
Asukastilaisuuden kooste: SOS-Lapsikylä, Laakakivi-Laajalahti,
eteläinen, kaavahanke

Asukastilaisuus pidettiin Tapiolan asukaspuistossa 6.8.2019. Paikalle saapui 11
henkilöä.

Asukastilaisuus, Tapiolan asukaspuisto

Aluearkkitehti Sampo Sikiö avasi tilaisuuden ja toivotti kuulijajoukon tervetulleeksi.
Hän esitteli tilaisuuden suunnittelijat ja kertoi lyhyesti lähialueen kaavahankkeista.
Arkkitehti Toni Saastamoinen selitti nyt voimassaolevaa Laakakivi-Laajalahti,
eteläinen asemakaavaa ja suunnitteilla olevaa kaavaehdotusta sekä selvitti
kaavaprosessin etenemistä. Kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnittelijoiden lisäksi
paikalla olivat kysymyksiin vastaamassa Lundén Architecture Company:sta Rubén
Tómas Verde ja Sirkku Huisko sekä SOS-Lapsikylästä Elli Korte-Lilja ja Mikaela
Westergård.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.6.-20.8.2019. Suunnitelmaan
liittyvät kirjalliset mielipiteet voi jättää 20.8.2019 klo 15.45 mennessä osoitteella:
Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 Espoon kaupunki tai sähköpostiosoitteella:
kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Espoon keskus, kauppakeskus
Entresse, 3. krs. Siltakatu 11. Kaavan nimi ja aluenumero on mainittava.
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä suunnittelijoihin, joiden yhteystiedot löytyvät
kaavahankkeen nettisivuilta.



Tilaisuudessa kirjattuja asukkaiden kommentteja ja mielipiteitä:

Tiivis rakentaminen ei sovi pientaloalueelle, liikenteen kasvu aiheuttaa
ongelmia

Eniten asukkaita huolestutti se, että näin tiivis rakentaminen muuttaa alueen
luonnetta. Alueelle, jossa on melkein yksinomaan lapsiperheitä ja isoja
pientaloasuntoja, on alustavassa luonnossuunnitelmassa esitetty paljon pieniä
yksiöitä. Toteutuessaan kaavan mahdollistama rakentaminen muuttaisi
väestörakennetta ja pientaloalueen keskelle tulisi kerrostaloja. Liikenne kasvaisi ja
turvallisuus vaarantuisi. Esitetty tonttiliittymä Rauduntiellä on vaarallisessa paikassa
rinteen alla olevassa mutkassa. Eikö se voisi tulla Metsäpirtintien suoralle osuudelle?
Nyt Metsäpirtintiellä on 92 asuntoa ja suunnitelmien mukaan lisäystä tulisi noin 190
asuntoa. Suunnitellut 50 (täsmennetty asukastilaisuuden aikana, että oikea luku on
noin 120) autopaikkaa on liian vähän. Pelkona on, että suunnitellut autopaikat eivät
riitä, jolloin pysäköintiä tulisi myös kapeahkoille kaduille.

Nykyisessä asemakaavassa tehokkuus on e=0,40, joka mahdollistaa noin 6 000
kerrosneliömetrin rakentamisen. Rakennuspotentiaalista on toteutunut noin puolet,
3 000 kerrosneliömetriä, tehokkuudella e=0,20. Miksi asemakaavaa pitää muuttaa?
Eikö voimassa oleva asemakaava ja sen tehokkuuden täysi hyödyntäminen riittäisi?
Onko raha ainut motiivi rakentaa tiiviisti? Rakennetun ympäristön kannalta näin
korkea rakentaminen ei sovi alueelle lainkaan. Onko mitään järkeä antaa palautetta,
jos asukkaita ei kuitenkaan kuunnella?

Alueella ei ole hyviä joukkoliikenneyhteyksiä

Uudet kerrostaloasukkaat tarvitsevat palveluita, joita alueen lähellä ei ole. Alueen
sijainnin vuoksi asukkaat tarvitsevat autoja. Raide-Jokerin Sakkolanportin pysäkkiä
ei tule, vaan se on päätetty siirtää pohjoisemmaksi, jolloin alueen
joukkoliikennemahdollisuudet heikkenevät. Joukkoliikenteen käyttö jäänee
vähäiseksi, sillä pysäkeille on pitkä matka. Jos kerrostaloja alueelle rakennetaan,
joukkoliikenteen pysäkkien on oltava lähellä asukkaita. Yksi asukas totesikin, että
pienet yksiöt pitää rakentaa keskustoihin, joissa on hyvät joukkoliikenneyhteydet.

Kompensaation mahdollisuudet hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi

Yleisöstä kysyttiin, mitä asukkaat saavat vastineeksi rakennustehokkuuden
lisäyksestä. Melueste, raidepysäkki lähelle, rakennusoikeuden nosto muillakin
tonteilla, optiset kuidut kaikille asunnoille ja jotkin muutkin ratkaisut otettiin
asukkaiden toimesta esille. Ainakin katujen kunnossapitoon pitää kiinnittää
enemmän huomiota, jos liikennemäärät ja pysäköintipaikat lisääntyvät.

Rakentamisen mittakaava

Talojen korkeutta tontin pohjois- ja eteläreunoilla pitää vielä tarkastella. Autojen
parkkipaikan sijoittelua ja suuruutta pitää vielä miettiä, ettei muodostu liian
massiivisia yhtenäisiä parkkikenttiä.



Osallistujia kiinnosti tietää, tuleeko vielä asukastilaisuus kaavaehdotuksesta ja
kuinka kauan valitusprosessi kestää.

Sampo Sikiö kiitti asukkaita vilkkaasta keskustelusta ja piti hyvänä sitä, että asukkaat
ovat kiinnostuneita alueestaan. Tilaisuus päättyi klo 19.30.


