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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Gräsantörmä 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen kaava-alu-
eella. Työpaikka- ja liikerakentaminen keskitetään Kilonväylän varteen ja korttelite-
hokkuutta nostetaan. Katualueiden asemakaavat tarkistetaan. 

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 
Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Olarissa, Kuitinmäentien ja Kilonväylän (Kehä II) risteyksen 
lounaispuolella Gräsantulli-nimisen kadun molemmin puolin. Suunnittelualueeseen 
kuuluvat korttelit 22301 ja 22303 sekä osa ympäröivistä katualueista. Kortteleiden yh-
teispinta-ala on noin 2,5 hehtaaria. Aluetta rajaavat idässä Kilonväylä, pohjoisessa 
Kuitinmäentie ja lounaassa Gräsantulli ja Gräsanportinpolku. 

Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Alueen tontit ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisessa käytössä. Korttelin 
22301 tontilla 2 on kolmikerroksinen vuonna 1985 rakennettu toimistorakennus, jonka 
kerrosala on noin 10 500 m2. Rakennus on betonirunkoinen ja verhoiltu punatiilellä. 
Lisäksi tontilla on autopaikkoja. Korttelin rakennusoikeudesta on käyttämättä n. 9 250 
k-m2. Viereisellä korttelin 22303 tontilla 1 on korttelin 22301 autopaikkoja maantaso-
pysäköintinä. 

Kaava-alue on luonteeltaan rakennettua eikä alueella ole luonnontilaisia elinympäris-
töjä. Suunnittelualueen molemmilla tonteilla maanvaraisia asfaltoituja pysäköintialu-
eita on jäsennelty pysäköintikampojen välisin pensas- ja puuistutuksin. Gräsantullin 
länsipuolella Kuitinmäentien varren nurmialueella kasvaa varttuneita koivuja. Huleve-
det ohjautuvat yleiseen hulevesiverkostoon tai imeytyvät luontaisesti nurmialueilla.  

Kummallekin suunnittelualueen tontille on ajoyhteys Gräsantulli-nimiseltä kadulta, 
joka liittyy Kuitinmäentiehen. Gräsantullin päästä on yksisuuntainen ajoyhteys Kehä 
II:lle Matinkylän suuntaan. Lisäksi Gräsantulliin liittyvät Gräsanportti- ja Gräsantörmä-
tonttikadut. 

Gräsantullin länsireunaan on toteutettu jalankulku- ja pyörätie, joka jatkuu Kehä II:n 
rampin ja Länsiväylän alitse etelään Matinkylän suuntaan. Korttelin 22303 länsipuo-
lella sijaitsee Gräsanportinpolun jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue, jossa on 
varauduttu Kuitinmäentien poikki kulkevaan jalankulun ja pyöräilyn alikulkuun tai sil-
taan. Gräsanportinpolku tai eritasoratkaisu ei ole kuitenkaan toteutunut.  

Kehä II:n, Kuitinmäentien ja Länsiväylän liikenne aiheuttavat suunnittelualueelle me-
lua ja päästöjä, jotka tulee ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon. 

Kaava-alue sijaitsee Niittykummun ja Olarin kaupunginosien rajalla ja on alueen pää-
teiden saartama. Lähiympäristössä on ennestään sekä pientaloja, rivitaloja että 
asuinkerrostaloja, mutta lisäksi myös huoltoasema ja autokaupan käytössä olevia 
alueita.  

Suunnittelualue sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä Niittykummun metroasemasta. 
Niittykummun keskusta-aluetta on kehitetty viime vuosina kaupunkimaisempaan 
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suuntaan. Katutilojen laatuun on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota ja metroase-
man läheisyydessä korttelien rakennusoikeutta on nostettu. Myös kaava-alueen lou-
naispuolella on uusia asuinkerrostalojen korttelialueita, jotka ovat osittain vielä raken-
tumassa. Muilta osin Kilonväylän länsipuoli eli Kuitinmäen puoli on Niittykumpua van-
hempaa rakennetta. Kuitinmäentien katutilaa reunustavat monilta osin meluaidat, ra-
kennukset ovat kaukana katutilasta eikä kadulle juuri avaudu palvelu- tai liiketilaa. 
Ympäristö on pääosin jo rakennettua, minkä vuoksi keinot katu- ja kaupunkitilan pa-
rantamiseen ovat Kilonväylän itäpuolta rajoitetummat.  

Viheralueverkosto kaava-alueen lähiympäristössä on hajanainen. Kaava-alueen välit-
tömässä lähiympäristössä ei ole laajoja virkistysalueita, vaan yhteydet niille ovat pit-
kiä ja niille kulkeminen vaatii suurien liikennealueiden ylittämistä tai alittamista. 

Maanomistus 

Korttelit 22301 ja 22303 ovat yksityisessä maanomistuksessa. Ympäröivät Kuitinmä-
entien, Gräsantullin ja Gräsanportinpolun katualueet omistaa Espoon kaupunki. Kehä 
II:n katualueen omistaa Väylävirasto. 

Kaavoitustilanne 

Uusimaa 2050 -kaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi ja pääkau-
punkiseudun ydinvyöhykkeeksi (pääkaupunkiseudun muuta taajamatoimintojen kehit-
tämisvyöhykettä tehokkaammin rakennettavat taajama- ja keskustatoimintojen alueet, 
jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään ja tukevat verkostomaisen kaupun-
kirakenteen kehittymistä). Kohde on lähellä Matinkylän aluekeskusta ja alueellisia 
pääteitä. 

 
Kuva: Ote Uusimaa 2050 -kaavasta. 
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Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu kehitettäväksi työpaikka-alueeksi. 
Sille on merkitty päävoimansiirtolinja ja se on yksi- ja kaksiajorataisten pääteiden tai -
katujen reunustama. 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
 

Korttelissa 22301 ja Gräsantullin katualueella on voimassa Piispankallio II asemakaa-
van muutos, alue 312200 (lainvoimainen 10.4.1997). Kortteli 22301 on siinä osoitettu 
liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Suurin sallittu tonttitehokkuus on 
e=0.88 ja kerrosluku VI. Korkeintaan 50 % sallitusta rakennusoikeudesta saa käyttää 
tuotanto- ja varastotiloja varten. Autopaikkoja tulee osoittaa 1 ap/70 k-m2 ja 2 
ap/asunto. Asuntoja saa sijoittaa kortteliin vain kiinteistön hoidon tai laitoksen toimin-
nan kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. 

Korttelissa 22303 ja Kuitinmäentien katualueella on voimassa Piispankallio II asema-
kaava, alue 321701 (lainvoimainen 12.9.1983). Kortteli 22303 on siinä osoitettu auto-
paikkojen korttelialueeksi (LPA), jolle saa sijoittaa korttelin 22301 autopaikkoja. Kui-
tinmäentielle on osoitettu kaksi kävely- ja pyöräilyliikenteelle tarkoitettua eritasoris-
teystä, jotka eivät ole toteutuneet. 

Gräsanportinpolun katualueella on voimassa Piispankallio asemakaava, alue 321600 
(lainvoimainen 27.1.1999). Katualue on siinä osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle 
varatuksi kaduksi. 
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Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 
 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 29.11.2019 hakenut korttelien 22301 ja 22303 maan-
omistaja. Kaavahakemusta päivitettiin 16.11.2020. Hakija maksaa kaavanmuutoksen 
laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 

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

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Kaavamuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alueella valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukaisesti. 

Tavoitteena on mahdollistaa alueella asuinrakentaminen ja nostaa alueen korttelite-
hokkuutta. Työpaikka- ja liikerakentaminen keskitetään Kilonväylän varteen. Suunnit-
telulla varmistetaan alueen rakentuminen viihtyisänä kokonaisuutena. Erityistä huo-
miota kiinnitetään asuntokannan moninaisuuteen, riittäviin virkistysalueisiin ja elävien, 
viihtyisien katutilojen muodostumiseen. Kuitinmäentien puolelle rakennusten kivijal-
kaan tuodaan liike- ja palvelutilaa ja Kehä II:n varteen työpaikkarakentamista. 

Ympäröivien rakennusten korkeusasemat ja mittakaava otetaan suunnittelussa huo-
mioon. Rakennusten korkeudet laskevat Kehä II:n varresta kohti länsipuolen pientalo-
korttelia. Asuinkortteleissa tulee olla laadukas, vehreä ja laaja sisäpiha, joka on 
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melulta suojassa, sillä kaava-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole virkistysalu-
eita, ja virkistysalueille kulkeminen vaatii suurien liikenneväylien ylittämistä tai alitta-
mista. Melu ja ilmanlaatu tulee huomioida sekä korttelikokonaisuuden että yksittäisten 
rakennusten suunnittelussa ja sijoittelussa. 

Kaavamuutoksella parannetaan alueen palvelutarjontaa. Lisäksi alueelle suunnitel-
laan päiväkotia varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen kasvaessa asukasluvun mukana. 

Alueen liikenneratkaisuja kehitetään niin, että ne palvelevat uutta maankäyttöä. Pysä-
köinti sijoitetaan pääasiassa keskitettyyn pysäköintilaitokseen. Jalankulun ja pyöräilyn 
reittejä suunnittelualueen läpi kehitetään niin, että ne palvelevat uuden maankäytön 
lisäksi lähiympäristön asukkaita nykytilannetta paremmin. 

Alueen maanomistajien tavoitteena on purkaa tontilta nykyinen kiinteistö, muuttaa 
kaava-alueen tontit asuinkerrostalojen korttelialueiksi ja nostaa kortteleiden raken-
nusoikeutta. Kaava-alueen kiinteistö on nykyisellään käyttäjilleen liian suuri ja tiloil-
taan vanhentunut, jonka vuoksi se on jäänyt vajaakäytölle. 

Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 

Espoon kaupunginhallitus päätti Niittysillankorvan asemakaavan yhteydessä 
3.5.2021, että Niittykummun kehittämisestä tehdään kokonaistarkastelu, joka ohjaa 
Niittykummun kaavoitusta ja jolla varmistetaan alueen rakentuminen viihtyisänä koko-
naisuutena. Erityistä huomiota kiinnitetään jatkossa Niittykummun asuntokannan mo-
ninaisuuteen, riittäviin virkistysalueisiin ja elävien, viihtyisien katutilojen muodostumi-
seen. Nyt suunniteltavan Gräsantörmän kaavamuutosalue rajautuu Niittykumpuun ja 
sijaitsee noin 700 metrin päässä Niittykummun metroasemasta. 

Suunnitelman kuvaus 

Korttelisuunnitelmassa kaava-alueelle on esitetty kolme toisistaan poikkeavaa kortte-
likokonaisuutta. Suurempi kortteli 22301 jaetaan kahteen osaan uudella katuyhtey-
dellä, Jaapinkujalla. Kehä II:n varteen sijoitetaan työpaikkarakentamista ja pysäköinti-
laitos, jotka suojaavat Jaapinkujan länsipuolelle tulevaa asuinkerrostalojen korttelia 
Kehä II:n melulta. Työpaikkakorttelista on esitetty kaksi erilaista vaihtoehtoa. Ensim-
mäisessä vaihtoehdossa työpaikkarakentamista on esitetty n. 7 000 k-m2, mikä mah-
dollistaa toimisto- ja liiketilojen lisäksi esimerkiksi liikuntahallin rakentamisen alueelle. 
Toisessa vaihtoehdossa työpaikkarakentamista on nykyistä asemakaavaa vastaava 
määrä (n. 20 000 k-m2), mutta pääosin toimistorakentamista.  

Asuinkerrostalojen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota alueen haastaviin 
meluolosuhteisiin. Kerrostalot rajautuvat Kuitinmäentien ja Kehä II:n suuntiin umpi-
korttelimaisesti. Gräsantulli-kadun puolella rakentaminen on matalampaa ja raken-
nukset toisistaan erillään. Rakennukset ovat korkeimmillaan korttelin koilliskulmassa 
(IX-kerrosta) ja madaltuvat kohti lounasta ja viereistä pientaloaluetta (IV-kerrosta). 
Korttelin keskelle muodostuu suojaisa, vehreä sisäpiha. Liike- ja palvelutilaa 
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esitetään toimistorakennusten lisäksi asuinrakennusten kivijalkaan Kuitinmäentien 
puolelle.  

Asuinkortteliin sijoitetaan päiväkoti joko erillisenä rakennuksena korttelipihalle tai 
Gräsantulli-kadun varteen asuinkerrostalon kivijalkaan. Päiväkodin piha-alue sijaitsee 
suojaisalla korttelipihalla. 

Korttelin laaja yhtenäinen sisäpiha on suunniteltu toteutettavaksi maanvaraisena, 
mikä mahdollistaa piha-alueilla suurikokoiseksi kasvavan puuston istuttamisen ja 
vehreän ja viihtyisän asuinympäristön muodostumisen. Suunnitteluratkaisu antaa 
myös mahdollisuuksia hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn ja hyödyntämiseen 
kasvillisuudelle.   

Läntisempi, pienempi kortteli 22303 sovitetaan koroiltaan ja mittasuhteiltaan kaava-
alueen viereiseen pientaloalueeseen (kortteli 22302). Kortteli on suunnitelmassa va-
rattu kaksikerroksisille rivitaloille. Rakennukset rajaavat katutilaa ja suojaavat piha-
alueita melulta. 

Alustavassa suunnitelmassa esitetty kokonaisrakennusoikeus on noin 35 000 - 
50 000 k-m2, josta asuinrakentamisen kerrosalaa on noin 25 000 - 30 000 k-m2 ja 
liike- ja toimistorakennusten kerrosalaa 7000 - 20 000 k-m2. 

Suunnittelualueelle on osoitettu uusi Gräsantulliin liittyvä päättyvä tonttikatu Jaapin-
kuja, joka palvelee uuden kerrostalokorttelin sekä liike- ja toimistokorttelin liikennettä. 
Kadun jatkeeksi suunnitellaan yleinen jalankulku- ja pyörätieyhteys Kuitinmäentielle. 
Uudelta tonttikadulta on yhteys keskitettyyn pysäköintitaloon, johon sijoitetaan suurin 
osa kaava-alueen autopaikoista. Gräsantullin länsipuolisen pientalokorttelin autopai-
kat sijoittuvat maantasoisesti tontille ja niille on ajoyhteys suoraan Gräsantullilta. 
Pientalokortteleiden välissä kulkevaa Gräsantullinpolun jalankulku- ja pyörätietä ei 
esitetä toteutettavaksi, vaan jalankulku ja pyöräily ohjataan Gräsantullille, jonka itä-
reunan järjestelyjä kehitetään jatkosuunnittelussa. Lisäksi kaava-alueelle suunnitel-
laan tarvittavat huolto- ja pelastusliikenteen reitit sekä kadunvarsipysäköintiä mahdol-
lisuuksien mukaan.  

Viihtyisien katutilojen muodostumiseksi Jaapinkujaa on suunniteltu vehreänä raittina, 
jota jäsennellään puu- ja pensasistutuksin. Suunnitelmassa kujan päätteisiin on ide-
oitu saapumisaukioita. Kuitinmäentien varressa suurkorttelin ja kadun välille on jätetty 
istutettava vyöhyke. Mitoitusta täsmennetään seuraavissa suunnitteluvaiheissa.  

Asemakaavan muutoksesta laaditaan korttelisuunnitelma, jota tarkennetaan suunnit-
telun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat korttelit 22301 ja 22303 ja niiden lähiympäristö. 
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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 laaditaan erilliset 
melu- ja ilmanlaatuselvitykset. Kohteesta on laadittu työpaikkaselvitys, jota täydenne-
tään tarvittaessa. Tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituk-
senmukaisin menetelmin. 

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 esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukä-
teen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto  on nähtävillä 
5.9.2022 – 4.10.2022. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 4.10.2022 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 
PL 1,  
02070 ESPOON KAUPUNKI 

tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
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Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Gräsantörmä, 321702). 

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään kaava-alueen toimistorakennuksessa 
(Piispankalliontie 17), 13.9.2022, klo 17. Suunnittelijat ovat paikalla kello 16.45 al-
kaen. 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 
muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2023 nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on 
mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita 
ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjal-
lisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdo-
tusvaiheessa pyydetään tarvittavat lausunnot 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 valtuusto. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Tiedotamme kaavan nähtävilläoloista kaupungin verkkosivustolla kaavakuulutuksissa 
sekä kaavan omalla verkkosivulla. Näin löydät kaavan verkkosivun espoo.fi -verkkosi-
vustolta: kirjoita kaavan aluenumero hakukenttään (”Hae sivustolta”). 

Mahdollisista asukastilaisuuksista ilmoitamme kaupungin verkkosivustolla kaupunki-
suunnittelun tapahtumissa sekä kaavan omalla verkkosivulla.  

Kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa, kuulutetaan 
kaavan vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä 
nähtävilläolon aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta. Lisäksi tiedo-
tamme niistä kirjeitse kaava-alueen ja sen lähinaapuruston maanomistajille (isännöit-
sijöiden kautta) sekä sähköpostitse alueen asukasyhdistyksille.  

https://www.espoo.fi/fi/haku?q=Kuulutus&type=article&topics=Kaupunkisuunnittelu
http://www.espoo.fi/
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
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Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotamme kaupungin verkkosivuilla kaavakuulutuk-
sissa sekä kaavan verkkosivulla. Lisäksi tiedotamme henkilökohtaisesti niille, jotka 
ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet 
osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §).  

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolla, kaavan omalla sivulla. Ai-
neistoon voi tutustua myös kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 
2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

Asemakaavoituksen kulkua ja osallistumismahdollisuuksia eri vaiheissa kuvataan tar-
kemmin verkkosivullamme Asemakaavoitus vaihe vaiheelta. 

Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Tuuli Hietamäki, puh. 040 639 3085 

Mari Soini, maisemasuunnittelu, puh. 040 639 9844 

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, 22.8.2022 

Torsti Hokkanen 
 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja 

 

  

https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/asemakaavoitus-vaihe-vaiheelta
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Kuvia valmisteluaineistosta 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat selvitykset ja suunnitelmat. 

Viitesuunnitelma, Innovarch, 15.8.2022 

Työpaikkaselvitys, Kaupunkitutkimus TA / Seppo Laakso, 22.1.2021 

Lähiympäristötarkastelu, Espoon Kaupunkisuunnittelukeskus, 16.8.2022 

 

Suunnitelmaa havainnollistavia kuvia.  

Kuvat: Innovarch 15.8.2022 
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