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Alue 131004
Puistomäki
Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavamuutoksella muutetaan yleisten rakennusten korttelialue ja osa
lähivirkistysaluetta erillispientalojen korttelialueeksi. Muutoksessa otetaan
huomioon alueen luontoarvoja.

Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla.

Kuva: alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla.

Asianumero   866/10.02.03/2019
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LÄHTÖKOHDAT

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Suur-Leppävaaran alueella
Kilon kaupunginosassa asuinalueen keskellä sijaitse-
valla metsäisellä kukkulalla (os. Puistomäki 3 ja 4).

Alueen nykytilanne
Suunnittelualue on osa paikallisesti merkittävää kult-
tuuriympäristöä. Puistomaisella alueella sijaitsee
asuinkerrostojen ympäröimänä vuosina 1920- ja
1940-luvulla valmistuneet asemakaavalla suojellut Ki-
lon huvila-asutukseen kuuluvat asuinrakennukset rön-
syilevine pihapiireineen sekä 1950-luvulla valmistunut
talousrakennus. Tällä hetkellä uudempi rakennus on
vuokrattuna asuinkäyttöön ja vanhempi rakennus har-
rastekäyttöön. Suunnittelualue on suurelta osin met-
säistä lähivirkistysalueen kukkulaa, jonka poikki kul-
kee kävelyn ja pyöräilyn reittejä. Kulku alueen
rakennuksille on Puistomäki-nimisen päätyvän tontti-
kadun kautta. Virkistysalueelle on mahdollista kulkea
jalkaisin myös pohjoisuunnasta Trillapuiston, Kiesipo-
lun ja Pyölinmäenpolun kautta. Eteläosa suunnittelu-
alueesta rajoittuu päättyvään tonttikatuun Inkoonku-
jaan, johon johtaa useita kävelyn ja pyöräilyn reittejä
Pyölinmäen virkistysalueelta.

Maanomistus
Suunnittelualueen kortteli 54172 sekä lähivirkistys-
alue ovat Espoon kaupingin omistuksessa.

Kaavoitustilanne
Uudenmaan maakuntakaavassa (lainvoimainen
2007) ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa
(lainvoimainen 2016) alue on osoitettu taajamatoimin-
tojen alueeksi, jonka läheisyydessä on virkistysalue,
pohjoispuolella kulkee päärata ja länsipuolella 110 Kv
voimalinja.

Vireillä olevassa Uusimaa-kaava 2050:ssa alue on
osoitettu pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeelle taaja-
matoimintojen kehittämisvyöhykkeen ja virkistys-
laueen tuntumaan. Tullessaan voimaan Uusimaa-
kaava korvaa nyt voimassa olevat Uudenmaan ja en-
tisen Itä-Uudenmaan alueen maakuntakaavat. Uusi-
maa-kaava 2050 ehdotus oli nähtävillä syksyllä
2019.

Kuva: Ote yhdistetystä voimassa olevasta Uudenmaan maa-
kuntakaavasta.

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen
17.2.2010) suunnittelualue on osin asuntoaluetta (A),
jolla asemakaavaa muutettaessa turvataan nykyisen
rakennuskannan säilyminen ja ympäristökuvaan so-
veltuva kehittäminen ja osin virkistysaluetta (V), jolla
voidaan yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta
toteuttaa virkistystä palvelevia alueita, rakennuksia ja
rakenteita.

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta.

Alueella on voimassa Kilonpuisto asemakaava
(lainvoimainen 23.11.1994), jossa yleisten rakennus-
ten korttelialueelle (Y-k) on osoitettu rakennusalat ja
rakennusoikeusluvut olemassa olevalle suojellulle ra-
kennukselle (200) ja uudisrakentamiselle (1000).
Suurin sallittu kerrosluku on II (kaksi). Lähivirkistys-
alueelle (VL) on osoitettu rakennusala ja rakennusoi-
keusluku olemassa olevalle suojellulle rakennukselle
(300) . VL -alueella on myös osoitettu ajoyhteys
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alueella sijaitsevalle suojellulle rakennukselle sekä
ohjeellisia virkistysaluereittejä.

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta.

Aloite ja perittävät maksut
Asemakaavan muutosta on 18.2.2019 hakenut alu-
een maanomistaja Espoon kaupungin tonttiyksikkö.
Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannuk-
set (MRL 59 §).

Sopimukset
Asemakaavan muutos ei edellytä maankäyttösopi-
musta.

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN?

Tavoitteet
Tavoitteena on muuttaa yleisten rakennusten kortteli-
alue ja osa lähivirkistysaluetta erillispientalojen kortte-
lialueeksi, mutta säilyttää edelleen suurin osa alu-
eesta lähivirkistysalueena sekä suojelemalla edelleen
vanhat rakennukset osana paikallisesti merkittävää
vanhaa kulttuuriympäristöä. Lisäksi tavoitteena on
säilyttää virkistysalueen keskeiset kävely- ja pyöräily-
yhteydet. Suunnittelussa huomioidaan alueen luonto-
arvoja. Alueella on arvokasta vanhaa metsää ja uhan-
alaista lehtoluontotyyppiä. Nämä alueet säilyvät vir-
kistysalueina. Liito-oravalle osoitetaan riittävät
suojeltavat alueet ja säilytetään yhteydet suunnittelu-
alueen ulkopuolisille liito-orava-alueille. Kaavanmuu-
tos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saavutettavuu-
den alueella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden ja MAL-toteutusohjelman mukaisesti.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi
11.12.2019 asemakaavan muutoksen kaupunkisuun-
nittelukeskuksen työohjelmaan 2020.

Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat
Kaavamuutosalueen eteläosaan on suunnitteilla alus-
tava uusi 110 kV:n maakaapelilinjaus.

Suunnitelman kuvaus
Alustavan suunnitelman mukaan vanhat, suojellut ja
heikkoon kuntoon päässet rakennukset suojellaan
kaavamuutoksessa edelleen. Rakennukset osoite-
taan erillispientalojen korttelialueelle, jonne mahdollis-
tetaan myös rakennusoikeutta uutta asuinrakennusta
varten. Suurin osa lähivirkistysalueesta säilyy

edelleen ja sen alueelle osoitetaan ohjellisia kävelyn
ja pyöräilyn reittejä. Virkistysalueen läpi ei tulla osoit-
tamaan moottoriajoneuvoliikennettä. Liito-oraville
osoitetaan suojeltavat alueet korttelissa ja virkistys-
alueella. Suojeltavan alueen rajautumista tutkitaan
jatkosuunnittelussa tarkemmin.

Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on noin 700
k-m2.

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

Suunnittelun toteuttaminen
Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvai-
heessa.

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 suunnittelualue ja sen lähiympäristö.
Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia alu-
een kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja
tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille
tarkoituksenmukaisin menetelmin.
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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 vuorovaikutuksen periaatteet ja
tavat.

Mielipiteet (MRA 30 §)
Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 6.4.2020
– 8.5.2020. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää
8.5.2020 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 (Puistomäki, 131004) 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:
Sari Metsälä, p. 046 877 2772
Minna-Maija Sillanpää (maisema), 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

Päiväys ja allekirjoitus

Espoossa, 23.3.2020

Torsti Hokkanen
_______________________________________
Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA

Kuva: Alustava kaavakarttaluonnos (Espoon kaupunki 23.3.2020).

Kuva: Alustava havainnekuva ortoilmakuvataustalla (Espoon kaupunki, 23.3.2020).


