glomsin päärakennus on yksi Espoon har-
voista 1700-luvun alkupuolelle ajoitetuista asuinrakennuksista. Ulkohahmoltaan ja jul-
kisivuiltaan se on säilynyt varsin hyvin alkuperäisessä asussaan. Pitkänurkkaisessa 
hirsirakennuksessa on luonnonkiviperustukset ja sen julkisivut on verhoiltu vaihtele-
van levyisellä, punamullan värisellä peiterimalaudoituksella. Pihapiirissä on myös uu-
dempi asuinrakennus, joka on todennäköisesti valmistunut 1800-luvulla ja johon on 
myöhemmin, mahdollisesti 1950-luvulla, lisätty korkea poikkipääty. Alueella sijaitse-
vat suojelurakennukset on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa sr-merkin-
nällä. Kiinteistö on rajattu Espoontien suuntaan kivimuurilla, jolla on kulttuurihistorialli-
sia arvoja. 

Suunnittelualueesta noin puolet on voimassa olevassa asemakaavassa esitetty kiin-
teäksi muinaisjäännösalueeksi (sm) (kuva 9). Espoo Glomsby (Lommila) Gloms on 
historiallisen ajan kylänpaikka. Vuoden 1540 maakirjan mukaan Glomsbyssä oli neljä 
taloa, joista Lövkulla-niminen talo sijaitsi hieman etäämmällä varsinaisen kylätontin 
ulkopuolella. Glomsin talo on jakaantunut myöhemmin Nedre ja Övre Glomsiksi, joi-
den välissä kulkenut tie yhdistettiin sittemmin Kehä III:n linjaukseen. Linjausta suoris-
tettaessa tie sai nimekseen Espoontie. Pieni osa vanhemmasta tielinjauksesta kivi-
holvisiltoineen on säilynyt Nedre Glomsin eteläpuolella. 

Asemakaavatyön aikana alueelle laadittiin arkeologinen tarkkuusinventointi (Museovi-
rasto, 2020), jossa selvitettiin muinaisjäännösalueen laajuutta koekaivauksien avulla. 
Koekuopituksen perusteella ainoa kohta, josta havaittiin kulttuurikerroksia, sijaitsee 
Nedre Glomsin 1700-luvulta peräisin olevan rakennuksen itä- ja pohjoispuolella (kuva 
10). Talon itäpuolella oli kahdessa koekuopassa mahdollisesti vanhempaan asutuk-
seen liittyviä jäänteitä. Kuopassa nro 18 yksi kivi ja sen vierellä maatuneita puuraken-
teita, löytönä kuopasta oli reunoista nyrhitty ikkunalaisin pala. Kuopassa nro 17 oli 
palaneiden kivien ja tiilimurun muodostama maakerros, jonka paksuus oli noin 10 cm. 
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Kuva 9. Kuvassa punaisella värityksellä esitetty muinaisjäännösrekisterin mukaiset kiinteät muinaisjään-
nösalueet. 

 
Kuva 10. Alueelle laaditun tarkkuusinventoinnin tulokset ja ehdotettu muinaisjäännösalueen rajaus. 
Nedre Gloms arkeologinen tarkkuusinventointi, Museovirasto 2020. 
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Tarkkuusinventoinnin jälkeen Espoon kaupunginmuseo ja Museoviraston Kulttuu-
riympäristöpalvelut-osasto edellyttivät alueen tutkimista arkeologisesti. Hankkeen yh-
teydessä käytiin Muinaismuistolain 13§ mukainen viranomaisneuvottelu 12.1.2021. 
Espoon Lommilassa, muinaisjäännöskohteessa Glomsby (Lommila) Glomsin kyläton-
tilla, Nedre Glomsin alueella tehtiin kaavoituksen vuoksi arkeologisia koekaivauksia ja 
kaivauksia kesä-heinäkuussa ja syys-lokakuussa 2021. 
 

2.2.6. Ympäristön häiriötekijät 

Suunnittelualue sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen liikenneväylien, Espoontien, Nupurin-
tien ja Kehä III:n puristuksessa. Alueella kantautuu liikennemelua useasta suunnasta. 
Nykyliikennemäärillä kortteleiden 64032 ja 64033 päivämelutasot ovat n. 60-70 dB 
(kuva 11). Alueen melutasot eivät täytä valtioneuvoston ohjearvoja asumisen ulko-
oleskelualueille. Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taaja-
mien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on 
ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason 
(LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Alueen 
melutasot ovat vaikeasti ratkaistavissa myös rakenteellisella melunsuojauksella. Alue 
ei näin ollen sovellu asumiseen, eikä hoito- ja oppilaitostoimintaan.   
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Kuva 11. Ote tarkkuudeltaan suurpiirteisestä melukartasta, jossa näkyvät meluvyöhykkeet alueen nyky-
liikennemäärillä. Espoon kaupunki. Tummempi oranssi kuvaa melutasoa 65-70 dB ja vaaleampi meluta-
soa 60-65 dB. 

3. Asemakaavan tavoitteet 

3.1. Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Lommilan alueen seudullisena tavoitteena on kehittää aluetta maakunnalliseksi kau-
pan alueeksi, joka tukee Espoon keskuksen palvelutarjontaa. Suunnittelualueen län-
sipuolella sijaitseva Lommilan voimassa oleva asemakaava mahdollistaa suuren ko-
koluokan kauppakeskuksen sijoittumisen alueelle. Alueen palvelutarjonta on tällä het-
kellä jo melko monipuolinen, joskin päivittäistavarakaupoista on pulaa. Suunnittelu-
alueen itäpuolella on voimassa Bellintien asemakaava, joka mahdollistaa päivittäista-
varakaupan toteuttamisen. Vireillä olevassa yleiskaavassa Lommilan alue on koko-
naisuudessaan esitetty elinkeinoelämän alueeksi, jota kehitetään monipuolisten työ-
paikkatoimintojen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotantotoiminnan alu-
eena. 

3.2. Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa ravintolan toteutuminen lisää-
mällä pysäköintipaikkoja suunnittelualueelle ja nostamalla korttelin rakennusoikeutta. 
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Alueelle sijoittuvan uuden ravintolan myötä tavoitteena on, että alueella sijaitsevat 
huonokuntoiset suojelurakennukset saadaan jälleen kunnostettua ja ylläpidon piiriin 
ja alueen rehevöitynyt pihapiiri saadaan siistittyä. Tavoitteena on, että nykyisin jäsen-
tymätön ja osittain piiloon jäänyt historiallinen alue saadaan jälleen osaksi kaupunki-
rakennetta ja kaupunkikuvaa, joka luo ajallista kerroksellisuutta uudempien liikera-
kennusten viereen. Uuden ravintolan ja Motonetin rengasvaraston myötä alueen pal-
velutarjonta lisääntyy. Lisäksi suojelurakennuksiin on tavoitteena saada mm. käsityö-
läis- ja keramiikkapajatoimintaa sekä sesonkimyymälä, jolloin ne muodostavat histori-
allisen kokonaisuuden yhdessä Bembölen kaffestugan ja Glimsin talomuseon 
kanssa. Nedre Glomsin katualueen uusilla järjestelyillä pyritään parantamaan liiken-
teen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta. 

Tavoitteena on huomioida ja turvata Glomsinjoen luontoarvot sekä vanhojen raken-
nusten pihapiirin säilyminen. 

3.3. Osallisten tavoitteet 

Asukasmielipiteet: 

Nedre Glomsin osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.6.–25.8.2020 
MRA 30 §:n mukaisesti.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kaksi mielipidettä, joista toinen saapui 
kaavamuutoksessa osittain mukana olevalta Motonetiltä ja toinen alueen vieressä si-
jaitsevalta Ikean liikekeskukselta. Molemmissa mielipiteissä oltiin huolissaan alueen 
liikenneratkaisuista ja toivottiin niihin liittyen lisäselvityksiä seuraavassa kaavavai-
heessa. 

Kaavaehdotus oli nähtävillä 28.6.–17.8.2021. Ehdotuksen nähtävilläoloaikana ei 
saatu yhtään asukasmuistutusta. 

4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Yleisperustelu ja kuvaus 

Asemakaava vastaa maakunnallisia ja yleiskaavallisia tavoitteita alueen osoittami-
sesta elinkeinoelämän toimintoja varten. Asemakaava-aluetta ja sen ympäristöä kehi-
tetään laadukkaana kaupallisen rakentamisen kohteena osana Espoon keskuksen 
lähialuetta. 

Asemakaavalla mahdollistetaan liike- ja palvelurakennusten rakentaminen, kulttuuri-
historiallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttäminen ja uudelleen käyttö ns. Lommi-
lan kolmion kärjessä sekä varaudutaan tarvittavien uusien liikennejärjestelyiden to-
teutukseen. 

Kaava-aluetta rajaa laaja yhtenäinen vihervyöhyke, Glomsinjokilaakso, joka toimii tär-
keänä seudullisena ulkoiluyhteytenä Espoon keskuksen ja Espoonjokilaakson sekä 
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Oittaan ulkoilu- ja virkistysalueiden välillä. Glomsinjoella on paikallista virkistyksellistä 
merkitystä. Nykyinen viheryhteys säilytetään. 

Liikenteellisesti alue liittyy olevaan katuverkkoon Espoontielle. 

4.2. Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 39 359 m2. Korttelialueiksi on osoitettu 
17 066 m2. Suojaviheralueeksi on osoitettu 8 294 m2. Loput 13 998 m2 kaava-alu-
eesta on osoitettu katualueeksi. Asemakaavan muutoksella suojaviheralueesta (EV) 
muuttuu 1 461 m2 korttelialueeksi. 

Kokonaiskerrosala on 5 870 k-m2. 

Rakennusoikeuden määrä kasvaa asemakaavan muutoksella 200 k-m2.  

Uuden asemakaavan osuus on 8 518 m2. 

4.3. Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1. Maankäyttö 

Korttelialueet 

Kaavamuutoksen kohteena oleva kortteli 64032 on osoitettu asemakaavassa liikera-
kennusten korttelialueeksi, jolla ympäristön ominaispiirteet tulee säilyttää (KL-1). Alu-
eelle saa lisäksi sijoittaa toimisto-, näyttely- ja harrastetiloja. 

Uudelle ravintolarakennukselle on osoitettu rakennusoikeutta 450 k-m2. Korttelialu-
eella sijoittuvan uuden ravintolarakennuksen ulkoasu ja mittasuhteet on sovitettava 
yhteen suojeltavaksi osoitettujen rakennusten kanssa. Julkisivumateriaalina tulee 
käyttää puuta. Erillisiä vesikaton yläpuolelle nousevia konehuoneita ei sallita. 

Korttelialueella pihan ilmeen tulee olla vehreä. Piha-alue tulee suunnitella ja toteuttaa 
yhtenäisenä kokonaisuutena mahdollisesta tonttijaosta riippumatta. Rakentamatta 
jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuteinä tai oleskeluun, on istutettava ja maisemal-
lisesti arvokkaat puut tulee säilyttää. Korttelialue tulee rajata Espoontien suuntaan 
ensisijaisesti istutuksin. Jos korttelialue rajataan aidalla, aidan materiaali ja ilme tulee 
sovittaa vanhan pihapiirin ominaispiirteisiin. 

Motonetin kortteli 64033 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoit-
taa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikön. Alueelle ei saa sijoittaa 
muun erikoistavaran kaupan tai päivittäistavarakaupan myymälätiloja.  Alueelle saa 
rakentaa polttoaineen jakeluaseman ja huoltoasematoimintaan liittyviä tiloja enintään 
30 % asemakaavaan merkitystä rakennusoikeudesta. Kaupan säätelyä koskeva lain-
säädäntö on muuttunut 1.5.2017 siten, että vähittäiskaupan suuryksikkö on yli 4000 
k-m2 myymälä, jonka kokorajan jälkeen kaikki vähittäiskauppa on erityisen ohjauksen 
piirissä. Kaava mahdollistaa 5000 k-m2 liikerakennuksen. Kyse on siis vähittäiskau-
pan suuryksiköstä, jonka merkitä ympäristöministeriön merkkipäätöksen mukaan on 
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KM. Motonetin liikekeskusta on kaavanmukaisesti mahdollisuus laajentaa Espoontien 
varteen. Alueella on käyttämätöntä rakennusoikeutta. Rakennusoikeudesta 200 k-m2 
on osoitettu uuden rakennettavan rengasvaraston käyttöön. Rengasvarasto sijoittuu 
olemassa olevan pysäköintialueen keskelle, korttelin maanalaisten tilojen yhteyteen, 
jolloin kellarikerrosta on osittain mahdollisuus hyödyntää uuden varaston käyttöön. 
Korttelin rakennusten rakentamista on ohjattu voimassa olevan asemakaavan tapaan 
ylimmän vesikattokorkeuden mukaan. Rakentamisen ja ympäristön laatua koskevat 
määräykset ovat myös voimassa olevan asemakaavan mukaiset, joka tarkoittaa, että 
rakennusten julkisivuja tulee jäsennellä julkisivumateriaalein, -värein ja eri rakennus-
osilla siten, että muodostuu kaupunkikuvallisesti vaihtelevaa ympäristöä. 

Uusi pysäköintialue on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi 64032 (LPA). Pysä-
köintialue on osoitettu kortteleiden 64032 ja 64033 käyttöön.  

Viheralueet 

Glomsinjoen varsi on osoitettu kokonaisuudessaan suojaviheralueeksi, joka tulee säi-
lyttää siten, että joen luontoarvot eivät vaarannu (EV/s). Suojaviheralueen leveys joen 
varrella vaihtelee 20–50 metrin välillä. Suojaviheralue ylettyy myös kaava-alueen ul-
kopuolelle, joen toiselle puolelle. Suojaviheralueen ekologista tilaa, toimintaa ekologi-
sena yhteytenä, reunakasvillisuutta tai virtaavan veden laatua ei saa vaarantaa.  

Muut alueet 

Glomsinjoki on osoitettu asemakaavassa ohjeellisena vesialueena (w-1), jolla ei saa 
suorittaa sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä. Alueella saa kuitenkin suorittaa 
toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen suojeluarvon säilyttämiseksi. Alueelle saa sijoit-
taa ulkoilureitistöihin liittyviä siltarakenteita, jotka eivät vaadi uomaan rakentamista 
eivätkä heikennä puroluontoa tai veden laatua. 

Espoontie sekä Nedre Glomsin liittymäalue on osoitettu kaavan mukaisiksi katualu-
eiksi. Katualueiden liikennejärjestelyistä on kerrottu lisää kappaleessa 4.3.2. 

4.3.2. Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Ajoneuvoliikenne tulee myös jatkossa käyttämään nykyistä Nedre Gloms -katua, joka 
tulee toimimaan ainoana asiakasliikenteen ajoyhteytenä suunnittelualueelle. Nedre 
Gloms -kadun lisäksi ravintolahankkeelle osoitetaan huoltoliikenteelle liittymä suo-
raan Espoontieltä. Liittymä sijoittuu likimain samaan paikkaan nykyisen tonttiliittymän 
kanssa. Liittymä toimi aiemmin tontilla sijainneen asuinrakennuksen tonttiliittymänä. 

Suunnittelualueen ympäristön kaduille on tehty kunnallistekniikan yleissuunnitelma 
(Ramboll 2013), jonka mukaiset katujärjestelyt muuttaisivat toteutuessaan alueen lii-
kenneverkkoa oleellisesti. Suurimmat muutokset suunnittelualueen läheisyydessä tu-
lisivat olemaan kaistojen lukumäärissä. Tulevat muutokset katuihin voidaan toteuttaa 
nykyisillä katualueilla, joten niiltä osin suunnitelmat eivät vaikuta kaavamuutosalueen 
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tilavarauksiin. Nedre Glomsin ja Espoontien välistä liittymäaluetta jouduttaneen tule-
vaisuudessa muokkaamaan Espoontien kaistajärjestelyiden muuttuessa, mutta muu-
tokset pystytään tekemään katualueen puitteissa. Kaavan liitemateriaalina olevassa 
katukartassa (liite 3) ympäristön katujärjestelyt on osoitettu edellä mainitun Lommilan 
kunnallistekniikan yleissuunnitelman mukaisesti. 

Alueelle myöhemmin tehtävien katusuunnitelmien yhteydessä tarvittaville liikenne-
muodoille tullaan varaamaan niiden tarvitsema tila. Ajoneuvoliikenteelle kaistoja lisä-
tään, kävely- ja pyöräteitä sekä niiden yhteyksiä ympäröivään verkkoon parannetaan. 
Alueelle kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa osoitettua pikaraitiotietä ei voida lin-
jata esitetyllä tavalla tontin ja Kehä III:n välistä, vaan alustavasti sen on ajateltu kulke-
van Espoontien ajoradalla ja siitä eteenpäin kohti Bellintietä ja Jorvia.  

Kaavoitustyön yhteydessä on tehty liikenneselvitys (Ramboll 2021), jossa laadittiin 
päivitetty liikenne-ennuste nykytilanteeseen ja vuoden 2040 tilanteeseen. Liikenteel-
listä toimivuutta tutkittiin simuloinneilla, joiden avulla selvitettiin liikennevalo-ohjaus-
tarve, sekä määritettiin kaistapituudet. Lisäksi suunnittelualueen sisäistä liikennettä ja 
sen toimivuutta on tutkittu ajouratarkasteluin (Ramboll 2021). Liikenneselvityksestä ja 
ajouratarkasteluista on kerrottu tarkemmin kappaleessa 5.2. Vaikutukset liikenteen ja 
teknisen huollon järjestämiseen. 

Jalankulku ja pyöräily 

Alueen kävely- ja pyöräliikenne pysyy kaavamuutoksen osalta likimain ennallaan. 
Tontin sisäisiin järjestelyihin tulee muutoksia, mutta suuressa mittakaavassa muutok-
set tulevat jäämään vähäiseksi. Myöhemmin alueen laajemmalle liikenneverkolle teh-
tävissä katusuunnitelmissa myös kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin tullaan kiinnittämään 
huomiota erityisesti sujuvuuden ja turvallisuuden näkökulmista. Alueen ajantasaisissa 
asemakaavoissa on riittävät katualueiden varaukset, joten tarvittavat muutokset lii-
kenneverkkoon kävelyn ja pyöräilyn osalta on mahdollista tehdä ilman tulevaisuuden 
kaavamuutoksia. Tämä kaavamuutos ei myöskään estä tai rajoita ympäröivän alueen 
myöhempiä suunnitelmia tai niiden toteuttamista.  

Kaavamuutoksessa pysäköintiin osoitetulta LPA-korttelialueelta on osoitettu kaksi 
reittiyhteyttä ravintolakorttelille. Korttelin pohjoisimman olemassa olevan rakennuksen 
ja pysäköintialueen välistä on linjattu kävelyn ja pyöräilyn yhteys kohti Glomsinjoen 
tulevaa siltaylitystä varten, jota ei tässä kaavamuutoksessa ole tarkemmin suunni-
teltu. 

Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Suunnittelualueelle suuntautuva liikenne tulee käyttämään jatkossakin pääosin Nedre 
Gloms -katua, jota käyttää ravintolan asiakkaiden lisäksi Motonetin asiakas- ja huolto-
liikenne. Nedre Gloms -kadun luoteisosasta on kulku LPA-alueelle, joka on kaavassa 
osoitettu ravintolakorttelin ja Motonetin käyttöön. Ravintolakorttelin huoltoliikennettä 
varten on sallittu huoltoliittymä suoraan Espoontieltä, koska Nedre Gloms –tilan van-
han pihapiirin halutaan suojella eikä ajoa siten voida sallia sen läpi ravintolalle. 
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Liittymän sijainti tulee olemaan likimain sama, kuin olemassa oleva ja aiemmin tontilla 
sijainneen asuintalon tonttiliittymä. Huoltoajoliittymä tulee toteuttaa niin, ettei sitä 
käytä muut kuin huoltoajoon tarkoitetut ajoneuvot. Huoltoliittymää on mahdollista lä-
hestyä Espoontieltä ainoastaan koillisesta päin ja tontilta ulosajo tapahtuu ainoastaan 
kohti lounasta. Nykytilanteessa tonttiliittymästä on mahdollista liittyä Espoontielle mo-
lempiin suuntiin keskisaarekkeessa olevan madalluksen ansiosta, mutta madallus tul-
laan poistamaan ajon estämiseksi tulevaisuudessa. 

Nedre Gloms -kadun liittymän mitoitus ja linjaus on suunniteltu niin, että liittymää voi-
daan käyttää turvallisesti ja liikenteen toimivuus huomioiden. Nedre Gloms -kadun 
liittymää on levennetty nykyisestä noin 0,5 metriä, jolla on saatu ajokaistojen levey-
deksi 3,25 m, 3,25 m (ulosajo) ja 4,0 m (sisäänajo). Motonetin tontin sisäiset ajojär-
jestelyt tulevat pysymään pääosin ennallaan. Suurin muutos nykytilanteeseen verrat-
tuna tapahtuu aivan jakeluaseman eteläpuolisen liittymän kohdalla, joka jatkossa toi-
mii ainoastaan polttoaineen jakeluliikenteen käytössä. Kyseisen liittymä on liian lä-
hellä Espoontietä ja sen salliminen asiakasliikenteelle ruuhkauttaisi Nedre Gloms -
kadun ja Espoontien välisen liittymän. Asiakasliikenteeltä suljettavaan liittymän on 
alustavasti esitetty ylikorkeita reunakiviä, joista polttoaineen jakeluauto kuitenkin voi 
liikennöidä. 

Suunnittelualueen pysäköinti on järjestetty Motonetin osalta pääosin nykytilanteen 
mukaisesti maantasossa ja liikerakennuksen alla. Motonet menettää tämänhetkisten 
suunnitelmien mukaan 7 autopaikkaa polttoaineen jakeluaseman lounaispuolelta liit-
tymäjärjestelyiden uusimisen vuoksi. Motonetin edustajien kanssa käytyjen keskuste-
lujen perusteella tämä on hyväksyttävää. Uuden ravintolan pysäköinti on järjestetty 
Espoon kaupungin omistukseen jäävällä LPA-alueella, jolla pysäköintipaikkoja on 37 
kappaletta. Näistä kaksi on osoitettu liikuntaesteisille. Moottoripyörille on lisäksi osoi-
tettu kaksi paikkaa. 
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Autopaikkoja on rakennettava vähintään: 

• Toimisto-, liike- ja näyttelytilat 1 ap/50 k-m²  

• Harrastetilat 1 ap/150 k-m² 

Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään: 

• Liike- ja näyttelytilat 1 pp/60 k-m²  

• Toimisto- ja harrastetilat 1 pp/80 k-m² 

Joukkoliikenne 

Joukkoliikennetarjonta alueen ympäristössä on nykytilanteessa varsin kattava. Lä-
himmät pysäkit ovat noin 300 metrin päässä olevat Ikea Espoo, Fallåker ja Bembö-
lensilta. Lisäksi Kehä III:n pohjoispuolella on Ylämyllyntie-niminen pysäkkipari. Edellä 
mainituille pysäkkipareille ei ole tiedossa suuria muutoksia liikennöivien bussivuoro-
jen osalta. Pysäkeiltä on yhteydet Espoon sisäisten yhteyksien lisäksi myös Vantaalle 
ja Helsinkiin. Lähin juna-asema on noin 2,5 kilometrin päässä oleva Espoon asema, 
jonne suunnittelualueen lähipysäkeiltä on tiheä vuoroväli.  

Esteettömyys 

Suunnittelualueen maasto on suhteellisen tasaista, eikä alueen kortteleissa ole suuria 
korkeuseroja. Suunnittelualuetta osittain rajaava Glomsinjoki aiheuttaa maaston äkil-
listä jyrkkenemistä alueen luoteis- ja länsiosassa, mutta se osoitettaan kaavamuutok-
sessa kokonaisuudessaan EV-alueeksi, eikä sille näin ollen osoiteta mitään raken-
teellista. Motonetin kulkuyhteydet ovat tasaisia ja esteettömiä ja ravintolahankkeen 
ympäristö saadaan suunniteltua myös esteettömyys huomioiden. 

4.3.3. Palvelut 

Asemakaavan muutos lisää palveluntarjontaa suunnittelualueella. Alueelle sijoittuva 
ravintola palvelee erityisesti lähialueen työntekijöitä ja asukkaita, mutta uuden laajen-
netun pysäköintialueen avulla se palvelee myös kauempaa tulijoita. Alueelle sijoittu-
vaan ravintolaan tulee arviolta 150 asiakaspaikkaa. 

Uuden ravintolan lisäksi alueen suojelurakennuksiin on tavoitteena saada mm. käsi-
työläis- ja keramiikkapaja -toimintaa, sekä sesonkimyymälä, jolloin ne muodostavat 
historiallisen rakennuskokonaisuuden yhdessä Bembölen kaffestugan ja Glimsin talo-
museon kanssa.  

Motonetin korttelialueelle sijoittuva rengasvarasto parantaa entisestään Motonetin 
palveluita.  
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4.3.4. Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueella on valmiiksi rakennettu kunnallistekniikka. Alueelle laaditussa kunnallisteknii-
kan yleissuunnitelmassa (Ramboll 2021) tutkittiin kunnallistekniikan suhdetta uuteen 
rakennettavaan pysäköintialueeseen. Nedre Glomsin katualueen ja uuden pysäköinti-
alueen alla kulkee vesijohto ja jätevesiviemäri, jotka on esitetty asemakaavaan johto-
varausmerkinnällä. Jätevesiviemäri kulkee alueella sijaitsevalle HSY:n pumppaa-
molle, joka on osoitettu pysäköintialueelle ohjeellisella pumppaamon rakennusalalla 
(pu). Pumppaamon yhteyteen sijoittuu myös pumppaamon huoltopiha ja huoltotie, 
jotka sijoittuvat osittain kaavassa varatulle johtokadulle. Kaavamääräyksiä on täyden-
netty, että alueelle saa rakentaa pumppaamon huoltopihan ja ajoväylä johdon omista-
jan suostumuksella. 

Uuden pysäköintialueen lisäksi Espoontien ja korttelin 64032 reunassa kulkee DN300 
päävesijohto, joka merkitty asemakaavaan johtoalueen varauksella. Korttelialueen 
reunaan on merkitty johtokujan varaus (3+3 metriä). Kaavamääräyksen mukaan joh-
toalueelle ei saa sijoittaa kiinteitä, eikä raskaista rakenteita, eikä istuttaa puita tai sy-
väjuurisia pensaita. 

Hulevesien osalta koko kaava-aluetta koskee yleinen hulevesimääräys, joka velvoit-
taa viivyttämään alueella syntyviä hulevesiä, myös työmaa-aikana. Lisäksi työmaa-
aikaisia ja liikennöidyillä alueilla syntyviä hulevesiä on käsiteltävä vesien laatua pa-
rantavalla suodattavalla menetelmällä. Määräyksen tavoitteena on estää haittavaiku-
tuksia viereisen Glomsinjoen vedenlaatuun. KM-1 ja KL-1 korttelialueilla hulevesien 
hallintarakenteissa tulee kaavamääräysten mukaan suosia luonnonmukaisia hallinta-
keinoja. Motonetin korttelissa (KM-1) hulevesien hallintarakenteet on jo rakennettu ja 
uuden ravintolatontin (KL-1) osalta hulevedet on tarkoitus ohjata luonnonmukaisiin 
hulevesipainanteisiin, jotka sijoittuvat korttelin reuna-alueille.  

Uudelle pysäköintialueella (LPA) hulevesien hallinta toteutetaan rakenteellisena rat-
kaisuna, koska tilaa luonnonmukaiselle ratkaisulle ei ole. Luonnonmukainen huleve-
sien viivytys olisi tarkoittanut hulevesien ohjaamista Glomsinjoen suojavyöhykkeelle. 
Nedre Glomsin kadulle ja uudelle pysäköintialueelle on laaditussa kunnallistekniikan 
yleissuunnitelmassa esitetty ritiläkaivot, joiden kautta hulevedet johdetaan huleve-
siviemäriin. Pysäköintialueen hulevedet viivytetään pysäköintialueen pohjoispäähän 
rakennetavassa n. 11 m3 viivytysrakenteessa (kuva 12).  

Nykyiset yleisten alueiden hulevedet ohjautuvat Glomsinjokeen pysäköintialueen 
pohjoispuolella sijaitsevan purku-uoman kautta. Purku-uoman kautta kulkevien hule-
vesien laatua on tarkoitus parantaa luonnonkivien ja pohjapatojen avulla.  
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Kuva 12. Pysäköintialueen alle rakennettava hulevesien viivytysrakenne. 

4.3.5. Maaperän rakennettavuus 

Uusi ravintolarakennus sijoittuu maaperältään paremmalle moreenimaalle, jonka 
päällä on silttiä tai savea (rakennettavuusluokka 2). Maaperä muuttuu hyvin nopeasti 
pehmeäksi savimaaksi (rakennettavuusluokka 4), joten rakennuksen perustaminen 
saattaa edellyttää pohjanvahvistustoimenpiteitä.  

Uuden pysäköintialueen alle joudutaan vaihtamaan tiiviimpiä rakennekerroksia, mutta 
rakentaminen ei edellytä muuten voimakkaampia pohjanvahvistustoimenpiteitä. Py-
säköintialueen pohjoisosaan suunnitellun hulevesien viivytyskentän alle on tarpeen 
toteuttaa pilaristabilointi. 

Uuden ulkoilureitin osalta Glomsinjoen ylittävä silta on tarpeen perustaa paalulaatto-
jen varaan. Asemakaavan yhteydessä ei tutkittu tarkemmin sillan rakentamistapaa.  

4.4. Kaavan mukainen luonnonympäristö 

Glomsinjoen varrelle on osoitettu suojaviheralue, joka tulee säilyttää siten että joen 
luontoarvot eivät vaarannu. Lisäksi määräyksessä todetaan, ettei alueen ekologista 
tilaa, toimintaa ekologisena yhteytenä, reunakasvillisuutta tai virtaavan veden laatua 
saa vaarantaa. Jokivarren luonnonympäristö pyritään säilyttämään ennallaan ja tur-
vaamaan sen olosuhteet myös tulevaisuudessa.  

Kortteliin 64032 sijoittuvan vanhan pihapiirin suojelumerkinnän myötä myös kortteli-
alueen kasvillisuus säilyy pääosin, joskin hoitotoimenpiteet ovat mahdollisia. Uuden 
rakennettavan pysäköintialueen alta joudutaan kaatamaan hieman nuorta puustoa, 
mutta alueen merkittävin puustoinen vyöhyke Glomsinjoen jokivarressa säilyy asema-
kaavan toteutumisen jälkeenkin.  

Alueelle laaditun luontolausunnon (Keiron, 2021) suunnittelualueella ei havaittu suo-
jeltavia luontotyyppejä tai lajeja. Myöskään rakennusten sisätilatarkastuksessa ei 
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havaittu merkkejä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikasta. Koska alueella on kui-
tenkin havaittu lepakoita ja rakennukset ovat soveltuvia päiväpiiloksi suositellaan va-
rovaisuusperiaatteen mukaisesti huomioimaan lepakot rakennusten korjauksissa. Le-
pakoita voi tavata rakennuksissa kesäaikaan touko-syyskuussa. Lepakoiden lisäänty-
miskausi on keskikesällä. Rakennusten korjaustoimenpiteet tulee mahdollisuuksien 
mukaan ajoittaa 1.10.–30.4. välisenä aikana. Erityisen tärkeä on rauhoittaa keskike-
sän lisääntymisaika, joka sijoittuu ajalle 15.6.–15.7. 

4.5. Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Suunnittelualueella sijaitsevat 1700 ja 1800-luvulla rakennetut rakennukset on suo-
jeltu asemakaavalla, voimassa olevan asemakaavan tapaan sr-1 merkinnällä. 

Korttelin 64032 piha-alueen keskelle on osoitettu s-2 merkinnällä suojeltava alueen 
osa, jolla tulee vaalia vanhan pihamiljöön ominaispiirteitä.   

Alueelle suoritetun arkeologisen tarkkuusinventoinnin perusteella rajattiin alue (kuva 
13), jossa tunnistettiin kulttuurihistoriallisia rakennekerroksia. Tunnistettu alue sijoittui 
osittain suunnitellun pysäköintialueen ja uuden ulkoilureitin kohdalle. Koska muinais-
jäännösalueelle oli suunniteltu maankäyttöä, Espoon kaupunginmuseo ja Museovi-
raston Kulttuuriympäristöpalvelut-osasto edellyttivät alueen tutkimista arkeologisesti. 
Hankkeen yhteydessä käytiin Muinaismuistolain 13§ mukainen viranomaisneuvottelu 
12.1.2021. 
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Kesällä 2021 suoritetun koekaivauksen ja kaivauksen (Museovirasto) tarkoituksena 
oli selvittää, onko suunnitellun parkkialueen kohdalla säilynyt kulttuurikerroksia tai ra-
kenteita sekä pyrkiä tutkimaan ne pois. Syksyllä tutkimuksia jatkettiin suunnitellun ul-
koilureitin kohdalla, sillä tämän linjaus kulki alueella, jolla todettiin säilyneen kylätontin 
kulttuurikerroksia ja rakenteita. Tutkimukset toteutettiin 28.6.–2.7., 21.9.–1.10. ja niitä 
jatkettiin löydetyn kaivon tutkimuksilla vielä 5.10.2021. 

Vuoden 2021 tutkimuksissa havaittiin, että tontin pohjois- ja koillisosa on myöhem-
män maankäytön kauttaaltaan sekoittamaa, eikä varhaisempia kulttuurikerroksia tai 
rakenteita ole säilynyt. Tontin kaakkoisosassa sen sijaan kulttuurikerroksia ja raken-
teita oli säilynyt yllättävän hyvin ja kaivaushavainnot kertovat alueen tiiviistä käytöstä. 
Alueelta tehtiin havaintoja kolmesta eriaikaisesta rakennuksesta (kuva 14). Lisäksi 
löydettiin kaivo, joka ei ajoitu kylän nuorimpiin vuosisatoihin. Kaivon kehikon ulkomitat 
olivat ylimmässä hirsikerrassa 105 x 105 cm ja sisämitta 82 x 82 cm. Pisimmät hirret 
olivat kuitenkin noin 120 cm pitkiä. Kaivossa oli säilyneenä 14 hirsikertaa. Vuoden 
2022 aika suoritettavien dendrokronologisten näytteiden avulla saadaan tarkempaa 
tietoa kaivon ajoituksesta ja sen myötä kylän historiasta.  

 
Kuva 14. Koekaivauksissa ja kaivauksissa tehdyt havainnot vanhan rakennuksen koillispuolelta. Osa 
inventoiduista rakenteista jää uuden pysäköintialueen ja ulkoilureitin alle. 
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Alueelle tehtyjen arkeologisten kaivausten avulla muut rakenteet tutkimusalueelta on 
poistettu, eikä niitä tarvitse huomioida alueen jatkokäyttöä suunniteltaessa. Kaivon 
osalta poistaminen ei kuitenkaan ollut kaivausteknisesti järkevää, sillä se olisi aiheut-
tanut riskin tien sortumiselle ja aluetta olisi jouduttu laajentamaan, mikä olisi edellyttä-
nyt lisätutkimuksia. Kaivon kolme hirsiseinämää jätettiin suurimmaksi osaksi paikoil-
leen. Kaivon ylimmät rakenteet tulivat vastaan korkeudelta 13,12 m mpy. Kaivutöiden 
yhteydessä ylin hirsikerta poistettiin. Espoon kaupunginmuseon edustajan ohjeen 
mukaisesti alueen jatkokäytössä tulee huomioida, että kaivo on edelleen maan alla. 
Kaivon yläpuolella kaivutöitä voidaan tarvittaessa tehdä 13,2 m mpy korkeudelle asti, 
eli noin 1,6 metriä nykyisestä maan pinnasta. Näin ollen kaivo ja sen ylin korkeus-
asema on merkitty asemaakaavaan kiinteän muinaisjäännöksen sm-1 merkinnällä. 
Kaivon reunojen ympärille on jätetty 2 metrin suojaetäisyys kaupunginmuseon ohjei-
den mukaisesti. Kaivon kohdalle on suunniteltu uutta ulkoilureittiä, jonka rakentami-
nen ei edellytä pohjanvahvistustoimenpiteitä. Ulkoilureitti on suunniteltu alueelle laa-
ditussa kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa (Ramboll, 2021) vahvistettavaksi ta-
soon +14,0 mpy, joten kaivolla ei ole vaikutusta ulkoilureitin rakentamiseen. 

Alue vanhan rakennuksen, uuden ulkoilureitin ja pysäköintialueen välissä on osoitettu 
myös kiinteän muinaisjäännöksen merkinnällä (sm). Alueella on suurella todennäköi-
syydellä historiallisia rakennekerroksia, jotka tulisi tutkia ennen alueen käyttöä. Alue 
on tarkoitus säilyttää asemakaavan toteutumisen jälkeenkin luonnontilaisena alu-
eena, joten tarpeita jatkotutkimuksille tällä alueella ei ole ja se säilyttää kaavassa kiin-
teän muinaisjäännösalueen statuksen.  

Alueella sijaitseva kivimuuri sijoittuu Espoontien katualueen puolelle. Espoontien ka-
tualueen varaus perustuu alueelle laadittuun Lommilan kunnallistekniikan yleissuun-
nitelmaan (Ramboll, 2013). Kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa on tunnistettu, 
että katualueen tilanvaraus on ahdas ja kivimuurin säilyttäminen/huomioiminen tulee 
olemaan haastavaa. Asia tullaan ratkaisemaan alueelle myöhemmin laadittavassa 
katusuunnitelmassa ja kadun rakentamissuunnitelmassa. 

4.6. Ympäristön häiriötekijät  

Ympäröivien liikennealueiden melu kantautuu suunnittelualueelle ja liikennemäärien 
kasvaessa myös melu tulee todennäköisesti lisääntymään. Kaavan mahdollistama 
toiminta ei ole meluherkkää. Melutason ohjearvoissa on ainoastaan liiketilojen sisä-
melulle päiväajan ohjearvo 45 dB, joka normaaleilla seinärakenteilla tarkoittaisi, että 
julkisivuun tulisi kohdistua yli 75 dB äänitasot. Nyky- ja ennusteliikennemäärien pe-
rusteella suunnittelualueen rakennusten julkisivuille ei ole arvion mukaan tarpeen 
määritellä ääneneristävyysvaatimuksia.  

Liiketilojen ulkoalueille, kuten ravintoloiden terasseille, ei ole ohjearvoja. Sen takia 
piha-alueiden suojaamisesta liikennemelulta ei ole kaavassa määrätty. Viitesuunnitel-
massa ravintolan terassi on sijoitettu rakennuksen taakse Glomsinjoen puolelle, joka 
on sille Espoontien puolta luontevampi sijainti.  
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4.7. Nimistö 

Kaava-alueella on Glomsbyn kylän vanha tonttimaa. Kylä syntyi viimeistään 1400-
luvulla. Sen kantatila Gloms jakautui myöhemmin kahdeksi tilaksi, joita kutsuttiin ni-
millä Nedre Gloms ja Övre Gloms. Maastossa Nedre Glomsin talonpaikka on vähän 
alempana (nedre 'alempi'). Nedre Gloms on otettu nimeksi myös asemakaava-alu-
eelle (2006) ja lyhyelle Espoontien sivukujalle. Kadunnimi tuli nimistösuunnitelmaan 
2008, asemakaavaan 2010 ja käyttöön 2013. 

Kylän ohi virtaavaa jokea on vanhastaan kutsuttu nimellä Glomsån. Nykyisin myös 
nimelle syntynyt suomenkielinen vastine Glomsinjoki on virallisessa käytössä (opas-
karttaan 2018). Joennimi merkitään asemakaavaan. Jokilaakson viheralueennimi 
Glomsinlaakso – Glomsdalen on suunniteltu 2006. Kaavassa se on vuodesta 2015. 
Nimi merkitään tässä kaavassa myös joen itäpuoliselle alueelle (merkintä EV/s). 

Uusi kävelytie Nedre Glomsin talolta ja kadulta joen yli saa tilannimen mukaan nimen 
Nedre Glomsin polku – Nedre Gloms stig. 

5. Asemakaavaratkaisun vaikutukset  

5.1. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Asemakaavan muutoksella lisätään palveluntarjontaa pääosin työpaikkatoiminnoiksi 
rakennetulla Lommilan alueella. Asemakaavan muutoksen myötä nyt käyttämättö-
mäksi jäänyt alue saadaan jälleen käyttöön ja osaksi yhdyskuntarakennetta. Erityisen 
tärkeää yhdyskuntarakenteen näkökulmasta on, että kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
alue saadaan osaksi toimivaa kaupunkirakennetta ja rakennettua ympäristöä. 

Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa yleiskaavassa pääosin yhdyskunta-
teknisen huollon alueeksi (ET). Alue on kuitenkin toteutunut jo nykytilanteessa kau-
pallisten palveluiden alueena Motonetin liikekeskuksen myötä. Asemakaavan muu-
toksella ei laajenneta merkittävästi kaupallisten palveluiden korttelialueita ja liiketilan 
märän kasvu on vähäinen.  

Alueen kaupallisten palveluiden tulevaisuutta ja kaupallisten palveluiden vaikutusta 
on arvioitu vireillä olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa. Yleiskaava-
ehdotus oli nähtävillä 7.9.–20.10.2020. Suunnittelualue oli mukana yleiskaavassa, 
kunnes kaupunginhallitus rajasi sen pois hyväksymiskäsittelyyn edenneestä osasta 
31.5.2021 päätöksellä. Valmistelussa olleessa yleiskaavassa suunnittelualue oli osoi-
tettu elinkeinoelämän alueeksi. Yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti Lommilan aluetta 
kehitetään tulevaisuudessa monipuolisena työpaikkatoimintojen, tilaa vaativan kau-
pan sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman tuotantotoiminnan ja varastoinnin alu-
eena. Lisäksi alue on osoitettu tilaa vaativan erikoistavarakaupan alueeksi.  

Vaikka suunnittelualue rajattiin pois hyväksytystä Espoon pohjois- ja keskiosien yleis-
kaavasta, tukevat yleiskaavaprosessin aikana laaditut kaupalliset selvitykset sitä, että 
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Lommilan aluetta on kaupunkirakenteellisesti mahdollista kehittää tulevaisuudessa 
elinkeinoelämän ja kaupallisten palveluiden alueena.   

Asemakaavan valmistelun aikana on astunut voimaan myös uusi maakuntakaava, 
Uusimaa kaava 2050. Voimaan asetetussa maakuntakaavassa Lommilan alue on 
osoitettu kaupan alueeksi, jonne voi sijoittua merkitykseltään seudullinen vähittäis-
kaupan suuryksikkö. Lisäksi alue sijoittuu taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeelle. 
Maakuntakaavassa Lommilan alueen kaupan enimmäismitoitukseksi on esitetty 
250 000 k-m2.  

Yleiskaavan valmistelun aikana tehdyssä kaupallisesta selvityksestä selviää, että 
Lommilan alueella on tällä hetkellä toteutunutta vähittäiskauppaa 85 000 k-m2 ja 
kauppaa mahdollistavaa kaavavarantoa on 117 200 k-m2 (kuvat 14 ja 15).  Asema-
kaavan muutoksella liiketilojen määrä kasvaa 200 k-m2. Liiketilamäärän lisäys on vä-
häinen, eikä sillä ole vaikutusta Lommilan seudullisen vähittäiskaupan enimmäismää-
rään (maakuntakaavan 250 000 k-m2). Alueelle sijoittuva uusi ravintola tukee nyt alu-
eella sijaitsevien tilaa vaatien liiketilojen palveluntarjontaa ja mahdollistaa esimerkiksi 
lounasravintolan sijoittumisen hyvin saavutettavalle paikalle. Asemakaavan muutok-
sella alueelta poistetaan myös mahdollisuus sijoittaa alueelle keskustahakuista päivit-
täistavarakauppaa. Alue tulee olemaan ylempien kaavatasojen tavoitteiden mukai-
sesti jatkossa tilaa vaativan kaupan aluetta, jonne sijoittuu näitä toimintoja tukevia ra-
vintolapalveluita. Voimaan tulleeseen maakuntakaavan ja valmisteltuun yleiskaavaan 
pohjautuen voidaan todeta, että asemakaavan muutos on maakunta- ja kaupunkita-
soisten tavoitteiden mukainen ja vastaa MRL:n mukaisiin asemakaavan sisältövaati-
muksiin. 
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Kuva 15. Kaupallisten palveluiden sijoittuminen Lommilan alueelle nyt ja tulevaisuudessa. 

 
Kuva 16. Taulukko, jossa esitetty Lommilan alueen toteutunut vähittäiskaupan kerrosala (85 000 kerros-
neliömetriä) ja kaupan mahdollistava kaavavaranto (117 200 kerrosneliömetriä). 
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5.2. Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Kaavamuutoksen yhteydessä tehtiin liikenneselvitys (Ramboll 2021), jossa laadittiin 
päivitetty liikenne-ennuste nykytilanteeseen ja vuoden 2040 tilanteeseen.  

Toimivuustarkastelun simuloinnit tehtiin pääasiassa iltahuipputunnin tilanteessa, 
koska alueen liikennemäärät ovat silloin korkeimmillaan. Tarkastelut tehtiin vain tilan-
teissa, joissa on huomioitu kaavamuutoksen maankäyttö ja sen lisäämä liikenne.  

• Nedre Glomsin uuden maankäytön aiheuttama liikenteen lisäys todettiin hyvin 
vähäiseksi nykytilanteeseen verrattuna. 

• Nedre Glomsin liittymä toimii uudesta maankäytöstä johtuvan kasvun jälkeen-
kin valo-ohjaamattomana liittymänä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenne-
turvallisuuden takia liittymään suositellaan kuitenkin liikennevaloja. 

• Turuntien – Kunnarlantien- Nupurintien – Espoontien -välisen liittymän toimi-
vuus ei ole riittävä vuoden 2040 tilanteessa nykyisillä kaistaratkaisuilla. Liit-
tymä jonoutuu ajoittain pahoin Nedre Glomsin liittymän yli koillisen ajosuun-
taan sekä Turuntien suunnasta. 

Liikenneselvityksen yhteenvetona todettiin, ettei Nedre Glomsin kaavahankkeen uusi 
maankäyttö ole liikenteellisesti ongelmallinen. Matkatuotos on suhteellisen pieni ver-
rattuna Espoontien nykyisiin ja ennustevuoden liikennemääriin verrattuna. Liittymään 
suositellaan liikennevalo-ohjausta erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvalli-
suuden parantamiseksi. Kääntyvän liikenteen kaistat tulee toteuttaa niin pitkinä kuin 
ne kohtuudella voidaan alueelle sovittaa, sillä alueen koillispuoleinen liittymä on erit-
täin ruuhkautunut ja sen jonot voivat ulottua Nedre Glomsin liittymän asti.  

Nedre Glomsin liikenneselvitys (Ramboll 2021) on kaavan liitemateriaaleissa. 

Alueen kunnallistekniikkaa tullaan uusimaan ja alueen hulevesien hallinta paranee 
nykytilanteeseen verrattuna.  

5.3. Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen luontoarvoihin. Asemakaavan 
muutoksen jälkeen Glomsinjoen suojavyöhyke säilyy lähes nykytilassaan. Uusien alu-
eiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota alueen hulevesien hallintaan 
kohteen valmistuttua ja rakentamisaikana. Tavoitteena on, että hulevesien määrälli-
nen ja laadullinen hallinta paranee nykytilanteeseen verrattuna asemakaavan toteutu-
misen jälkeen.   

Alueella havaittujen lepakoiden vuoksi suositellaan varovaisuusperiaatteen mukai-
sesti huomioimaan lepakot rakennusten korjauksissa. Lepakoita voi tavata rakennuk-
sissa kesäaikaan touko-syyskuussa. Lepakoiden lisääntymiskausi on keskikesällä. 
Rakennusten korjaustoimenpiteet tulee mahdollisuuksien mukaan ajoittaa 1.10.–30.4. 
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välisenä aikana. Erityisen tärkeä on rauhoittaa keskikesän lisääntymisaika, joka sijoit-
tuu ajalle 15.6.–15.7. 

Asemakaavan muutoksella on jonkin verran vaikutuksia alueen maisemaan. Alueelle 
rakentuu uusi ravintolarakennus aikaisemmin palaneen asuinrakennuksen tilalle. Alu-
een huonokuntoiset suojelurakennukset kunnostetaan ja pihapiiri siistiytyy. Historialli-
set rakennukset, yhdessä uuden ravintolarakennuksen kanssa liittyvät ympäristöön ja 
alue on jälleen kaupunkikuvallisesti pala alueen historiaa. 

Motonetin jo rakennettuun liikekiinteistöön tulee pieniä maisemallisia muutoksia, jotka 
eivät kuitenkaan muuta merkittävästi alueen kokonaiskuvaa. 

5.4. Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettö-
myyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, 
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) 

Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin. Uuden 
ravintolan myötä alueen palveluntarjonta lisääntyy. Alueen historiallinen miljöö siistiy-
tyy, jolloin se houkuttelee ihmisiä alueelle. Alueen kunnostaminen mahdollistaa hou-
kuttelevamman kulkemisen myös Glomsinjoen rannalle. Mahdolliset keramiikkapaja 
ja sesonkimyymälä parantavat myös alueen palveluntarjontaa. 

Motonetin liittymän parantumisen myös käynti Motonetissä ja polttoainejakeluase-
malla helpottuu ja alueen liikenneturvallisuus paranee. 

5.5. Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto 

Asemakaavan muutoksella on positiivisia kaavataloudellisia vaikutuksia. Kaava mah-
dollistaa kortteliin 64032 ravintolatoiminnan toteutumisen. Kaupungin on tarkoitus 
vuokrata tontti vähintään viideksi ensimmäiseksi vuodeksi, jonka jälkeen hankkeella 
on tonttiin osto-optio. Tontin vuosivuokran suuruus on joitain tuhansia euroja vuo-
dessa. Lisäksi kaupunki tulee vuokraamaan uuden LPA-alueen pysäköintipaikkoja. 
Ravintolatontin ja pysäköintialueen vuokratulot ovat viideltä ensimmäiseltä vuodelta 
arviolta noin 90 000 euroa. 

Kaavataloudellisesti merkittävin vaikutus liittyy korttelin 64032 suojeltujen rakennus-
ten kunnostusvelvoitteeseen, joka tulee ravintolahankkeelle ja sidotaan laadittavaan 
tontinvuokrasopimukseen. Rakennusten kunnostaminen tulee maksamaan arviolta 
noin 400 000 euroa. Lisäksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset saadaan 
jälleen käyttöön ja osaksi alueen kaupunkikuvaa. 

Alueelle laaditun kunnallistekniikan yleissuunnitelman mukaan uuden pysäköintialu-
een ja Nedre Glomsin katualueen parannustöiden kustannus on yhteensä noin 
560 000 euroa. Lisäksi kaupungille tulee kustannuksia kaavamuutoksen seurauksena 
tulevista Motonetin tontin osien ostosta arviolta 10 000 euroa. Kaavan rakentamis-
kustannukset tulevat katettua nopeasti suojeltujen rakennusten kunnostamiskustan-
nuksilla ja alueelta saatavilla vuokratuotoilla. 
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6. Asemakaavan toteutus 

6.1. Rakentamisaikataulu 

Asemakaavan muutoksen mukainen rakentaminen tulee mahdolliseksi asemakaavan 
muutoksen saatua lainvoiman. Rakentamisen ohjaamisesta ja mahdollisten muutos-
töiden ohjaamisesta vastaa Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskus. 

7. Suunnittelun vaiheet 

7.1. Suunnittelua koskevat päätökset 

Vireilletulo  

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut Espoon kaupungin tonttiyksiköltä. Asema-
kaavan muutoshakemus jätettiin 1.10.2019. Kaavan vireilletulosta tiedotettiin osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä 1.4.2020. 

Sopimukset 

Asemakaavan muutos ei edellytä maankäyttösopimusta, koska alue on Espoon kau-
pungin omistuksessa. 

7.2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtä-
villä MRA 30§:n mukaisesti 29.6.–25.8.2020. 

7.3. Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 

Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä ravintolahanke Foodworld Oy:n 
kanssa, joka on käyttänyt suunnittelussa apuna ulkopuolisia konsulttitoimistoja. 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta 
on vastannut kaavoitusinsinööri Miika Ruokonen. Liikennesuunnittelusta ovat vastan-
neet suunnitteluinsinöörit Kati Vuorinen (hyväksymisvaiheessa) ja Markus Pasanen 
(OAS ja ehdotusvaiheessa). Maisemaan, luonto- ja kulttuuriarvoihin liittyvästä suun-
nittelusta on vastannut maisema-arkkitehti Jenny Asanti. Kaavan piirtämisestä ja 
suunnitteluaineiston viimeistelystä on vastannut suunnitteluavustaja Susanna Risu-
nen. Kunnallistekniikan yleissuunnitelman ohjaamisesta on vastannut projekti-insi-
nööri Peik Salonen. Kunnallistekniikan yleissuunnittelussa on ollut mukana myös 
useita muita kaupunkitekniikan keskuksen edustajia, ja suunnitelman laatimisesta on 
vastannut Ramboll. 

Asemakaavan muutoksen aikana on tehty paljon yhteistyötä kaupungin sisäisten or-
ganisaatioiden, mm. kaupunginmuseon ja ympäristökeskuksen kanssa.  
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7.4. Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  

Ajankohta Käsittelytieto 

3.4.2020 ja 2.6.2020 Asemakaavan muutoshakemukset saapuivat 

15.6.2020 Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti. 

29.6.–25.8.2020 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRA 30 §:n mukai-
sesti. 
Saatiin kaksi mielipidettä, yksi lausunto ja yksi kannanotto. 

9.6.2021 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 
MRA 27 §:n mukaisesti. 

28.6.–17.8.2021 Kaavaehdotus nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti. 
Saatiin kolme lausuntoa ja kolme kannanottoa. 

9.12.2021 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen. 
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