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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Metsälinnunreitti

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella sallitaan uutta asuinrakentamista olemassa olevien opis-
kelija-asuntojen tilalle. Viereisen päiväkodin tontin laajentamista tutkitaan.

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

Lähtökohdat

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Leppävaarassa Lintuvaaran alueella. Itäreunasta alue rajau-
tuu Lintulaaksontiehen. Pohjoisreunaa rajaa Metsälinnunreitti -niminen katu. Alueen
pohjoispuolella on Lintumetsän koulu. Länsi- ja eteläpuolella on pientaloaluetta.

Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Alueen nykytilanne

Alustava suunnittelualue käsittää yhden asuinkäytössä olevan tontin, sen viereisen
päiväkotitontin sekä ympäröivää puisto- ja katualuetta.

Asuintontilla sijaitsee kaksikerroksisia, 1970-luvulla rakennettuja moduulirakenteisia
asuinrakennuksia. Rakennukset ovat alkuperäisessä kunnossa ja ne ovat opiskelija-
asuntokäytössä. Tontti on puustoinen ja vehreä. Pysäköinti on Metsälinnunreitin var-
ressa avopysäköintikentillä.
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Kuva: Ortoilmakuva asuintontista. Kiinteistörajat näkyvät kuvassa punaisella viivalla.

Kuva: Viistoilmakuva alueesta pohjoisen suunnasta.

Päiväkotitontilla toimii Lintumetsän neliryhmäinen päiväkoti leikkipihoineen. Yksiker-
roksinen päiväkotirakennus on puurunkoinen. Päiväkodin leikkipihat on suunnattu
etelään.

Alueen läpi kulkee pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen reitti.
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Metsälinnunreitin ja Lintumetsäntien välinen ajoyhteys on katkaistu puomein. Asema-
kaavassa ajoyhteyden välissä on selkeä, noin 100 metrin pituinen puistomaisesti ra-
kennettava yleiselle jalankululle ja pyörätielle varattu katu, mutta sitä ei ole toteutettu
kaavan mukaisesti. Ajoyhteyden katkaisun jälkeen on keskusteltu, tulisiko läpiajo
Metsälinnunreitin ja Lintumetsäntien välillä sallia. Mielipiteet asian suhteen ovat ja-
kaantuneet kahtia.

Maanomistus

Asuintontin omistaa Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS. Päiväkotitontin sekä
puisto- ja katualueet omistaa Espoon kaupunki.

Kaavoitustilanne

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on osoitettu taaja-
matoimintojen alueeksi. Vihreä katkoviiva itäpuolella kuvaa seudullista viheryhteystar-
vetta.

Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on merkitty kuvaan
keltaisella katkoviivalla.

Vireillä olevassa Uusimaa-kaava 2050:ssä alue on osoitettu taajamatoimintojen kehit-
tämisvyöhykkeenä. Merkintä ohjaa kehittämään alueita verkostomaisena joukkolii-
kennekaupunkina. Maakuntahallitus päätti maakuntakaavojen voimaantulosta
7.12.2020. Uusimaa-kaava 2050 ei ole vielä lainvoimainen maakuntakaavoista jätet-
tyjen valitusten vuoksi.

Espoon eteläosien yleiskaava 2030:ssa (lainvoimainen 17.2.2010) alue on varattu
asuntoalueeksi (A). Alueen asemakaavaa muutettaessa turvataan nykyisen raken-
nuskannan säilyminen ja ympäristökuvaan soveltuva kehittäminen.
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Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu keltai-
sella katkoviivalla.

Alueella on voimassa asemakaavat 113000 Lintulaakso II (lainvoimainen 21.9.1981)
sekä 113300 Lintumetsä I (lainvoimainen 26.6.1996). Asuintontti sijaitsee korttelissa
50130, joka on kaavassa osoitettu merkinnällä A1, asuintalojen korttelialue. Merkin-
nän alueelle saa asuinrakennusten lisäksi sijoittaa myymälä-, kerho-, lastentarha-,
pesula tms. palvelutiloja enintään 500 m2. Rakennusten enimmäiskerrosluku on II.
Rakennusoikeutta on korttelissa 9 360 kerrosalaneliömetriä (k-m2). Kaavassa on
määräyksiä rakennusten suojaamiseksi kadun puolen melua vastaan (merkintä ’dB’).
Eteläpuolen puistoalue Kirkkalanpuisto on osoitettu merkinnällä PI10, jonka perus-
teella puistoon saa sijoittaa enintään 100 k-m2 kerho-, sosiaali- ja viihdetoimintaa pal-
velevia tiloja yhteen kerrokseen. Päiväkotitontti korttelissa 50129 on osoitettu kaava-
merkinnällä YOS11, opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten kortteli-
alue, jolle saa lisäksi rakentaa asuntoja kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä
henkilökuntaa varten. Päiväkodin länsipuolinen puisto on kaavaan merkitty puistoalu-
eena PI, istutettava puistoalue. Puistoja yhdistää kaavassa kevyen liikenteen reitti ni-
meltään Kirvisenpolku. Yhteys on rakentamaton.
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Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta.
Aloite ja perittävät maksut

Asemakaavan muutosta on 9.9.2020 hakenut korttelin 50130 maanomistaja HOAS.
Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §).

Sopimukset

Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL 91 b §). Maankäyttösopimus-
neuvottelut hoitaa tonttiyksikkö.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Tavoitteet

Asuinrakentamisen osalta kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa rakennuskannal-
taan vanhentunut alue tiiviimmäksi, paremmin alueelliseen kysyntään vastaavaksi
asuinkohteeksi.

Päiväkodin osalta tutkitaan mahdollisuutta laajentaa nykyistä päiväkotitonttia niin, että
nykyisin neliryhmäisenä toimivaa päiväkotia voitaisiin suurentaa. Tarkoituksena on
varautua tuleviin varhaiskasvatuksen tarpeisiin ympäröivän alueen kehittyessä.

Viheralueiden osalta tavoitteena on turvata alueella tavatun liito-oravan reitti ja näin
parantaa alueen ekologisia verkostoja.

Liikenteellisiä tavoitteita ovat pohjois-eteläsuuntaisen kevyen liikenteen reitin säilyttä-
minen nykyisellään sekä Metsälinnunreitin liikenneturvallisuuden varmistaminen.
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Suunnitelman kuvaus

Alustavassa viitesuunnitelmassa asuintontille sijoitetaan kerrostaloja, joiden kerros-
luku vaihtelee välillä IV-V, sekä II-kerroksisia pienkerrostaloja. Korkeammat kerrosta-
lot on suunnitelmassa sijoitettu Lintulaaksontien varrelle sekä Metsälinnunreitin var-
relle. Tontin eteläreunalle on sijoitettu matalampia kerrostaloja pihapiireineen.

Talojen sijoittelusta tontille on tehty kolme tarkastelua. Rakennusoikeus kasvaa ny-
kyisestä 9 360 kerrosalaneliömetristä (k-m2) ratkaisusta riippuen noin 13 000 k-m2:iin.
Pysäköintipaikkoja on tontille sijoitettu eri tarkasteluissa 148 -158 autopaikkaa. Paikat
on sijoitettu tontin reunoille pysäköintialueisiin. Yhdessä tarkasteluvaihtoehdossa py-
säköintialueet ovat tontin keskiosassa.

Kirkkalanpuiston alueella on alustavien tietojen mukaan liito-oravan levähdysalueeksi
sekä mahdollisesti pesintään soveltuvaa puustoa. Liito-oravan olosuhteiden ja reitis-
tön turvaaminen niin Lintumetsän kuin Reservinkallion suuntaan on yksi suunnittelua
ohjaavista tavoitteista. Tähän liittyen on alustavissa suunnitelmissa nykyisen asuin-
tontin länsireunaa muutettu puistoalueeksi. Alueella on olemassa olevaa täysikas-
vuista puustoa, joka sopii liito-oravan reitistön tarpeisiin. Kirkkalanpolun kevyen liiken-
teen väylä on tarkoitus säilyttää nykyisellään.

Päiväkodin tontin länsipuolisen puistoalueen muuttamista osaksi päiväkodin tonttia
tutkitaan. Tontin laajentaminen mahdollistaisi tarvittaessa nykyisen päiväkodin raken-
nuksen laajentamisen tai suuremman päiväkotirakennuksen sijoittamisen tontille.

Metsälinnunreitin ja Lintumetsäntien ajoneuvoliikenteen läpiajo on katkaistu voimassa
olevan kaavan mukaisesti. Kaavassa on noin 100 metrin pituinen puistomaisesti ra-
kennettava yleiselle jalankululle ja pyörätielle varattu katu -merkintä, mutta kohtaa ei
ole toteutettu tältä osin kaavan mukaisesti.

Metsälinnunreitille ja Lintumetsäntielle on tutkittu kolmea erilaista liikenneratkaisua.
Vaihtoehdossa 0 liikennejärjestelyt on pidetty nykyisellään. Vaihtoehdossa 1 ajoneu-
voliikenteen katkaisun kohtaa on siirretty lännemmäksi Kirkkalanpolun ja puiston koh-
dalle. Kummankin kadun päähän on esitetty kääntöpaikka ja pysäköintipaikkoja saat-
toliikennettä varten. Vaihtoehdossa 2 ajoneuvoliikenne on avattu Metsälinnunreitin ja
Lintumetsäntien välille. Alla on kaaviokuvat vaihtoehdoista.
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Kuva. Liikennejärjestelyt vaihtoehto 0, nykytilanne.

Kuva. Liikennejärjestelyt vaihtoehto 1, ajoneuvoliikenteen katkaisun kohta siirretty lännemmäksi Kirkka-
lanpolun kohdalle.



9 (17)

Kuva. Liikennejärjestelyt vaihtoehto 2, ajoneuvoliikenne on avattu Metsälinnunreitin ja Lintumetsäntien
välille.

Asemakaavan muutoksen yhteydessä päätetään liikennejärjestely, jonka mukaan
suunnittelua edistetään. Lisäksi tarkastellaan kaavamerkintöjä ympäristön maankäy-
tön muutoksiin liittyen siten, että asuintontille järjestyvät tarpeelliset liittymät. Lisäksi
mahdollinen päiväkodin laajentaminen saattaa edellyttää muutoksia liittyen saatto- ja
huoltoajon järjestelyihin.

Viitesuunnitelma

Asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan suunnitte-
lun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa.

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa.

Vaikutusten arviointi

Vaikutusalueena ovat korttelit 50129 ja 50130 ja niiden lähiympäristö.

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutok-
sen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskuntaraken-
teeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen,
luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen.

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa
tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. Tarvitta-
via selvityksiä ovat ainakin liikenneselvitys, luontoselvitys sekä meluselvitys.
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Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa.

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Osalliset

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallinta-
oikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä
lisäksi viranomaiset.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §)

Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi-
sella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys osallisten
kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vai-
kutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja
tavat.

Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §)

Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluai-
neistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Mielipiteet voi esit-
tää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto  on nähtävillä
13.9. – 12.10.2021.

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 12.10.2021 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 (Metsälinnunreitti,
113001).

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään etätilaisuutena keskiviikkona 6.10.2021
klo 17-19. Etätilaisuuden tapahtumailmoitus ja liittymislinkki julkaistaan lähempänä
tapahtuma-ajankohtaa Espoon kaupungin verkkosivujen tapahtumat-osiossa. Lisäksi
linkki julkaistaan Espoon kaupungin Facebook-sivuilla sekä kaavahankkeen verkkosi-
vulla.
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Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §)

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja
muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnassa keväällä 2022. Kaavaehdotus on tämän jälkeen
nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus.
Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa
kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-
tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lau-
sunnot viranomaisilta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistu-
tukset ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen kaupungin vastineet lähetetään kunkin muistu-
tuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotuk-
seen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §).

Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa
lausunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn
ilman lautakunnan käsittelyä.

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §)

Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus.

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

Tiedottaminen

Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista ilmoitetaan kau-
pungin verkkosivuilla.

Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen nähtävilläolon
aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös kaupungin
ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa.

Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomistajia sekä asukasyh-
distyksiä ja asukasfoorumia.

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja niille, jotka
ovat hyväksymispäätöksen kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja sa-
malla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §).

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolta. Aineistoon voi tutustua
myös teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Ota-
niemi) ja Espoon asiointipisteissä.
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Valmistelijoiden yhteystiedot

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan

Kati Kivelä, puh. 040 636 8433

Minna-Maija Sillanpää, maisemasuunnittelu, puh. 040 642 7847

Tarja Pennanen, liikennesuunnittelu, puh. 040 521 9772

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi.

Lyhenteet:

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

Päiväys ja allekirjoitus

Espoossa, 30.8.2021

Ossi Keränen__________

Ossi Keränen
Asemakaavapäällikkö
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Kuvia valmisteluaineistosta

Metsälinnunreitti 2, luonnosvaiheen viitesuunnitelmat, arkkitehtitoimisto Konkret,
24.8.2021 (kuvat liitteenä, eivät mittakaavassa)
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Alueleikkaukset A-A ja B-B, ei mittakaavassa. Leikkaukset on tehty luonnosvaihtoehto 1:n pohjalta.
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Luonnos maankäytöstä 1. Ei mittakaavassa. Nykyiset puistoalueet on esitetty keltai-
sella viivalla.
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Luonnos maankäytöstä 2. Ei mittakaavassa. Nykyiset puistoalueet on esitetty keltai-
sella viivalla.
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Luonnos maankäytöstä 3. Ei mittakaavassa. Nykyiset puistoalueet on esitetty keltai-
sella viivalla.


