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Toimintatapamme

Pidä mikrofoni pois 
päältä, kun et puhu. 

Pyydä rohkeasti 
puheenvuoroa. 

Puhuessasi laita 
kamera ja mikki päälle. 

Voit kommentoida ja 
kysyä myös chatissa. 

Tee olosi mukavaksi. Ole virtuaali-
kärsivällinen. 2



Tärkeimmät toiminnot

Pyydä 
puheenvuoroa: 
PVP OMA NIMI
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Katso 
osallistujat Nosta käsi

Mikrofoni 
päälle / 

pois

Kamera
päälle / poisAvaa chat Lopeta 

kokous



Järjestäjät

• Kaupunkisuunnittelulautakunnan edustaja Verna Finström

• Kaavan päävalmistelija Thuy Pham-Linko
• Liikennesuunnittelija Salla Mäkelä 
• Maisema-arkkitehti Katariina Peltola
• Aluearkkitehti Sirpa Sivunen-Rauramo
• Vuorovaikutussuunnittelija Tuuli Aaltio

• Olari-seuran edustaja Heikki Lenkkeri
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Kaavoitus on prosessi

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, 
jossa suunnittelu tarkentuu askel askeleelta. 
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Asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa eri vaiheissa.

Tutustu yleiskaavoituksen prosessiin Tutustu asemakaavoituksen prosessiin

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


   

6



Ohjelma
klo 17:00 Tervetuloa, esittelyt ja illan kulku 

klo 17:15 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tervehdys 

klo 17:20 Taustat, liikenneverkko, suunnitelmat ja selvitykset 

Liikenteen kysymysnostoja chatista

klo 17:50 Luontoarvot ja niistä tehdyt selvitykset 

Luontoasioiden kysymysnostoja chatista

klo 18:10 Kaavaratkaisun ja merkintöjen esittely

klo 18:20 Vapaata keskustelua 

klo 18:45 Olari-seuran puheenvuoro 5 min

klo 18:50 Yhteenveto ja palaute
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Esityksen sisältö

• Kaavahankkeen lähtökohdat
• Kunnallistekniikan yleissuunnitelma
• Luontoarvot ja maisemavaikutukset
• Asemakaavan merkinnät ja määräykset
• Hankkeen eteneminen
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Kaavahankkeen lähtökohdat
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Suunnittelualueen sijainti
• Asemakaava-alue sijaitsee Olarin 

kaupunginosan pohjoisosassa, Olarin 
asuinalueen ja Keskuspuiston välissä.

• Asemakaavan tavoitteena on 
asemakaavoittaa Puolarintien ja 
Ylismäentien välinen katuyhteys.

• Kaavamuutosalueeseen kuuluvat lisäksi 
Ylismäentien länsiosa ja katujen varrella 
sijaitsevia virkistysalueita.
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Yleiskaava
• Asemakaava-alueella on 

voimassa Espoon eteläosien 
yleiskaava (2010) sekä 
pienellä osalla Keskuspuisto 
I osayleiskaava (1999).

• Yleiskaavassa on osoitettu 
tunnelissa kulkeva pääkatu, 
maakaasulinja, 
virkistysalueet sekä niillä 
kulkevat ohjeelliset 
virkistysreitit.
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Asemakaava
• Puolarintien jatkeen länsiosa 

on osoitettu asemakaavassa 
ja tunnelin kohta on 
kaavoittamaton.

• Ympäröivistä 
virkistysalueista osa on 
asemakaavoitettu. 
Keskuspuiston 
osayleiskaavan mukainen 
virkistysalue on pääosin 
asemakaavoittamaton.

Olari (1972)

Kuitinmäki (1972)

Friisinmalmi (1974)

Olarinniitty (1989/2003)Holmanpuisto II (2014)

Asemakaavoittamaton
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Puolarintien jatkeen merkitys liikenneverkossa

• Puolarintien jatkeen myötä muodostuu 
yhtenäinen itä-länsi-suuntainen 
pääkatuyhteys Puolarintie–Ylismäentie–
Mankkaanlaaksontie.
• Idän suuntaan pääkadun jatkeena 

on kokoojakadut Turveradantie 
Turunväylälle ja Kalevalantie Kehä 
I:lle.

• Puolarintiehen liittyy suunniteltu 
Espoonväylä-pääkatu, joka parantaa 
pohjois-eteläsuuntaisia yhteyksiä.
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Puolarintien jatkeen merkitys Olarin katuverkossa

• Nykytilanteessa itä-länsisuuntainen läpiajoliikenne 
kuormittaa erityisesti Kuunkatua, joka on 
Kuitinmäen keskustan läpi kulkeva kokoojakatu.

• Puolarintien jatkeen toteuttaminen vähentää 
Kuunkadun ruuhkautumista, parantaa 
liikenneturvallisuutta ja vähentää liikenteen 
aiheuttamia häiriötekijöitä Kuitinmäen 
keskustassa. Liikennemäärien väheneminen 
mahdollistaa Kuunkadun kehittämisen viihtyisänä, 
jalankulku-, pyöräily- ja 
joukkoliikennepainotteisena katuna.
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Kunnallistekniikan 
yleissuunnitelma
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Suunnittelualueen länsiosa (Friisinkalliontien liittymä)

• Puolarintien, Friisinkalliontien ja 
Kalliolähteentien nykyinen liittymä muutetaan 
nelihaaraiseksi valo-ohjatuksi liittymäksi.

• Liittymään on suunniteltu tarvittavat 
kääntymiskaistat, keskisaarekkeet ja 
bussipysäkkijärjestelyt. Liittymän kaikille 
haaroille on osoitettu suojatiet ja pyörätien 
jatkeet.

• Liittymästä itään on osoitettu uusi 1+1-
kaistainen pääkatu ja sen pohjoispuolelle 
eroteltu jalankulku- ja pyörätie, joka yhdistyy 
nykyiseen ulkoilureittiin.

• Kadun linjausta tarkistetaan liittymän kohdalla 
niin, että nykyisin osittain asemakaavan 
mukaisella puistoalueella kulkeva katuosuus 
siirtyy hieman koilliseen kauemmas 
Friisinkallion luonnonsuojelualueesta.

• Katualue on asemakaavaehdotuksessa 
mitoitettu liikenteen vaatimien tilavarausten 
mukaisesti ja muilta osin alue osoitetaan 
virkistysalueeksi.

Kunnallistekniikan yleissuunnitelma (Ramboll 2020)
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Suunnittelualueen keskiosa (Kuitinkalliontunneli)

• Kuitinkallion kohdalle on osoitettu noin 225 
metriä pitkä kalliotunneli sekä sen molemmin 
puolin noin 15-25 metriä pitkät 
betonitunneliosuudet. Tunnelin kokonaispituus 
on siis noin 265 metriä.

• Kalliotunneliosuudella tunnelin yläpuolinen 
maanpinta ja kasvillisuus säilyvät, mistä on 
määrätty asemakaavassa.

• Betonitunneliosuuksien päälle tulee istuttaa 
kasvillisuutta ja tunnelin suuaukot tulee 
sovittaa maisemaan mahdollisimman 
huomaamattomasti.

• Kunnallistekniikan yleissuunnitelman 
yhteydessä on laadittu tunnelin 
turvallisuuskonsepti. Tunneliin on suunniteltu 
eri ajosuunnat erottava seinä sekä tarvittavat 
hätäpoistumistiet, tekniset tilat, 
häikäisynestorakenteet ja poikkeustilanteiden 
puomi- ja kääntöpaikkajärjestelyt. 

Kunnallistekniikan yleissuunnitelma (Ramboll 2020)
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Suunnittelualueen itäosa (Ylismäentie)

• Puolarintien uusi katuosuus liittyy nykyisiin 
Ylismäentiehen ja Olarinkatuun valo-
ohjatussa liittymässä.

• Liittymän yhteyteen on esitetty uusi yleinen 
pysäköintialue sekä alikulkuyhteys 
pohjoispuolisille ulkoilureiteille.

• Ylismäentien ja tonttikatujen välisiä liittymiä 
parannetaan lisäämällä lyhyet vasemmalle 
kääntyvät kääntymiskaistat. Muilta osin 
ajoneuvoliikenteen ratkaisut säilyvät 
nykyisellään.

• Olarinhaankynnyksen ulkoilureitille johtavalle 
suojatielle esitetään liikennevalo-ohjaus. 
Suojatien yhteydessä oleva yleinen 
pysäköintialue säilyy nykyisellään.

• Ylistörmän liittymän länsipuolelle on esitetty 
uusi jalankulun ja pyöräilyn alikulku, joka 
korvaa kaksi nykyistä suojatieylitystä. Alikulun 
yhteyteen esitetään lisäksi pieni yleisen 
pysäköinnin alue.

Kunnallistekniikan yleissuunnitelma (Ramboll 2020)
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Liikennemäärät

• Ennusteen mukaan liikennemäärät Olarin 
katuverkolla kasvavat, kun maankäyttö 
tiivistyy.

• Tunnelin rakentaminen lisää liikennettä 
merkittävästi Puolarintiellä ja 
Ylismäentiellä ja vähentää alemmalla 
katuverkolla. Kuitinmäen keskustassa 
Kuunkadulla liikenne-ennuste puolittuu 
tunnelin vaikutuksesta, kun  verrataan 
ennustetilanteeseen ilman tunnelia.

• Mallinnuksen mukaan lyhyempi reitti siirtää 
liikennettä myös muilta itä-länsisuuntaisilta 
väyliltä, kuten Kuitinmäentieltä, 
Länsiväylältä ja Turunväylältä.

Nyky-
tilanne 
2020

Ennuste 
2050 ilman 

tunnelia

Muutos
ilman

tunnelia

Ennuste 
2050

tunnelin 
kanssa

Muutos 
tunnelin 
kanssa

Puolarintie
(länsiosa)

5 200 8 600 65 % 12 800 146 %

Puolarintie
(tunneli)

12 000

Ylismäentie 7 700 10 300 34 % 15 600 103 %
Friisinkalliontie 6 300 9 600 52 % 1 900 -70 %
Kuunkatu 10 000 12 200 22 % 6 000 -40 %
Olarinkatu 11 600 10 500 -9 % 6 100 -55 %
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Melu
• Tunnelin toteuttaminen lisää 

liikennemelua Puolarintien ja 
Ylismäentien varrella ja vähentää sitä 
muulla katuverkolla.

• Puolarintien pohjoispuolella 
sijaitsevassa Holmanpuisto II –
asemakaavassa melu on otettu 
huomioon kaavamääräyksissä.

• Ylismäentien eteläpuolella melu leviää 
asuinkortteleihin, mutta rakennusten 
sijoittelu suojaa piha-alueita melulta.

• Suurimmat vaikutukset ovat 
virkistysalueilla tunnelin molemmin 
puolin sekä Ylismäentien 
pohjoispuolella.

• Tunnelin kohdalla sijaitsevalle 
kallioalueelle ei leviä mallinnuksen 
mukaan melua.

Ennustetilanne 2050 ilman tunnelia

Ennustetilanne 2050 tunnelin kanssa
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Kustannukset

• Kunnallistekniikan yleissuunnitelman 
(Ramboll 2020) yhteydessä on laadittu 
kustannusarvio, jonka mukaan hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat noin 31,6 
miljoonaa euroa.

• Kustannusarvio sisältää katujen, puistojen 
ja vesihuollon rakentamisen lisäksi mm. 
suunnittelun ja työmaiden kuluja sekä 10% 
suuruisen riskivarauksen.

• Asemakaava-alueelle ei osoiteta uutta 
maankäyttöä, joka toisi kaupungille tuloja.

Hankkeen osa Kustannusarvio

Kuitinkalliontunneli 18,9 milj. euroa
Puolarintie tunnelin ulkopuolella 7,0 milj. euroa
Muutokset Ylismäentiellä, 
Friisinkalliontiellä ja Olarinkadulla

5,7 milj. euroa

Yhteensä 31,6 milj. euroa
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Kuunkadun kehittäminen
• Läpiajoliikenteen väheneminen mahdollistaa 

Kuitinmäen keskustassa sijaitsevan 
Kuunkadun kehittämisen jalankulku-, 
pyöräily- ja joukkoliikennepainotteisena 
katuna.

• Puolarintien kaavoituksen yhteydessä on 
laadittu viitteellisiä visiokuvia (Ramboll 
2020) katutilan luonteesta.

• Alueen kehittäminen vaatii jatkosuunnittelua 
sekä yhteistyötä alueen maanomistajien 
kanssa, sillä osa nykyisistä 
jalankulkualueista sijaitsee tonteilla.
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Kuunkehrän kehittäminen
• Kuunkatuun liittyy Kuunkehrä-niminen lenkkikatu, jonka varressa on 

nykytilanteessa maantasopysäköintiä.
• Kuunkadun kehittämisen yhteydessä aluetta voitaisiin kehittää 

viihtyisäksi aukioksi, jolle voitaisiin sijoittaa pysäköintipaikkojen lisäksi 
myös oleskelua, palveluita ja hulevesien käsittelyä.

24



Kysymyksiä liikenteestä?
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Luontoarvot
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Ekologiset yhteydet

• Kaava-alueen kautta kulkee 
maakunnallisesti merkittävä 
ekologinen yhteys, joka yhdistää 
Friisinkallion 
luonnonsuojelualueen 
Keskuspuistoon.
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Luontoarvot kaava-alueella
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Hulevedet
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Kooste luontoarvoista

• Suunnittelussa on huomioitu alueen keskeiset luontoarvot:
• Liito-orava
• Lahokaviosammal
• Noro
• Friisinkallion luonnonsuojelualue
• Ekologinen yhteys Friisinkallion ja Keskuspuiston välillä

• Uusi katuyhteys on linjattu siten, että sillä on mahdollisimman 
vähän vaikutusta alueen arvokkaimpiin luontoarvoihin.

• Kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa on alustavasti määritelty 
mm. työmaa-aikaisten vesien hallinnan periaatteet.
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Maisemavaikutukset
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Saapuminen lännestä
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Tunnelin keskikohta 1/2
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Tunnelin keskikohta 2/2

Oleva metsä säilyy 
kalliotunnelin 

päällä.
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Saapuminen idästä 1/2
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Saapuminen idästä 2/2
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Asemakaavan merkinnät ja 
määräykset
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Kaavakartta kokonaisuudessaan



Kaavakartta lähivirkistysalue

39

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
VL/s Lähivirkistysalue, jonka kasvustoa tulee säilyttää ja hoitaa niin, että alueen luonne ja siluetti maisemassa säilyvät. Alueen läpikulkevat ekologiset yhteydet tulee turvata. Lähivirkistysalueella sijaitsee pumppaamoiden rakennusaloja ja putkijohtoja.



Metsäinen luonne säilyy
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Ylismäentien varrella pohjoispuolelle on merkitty alueen osa, jonka metsäinen luonne maisemakuvassa tulee säilyttää. Alueella puusto tulee suojata työmaa-aikana. Lisäksi aluetta koskee yleismääräys pykälä kaksi (2 §) Rakenteet ja luiskat. Liikennealueiden rakenteet ja luiskat tulee sovittaa maastoon mahdollisimman paljon luontoa säästäen. Kaadettavien puiden tilalle tulee istuttaa uusia, kookkaaksi kasvavia puita. 



Suojelualueiden rajaus
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Päivänkajontien ja Ylismäentien risteyksen tuntumaan on merkitty alueen osa, jolla sijaitsee ekologinen yhteystarve liito-oravien elinalueiden välillä (eko-1). Alueen puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että alueen läpi säilyy puustoinen latvusyhteys. Kuitinkalliontunnelin pohjoispuolella Olarinhaankallion ja kaava-alueen itäpäässä Uusrinteen alueella sijaitsee suojeltavan alueen osa (s-1), jolla sijaitsee luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja liito-oravien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. 



Lahokaviosammalen esiintymisalue ja norolehto
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Suunnitellun tunnelin länsipuolella (Kuitinkalliolla) Puolarintien eteläpuolella sijaitsee lahokaviosammalen esiintymisalueen suojeltavan alueen osa (s-2) ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä norolehto suojavyöhykkeineen (s-3). Suojeltavan alueen osalla sijaitsee luonnonsuojelulailla erityisesti suojeltavan lajin lahokaviosammalen esiintymisalue. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava ympäristöviranomaisen kanssa. Suojeltavalla alueen osalla sijaitsee vesilain mukaisesti suojeltu noro. Suojeltavien kohteiden alueilla sijaitsee maanalaisia johtoja. Alueita koskee yleismääräyspykälä (3 §), jossa suojeltavilla s-alueilla maanalaisten johtojen siirto- ja kunnostustöissä tulee pyrkiä säilyttämään alueen puustoa ja ympäristöä mahdollisimman paljon. Aluetta koskevissa toimenpiteissä ja suunnitelmissa on neuvoteltava ympäristöviranomaisen kanssa. Ohje: Rakennussuojelu, ympäristön suojelu, luonnonsuojelu



Tunneliin liittyvät merkinnät ja määräykset
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
mak KatutunneliTunneli tulee toteuttaa kalliotunnelina, jonka päällä oleva maanpinta ja kasvillisuus säilyvät. Kalliotunnelin rakentamista koskee yleismääräys pykälä yksi (1 §) Tunnelin rakentaminen. Mahdolliset tunnelin ulkopuoliset ilmanvaihtorakennelmat ja muut kunnallistekniikka tulee sopeuttaa ympäristöön mahdollisimman huomaamattomasti luontoa säilyttäen. Tunnelin on tarkoitus yhdistää itä-länsisuunnassa Puolarintien ja Ylismäentien katuosuudet toisiinsa. ts Tunnelin suuaukko Tunnelin suuaukot ja häikäisyrakenteet tulee sovittaa maisemaan mahdollisimman huomaamattomasti ja mahdollisimman paljon luontoa säilyttäen. Kalliotunnelin jatkeena kummallekin suuaukolle saa toteuttaa betonikannen, joka tulee maisemoida ja jonka päälle tulee istuttaa kasvillisuutta.  



Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, jolle saa rakentaa aluetta palvelevia huolto- ja varastotiloja enintään 300 k-m2. 



Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue, 
tarkennus
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueella sijaitsevat Olarinniityn kenttä ja ajantasa-asemakaavassa kenttävaraus on merkitty ohjeellisella urheilu- ja virkistysalueen merkinnällä (vu). Alueen palvelevalle uudelle huolto- ja varastotilalle on osoitettu ohjeellinen rakennusala (vur) Olarinkentän eteläpuolelta. Huolto- ja varastotilojen on ajateltu palvelevan Olarinniityllä sijaitsevia kenttiä sekä alueella kulkevia ulkoilureittejä. Alueella sijaitsee putkijohtoja.Kaavakarttaan virkistysalueille on osoitettu paljon sijainniltaan ohjeellisia ulkoilureittejä. Useimmat ovat olemassa olevia reittejä. 



Pysäköintialueet 1/2
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
LP Yleinen pysäköintialue. Pysäköintialueet tulee jäsentää puu- ja pensas istutuksin. Yleisen pysäköinnin alueet sijaitsevat Ylismäentien pohjoispuolella ja tunnelisuuaukon itäpäässä. Alueiden rakentamista koskee yleismääräys pykälä kaksi (2 §) Rakenteet ja luiskat. Liikennealueiden rakenteet ja luiskat tulee sovittaa maastoon mahdollisimman paljon luontoa säästäen. Kaadettavien puiden tilalle tulee istuttaa uusia, kookkaaksi kasvavia puita.



Pysäköintialueet 2/2 
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
LP-1 Yleinen pysäköintialue, jonka kautta ajoyhteys tontille sallittu. Ylismäentien varrella sijaitsee kaksi yleisen pysäköinnin aluetta, joiden kautta on sallittu tontille ajo, sillä Ylismäentien kautta ei voida järjestää tonttiliittymiä. Pysäköintialueille kuljetaan Sammalkalliontien ja Ylistörmäntieltä ja niiden kautta järjestetään ajot korttelin 22033 tontille 4 ja 5 sekä korttelin 22030 tontille 1. Pysäköintialueiden rakentamiseen liittyy rakentamisen yleismääräykset pykälä kaksi (2 §) Rakenteet ja luiskat. Liikennealueiden rakenteet ja luiskat tulee sovittaa maastoon mahdollisimman paljon luontoa säästäen. Kaadettavien puiden tilalle tulee istuttaa uusia, kookkaaksi kasvavia puita. 



Olemassa olevat kadut
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Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
KatuOlemassa olevat kadut (Ylismäentie, Puolarintie ja Friisinkalliontie sekä poikkikadut) on merkitty katu-alueeksi. Rakennettavia uusia katuyhteyksiä on Puolarintien jatke Friisikalliontien ja Kuvasniementien risteyksestä itään päin kalliotunnelille ja kalliotunnelilta lyhyt osuus uutta Ylismäentietä Olarinkadun ja Ylismäentien risteykseen.  Katujen rakentamista koskevat yleismääräys pykälä kaksi (2 §) Rakenteet ja luiskat. Liikennealueiden rakenteet ja luiskat tulee sovittaa maastoon mahdollisimman paljon luontoa säästäen. Kaadettavien puiden tilalle tulee istuttaa uusia, kookkaaksi kasvavia puita. Olemassa olevaa katuvarausta Puolarintien, Friisinkalliontien ja Kuvasniementien ympäristössä on pienennetty kunnallistekniikan yleissuunnitelman perusteella. Tarpeetonta katuvarausta on muutettu lähivirkistysalueeksi. Jalankululle varattu katu/tieOlemassa olevaa jalankululle varattua aluetta sijaitsee Ruomelanpolulla. Ruomelanpolun yli on merkitty ohjeellinen ajoyhteys, joka mahdollistaa autopaikkojen korttelialueelta ajon Sammalkalliontielle. Kadun alittava kevyen liikenteen yhteysKaava-alueella on kaksi alikulkutunnelia (Kuitinkallionportti ja Ylistörmänportti), jotka sijoittuvat Puolarintien varrelle. Kuitinkallionportti sijaitsee kalliotunnelin länsipuolella tunnelisuun tuntumassa ja Ylistörmänportti sijaitsee Ylismäentien ja Ylistörmän risteyksen tuntumassa.  Ajantasakaavasta verrattuna Ylistörmänportin alikulkutunnelin varaus siirtyy muutamia kymmeniä metrejä länteen päin ja Ylismäenportin alikulkutunnelin varaus Sammalkalliontien kohdalla poistuu kokonaan. Ylismäentien varrelle merkitään liittymäkiellot niihin etelän puolisiin kortteleihin, joista olisi mahdollista järjestää tonttiliittymät kadulle.



Kysymyksiä kaavasta?
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Hankkeen eteneminen
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Kaavoitusprosessi

• Asemakaavaehdotus on nähtävillä 19.4.-18.5.2022. Aineistoon voi 
tutustua osoitteessa espoo.fi/fi/hankkeet/puolarintien-asemakaavoitus

• Voit jättää kirjallisen muistutuksen sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo@espoo.fi tai postitse osoitteeseen:

Espoon kirjaamo
PL 1
02070 Espoon kaupunki.

• Ilmoita viestissäsi kaavan nimi Puolarintie ja aluenumero 322500.
• Muistutus tulee toimittaa kirjaamoon viimeistään nähtävillä olon 

päättymispäivänä klo 15:45 mennessä.

Asemakaavoituksen 
yhteyshenkilöt:

Thúy Pham-Linko, 
asemakaavainsinööri

Salla Mäkelä,
liikenneinsinööri

Katariina Peltola,
maisema-arkkitehti

Sähköpostiosoitteemme
ovat muotoa 

etunimi.sukunimi@espoo.fi

https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/puolarintien-asemakaavoitus
mailto:kirjaamo@espoo.fi
mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi


Kaavakävely
• Suunnittelualueella järjestetään kaavakävely 

maanantaina 25.4. klo 17 alkaen.
• Kaavakävelyllä tutustutaan yhdessä suunnitelmiin ja 

tunnelin sijaintiin.
• Kokoontuminen Ylismäentien ja Olarinkadun mutkassa 

sijaitsevalla pysäköintialueella.
• Valittavissa kaksi reittiä: helppokulkuisempi reitti 

ulkoilureittejä pitkin ja hankalakulkuinen reitti 
kallioalueella.
• Reitin pituus noin 1,5 km.

• Kaavakävelyä varten maastoon merkitään 
kalliotunnelin sijainti, joten sitä voi käydä tutkimassa 
myös itsenäisesti. Ethän poista merkkejä maastosta!

Tervetuloa!

52



Asemakaavoituksen jälkeen
• Jos asemakaava hyväksytään ja siitä tulee lainvoimainen, voidaan laatia katusuunnitelma.

• Katusuunnitelman laatii Espoon kaupunkitekniikan keskus.
• Katusuunnitelmassa tarkennetaan yleissuunnitelmaa ja suunnitellaan tarkemmin esim. kadun ja tunnelin 

rakenteet sekä käytettävät materiaalit.
• Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa katusuunnitelmiin sekä luonnos- että ehdotusvaiheessa.
• Katusuunnitelman hyväksyy tekninen lautakunta.
• Katusuunnitelman jälkeen laaditaan vielä rakennussuunnitelma, jossa määritellään yksityiskohtaisesti kaikki 

rakennustekniset työt.
• Kadun ja tunnelin rakentamisesta päätetään teknisessä lautakunnassa.

• Tällä hetkellä rakentamiselle ei ole aikataulua.
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Jätä muistutus kaavaehdotuksesta
Nähtävillä pvm.‒pvm. sivulla www.espoo.fi/fi/hankkeet/puolarintien-asemakaavoitus 

Tutustu ehdotusvaiheen kaava-aineistoon ja 
selvityksiin. 

Ilmoita muistutuksessa kaavan nimi Puolarintie ja 
aluenumero 322500. Jos haluat saada 
mielipiteistä kootun vastineen, ilmoita nimesi ja 
yhteystietosi.  

Toimita muistutus kaupungin kirjaamoon 18.5. klo 
15:45 mennessä

• sähköpostitse (kirjaamo@espoo.fi) tai 
• postitse tai
• viemällä mielipide kirjaamoon

Tarkemmat ohjeet kaavan verkkosivulla. 
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Kiitos osallistumisesta!
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Thúy Pham-Linko
Asemakaavainsinööri

050 347 5374
thuy.pham-linko@espoo.fi

Salla Mäkelä
asemakaavan liikennesuunnittelu

046 877 3001
salla.makela@espoo.fi

mailto:thuy.pham-linko@espoo.fi
mailto:salla.makela@espoo.fi
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