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1.

Tiivistelmä

1.1.

Alueen nykytila
Alue sijaitsee Finnoon tulevan metroaseman luoteispuolella. Alue on nykyisin rakentamatonta ja pääosin puustotonta aluetta, jolta puustoa on lähimenneisyydessä kaadettu.
Kyseinen alue sijaitsee Finnoonsillan länsipuolelle alueella, joka sijaitsee kyseisen
kadun ja siihen liittyvän risteysalueen ja rakennuskannaltaan nykyisellään muun muassa rivitaloista koostuvan alueen välissä.
Tarkemmin kerrottuna asemakaavan muutosalue sijaitsee Finnoonsillan ja Suomenlahdentien risteyksen länsipuolella osoitteessa Finnoonsilta 15. Asemakaavan muutosalue rajautuu idässä kyseisen Finnoonsillan ja edellä mainitun risteyksen katualueeseen. Asemakaavan muutosalue rajautuu lounaisimmalta osaltaan Hannuksenkujan katualueen itäpäähän, jossa sijaitsee nykyisellään kääntöpaikka.
Etelä-, länsi- ja pohjoisreunoiltaan asemakaavan muutosalue rajautuu nykyisellään
rakentamattomiin ja pääosaisin puustottomiin alueisiin. Kyseisiltä reunoilta asemakaavan muutosaluetta rajaavat rakentamattomat alueet on kaavoitettu Finnoonkallio
asemakaava ja asemakaavan muutoksessa, alue 442400, rakennetuksi ympäristöksi.
Asemakaavan muutosalueen etelälaita rajautuu alueeseen, joka on kaavoitettu Jerikonpolku -nimiseksi jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla huoltoajo
on sallittu ja pohjois- ja länsilaitaa rajautuu alueeseen, joka on kaavoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

1.2.

Asemakaavan sisältö ja mitoitus
Asemakaavan muutos mahdollistaa pysäköintilaitoksen ja sen päälle rakennettavan
kattopihan rakentamisen sekä talousrakennuksen ja asuinkerrostalon sekä siihen sijoittuvien myymälä- ja palvelutilojen rakentamisen.
Asemaakaavan muutosalue on osoitettu eteläosaltaan AK -merkinnällä asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja muulta osaltaan LPA-1 -merkinnällä keskitetyn aluepysäköinnin korttelialueeksi, jolle tulee rakentaa pysäköintilaitos.
LPA-1 -merkinnällä osoitettu alue on osoitettu palvelemaan pysäköintiä ja sitä reunustavien asuinkerrostalojen pihatoimintoja. LPA-1 -merkinnällä osoitettu alue on
osoitettu kapIV -merkinnällä kansipihaksi, jonka alapuolelle on mahdollistettu neljän
kerroksen rakentaminen. Kansipiha on osoitettu le-1 -merkinnällä toteutettavaksi sitä
reunustavien asuinkerrostalojen asukkaiden oleskelu- ja leikkipihana toimivana kattopihana.
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LPA-1 -korttelialueella sijaitsevaan pysäköintilaitokseen ajoyhteys on edellytetty osoitettavan Finnoonsillalta maanalaisen ajoyhteyden (ma-ajo) kautta. Hannuksenkujan
kautta on mahdollistettu ainoastaan korttelialueen huoltoajon osoittaminen.
AK -merkinnällä asuinkerrostalojen korttelialueeksi osoitetulle alueelle on osoitettu
rakennusala, jolle on osoitettu 5400 kerroneliömetriä rakennusoikeutta. Suurimmaksi
sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu XII mahdollistaen kuitenkin asuntojen yhteiskäyttöisten tilojen ja teknisten tilojen rakentamisen sen yläpuolelle kerrosluvun estämättä.
Mahdollistetun rakennuksen pohjakerroksen pinta-alasta 15 prosenttia on edellytetty
käytettävän myymälä- ja palvelutiloja varten.
Asuinkerrostalojen korttelialueen eteläosaan on osoitettu ohjeellisella merkinnällä talousrakennuksen rakennusala sekä sen lisäksi ohjeellisesti puilla ja pensailla istutettava alueen osa sekä hulevesien viivyttämisen salliva alue.
Korttelialueilla tulee kaavamääräysten mukaisesti viivyttää ja käsitellä hulevesiä. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää korttelialueen hulevesisuunnitelma. Kaavamääräysten mukaisesti tulee huomioida myös mahdolliset sulfidisavet.
Asemakaavan muutosalueen osittaminen asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja pysäköintiä ja pihatoimintoja palvelevaksi keskitetyn aluepysäköinnin korttelialueeksi mahdollistaa kyseisten alueiden muodostamisen omiksi kiinteistöikseen.
Asemakaavan muutoksen myötä asemakaavan muutosalueen rakennusoikeuden
määrä laskee 11 000 kerrosneliömetrillä. Kyseinen kaavaan merkityn rakennusoikeuden pieneneminen tapahtuu pysäköintilaitoksen rakentamisen mahdollistavalla alueella. Vastaavanlaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen LPA-1 -korttelialueelle mahdollistetaan Jerikonpolku, alue 442401, asemakaavan muutoksessa lisärakennusoikeus pykälällä.
Asuinkerrostalojen korttelialueen rakennusoikeuden määrä ei muutu asemakaavan
muutoksen myötä.

1.3.

Suunnittelun vaiheet
Suunnittelu on käynnistynyt asemakaavan muutoksen hakijan aloitteesta. Asemakaavan muutosta on 20.1.2021 hakenut kiinteistön 49-31-125-6 maanomistaja Espoon
kaupunki.
Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on tiedotettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä 28.4.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja
kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 3.5.2021 – 17.5.2021.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen nähtäville 9.6.2021.
Ehdotus oli nähtävillä 28.6.2021 – 17.8.2021
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2.

Lähtökohdat

2.1.

Suunnittelutilanne
Finnoon on uusi kaupunginosa, jonka rakentaminen on alkanut pääkatuyhteyksistä.
Finnoonkallion alueen toteuttamista on alettu suunnittelemaan, jolloin on syntynyt
tarve kortteliin 31125 sijoittuvan pysäköintilaitoksen sijoittamismahdollisuudelle
omaan kiinteistöönsä.

2.1.1.

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä.
Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle,
joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta
eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä
viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että
ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.

Tehokas liikennejärjestelmä
Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville
matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.
Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
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Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan
muulla tavoin.
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten
toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alueelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön
arvojen turvaamisesta.
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten
yhteyksien säilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta
merkittävien alueiden säilymisestä.
Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin.
Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja
kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.
Jerikonpolku, alue 442401, asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat erityisesti seuraavat: Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen sekä Terveellinen ja turvallinen elinympäristö.
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2.1.2.

Maakuntakaava
Voimassa olevista aluetta koskevat:
–

–

–

Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna
2007.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman keväällä 2016.
Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa koskee Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman
huhtikuussa 2014.

Uudenmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Asemakaavan muutosalue sijaitsee alueella, joka on Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa osoitettu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi, joka tukeutuu kestävään
liikennejärjestelmään. Alueen länsipuolitse kulkevaksi on Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitettu siirtoviemärin ohjeellinen linjaus.

Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. (Alustavan suunnittelualueen likimääräinen sijainti ympyröity tumman sinisellä katkoviivalla.)
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Vireillä oleva:
–

Kaikki maankäytön keskeiset teemat käsittävän Uusimaa-kaavan 2050 kokonaisuus hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti
maakuntakaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Helsingin hallinto-oikeus on välipäätöksellään 22.1.2021 kieltänyt valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perusteella.

Kyseisessä vireillä olevassa Uusimaa-kaava 2050:ssa asemakaavan muutosalue lukeutuu alueeseen, joka on osoitettu pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeksi sekä alueen länsipuolitse kulkevaksi on merkitty jätevesitunneli.

Kuva: Ote vireillä olevasta Uusimaa-kaava 2050:stä. (Alustavan suunnittelualueen likimääräinen sijainti
ympyröity tumman sinisellä katkoviivalla.)
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2.1.3.

Yleiskaava
Finnoon osayleiskaava
Kaava-alue sijaitsee Espoonlahden ja Matinkylän kaupunkikeskuksien välissä, Kaitaan itäpuolella. Kaava sai lainvoiman vuonna 2018.
Finnoon osayleiskaavassa, 840200, (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa
17.10.2016 ja tullut voimaan 8.8.2018) alue on varattu A/C -merkinällä asumisen ja
keskustatoimintojen sekoittuneeksi alueeksi. Alueen länsireunalta kulkevaksi on
osayleiskaavassa sijainniltaan ohjeellisesti osoitettu merkittävä seudullinen siirtoviemäri tai jätevesitunneli. Alue sijaitsee alueella, jolle on osoitettu mav -merkinnällä
maanalainen tila, jota käytetään myös väestönsuojana.
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Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. (Alustavan suunnittelualueen likimääräinen sijainti ympyröity keltaisella katkoviivalla.)

2.1.4.

Asemakaava
Alueella on voimassa Finnoonkallio, asemakaava ja asemakaavan muutos, alue
442400, (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.11.2018 ja saanut lainvoiman
30.1.2019). Alue on siinä osoitettu AK -merkinnällä asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Asemakaavan muutosalueena olevan 49-31-125-6 kiinteistön alueesta suurin
osa osoitettu pysäköintilaitokselle ja pihatoiminnoille. Toimintaa on osoitettu kapIV merkinnällä kansipihaksi, jonka alapuolelle on mahdollistettu rakennettavan neljä kerrosta. Kyseiselle alueen osalle on osoitettu le-1 -merkinnällä alueeksi, jossa pysäköintikerrosten yläpuolelle tulee toteuttaa asukkaiden oleskelu- ja leikkipihana toimiva
kattopiha. Alueen itälaita on osoitettu ju-1 -merkinnällä rakennuksen julkisivun osaksi,
joka tulee toteuttaa erityisen korkealuokkaiseksi ja kaupunkikuvalliseksi kohokohdaksi osana korttelin kokonaisarkkitehtuuria. Lisäksi kansipihan itälaitaan on osoitettu
rakennettavaksi melueste. Kansipihan etelälaidalla ja pohjoislaidalla on edellytetty,
että kyseisiä kansipihan reunoja reunustavien rakennusten sivuilla on suora uloskäynti porrashuoneista.
Asemakaavan muutosalueena olevan alueen eteläosaan on osoitettu rakennusala,
jolle on osoitettu 5400 kerroneliömetriä rakennusoikeutta ja suurimmaksi sallituksi
kerrosluvuksi on osoitettu XII. Kerrosluvun estämättä on kuitenkin mahdollistettu ylimpiin kerroksiin sijoitettavaksi edellytettyjen asuntojen yhteiskäyttöisten tilojen rakentaminen. Myös teknisten tilojen rakentaminen kerrosluvun estämättä on mahdollistettu.
Näin 12 kerroksista korkeamman rakennuksen rakentaminen rakennusalalle on mahdollista.
Mahdollistetun rakennuksen pohjakerroksen pinta-alasta 15 prosenttia on edellytetty
käytettävän myymälä- ja palvelutiloja varten. Rakennusalan etelälaitaan sijoittuvalle
rakennuksen sivulle on edellytetty suoraa uloskäyntiä porrashuoneesta.
Lisäksi alueen eteläosaan on osoitettu ohjeellisesti puilla ja pensailla istutettava alueen osa sekä alueen osa, jolla hulevesien viivyttäminen on sallittu. Lisäksi on merkitty
ohjeellisesti talousrakennuksen rakennusala.
Kortteliin on ajoyhteys Hannuksenkujalta sekä Finnoonsillalta maanalaisen ajoyhteyden (ma-ajo) kautta. Liittymän osoittaminen suoraan Finnoonsillan katualueelle on
kielletty.
Suunnittelualueen koillisosalla ja kaakkoisosalla on voimassa myös Matinkylä-Kivenlahti metrotunneli maanalainen asemakaava, alue 940100 (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.6.2013, lainvoimainen 7.8.2013). Siinä alueelle on osoitettu
mal-2 -merkinnällä alueen osa, johon saa sijoittaa louhinta-, työ-, huolto- ja yleisen
ajotunnelin suojavyöhykkeineen. Alueelle on mahdollistettu ma-py(-19,75)/p -merkinnällä pysäköintilaitosta palvelevan maanalaisen tilan sijoittaminen
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suojavyöhykkeineen sekä maanpinnalle ulottuvien kulkuyhteyksien ja ilmanvaihtokuilujen sijoittaminen.

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. (Suunnittelualue rajattu keltaisella katkoviivalla.)

2.1.5.

Rakennusjärjestys
Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). Rakennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012.

2.1.6.

Tonttijako
Kaava-alueelle on nykyisellään yhtä kiinteistöä 49-31-125-6.

2.1.7.

Rakennuskiellot
Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa.
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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
Alue on nykyisellään osa Finnoota, joka on keskeinen osa tiivistyvää Etelä-Espoota.
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Finnoonsillan ja Suomenlahdentien risteyksen
länsipuolella alueella, joka sijaitsee tulevan Finnoon metroaseman välittämässä läheisyydessä.

2.2.2.

Maanomistus
Alue on Espoon kaupungin omistuksessa.

2.2.3.

Rakennettu ympäristö
Maankäyttö
Asemakaavan muutosalue on nykyisellään rakentamatonta ympäristöä. Alue ei kuitenkaan ole luonnontilaista tai sen kaltaista, koska melko tuoreen voimassa olevan
kaavan myötä alueella on viime vuosina tehty maankäyttöä valmistelevia töitä, mm.
puunkaatoja.
Yhdyskuntarakenne
Kaava-alue sijaitsee keskeisesti Etelä-Espoossa. Alue on hyvin saavutettavissa Länsiväylältä ja metro Matinkylästä Kivenlahteen on rakenteilla. Kyseiseen Länsimetron
jatkeeseen liittyvä asema, Finnoo, on rakentumassa asemakaavan muutosalueen
kaakkoispuolelle.
Kaupunki-/taajamakuva
Alueelle pohjoisesta, Länsiväylän suunnasta, saavuttaessa kaupunkikuvassa hallitsevat työpaikka- ja kaupanrakennukset. Asemakaavan muutosalueen lähiympäristön
lukeutuva osa Finnoon alueesta on nykyisellään kaupunkikuvaltaan osin rakentumatonta ja osin rakenteilla olevaa ympäristöä. Kaukomaisemassa näkyvät voimalaitoksen piiput ja rakenteet. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsee alue, jonka kaupunkikuvan muodostaa rakennuskannasta, joka muodostuu muun muassa rivi- ja pientaloista.
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Liikenne
Ajoneuvoliikenne
Kaavamuutosalue rajautuu idässä Finnoonsiltaan, joka on Finnoota palveleva pohjois-eteläsuuntainen pääkatu, jota pitkin on yhteys Länsiväylälle sekä sen pohjoispuoliseen katuverkkoon. Suunnittelualueen kohdalla Finnoonsiltaan liittyy alueellinen kokoojakatu Suomenlahdentie itään Matinkylän suuntaan sekä suunnittelualueen eteläpuolella Kaitaantie länteen Kaitaan suuntaan. Finnoon eteläisiin osiin ja Hyljelahden
alueelle kulkee yhteys paikallista kokoojakatua Meritietä pitkin.

Kuva: Suunnittelualueen sijainti ajoneuvo- ja raideliikenteen tavoiteverkossa.
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Finnoon pää- ja kokoojakadut ovat rakenteilla. Kaduista on toteutettu ensimmäisiä
rakennusvaiheita, mutta ne voidaan viimeistellä katusuunnitelmien mukaiseen muotoonsa vasta ympäröivien korttelialueiden rakentamisen edetessä. Finnoonsillan ja
Suomenlahdentien välinen liittymä on toteutettu ensimmäisessä vaiheessa kiertoliittymänä, mutta lopputilanteessa sen tilalle toteutetaan valo-ohjattu kolmihaaraliittymä
kääntymiskaistoineen.
Finnoonsillalta on suunniteltu ajoyhteys kaavamuutosalueelle suunniteltuun pysäköintilaitokseen maanalaista ajoramppia pitkin. Ajoramppi sijaitsee ajoratojen välissä ja se
palvelee myös Finnoon keskuksen asemakaava-alueelle suunniteltua pysäköintilaitosta. Nykytilanteessa suunnittelualueelle on ajoyhteys sen länsipuolelta Hannuksenkujalta, joka on pientaloaluetta palveleva pienipiirteinen tonttikatu. Hannuksenkuja
liittyy Hannuksentien kautta Finnoonsiltaan.
Finnoonsillan keskimääräiset arkivuorokauden liikennemäärät (KAVL) olivat syksyllä
2020 noin 2 700 ajon./vrk Suomenlahdentien liittymän pohjoispuolella ja noin 6 500
ajon./vrk liittymän eteläpuolella. Finnoonsillan liikennemäärät tulevat merkittävästi
kasvamaan Finnooseen suunnitellun maankäytön toteutuessa. Liikenne-ennusteen
mukaan Finnoonsillan liikennemäärä on noin 21 000 ajon./vrk Suomenlahdentien liittymän pohjoispuolella ja noin 17 600 ajon./vrk liittymän eteläpuolella vuonna 2040.
Jalankulku ja pyöräily
Finnoonsillan molemmin puolin on suunniteltu jalankulku- ja pyörätiet, joista on nykytilanteessa toteutettu itäpuolinen reitti. Länsipuolinen reitti toteutetaan, kun katu voidaan viimeistellä korttelien rakentumisen myötä. Hannuksenkujalla jalankulku ja pyöräily kulkevat ajoradalla. Asemakaavassa on osoitettu Hannuksenkujan ja Finnoonsillan yhdistävä jalankululle ja pyöräilylle varattu katu Jerikonpolku, joka ei ole toteutunut. Jerikonpolun eteläpuolelle on suunniteltu Finnoontorinportti-niminen alikulku,
joka muodostaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyden Finnoonsillan länsipuolelta suoraan
Finnoon metroaseman sisäänkäynnille. Katutasossa jalankulku ja pyöräily ylittää Finnoonsillan valo-ohjattujen suojateiden kautta.
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Kuva: Suunnittelualueen sijainti jalankulun ja pyöräilyn tavoiteverkossa.
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Kuva: Ote Finnoonkallion asemakaavahankkeen yhteydessä laaditusta katukartasta (2018), jossa on
esitetty suunnitellut jalankulun ja pyöräilyn reitit suunnittelualueen kohdalla.

Sisäinen liikenne ja pysäköinti
Asemakaava-alue on nykytilanteessa rakentamaton, joten sillä ei ole sisäistä liikennettä tai pysäköintiä. Alueella on voimassa asemakaava, jonka mukaan alueelle on
mahdollista toteuttaa neljäkerroksinen pysäköintilaitos, jonne on ajoyhteys Finnoonsillalta maanalaista ajoramppia pitkin. Pysäköintilaitos palvelee ympäröiviä asuinkerrostalokortteleita, joille on vaadittu toteutettavaksi autopaikkoja vähintään yksi autopaikka 110 kerrosneliömetriä kohden, kuitenkin vähintään 0,5 autopaikkaa asuntoa
kohden. Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 vuoden korkotukimallilla
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toteutettavaa vuokra-asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näiden osalta vähentää
20 prosenttia. Liiketiloille autopaikkoja tulee rakentaa vähintään yksi autopaikka 180
kerrosneliömetriä kohden. Pyöräpaikkoja vaaditaan asunnoille vähintään yksi pyöräpaikka 30 kerrosneliömetriä kohden, kuitenkin vähintään kaksi pyöräpaikkaa asuntoa
kohden. Liiketiloille pyöräpaikkoja vaaditaan vähintään yksi pyöräpaikka 50 kerrosneliömetriä kohden.
Yleistä pysäköintiä alueella on nykytilanteessa neljä autopaikkaa Hannuksenkujan
kääntöpaikan yhteyteen. Ne poistuvat Jerikonpolun jalankulku- ja pyörätien toteutuessa ja korvaavia paikkoja on esitetty Hannuksenkujan ajoradalle. Lisäksi yleistä pysäköintiä on suunniteltu Finnoon keskuksen asemakaava-alueelle sijoittuville yleisille
pysäköintialueille sekä kadunvarsipysäköintinä alueen kokooja- ja tonttikaduille.
Yleistä pysäköintiä toteutetaan katujen viimeistelyn yhteydessä.

Kuva: Yleiset pysäköintipaikat suunnittelualueen ympäristössä.
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Joukkoliikenne
Rakenteilla oleva Finnoon metroasema sijaitsee noin sadan metrin etäisyydellä suunnittelualueesta Finnoonsillan itäpuolella. Metron toisen vaiheen liikennöinti alkaa arvioilta vuonna 2023. Metroasemalle on yhteys Finnoonsillan ali Finnoontorinportin alikulun kautta. Nykytilanteessa alueella liikennöi liityntälinjoja Matinkylän metroasemalle. Kaitaantietä, Finnoonsiltaa ja Suomenlahdentietä pitkin. Myös metron toisen
vaiheen liikennöinnin alettua pää- ja kokoojakaduilla liikennöi bussilinjoja. Finnoonsillalle on suunniteltu pysäkkipari suunnittelualueen välittömään läheisyyteen. Pysäkit
toteutetaan kadun valmistuessa.
Palvelut
Asemakaavan muutosalueelta hieman alle kilometrin etäisyydellä sijaitsee Kaitaan
koulu ja lukio sekä päiväkoti lisäksi samalla suunnalla hieman etäämmällä sijaitsee
Iivisniemen koulu.
Noin kahden kilometrin etäisyydessä Matinkylässä sijaitsee terveysasema, neuvola ja
hammashoitola.
Lähin päivittäistavarakauppa sijaitsee asemakaavan muutosalueelta pohjoisen suunnassa, noin puolen kilometrin etäisyydellä, Finnoonsillan ja Hannuksentien risteyksen
pohjoispuolella.
Tulevaisuudessa Finnoon alueen rakentuessa myös palvelut asemaakaavan muutosalueen lähiympäristössä lisääntyvät.
Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella sijaitsee maanalaisia johtoja ja putkia muun muassa jätevesiviemäri ja sadevesiviemäri sekä sähkökaapeli. Lisäksi asemakaavan muutosalue lukeutuu alueeseen, jolla metroon liittyvät rakenteet asettavat rajoitteita rakentamisella. Asemakaavan muutosalueen alla sijaitsee metron huoltotunneli. Asemakaavan muutosalueen
alla kulkee myös Blominmäen viemäritunnelia.
Yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyvää maanalista rakentamista sijaitsee Finnonsillan
katualueella, johon asemakaavan muutosalue rajautuu.

2.2.4.

Luonnonolosuhteet
Alueella ei ole todettu merkittäviä luontoarvoja. Asemakaavan muutosalue on nykyisellään rakentamatonta ympäristöä. Alue ei kuitenkaan ole luonnontilaista tai sen kaltaista, koska melko tuoreen voimassa olevan kaavan myötä alueella on viime vuosina
tehty maankäyttöä valmistelevia töitä, mm. puunkaatoja.
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Kaava-alueen läheisyydessä noin 350 metriä itään sijaitsee linnustoltaan arvokas
Finnovikenin kosteikko, jossa pesii mm. Etelä-Suomen suurin naurulokkiyhdyskunta.
Naurulokkien pääasiallinen lentoreitti kulkee asemakaavan muutosalueen lähiympäristön ylitse, luoteeseen, Ämmässuon jätekeskuksen suuntaan. Linnuston muuttoreitit
sekä vesilintujen lentoreitit suuntaavat kuitenkin pääasiassa rannikkoa myötäilen ja
merelle päin, eivät asemakaavan muutosalueen suuntaan.
2.2.5.

Ympäristön häiriötekijät
Finnoonsillan liikenne aiheuttaa suunnittelualueelle melua. Nykytilanteessa suunnittelualue on rakentumaton, joten sen nykytilanteen melutasoa ei ole selvitetty.

3.

Asemakaavan tavoitteet

3.1.

Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet
Asemakaavan muutos liittyy seudun yleistavoitteeseen tiivistää taajama- ja keskustatoimintojen alueita alueilla, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään.
Asemakaavan muutos on osa Finnoon aluekehitystä, joka tiivistää yhdyskuntarakennetta Finnoon metroaseman vaikutusalueella.

3.2.

Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet
Finnoolle asetetut tavoitteet koskevat myös asemakaavan muutosalueen ratkaisuja.

3.3.

Osallisten tavoitteet
Asukasmielipiteet:
MRA 30§
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 3.5.17.5.2021
Asukasmielipiteitä Jerikonpolun, alue 442401, asemakaavan muutoksen osallistumisja arviointisuunnitelman ja sen valmisteluaineiston pohjalta ei ole saatu.
MRA 27§
Kaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27§:n mukaisesti 28.6.-17.8.2021. Kaavaehdotuksesta ei saatu muistutuksia. Lausuntoja ja kannanottoja saatiin neljä kappaletta.
ELY-keskus kiinnitti lausunnossaan huomiota pysäköintilaitoksen pakokaasuihin ja
poistoilmaan sekä niiden vaikutuksiin alueen ympäristöön ja asukkaisiin. ELY-keskus
edellytti, että nämä huomioidaan kaavamääräyksissä. Lisäksi ELY-keskus ilmaisi tarpeen arvioida, onko ilmanlaadun takia syytä kieltää parvekkeiden sijoittuminen alimpiin kerroksiin kadun läheisyydessä.
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HSY toteaa alueella sijaitsevista vesihuoltolinjoista sekä asemakaavan muutoksen
niihin kohdistamista muutostarpeista. Lisäksi HSY toteaa lausunnossaan, että kaavaalueella sijaitsee Blominmäen jätevedenpuhdistamoon liittyvä viemäritunneli. Tunneli
sekä sen läheisyydessä tapahtuva rakentaminen tulee huomioida kaavamääräyksissä.
Länsi-uudenmaan pelastuslaitos toteaa lausunnossaan, että alueelle tulee varmistaa
tarvittavat toimet kuten pelastusteiden suunnittelu sekä pelastusajoneuvojen esteetön
pääsy hyökkäysreittien välittömään läheisyyteen pelastustoiminnan turvaamiseksi.
Caruna Espoo Oy toteaa alueella sijaitsevan sähköverkon maa- ja ilmakaapeleita.
Lausuntojen- ja mielipiteiden myötä kaavaan on tarkennettu kaavamääräyksiä.

4.

Asemakaavan kuvaus

4.1.

Yleisperustelu ja kuvaus
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Finnoonkalliossa sijaitseva pysäköintitalon rakentamisen mahdollistava korttelin 31125 osa keskitettyä aluepysäköintiä palvelevaksi korttelialueeksi, jolle tulee rakentaa pysäköintilaitos sekä täsmentää
sen ajoyhteyksiä.
Pysäköintitalon rakentamisen mahdollistavan alueen osoittamisella pysäköintiä palvelevaksi korttelialueekseen mahdollistetaan sen muodostaminen omaksi kiinteistökseen.
Jerikonpolku, alue 442401, asemakaavan muutosehdotuksessa asemaakaavan
muutosalue on osoitettu eteläosaltaan AK -merkinnällä asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja muulta osaltaan LPA-1 -merkinnällä keskitetyn aluepysäköinnin korttelialueeksi, jolle tulee rakentaa pysäköintilaitos.

4.2.

Mitoitus
Kaava-alueen kokonaispinta-ala 3503 m2.
Kokonaiskerrosala on 5400 k-m2.
Asemakaavan muutoksen myötä alueen rakennusoikeus pienenee 11 000 k-m2.
Kyseinen kaavaan merkityn rakennusoikeuden pieneneminen tapahtuu pysäköintilaitoksen rakentamisen mahdollistavalla kapIV -merkinnällä merkityllä alueella. Alueelle
vastaavanlaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen mahdollistetaan kuitenkin Jerikonpolku, alue 442401, asemakaavan muutoksessa lisärakennusoikeus pykälässä.
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4.3.

Kaavan mukainen rakennettu ympäristö

4.3.1.

Maankäyttö

Korttelialueet
Jerikonpolku, alue 442401, asemakaavan muutosehdotuksessa LPA-1 -merkinnällä
osoitettu alue on osoitettu palvelemaan pysäköintiä ja sitä reunustavien asuinkerrostalojen pihatoimintoja. LPA-1 -merkinnällä osoitettu alue on osoitettu kapIV -merkinnällä kansipihaksi, jonka alapuolelle on mahdollistettu neljän kerroksen rakentaminen. Kansipihan likimääräiseksi korkeusasemaksi on osoitettu +20.0. Kyseinen kansipiha on osoitettu le-1 -merkinnällä toteutettavaksi sitä reunustavien asuinkerrostalojen asukkaiden oleskelu- ja leikkipihana toimivana kattopihana. Kyseisen pihan itälaitaan on osoitettu rakennettavaksi melueste. Kattopihan etelä- ja pohjoislaitoja reunustavista asuinrakennuksista on edellytetty suoraa uloskäyntiä porrashuoneista ja
yhteyksiltä porrashuoneista on edellytetty esteettömyyttä.
LPA-1 -korttelialueen itälaita on osoitettu ju-1 -merkinnällä rakennuksen julkisivun
osaksi, joka tulee toteuttaa erityisen korkealuokkaiseksi ja kaupunkikuvalliseksi kohokohdaksi osana korttelin kokonaisarkkitehtuuria.
LPA-1 -korttelialueella sijaitsevaan pysäköintilaitokseen tulee osoittaa ajoyhteys Finnoonsillalta maanalaisen ajoyhteyden (ma-ajo) kautta. Hannuksenkujan kautta saa
osoittaa ainoastaan korttelialueen huoltoajoa.
Jerikonpolku, alue 442401, asemakaavan muutosehdotuksessa AK -merkinnällä
asuinkerrostalojen korttelialueeksi osoitetulle alueelle on osoitettu rakennusala, jolle
on osoitettu 5400 kerroneliömetriä rakennusoikeutta. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on osoitettu XII. Asemakaavan muutoksessa asuntojen yhteiskäyttöisiä tiloja on
edellytetty sijoitettavan ylimpiin kerroksiin sekä mahdollistettu niiden ja teknisten tilojen rakentaminen kerrosluvun yläpuolelle sen estämättä. Näiltä osin 12 kerroksista
rakennusta korkeamman rakennuksen rakentaminen on mahdollistettu.
Mahdollistetun rakennuksen pohjakerroksen pinta-alasta 15 prosenttia on edellytetty
käytettävän myymälä- ja palvelutiloja varten. Rakennusalan rakennettavan rakennuksen eteläsivulle on edellytetty toteutettavan suora uloskäynti porrashuoneesta.
Asuinkerrostalojen korttelialueen eteläosaan on osoitettu ohjeellisin merkinnöin puilla
ja pensailla istutettava alueen osa sekä alueen osa, jolla hulevesien viivyttäminen on
sallittu ja talousrakennuksen rakennusala.
Korttelialueilla tulee kaavamääräysten mukaisesti viivyttää ja käsitellä hulevesiä. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää korttelialueen hulevesisuunnitelma. Kaavamääräysten mukaisesti tulee huomioida mahdolliset sulfidisavet.
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Asemakaavan muutosehdotuksessa maanalainen asemakaava, Matinkylä-Kivenlahti
metrotunneli, huomioidaan edellyttäen ottamaan sen määräykset huomioon alueen
suunnittelussa ja rakentamisessa.
Asemankaavan muutoksessa on kaupunkikuvaan luonnetta ja ilmettä ohjaavia määräyksiä ja pykäliä. Hyvin tiivistetysti seuraavin niissä edellytetään seuraavaa: Asemakaavan muutoksessa edellytetään tiivistäen, että rakennuksen julkisivujen ovat laadukkaita ja viimeisteltyjä ja niiltä edellytetään rakennuspaikkaan ja ympäristöön sopivaisuutta. XII -kerroksiselta rakennukselta edellytetään, että se on massoittelultaan
hoikka ja että rakennuksen vertikaalia ilmettä korostetaan eri tavoin, kuten massoittelulla, aukotuksella, parvekelinjoilla ja materiaalivaihtelu. Lisäksi XII -kerroksisessa rakennuksessa asuntojen yhteiskäyttöisiä tiloja edellytetään sijoitettavan ylimpiin kerroksiin.
Asuinrakennuksen katutason kerroksilta tai alimmilta kerroksilta edellytetään, että ne
ovat kaupunkikuvaa elävöittäviä sekä erottuvat ylemmistä kerroksista aukotuksen ja
julkisivujen jäsentelyn osalta. Lisäksi pääsisäänkäynnin edellytetään, että se erottuu
katujulkisivusta. Liike- ja palvelutilat tulee sijoittaa asuinrakennuksen maantasokerrokseen ja niiden tulee avautua katujen suuntaan.
Asemakaavan muutoksessa ju -merkinnällä edellytetään, että pysäköintilaitoksen julkisivu, joka reunustaa keskeistä Finnoonsilta -katua ja joka muodostuu Suomenlahdentieltä tarkasteluteltaessa näkymän päätteeksi, toteutetaan erityisen korkealuokkaiseksi ja kaupunkikuvalliseksi kohokohdaksi osana korttelin kokonaisarkkitehtuuria.
Piha-alueilta edellytetään, että ne liittyvät luontevasti ympäristön maastoon ja rakenteisiin sekä että ne tulee suunnitella ja toteuttaa yhtenäisenä kokonaisuutena mahdollisesta tonttijaosta riippumatta. Puilla ja pensailla edellytetään rajattavan tilaa tontin
rajoilla sekä kulkuväylien ja sisäänkäyntien yhteydessä. lstutettavassa puustossa on
käytettävä myös kotimaisia lajeja. Kattopihalta edellytetään, että se on vehreä ja että
sen rakenteet toteutetaan siten, että sen istuttaminen vehreäksi on mahdollista.
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4.3.2.

Liikenne
Asemakaavamuutoksella ei muuteta alueen liikennejärjestelyjä. Finnoonsillan varteen
toteutettava pysäköintilaitos säilyy asemakaavassa nelikerroksisena ja ajoyhteys
sinne osoitetaan Finnoonsillalta maanalaisen ajorampin kautta. Finnoonsillan puoleisella korttelin sivulla säilytetään liittymäkiellon merkintä, eli pääkadulta ei ole mahdollista osoittaa tonttiliittymää suoraan kortteliin. Kaavamääräyksiä täsmennetään niin,
että Hannuksenkujalta sallitaan ainoastaan huoltoajo, koska kapea pientaloalueen
tonttikatu ei sovellu merkittävästi lisääntyvälle liikenteelle. Lisäksi asuinkorttelin
huolto- ja pelastusajo voi liikennöidä Hannuksenkujan suunnasta. Pysäköintilaitoksen
katolle sijoitetaan etelä- ja pohjoispuolisia asuinrakennuksia palveleva oleskelupiha,
jonne on kulkuyhteydet suoraan rakennuksista. Lisäksi kattopihalle on kulkuyhteys
pysäköintilaitoksesta.
Pysäköintilaitos merkitään keskitetyn aluepysäköintilaitoksen LPA-1 (ALUE) -merkinnällä, joka mahdollistaa autopaikkojen sijoittamisen ympäröivistä kortteleista. Laitokseen sijoitettavien autopaikkojen määrä riippuu korttelien toteuttajien välisistä sopimuksista, mutta vuonna 2018 laaditussa Finnoonkallion asemakaavan korttelisuunnitelmassa (Arkkitehtitoimisto Ajak Oy) pysäköintilaitokseen esitettiin noin 316 autopaikkaa. Kaavamuutosalueeseen kuuluvaa asuinkorttelia koskevat pysäköintimääräykset säilytetään aiemman asemakaavan mukaisena, jolloin sen autopaikkatarve
on noin 49 autopaikkaa.

4.3.3.

Palvelut
Asemakaavan muutoksessa on edellytetty, että asemakaavan muutoksessa mahdollistetun asuinrakennuksen pohjakerroksen pinta-alasta käytettään 15% myymälä- ja
palvelutiloja varten.

4.3.4.

Yhdyskuntatekninen huolto
Asemakaavan muutosalueella lukeutuu alueeseen, jolla metro asettaa rajoitteita rakentamisella. Asemakaavan muutosalueen alla sijaitsee metron huoltotunneli. Asemakaavan muutoksessa asia nostetaan esiin pykälällä, jossa tuodaan esiin, että alueeseen liittyy maanalainen asemakaava Matinkylä-Kivenlahti metrotunneli, jonka
määräykset tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa.
Lisäksi asemakaavan muutosalueen alla kulkee Blominmäen viemäritunnelia.
Alueella sijaitsee maanalaisia johtoja ja putkia muun muassa jätevesiviemäri ja sadevesiviemäri sekä sähkökaapeli. Asemakaavan muutoksen pykälissä 7 todetaan kaavan mukainen rakentamisen saattavan edellyttää johtojen ja putkien siirtoja ja niiden
siirroista edellytetään sovittavan johtojen ja putkien omistajien kanssa.
Alueen yhdyskuntateknisiä asioita on ratkottu osana laajempaa alueetta kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa nimeltä Finnoon keskusta, kunnallistekniikan
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yleissuunnitelma. Se on vuodelta 2018 ja sen tekijöinä ovat Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus ja Ramboll Finland Oy.
4.3.5.

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Kuva: Maaperä

Asemakaavan muutosalueen maaperä on moreenia ja maaperä
rakennettavuusluokitukseltaan luokkaa 2 eli normaalisti rakennettavaa.
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Kuva: Mahdollisesti pilaantuneet maat.

Asemakaavan muutoksen itäosassa on mahdollisesti pilaantuneet maat luokituksen
piirissä olevaa maata. Ympäristökeskukselta saadun lausunnon mukaan alueella ei
ole syytä epäillä pilaantumista Jerikonpolun kaava-alueella. Merkinnän alueella alunperin todettu pilaantunut maa (merkitty karttaan punaisella) on kunnostettu pois. Ympäristökeskukselta saadun lausunnon perusteella ei edellytetä tarkempia tutkimuksia
kaavoitusvaiheessa.

4.4.

Ympäristön häiriötekijät
Asemakaavamuutoksessa ei muuteta aluetta koskevia melumääräyksiä, jotka perustuvat Finnoonkallion asemakaavahankkeen yhteydessä laadittuun meluselvitykseen
(WSP Finland Oy 2017). Sen mukaan ennustevuonna 2040 pysäköintilaitoksen kattopihalla alitetaan ulko-oleskelutiloille annetut ohjearvot sijoittamalla noin 1,2 metriä
korkea meluaita Finnoonsillan puoleiselle sivulle. Asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuva melutaso on suurin Finnoonsillan puoleisella julkisivulla, jossa melutaso on
selvityksen mukaan suurimmillaan 64 dB. Rakennuksen pohjois- ja eteläjulkisivuilla
melutaso on 54-60 dB. Asemakaavassa on annettu määräys, että asuinrakennuksen
parvekkeet ja terassit tulee lasittaa siten, että ulko-oleskelualueille annetut ohjearvot
eivät ylity.
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Kuva: Ote Finnoonkallion meluselvityksestä, päiväajan melutilanne suunnittelualueen kohdalla ennustevuonna 2040 (WSP Finland Oy 2017)

Ilmanlaadun osalta suunnittelussa on tarkasteltu HSY:n ilmanlaatuvyöhykkeitä asumiselle. Finnoonsillan liikenne-ennuste vuodelle 2040 on noin 17 600 ajon./vrk, jolloin
asumisen minimietäisyys ajoradan reunasta mitattuna on 12 metriä ja suositusetäisyys 35 metriä. Asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalo sijaitsee noin 15 metrin
etäisyydellä Finnoonsillan katusuunnitelman mukaisesta ajoradan reunasta, eli minimietäisyys täyttyy. Suositusetäisyys ei kuitenkaan täyty, joten asemakaavassa on annettu määräys rakennuksen tuloilmasta. Tuloilma tulee suodattaa käyttäen parasta
käytettävissä olevaa tekniikkaa ja tuloilman otto tulee sijoittaa puhtaimmalle rakennuksen puolelle.

4.5.

Nimistö
Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia alueen nimistöön.

5.

Asemakaavaratkaisun vaikutukset
Ympäristö muuttuu nykytilastaan merkittävästi rakennetummaksi. Kyseinen ympäristön muutos on jo mahdollista alueella voimassa olevan Finnoonkallio, alue 442400,
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen mahdollistamana.
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Näin Jerikonpolun, alue 442401, asemakaavan muutoksella mahdollistetulla ei ole
merkittäviä vaikutuksia verrattuna alueella jo mahdollistettuun.
Merkittävin Jerikonpolku, alue 442401, asemakaavan muutoksen mahdollistama
muutos jo alueella mahdollistettuun verrattuna on se, että asemakaavan muutoksella
mahdollistetaan pysäköintiä palvelevan alueen muodostaminen omaksi kiinteistökseen.

5.1.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
Yhdyskuntarakenne tiivistyy asemakaavan mahdollistaman rakentamisen myötä,
mutta vastaavanlainen rakentaminen olisi mahdollista jo voimaassa olevan asemakaavan pohjalta.

5.2.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen. Katujen ja kunnallistekniikan ratkaisut on suunniteltu aiemmin Finnoonkallion
asemakaavahankkeen yhteydessä ja niiden toteutus on käynnissä.

5.3.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Alueella ei ole todettu merkittäviä luontoarvoja. Asemakaavan muutosalue on nykyisellään rakentamatonta ympäristöä. Alue ei kuitenkaan ole luonnontilaista tai sen kaltaista, koska voimassa olevan kaavan myötä alueella on viime vuosina tehty maankäyttöä valmistelevia töitä, mm. puunkaatoja. Suhteessa nykytilanteeseen kaavan
vaikutus maisema- ja kaupunkikuvaan on kuitenkin huomattava, kaava-alue jäsentyy
ja muuttuu kaupunkimaisemmaksi.
Alueen rakentamisen vaikutukset linnustoon on huomioitu asemakaavan muutoksessa edellyttäen, että lintujen törmäys riskin välttämiseksi rakennuksessa ei saa
käyttää yli 20 metrin korkeudella yli kerroksen korkuisia kirkkaita lasipintoja. Korkeita
lasipintoja voidaan käyttää, jos lasit on kuvioitu tai lasien edessä on rakenne-elementtejä, jotka vähentävät lintujen törmäysriskiä. Asemakaavan muutoksessa edellytetään, että korkean talon yläosien valaistuksella ei saa aiheuttaa haittaa linnuille.
Yläosia saa valaista siten, että törmäysriskiä ei aiheudu.

5.4.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin)
Asemakaavan muutoksessa on annettu melua ja ilmanlaatua koskevat määräykset,
joilla saavutetaan niille annetut ohjearvot.
Asemakaavan muutoksessa on osoitettu kattopiha, jonka on määrä palvella sitä reunustavien asuinrakennusten asukkaiden asunrakennusten oleskele- ja leikkipihana ja
yhteydeltä sinne edellytetään esteettömyyttä.
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Ympäristön pääyhteyksissä esteettömyyttä huomioidaan sen edellyttämällä tavalla.
Rakennusten osalta tarkemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa esteettömyys
edellytetään lähtökohtaisesti huomioitavan.

5.5.

Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto
Alueen maanomistaja on Espoon kaupunki. Kaupungin omistamien alueiden kaavataloustulot muodostuvat maanluovutuksista joko tonttimyyntinä tai tonttivuokrina.
Finnoonkallio, alue 442400, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen yhteydessä
Jerikonpolun asemakaavan muutosalueetta laajemman alueen osalta Espoon kaupungin saamat tulot on arvioitu rakentamisesta muodostuvia kuluja suuremmiksi. Jerikonpolun asemakaavan muutosalueen rakentuminen liittyy osaltaan sitä laajemman
Finnoonkallion alueen rakentamiseen.

6.

Asemakaavan toteutus

6.1.

Rakentamisaikataulu
Asemakaavan muutoksen mahdollistava alueen rakentaminen voi alkaa, kun asemakaavan muutos saa lainvoiman.

6.2.

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet
Asemakaavan muutos lukeutuu laajempaan alueeseen, jolle on laadittu korttelisuunnitelma nimellä Korttelisuunnitelma Finnoonkallio. Kyseinen korttelisuunnitelma on
tehty Finnoonkallio, asemakaava ja asemakaavan muutos, alue 442400, yhteydessä.

Kuva: Finnoonkallion korttelisuunnitelmasta. Katujulkisivu Finnoonsillan suuntaan. Jerikonpolun asemakaavan muutosalueelle sijoittuva rakentaminen kehystetty vaaleansinisellä katkoviivalla. Ohessa kyseinen Jerikonpolun asemakaavan muutosalueelle sijoittuva asuinkerrostalon on esitetty olevan julkisivultaan vaaleaa rappausta ja katon olevan vaalean harmaa peltikattoa sekä parvekkeissa käytettävän
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väribetonissa, maalatussa betonissa tai paneloinnissa turkoosin eri sävyjä siten, että väri vaalenee rakennuksessa ylöspäin. Pysäköintilaitoksen julkisivu on esitetty muodostuvan erivälisistä perforoiduista
metallilevyistä ja sen päällä kasvavan köynnöskasveja.

Aluetta koskee myös Design Finnoo käsikirja (21.12.2018). Kyseinen käsikirja tarjoaa
kaupunkikuvan ja ympäristörakentamiseen ohjeistusta muun muassa materiaalien
käyttöön, värimaailmaan valitsemiseen, pintamateriaalin valitsemiseen ja kasvillisuuden valitsemiseen, tukimuureihin ja erikoisrakenteisiin ilmeeseen sekä kadunkalusteiden valitsemiseen.

6.3.

Toteutuksen seuranta
Kaavan toteutuksen seuranta jää rakennuslupaviranomaisten tehtäväksi. Rakennuslupaa myönnettäessä on kaavan asettamat tavoitteet ja määräykset otettava huomioon.

7.

Suunnittelun vaiheet

7.1.

Suunnittelua koskevat päätökset
Sopimukset
Asemakaavan muutokseen ei liity maankäyttösopimusta.

7.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 3.5.2021 - 17.5.2021.

7.3.

Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
Suunnittelu
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta
on vastannut Lauri Kolttola, Paltsa Salama, Anja Karhula ja Salla Mäkelä.
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7.4.

Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus
•

19.4.2021 kaupunkisuunnittelujohtaja on allekirjoittanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

•

28.4.2021 Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja
arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä.

•

3.5.2021 – 17.5.2021 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä MRA §30 mukaisesti.

•

9.6.2021 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville MRA §27 mukaisesti.

•

28.6.2021 – 17.8.2021 asemakaavan muutosehdotus nähtävillä MRA §27 mukaisesti.

•

27.10.2021 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen

ESPOON KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTTELUKESKUS

Paltsa Salama
asemakaavainsinööri

Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Asemakaavan seurantalomake
Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
049 Espoo
Täyttämispvm
28.10.2021
Kaavan nimi
JERIKONPOLKU
Hyväksymispvm
27.10.2021
Ehdotuspvm
09.06.2021
Hyväksyjä
L-lautakunta
Vireilletulosta ilm. pvm
28.04.2021
Hyväksymispykälä
§165
Kunnan kaavatunnus
442401
Generoitu kaavatunnus
049L271021A§165
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
0,3503
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,3503

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
0,3503
0,1074

0,2429

Maanalaiset
tilat
Yhteensä
Rakennussuojelu
Yhteensä

Pinta-ala
[ha]

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
5400
1,54
30,7
5400
5,03

69,3

Pinta-ala
[%]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
-0,2429

Kerrosalan muut. [km² +/-]
-11000
-11000

0,2429

Kerrosala [kPinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
m²]

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]
[k-m²]
[lkm +/-]
[k-m² +/-]

Alamerkinnät
Aluevaraukset
Yhteensä
A yhteensä
AK
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä
LPA
E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Pinta-ala
[ha]
0,3503
0,1074
0,1074

0,2429
0,2429

Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus
[%]
m²]
[e]
100,0
5400
1,54
30,7
5400
5,03
100,0
5400
5,03

69,3
100,0

Pinta-alan muut.
[ha +/-]
0,0000
-0,2429
-0,2429

0,2429
0,2429

Kerrosalan muut. [km² +/-]
-11000
-11000
-11000

