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Asemakaava

• Asemakaava on maankäytön kehittämistä ja rakentamista varten 
laadittu yksityiskohtainen suunnitelma, joka vaaditaan 
kaupunkimaista rakentamista varten.

• Asemakaava esitetään kartalla ja kaava-alueen laajuus voi 
vaihdella tapauskohtaisesti.

• Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, johon osallisilla on 
mahdollisuus osallistua kertomalla kantansa suunnitelmista. 
– Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, kuten asukkaat, 
maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, 
yhteisöt, yrittäjät ja lisäksi viranomaiset.

Kaavan 

vahvistumisen 

jälkeen
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Leppävaaran keskus

kaavoituksen vaiheita

Kaavamuutos on tullut vireille vuonna 2013.

Kaupunkisuunnittelulautakunta (KSL) hyväksyi 
lähtökohdat ja tavoitteet kaavoituksen pohjaksi  
25.10.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä  
3.4.–3.5.2018 (nimellä Leppävaaran keskus pohjoinen I / 
Ydinkeskus)

KSL käsittelee aina OAS:sta annetut mielipiteet 
ehdotusvaiheessa. 

• Mielipiteitä saatiin 12 kappaletta. 

• Mielipiteiden yhteenveto ja vastineet ovat KSL:n
18.11.2020/Pykälä 151 pöytäkirjan liitteenä. 

Valmisteluvaiheessa on järjestetty kolme 
asukasilaisuutta: 1.3.2017, 19.12.2017 ja 26.4.2018. 3



Kaavoitus on ehdotusvaiheessa

• Kaavaehdotuksessa kuvataan 

suunnittelualueen eri osien 

käyttötarkoitukset ja rakentamisen 

määrä ja sijoittaminen.

• Kaavaehdotus esiteltiin 

kaupunkisuunnittelulautakunnalle 

18.11.2020, joka päätti ehdotuksen 

asettamisesta nähtäville.

KAAVAKARTTA 

NÄHTÄVILLE
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Ajantasa-asemakaava
Ajantasa-asemakaava 

on koostekartta 

lainvoiman saaneista 

asemakaavoista

Ajantasa-asemakaava 

löytyy Espoon 

karttapalvelusta 

https://kartat.espoo.fi/
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Asemakaavaehdotus
Alue on osoitettu 

punaisella 

pistekatkoviivalla 
(muutosaluetta rajaava viiva on 3 

metriä kaavamuutosalueen 

ulkopuolella)

Korttelinumero

Käyttötarkoitusta määrittävä merkintä

Rakennusoikeus

Kerrosten lukumäärä on ilmaistu 

roomalaisilla numeroilla

Rakennusten tai sen eri osien 

korkeutta maanpinnasta voidaan 

ilmaista myös + korkeusluvuilla.

Asemakaavaan kuuluvat 

asemakaavakartta sekä 

kaavamerkinnät ja -

määräykset.
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Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavanmääräykset 

ovat keskeinen osa 

asemakaavaa. 

Ne täsmentävät 

kaavan oikeudellisia 

vaikutuksia.
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Turuntien pohjoispuoli
Asuinkerrostalojen 
rakennusoikeutta on noin

38 000 k-m2 , eli noin 760 
asuntoa.

Hotellille ja liiketiloille on 

rakennusoikeutta  noin 35 

000 k-m2. 

Asuinkerrostalojen ja 

hotellin yhteyteen on 

toteutettava lisäksi liike-, 

palvelu- tai työtiloja 

yhteensä 

1 300 k-m2:n verran.
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Turuntien pohjoispuoli
YO- ja Y-korttelialueet 

ovat kaavamuutoksessa 

mukana, koska katuja 

muutetaan. 

Palolaitoksen ja 

vapaapalokunnan tonttia 

on laajennettu 

toimivuuden 

parantamiseksi.
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Turuntien eteläpuoli

Sellon laajennus sijoittuu radan ja 

kauppakeskuksen väliin (u-1). 

Bussiterminaali säilyy

maantasossa (LA-1)

Rakennusoikeutta on noin 

86 000 k-m2, josta uutta 

rakennusoikeutta on 11 000 k-m2. 
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Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaika

Kaavaehdotus on nähtävillä 7.12.2020–
25.1.2021.

Nähtävilläoloaikana voit antaa muistutuksen 
kaavaehdotuksesta.

Muistutukset on lähetettävä kaavan viimeiseen 

nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä 

kaupungin kirjaamoon. 

Osoite:

Kirjaamo, PL 1

02070 Espoon kaupunki

tai sähköisesti

kirjaamo@espoo.fi

Ilmoita kaavan nimi Leppävaaran keskus ja 

aluenumero 110617

sekä yhteystietosi.
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