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Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista
Suunnitteluaineistoon kuuluu asemakaavan muutos (kartta), selostus liittei-
neen, hulevesisuunnitelma ja pelastussuunnitelma.
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1 TIIVISTELMÄ

1.1 Alueen nykytila
Alueella toimii Kanervasäätiön ylläpitämä Kanervakoti -niminen vanhusten hoi-
vakoti. Alueella oleva rakennuskanta on toteutettu kolmessa eri vaiheessa.
Alueen vanhin rakennus on 1940-luvulla ja se on Ragnar Gustafssonin toimis-
ton suunnittelema, kartanoarkkitehtuurista vaikutteita saanut Villa Blomberg
 (n. 520 k-m2). Villa Blomberg on asemakaavalla suojeltu rakennus (sr-1).
Toisen vaiheen laajennusosa 1960-luvulta on korvattu uudisrakennuksella
2014 (n. 286 k-m2) ja kolmannen vaiheen laajennus on valmistunut 2012
(n.1600 k-m2).

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus
Kaavamuutoksella lisätään alueen rakennusoikeutta 900 k-m2.
Suunnittelualueen pinta-ala on 5460 m2 ja suunnitelaman mukainen rakennus-
oikeus on 3100 k-m2, joka vastaa tehokkuuslukua e=0,57. Tavoitteena on mah-
dollistaa alueella olevan hoivakodin laajentaminen.

1.3 Suunnittelun vaiheet
Maanomistaja teetti Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojalalla alustavat suunni-
telmat alueella toimivan hoivakodin laajentamiseksi Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa varteen. Saadun palautteen johdosta suunnitelmaa tarkistettiin
kaavan ehdotusvaiheessa.

2 LÄHTÖKOHDAT

2.1 Suunnittelutilanne

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Suunnitelma mahdollistaa turvallisen, viihtyisän ja kodinomaisen ympäristön
vanhenevalle väestölle. Alue on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa.

Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteu-
tumista.

2.1.2 Maakuntakaava

Voimassa olevat:
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää
kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen
periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä
vuonna 2007.

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa.
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviai-
neshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja termi-
naalit sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksellä lainvoiman vuonna 2012.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan
maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-
maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oi-
keuden päätöksellä lainvoiman keväällä 2016.

tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntavaltuusto
hyväksyi kaavan 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tu-
lee voimaan ennen kuin se saa lainvoiman. Maakuntakaava tuli voimaan, kun
siitä kuulutettiin maakuntakaavan alueen kunnissa.
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Vireillä oleva:
Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat,
jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava
korvaa nyt voimassa olevat Uudenmaan ja entisen Itä-Uudenmaan alueen
maakuntakaavat. Uusimaa-kaavan luonnos oli julkisesti nähtävillä
8.10.−9.11.2018.

Ote voimassaolevien Uudenmaan maakuntakaavan yhdelmäkartasta.

Uudenmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.
Alueen pohjoispuolelle on kaavassa osoitettu moottoritieväylä ja itäpuolelle on
merkitty viheryhteys-tarve.
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2.1.3 Yleiskaava

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaa-
ran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai
lainvoiman vuonna 2010.

Ote voimassa olevasta yleiskaavasta

Yleiskaavassa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A). Lisäksi alue on osoitettu
kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Kaupunkimaisema, jonka rakennus-
ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Suojelu ei
koske yksittäisiä rakennuksia, vaan kohdistuu alueen ominaispiirteiden vaalimi-
seen. Alueen kehittämisen tulee tapahtua niiden omista lähtökohdista käsin ja
alueen erityisarvojen sanelemin ehdoin. Alueen suunnittelussa ja rakentami-
sessa tulee asettaa erityinen paino alueiden ominaisluonteen säilymiseen.
Nyt laadittu asemakaava ja asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

2.1.4 Asemakaava

Alueella on voimassa Westendin asemakaavanmuutos (lainvoimainen
4.8.2010). Suunnittelualue on siinä osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa
palvelevien rakennusten korttelialueeksi, johon saa sijoittaa vanhusten palvelu-
keskuksen siihen liittyvine asuntoineen (YSA-2). Alueen rakennusoikeus on
2200 k-m2 ja kerrosluku kaksi (II). Annetun kerrosalan ja kerrosluvun lisäksi
saa kellarikerrokseen rakentaa saunaosastoja, varasto- ja teknisiä tiloja sekä
väestösuojan.  Autopaikkoja on rakennettava 1 ap/150 m2 kohti.
Vuonna 1948 valmistunut Villa Blomberg on asemakaavassa suojeltu raken-
nus.

2.1.5 Rakennusjärjestys
Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112).
Rakennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012.

2.1.6 Tonttijako
Asemakaava-alueelle on laadittu tonttijako.

2.1.7 Rakennuskiellot
Asemakaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa.

2.1.8 Pohjakartta
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Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen
laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset.

2.2 Selvitys alueesta

2.2.1 Alueen yleiskuvaus

Westend eroaa muista suomalaisista huvilakaupunginosista perustamisvaiheil-
taan; tohtori Arne Grahn peri 1922 Hagalundin kartanon maihin kuuluneen Hir-
bölen alueen, jolle 1930-luvun alussa syntyi Westend. Grahn halusi alunperin
luoda erityisen korkeatasoisen huvilakaupungin ja monipuolisen urheilukeskuk-
sen yhdistelmän.
Grahn tilasi Westendin asemakaavan arkkitehti Ragnar Gustafssonin toimis-
tolta. Vuonna 1935 oli alueelta erotettu jo yhdeksän palstaa. Selvästi ylemmälle
sosiaaliluokalle suunnitellun huvilayhdyskunnan kaava ja rakennussuunnitel-
mamääräykset vahvistettiin 1936. Määräyksillä luotiin lähtökohta alueen väljälle
ja luonnonläheiselle rakentamiselle (Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimai-
sema, Erkki Härö).

Suunnittelualueella toimii Kanervakoti-Kanervahemmet ry, joka tarjoaa tehos-
tettua palveluasumista ikääntyville.  Kanervakoti on yksityisen yhdistyksen yllä-
pitämä hoivakoti.
Kanervakodin vanhimman rakennusosan muodostaa vuonna 1948 valmistunut
Villa Blomberg, joka on arkkitehti Ragnar Gustafssonin suunnittelema.
Kartanoarkkitehtuurista vaikutteita saanut Villa Blomberg edustaa funktionalis-
min rinnalla edelleen jatkunutta klassistista perinnettä.
Villa Blomberg on asemakaavalla suojeltu rakennus (sr-1).

2.2.2 Maanomistus
Korttelin 13006 tontin 10 omistaa Kanervasäätiö – Kanervastiftelsen. Suunnit-
telualuetta ympäröivät katualueet omistaa Espoon kaupunki.

2.2.3 Rakennettu ympäristö

Maankäyttö
Suunnittelualue sijaitsee Westendin pientaloalueen pohjoisosassa, Länsiväylän
eteläpuolella. Aluetta ympäröi Westendin pientalo- ja rivitaloalueet. Koillisessa
on toimistorakennusten korttelialue.
Väestö ja työpaikat
Kanervakodissa on nykyisellään 43 asukasta. Toteutuessaan uuden laajennuk-
sen myötä hoivakodin asukasmääräksi tulee 65 asukasta (lisäystä 22 paikkaa),
hoivakodissa on nykyisellään henkilökuntaa 32-35, laajennuksen jälkeen noin
40.
Yhdyskuntarakenne
Westendin alue on pääasiassa pientalovaltaista asuntoaluetta.
Työpaikkarakentaminen ja asuinkerrostalot keskittyvät kaupunginosan pohjois-
osaan, Läsiväylän eteläreunaan.
Kaupunki-/taajamakuva
Westendin alue on kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta. Espoon eteläosin
inventoinnissa alue on luokiteltu paikallisesti merkittäväksi kulttuurihistorial-
liseksi ympäristöksi (P_1lk) ja seudulliseksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi
(S-64).
Liikenne
Ajoneuvoliikenne
Alue liittyy muuhun liikenneverkkoon Ankkurisaarentie, Vehkasaarentie ja Kul-
makuja -nimisten tonttikatujen kautta. Lähdettäessä lännen suuntaan Kulma-
kuja -nimisen tonttikadun kautta on ajoyhteys Mäenrinne -nimiselle tonttika-
dulle. Idän suuntaan lähdettäessä Vehkasaarentie -nimisen tonttikadun kautta
on ajoyhteys Westendintie -nimiselle alueelliselle kokoojakadulle. Westendintie
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ja Mäenrinne -nimiset kadut yhtyvät pohjoisessa Westendinkatu -nimiseen alu-
eelliseen kokoojakatuun. Westendinkadun liikennemäärä nykytilanteessa on
noin 4 200 ajon/vrk.

Ajoneuvo- ja raideliikenteen tavoiteverkkokuva alueelta

Jalankulku ja pyöräily
Alueen katuverkko muodostuu kapeista tonttikaduista, eikä niillä ole erillisiä  jal-
kakäytäviä.

Pyöräilyn pääreitti kulkee Westendinkadun varressa. Pääreitti yhtyy Länsi-
väylän pohjoispuolella kulkevaan itä-länsi suuntaiseen pyöräilybaanaan.
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Jalankulun ja pyöräilyn tavoiteverkkokuva alueelta

Alueen sisäinen liikenne ja paikoitus
Suunnittelualue liittyy Ankkurisaarentien kautta katuverkkoon. Nykyiset pysä-
köintipaikat sijaitsevat tontin koillisosassa pysäköintialueella, johon on varattu
paikkoja vieraille, henkilökunnalle ja hälytysajoneuvolle. Kaikki pysäköintipaikat
sijaitsevat tontilla maantasossa. Tontilla on nykytilanteessa yhteensä 16 auto-
paikkaa.

Muutoksessa osa henkilökunnan autopaikoista siirrettään tontin kaakkoispuo-
lelle.
Joukkoliikenne
Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat Westendinkadulla noin 300 m päässä suun-
nittelualueelta. Westendinkadulla liikennöivät linjat 104 (Kuhatienahde - Lautta-
saari) ja 111 (Hyljelahti - Otaniemi). Lähin metroasema sijaitsee Tapiolassa
noin 1,5 km päässä suunnittelualueesta. Tapiolan metroaseman yhteydessä
sijaitsee myös Tapiolan bussiterminaali, josta on kattavat yhteydet ympäri Es-
poota ja muuta pääkaupunkiseutua.
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Yhdyskuntatekninen huolto

2.2.4 Luonnonolosuhteet
Alue on kokonaan rakennettua ympäristöä.

2.2.5 Ympäristön häiriötekijät
Alueella ei ole erityisiä häiriötekijöitä.
Suunnittelualue jää läheisten suurten katujen, Westendinkadun ja-tien sekä
Länsiväylän aiheuttaman liikennemelun katveeseen.
Ote melukartasta 2017

Suunnittelualue sijaitsee hyvän ilmanlaadun alueella eikä ilmanottoon tarvitse
kiinnittää erityistä huomiota.

Ilmanlaatu herkät kohteet
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3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

Maanomistajan tavoitteena on laajentaa alueella toimivaa hoivakotia.

3.1 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet

Uusi laajennus tulee sopeuttaa kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti
arvokkaaseen ympäristöön.

Alueen vanhin rakennus on vuonna 1948 valmistunut Villa Blomberg, joka on
arkkitehti Ragnar Gustafssonin suunnittelema. Kartanoarkkitehtuurista vaikut-
teita saanut Villa Blomberg edustaa funktionalismin rinnalla edelleen jatkunutta
klassistista perinnettä.

Villa Blomberg on asemakaavalla suojeltu rakennus (sr-1) ja se tulisi huomioida
suunnittelussa ja sen näkyvyys kaupunkikuvassa turvata.

Kuva: Villa Blomberg
3.2 Osallisten tavoitteet

Asukasmielipiteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin 7 mielipidettä. Kuusi jätetyistä
mielipiteistä ole adressityyppisiä, joissa oli yhteensä 43 allekirjoittajaa. Lisäksi
alueen asukasyhdistys Pro Westend ry jätti oman muistutuksensa.
Kaikissa muistutuksissa suunnittelualueelle esitettyä rakennusoikeutta pidettiin
liian suurena ja sopimattomana alueelle.  Asukasmielipiteiden johdosta esitet-
tyä rakennusoikeutta pienennettiin 200 kerrosneliömetrillä.

Kaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 27.5.-28.5.2019.
Kaavaehdotuksesta jätetiin 7 muistutusta, muistutuksista yksi oli Pro Westen-
din jättämä. Kaksi muistutuksista oli adressityyppisiä, joissa oli yhteensä 28
allekirjoitusta. Muistutuksissa nostettiin erityisesti esiin kaupunkikuvan turmeltu-
minen, rakennusoikeuden oleellinen lisääminen, yleiskaavamääräysten huo-
miotta jättäminen, liikenteelliset vaikutukset ja vaikutukset suojeltuun rakennuk-
seen.

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5 Mitoitus
Kaava-alueen kokonaispinta-ala 5460 m2.

Kokonaiskerrosala on 3100 k-m2., joka vastaa likimain tonttitehokkuuslukua
0,57.

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 900 k-m2..
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5.1 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö

5.1.1 Maankäyttö
Korttelialueet
Alue on sosiaalitointa ja terveydenhoitoa palvelevien rakennusten korttelialu-
etta (YSA-2).  Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 autopaikka 150 k-m2

kohti ja polkupyöräpaikkoja 1 /150 k-m2 kohti.
Korttelialueen katualueisiin ja pientaloalueeseen rajoittuvat alueenosat tulee
istuttaa puilla.
Kaavassa sallitun kerrosalan ja kerrosluvun estämättä saa kellarikerrokseen
rakentaa saunaosastoja, teknisiä tiloja sekä väestönsuojan. Kerrosalan lisäksi
rakennettavia tiloja ei oteta huomioon autopaikkoja eikä pyöräpaikkoja lasketta-
essa.
Rakennuksen julkisivut tulee toteuttaa maisemaan sopiviksi. Julkisivuja tulee
pituusvaikutelman vähentämiseksi jaksottaa lasituksin.

Korttelialueella oleva Villa Blomberg on rakennustaiteellisesti arvokas ja kau-
punkiskuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus, joka on merkitty suojelta-
vaksi rakennukseksi (sr-1). Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sel-
laisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikaton histori-
allista tai kaupunkikuvallista arvoa (MRL 57.2§). Toimenpiteistä on pyydettävä
museoviranomaisen lausunto.

5.1.2 Liikenne
Ajoneuvoliikenne
Kaavan mukaisessa tilanteessa tontille ajo tapahtuu edelleen Ankkurisaaren-
tien kautta. Kaavamuutos lisää vähäisessä määrin liikennettä ympäröivillä ka-
duilla. Rakennusoikeus tontilla kasvaa vähäisesti, joten vaikutukset ympäris-
töön jäävät vähäisiksi.

Pysäköintimääräykset:
Autopaikkoja tulee rakentaa YL-korttelialueella vähintään 1 ap / 150 k-m².
Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 150 k-m².

Kaavamuutoksen yhteydessä pysäköintiä lisätään pysäköintimääräysten edel-
lyttämä määrä.

Jalankulku ja pyöräily
Kaavan yhteydessä ei synny uusia jalankulun tai pyöräilyn reittejä.

Sisäinen liikenne ja pysäköinti
Rakennusoikeus lisääntyy kaavan myötä 900 kerrosneliömetrin verran. Nykyti-
lanteessa tontilla on 16 autopaikkaa ja laajennuksen jälkeen autopaikkavaade
on 21 ap.

Kaavan mukainen pyöräpysäköintimääräys on 1 pp / 150 k-m². Uusia pyörä-
paikkoja tulee näin ollen toteuttaa yhteensä 21 kpl.

5.1.3 Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella on rakennettu kunnallistekniikka.

5.1.4 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Alueen maaperä on normaalisti rakennettavaa.
Moreenin päällä on silttiä ja savea alle 3 m.
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5.2 Kaavan mukaiset suojelukohteet
Korttelialueella oleva Villa Blomberg on suojeltu rakennus.

6 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET

6.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
Suunnitelmalla ei ole vaikutusta yhdyskuntarakentamiseen.
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ovat vähäiset.

6.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Hanke lisää vähäisesti liikennettä ympäröivillä tonttikaduilla. Laajennusosan
kerrosala on 900 kerrosneliömetriä. Laajennuksen vaikutukset ympäristöön jää-
vät vähäisiksi. Liikennetuotoksen jakaantuessa ympäröivälle liikenneverkolle
jäävät vaikutukset vähäisiksi myös liittymien toimivuuteen.

6.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Muutoksen alue on keskellä kaupunkirakennetta, eikä sillä ole vaikutusta luon-
toon.

6.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väes-
töryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuu-
riin)

Asemakaavalla lisätään ikääntyvälle väestölle tarpeellisia hoitopaikkoja viih-
tyisässä ympäristössä, kodinomaisissa tiloissa.

7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

7.1 Rakentamisaikataulu
Maanomistaja ja hankeen toteuttaja vastaa rakentamisaikataulusta.

7.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet
Alueen rakentamisessa tulee eritysesti ottaa huomioon alueen kaupunkikuvalli-
set arvot.

7.3 Toteutuksen seuranta
Toteutuksen seuranta kuuluu rakennusvalvontakeskuksen toimialueeseen.

8 SUUNNITTELUN VAIHEET

8.1 Suunnittelua koskevat päätökset
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Sopimukset

Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimuk-
set, jotka hoitaa tonttiyksikkö.

8.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut
nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 3.12.2018 -3.1.2019.

8.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Suunnittelu
Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä maanomistajan konsultin, arkki-
tehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala oy:n kanssa ja kaavamuutoksen asiakirjojen
valmisteluun maanomistajan konsulttina on osallistunut Kaava- ja tonttiapu
Ali Karjalainen.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta on vastannut asemakaavasuunnittelija Liisa Rouhiainen ja liikennesuun-
nittelusta suunnitteluinsinööri Hannu Granberg.
Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

8.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus

Ajankohta Käsittelytieto

5.11.2018 Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi oasllistumis- ja
arviointisuunnitelman nättävillä.

3.12.2018 -3.1.2019 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRA 30 §:n mukaisessa tar-
koituksessa.

24.4.-8.5.2019 Kaupunkisuunnittelulautakunta

27.5.-28.6.2019 Kaavaehdotus nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti

4.9.2019 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi ehdotuksen toimitettavaksi kh:lle

Kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen
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asemakaavasuunnittelija

Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelujohtaja


