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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Jerikonpolku
Asemakaavan muutos
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on erottaa Finnoonkalliossa sijaitseva pysäköintitalon rakentamisen mahdollistava korttelin 31125 osa omaksi pysäköintiä palvelevaksi korttelialueekseen.

Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla.

Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla.

Espoon kaupunki, Y-tunnus 0101263–6, PL 43, 02070 Espoon kaupunki

www.espoo.fi
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Lähtökohdat
Suunnittelualue
Alustavana suunnittelualueena on kiinteistö 49-31-125-6 joka sijaitsee Finnoonkalliossa Finnoonsillan ja Suomenlahdentien risteyksen länsipuolella osoitteessa Finnoonsilta 15.
Varsinaisen asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Alueen nykytilanne
Alue on nykyisin rakentamatonta aluetta, josta osa on puustoista.

Maanomistus
Alue on Espoon kaupungin omistuksessa.

Kaavoitustilanne
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on osoitettu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi. Alueen länsipuolitse kulkevaksi on osoitettu siirtoviemärin ohjeellinen linjaus.

Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. (Alustavan suunnittelualueen likimääräinen sijainti ympyröity tumman sinisellä katkoviivalla.)
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Vireillä olevassa Uusimaa-kaava 2050:ssa asemakaavan muutosalue lukeutuu alueeseen, joka on osoitettu pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeksi sekä alueen länsipuolitse kulkevaksi on merkitty jätevesitunneli. Uusimaa -kaava 2050 ei ole vielä lainvoimainen.

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

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.)

Alueella on voimassa Finnoonkallio, asemakaava ja asemakaavan muutos, alue
442400, (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.11.2018 ja saanut lainvoiman
30.1.2019). Kortteli 31125 on siinä osoitettu AK -merkinnällä asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Alustavana suunnittelualueena ja asemakaavan muutoksen kohteena
olevasta kiinteistöstä 49-31-125-6 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
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asukkaiden oleskelu- ja leikkipihana toimiva kattopiha. Alueen itälaita on osoitettu ju1 -merkinnällä rakennuksen julkisivun osaksi, joka tulee toteuttaa erityisen korkealuokkaiseksi ja kaupunkikuvalliseksi kohokohdaksi osana korttelin kokonaisarkkitehtuuria. Lisäksi kansipihan itälaitaan on soitettu rakennettavaksi melueste.
Suunnittelualueena olevan kiinteistön eteläosaan on osoitettu rakennusala, jolle on
osoitettu 5400 kerroneliömetriä rakennusoikeutta ja mahdollistettu korkeintaan 12
kerroksisen asuinrakennuksen rakentaminen, jonka pohjakerroksen pinta-alasta 15
prosenttia on käytettävä myymälä- ja palvelutiloja varten.
Lisäksi alueen eteläosaan on osoitettu puilla ja pensailla istutettava alueen osa sekä
ohjeellisesti 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 suojavyöhykkeineen sekä
maanpinnalle ulottuvien kulkuyhteyksien ja ilmanvaihtokuilujen sijoittaminen.
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Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. (Alustava suunnittelualue rajattu keltaisella katkoviivalla.)

Aloite ja perittävät maksut
Asemakaavan muutosta on 20.1.2021 hakenut kiinteistön 49-31-125-6 maanomistaja
Espoon kaupunki. Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59
§).

Mitä alueelle suunnitellaan?
Tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on erottaa pysäköintitalon rakentamisen mahdollistava korttelin 31125 osa omaksi pysäköintiä palvelevaksi korttelialueekseen.
Tällä mahdollistaa pysäköintiä palvelevan alueen muodostamisen omaksi kiinteistökseen.
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Suunnitelman kuvaus
Asemakaavan muutoksella osoitetaan suunnittelualueen osa, jolle on mahdollista rakentaa pysäköintilaitos, pysäköintiä palvelevaksi korttelialueeksi, esimerkiksi LPA merkinnällä autopaikkojen korttelialueeksi. Muutoksen myötä pysäköintilaitoksen
koko ei muutu. Ajoyhteys pysäköintilaitokseen osoitetaan kulkemaan ainoastaan Finnoonsillan maanalaisen ajoyhteyden kautta ja asuinkorttelin huoltoajo osoitetaan
Hannuksenkujan kautta kuten nykyisessä asemakaavassa. Pysäköintilaitoksen julkisivu- ja kattopihamääräyksiä tarkennetaan tarvittaessa. Muilta osin aluetta koskevan
asemakaavan sisältö pysyisi ennallaan mahdollistaen muun muassa 12 kerroksisen
rakennuksen rakentamisen.
Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa.

Vaikutusten arviointi
Vaikutusalueena ovat kortteli 31125 ja sen lähiympäristö.
Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutoksen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen,
luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen.
Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa
tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin.
Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa.

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen
Osalliset
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä
lisäksi viranomaiset.
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §)
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys osallisten
kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja
tavat.
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Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §)
Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluaineistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä
3.5.2021 – 17.5.2021.
Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 17.5.2021 klo 15.45 mennessä osoitteella:
Kaupungin kirjaamo,
PL 1,
02070 ESPOON KAUPUNKI
tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi
Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse.
Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Jerikonpolku, 442401).

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §)
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja
muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa keväällä 2021. Kaavaehdotus on tämän jälkeen
nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus.
Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa
kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen kaupungin vastineet lähetetään kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §).

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §)
Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta.
Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

Tiedottaminen
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla.
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Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen nähtävilläolon
aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös kaupungin
ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa.
Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä ja asukasfoorumia.
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja niille, jotka
ovat hyväksymispäätöksen kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §).
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolta. Aineistoon voi tutustua
myös teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä.

Valmistelijoiden yhteystiedot
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan
Lauri Kolttola, puh. 040 670 4920
Salla Mäkelä, liikennesuunnittelu, puh. 046 877 3001
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi.
Lyhenteet:
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus
Päiväys ja allekirjoitus
Espoossa, 19.4.2021

_Torsti Hokkanen___________________________________
Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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Kuva valmisteluaineistosta

Kuva: Asemakaavan muutoksen tavoitetta havainnollistava kaavio. (Alustava asemakaavan muutosalue rajattu keltaisella katkoviivalla.)

