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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Pappilanmäki 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on sijoittaa uudisrakentamista ja hautausmaan 
huoltotoimintoja Espoontien ja hautausmaan väliselle alueelle. Alueen suunnittelussa 
huomioidaan alueen kulttuurihistorialliset arvot ja selkeytetään alueen liikennejärjes-
telyitä. 

 
Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 
Kuva 2. Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Espoon keskuksessa, Espoon tuomiokirkon ja pappilan lä-
heisyydessä.  

Asemakaavoitustyön aikana tarkastellaan aluetta laajempana kokonaisuutena, joka 
rajautuu etelästä Espoonjokeen ja siunauskappelin ympäristössä sijaitsevaan uudem-
paan hautausmaa-alueeseen, lännestä Susihaankallion ja Mickelsin vanhoihin asuin-
alueisiin. Idästä alue rajautuu tuomiokirkkoon ja sen ympäristössä olevaan vanhaan 
hautausmaa-alueeseen sekä Muuralanpuroon ja pohjoisesta Espoontiehen.  

Täydennysrakentamiseen ja hautausmaan huoltotoimintoihin suunniteltu alue sijait-
see Espoontien ja vanhan hautausmaa-alueen välissä. Alue rajautuu idästä Muura-
lanpuroon, jonka itäpuolella sijaitsee Omnian koulutuskeskus. Lännestä alue rajautuu 
Pappilankujaan sekä sen länsipuolella sijaitsevaan puustoiseen rinnealueeseen (Su-
sihaankallio), pohjoisesta Espoontiehen ja etelästä pappilan ja vanhan hautausmaan 
alueeseen.  

Tarkempi asemakaava-alueen rajaus ja laajuus tarkentuu suunnittelun edetessä.  

Suunnittelun käynnistyessä asemakaava kantoi nimeä Pappilanpelto ja aluenumeroa 
614000. Kaavan nimi ja aluenumero muutettiin ennen osallistumis- ja arviointisuunni-
telman nähtävilletuloa, koska asemakaavan muutoksessa ei ole enää mukana ase-
makaavoittamatonta aluetta. 

Alueen nykytilanne 

Suunnittelualue on kokonaisuutena historiallisesti arvokas ja monipuolinen alue. Alue 
sijoittuu Espoon kirkonmäen valtakunnallisesti merkittävälle rakennetulle kulttuuriym-
päristöalueelle (RKY-alue). Lisäksi alueelle sijoittuvat Pappilanmäen paikallisesti ar-
vokas kulttuuriympäristö ja Espoonjokilaakson maakunnallisesti arvokas maisema-
alue. Alueelle kulkee myös kaksi kulttuurihistoriallisesti tärkeää kulkureittiä: Espoon-
joki sekä 1300-luvulta peräisin oleva Suuri Rantatie. 

Alueen maisematila on tällä hetkellä monimuotoinen. Alueella sijaitsee muutamia 
avoimia niittyalueita, puoliavoimia hautausmaa-alueita sekä umpeenkasvaneita puus-
toisia alueita. Alueen maisematila on muuttunut merkittävästi erityisesti 1900-luvun 
aikana, jolloin alueen viljely on loppunut ja pellot ovat kasvaneet pääosin umpeen. 
Alueen rakennuskanta on enimmäkseen vanhaa, ennen 1950-lukua rakennettua, lu-
kuun ottamatta seurakunnan uudempia rakennuksia uuden hautausmaan puoleisella 
alueella. Rakennuskanta koostuu pääosin kirkollisista rakennuksista, joskin Susi-
haankallion ja Mickelsin alueet ovat toteutuneet puhtaasti pientaloalueina. 

Täydennysrakentamiseen suunniteltu alue toimii tällä hetkellä pieneltä osin hautaus-
maan huoltotoimintojen alueena ja pääosin joutomaa-alueena. Alue on tällä hetkellä 
lähes kokonaan rakentamaton. Alueella sijaitsee 1950-luvulla rakennettu yksittäinen 
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rintamamiestalo, jolla ei todettu olevan kulttuurihistoriallisia arvoja alueelle laaditun 
kulttuuriympäristöselvityksen perusteella. Alue on aikaisemmin ollut viljeltyä peltoa, 
mutta viljelyn loputtua sen käyttö maanläjitysalueena on heikentänyt Espoontien ym-
päristön yleistä siisteyttä, ja alue luo tällä hetkellä jäsentymätöntä maisemakuvaa eri-
tyisesti tuomiokirkon ja hautausmaan suuntaan. 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisesta Espoontiehen, joka on alueellinen kokoojakatu 
yhdistäen lännessä Espoonväylän ja idässä Turuntien. Espoontien luokitus muuttuu 
pääkatutasoiseksi Kirkkokadun liittymän jälkeen, noin 200 metriä suunnittelualueen 
koillispuolella. Espoontien liikennemäärä suunnittelualueen kohdalla on noin 5 000 
ajoneuvoa vuorokaudessa (v. 2019). Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 
(POKE) ehdotusvaiheen liikenne-ennusteen mukaan, Espoontien liikennemäärä 
vuonna 2050 on noin kaksinkertainen (9 600 ajoneuvoa vuorokaudessa). 

Laaditun luontoselvityksen perusteella alueelta on tunnistettu liito-oravan lisääntymis- 
ja levähdyspaikka, sitä ympäröivä liito-oravan elinympäristöalue sekä ekologiset yh-
teydet. Arvokkaiksi luontokohteiksi tunnistettiin myös metsälainmukaiset kallioalueet 
Susihaankalliolla sekä kallion alusrinne. Muuralanpuro on arvokas luontokohde, joka 
on myös vesilain mukainen puro, jossa taimenen lisääntyy. Alueelta tehdyn luontosel-
vityksen perusteella ei tunnistettu muita maankäytön suunnittelua rajoittavia luontoar-
voja. 

Maanomistus 

Suurin osa suunnittelualueesta kuuluu Espoon seurakuntayhtymälle. Espoon kau-
punki omistaa alueella kulkeva katualueet sekä asemakaavan mukaiset puistoalueet. 
Alueella on myös yksityistä maanomistusta. 

Kaavoitustilanne 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on osoitettu kehitet-
täväksi taajamatoimintojen alueeksi. Kirkonmäki on osoitettu kokonaisuudessaan val-
takunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Alueen eteläpuolella 
kulkeva Espoonjoki on esitetty tärkeänä viheryhteytenä. 
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Kuva 3. Ote voimassa olevasta Uudenmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualue osoitettu punaisella 
ympyrällä. 

Vireillä olevassa Uusimaa-kaava 2050:ssa alue on osoitettu pääkaupunkiseudun 
ydinvyöhykkeeksi. Suunnittelualue sijoittuu aivan Espoon keskustatoimintojen alueen 
läheisyyteen. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin ja alu-
een eteläpuolella kulkee maakunnallisesti merkittävä Espoonjoen maisema-alue, 
jonka halki on osoitettu viheryhteystarve. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavakokonai-
suuden 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti maakuntakaavojen voimaantulosta 
7.12.2020. Kaavakokonaisuuden oli määrä tulla voimaan tammikuussa 2021, kun 
kaikki alueen kunnat olisivat kuuluttaneet hallituksen päätöksestä. Helsingin hallinto-
oikeus kuitenkin välipäätöksellään 21.1.2021 kielsi valtuuston päätöksen kaavoista 
tehtyjen valitusten perusteella. Täytäntöönpanokielto aiheuttaa sen, että maakunta-
kaavat eivät ole voimassa ennen kuin hallinto-oikeuden varsinainen päätös ratkaisee 
asian.   

 
Kuva 4. Ote Uusimaa-kaava 2050 maakuntakaavasta. Suunnittelualue osoitettu kuvassa punaisella ym-
pyrällä. 
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Espoon pohjoisosien yleiskaavassa, osa I täydennysrakentamiseen suunniteltu alue 
on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP), hautausmaa-alueeksi (EH), sekä 
pieneltä osin virkistysalueeksi (V). Espoon tuomiokirkko yhdessä vanhan ja uuden 
hautausmaan kanssa on osoitettu kokonaisuudessaan hautausmaa-alueeksi. Pappi-
lan alue yhdessä seurakuntakeskuksen ja Pappilantien ympäristön kanssa on osoi-
tettu julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY). Espoonjoki ja Muuralanpuro 
reuna-alueineen osoitettu virkistysalueeksi, samoin kuin Susihaankallion puustoinen 
rinnealue suunnittelualueen länsiosassa. Espoonjoen ja Muuralanpuron varteen on 
osoitettu virkistysyhteystarpeet. 

 
Kuva 5. Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Suunnittelualue osoitettu kuvassa mustalla katkoviivalla. 

Alueella on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. Yleiskaavaehdotus oli 
nähtävillä 7.9.–20.10.2020. Tavoitteena on, että yleiskaava tulee hyväksymiskäsitte-
lyyn vuoden 2021 aikana. Vireillä olevassa yleiskaavassa Espoontien varsi on osoi-
tettu asuntovaltaiseksi alueeksi (A2). Yleiskaavan kaavamääräyksissä todetaan, että 
aluetta kehitetään asumisen sekä sitä palvelevien toimintojen ja lähipalvelujen sekä 
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien elinkeinotoimintojen alueena. Tavoiteltu kortteli-
tehokkuus on pääasiassa 0,4-0,8. 

Vireillä olevassa yleiskaavassa Espoon tuomiokirkko, pappila sekä molemmat hau-
tausmaa-alueet on esitetty toteutuneen tilanteen mukaisesti hautausmaa-alueeksi 
(EH). Espoonjoki on osoitettu yleiskaavassa virkistysalueeksi (V) ja se on myös mer-
kittävä maakunnallinen ekologinen yhteyskäytävä (tummanvihreä katkoviiva). Muura-
lanpuron varteen on osoitettu virkistyksen viheryhteystarve (vaalean vihreä 
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katkoviiva), jonka on tarkoitus yhdistää Espoonjokivarren virkistysreitit aina Nuuksion 
laajoille virkistysalueille saakka. Espoonjokilaakson vyöhyke on nostettu yleiskaavaan 
kehittämisperiaatemerkinnällä (sininen vinorasteri), jonka mukaisesti aluetta tulee ke-
hittää katkeamattomana kokonaisuutena niin, että ekologinen toimivuus ja muut eri-
tyisarvot turvataan sekä virkistyskäyttö edellytyksiä parannetaan. 

 
Kuva 6. Ote vireillä olevasta Espoon pohjoisosien yleiskaavasta. Suunnittelualue esitetty kuvassa mus-
talla katkoviivalla. 

Suunnittelualueella on pääosin voimassa Pappilanmäen asemakaava, joka on lain-
voimaistunut 24.11.1998. Asemakaava sisältää Espoon tuomiokirkon, vanhan hau-
tausmaan ja pappilan alueet. Lisäksi asemakaava ulottuu Susihaankallion ja Mickel-
sin asuinalueille rajautuen pohjoisesta Espoontiehen ja lännestä Espoonväylään. Es-
poon siunauskappeli ja uuden hautausmaan ympäristö ovat kuuluneet myös mukaan 
alkuperäiseen Pappilanmäen asemakaavaan, mutta alueelle on tehty asemakaavan 
muutos, joka on tullut voimaan vuonna 2013. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitseva 
Omnian koulutuskeskus on ollut myös osa alkuperäistä Pappilanmäen asemakaavaa, 
mutta alueelle on tehty asemakaavan muutos vuonna 2009. Espoontie kuuluu mu-
kaan alueen pohjoispuolella sijaitseviin asuinrakentamiseen suunniteltuihin asema-
kaavoihin, jotka ovat kaikki vahvistuneet 1990-luvulla. Pappilantien eteläpuolinen 
alue, uuden hautausmaa-alueen ja Pappilantien välissä on kokonaan asemakaavoit-
tamatonta. 
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Kuva 7. Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen alustava rajaus esitetty kuvassa punaisella 
katkoviivalla. 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta ovat hakeneet alueen maanomistajat 2.11.2019 ja 
27.11.2019 päivätyillä asemakaavan muutoshakemuksilla. Asemakaavan muutoksen 
hakijat maksavat kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 

Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL 91 b §). Maankäyttösopimus-
neuvottelut hoitaa Espoon kaupungin tonttiyksikkö. 
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Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on sijoittaa täydennysrakentamista nyt pääosin 
joutomaana olevalle Espoontien ja hautausmaan väliselle alueelle sekä muodostaa 
alueen miellyttävää kaupunkikuvaa ja jäsentää maisematilaa kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaalla alueella.  

Kaavamuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alueella valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukaisesti. Suunnittelu-
alue sijaitsee Espoon keskuksen palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien läheisyy-
dessä. Espoon asemalle on suunnittelualueelta matkaa n. 800 metriä ja sinne on hy-
vät jalankulun ja pyöräilyn yhteydet, joita on tarkoitus parantaa entisestään kaava-
muutoksen myötä. Suunnittelualueen tehostaminen vastaa myös alueella vireillä ole-
van yleiskaavan tavoitteisiin, joiden perusteella Espoon keskuksen alueelle tulisi 
saada asuntoja 10 000 uudelle asukkaalle vuoteen 2050 mennessä. 

Asuinrakentamisen lisäksi alueella on tarkoitus parantaa ja jäsennellä hautausmaan 
huoltotoimintoja sekä parantaa liikenneyhteyksiä hautausmaan ja kirkon suuntaan. 
Asemakaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös laajemmin alueen liikenne- ja pysä-
köintijärjestelyjä ja mahdollistetaan alueelle uusia yleisiä pysäköintipaikkoja.  

Alueen suunnittelussa huomioidaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ja monipuolisen 
alueen arvot ja luonne, ympäröivä rakennuskanta sekä asukkaat ja alueen luontoar-
vot. Uuden asuinalueen suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon kirkon ja hau-
tausmaa-alueen sekä valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön läheisyys, 
sieltä aukeavat näkymät ja maiseman siluetin eheänä säilyminen. Suunnittelun tavoit-
teena on säilyttää alueella puustoisia reunavyöhykkeitä ja sovittaa uusien rakennus-
ten rakentamiskorkeus suhteessa olemassa olevaan puustoon ja maisemaan sekä 
luoda ympäristöön sopivaa laadukasta rakentamista. 

Asemakaavasta järjestettiin 19.11.2020 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, jossa 
esille tuli seuraavaa:  

o Alueelle laaditut selvitykset todettiin tässä vaiheessa asemakaavaprosessia katta-
viksi ja niistä oli nostettu hyvin tärkeimmät reunaehdot esiin 

o Maisemasiluetin tärkeyttä korostettiin erityisesti tuomiokirkon suunnasta 
o Rakentamiskorkeuden osalta tuotiin esiin, että rakennusten korkeuden täytyy olla 

puustorajan alapuolella ja rakentamisen porrastaminen hautausmaan suuntaan ko-
ettiin hyvänä ratkaisuna 

o Uuden rakennusalueen ja hautausmaa-alueen välinen puustoinen suojavyöhyke on 
tärkeässä roolissa jatkosuunnittelussa 

o Muuralanpuron tärkeyttä korostettiin. Hulevesin määrälliseen ja laadulliseen hallin-
taa tulee kiinnittää huomioita. Lisäksi sammutusjätevesien käsittelyyn tulee kiinnit-
tää huomiota 



 

  9 (18) 
   
   
   
   
   

 
o Vesihuollon kapasiteetti on alueella puutteellinen, yhteydet tulee tutkia kunnallistek-

niikan yleissuunnitelmassa 
o Alueella potentiaalisia sulfidimaita, jotka tulee ottaa huomioon rakentamisaikana. 

Happamia sulfaattimaita ei saa johtua vesistöön 
o Liito-orava-alueet ja -reitit tulee ottaa huomioon suunnittelussa 

 
Suunnitelman kuvaus 

Suunnittelualueelle on laadittu kolme erilaista maankäyttöluonnosta uudisrakentami-
sen osalta. Kaikissa esitetyissä vaihtoehdoissa periaatteena on, että tehokkaampi ra-
kentaminen sijoittuu lähemmäs Espoontietä luomaan kadun suuntaan kaupunki-
maista ympäristöä ja selkeää kaupunkikuvaa. Tehokkaampi rakentaminen kadun 
puolella suojaa myös asuinrakennusten leikki- ja oleskelualueita liikennemelulta. Ra-
kentamistehokkuuden on tarkoitus laskea porrastetusti hautausmaan suuntaan, jol-
loin rakentaminen saadaan sovitettua valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympä-
ristöön ja hautausmaan puoliavoimeen maisematilaan. Rakentamisen ja vanhan hau-
tausmaan välissä säilytetään puustoinen suojavyöhyke. 

Liikenteellisiltä ratkaisuiltaan maankäyttöluonnokset ovat suunnilleen samanlaisia. 
Suunnittelualueelle on tarkoitus liittyä Espoontieltä kahden ajoneuvoliittymän kautta. 
Läntisempää liittymää tutkitaan nykyisen Rovastinkujan kohdalle, jossa samalla tar-
kastellaan Muuralanportin risteysalueen sijaintia, toimivuutta ja käyttötarkoitusta laa-
jemmin. Itäisempää, uutta liittymää tutkitaan samaan kohtaan Espoontien toisella 
puolella sijaitsevan asuinkorttelin ajoneuvoliittymän kanssa. Itäisempi liittymä tulisi 
uuden asuinalueen lisäksi palvelemaan myös kirkossa ja hautausmaalla asioivia. Ka-
tualueen tilanvaraus on tarkoitus suunnitella niin, että se mahdollistaa myös linja-au-
tojen kulkemisen hautausmaan porteille sekä mahdollisen päiväkodin saatto-
pysäköinnin järjestämisen kadun varteen. Uusi ajoyhteys mahdollistaa lähestymisen 
kirkolle useasta eri suunnasta ja vähentää myös liikennemääriä nykyiselle pysäköinti-
alueelle Kirkkokadun suunnasta. Kaavan yhteydessä tarkastellaan koko suunnittelu-
alueen matkalla myös Espoontien tilanvaraustarpeita.  

Molempien ajoneuvoliittymien yhteyteen on tarkoitus toteuttaa jalankulun ja pyöräilyn 
yhteydet. Rovastinkujalta on mahdollisuus kulkea pyöräillen ja kävellen Pappilan ohi 
Espoonjokilaaksoon nykytilanteen mukaisesti. Itäisen liittymän osalta pyöräilijöiden ja 
jalankulkijoiden on mahdollisuus kulkea suoraan hautausmaa-alueelle tai vaihtoehtoi-
sesti hautausmaan reunaan suunnitellun uuden yhteyden kautta Pappilankujalle ja 
sieltä edelleen Espoonjokilaaksoon ja Espoon keskukseen. Em. yhteyksien lisäksi 
uuden asuinalueen estevaikutuksen vähentämiseksi korttelialueiden keskeltä on 
suunniteltu uutta yhteyttä jalankulkijoille ja pyöräilijöille Pappilankujan ja hautaus-
maan suuntaan. Suunnittelussa huomioidaan myös Muuralanpuron varteen suunni-
teltu ulkoilureittivaraus, joka yhdistää nykyiset Muuralan suunnasta tulevat virkistys-
yhteydet Espoonjokilaakson reitteihin. Ulkoilureitin lisäksi purokäytävän reunalla säi-
lytetään vihervyöhyke suojapuustoineen. 
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Alueen pysäköintinormi on 1 ap/85 k-m², kuitenkin vähintään 0,5 ap/asunto. Pysä-
köinti on tarkoitus toteuttaa maantasopysäköintinä. Pysäköintialueet on sijoitettu kai-
kissa vaihtoehdoissa korttelialueiden reunoille ja jaksotettu pienempiin 5-10 autopai-
kan osakokonaisuuksiin, jolloin vältetään kaupunkikuvallisesti hallitsevan suuren ja 
yhtenäisen pysäköintialueen muodostuminen. Pysäköintialueiden sijoittuminen kortte-
lialueiden reunoille mahdollistaa avoimen ja yhtenäisen korttelipihan muodostamisen 
rakennusten keskelle. Pysäköintialueet on tarkoitus kattaa pääasiassa pysäköintika-
tosten avulla, jolloin ne muodostavat kaupunkikuvallisesti vaihtelevan ja mielenkiintoi-
sen ilmeen asuinrakennusten välissä. Lisäksi katokset voidaan toteuttaa viherkattoi-
sina, jolloin ne pienentävät pysäköintialueiden maisemallisia vaikutuksia erityisesti 
tuomiokirkon ja pohjoispuolen asuinalueen suunnasta. Mahdollisen päiväkodin saat-
topysäköintipaikat suunnitellaan itäisemmän kadun varteen kadunvarsipysäköintinä 
mitoituksella yksi autopaikka lapsiryhmää kohden. 

Hautausmaan huoltotoiminnot on tarkoitus keskittää selkeäksi kokonaisuudeksi uu-
den asuinalueen itäpuolelle, Muuralanpuron viereen. Alueen huoltorakennukset on 
tarkoitus sijoittaa Espoontien suuntaisesti, jolloin ne jatkavat uuden asuinalueen ra-
kennettua ja selkeää ilmettä Espoontieltä tarkasteltuna. Alueelle sijoittuu myös henki-
lökunnan toimisto- ja sosiaalitiloja. Huoltotoimintojen alueen kokonaisrakennusoikeu-
deksi on esitetty 1 270 k-m2. Huoltotoimintojen lisäksi alueelle on suunniteltu uusia 
pysäköintipaikkoja, jotka palvelisivat ensisijaisesti kirkossa ja hautausmaalla asioivia, 
mutta toimisivat samalla alueen yleisinä pysäköintipaikkoina.  

Laadittujen maankäyttöluonnosten erot löytyvät uusien asuinrakennusten sijoittelusta 
ja massoittelusta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa (VE A) korkeammat Espoontien 
puoleiset rakennukset on sijoitettu päädyt Espoontietä kohti, jolloin rakennusten väliin 
jää merkittäviä näkymäakseleita kulttuurimaiseman suuntaan. Ensimmäisessä vaihto-
ehdossa rakennusten väliin joudutaan kuitenkin toteuttamaan meluesteitä, jotka suo-
jaavat kortteleiden leikki- ja oleskelualueita Espoontien liikennemelulta. Meluesteet 
on mahdollista toteuttaa rakenteellisina ratkaisuina, esimerkiksi pyöräkatosten avulla. 
Rakennusten kerroskorkeudet vaihtelevat kolmen (III) ja viiden (V) kerroksen välillä. 
Ensimmäisen vaihtoehdon asuinrakennusoikeus on 13 930 k-m2. 

Toisessa (VE B) ja kolmannessa (VE C) vaihtoehdossa Espoontien puoleiset raken-
nukset on sijoitettu Espoontien suuntaisesti. Vaihtoehto B mahdollistaa kaupunkimai-
sempaa ympäristöä Espoontien suuntaan, mutta vähentää taas näkymiä arvokkaan 
kulttuurimaiseman suuntaan. Rakennusten sijoittaminen Espoontien suuntaisesti suo-
jaa myös leikki- ja oleskelualueita liikennemelulta. Toisessa vaihtoehdossa Espoon-
tien varteen on suunniteltu neljä- (IV) ja viisikerroksisia (V) lamellitaloja ja lähemmäs 
hautausmaata kolme- (III) ja neljäkerroksisia (IV) pienempiä lamellitaloja, jotka avau-
tuvat pitkittäissuunnassa hautausmaan suuntaan. Toisen vaihtoehdon asuinraken-
nusoikeus on 15 600 k-m2. 

Kolmannessa vaihtoehdossa rakentaminen painottuu selvästi enemmän Espoontien 
varteen, johon on osoitettu neljä- (IV) ja viisikerroksisia (V) porrastettuja lamellitaloja. 
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Hautausmaan puolella tässä vaihtoehdossa sijaitsee neljäkerroksisia (IV) lamellita-
loja. Kolmannen vaihtoehdon asuinrakennusoikeus on 16 000 k-m2. 

Kaikissa vaihtoehdoissa korttelialueen ja hautausmaan väliin on tarkoitus toteuttaa 
puustoinen reunavyöhyke, joka mukailee alueen läpi kulkevan ojan/puron linjausta. 
Kaikissa vaihtoehdoissa pihat on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman laajoina ja veh-
reinä, maanvaraisina kokonaisuuksina, jossa on tilaa oleskelulle ja leikille, suurikokoi-
sille puille ja muulle kasvillisuudelle sekä hulevesien hallinnalle. Kaikkien laadittujen 
maankäyttöluonnosten osalta on arvioitu niiden vaikutuksia alueen kulttuurimaise-
maan, meluun, tuulisuuteen, valoisuuteen ja varjostuksiin. Selvityksiin perustuvaa ai-
neistoa täydennetään tarvittavilta osin kaavaehdotusvaiheessa.  

Asuinrakentamisen lisäksi kaikissa maankäyttöluonnoksissa alueelle on sijoitettu päi-
väkoti ja kivijalkaliiketilaa. Päiväkodin ja kivijalkaliiketilan on tarkoitus sijoittua itäisem-
män ajoneuvoliittymän läheisyyteen, mikä luo puitteet päiväkodin saattoliikenteen to-
teuttamiselle ja on myös liiketilojen näkökulmasta keskeinen paikka kirkon ja Espoon 
keskuksen suuntaan kuljettaessa. Päiväkodille ja kivijalkaliiketilalle on osoitettu ra-
kennusoikeutta n. 750 k-m2. 

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lo-
pussa. 

Suunnittelun toteuttaminen 

Asemakaavan muutoksesta laaditaan korttelisuunnitelma, jota tarkennetaan suunnit-
telun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Vaikutusten arviointi 

Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muu-
toksen merkittävimmät vaikutukset. Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia yhdyskun-
tarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämi-
seen, luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. Tärkeim-
mät vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa. Vaikutusalueena ovat erityisesti Es-
poon tuomiokirkon, vanhan hautausmaan sekä pappilan lähiympäristö. Lisäksi vaiku-
tuksia on Espoontien pohjoispuolella oleviin asuinrakennuksiin ja osittain myös Susi-
haankallion ja Mickelsin asuinalueisiin. Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisem-
pia alueen kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisäsel-
vityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

Olemassa olevia selvityksiä ovat mm: 

- Pappilanpellon kulttuuriympäristöselvitys 2020, Tengbom Oy 
- Pappilanpellon luontoselvitys 2020, Lumotron 
- Pappilanpellon arkeologinen tarkkuusinventointi 2020, Mikroliitti 
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Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Osalliset 

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallinta-
oikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 
lisäksi viranomaiset. 

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovitta-
vin neuvotteluin. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 

Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi-
sella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys osallisten 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vai-
kutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 
tavat. 

Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §) 

Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluai-
neistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 6.4. – 5.5.2021. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 5.5.2021 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 
PL 1,  
02070 ESPOON KAUPUNKI 

tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 

Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Pappilanmäki, 610703). 

Kaavamuutoksesta järjestetään asukastilaisuus etätilaisuutena tiistaina 
20.4.2021 klo 17.00–18.30. Etätilaisuuteen pääsee seuraavasta osoitteesta: 
https://bit.ly/pappilanmäki 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 
muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnassa loppuvuodesta 2021. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 
julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
https://bit.ly/pappilanm%C3%A4ki


 

  13 (18) 
   
   
   
   
   

 
muistutus. Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa kos-
kevassa kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuk-
sessa mainitulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tar-
vittavat lausunnot viranomaisilta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistu-
tukset ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen kaupungin vastineet lähetetään kunkin muistu-
tuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotuk-
seen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 

Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa 
lausunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 
ilman lautakunnan käsittelyä. 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Kaavan hyväksymisestä päättää valtuusto. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista ilmoitetaan kau-
pungin verkkosivuilla.  

Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen nähtävilläolon 
aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös kaupungin 
ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 

Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomistajia sekä asukasyh-
distyksiä ja asukasfoorumia. 

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja niille, jotka 
ovat hyväksymispäätöksen kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja sa-
malla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §). 

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/asemakaavoi-
tuskohteet. Aineistoon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalve-
lussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

  

http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Miika Ruokonen, kaavoitus, puh. 043 824 6863  
Katariina Peltola, maisemasuunnittelu, puh. 043 825 5200 
Markus Pasanen, liikennesuunnittelu, puh. 043 824 7351 
 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 
 
Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

  

mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi
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Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 22.3.2021 

Torsti Hokkanen_____________ 

Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja 
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Kuvia valmisteluaineistosta 

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on laadittu yhteistyössä arkkitehtitoimisto Tengbomin 
kanssa. 

 
Kuva 8. Vaihtoehto A, jossa alueen rakennukset on sijoitettu pitkittäissuunnassa tuomiokirkon ja hautausmaan suuntaan. 
Vaihtoehdossa esitetty asuinrakennusoikeus on 13 930 k-m2, lisäksi päiväkodille ja liiketilalle on osoitettu rakennusoi-
keutta 750 k-m2. 

 
Kuva 9. Vaihtoehto A esitetty 3D-mallissa etelän suunnasta. 
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Kuva 10. Vaihtoehto B, jossa Espoontien varrella sijaitsevat rakennukset on sijoitettu kadun suuntaisesti ja hautausmaan 
puolella sijaitsevat rakennukset pitkittäissuuntaisesti. Vaihtoehdossa esitetty asuinrakennusoikeus on 15 600 k-m2, li-
säksi päiväkodille ja liiketilalle on osoitettu rakennusoikeutta 750 k-m2. 

 
Kuva 11. Vaihtoehto B esitetty 3D-mallissa etelän suunnasta. 
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Kuva 12. Vaihtoehto C, jossa alueen rakennukset on sijoitettu pääosin Espoontien suuntaisesti. Rakennusten sijoittami-
nen mahdollista ison yhtenäisen oleskelupihan sijoittumisen rakennusten väliin. Vaihtoehdossa esitetty asuinrakennusoi-
keus on 16 000 k-m2, lisäksi päiväkodille ja liiketilalle on osoitettu rakennusoikeutta 750 k-m2. 

 
Kuva 13. Vaihtoehto C esitetty 3D-mallissa etelän suunnasta. 
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