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  Alue 140704 

Laaksonpesä 
Asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Laaksolahdessa sijaitsevalla asemakaavan muutoksella mahdollistetaan 
asuinrakentaminen muuttamalla liikerakennusten korttelialue asuinrakennus-
ten korttelialueeksi. Rakentamisen tehokkuuden tavoite asetetaan vastaa-
maan lähiympäristössä käytettyä (noin e=0.20). 

 

  
Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla (01/2020, © Espoon kaupunki). 
 

 
Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla (01/2020, © Espoon kaupunki).  

Asianumero   4727/10.02.03/2018 
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  LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Leppävaaran suuralueella 
Laaksolahdessa, Laaksolahdentie ja Kahdeksannen 
huvilatien kulmassa, osoitteessa Laaksolahdentie 78. 
Alue käsittää yhden kiinteistön 49-60-58-12 (liikera-
kennusten korttelialue) korttelissa 60058. Varsinaisen 
kaavanmuutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun 
edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Suunnittelualueella on 1962 valmistunut liikeraken-
nus, jossa on poikkeamisluvalla toiminut päiväkoti 
Laaksonpesä. Alueella on lisäksi pieni varastoraken-
nus. Päiväkoti lopetti toimintansa vuonna 2018. Ton-
tilla ei ole käyttämätöntä rakennusoikeutta.  
 
Suunnittelualueella olevan tontin pinta-ala on 1482 
m2. Suunnittelualuetta ympäröi kahdelta sivulta katu, 
itäpuolella Kahdeksas huviltatie ja etläpuolella laakso-
lahdentie. Alueen länsi- ja pohjoispuolella on pientalo-
aluetta. Suunnittelualueen lähiympäristö on tiivistä 
pientalovaltaista asuinaluetta tehokkuudella 
e=0.20…0.30. 
 
Suunnittelualueelta on lähimmälle puistoalueelle, Har-
jurinteelle, matkaa vain noin 100 metriä. Lähin leikki-
paikka sijaitsee Kuttulammenpuistossa 700 metrin 
päässä. Lähin koulu (Jupperin koulu) sijaitsee noin 
400 metrin ja lähin päiväkoti noin 300 metrin päässä. 
Lähin päivittäistavarakauppa sijaitsee suunnittelualu-
eelta noin 100 metrin päässä. 
 
Maanomistus 
Korttelin 60058 tontti 49-60-58-12 on yksityisessä 
omistuksessa.  
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suun-
nittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- 
sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakenta-
misalueet.  
 

Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta 
(03/2020 © Uudenmaan liitto). 
 

 
Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 
17.2.2010) alue on varattu nykyisellään säilyväksi 
asuntoalueeksi, jossa asemakaavaa muutettaessa 
turvataan nykyisen rakennuskannan säilyminen ja 
ympäristökuvaan soveltuva kehittäminen.  

 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (03/2020, © Espoon 
kaupunki). 

 
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava Laak-
solahti I, alue 140700 (lainvoimainen 4.3.1977). 
Tontti on siinä osoitettu liikerakennusten korttelialu-
eeksi (AL23), jolle saa rakentaa asuntoja vain kiinteis-
tön toiminnalle välttämätöntä henkilökuntaa varten. 
Korttelialueelle on rakennettava 2 autopaikkaa kuta-
kin asuinhuoneistoa kohti ja 1 autopaikka kutakin lii-
ketilan 50 k-m2 kohti. 
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Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta (03/2020, © Espoon kau-
punki). 
 

Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 23.10.2018 hakenut kort-
telin 60058 maanomistaja. Hakija maksaa kaavan-
muutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
 
 

 

 

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on liikerakennus-
tontin muuttaminen asuinrakennuskäyttöön. Kaava-
muutoksella tiivistetään kaupunkirakennetta ja luo-
daan hyvää asuinympäristöä. 
 
  
Suunnitelman kuvaus 
Alustavan suunnitelman mukaan tontista 49-60-58-12 
(liikerakennusten korttelialue, AL) muodostetaan yksi 
asuintontti (erillispientalojen korttelialue, AO).  
 
Suunnittelualueen liikerakennusten korttelialueen 
tonttitehokkuus on tällä hetkellä e=0.3. Suunnitelman 
mukaan tonttitehokkuus laskee tasolle e=0.20, joka 
sama kuin samassa korttelissa olevilla muilla kiinteis-
töillä. Kyseinen tonttitehokkuus oikeuttaa tontille ra-
kennusoikeutta noin 296 k-m2. 
 
 

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavakartta, kaavaselostus sekä tarvittavat 
selvitykset laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan 
muutoksen merkittävimmät vaikutukset. Soveltuvin 
osin arvioidaan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, 
rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen 
huollon järjestämiseen, luontoon, maisemaan, ihmis-
ten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. Tärkeimmät 
vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa. Vaikutus-
alueena ovat kiinteistö 49-60-58-12 ja sen lähiympä-
ristö. Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia 
alueen kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja 
tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille 
tarkoituksenmukaisin menetelmin. 



 
 
 

 

Laaksonpesä, asemakaavan muutos, alue 140704 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

s. 4 / 6 

 

 
 

  OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Osalliset 
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden 
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, 
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut 
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi vi-
ranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvot-
teluin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman laatimisella.  Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksenperiaatteet ja 
tavat.   
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 23.3.–
23.4.2020. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 
23.4.2020 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kau-
pungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAU-
PUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@es-
poo.fi.  Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, 
kauppakeskus Entresse.  Kaavan nimi ja aluenu-
mero (Laaksonpesä, 140704) on mainittava.  

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
syksyllä 2020. Kaavaehdotus on tämän jälkeen julki-
sesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdol-
lisuus jättää muistutus. Muistutus tulee toimittaa kir-
jallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla 
ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyyde-
tään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.  
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin vastineet 
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il-
moittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotukseen 
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville (MRA 32 §). 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuun-
nittelulautakunta. Hyväksymispäätöksestä on mah-
dollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla 
www.espoo.fi/kaavakuulutukset.  
 
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja sen nähtävilläolon aikana mahdollisesti 
pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös 
kaupungin ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvud-
stadsbladetissa.  
 
Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä. 
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin verkkosivuilla www.espoo.fi/kaavakuulutukset ja 
niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan 
nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa.  (MRL 67 §, MRA 94 §).  
 
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivus-
tolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineis-
toon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen 
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) 
ja Espoon asiointipisteissä. 
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Juha Miettinen, p. 040 508 9198 
Minna-Maija Sillanpää  

(maisemasuunnittelu), p. 040 642 7847 
Kati Kinnunen (liikennesuunnittelu), p. 040 521 9772 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
 
 
 
 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 
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http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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Päiväys ja allekirjoitus 
 

Espoossa, 9.3.2020 
 

 
Torsti Hokkanen 
 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja



 
 
 

 

Laaksonpesä, asemakaavan muutos, alue 140704 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

s. 6 / 6 

 

 
 

  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 
 

 
 

Asemapiirros suunnitelmasta.


