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Liite 1: Seurantalomake 
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Liite 2: Havainnekuva (ei mittakaavassa) 
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Liite 3: Katukartta (ei mittakaavassa) 
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Liite 4: Näkymäkuva kaava-alueesta kaakosta päin katsottuna  
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Liite 5: Kokonaisvaikutusten arviointitaulukko 
 

 
Lasihytin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen  
kokonaisvaikutusten arviointitaulukko  
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, 2022 

 
Mitä vaikutuksia arvioidaan? 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 1 momentin mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun 
ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Seuraaviin taulukoihin on koostettu Lasihytin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
(aluenro 522400) vaikutusten arvioinnin keskeiset kohdat, perusteet ja niihin liittyvät selvitykset ja viranomaisneuvottelut teemoittain, 
jotta ne olisi näin laajassa kokonaisuudessa helpompi hahmottaa ja, jotta eri asioiden ratkaisujen kytkeytyvyys ja riippuvuus toisiinsa 
olisi paremmin ymmärrettävissä. Tämän taulukon lisäksi kaavan vaikutusten arviointia on koostettu myös kaavaselostuksen 5. lukuun. 
 
Kaavan vaikutuksia on arvioitu seuraavien teemojen mukaisesti jaoteltuna: 

1) Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen  
2) Vaikutukset liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen  
3) Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen ja elinkeinoelämän edellytyksiin  
4) Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
5) Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin 
6) Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
7) Vaikutukset ilmastoon 

 

Miten vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu? 
 
Seuraavissa taulukoissa asemakaavan vaikutuksia on arvioitu verrattuna ajantasa-asemakaavan mahdollistamaan nykytilanteeseen. 
Arvioinnissa on otettu huomioon, mikä on kunkin vaikutuksen:  

- suuruus, laajuus ja kohdentuminen (esim. kuinka iso tai merkittävä muutos on, kuinka laajalle alueelle tai kuinka moneen ihmi-
seen se vaikuttaa) 

- ajallinen kesto (esim. onko vaikutus pysyvä vai väliaikainen, jatkuva vai ajoittain toistuva) 
- todennäköisyys (esim. mitä epävarmuuksia vaikutuksen ilmenemiseen liittyy) 

 
Suhde ylempiin kaavatasoihin 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavaa laadittaessa on otettava huomioon maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava. 
Tämän vuoksi tähän arviointitaulukon alkuun on sisällytetty osio, johon on koostettu arvio siitä, miten kaavaratkaisu suhtautuu maakun-
takaavaan, yleiskaavaan sekä myös valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Tämä eri kaavatasojen tarkastelu tukee edelleen sen 
jälkeen seuraavia teemakohtaisia vaikutusten arviointeja.   
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Kaavaratkaisun suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan ja yleiskaavaan 

 

 Yleiskuvaus Poikkeamiset ja niiden perustelut 
Liittyvät erillisselvitykset sekä 
viranomaislausunnot ja -neuvot-
telut 

 
Kaavaratkaisun suhde valtakunnallisiin alueiden 
käyttötavoitteisiin  

Kaava edistää Espoon monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa alueraken-
netta. Se tukee Kauklahden jo rakentuneen alueen elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 
Kaava mahdollistaa merkittävän uuden asuinalueen sijoittumisen siten, että se on joukkoliiken-
teen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. Kaava luo edellytyksiä elinkeino- ja yri-
tystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle 
asuntotuotannolle. 

Kaavaratkaisu tukeutuu voimakkaasti olevassa olevaan raideliikenteen verkostoon ja edistää te-
hokkaan liikennejärjestelmän kehittymistä. Espoon kaupunkiradan toteuttamisesta on päätetty 
vuonna 2021. Kaupunkiradan ratasuunnitelmassa on esitetty kahden lisäraiteen rakentaminen 
nykyisten raiteiden viereen välille Leppävaara–Kauklahti ja kaupunkiradan tilanvaraus on otettu 
huomioon Lasihytin asemakaavan suunnittelussa. Kaupunkiradan sijoittuminen alueelle vahvistaa 
edelleen alueen tehokasta liikennejärjestelmää. 
Kaavassa on varauduttu sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle ja hulevesien hallintaan on kiinnitetty 
erityistä huomiota. Suunnittelulla on ehkäisty melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta ai-
heutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Lumenen tehtaan ja Kuusakosken jätteenkierrätyskeskuk-
sen siirtyminen suunnittelualueelta pois vähentää alueen onnettomuusvaarojen riskejä. 

Kaavaratkaisussa on huolehdittu valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnon-
perinnön arvojen turvaamisesta ja edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden 
alueiden ja Espoonjoen ekologisen yhteyskäytävän säilymistä. 

Kaavassa varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisu-
jen tarpeisiin.  

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista kaavassa on arvioitu tarkemmin 
osana kaavan vaikutusten arviointia. 

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja kaava edistää niiden toteutu-
mista.  

 

 

 
Kaavaratkaisun suhde maakuntakaavaan  

 

Kaava edistää pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeksi osoitetun alueen toteutumista. Merkinnän 
mukaisesti kehittämisvyöhykkeiden alue osoitetaan kaavassa muita taajamatoimintoja tehok-
kaammin rakennettavaksi alueeksi. 

Kaavassa on huomioitu Espoonjokilaakson maisema-alueen kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeä alue. Alueen arvot on otettu huomioon kaavaratkaisussa. Suunnitte-
lussa on arvioitu ja sovitettu yhteen maakuntakaavan mukainen käyttötarkoitus ja alueen mai-
sema- ja kulttuuriympäristöarvot. 

Kaavassa on huomioitu maakunnallisen ekologisen ja virkistyksellinen verkoston viheryhteystarve 
(Kauklahti-Espoonlahti-Mankki). Kaavaratkaisussa on varattu yhteydelle riittävät tilavaraukset ja 
osoitettu siihen kohdistuvat kaavamerkinnät, jotka turvaavat sen säilymisen sekä ylläpitävät sen 
maisema- ja luontoarvoja.  

Kaavassa on huomioitu myös pääradan (Rantarata) ja voimajohdon (Kivenlahti-Espoo, 110 kV) 
yhteysmerkinnät ja varattu niille tarvittavat tilavaraukset.  

Maakuntakaavan toteutumista kaavassa on arvioitu tarkemmin osana kaavan vaikutusten arvi-
ointia. 

Kaavaratkaisussa on otettu huomioon maakuntakaava ja kaava edistää maakuntakaavan toteutu-
mista.  

 

Uudenmaan liiton lausunto, 2021. 
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Yleiskuvaus Poikkeamiset ja niiden perustelut 

Liittyvät erillisselvitykset sekä 
viranomaislausunnot ja -neuvot-
telut 

 

Kaavaratkaisun suhde yleiskaavaan 
 

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella toteutetaan voimassa olevaa yleiskaavaa ja vasta-
taan yleiskaavan asettamiin asukastavoitteisiin. 

Kaava tukee yleiskaavan mukaisen kehitettäväksi keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alueeksi 
osoitetun alueen toteuttamista osoittamalla alueelle keskustamaista asumista, liiketiloja ja lähi-
palveluita. Yleiskaavamääräysten mukaisesti alueelle ei osoiteta vähittäiskaupan suuryksikköä. 

Kaavassa on tehty tarvittavat tilavaraukset kaikille yleiskaavan mukaisille liikenneyhteyksille ja lii-
kenteen aluevarauksille (rantarata, siihen liittyvät uudet raideyhteydet, Kauklahden asema, rai-
deliikenteen yhteystarve etelästä Kivenlahden suunnasta, alueen olemassa olevat pää-/kokooja-
kadut, Kauklahdenväylän kehitettävä kaksiajoratainen päätie/-katu). Kaavassa on huomioitu 
yleiskaavan mukaisesti aluetta sivuava päävoimansiirtolinja. 

Kaava tukee ja parantaa alueen läpi osoitetun Espoonjoen ympärille osoitetun virkistysalueen ja 
sen yhteyteen osoitetun virkistysyhteyden toteuttamista. 

Kaava tukee Kauklahden alueen palveluverkon toteuttamista osoittamalla yleiskaavan julkisten 
palveluiden ja hallinnon alueelle tilavarauksen isolle päiväkodille. 

Kaava tukee Kauklahden keskustan kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi määritellyn alueen arvojen 
säilymistä. 

Kaava tukee Espoonjokilaakson maisemakuvallisesti arvokkaaksi alueeksi määritellyn alueen ar-
vojen säilymistä. 

Yleiskaavan toteutumista kaavassa on arvioitu tarkemmin myös osana kaavan vaikutusten arvi-
ointia. 

Asemakaavamuutos noudattaa pääosin yleiskaavan aluevarauksia, mutta osin myös poikkeaa voi-
massa olevasta yleiskaavasta. 

Laajuudeltaan merkittävin poikkeama yleiskaavasta on kaavan itäosan PY-alueen osoittaminen 
pääosin asumiseen. Asumisen lisäksi alueelle on osoitettu yksi iso julkisen palvelun korttelialue 
uutta päiväkotia varten. Poikkeaminen perustuu yleiskaavan vanhentuneisuuteen palveluverkon 
tarpeiden osalta. Monin osin Kauklahden alueen julkiset palvelut ovat jo toteutuneet toisin kuin 
yleiskaavaa ja sen aluevarauksia laadittaessa on ajateltu. Kauklahden suuralueen julkisten palve-
luiden nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita on arvioitu erillisessä vuonna 2021 laaditussa Lasihytin 
asemakaavan palveluverkkoselvityksessä. Selvityksen mukaan kaava-alueelle on tarpeen osoittaa 
varaus ainakin yhdelle isolle päiväkodille ja mahdollisesti toiselle pienemmälle päiväkodille, mi-
käli lähialueen kaikki suunnitellut uudet asemakaavat toteutuvat täysimääräisesti. Kaavaan on 
tehty selvityksen edellyttämät tilavaraukset julkisille palveluille. Muiden julkisten palveluiden 
osalta todettiin, ettei alueelle ole tarpeen tehdä varauksia, sillä lähialueen olemassa olevat ja 
suunnitellut uudet palvelut riittävät alueen tarpeisiin myös tulevaisuudessa kaava-alueen ja lähi-
alueen muiden uusien kaava-alueiden toteuduttua. Kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon, 
että kaava-alueen itäosa on maisemallisesti arvokasta aluetta. Kaavan mukainen asuinrakentami-
nen on pyritty huolella sovittamaan maisemaan ja rakentamisen reuna muodostaa jatkossa avoi-
men maisema-alueen reunan. Poikkeamisesta huolimatta kaavaratkaisun voidaan nähdä sopeu-
tuvan yleiskaavan kokonaisuuteen. Yleiskaavasta poikkeamista puoltaa se, että alue on yleiskaa-
vassa osoitettu rakentamiseen ja kaavaan on haettu ratkaisua, joka sopeutuu arvokkaaseen mai-
sematilaan luontevasti. Kaavaratkaisu ei myöskään estä yleiskaavan toteutumista julkisten palve-
luiden osalta. 

Virkistysalueiden aluevarausten osalta kaavassa poiketaan siten, että yleiskaavassa Espoonjoen 
pohjoispuolelle osoitetun pienen virkistysalueen laajennuksen sijaintia on kaavassa tarkennettu 
niin, että se sijoittuu yleiskaavan ratkaisua hiukan idemmäs. Perusteina poikkeamalle ovat: yleis-
kaavan yleispiirteisyys, alueen toiminnallisesti sopivampi sijainti alueen keskellä uuden alikulun 
muodostamien kulkuyhteyksien varrella sekä se, että kyseisellä alueella ei ole erityisiä tunnistet-
tuja luontoarvoja, joiden takia sen tulisi sijaita juuri yleiskaavan osoittamassa kohdassa. Kaavasta 
laaditussa maisemavaikutusten arvioinnissa arvioitiin myös, ettei yleiskaavan mukaisen virkistys-
alueen osan osoittaminen rakentamiselle heikennä sitä vastapäätä sijoittuvan RKY-alueen arvoja, 
joten senkään vuoksi muutokselle ei nähty olevan esteitä. Kaavan virkistysalueiden kokonaisuu-
den arvioidaan toteuttavan yleiskaavan tavoitteita ja kaavassa esitetyt virkistysalueet ovat laa-
juudeltaan yleiskaavassa osoitettuja tästä pienestä rajauksen muutoksesta huolimatta. 

Kauklahden keskustan kaupunkikuvallisesti arvokkaan alueen osalta kaavassa on suojeltu alueelle 
sijoittuvat arvokkaiksi tunnistetut rakennukset asema-alueella ja lisäksi radan pohjoispuolelle on 
kaavassa osoitettu vain vähän uutta rakentamista ja sen sovittamiseen arvoalueeseen on kiinni-
tetty erityistä huomiota. Kaupunkikuvallisesti arvokkaan alueen radan eteläpuolisella osalla ei 
enää ole jäljellä kyseiseen arvoalueeseen liittyviä arvoja, joten sen osalta rajauksesta on poikettu. 
Koko kaava-alueelle osoitettua uutta rakentamista koskee kuitenkin kaupunkikuvaan liittyviä kaa-
vamääräyksiä, joilla on pyritty huomioimaan uuden rakentamisen maisemavaikutuksia ja sovitta-
maan uusi rakentaminen Kauklahden vanhaan keskustaan. 

Viranomaisneuvottelu 9.4.2019 

Lasihytin palveluverkkoselvitys, 
2022 

Lasihytin kaupallinen selvitys, 2019. 

Lasihytin asemakaavan maisemavai-
kutusten arviointi, 2022. 

Työneuvottelut 19.5.2020, 
20.5.2021, 17.6.2022 Uudenmaan 
ELY-keskuksen ja Espoon kaupun-
ginmuseon kanssa 

Uudenmaan ELY-keskuksen lau-
sunto, 2021. 
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Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja kohden-
tuminen 

Ajallinen kesto Todennäköisyys 
Liittyvät erillisselvitykset sekä 
viranomaislausunnot ja -neuvot-
telut 

 
Vaikutukset aluerakenteeseen 
 

Asemakaava-alueen rakentaminen vaikuttaa merkittävästi aluerakenteeseen läntisessä Espoossa.  Alueen 
rakentaminen tiivistää ja eheyttää Rantaradan rakennettua kaupunkivyöhykettä. Rakentaminen sijoittuu 
aseman välittömään läheisyyteen hyvälle joukkoliikenteen saavutettavuusvyöhykkeelle, jolloin se mahdol-
listaa ekologisesti kestävän liikkumisen. Asemakaavalla luodaan edellytykset kaupunkiradan toteuttamiselle, 
jolla on kestävän liikkumisen näkökulmasta positiivisia vaikutuksia.  

 

Vaikutus on merkittävä, koska 
se olennaisesti tukee kaavan ta-
voitteiden toteutumista.  

Vaikuttaa koko kaava-alueeseen 
ja laajemmin erityisesti Espoon 
länsi- ja keskiosiin. 

 

 

Vaikutus on jatkuva ja pitkä-
kestoinen. 

Vaikutus on todennäköinen 
alueen toteuduttua. 

Pitkällä aikavälillä (osin epä-
varmaa) autoilu voi vähentyä 
Kauklahden/lasihytin alueella 
joukkoliikenteen kehittyessä 
ja kaupunkikeskustojen tiivis-
tyessä (jalankulkuvyöhyk-
keet). 

Uudenmaan ELY-keskuksen lau-
sunto, 2021 

HSL:n lausunto, 2021 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteen toi-
mivuuteen ja eheyteen paikallisesti 
(asuntojen, työpaikkojen ja virkistys-
alueiden määrä ja sijoittuminen) 
 

Kaava vaikuttaa merkittävästi Kauklahden keskustan yhdyskuntarakenteeseen. Kaava muuttaa käytöstä jo 
osittain poistuneen tuotanto- ja varastointialueen osaksi Kauklahden uutta asuin- ja keskusta-aluetta. Kaa-
van myötä Kauklahteen rakentuu uusi, tiivis paikalliskeskus, joka vahvistaa asumisen ja palveluiden paino-
pistettä junaradan eteläpuolella. Kaavassa alueella osoitetaan pääosin asumista, joten jossain määrin kaava 
synnyttää toisistaan eriytyneitä asuin- ja työpaikka-alueita. Sierakiven työpaikka-alue sijaitsee kuitenkin vä-
littömästi kaava-alueen vieressä ja edelleen Kauklahden aseman vaikutusalueella.  Jokivarsi on myös erityi-
sen houkuttelevaa aluetta asumiselle, joten sen potentiaali on haluttu hyödyntää tehokkaasti julkisena ti-
lana ja asuinalueena. 

Asemakaavan mahdollistamalla uudella junaradan alituksella mahdollistetaan eteläisen alueen entistä pa-
rempi kytkeytyminen radan pohjoispuolella sijaitsevaan vanhaan Kauklahden alueeseen. Lisäksi muut alu-
eelle suunnitellut uudet kadut ja reitit parantavat yhteyksiä alueen sisällä ja sen läpi ja vähentävät radan 
estevaikutusta. 

Kaava mahdollistaa uusia julkisia ja yksityisiä palveluita. Kaavan myötä junaradan eteläpuolisella alueella 
laajat, aiemmin yksityisenä olleet alueet muuttuvat julkisemmiksi ja erityisesti Espoonjoen varren saavutet-
tavuus ja virkistyskäytön mahdollisuudet paranevat. 

Vaikutus on merkittävä, koska 
se olennaisesti tukee kaavan ta-
voitteiden toteutumista.  

Vaikuttaa koko kaava-alueeseen 
ja laajalti myös kaava-alueen ul-
kopuolelle asuviin. 

Vaikutus on jatkuva ja pitkä-
kestoinen. 

Vaikutus on todennäköinen 
alueen toteuduttua. 

Pitkällä aikavälillä (osin epä-
varmaa) Kauklahdesta voi 
muodostua tiivis keskusta kä-
velyvyöhykkeineen, mutta 
tämä riippuu myös tulevista 
asemakaavoista. 

Uudenmaan ELY-keskuksen lau-
sunto, 2021 

HSL:n lausunto, 2021 

 
Vaikutukset julkiseen palveluverkkoon 
 

Kaava mahdollistaa alueelle uuden ison päiväkodin sekä pienemmän kivijalkapäiväkodin toteuttamisen sekä 
erilaisia virkistyspalveluita ja siten lisää alueen julkisten palveluiden määrää. Toisaalta kaavan myötä alueen 
asukasmäärä kasvaa merkittävästi ja siten lisää alueen palvelutarvetta. Kauklahden suuralueen julkisten pal-
veluiden tarpeen ja tarjonnan on kuitenkin arvioitu olevan tasapainossa, ja alueella on riittävät palvelut tu-
levaisuuden tarpeisiin. 

Vaikuttaa koko kaava-alueeseen 
ja myös kaava-alueen ulkopuo-
lelle asuviin. 

Vaikutus on jatkuva ja pitkä-
kestoinen. 

Vaikutus on todennäköinen 
alueen toteuduttua. 

Lasihytin palveluverkkoselvitys, 
2022 
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Vaikutukset liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämiseen 

 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja kohden-
tuminen 

Ajallinen kesto Todennäköisyys 

Liittyvät erillisselvitykset sekä 
viranomaislausunnot ja -neuvot-
telut 

 
Vaikutukset joukkoliikenteeseen 

Kaava parantaa merkittävästi alueen julkisen liikenteen mahdollisuuksia alueella. Aseman ympäristön asu-
kasmäärän kasvu tukee joukkoliikenteen järjestämistä. 

Asemakaavalla mahdollistetaan kaupunkiradan toteutuminen Kauklahteen asti. Kaupunkiradan tulo pa-
rantaa merkittävästi alueen julkisen liikenteen mahdollisuuksia. Asemakaavan mahdollistaman kaupunki-
radan tavoitteena on lisätä lähi- ja kaukoliikenteen välityskykyä, lisätä kapasiteettia ja parantaa junaliiken-
teen täsmällisyyttä sekä liityntäliikenteen edellytyksiä. Kahden lisäraiteen rakentaminen mahdollistaa lähi- 
ja kaukoliikenteen molempien kulkusuuntien liikenteen erottamisen omille raiteilleen. Tällöin Espoon lähi-
junien keskimääräinen vuoroväli tihenee. Kaupunkiradan ulottuessa Kauklahteen saakka ja kaukoliiken-
teen käyttäessä omia raiteitaan lähiliikenteen vuorovälit voidaan tehdä säännölliseksi. Lisäksi kaukoliiken-
teen raiteiden kapasiteetti ja täsmällisyys kasvavat. 

Radan eteläpuolelle suunniteltu joukkoliikenneterminaali mahdollistaa liityntäliikenteen järjestämisen te-
hokkaasti. Terminaalissa on huomioitu bussien lataus pikapysäkeillä, mikä edesauttaa bussien sähköisty-
mistä. Bussiterminaali on eriytetty kokonaan muusta liikenteestä vain bussiliikenteelle, mikä edistää bussi-
liikenteen sujuvuutta. Uusi alikulku bussiterminaalista mahdollistaa paremman ja suoremman yhteyden 
bussista junaan ja päinvastoin. 

Kaava mahdollistaa alueelle myös raitiotien, mikä parantaa alueen yhteyksiä etelään kohti Kivenlahtea 
sekä lisäraiteet Kauklahdesta Kirkkonummelle, mikä parantaa yhteyksiä Kirkkonummen suuntaan.  

Saattoliikenteelle on pikapysäköintipaikat Kantajankadulla ja radan pohjoispuolella aseman ympäristössä. 
Liityntäpysäköintiä on n. 350 autopaikkaa. 

Vaikutus on merkittävä, koska 
se olennaisesti tukee kaavan ta-
voitteiden toteutumista.  

Vaikuttaa koko kaava-alueeseen 
ja laajalti myös kaava-alueen ul-
kopuolelle asuvien mahdolli-
suuksiin käyttää joukkoliiken-
nettä. 

Vaikutus on jatkuva ja pitkä-
kestoinen, kun uudet inves-
toinnit joukkoliikennein-
fraan on tehty. 

Osa muutoksista voi toteu-
tua vasta kymmenien vuo-
sien päästä, jolloin niiden 
osalta vaikutus ajoittuu pit-
källe tulevaisuuteen. 

Vaikutukset ovat osin hyvin / 
melko todennäköisiä (kaupun-
kirata, bussiterminaali) ja osin 
melko epävarmoja (raitiotie, 
lisäraiteet Kirkkonummelle, 5. 
raide). 

Lasihytin kunnallistekninen yleis-
suunnitelma, 2021. 

Kauklahden liityntäpysäköintitalon 
viitesuunnitelma, 2022. 

HSL:n lausunto, 2021. 

Väyläviraston lausunto, 2021. 

Uudenmaan ELY-keskuksen lau-
sunto, 2021. 

 
Vaikutukset kävelyyn ja pyöräilyyn 

Jalankulkuyhteyksiä radan pohjois- ja eteläpuolen välillä parannetaan. Uudet sillat Espoonjoen yli osaltaan 
vähentävät Espoonjoen estevaikutusta ja parantavat puistoraittien käytettävyyttä. 

Uusi alikulku vähentää radan estevaikutusta Lasihytin alueen ja vanhan Kauklahden keskustan välillä. 

Pyörien liityntäpysäköintiä on lisätty ja pyöräpysäköintiä on hajautettu eripuolille aseman seutua. Pysä-
köintilaitoksen yhteyteen on suunniteltu palvelutasoltaan hieman laadukkaampi pyörien ja varusteiden 
säilytys. 

Asemakaava mahdollistaa myös pyöräbaanan rakentamisen Hyttimestarintien ja radan varteen, mikä pa-
rantaa erityisesti pitkänmatkan pyöräilyä Espoon keskustan suuntaan. Pyöräily, uusien suunnitteluohjei-
den mukaan, on tuotu tonttikaduilla ajoradalle. Kokooja- ja pääkaduilla pyöräily on edelleen erotettuna 
ajoneuvoliikenteestä pyöräteillä. Lillbassinkadulle on esitetty myös pyöräkatua rauhoittaen ajoneuvolii-
kennettä ja lisäten siten käveltävää ja pyöräiltävää kaupunkiympäristöä. 

Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien lisäämiseen kaavalla ei välttämättä ole merkittävää vaikutusta, 
johtuen työ-, asiointi- ja vapaa-ajan matkojen etäisyyksistä.  

Vaikutus on merkittävä, koska 
se olennaisesti tukee kaavan ta-
voitteiden toteutumista.  

Vaikuttaa koko kaava-alueeseen 
ja myös kaava-alueen ulkopuo-
lella asuvien mahdollisuuksiin 
liikkua alueella ja sen läpi. 

Vaikutus on jatkuva ja pitkä-
kestoinen. 

Vaikutus on todennäköinen 
alueen toteuduttua. 

 

 

Lasihytin kunnallistekninen yleis-
suunnitelma, 2021. 

HSL:n lausunto, 2021. 

Väyläviraston lausunto, 2021. 

Uudenmaan ELY-keskuksen lau-
sunto, 2021. 
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 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja kohden-
tuminen 

Ajallinen kesto Todennäköisyys 

Liittyvät erillisselvitykset sekä 
viranomaislausunnot ja -neuvot-
telut 

 
Vaikutukset autoliikenteeseen ja pysä-
köintiin 
 

Espoon kaupunkirakenteesta johtuen alue tukeutuu hyvin vahvasti henkilöauto- ja joukkoliikenteen va-
raan. Keskeiset lähipalvelut ja virkistysalueet ovat lähellä ja saavutettavissa hyvin jalan ja pyörällä, mutta 
etäisyydet muihin kaupunkikeskustoihin ovat melko pitkiä ja lisäksi hajautuneet. 

Kaava lisää alueen asukkaita ja sen myötä myös liikennemääriä alueella. Kauklahdenväylällä ja Kehä III:lla 
on varauduttu lisäkaistoihin. Myös alemmalla katuverkolla on syytä varautua kasvavaan liikennemäärään 
kuten Hansatiellä.  

Kaava-alueen pysäköinnin mitoituksella ja keskitetyllä pysäköintiratkaisulla pyritään osittain vaikuttamaan 
kulkutapaosuuksiin ja vähentämään autoilun houkuttelevuutta. Alueelle on varattu tilaa yleiselle pysä-
köinnille. 

Vaikuttaa koko kaava-alueeseen 
ja laajalti myös kaava-alueen ul-
kopuolella. 

Vaikutus on jatkuva ja pitkä-
kestoinen. 

Vaikutukset ovat pääosin on 
todennäköisiä alueen toteu-
duttua. 

Pitkällä aikavälillä autoilun 
osuus voi mahdollisesti kään-
tyä laskuun Kauklahden alu-
eella joukkoliikenteen kehitty-
essä ja keskustojen tiivisty-
essä. 

 

Lasihytin kunnallistekninen yleis-
suunnitelma, 2021. 

HSL:n lausunto, 2021. 

HSL:n liikkumistutkimus, 2018 

Espoon liikennekatsaus 2022 

 

 
Vaikutukset huoltoliikenteeseen 
 

Uuden rakentamisen myötä huoltoliikennettä tulee alueelle lisää. Lisäksi kotiin kuljetukset yleistyvät ja 
palveluntarjoajien joukko laajenee tulevaisuudessa. Tiiviissä kaupunkirakenteessa tämä voi olla ongelma, 
kun jakeluautoja pysäköidään huolimattomasti tai niillä pyritään pääsemään mahdollisimman lähelle. 
Huoltoliikenteen keskittyminen tiiviiseen kaupunkirakenteeseen vähentää kuitenkin liikennesuoritetta.  

Kaavassa on huomioitu huoltoliikenteen tarpeet ja suunniteltu huoltoliikenteen reitit ja pysähtymispaikat.  

Vaikuttaa koko kaava-alueeseen 
ja erityisesti katualueisiin ja pi-
hoihin. 

Vaikutus on jatkuva ja pitkä-
kestoinen. 

Vaikutus on todennäköinen 
alueen toteuduttua. 

Lasihytin kunnallistekninen yleis-
suunnitelma, 2021. 

Korttelisuunnitelmat, 2021–2022. 

 
Vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja 
esteettömyyteen 
 

Kaavassa on huomioitu esteettömyys tai ainakin pyritty mahdollisimman esteettömään ympäristöön. 
Juna-aseman ympäristössä esteettömyys paranee nykytilanteesta uuden alikulun, uusien hissien ja liikun-
taesteisten saattopaikkojen myötä. Juna-aseman ympäristö rakennetaan esteettömyyden erikoistason 
mukaisesti.  

Liikenteen lisääntyessä myös onnettomuuksien riski kasvaa. Erityisesti tämä tulee vaikuttamaan kaava-
alueen ulkopuolella Hansatien ja Vantinportin liittymään heikentävästi. Lasihytin kaava-alueella kadut on 
pääosin suunniteltu tonttikatuina, hidaskatuina ja pyöräkatuina. Näissä ajonopeudet ovat maltilliset, jol-
loin vakavien onnettomuuksien riski on vähäinen. Hyttimestarintiellä, joka on kokoojakatu, liikennemäärät 
kasvavat, mutta samalla sen katuympäristö muuttuu katumaisemmaksi liikennevaloineen ja jalkakäytä-
vät/pyörätiet molemmin puolin. 

Vaikuttaa erityisesti juna-ase-
man ympäristöön ja katualuei-
siin. 

Vaikutus on jatkuva ja pitkä-
kestoinen. 

Vaikutus on todennäköinen 
alueen toteuduttua. Osa muu-
toksista tapahtuisi myös ilman 
kaavaa kaupunkiradan raken-
tamisen yhteydessä. 

Pitkällä aikavälillä autoilu voi 
vähentyä Kauklahden alueella 
joukkoliikenteen kehittyessä 
ja keskustojen tiivistyessä, 
mikä voi parantaa liikennetur-
vallisuutta. 

Pyöräilyn ja jalankulun erotta-
minen sekä mahdollinen pyö-
räbaana sen sijaan voivat pa-
rantavat turvallisuutta. 

Lasihytin kunnallistekninen yleis-
suunnitelma, 2021. 
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Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen ja elinkeinoelämän edellytyksiin 

 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja kohden-
tuminen 

Ajallinen kesto Todennäköisyys 
Liittyvät erillisselvitykset sekä 
viranomaislausunnot ja -neuvot-
telut 

 
Vaikutukset teknisen huollon järjestämi-
seen 
 

Kaavan myötä lähes koko kaava-alueen kadut joudutaan rakentamaan uusiksi ja/tai tekemään mittavia pa-
rannuksia linjauksiin, kääntyviin kaistoihin, jalkakäytäviin, pyöräteihin ja liikennevaloliittymiin. Samalla uu-
sitaan koko alueen vesihuolto sekä sähköverkko. Vesihuollon osalta on myös huomioitu jätevesiviemärei-
den kääntö rakenteilla olevalle Blominmäen jätevedenpuhdistamolle. Alue liittyy kuitenkin jo olemassa 
oleviin verkostoihin ja alueen tekniset järjestelmät saadaan päivitettyä nykyaikaisiksi.  

Vaikutus koskee koko kaava-
aluetta. 

Vaikutus on jatkuva, ja to-
dennäköisesti melko pysyvä. 

Vaikutus on todennäköinen 
kaavan toteuduttua. 

Lasihytin kunnallistekninen yleis-
suunnitelma, 2021. 

Väyläviraston lausunto, 2021 

HSY:n lausunto, 2021 

Carunan lausunto, 2021 

 
Vaikutukset kaavatalouteen 
 

Kaava-alue sijaitsee olevassa kaupunkirakenteessa, mutta sen toteuttaminen edellyttää myös useiden uu-
sien katualueiden, puistojen ja muun kunnallistekniikan rakentamista. Osana kaava-alueen kunnallistek-
nistä yleissuunnittelua (WSP, 2021) on laadittu kustannusarvio kaavan toteuttamiseen liittyvistä kunnallis-
teknistä kustannuksista.  

Kaupunki saa tuloja tonttien myynnistä sekä maankäyttösopimuksista. Kaupungin verotulot voivat kasvaa 
uusien asukkaiden myötä. Toisaalta uudet asukkaat lisäävät myös palvelutarvetta. 

Alueen toteuttaminen lisää myös Espoon kaupunkiradan kannattavuutta. 

Alueen saavutettavuutta parantavat investoinnit (mm. Espoon kaupunkirata, uusi alikulku) nostavat alu-
een arvoa. 

Vaikutukset kohdentuvat koko 
kaupungin talouteen. 

Kustannusvaikutus on suu-
rin alueen rakentamisen ai-
kaan (joka voisi alueen laa-
juuden takia olla vuosia-
vuosikymmeniä), mutta 
myös pitempiaikainen uu-
sien asukkaiden aiheutta-
man palvelutarpeen ja uu-
den infran kunnossapitotar-
peen kasvun takia. 

Maankäyttösopimusten ja 
tonttimyyntitulojen vaikutus 
on hetkellinen, mutta jakau-
tunee useille vuosille, jopa 
vuosikymmenille alueen laa-
juuden takia.  

Uusien asukkaiden tuotta-
mien verotulojen osalta vai-
kutus on jatkuva. 

Vaikutukset ovat todennäköi-
siä, tosin niihin liittyy epävar-
muuksia, jotka tarkentuvat 
seuraavissa suunnitteluvai-
heissa. 

Lasihytin kunnallistekninen yleis-
suunnitelma, 2021. 
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 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja kohden-
tuminen 

Ajallinen kesto Todennäköisyys 

Liittyvät erillisselvitykset sekä 
viranomaislausunnot ja -neuvot-
telut 

 
Vaikutukset energiahuoltoon  
 

Koko suunnittelualue liitetään kaukolämpöverkon piiriin. Kaukolämmön on tarkoitus olla hiilineutraalia 
vuoteen 2030 mennessä, joten kaukolämmön voidaan katsoa olevan ympäristömyönteinen ratkaisu. Kau-
kolämpöverkostoa voidaan käyttää myös mahdollisen alueella syntyvän ylijäämälämmön hyödyntämiseen 
siirtämällä ylijäämälämpöä verkostoon.  

Toinen mahdollinen päälämmitysmuoto alueella tulee olemaan maalämpö. Maalämpöjärjestelmän avulla 
on mahdollista kattaa myös kesäaikaista jäähdytystarvetta kustannustehokkaasti. 

Asemakaavassa edellytetään myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöä mm. määräämällä pysäköintilai-
tosten kattojen toteuttamisesta viherkatolla tai vaihtoehtoisesti aurinkoenergian tuottamiseen. Rakennus-
ten massoittelulla on vaikutusta hyödynnettävän aurinkoenergian määrään. 

Vaikutus koskee kaava-aluetta. Vaikutus on jatkuva ja pitkä-
kestoinen. 

Vaikutus on melko todennä-
köinen. Epävarmuuksia liittyy 
alueella käytettäviin energia-
muotoihin, sillä niitä ei ole 
kaavamääräyksin ehdotto-
masti määrätty. 

 

 
Vaikutukset kaupallisiin palveluihin  
 

Kaavalla mahdollistetaan alueelle päivittäistavarakauppa sekä muita liiketiloja ja palveluita pääosin asuin-
rakennusten kivijalkoihin. Osa tiloista on kaavamääräyksin ehdottomasti toteutettavia ja lisäksi kaavamää-
räyksillä sallitaan muiden liiketilojen toteuttaminen maantasokerroksiin laajalti koko kaava-alueella. Kaa-
varatkaisun kaupallisten palveluiden mitoitus vastaa pääosin kaupallisen selvityksen suosituksia. Uusi ali-
kulku ja alueelle tulevat kaupalliset palvelut tukevat myös Kauppamäen kivijalkaliiketilojen elinvoimai-
suutta.  

Uusien kaupan toimintojen myötä sekä päivittäistavarakaupan että erikoiskaupan liiketilan määrä Kauklah-
dessa kasvaa, mikä nopeuttaa kaupan uudistumiskehitystä ja mahdollisuuksia vastata kuluttajien muuttu-
vaan kysyntään. Ostovoiman kasvuun perustuvaa liiketilan laskennallista lisätarvetta tarkastelemalla voi-
daan hahmottaa, kuinka suuri on se markkinoiden kasvu, jonka jakajaksi Lasihytin alue tulee. Vaikutusalu-
een asukkaiden ostovoiman kasvuun perustuva liiketilan lisätarve jo vuoteen 2035 riittää kattamaan Lasi-
hytin alueelle mitoitetun päivittäistavarakaupan, muun erikoiskaupan ja tilaa vaativan erikoiskaupan uu-
den liikerakentamisen. Kaupan kehittämisellä ei siten tältä kannalta katsottuna ole odotettavissa merkittä-
viä haitallisia vaikutuksia nykyisten myymälöiden toimintaan. Liiketilan lisätarve vuoteen 2050 ylittää sel-
västi Lasihytin alueelle suunnitellun uuden liiketilarakentamisen. Tämä mahdollistaa kaupan pitkäjänteisen 
kehittämisen Kauklahden alueella. 

Vaikutus koskee kaava-aluetta 
ja myös laajemmin Kauklahden 
aluetta. 

Vaikutus on jatkuva, ja to-
dennäköisesti melko pysyvä. 

Vaikutus on todennäköinen 
kaavan toteuduttua. 

Lasihytin kaupallinen selvitys, 2019. 

 

 
Vaikutukset työpaikkoihin 
 

Kaavamuutoksen myötä alueelta poistuu työpaikkoja, mutta tulee myös jonkin verran uusia tilalle. Kaa-
vassa alueelle on osoitettu liiketiloja, asumisen yhteyteen sallittuja työ- ja toimistotiloja sekä julkisia palve-
luita, jotka luovat alueelle jonkin verran uusia työpaikkoja, mutta varsinaisia laajempia työ- ja toimistoti-
loja kaava-alueelle ei ole osoitettu.  

Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee yleiskaavan teollisuus- ja työpaikka-alueita, minkä takia alueelle ei 
nähty tarpeelliseksi osoittaa merkittävästi uusia työpaikkoja. Aseman läheisyyden johdosta kaava-alue olisi 
hyvin soveltuva paikka myös toimistorakentamiselle. Toisaalta alueen erityinen vetovoimatekijä on Es-
poonjoki, jonka yhteyteen voidaan mahdollistaa espoolaisittain ainutlaatuisia ja houkuttelevia asumisen 
paikkoja vehreään jokiympäristöön ja tämän takia on perusteltua keskittää joen varteen asumispainottei-
sia kortteleita ja työpaikkakeskeiset toiminnot taas kaava-alueen eteläpuolelle Hyttimestarintien eteläpuo-
liselle alueelle. Kaava-alueen eteläpuolisella Sierakiven teollisuusalueella on vielä paljon kaavavarantoa 
jäljellä ja se mahdollistaa arviolta vielä noin 1 000 uutta työpaikkaa alueelle suhteellisen lähelle Kauklah-
den asemaa. 

Vaikutus koskee koko kaava-
aluetta, mutta ei ole kovin 
laaja-alainen kaupunginosan ta-
solla tarkasteltuna, kun huomi-
oidaan Sierakiven alueen työ-
paikkakaavavaranto. 

Vaikutus on jatkuva, ja to-
dennäköisesti melko pysyvä. 

Vaikutus on todennäköinen 
kaavan toteuduttua. 
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Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja kohden-
tuminen 

Ajallinen kesto Todennäköisyys 
Liittyvät erillisselvitykset sekä 
viranomaislausunnot ja -neuvot-
telut 

 
Vaikutukset Espoonjokilaakson maakun-
nallisesti arvokkaaseen maisema-aluee-
seen 

Kaavamuutoksen myötä Espoonjokilaakson maisemakuva tulee muuttumaan merkittävästi, mutta sen 
keskeiset kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot säilytetään. Jokilaakson vehreän ytimen, laakson läpi jat-
kuvien pitkien näkymien ja kaava-alueen itäreunasta avautuvan laajan, avoimen kulttuurimaisema-alu-
een säilyttäminen turvaavat maakunnallisesti merkittävän maisema-alueen tärkeimmät piirteet. Kaavan 
toteutumisen myötä avoimen ja alavan jokilaakson sekä metsäisten selänteiden suhde muuttuu, kaavan 
mahdollistaman rakentamisen tuodessa uuden ajallisen ja tilallisen kerrostuman jokilaaksoon.  

Maisema-alueen kokonaisuuden kannalta jokilaaksoon rakentaminen ei ole uusi asia, vaan se näyttäytyy 
osana historiallista jatkumoa. Pääosa kaava-alueen rakennettavista korttelialueista sijoittuu jo rakenne-
tulle tai kaavoitetulle teollisuusalueelle, joka muutetaan asuinympäristöksi. Uusi kaupunkirakenne on 
suunniteltu siten, että korttelialueiden vehreät ja maanvaraiset pihat avautuvat jokilaaksoon, tukien laak-
son vehreää sydäntä. 

Kaava-alueen koillisosassa kulttuurimaisema-alueen reunalle tulee uutta rakentamista. Kulttuurimai-
sema-aluetta ja sen maisemallisia arvoja on vaalittu kaavassa siten, että rakentaminen madaltuu jokilaak-
son avointa maisema-aluetta kohden ja rakentamisen sekä avoimen peltoaukean välille istutetaan uutta 
suurmaiseman reunaa muodostava kasvullinen reunavyöhyke. Avoin kulttuurimaisema-alue säilytetään 
kuitenkin laaja-alaisena ja sitä kehitetään lähivirkistysalueena, jota tulee hoitaa ja uudistaa siten, että sen 
kulttuurihistorialliset arvot säilyvät. Peltoalueen muuttaminen julkiseksi virkistysalueeksi ja alueen virkis-
tysreittien rakentaminen avaavat nykytilanteesta poikkeavan mahdollisuuden kokea Espoonjokilaakson 
maisema-alue myös alueen sisältä käsin. 

Vaikutus on merkittävyydel-
tään paikallisesti suuri, mutta 
koko Espoonjokilaakson mai-
sema-alueen näkökulmasta 
melko pieni. 

Vaikutus koskee kaava-aluetta 
ja myös laajemmin Kauklahden 
aluetta. 

Vaikutus on jatkuva ja py-
syvä, kun kaavamuutos on 
toteutunut.  

Vaikutus todennäköinen, mi-
käli alue toteutuu kaavamuu-
toksen mukaisesti. 

Maisemavaikutusten arviointiselvi-
tys. INARO. 2022. 

Lillbassinrannan ja Asemanrannan 
korttelisuunnitelma, 2022. 

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto, 
2021. 

Espoon kaupunginmuseon lausunto, 
2021. 

Viranomaisneuvottelu, 2019. 

Työneuvottelut 20.5.2021, 17.6.2022 
Uudenmaan ELY-keskuksen ja Es-
poon kaupunginmuseon kanssa 

 

 
Vaikutukset Kauklahden aseman RKY-
alueeseen  

Kaavassa Kauklahden aseman valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön kuuluvat asemara-
kennus ja tavaramakasiinirakennus suojellaan ja niiden lähiympäristö tulee suunnitella kulttuurihistorialli-
nen miljöö huomioiden.  

Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristöalueen (RKY-alue) yhteys rautatiehen ja 
asemanseutuun säilyy. RKY-alueen visuaalinen yhteys alueen viljely- ja teollisuusmaisemaan on nykyti-
lassa maiseman umpeenkasvun johdosta heikko, joten kaavamuutoksen myötä ei aiheudu merkittävää 
muutosta tähän yhteyteen. Kasvillisuusvyöhykkeet kuitenkin korvaantuvat tehokkailla asuinkortteleilla, 
mikä muuttaa reunavyöhykkeen luonnetta urbaanimmaksi. 

Kaava koskee sitä osaa Kauk-
lahden aseman RKY-aluetta, 
jota ei ole vielä asemakaavalla 
suojeltu.  

Kaavan maisemalliset vaikutuk-
set koskevat kuitenkin myös 
kaava-alueen itäpuolella ole-
vaa RKY-alueen länsireunaa, 
asuinpientalojen korttelialu-
etta (44018), jolla ympäristö 
säilytetään.  

Vaikutus on suojeltavien ra-
kennusten ja niiden lähiym-
päristön osalta jatkuva. 

 

Vaikutus on todennäköinen, 
mutta se ei ole sinänsä mer-
kittävä, sillä Kauklahden 
asema ja tavaramaksiiniraken-
nus on jo suojeltu rautatieso-
pimuksella. 

Kaavamuutoksen myötä suo-
jeltavien rakennusten myynti 
on helpompaa, mikä tukee 
niiden säilyttämistä ja siltä 
osin edistää niiden arvojen 
säilymistä. 

Maisemavaikutusten arviointiselvi-
tys. INARO. 2022. 

Kauklahden asemarakennus ja tava-
ramakasiini, korttelisuunnitelma, 
2021. 

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto, 
2021. 

Espoon kaupunginmuseon lausunto, 
2021. 

Viranomaisneuvottelu, 2019. 

Työneuvottelut 19.5.2020, 
20.5.2021, 17.6.2022 Uudenmaan 
ELY-keskuksen ja Espoon kaupungin-
museon kanssa 
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 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja kohden-
tuminen 

Ajallinen kesto Todennäköisyys 

Liittyvät erillisselvitykset sekä 
viranomaislausunnot ja -neuvot-
telut 

 

Vaikutukset Kauklahden kaupunkikuvalli-
sesti arvokkaaseen alueeseen ja muuhun 
rakennettuun ympäristöön 

Kauklahden aseman valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön aiemmin kuulunut pumppu-
mestarin asunto suojellaan ja liitetään osaksi uuden asuinkorttelin pihapiiriä. Pumppuasemanhoitajan 
asunnon pihapiirissä olevilla talousrakennuksilla ei ole nähty olevan vastaavaa arvoa, joten ne esitetään 
purettavaksi. 

Alueella sijaitsevilla Slev Oy:n kaarihalleilla on tunnistettu olevan rakennushistoriallisia arvoja, mutta kaa-
rihallien rakenteiden kunto asettaa merkittäviä rajoituksia korjaustoimenpiteille, minkä vuoksi rakennus 
esitetään purettavaksi. 

Myös vanhan lasitehtaan on todettu olevan erittäin huonossa kunnossa eikä sen suojelulle ole nähty ole-
van edellytyksiä. Rakennukseen on tehty paljon muutoksia mm. tulipalon takia 1940-luvlta lähtien, minkä 
takia sen arvojen on katsottu olevan vaatimattomat. Aiemmin alueen maamerkkinä toiminut lasitehtaan 
vanha piippu on myös jo purettu. 

Jokilaaksoon suunniteltu rakentaminen tulee vaikuttamaan Kauklahden kyläkuvallisesti arvokkaiden 
Kauppamäen ja Bassenmäen alueen, kuten myös Kungsgårdsskolanin alueen, näkymiin. Mittakaavaltaan 
aiempaa kookkaamman uudisrakentamisen myötä yhteys laakson alavimpaan peltomaisemaan katkeaa 
tai heikentyy monin paikoin. Kaavan myötä tapahtuvan rakentamisen jälkeenkin jokilaakson eteläreunaa 
muodostava selänne hahmottuu rakennusten taustalla. Täydentyvä asemaseutu parantaa alueen elinvoi-
maisuutta. 

Kaavan mukainen rakentamisen mittakaava poikkeaa tähänastisesta, ja rakentaminen laajenee myös alu-
eille, joissa sitä ei ole ennestään ollut.  Rakentaminen itsessään voidaan kuitenkin nähdä osana alueen 
historiallista jatkumoa, kun teollisuusalue korvautuu asuinrakentamisella. 

 

 

Vaikutukset kohdentuvat pu-
rettaviin rakennuksiin ja niiden 
lähiympäristöön, lisäksi uusi 
rakentaminen muuttaa näky-
miä vanhan Kauklahden kau-
punkikuvallisesti arvokkaalta 
alueelta kohti jokilaaksoa, jo-
ten siltä osin vaikutus koskee 
kaava-aluetta ja myös laajem-
min Kauklahden asemaa ympä-
röiviä alueita. 

Vaikutus on suojeltavien ra-
kennusten osalta jatkuva. 

Vaikutus on purettavien ra-
kennusten osalta pysyvä. 

Muun rakennetun ympäris-
tön osalta vaikutus on jat-
kuva ja pysyvä, kun kaava-
muutos on toteutunut. 

Pumppuasemanhoitajan 
asunnon osalta vaikutus on 
todennäköinen, mutta se ei 
ole sinänsä merkittävä, sillä 
rakennus on jo suojeltu rauta-
tiesopimuksella.  

Kaavamuutoksen myötä sen 
myynti on helpompaa, mikä 
tukee sen säilyttämistä ja siltä 
osin edistää sen arvojen säily-
mistä. 

Purettavaksi esitettävien ra-
kennusten osalta vaikutus 
olisi todennäköinen myös il-
man kaavamuutosta, sillä ra-
kennusten heikon kunnon ta-
kia niiden säilyttämiselle ei ole 
nähty mahdollisuuksia, joten 
niiden purkaminen tulisi ajan-
kohtaiseksi jossain vaiheessa 
myös ilman kaavamuutosta.  

Muun rakennetun ympäristön 
osalta vaikutus on todennä-
köinen, mikäli alue toteutuu 
kaavamuutoksen mukaisesti. 

Maisemavaikutusten arviointiselvi-
tys. INARO. 2022. 

Rakennetekninen kuntoarvio, pump-
puasemanhoitajan asunto. Vahanen. 
2019. 

Rakennushistoriaselvitys Oy Slev Ab 
Kauklahti. ark-byroo. 2018. 

Kaarihallien julkisivujen säilyneisyys. 
ark-byroo, 2019. 

Kaarihallien rakenteiden kosteusmit-
taus ja sokkeleiden tojapuulas-
tusementtilevyn mikrobitutkimukset. 
Sipti Consulting Oy. 2020. 

Kaarihallien puupaalujen kuntotutki-
mus. Sipti Consulting Oy. 2019. 

Rakenneselvitys kaarihalleista. Sipti 
Consulting Oy. 2019. 

Selvitys kaarihallien julkisivujen säily-
neisyydestä. ark-byroo. 2019. 

Korjaustarveselvitys, Lasihytti 4. Sito-
wise. 2018. 

Asemanrannan korttelisuunnitelma, 
2022. 

Uudenmaan ELY-keskuksen lausun-
not, 2019, 2021. 

Espoon kaupunginmuseon lausun-
not, 2019, 2021. 

Viranomaisneuvottelu, 2019. 

Työneuvottelut 19.5.2020, 
20.5.2021, 17.6.2022 Uudenmaan 
ELY-keskuksen ja Espoon kaupungin-
museon kanssa 
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 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja kohden-
tuminen 

Ajallinen kesto Todennäköisyys 

Liittyvät erillisselvitykset sekä 
viranomaislausunnot ja -neuvot-
telut 

 
Muut vaikutukset maisemaan, kaupunki-
kuvaan ja näkymiin sekä uuden rakenta-
misen liittyminen alueen kokonaisuu-
teen 

Kaavan myötä alueen kaupunkikuva muuttuu merkittävästi. Alueen itäosassa avoin peltoalue muuttuu 
osin rakennetuksi. Alueen keski- ja länsiosissa pääosin teollisuusrakennuksista muodostuvat alueen osat 
muuttuvat urbaanimmaksi. Ympäröiviä alueita tehokkaampi rakentaminen korostaa tulevan radanvarren 
kaupunginosakeskuksen asemaa. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen luonne ja Kauklahdelle ominainen kylämäisyys näkyvät alueen 
arkkitehtuurissa ja kaupunkikuvassa. Alueen rakenteen lähtökohtana on ollut urbaanin kylämäinen mitta-
kaava ja asemakaavaratkaisussa on keskitytty erityisen paljon kaupunkikuvallisten ratkaisujen ohjaami-
seen ja kylämäisyyden huomioimiseen. 

Alueen rakennusten arkkitehtuurin tulee olla kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti laadukasta ja raken-
tamisessa käytettävien materiaalien, värien ja julkisivukäsittelyiden tulee muodostaa hallittu kokonaisuus 
olevan ja rakentuvan ympäristön kanssa.  

Lisäksi koko alueella kattojen tulee olla monimuotoisia ja niiden tulee muodostaa kattokaltevuuksiltaan 
vaihtelevaa kaupunkikuvaa. Rakennusten sijoittelussa ja massoittelussa on otettu huomioon myös niiden 
varjostusvaikutukset erityisesti suhteessa olemassa oleviin asuintaloihin.  

Vaikutus on merkittävyydel-
tään paikallisesti suuri. 

Vaikutus koskee koko kaava-
aluetta ja laajemmin kaava-
alueen ulkopuolisia alueita, 
sillä alue on pääosin laakson 
pohjalla ja uusi rakentaminen 
tulee näkymänä kauas moniin 
eri suuntiin.  

Vaikutus on jatkuva ja py-
syvä, kun kaavamuutos on 
toteutunut.  

Vaikutus todennäköinen, mi-
käli alue toteutuu kaavamuu-
toksen mukaisesti. 

Maisemavaikutusten arviointiselvi-
tys. INARO. 2022. 

Lasihytin kaupunkirakenteelliset ja 
kaupunkikuvalliset periaatteet, 2021. 

Kaavaan liittyvät korttelisuunnitel-
mat, 2022. 

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto, 
2022. 

Espoon kaupunginmuseon lausunto, 
2022. 

Työneuvottelut 20.5.2021, 17.6.2022 
Uudenmaan ELY-keskuksen ja Es-
poon kaupunginmuseon kanssa 

 

 
Vaikutukset muinaisjäännöksiin 
 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia alueella tai sen läheisyydessä sijaitseviin muinaisjäännöksiin. Aiem-
pien selvitysten perusteella kaava-alueen koillisosassa voisi mahdollisesti olla arkeologisia arvoja. Alu-
eesta laaditun tarkkuusinventoinnin perusteella alueella ei ole kuitenkaan ole kiinteitä rakenteita tai 
muita muinaisjäännöksiin viittaavaa. Kaikki kaava-alueella sijaitsevat tunnetut tai mahdolliset muinais-
jäännökset on huomioitu kaavamääräyksissä. 

Kaava-alueen lounaisosaan sijoittuva Mulbyn historiallinen kylätontti on kaavassa huomioitu kaavamer-
kinnällä, siltä osin kuin se sijoittuu kaava-alueelle. 

Espoonjoen uomassa tai sen penkan lähistöllä voi mahdollisesti sijaita tuntemattomia kiinteitä muinais-
jäännöksiä, minkä takia vesialueeseen liittyvissä kaavamääräyksissä edellytetään ottamaan huomioon, 
mikäli jokipenkan lähistöllä tai uomassa tehdään maanmuokkaustöitä. 

Vaikutus Mulbyn kylätonttiin 
on pienialainen ja kohdistuu 
vain sen pieneen osaan, joka 
on jo aiemmin jäänyt Kauklah-
denväylän alle ja osin sen poh-
joispuolelle.  

Vaikutus Espoonjoen uoman ja 
jokipenkan mahdollisten mui-
naisjäännösten osalta on 
melko laaja, sillä joki kulkee 
koko kaava-alueen läpi (noin 
1,5 km pitkä osuus). 

Vaikutus kaavamerkinnöin 
suojeltujen muinaisjäännös-
ten osalta on jatkuva. 

Vaikutus todennäköinen, mi-
käli alue toteutuu kaavamuu-
toksen mukaisesti. 

Lasihytin kaava-alueen koillisosan ar-
keologinen tarkkuusinventointi, Mu-
seovirasto, 2020. 

Espoonjoen arkeologinen esiselvitys, 
2018 

Kurttilan kylätontin arkeologinen esi-
selvitys. ark-byroo. 2018. 

Espoon kaupunginmuseon lausunto, 
2021. 

 
Vaikutukset perinnebiotooppeihin 
 

Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia kaava-alueella tai sen läheisyydessä sijaitseviin perinnebiotyyppei-
hin. Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee Vanttilan niitty, joka muodostuu entisestä talonpaikaista kal-
liokumpareineen ja vanhoine peltoineen. Niittyä on laidunnettu aikoinaan, mutta viime vuosina aluetta ei 
ole enää hoidettu aktiivisesti ja alue on pahasti rehevöitynyt. Kaavan myötä alueelle ei kohdistu muutos-
tarpeita ja niityn viereinen alue kaavoitetaan lähivirkistysalueeksi, jonka kulttuuriympäristöarvot tulee 
säilyttää.  

Vaikutus on merkittävyydel-
tään pieni, koska muutoksen 
nykytilanteeseen on arvioitu 
olevan pieni tai sitä ei ole lain-
kaan. 

 

- 

 

- 

 

Lasihytin luontoselvitys, 2018. 

Espoon niittyjen ja avointen alueiden 
toimenpideohjelma 2021–2031 
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Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin 

 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja koh-
dentuminen 

Ajallinen kesto Todennäköisyys 
Liittyvät erillisselvitykset sekä 
viranomaislausunnot ja -neuvot-
telut 

 

Vaikutukset Espoonjoen ekologiseen 
yhteyteen 

Lasihytin kaavaratkaisu turvaa alueen läpi kulkevan ekologisen yhteyden ja säilyttää alueen halki avouomai-
sena virtaavan Espoonjoen, jonka varrelle on kaavoitettu ekologista yhteyttä turvaava kymmenien metrien 
levyinen puisto- ja lähivirkistysaluevyöhyke. Kaavan virkistysalueet on suunniteltu siten, että Espoonjoen 
varrella kasvavaa pensaikkoa ja puustoa on tarkoitus säilyttää mahdollisimman paljon. Asemanseudun te-
hokkaan rakentamisen johdosta, ekologisen yhteyden leveys tulee kuitenkin osin kapenemaan maastossa 
aistittavaan nykytilaan nähden, mutta voimassa olevaan asemakaavatilanteeseen verrattuna, muutos ei vir-
kistysalueiden osalta ole merkittävä. 

Kaavaratkaisussa Espoonjokea reunustavan viheralueen leveys on kaavan länsiosassa eli Lasihytti-kadun 
länsipuolella yli 70 metriä leveä ja juna-aseman välittömässä läheisyydessä vähintään noin 50 metriä. Virkis-
tysalue on kuitenkin paikoin huomattavasti leveämpi, ja kaava-alueen itäosassa viheralueen leveys on yli 
100 metriä. Kaavaratkaisussa esitetty virkistysalueiden leveys perustuu kaavan luontoselvityksen suosituk-
siin. Kaupunkirakenteen tiivistämisestä huolimatta kaava-alueen kohdalla jokiuomaa ei ole tarvetta siirtää ja 
putkittaa. 

Espoon ekologisen verkoston nykytilaselvityksessä Lasihytin kaava-alueen poikki kulkeva ekologinen yhteys 
on esitetty hyvin tiukasti Espoonjokea reunustavana kapeahkona yhteytenä. Asemakaavassa kaava-alueelle 
on esitetty ekologisen verkoston nykytilaselvityksen rajausta laajemmin lähivirkistysaluetta ja puistoa, jotka 
toimivat osana ekologista yhteyttä.  

Kaavamuutosalue sijoittuu kahden laajan, maakunnallisesti merkittävän yhteysalueen väliin, joten Espoon-
jokea seuraileva kapea yhdyskäytävä on erityisesti pieneläinten ja kalaston kannalta merkittävä. Nykyinen 
kaupunkirakenne rakennettuine asemaympäristöineen, kyläkeskuksineen ja juna-asemineen yhdessä alu-
een kulttuuriympäristöarvojen kanssa asettaa rajoituksia ekologisen yhteyden leveydelle jo nykytilassaan. 
Täten kaava-aluetta merkittävämpi ekologinen yhteyssuunta kookkaammille lajeille, kuten hirville tai peu-
roille, on kaava-alueen itäpuolella sijaitseva laaja Näkinmetsän luontoalue.   

Luontoselvityksessä kaava-alueelta ei tunnistettu lajeja, jotka vaatisivat erityisesti lisää leveyttä ekologiselle 
yhteydelle. Luontoselvityksessä tunnistettujen lajien, kuten saukkojen ja lepakoiden elinolosuhteet on huo-
mioitu kaavaratkaisussa mm. säilyttämällä puustoa joen varrella sekä suunnittelemalla joen ylittävät sillat 
siten, että niiden alla säilyy sekä vesiuoma että maaeläinten kulun mahdollistava maakannas.  

Kaavan myötä, nykyään teollisuuskäytössä olevia tai aiemmin teollisuuskäytössä olleita korttelialueita puh-
distetaan teollisuustoiminnan jäljiltä ja asfaltoituja alueita muutetaan asuinkortteleiksi vehreine pihoineen, 
joten tilanne tulee osin myös paranemaan luonnonympäristön näkökulmasta. Paikoin kasvullisen alueen 
leveys joen rannassa tulee levenemään nykytilanteeseen nähden. 

Kaavassa määrätään hallitsemaan hulevesien laatua ja määrää, niin rakentamisen kuin alueen käytönkin 
aikana, joten hulevesien purkuvirtaamat ekologisen yhteyden keskellä virtaavaan Espoonjokeen säilyvät ny-
kytilaisena tai pienenevät. Hulevesien laatu säilyy ennallaan tai paranee vähäisissä määrin. Kaavalla ei ole 
kielteisiä vaikutuksia Espoonjoen vedenlaatuun eikä kaavan myöskään arvioida merkittävästi heikentävän 
Espoonjoen lajiston elinolosuhteita kaava-alueella. 

Vaikutus on merkittävyydel-
tään paikallisesti keskisuuri, 
mutta koko Espoonjokilaak-
son ekologisen yhteyden nä-
kökulmasta melko pieni. 

Vaikutus koskee koko kaava-
aluetta ja laajemmin kaava-
alueen ulkopuolisia alueita. 

Vaikutus on jatkuva ja py-
syvä, kun kaavamuutos on 
toteutunut. 

Vaikutus todennäköinen, mi-
käli alue toteutuu kaavamuu-
toksen mukaisesti. 

Espoon ekologisen verkoston nykyti-
laselvitys, 2021 

Espoon käytännöt luonnon monimuo-
toisuuden edistämiseksi, 2021 

Luontoselvitys Lasihytin asemakaava-
muutosta varten. Luonto- ja ympäris-
tötutkimus Envibio Oy. 2018. 

Viranomaisneuvottelu, 2019 

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto 
2021 
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 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja koh-
dentuminen 

Ajallinen kesto Todennäköisyys 

Liittyvät erillisselvitykset sekä 
viranomaislausunnot ja -neuvot-
telut 

 
Vaikutukset Espoonlahden Natura 
2000-alueeseen 

Espoonjoki laskee Espoonlahden Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle luonnonsuojelualueelle noin 1,3 km 
päässä kaava-alueesta. Etäisyyden takia kaavasta voisi aiheutua vaikutuksia Natura-alueeseen vain vesistö-
vaikutusten muodossa. Kaavaprosessin aikana tehtyjen maastotutkimusten perusteella selvisi kuitenkin, 
ettei kaava-alueella esiinny happamia sulfaattimaita, jotka voisivat heikentää vedenlaatua kaavan mahdol-
listaman maanmuokkauksen ja rakentamisen myötä.  

Kaavan mukainen rakentaminen lisää hulevesivirtaamia merkittävästi osalla alueita, mutta siitä huolimatta 
hulevesien hallinnan tilanteen voidaan katsoa parantuvan alueella. Kaava-alueella tullaan kaavamääräysten 
mukaisesti hallitsemaan hulevesiä määrällisesti ja laadullisesti niin alueen rakentamisen kuin käytönkin ai-
kana, joten purkuvirtaamat Espoonjokeen säilyvät nykytilaisena tai pienenevät ja vedenlaatu säilyy ennal-
laan tai paranee vähäisissä määrin.  

Kaavalla ei ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Espoonlahden Natura-alueeseen tai siellä eläviin meriupos-
kuoriaisiin eikä alueella pesiviin tai levähtäviin vesi- tai kosteikkolintuihin eikä Espoonjoelle aiheudu happa-

moitumisriskiä.   

Vaikutus on merkittävyydel-
tään pieni, koska muutoksen 
nykytilanteeseen on arvioitu 
olevan pieni tai sitä ei ole lain-
kaan. 

Vaikutus on jatkuva ja py-
syvä, kun kaavamuutos on 
toteutunut. 

 

Hulevesien käsittelyn parane-
misen osalta vaikutus on to-
dennäköinen, mikäli alue to-
teutuu kaavamuutoksen mu-
kaisesti. 

Sulfidisaviselvitys ja hulevesien hallin-
tasuunnitelma, WSP, 2022 

Lasihytin kunnallistekninen yleissuun-
nitelma, WSP, 2021 

Kaava-aluetta koskevien korttelisuun-
nitelmien hulevesisuunnitelmat 
2021–2022  

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto 
2021 

Espoon ympäristönsuojelun kannan-
otto 2021 

Työneuvottelut ELY-keskuksen ja ym-
päristönsuojelun kanssa 13.1.2022 ja 
14.6.2022 

 
Vaikutukset viheralueisiin ja virkistyk-
seen 

Asemakaavalla saavutetaan Espoon eteläosien yleiskaavalla asetetut tavoitteet virkistysalueen määrälle La-
sihytin alueella. Kaavan keski- ja länsiosassa kaavoitetun viheralueen laajuus säilyy ajantasa-asemakaavan 
mahdollistamaan viheralueen laajuisena ja kaavan koillisosaan syntyy 10 hehtaaria uutta, kaavoitettua lähi-
virkistysaluetta. Paikoin joen varrelle syntyy myös uutta puisto- ja lähivirkistysaluetta kohdissa, joilla nykyi-
set teollisuustontit ulottuvat aivan joen uomaan saakka.  

Kaavan myötä jokilaakson saavutettavuus paranee virkistyskäytön näkökulmasta ja joen molemmille puolille 
rakennettavat uudet virkistysalueet ja -reitit parantavat Kauklahden virkistysaluetarjontaa ja mahdollistavat 
Espoonjokilaakson virkistyskäytön entistä paremmin. Jokilaakson sydämeen rakentuu sisällöllisesti moni-
puolinen kaupunginosapuisto, joka palvelee eri käyttäjäryhmiä oleskelu- ja leikkipuistona. Lisäksi alueelle on 
suunniteltu lähiliikuntapaikkoja ja joenrantaan, puistoalueen keskelle on myös suunniteltu laituri, joka mah-
dollistaa joen äärelle pääsyn ja tuo elämyksellisyyttä virkistykseen yhdessä alueelle suunnitellun taiteen 
kanssa. Kaava-alueen itäreunalle syntyy lähivirkistysalue, jonka kulttuurihistorialliset arvot ja avoimet pitkät 
näkymät tulee säilyttää. Joenrannalle kaavoitettavan urheilu- ja virkistyspalveluiden alueen avulla mahdol-
listetaan melontakeskus, joka tulee toteutuessaan parantamaan Espoonjoen virkistyskäyttömahdollisuuk-
sia. 

Virkistysalueilla säilytettävän puuston ja pensaikon avulla tuetaan myös asukkaiden virkistyksestä saamia 
luontohyötyjä, kuten luonnossa elpymistä ja stressitason laskua. Kaava-alueen reunoille rakennettavat ra-
kennukset suojaavat jokilaaksoa rata- ja liikennemelulta, mikä parantaa virkistysalueen käytettävyyttä. 

Vaikutus on merkittävä, koska 
se olennaisesti tukee kaavan 
tavoitteiden toteutumista.  

Vaikutus koskee koko kaava-
aluetta ja laajemmin kaava-
alueen ulkopuolisia alueita. 

Vaikutus on jatkuva ja py-
syvä, kun kaavamuutos on 
toteutunut. 

Vaikutus todennäköinen, mi-
käli alue toteutuu kaavamuu-
toksen mukaisesti. 
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 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja koh-
dentuminen 

Ajallinen kesto Todennäköisyys 

Liittyvät erillisselvitykset sekä 
viranomaislausunnot ja -neuvotte-
lut 

 
Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin sekä 
luonnon luonnonmonimuotoisuuteen 

Kaava-alueelta ei ole tunnistettu erityisesti suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja, joihin kaavalla olisi merkittäviä 
vaikutuksia. Ekologisen yhteyden säilyttämisen ja veden laadun turvaamisen avulla säilytetään myös kasvi- 
ja eläinlajien elinmahdollisuudet alueella.  

Olevaa puustoa ja kasvillisuutta kuitenkin myös raivataan rakentamisalueilta, joten elinympäristöä myös 
poistuu kaava-alueelta, vaikka jokilaakson ytimessä pyritäänkin säilyttämään mahdollisimman paljon puus-
toa ja pensaikkoa. Kaava-alueen piha- ja puistoalueiden rakentamisen myötä, alueelle tullaan istuttamaan 
myös lisää kasvillisuutta. Korttelialueille tullaan istuttamaan puutarhalajistoa, joka lisännee alueen lajikirjoa. 
Kaava-alueelle rakennetaan myös viherkattoja, jotka tuovat alueelle paahdeympäristön lajistoa. Korttelialu-
eiden suunnittelussa tulee käyttää viherkerroin-suunnittelutyökalua, jonka on huomattu lisäävän luonnon 
monimuotoisuutta pihoilla. 

Kaavan rakentamisen aikana alueella esiintyy melu-, tärinä- ja pölyhaittoja, joilla on väliaikaisia kielteisiä vai-
kutuksia kasvi- ja eläinlajeihin. 

Vaikutus ei ole merkittävyy-
deltään kovin suuri, koska 
muutoksen nykytilantee-
seen on arvioitu olevan 
melko pieni. 

Vaikutukset koskevat koko 
kaava-aluetta ja osin myös 
laajemmin kaava-alueen ul-
kopuolisia alueita. 

Rakentamisen aikana ja kaa-
van mukaisen rakentamisen 
toteuduttua. 

 

Vaikutukset ovat todennäköi-
siä, mikäli alue toteutuu kaa-
vamuutoksen mukaisesti. 

Luontoselvitys Lasihytin asemakaava-
muutosta varten. Luonto- ja ympäristö-
tutkimus Envibio Oy. 2018. 

Viranomaisneuvottelu, 2019. 

 
Vaikutukset maa- ja kallioperään, ve-
siin, ilmaan 

Alueen maaperä ja pohjavesi ovat todennäköisesti osin pilaantuneita, sillä alueella on ollut pitkään teolli-
suustoimintaa, eikä ympäristön suojeluun ole aina kiinnitetty erityistä huomiota. Kaavan toteuttamisen 
myötä alueen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus on tutkittava ja tarvittaessa kunnostettava, millä on 
positiivisia vaikutuksia alueen maaperään ja pohjavesiin. 

 Kaavan yhteydessä laaditussa kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa suunnittelualueelle sijoittuvien uu-
sien katujen alue esitetään pääasiassa pilaristabiloitavaksi pehmeiden maaperäolosuhteiden takia. Siltojen 
tulopenkereet ja yli 2 metriä pengerrettävät liikennealueet esitetään toteutettavaksi paalulaattaa käyttäen. 
Kauppamäen alikulkukäytävän kohdalle vesitiivis kaukalorakenne on paalutettu rakenne. Korttelialueiden 
osalta perustaminen edellyttää paaluperustamista ja monin paikoin rakennekerrosten vaihtamista.  

Asemakaavassa on varauduttu maamassojen vaihtoon ja kaavamääräysten mukaan alueella tulee pyrkiä 
kierrättämään kaava-alueen rakentamisessa muodostuvia ja käytettäviä massoja ja materiaaleja mahdolli-
simman tehokkaasti. Lisäksi kaava-alueella on sallittu rakentamisen aikainen massojen välivarastointi- ja kä-
sittelytoiminta rakentamisen etenemisen mahdollistamissa puitteissa, huomioiden toiminnan ympäristövai-
kutukset, tarvittavat viranomaisluvat ja -ilmoitukset sekä rakentamisen vaiheistus. 

Alueen maaperän ollessa vanhaa merenpohjaa, odotuksena oli, että sieltä löytyy potentiaalisia happamia 
sulfaattimaita (ks. kappale 2.2.4.). Kaavaprosessin aikana kuitenkin tehtiin maaperätutkimuksia, joiden pe-
rusteella todettiin, ettei Lasihytin kaava-alueella esiinny potentiaalisia tai todellisia happamia sulfaattimaita. 
Täten ei myöskään ole riskiä, että kaava-alueen rakentamisen myötä happamia vesiä pääsisi valumaan Es-
poonjoen herkkään jokiympäristöön tai jokea pitkin alajuoksun Espoonlahden Natura 2000-alueelle.  

Kaava lisää liikennettä erityisesti Hyttimestarintiellä, mutta liikennemäärän kasvu ei kuitenkaan merkittä-
västi heikennä alueen ilmanlaatua.  

Teollisuustoiminnan poistuessa alueelta teollisuustoiminnan aiheuttamat päästöt ja mahdolliset onnetto-
muusriskit vähenevät.  

Teollisuustoiminnan poistu-
misen ja maaperän ja pohja-
veden puhdistamisesta seu-
raavien muutosten osalta 
vaikutus on merkittävä. 

Vaikutukset koskevat koko 
kaava-aluetta ja osin myös 
laajemmin kaava-alueen ul-
kopuolisia alueita. 

Vaikutus on jatkuva ja py-
syvä, kun kaavamuutos on 
toteutunut. 

Vaikutukset ovat pääosin to-
dennäköisiä, mikäli alue to-
teutuu kaavamuutoksen mu-
kaisesti. 

Sulfidisaviselvitys ja hulevesien hallinta-
suunnitelma, WSP, 2022 

Lasihytin kunnallistekninen yleissuunni-
telma, WSP, 2021 
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Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja koh-
dentuminen 

Ajallinen kesto Todennäköisyys 
Liittyvät erillisselvitykset sekä viran-
omaislausunnot ja -neuvottelut 

 
Vaikutukset eri väestöryhmien toimin-
tamahdollisuuksiin lähiympäristössä ja 
esteettömyyteen 

 

Asemakaavan rakentumisen myötä nyt teollisuus- ja varastoalueena toiminut alue saadaan asukkaiden 
käyttöön. Asemakaava lisää myös Espoonjoen ja sen ranta-alueiden käyttömahdollisuuksia koko Kauklah-
den alueen asukkaille. Alueelle rakennetaan sisällöllisesti monipuolinen kaupunginosapuisto, joka palvelee 
eri käyttäjäryhmiä oleskelu- ja leikkipuistona. 

Asemakaavan myötä alueen jalankulku ja pyöräily-yhteydet paranevat. Asemakaavan mukaisesti Espoon-
joen molemmin puolin rakennetaan sujuvat yhteydet pyöräilyyn ja kävelyyn. Asemakaava parantaa yhteyk-
siä myös juna-aseman suuntaan. Asemakaavalla vähennetään junaradan estevaikutusta mahdollistamalla 
uusi alikulkuyhteys Kauppamäen päähän junalaitureiden keskivaiheille. Asemakaava yhdistää luontevasti 
radan pohjois- ja eteläpuoliset alueet toisiinsa. Asemakaavalla myös parannetaan asema-alueen turvalli-
suutta ja uusien asukkaiden myötä alueen sosiaalinen valvonta lisääntyy ja alueella on turvallisempaa liik-
kua. 

Kauklahden nykyisten ja tulevien asukkaiden kannalta katsottuna Lasihytin alueen kehittäminen tuo lä-
hemmäs lisää ja aiempaa monipuolisempaa päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan tarjontaa. Tämä vä-
hentää hieman asiointiliikennettä, koska kauppamatkat voivat suuntautua entistä useammin omalle asuin-
alueelle Espoon muiden myymälöiden sijaan. Yhdyskuntarakenteen kannalta myönteistä on myös alueen 
myymälöiden hyvä saavutettavuus kävellen ja pyöräillen. 

Asema-alue tulee olemana esteettömyyden erityistasoa. Uusi Kauppamäenkäytävän alikulku varustetaan 
hissiyhteyksillä, mikä parantaa esteettömiä yhteyksiä laiturialueille. Kaavassa on varattu tilaa uusille saatto-
pysäköintipaikoille eri puolille asemanseutua. 

Kaavamuutoksen mahdollistama olemassa olevia rakennuksia korkeampi rakentaminen ulottaa rakennus-
ten aiheuttamaa varjostusta aikaisempaa pidemmälle. Kaavan liittyvissä korttelisuunnitelmissa on varjotut-
kielmien avulla arvioitu uuden rakentamisen aiheuttamaa varjostusta. Lähimmät asuintalot sijaitsevat 
kaava-alueen pohjoispuolella, junaradan ja Hansatien toisella puolella, joten uusi rakentaminen ei kor-
keudestaan huolimatta vuositasolla merkittävästi varjosta olemassa olevia asuntoja, sillä etäisyyttä niihin 
on yli 75 metriä. 

Kaava-alueen sisällä uudet rakennukset varjostavat monia pihoja. Erityisesti varjoisia piha-alueita on Hytti-
mestarintien varteen sijoittuvissa kortteleissa, mutta niissäkin on alueita, joille aurinko paistaa ainakin osan 
aikaa vuodesta. Kaavassa on kuitenkin jouduttu sovittamaan yhteen erisuuntaisia tavoitteita, joten näissä 
kortteleissa rakennusten korkeuteen ja sijoitteluun ovat vaikuttaneet varjostuksen lisäksi merkittävästi 
muut tavoitteet. Lisäksi ilmastonmuutoksen takia lisääntyvien helleaaltojen myötä myös varjoisien oleske-
lualueiden tarve kasvaa. 

Vaikutus on merkittävä, 
koska se olennaisesti tukee 
kaavan tavoitteiden toteu-
tumista.  

Vaikuttaa koko kaava-aluee-
seen ja laajalti myös kaava-
alueen ulkopuolelle asuviin. 

Kaava ei aiheuta merkittä-
vää varjostusta kaava-alu-
een ulkopuolisiin asuinkort-
teleihin. 

Vaikutus on jatkuva ja pitkä-
kestoinen. 

Vaikutus on todennäköinen 
alueen toteuduttua. 

Lasihytin kunnallistekniikan yleissuunni-
telma, 2021. 

Alueesta laaditut korttelisuunnitelmat, 
2021/2022. 

 
Vaikutukset alueen sosiaaliseen luon-
teeseen, imagoon ja identiteettiin, yh-
teisöllisyyteen ja koettuun ympäristöön 
 

 

Kaava mahdollistaa alueelle uusia asuntoja noin 4 000 asukkaalle, joten aseman lähiympäristön asukas-
määrä voi kasvaa noin 6 000 asukkaasta 10 000 asukkaaseen. Kaava-alueen uusi asuinrakentaminen sijoit-
tuu pääosin kerrostaloihin. Kauklahdessa asuntokanta on muihin Espoon keskustoihin verrattuna poikkeuk-
sellisen pientalovaltaista, joten tässä tapauksessa kerrostalorakentaminen myös monipuolistaa alueen 
asuntokantaa. Kaava-alueen koillisosaan, Lillbassinrannan osa-alueella on myös osoitettu pientalomaista, 
kaksikerroksista rakentamista. Alueelle tulee myös valtion tukemaa kohtuuhintaista vuokra-asumista. 

Lasihytin alueen pitkä kulttuurihistoria muodostaa alueen identiteetin perustan yhdessä jokiluonnon 
kanssa. Asemakaavan määräyksillä on pyritty ohjaamaan rakentamista niin, että tiili- ja lasitehdas näkyvät 
alueen rakenteissa ja materiaalivalinnoissa. Myös julkista taidetta hyödynnetään alueellisen identiteetin 
muodostamisessa. Alueelle tulee erilaisia julkisia tiloja tukemaan yhteisöllisyyden syntyä.  

Asunto- ja asukasmäärän 
kasvun osalta vaikutus on 
paikallisesti erittäin merkit-
tävä. 

Vaikuttaa koko kaava-aluee-
seen ja erityisesti myös 
kaava-alueen ulkopuolelle 
asuviin, sillä kaava-alueella 
ei ole asukkaita. 

Vaikutus on jatkuva ja pitkä-
kestoinen. 

Vaikutukset ovat pääosin to-
dennäköisiä alueen toteudut-
tua. 

Lasihytin alueellinen taideohjelma, 
2021.  

Lasihytin kunnallistekniikan yleissuunni-
telma, 2021. 

Alueesta laaditut korttelisuunnitelmat, 
2021/2022. 

 



 

178 (180) 

 

 

   

 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja koh-
dentuminen 

Ajallinen kesto Todennäköisyys 
Liittyvät erillisselvitykset sekä viran-
omaislausunnot ja -neuvottelut 

 

Vaikutukset terveyteen ja turvallisuu-
teen (melu, ilmanlaatu ja onnettomuu-
det) 
 
 

Asemakaavan suunnittelussa on otettu huomioon alueen ajoneuvo- ja raideliikenteestä aiheutuvan, me-
lun, runkomelun, tärinän ja ilman epäpuhtauksien vaikutus.  

Asemakaava-alueen asuntojen ulko-oleskelualueet saadaan pääosin sijoitettua valtioneuvoston ohjearvo-
jen mukaisille melulta suojatuille alueille. Suunnittelussa on pyritty siihen, että melu saadaan pääosin suo-
jattua rakennusten sijoittelulla, mutta muutamissa kohdissa joudutaan turvautumaan täydentäviin raken-
teellisiin ratkaisuihin. Kaavavalmistelun aikana käydyissä työneuvotteluissa Uudenmaan ELY-keskus on to-
dennut, että aluetta voidaan pitää vanhana, jolloin yöajan osalta voidaan soveltaa ohjearvoa 50 dB. Melu-
selvityksen mukaan uuden alueen yöajan ohjearvo 45 dB ylittyy vain joillakin yksittäisillä piha-alueilla. Van-
hoilla alueilla yöajan ohjearvo olisi 50 dB, jota ei ylitetä millään kaava-alueen oleskeluun suunnitellulla 
piha-alueen osalla.  

Junien ohitukset aiheuttavat korkeita hetkellisiä enimmäismelutasoja (Lmax) suunniteltujen asuinraken-
nusten radan puoleisille julkisivuille. Yhteensä seitsemässä korttelissa on asuinrakennuksia, joiden joillekin 
julkisivuille kohdistuu raideliikenteen aiheuttama hetkellisesti korkea maksimiäänitaso. Korkeimmillaan 
asuinrakennusten julkisivuille kohdistuvat hetkelliset enimmäistasot ovat 88 dB. Tällöin julkisivulta on vaa-
dittu 43 dB äänitasoeroa, jotta sisällä ei ylitetä 45 dB hetkellistä enimmäistasoa. Kaikkien rautatien varrella 
olevien asuinrakennusten jatkosuunnittelussa tuleekin kiinnittää huomiota radan puoleisten julkisivujen 
riittävään ääneneristävyyteen. Asuinrakennusten julkisivuille kohdistuvat päiväajan keskiäänitasot (LAeq,7–
22) eivät missään kohdassa kaava-aluetta ylitä 65 dB. Lisäksi kaikissa asuinkortteleissa on mahdollista to-
teuttaa melulta suojattuja oleskelualueita. Radan varren korttelien suunnittelussa on myös huomioitu ra-
dan suunnasta tuleva melu ja se on vaikuttanut niiden rakenteeseen. Alueen itäpäässä on radan varteen 
suunniteltua rakennuksia, jotka muodostavat tiiviimmän muurimaisen rakenteen, joka samalla suojaa pi-
hoja. Länsipäässä taas on haluttu läheisen pientaloasutuksen näkymien takia välttää korkeaa yhtenäistä 
muurimaista rakennetta ja siksi rakennukset ovat erillisiä ja pihat on suojattu vain katutasoon tulevilla me-
lumuureilla. Asunnot on kaikkiin näihin rakennuksiin mahdollista sijoittaa niin, että ne aukeavat useaan eri 
suuntaan tai niin, että ne aukeavat vain sisäpihalle päin eli eivät lainkaan radan suuntaan. 

Ilmanlaatu on alueelle pääosin hyvä. Kaavaratkaisussa on huomioitu HSY:n ilmanlaatuvyöhykkeiden mukai-
set etäisyydet asumiseen ja herkkiin kohteisiin ennustetilanteen (vuosi 2050) liikennemäärien mukaan.  

Asemakaavan myötä alueelta poistuu kaksi ympäristöhäiriöitä lähiympäristöön aiheuttavaa toimintoa: Kuu-
sakosken kierrätyskeskus ja Lumenen Lasihytti 2:ssa sijaitseva tehdas. Kaavassa on ajoitusmääräyksellä 
huomioitu tilanne, jossa Kuusakosken kierrätyskeskuksen toiminta alueella jatkuisi vielä sen jälkeen, kun 
osa alueesta on rakentunut. Muilla lähialueella sijaitsevilla teollisuustoiminnoilla ei ole arvioitu olevan vai-
kutuksia kaava-alueeseen. 

Alueella on pilaantuneita maita, jotka on velvoitettu tutkittavaksi ja puhdistettavaksi alueen rakentamisen 
yhteydessä. 

Uusien rakennusten suunnittelussa on myös huomioitu säteilyturvakeskuksen ohjeistus asuinrakennusten 
sijoittamisessa suhteessa voimajohtoihin. 

Kaavassa on huomioitu pelastustoiminnan tarpeet ja suunniteltu alueelle tarkoituksenmukaiset pelastus-
reitit. Korttelit ja yleiset alueet on suunniteltu niin, että kullakin osa-alueella pelastustoiminta voidaan jär-
jestää toimivasti. 

Uusien alueiden yöajan oh-
jearvo piha-alueille ylittyy 
yksittäisillä pihoilla, joita 
käyttää arviolta noin 400 tu-
levaa asukasta (10 % koko 
kaava-alueen asukkaista). 
Millään oleskelupihalla ei 
ylity yöaikaan vanhan alu-
een ohjearvo.  

Ilmanlaadun osalta vaikutus 
on paikallinen ja koskee lä-
hinnä Kauklahdenväylän ja 
Hyttimestarintien varteen 
sijoittuvia kortteleita. 

Teollisuuden osalta vaikutus 
on paikallinen ja koskee lä-
hinnä Kuusakoskea laitosta 
lähimpiä kortteleita, osin 
myös junaradan pohjoispuo-
lella.  

 

 

Raideliikenteen hetkelliset 
enimmäisäänitasot toistuvat 
3 kertaa yössä, mikä on alle 
suosituksen (korkeintaan 5 
kertaa yössä). Mahdollisen 
ESA-radan rakentaminen voi 
entisestään vähentää 
ohiajavien junien määrää ja 
siten hetkellisten enim-
mäisäänitasojen toistumista 
Kauklahden kohdalla. 

Ilmanlaadun osalta vaikutus 
on jatkuva. 

Teollisuuden osalta vaikutus 
on pysyvä, kun alue on to-
teutunut kaavamuutoksen 
mukaisesti. 

 

 

Uusista raidehankkeista 
vain kaupunkiradan raken-
tamisesta päätös. Muiden 
osalta toteutuksesta ei ole 
varmuutta, joten alueen 
melutilanne saattaa olla laa-
dittuja arvioita parempi, mi-
käli kaikkia mahdollisia uu-
sia raidehankkeita ei toteu-
teta.  

Ilmanlaadun osalta vaikutus 
on todennäköinen, mikäli 
liikennemäärät kasvavat en-
nustetusti, tosin autoliiken-
teen sähköistyminen voi vä-
hentää päästöjä tulevaisuu-
dessa nyt arvioitua pienem-
mäksi. 

Teollisuuden osalta muutos 
todennäköinen, kun kaava-
muutos on toteutunut. 

Pilaantuneiden maiden 
puhdistamisen osalta muu-
tos on pysyvä, kun aluetta 
aletaan rakentamaan. Kaa-
van mukaiset uudet toimin-
not eivät aiheuta alueelle 
maiden pilaantumista. 

 

Lasihytin kunnallistekniikan yleissuunni-
telma, meluselvitys, 2021. 

Lasihytin kunnallistekniikan yleissuunni-
telma, tärinäselvitys, 2021. 

Lasihytin kunnallistekniikan yleissuunni-
telma, runkomeluarviointi, 2021. 

Kauklahden asemarakennuksen meluar-
vio, 2021. 

Lasihytinrinne – asemakaavan onnetto-
muusvaarojen turvallisuustarkastelu, 
2013. 

Lasiruukinrannan asemakaavamuutos-
alueen turvallisuustarkastelu, 2016. 

Alueen luvanvaraisten kohteiden ympä-
ristöluvat. 

10.3.2022 Työneuvottelu ELY-keskuk-
sen kanssa (melu, teollisuustoiminta) 

17.6.2022 Työneuvottelu ELY-keskuk-
sen kanssa (Kuusakosken toiminta) 

Korttelisuunnitelmat, 2021–2022 
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Vaikutukset ilmastoon ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja koh-
dentuminen 

Ajallinen kesto Todennäköisyys 
Liittyvät erillisselvitykset sekä viran-
omaislausunnot ja -neuvottelut 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja 
liikkumiseen 
 

Kaavalla osoitetaan tehokasta maankäyttöä olevan yhdyskuntarakenteen läheisyyteen ja rakentaminen 
keskittyy joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Lisäksi se mahdollistaa uusien joukkoliikennemahdollisuuk-
sien toteuttamisen (kaupunkirata, pikaratikka, bussiterminaali, liityntäpysäköinnin kehittäminen). Kaava 
vahvistaa olemassa olevaa Kauklahden keskustaa ja luo uusia palveluita myös lähialueen asukkaille. 

Kaavassa hyödynnetään mahdollisimman paljon jo rakennettua infrastruktuuria ja merkittävä osa raken-
tamisesta sijoittuu jo rakennetuille alueille. Lisäksi kaavalla parannetaan pyöräily- ja kävely-yhteyksiä 
sekä alueella että sen poikki, mikä parantaa olemassa olevien ja uusien palveluiden ja toimintojen saavu-
tettavuutta kestävästi.  

Kaavamääräyksillä mahdollistetaan myös yhteiskäyttöautojen ja muiden uusien liikkumispalveluiden hyö-
dyntäminen. 

Vaikutus on merkittävä, 
koska se olennaisesti tu-
kee kaavan tavoitteiden 
toteutumista.  

Vaikuttaa koko kaava-alu-
eeseen ja laajalti myös 
kaava-alueen ulkopuolelle. 

 

Vaikutus on jatkuva ja pitkä-
kestoinen. 

Vaikutus on todennäköinen 
alueen toteuduttua. Epävar-
muuksia liittyy kuitenkin eri-
tyisesti osaan kaavan mahdol-
listamista liikennehankkeista 
(mm. pikaraitiotie). 

HSL:n lausunto, 2021.  

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto, 
2021. 

HSL:n liikkumistutkimus, 2018 

Espoon liikennekatsaus, 2022 

 

 

 
Vaikutukset energiaratkaisuihin ja raken-
tamiseen  
 

Kaava johtaa useiden rakennusten purkamiseen ja merkittävään uudisrakentamiseen mikä lisää kasvi-
huonepäästöjä. Kaavamääräyksin on kuitenkin edellytetty, että purkumateriaaleja pyritään kierrättä-
mään alueella. Uusi rakentaminen myös tukeutuu paljolti olemassa olevaan infrastruktuuriin, vaikka sen 
toteuttaminen edellyttää myös uuden kunnallistekniikan merkittävää lisärakentamista. 

Rakentamisen aikaisia päästöjä on pyritty hillitsemään myös määräyksellä, joka sallii maamassojen varas-
toinnin alueella kuljetuksesta aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. 

Koko suunnittelualue liitetään kaukolämpöverkon piiriin. Kaukolämmön on tarkoitus olla hiilineutraalia 
vuoteen 2030 mennessä, joten kaukolämmön voidaan katsoa olevan ympäristömyönteinen ratkaisu. 
Kaukolämpöverkostoa voidaan käyttää myös 

mahdollisen alueella syntyvän ylijäämälämmön hyödyntämiseen siirtämällä ylijäämälämpöä verkostoon. 
Kaavassa on määräyksiä, jotka edellyttävät aurinkoenergian hyödyntämistä.  

Vaikuttaa koko kaava-alu-
eeseen. 

Osa vaikutuksista on jatku-
via ja pitkäkestoisia. 

Osa vaikutuksista on väliai-
kaisia ja koskee vain raken-
tamisaikaa. 

Vaikutukset ovat pääosin 
melko todennäköisiä. 

Osa määräyksistä on vain kes-
täviä ratkaisuja suosivia/vaih-
toehtoja muille tavoitelluille 
ratkaisuille, joten niiden to-
teutuminen on osin epävar-
maa. 

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto, 
2021. 
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 Vaikutusten kuvaus 
Suuruus, laajuus ja koh-
dentuminen 

Vaikutuksen ajallinen 
kesto 

Todennäköisyys 
Liittyvät erillisselvitykset sekä viran-
omaislausunnot ja -neuvottelut 

 
Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön ja 
viherrakenteeseen  
 
 

Kaavassa on turvattu ekologisten yhteyksien ja viheralueiden jatkuvuus. Espoonjokivarressa joen ympä-
rillä oleva rakentamaton alue laajenee paikoin nykytilanteeseen verrattuna. Kaava lisää alueen viheralu-
eiden määrää ja parantaa niiden saavutettavuutta. Kaavamääräyksin on velvoitettu tekemään kaikista 
tasakatoista tai loivista katoista viherkattoja. Lisäksi korttelialueilla edellytetään viherkertoimen käyttöä 
ja tietyn tavoitetason saavuttamista. 

Suurin osa kaavan rakennettavista alueista sijoittuu rakennetuille tai vähän kasvillisuutta sisältäville alu-
eille. Erityisesti Espoonjoen ympäristössä pyritään myös säilyttämään mahdollisimman paljon olemassa 
olevaa puustoa. Kaavaratkaisun aiheuttama puuston ja maaperän hiilen muutoksen vaikutus Espoon hiili-
taseelle on vähäinen.  

Espoonjoen ja sen alajuoksulla sijaitsevan Espoonlahden Natura 2000-alueen arvot on huomioitu mm. 
hulevesien hallintaa koskevilla määräyksillä.  

Alueella ei ole laajoja metsäisiä alueita ja alueen puusto on pääosin suhteellisen nuorta, joten alueen hii-
livarastot ja hiilinielut ovat alueen kokoon suhteutettuna pienet. Alueen hiilivarastoja on kuitenkin py-
ritty mahdollisuuksien mukaan säilyttämällä viheralueita ja olemassa olevaa puustoa ja osoittamalla pää-
osa uudesta rakentamisesta jo rakennetuille alueille. 

Vaikuttaa koko kaava-alu-
eeseen ja osin myös 
kaava-alueen ulkopuolelle 
Espoonjoen ekologisen yh-
teyden takia. 

Vaikutus on jatkuva ja pitkä-
kestoinen. 

Vaikutus on todennäköinen 
alueen toteuduttua. 

Sulfidisaviselvitys ja hulevesien hallinta-
suunnitelma, WSP, 2022. 

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto, 
2021. 

 

 
Vaikutukset ilmastonmuutokseen sopeu-
tumiseen  
 

Kaavaratkaisussa on huomioitu Espoonjoen tulvavaara-alueet ja rakentaminen on sijoitettava tulvakoron 
yläpuolelle. 

Kaavaratkaisuissa on varauduttu kasvaviin hulevesimääriin ja niiden ympäristövaikutuksiin määräämällä 
hulevesien hallinnasta korttelialueilla. Kaavassa on myös määräyksiä hulevesien laadullisesta hallinnasta.  

Alue on mahdollista liittää kaukokylmäverkkoon. 

Kaavassa on määrätty säilytettävästä kasvillisuudesta erityisesti jokivarressa, viherkertoimen käytöstä 
korttelialueilla sekä hulevesien viivyttämisestä kasvillisuuspainanteissa tai vastaavissa rakenteissa. Nämä 
keinot vaikuttavat mm. lämpösaarekeilmiön voimakkuuteen. 

Vaikuttaa koko kaava-alu-
eeseen.  

Vaikutus on jatkuva ja pitkä-
kestoinen. 

Vaikutus on todennäköinen 
alueen toteuduttua. 

Lasihytin kunnallistekniikan yleissuunni-
telma, 2021. 

Sulfidisaviselvitys ja hulevesien hallinta-
suunnitelma, WSP, 2022. 

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto, 
2021. 
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