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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Uudismaankulma 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on käyttötarkoitusta muuttamalla ja rakennus-

oikeutta maltillisesti kohottamalla mahdollistaa suunnittelualueelle palvelurakentami-

nen, esimerkiksi hoivakoti. Nykyisin alue on rakentamaton. 

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 

Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Perusmäen alueella, Perusmäen puistotien ja valmisteilla 

olevan Gobbackantien risteyksessä. Suunnittelualueena oleva tontti on asemakaavoi-

tettu liikerakennusten korttelialueeksi, mutta se on edelleen rakentamaton. 

Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan kortteli 82036. Se on osoitettu liikerakennus-

ten korttelialueeksi. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on yksi, jonka lisäksi ½ 

osaa suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan lasketta-

vaksi tilaksi. Rakentamisen laskennallinen tehokkuus on e=0,32 (rakennusoikeus 

1200 k-m2). 

Suunnittelualue on nykyisin rakentamatonta, osittain puustoista ja osittain puolia-

vointa ympäristöä. Alueen läpi kulkee vanha tieura, joka toimii tällä hetkellä polkuna. 

Kiinteistön koko on 3 782 m2. Alueella on käyttämätöntä rakennusoikeutta 1 200 k-

m2. Alueen itäpuolella on selvitystarve mahdollisesti pilaantuneesta maaperästä. 

Suunnittelualuetta ympäröi kahdelta sivulta katu, pohjoisessa Perusmäen puistotie ja 

idässä rakenteilla oleva Gobbackantie. Kiinteistön eteläpuolella on asuinpientalojen 

alue. Näiden väliin suunniteltu jalankulku- ja pyörätie on toistaiseksi rakentamatta.  

Suunnittelualueen länsipuoli on puustoista, ja vehreää aluetta, joka laajentuu Kan-

nonnokka- ja Uudismaanpuisto-nimisiin viheralueisiin. Puustoinen länsiosa rajaa nä-

kymiä suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevaan omakotitaloalueeseen nähden. 

Muutosalueen itäpuoli on puoliavointa vähäpuustoista ympäristöä. Suunnittelualueen 

läpi kulkevan polun itäpuolella on avo-oja, joka sijaitsee Espoonjoen sivuhaaran va-

luma-alueella. 

Perusmäentien pohjoispuolella sijaitsee Kotipalsta- ja Perusmäenkorpi-nimiset viher-

alueet. Läheisillä viheralueilla on s-1 merkintöjä, joilla on osoitettu luonnonsuojelulain 

29 §: n perusteella suojellut lehmusmetsiköt. Suunnittelualueen länsipuolella noin 170 

metrin päässä Raivaajanmäellä sijaitsee luonnonsuojelualue. Liito-oravien olemassa 

oleva reitti tiedetään olevan noin 50 m päässä alueen länsipuolella ja liito-oravien 

käyttämä alue noin 100 m päässä alueen pohjoispuolella. 

Maanomistus 

Korttelin 82036 tontin 1 omistaa yksityishenkilö. 



 

  3 (9) 
   

   
   
   
   

 

Kaavoitustilanne 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) suunnittelualue on osoi-

tettu taajamatoimintojen alueeksi. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnitte-

lua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin 

varattavat rakentamisalueet. Alueen eteläpuolella olevalla pystyraidoituksella osoi-

tettu taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden reservialue. Alueen pohjoispuolella on 

vaaleanvihreällä raidoituksella osoitettu valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kult-

tuuriympäristö. Suunnittelualueen itäpuolelle on osoitettu etelä-pohjoissuuntainen vi-

heryhteystarve. 

Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. 

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (osa I) alue on varattu asuinpientaloille (AP). 

Alue varataan ensisijaisesti asuinpientaloille. Alueella sallitaan lisäksi työtilojen raken-

taminen edellyttäen, että ne eivät aiheuta haittaa asumiselle. 
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Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 

 

Alueella on voimassa asemakaava 711900 Perusmäki (lainvoimainen 28.11.2007). 

Yhden tontin kokoinen kortteli 82036 on siinä osoitettu liikerakennusten korttelialu-

eeksi (KL). Alueella on yksi rakennusala, jolle on osoitettu rakennusoikeutta 1 200 k-

m2. Rakennusalalle saa rakentaa enintään yksikerroksen rakennuksen, joissa ½ suu-

rimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 

Rakennuksen pohjoinen ja itäinen sivu on rakennettava kiinni rakennusalan reunaan. 

Tontin poikki kulkee rajalinja, jonka länsipuolella olevan alueen maaperä on tutkittava 

mahdollisesti pilaantuneen maaperän takia ja tarvittaessa kunnostettava ennen alu-

een rakentamista. 

Alueen eteläpuolelle on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, joka on 

kuitenkin edelleen rakentamatta. Alueen länsipuolella on puisto (VP), jonka koillisnur-

kassa on suunnittelualuetta vasten varattu alue muuntamolle. Alueen pohjois- ja itä-

puolta kiertävät katualueet. Suunnittelualueelta on mahdollisuus ottaa ajoneuvoliit-

tymä itäpuolella olevalle Gobbackantielle. 
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Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 30.3.2021 hakenut korttelin 82036 maanomistaja. Hakija 

maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 

Kaavahankkeeseen ei liity maankäyttösopimusta. 

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Nykyisen asemakaavan mukaista rakentamista ei ole suunnittelualueelle toteutunut. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on käyttötarkoitusta muuttamalla saada tontin 

rakentamisedellytykset hyödynnettyä. Mahdollisen palvelurakentamisen myötä alu-

een palveluverkko täydentyy.  

Suunnittelualuetta rajaavat vielä rakentamaton jalankululle ja pyöräilylle varattu katu-

osuus sekä länsipuolella oleva puistoalue säilyvät ennallaan. 

Suunnitelman kuvaus 

Suunnittelualueen nykyinen asemakaava on vuodelta 2007. Kiinteistölle osoitettua 

liikerakennuksen korttelialuetta (KL) ei ole muodostunut. Suunnitelman mukaisesti 

suunnittelualueen käyttötarkoitus muutetaan siten, että se mahdollistaa palveluraken-

tamisen, esimerkiksi palvelukodin tai hoivakodin. Rakennusoikeuden suunnitellaan 
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nousevan hieman, mahdollisesti tasolle 1 500 k-m2. Tontin kasvillisuus säilyy veh-

reänä ja puustoisena, erityisesti länsiosassa. 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat kortteli 82036 ja sen lähiympäristö. 

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutok-

sen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskuntaraken-

teeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, 

luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen.   

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa teh-

dään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 

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. 

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.  

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukä-

teen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 1.11.2021 – 30.11.2021. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 30.11.2021 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 
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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 (Uudismaankulma, 

711901). 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 

muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-

punkisuunnittelulautakunnassa keväällä 2022. Kaavaehdotus on tämän jälkeen näh-

tävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. Muistu-

tuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa kuulutuk-

sessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla ta-

valla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat 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 lau-

sunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 

ilman lautakunnan käsittelyä. 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista ilmoitetaan kau-

pungin verkkosivuilla: www.espoo.fi.  

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. 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/
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Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla www.espoo.fi ja 

niille, jotka ovat hyväksymispäätöksen kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloai-

kana ja samalla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §). 

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla: www.espoo.fi. Aineistoon voi 

tutustua myös kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Ota-

niemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Juha Miettinen, puh. 040 508 9198 

Annika Tuominen, maisemasuunnittelu, puh. 040 636 9410 

Kati Vuorinen, liikennesuunnittelu, puh. 040 521 9772 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 18.10.2021 

Torsti Hokkanen 

____________________________________ 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 

http://www.espoo.fi/
http://www.espoo.fi/
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Kuvia valmisteluaineistosta 

 

Suunnitelmaa havainnollistava kuva. 

 


