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1. Tiivistelmä

1.1. Alueen nykytila

Suunnittelualue on asemakaavoitettu ja se sijaitsee Kehä III:n varrella, Koulumesta-
rinsillan länsipuolella. Suunnittelualue rajautuu idässä Kehä III:een, etelässä Van-
haan Muuralantiehen sekä muilta reunoiltaan rakentamattomaan suojaviheraluee-
seen, joka on osittain puustoista ja osittain avoimeksi raivattua. Suunnittelualueena
olevan kiinteistön luoteiskulmassa kulkee 400 kV suurjännitelinja.

Asemakaavan muutoksen kohteena olevalla yleisten rakennusten korttelialueella si-
jaitsee kaksikerroksinen, vuonna 1908 valmistunut koulurakennus. Tämä asemakaa-
vassa suojeltu rakennus on toiminut alakansakouluna ja päiväkotina. Vuonna 2020
rakennuksen käyttötarkoitus on muutettu poikkeamispäätöksellä päiväkodista toimis-
torakennukseksi. Lisäksi tontille rakennettiin uusi, yksikerroksinen varastorakennus.
Molemmat rakennukset sijoittuvat noin 2400 m2 kokoiselle vuokra-alueelle. Yksityinen
vuokralainen on velvoitettu kunnostamaan suojellun rakennuksen.

1.2. Asemakaavan sisältö ja mitoitus

Asemakaavan muutos koskee korttelin 71036 tonttia 1, jonka pinta-ala on 8 728 m²,
josta noin 2 400 m2 on vuokra-aluetta.

Asemakaavan muutoksella suunnittelualueen käyttötarkoitus muuttuu yleisten raken-
nusten korttelialueesta (Y-k) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-1). Nykyi-
sessä voimassa olevassa asemakaavassa sijaitsee myös toinen suojeltava rakennus
-merkintä, joka poistetaan tarpeettomana, sillä rakennus on purettu. Entinen Gumbö-
len koulu ja nykyinen toimistorakennus suojellaan päivitetyllä asemakaavamääräyk-
sellä. Alueen kokonaisrakennusoikeudeksi tulee 2 000 k-m2, josta 180 k-m2 tulee
suojellulle rakennukselle.

Lisäksi istutettavan alueen osaa muokataan sekä hulevesi- ja pysäköintimääräykset
päivitetään. Nykyisen voimajohtoa varten varatun alueen osan lisäksi tontin itärajalle
tulee maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

1.3. Suunnittelun vaiheet

Asemakaavan muutosta on hakenut Espoon kaupungin tonttiyksikkö 14.2.2019. MRA
30 §:n mukainen osallistuminen ja vuorovaikutus on ilmoitettu osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmassa, jonka asemakaavapäällikkö hyväksyi nähtäville 27.1.2020.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRA 30
pykälän mukaisesti 10.2.–10.3.2020. Osallisille oli varattu mahdollisuus lausua mieli-
piteensä suunnitelmasta 10.3.2020 mennessä.
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2. Lähtökohdat

2.1. Suunnittelutilanne

2.1.1. Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat maankäytön suunnittelua yleispiir-
teisellä tasolla turvaamalla erityisen tärkeiksi katsottujen asioiden toteutumista. Valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan jokaisella kaavoituksen tasolla. Val-
tioneuvoston valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva 14.12.2017 tehty pää-
tös tuli voimaan 1.4.2018.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia teemoja:

- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

- Tehokas liikennejärjestelmä

- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

- Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

- Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutu-
mista.

2.1.2. Maakuntakaava

Voimassa olevat:

– Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaik-
kien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaat-
teet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna
2007. Uudenmaan vaihemaakuntakaavat täydentävät vuonna 2006 vahvistettua
kokonaismaakuntakaavaa tiettyjen teemojen osalta.

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue on osoitettu
moottoriväylän reunalla taajamatoimintojen alueeksi. Merkinnällä osoitetaan yksi-
tyiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä mui-
hin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Alueen pohjoispuolelta si-
vuaa 400 kV voimajohto.

- Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa.
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviai-
neshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja terminaalit
sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeu-
den päätöksellä lainvoiman vuonna 2012.
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- Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maa-
kuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-maakun-
takaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden pää-
töksellä lainvoiman keväällä 2016.

- Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa koskee Uudenmaan 3. vaihemaa-
kuntakaava. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman
huhtikuussa 2014.

- Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittämis-
linjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuulivoima,
viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kaa-
van 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee voimaan en-
nen kuin se saa lainvoiman. Maakuntakaava tuli voimaan, kun siitä kuulutettiin
maakuntakaavan alueen kunnissa.

Kuva: Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä. Lähde: Uu-
denmaan liiton karttapalvelu (8/2021). Suunnittelualue on osoitettu kuvassa punai-
sella ympyrällä ja mustalla pisteellä.
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Vireillä oleva:

- Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, jotka
tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava korvaa nyt
Uudellamaalla voimassa olevat maakuntakaavat, lukuun ottamatta neljännen vai-
hemaakuntakaavan tuulivoimaratkaisua ja Östersundomin alueen maakuntakaa-
vaa. Maakuntavaltuusto maakuntakaavan 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti
maakuntakaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Helsingin hallinto-oikeus on väli-
päätöksellään 22.1.2021 kieltänyt valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kaa-
voista jätettyjen valitusten perusteella. Täytäntöönpanokielto aiheuttaa sen, että
maakuntakaavat eivät ole voimassa ennen kuin hallinto-oikeuden varsinainen
päätös ratkaisee asian.

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuudessa suunnittelualue on osoitettu maakunnalli-
sesti merkittävän tien reunalla taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi, joka
osoitetaan suurimpiin ja monipuolisimpiin keskuksiin tukeutuvat, valtakunnalli-
sesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät taajamatoimintojen vyöhyk-
keet, joiden yhdyskuntarakenteen kehittämisellä ja tehostamisella on erityistä
merkitystä koko maakunnan kehittämisen kannalta. Alueen pohjoispuolelle on
merkitty 400 kV voimajohto.

Kuva: Ote vireillä olevasta Uusimaa-kaava 2050:stä. Lähde: Uudenmaan liiton kartta-
palvelu (8/2021). Suunnittelualue on osoitettu kuvassa punaisella ympyrällä ja mus-
talla pisteellä.
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2.1.3. Yleiskaava

Voimassa olevat:

Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I
Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I käsittää pääosan kaupungin pohjoisista osista,
lukuun ottamatta Nuuksiota. Kaava sai lainvoiman 1997.

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on osoitettu osittain pientalovaltaiseksi asun-
toalueeksi (AP), joka varataan ensisijaisesti asuinpientaloille. Alueella sallitaan lisäksi
työtilojen rakentaminen edellyttäen, että ne eivät aiheuta haittaa asumiselle. Osittain
alue on virkistysaluetta (V), joka varataan yleiseen virkistys-, ulkoilu- ja urheilukäyt-
töön. Alueen luoteiskulmaa sivuaa päävoimansiirtolinja ja pääulkoilureitti.

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Lähde: Espoon kaupunki (8/2021).
Suunnittelualue on osoitettu kuvassa punaisella rajauksella.

Vireillä olevat:

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava
Alueella on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, joka tähtää vuoteen
2050. Sen tavoitteena on suunnata alueen kehitystä kestävällä tavalla. Yleiskaavaeh-
dotus oli nähtävillä 7.9.–20.10.2020 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon pohjois-
ja keskiosien yleiskaavan 7.6.2021.

Kaupunginhallitus päätti 31.5.2021 jatkovalmistelulinjauksia hyväksymiskäsittelyn ul-
kopuolelle jäävien alueiden osalta, johon suunnittelualue sisältyy. Suunnittelualue on
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osoitettu pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa pääosin elinkeinoelämän ja
asumisen alueeksi (TP/A) sekä asuntovaltaiseksi alueeksi (A2).

2.1.4. Asemakaava

Suunnittelualueella on voimassa Hirvisuo I -asemakaava, alue 620600 (lainvoimainen
14.1.1998). Kortteli 71036 on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi, joka va-
rataan kaupungin tarpeeseen (Y-k). Korttelin alueelle on osoitettu kaksi suojeltavaa
rakennusta, joista läntisempi on jo purettu. Korttelin kerrosluku on II ja tehokkuus
e=0.20. Autopaikkoja on rakennettava vähintään yksi kerrosalan 200 neliömetriä
kohti.

Korttelin pohjois- ja itäreunalla on alueen osa, jolle on kehitettävä puista ja pensaista
tiivis suojavyöhyke sekä luoteisnurkkaan on osoitettu vaara-alue voimalinjan vuoksi.
Vaara-aluetta saadaan käyttää autopaikoitukseen, huoltopihana tai vastaavana.
Muilta osin se on istutettava enintään kahden metrin korkeuteen kasvavin istutuksin.
Vaara-alueelle ei saa sijoittaa asunnon tai yleisen rakennuksen oleskelupihaa. Kaa-
vassa määrätään myös tonttiliittymän paikasta, melusuojauksesta sekä kiinteistön
hoidon kannalta välttämättömistä asunnoista ja niiden ulko-oleskelualueista.

Kuva: Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Lähde: Espoon kaupunki (8/2021).
Suunnittelualue on osoitettu kuvassa punaisella rajauksella.
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2.1.5. Rakennusjärjestys

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). Ra-
kennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012.

2.1.6. Tonttijako

Kaavamuutoksen kohteena oleva tontti on muodostettu tonttijaon mukaisesti
14.3.2000.

2.1.7. Muut suunnitelmat ja päätökset

Tontin kaakkoisnurkasta on vuokrattu noin 2 400 m² kokoinen alue yksityiselle toimi-
jalle, joka on sitoutunut kunnostamaan vuokra-alueella sijaitsevan suojellun raken-
nuksen.

Tontille on 20.2.2020 myönnetty poikkeamispäätös, jolla luvitettiin suojellun raken-
nuksen käyttötarkoituksen muuttaminen päiväkodista toimistokäyttöön. Käyttötarkoi-
tuksen muutos liittyy edellä mainittuun alueen osan vuokraukseen ja liiketoimintaan.

Luontotieto Keiron Oy teki luontoselvityksen Espoon kaupungin kiinteistölle asema-
kaavan muutosta varten vuonna 2020.

2.1.8. Pohjakartta

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen laatima
ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset.

2.2. Selvitys alueesta

Kuva: Alueen nykytilanne. Lähde: Espoon kaupunki (8/2021). Kuvassa on ruutumer-
kinnällä kaupungin omistama alue, jonka hallinta on luovutettu muulle haltijalle (Ay5).



12 (23)

2.2.1. Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualueeseen sisältyy korttelin 71036 tontti 1, jonka pinta-ala on 8 728 m2.
Tontin suojeltu rakennus on rakennettu vuonna 1908 ja varastorakennus vuonna
2020. Vastapäisen korttelin 71053 rakennukset ovat pääasiassa 1950- ja 1980-lu-
vuilla rakennettuja.

Alueen pohjoispuoli on rakentamatonta Rintamaanpään suojaviheraluetta sekä Hirvi-
suon pientaloaluetta. Kehä III:n itäpuolella sijaitsee Muuralan pientaloalue. Vanhan
Muuralantien eteläpuolella sijaitsevat erillispientalokorttelin lisäksi liike- ja toimistora-
kennusten korttelialue sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueen län-
sipuolella on suojaviheraluetta, jolla sijaitsee voimajohto. Länsipuolella sijaitsevat
myös Rintamaantie ja peltoaluetta.

2.2.2. Maanomistus

Espoon kaupunki omistaa korttelin 71036 tontin 1, josta on vuokrattu noin 2 400 m2

laajuinen alue yksityiselle toimijalle. Espoon kaupunki omistaa myös ympäröivät katu-
ja virkistysalueet. Suunnittelualueen itäpuolella kulkeva Kehä III on Suomen valtion
Väyläviraston omistuksessa.

2.2.3. Rakennettu ympäristö

Maankäyttö

Suunnittelualueella on vuonna 1908 valmistunut kaksikerroksinen koulurakennus,
joka remontoitiin vuonna 2020 ja sen käyttötarkoitus muutettiin toimistoraken-
nukseksi. Alueen toinen rakennus on vuonna 2020 valmistunut yksikerroksinen va-
rastorakennus. Rakennusoikeutta on käytetty 470 k-m2 ja käyttämättä 1 276 k-m2.

Lähialue on pääasiassa maksimissaan kaksikerroksista pientaloaluetta sekä rakenta-
matonta osittain puustoista ja osittain avointa viheraluetta. Suunnittelualueelle tarvit-
tavat johdot ja kaapelit kulkevat Vanhalla Muuralantiellä. Myös suunnittelualueen ja
Kehä III:n välissä kulkee vesi- ja viemäriverkostoa.

Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta

Alueella on vähän yritystoimintaa, mutta enemmän palveluita löytyy Kehä III:n itäpuo-
lella olevasta Muuralan kaupunginosasta. Lähimpiä palveluita ovat muun muassa päi-
väkoti ja huoltoasema.

Liikenne

Ajoneuvoliikenne

Suunnittelualue rajautuu liikenteellisesti etelässä Vanhaan Muuralantiehen ja idässä
Kehä III:een. Vanha Muuralantie on luokitukseltaan paikallinen kokoojakatu yhdistäen
toisiinsa Gumbölentien lännessä ja Muuralantien idässä. Gumbölentie ja Muuralantie
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ovat luokitukseltaan alueellisia kokoojakatuja. Vanhan Muuralantien varressa on
myös useita lyhyehköjä ja päättyviä tonttikatuja. Vanha Muuralantie ylittää Kehä III:n
välittömästi kiinteistön itärajan jälkeen.

Vanhan Muuralantien nykyliikennemäärä on noin 1 600 ajoneuvoa vuorokaudessa (v.
2016). Gumbölentien liikennemäärä vuonna 2020 Kehä III:n rampin pohjoispuolella
oli 5 000 ja eteläpuolella 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kehä III:n liikennemäärä
suunnittelualueen kohdalla vuonna 2020 oli 35 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Muu-
ralantien liikennemäärä vuonna 2020 oli Vanhan Muuralantien liittymästä etelään 3
200 ja pohjoiseen 4 400 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa liikennemäärien on ennus-
tettu olevan vuonna 2050 Gumbölentiellä 10 500, Kehä III:lla 53 500 ja Muuralantiellä
9 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kuva. Alueen sijainti ajoneuvo- ja raideliikenteen tavoiteverkossa.



14 (23)

Jalankulku ja pyöräily

Suunnittelualueella on hyvä jalankulun ja pyöräilyn verkko ja esimerkiksi Espoon kes-
kuksen palvelut löytyvät noin 2,5 kilometrin päästä jalankulku- ja pyörätietä käyttäen.
Alueen katuverkossa sijaitsevien Gumbölentien, Muuralantien sekä niiden välisen
Vanhan Muuralantien varressa kulkee yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Vanhan Muu-
ralantien varressa jalankulku- ja pyörätie vaihtaa puolta Kehä III:n ylittävän sillan jäl-
keen. Myös kaikkien Vanhaan Muuralantiehen yhdistyvien tonttikatujen varsilla on ja-
lankulku- ja pyörätie.

Kuva. Alueen sijainti kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkossa.
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Sisäinen liikenne ja pysäköinti

Korttelialueen sisäinen liikenne on järjestetty tonttiliittymästä Vanhalta Muuralantieltä.
Vanhalle Muuralantielle pääsee sekä idästä Muuralantieltä tai lännestä Gumbölen-
tieltä. Kehä III:n sijainti aivan suunnittelualueen vieressä takaa alueelle myös erin-
omaiset ajoneuvoliikenteen alueelliset kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle ja sen tie-
ja katuverkkoon.

Pysäköinti on järjestetty tontilla maantasopaikoin. Vanhan Muuralantien varressa ei
ole kadunvarsipysäköintiä tai muuta yleiselle pysäköinnille varattua aluetta. Lähimmät
yleisen pysäköinnin paikat löytyvät Rintamäentanhualta kadunvarsipysäköinnillä to-
teutettuna.

Kuva. Yleinen pysäköinti alueen läheisyydessä.
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Joukkoliikenne

Alueella on kohtalainen joukkoliikenteen tarjonta. Suunnittelualueeseen rajautuvalla
Vanhalla Muuralantiellä ei ole joukkoliikennettä, mutta lähin pysäkki (Vanha Muura-
lantie) sijaitsee vajaan 200 metrin päässä Rintamaantien varrella alueen luoteispuo-
lella. Vanha Muuralantie -pysäkkiä liikennöi linja 241 ja sen variaatio 241V (Vanha
Muuralantie – Espoon keskus). Kyseinen pysäkki toimii myös linjojen 241 ja 241V
päätepysäkkinä. Gumbölentiellä noin 400 metrin päässä on myös Rintamäentahnuan
pysäkkipari, jota liikennöi linjan 241(V) lisäksi myös linja 243 (Veikkola – Espoon kes-
kus). Espoon keskuksen asema on noin 2,5 kilometrin päässä.

Liikenneturvallisuus

Alueen liikenneverkolla on sattunut vuosina 2009–2019 12 liikenneonnettomuutta,
joista 11 tapahtui Gumbölentiellä tai sille risteävissä liittymissä ja yksi Vanhalla Muu-
ralantiellä. Gumbölentien onnettomuustyypit olivat suistumisia kaarteessa, kääntymi-
siä toisen ajoneuvon eteen ja peuraonnettomuuksia. Vanhan Muuralantien onnetto-
muus oli kahden mopon keskinäinen peräänajo-onnettomuus. Kehä III:lla sattuneita
onnettomuuksia ei otettu näihin laskuihin mukaan.

Kymmenen vuoden aikana liikenneverkolla on siis sattunut 12 onnettomuutta, joiden
voidaan katsoa johtuneen huolimattomuudesta tai liian kovasta tilannenopeudesta.
Alueen liikenneverkko ei siis ole normaalia katu- ja tieympäristöä vaarallisempi.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella on valmis kunnallistekniikka. Kiinteistölle on liitetty vesi-, jätevesi-, hulevesi-.
maalämpö-, sähkö- ja tietoliikenneyhteydet.

2.2.4. Luonnonolosuhteet

Pikkukoulu on voimakkaasti kulttuurivaikutteinen alue, sillä alueella on ollut koulura-
kennus ja sen läheisyydessä myös muita rakennuksia ja maatalousaluetta yli sadan
vuoden ajan. Selvitysalueen elinympäristöt ovat kasvillisuuden ja lajiston osalta ta-
vanomaisia. Alueelta laaditun luontoselvityksen (Luontotieto Keiron Oy, 2020) perus-
teella alueella ei sijaitse luonnonsuojelulailla suojeltuja kohteita tai paikallisesti arvok-
kaita kohteita. Vanhan Muuralantien varrella, kaavamuutosalueen länsireunassa kas-
vaa kuitenkin kaksi maisemallisesti merkittävää, luonnon monimuotoisuutta tukevaa
tammea, joita suositellaan säilytettäviksi. Alueella olevalla niityllä ja kehittymässä ole-
valla metsävaahteravaltaisella lehdolla on myös luontoarvoja, mutta selvityksen mu-
kaan niiden säilyttäminen ei ole välttämätöntä.

2.2.5. Suojelukohteet

Kaava-alueella sijaitsee suojeltava rakennus, joka on huomioitu asemakaavassa.
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2.2.6. Ympäristön häiriötekijät

Korttelin suurin ympäristön häiriötekijä on Kehä III:lta kantautuva liikenteen melu, joka
on nykytilanteessa lähes koko korttelissa 55–60 dB:n meluvyöhykkeellä. Tontin kaak-
koiskulmalla melu on 60–65 dB ja pienellä osalla länsipuolta 50–55 dB.

3. Asemakaavan tavoitteet

3.1. Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa liike- ja toimistorakennukset
sekä teollisuus- ja varastorakennukset korttelissa. Tavoitteena on samalla mahdollis-
taa korttelialueella vuokralla olevan toimijan liiketoiminta.

Yksityinen taho pitää rakennuksen ylläpitoa ja kunnostusta yllä, joka on vanhan ra-
kennuksen onnistunutta uusiokäyttöä, sillä tyhjillään olevat rakennukset saattavat vä-
hitellen rapistua kunnostuskelvottomaksi ja ovat myös alttiita ilkivallalle.

Asemakaava vastaa maakuntakaavallisia sekä yleiskaavallisia tavoitteita maankäytön
kehittämisestä. Asemakaavalla kehitetään olemassa olevaa aluetta ja tuetaan kau-
pungin tavoitteita yhdyskunta- ja kaupunkirakenteen tiivistämisestä, ottaen huomioon
alueen nykyinen luonne.

3.2. Osallisten tavoitteet

Asukasmielipiteet:

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRA 30 §:n mukai-
sesti 10.2.–10.3.2020. Aineistosta jätettiin yksi mielipide ja kaksi lausuntoa. Mielipi-
teen jättänyt vastusti asemakaavan muutosta, koska se ei sopisi alueen käyttötarkoi-
tukseen. Lausunnoissa todettiin, että kantaa otetaan tarkemmin vaikutuksista säh-
könjakelun kannalta ehdotusvaiheessa sekä vesijohtoja ja viemäreitä varten tulee
asemakaavaan merkitä johtokuja ja kaavamääräykset.

4. Asemakaavan kuvaus

4.1. Yleisperustelu ja kuvaus

Asemakaavan muutos koskee korttelin 71036 tonttia 1, jonka pinta-ala on 8 728 m²,
josta noin 2 400 m2 on vuokra-aluetta.

Asemakaavan muutoksella suunnittelualueen käyttötarkoitus muuttuu yleisten raken-
nusten korttelialueesta (Y-k) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-1). Nykyi-
sessä voimassa olevassa asemakaavassa sijaitsee myös toinen suojeltava rakennus
-merkintä, joka poistetaan tarpeettomana, sillä rakennus on purettu. Entinen Gumbö-
len koulu ja nykyinen toimistorakennus suojellaan päivitetyllä



18 (23)

asemakaavamääräyksellä. Alueen kokonaisrakennusoikeudeksi tulee 2 000 k-m2,
josta 180 k-m2 tulee suojellulle rakennukselle.

Lisäksi istutettavan alueen osaa muokataan sekä hulevesi- ja pysäköintimääräykset
päivitetään. Nykyisen voimajohtoa varten varatun alueen osan lisäksi kiinteistön itära-
jalle osoitetaan maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

4.2. Mitoitus

Kaava-alueen kokonaispinta-ala 8 728 m² eli noin 0,9 hehtaaria.

Kokonaiskerrosala on 2 000 k-m2.

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa noin 255 k-m2.

4.3. Kaavan mukainen rakennettu ympäristö

4.3.1. Maankäyttö

Korttelialueet

Toimitilarakennusten korttelialueelle (KTY-1) voidaan rakentaa toimisto- ja liikeraken-
nuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai
niiden yhdistelmiä.

Rakentamisen tapaa ohjataan kaavamääräyksillä. Suojeltua rakennusta (sr) ei saa
purkaa. Korjaus- ja muutostöiden tulee olla rakennuksen arvoihin sopivia. Rakennuk-
seen kohdistuvista toimenpiteistä on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa. Uu-
disrakennukset on sovitettava suojellun rakennuksen pihapiiriin rakennuksen muo-
don, materiaalien ja värityksen avulla.

Suunnittelualueella on voimajohtoa varten varatun alueen osan lisäksi maanalaista
johtoa varten varattu alueen osa. Johtokuja-alueelle ei saa sijoittaa kiinteistä eikä ras-
kaita rakenteita eikä istuttaa puita tai pensaita. Puilla ja pensailla istutettavan alueen
osassa sijaitsee alueen osa (s-1), jolla olevat maisemallisesti merkittävät puut tulee
säilyttää. Kaivuutyöt alueella tulee tehdä siten, että puiden juuristot vahingoittuvat
mahdollisimman vähän.

Piha-alueilla hulevesien hallinnassa tulee suosia hyötykäyttö- ja haihdutusratkaisuja
ohjaamalla hulevesiä istutuksille, biosuodatusalueille ja/tai hulevesirakenteisiin. Pihan
pinnoitteissa tulee suosia vettä läpäiseviä pintoja. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta
tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että hulevesipainanteiden, -altaiden tai
-säiliöiden viivytystilavuuden tulee olla 1 m3 jokaista 100 m2 kohden. Hulevesipainan-
teiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä viivytystilavuuden osalta 12–24 tunnin
kuluessa täyttymisestään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto.
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Ajoneuvoliikenne

Suunnittelualuetta ympäröivälle katuverkolle ei ole tiedossa muutoksia. Ajoneuvolii-
kenne tulee myös tulevaisuudessa käyttämään Vanhaa Muuralantietä ja sille johtavia
Gumbölentietä ja Muuralantietä. Ajoneuvoliittymään tai sen sijaintiin ei ole tiedossa
suuria muutoksia. Liittymän tarkka paikka tulee varmistumaan suunnittelun edetessä.

         Jalankulku ja pyöräily

Myös jalankulun ja pyöräilyn reitit tulevat säilymään kutakuinkin ennallaan. Pyöräilyn
tavoiteverkossa vuodelle 2050 Gumbölentien varteen on osoitettu pyöräilyn pääreitti.

         Sisäinen liikenne ja pysäköinti

Korttelin sisäinen liikenne tulee tukeutumaan nykytilanteen mukaisesti Vanhan Muu-
ralantien ajoneuvoliittymään, joka toteutuu likimain nykyiseen paikkaan.

Korttelin pysäköinti järjestetään tontin sisällä maantasopysäköintinä. Koska kortteliin
tullaan osoittamaan liike- ja toimistorakentamista, tulee korttelin liikennetuotos lisään-
tymään hieman. Piha-alueen mitoituksessa tulee huomioida mahdolliset kuorma-au-
tot sekä niiden vaatimat kääntymistilat.

Autopaikkoja on rakennettava vähintään:

· Liiketilat 1 ap / 60 k-m²

· Toimistotilat 1 ap / 50 k-m²

· Varastotilat 1 ap / 200 k-m²

Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään:

· Liike- ja toimistotilat 1 pp / 50 k-m²

· Varastotilat 1 pp / 200 k-m²

Puolet polkupyöräpaikoista toteutettava lukittuina ja katoksellisina.

Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole yleistä pysäköintiä. Lähin kadunvarsi-
pysäköinti on Gumbölentien toisella puolella Rintamäentanhuan varrella. Vanhan
Muuralantien katualueen leveys mahdollistaa paikoitellen kadunvarsipysäköinnin ra-
kentamisen.

         Joukkoliikenne

Joukkoliikenteeseen ei ole tiedossa muutoksia.

4.3.2. Palvelut

Asemakaavalla ei ole vaikutusta lähialueen palveluihin.
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4.3.3. Yhdyskuntatekninen huolto

Asemakaavan muutos tukeutuu olemassa oleviin yhdyskuntateknisiin verkostoihin.

4.3.4. Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

Alue on maastonmuodoiltaan melko epätasainen, sillä korkeus laskee noin +34 met-
ristä merenpinnan yläpuolelta useita metrejä suojaviheraluetta kohti mennessä. Maa-
perä on pääosin moreenia (oranssi väri alla olevassa kuvassa) tai moreenia, joka si-
sältää silttiä ja savea (raidat kuvassa). Suunnittelualueen keskellä on hieman kalliota
(punainen väri kuvassa). Maaperä on pääosin normaalisti rakennettavaa (rakennetta-
vuusluokka 2) ja pieneltä osin vaikeasti rakennettavaa rinnemaastoa (3B).

Kuva: Ote maaperäkartasta. Lähde: Espoon kaupunki (8/2021).

4.4. Kaavan mukainen luonnonympäristö

Kaava-alueen reunoilla velvoitetaan istuttamaan/säilyttämään puista ja pensaista
muodostuva vihervyöhyke. Vyöhykkeellä on merkitystä, paitsi ekologisena yhteytenä,
myös laajan laaksoalueen maisemallisena reunavyöhykkeenä.

4.5. Kaavan mukaiset suojelukohteet

Kaava-alueen lounaiskulmassa, Vanhan Muuralantien varrella kasvavat maisemalli-
sesti merkittävät tammet suojellaan kaavassa merkinnällä s-1. Eteläpäädyssä, Van-
han Muuralantien varrella sijaitsee suojeltava rakennus, joka on huomioitu asema-
kaavassa merkinnällä sr.
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4.6. Ympäristön häiriötekijät

Suunnittelualue on lähes kokonaisuudessaan melualueella. Kaavan käyttötarkoitus
KTY-1 mahdollistaa tontille vain toimintoja, joiden piha- ja oleskelualueita ei tarvitse
suojata liikennemelua vastaan. Kiinteistölle kohdistuu vuoden 2017 liikennetiedoilla
melua korkeimmillaan 60–65 dB.

Kehä III:n liikennemäärä vuonna 2020 oli 35 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuoteen
2050 mennessä Kehä III:lla on arvioitu olevan noin 53 500 ajoneuvoa vuorokau-
dessa.

Liikenteen kasvun ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan kaavan mukaiseen käyttötarkoi-
tukseen (liike- ja toimistotilat), koska niihin sovelletaan päiväajan sisätilojen ohjearvoa
45 dB. Tämä tarkoittaisi, että julkisivuun kohdistuvan melun tulisi olla yli 75 dB, eikä
ennusteen mukainen liikennemäärä riitä kyseisen tasoista melua aiheuttamaan.

4.7. Nimistö

Asemakaavan muutoksella ei synny uutta nimistöä.

5. Asemakaavaratkaisun vaikutukset

Asemakaavan muutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ym-
päristöön ovat vähäiset. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan luvussa kolme
asetettuja tavoitteita.

5.1. Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Asemakaavan käyttötarkoituksen mukainen toiminta tulee lisäämään liikennettä nyky-
tilanteesta, mutta muutos on niin vähäinen, ettei sillä ole vaikutusta alueen liikenne-
verkon toimivuuteen tai turvallisuuteen.

5.2. Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Asemakaavan suunnitteluratkaisut säilyvät luonnon ja maiseman kannalta pääosin
voimassa olevan asemakaavan ratkaisujen mukaisina. Kaavalla kuitenkin suojellaan
kaksi maisemallisesti merkittävää tammea ja lisätään puin ja pensain istutettavaa
vyöhykettä myös Vanhan Muuralantien varteen. Kaavassa määrätään myös huleve-
sien hallinnasta, joten niiden näkökulmasta tilanne tulee paranemaan kaavaratkaisun
myötä.

6. Asemakaavan toteutus

6.1. Rakentamisaikataulu

Asemakaavan mukainen rakentaminen tulee mahdolliseksi asemakaavan muutoksen
saatua lainvoiman.
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6.2. Toteuttamis- ja soveltamisohjeet

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet sisältyvät kaavamääräyksiin.

6.3. Toteutuksen seuranta

Kaavan toteutumista rakennuspaikkojen osalta valvovat kaupungin rakennusvalvon-
taviranomaiset.

7. Suunnittelun vaiheet

7.1. Suunnittelua koskevat päätökset

Sopimukset

Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimusta.

7.2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtä-
villä MRA 30 §:n mukaisesti 10.2.2020–10.3.2020. Osallisilla oli mahdollisuus lausua
mielipiteensä 10.3.2020 mennessä. Suunnitelmasta jätettiin yksi mielipide ja kaksi
lausuntoa.

7.3. Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Suunnittelu

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta
on vastannut asemakaavainsinöörit Matias Rajala ja Johanna Nuotio. Suunnittelussa
on ollut mukana myös suunnitteluinsinöörit Markus Pasanen ja Kati Kinnunen sekä
maisema-arkkitehti Katariina Peltola.

7.4. Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus

- 14.2.2019 asemakaavan muutoshakemus saapui.

- 27.1.2020 asemakaavapäällikkö päätti osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtäville asettamisesta.

- 10.2.–10.3.2020 osallisilla oli mahdollisuus mielipiteen lausumiseen MRA 30
§:n mukaisesti.
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ESPOON KAUPUNKI

KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS

Matias Rajala
Asemakaavainsinööri

Ossi Keränen
Asemakaavapäällikkö
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