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LIITTEET:
Liite 1
Liite 2

Seurantalomake, lisätään hyväksymisvaiheessa
Havainnekuva

Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista
Suunnitteluaineistoon kuuluu asemakaavan muutos (kartta) ja selostus liitteineen.
Kaavan valmistelussa on hyödynnetty seuraavia selvityksiä ja suunnitelmia:
- Tuomarilan VPK – asemakaavan viitesuunnitelmat, Lundén Architecture
Company, 15.1.2020
- Tuomarilan VPK, Yhteiskäyttöautoselvitys, Lehto Asunnot Oy ja CarDen Oy,
16.12.2019
- Tuomarilan VPK:n palokunnantalo – maaperän haitta-ainetutkimus, FCG
suunnittelu ja tekniikka Oy, 16.12.2019
- Tuomarilan VPK-talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtitoimisto Schulman
Oy, 2015
- Tuomarilan VPK:n talo, korjaustarveselvitys, Vahanen Oy, 25.4.2014
- Tuomarila katusuunnitelmat, Ramboll Oy, 17.3.2014
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1

TIIVISTELMÄ

1.1

Alueen nykytila
Suunnittelualue sijoittuu Tuomarilan asuinalueelle, noin puolitoista kilometriä
Espoon keskuksesta itään. Alue sijoittuu kerrostalovaltaisen Tuomarilan rautatieaseman asemanseudun sekä erityisesti kaakkoon levittäytyvän laajan pientaloalueen väliin. Suunnittelualuetta lähinnä olevat asuinkerrostalot sijaitsevat
Palotien ja Kaksoiskiventien risteysalueen länsipuolella sekä Kaksoiskiventien
pohjoispuolella. Lähimmät pientalot sijaitsevat suunnittelualueen itä- ja eteläpuolella, tonttien rajautuessa osin suunnittelualueeseen.
Suunnittelualueen tontilla sijaitsee vuonna 1950 valmistunut Tuomarilan VPK:n
rakennus. Rakennus toimi pitkään Tuomarilan VPK:n toimipisteenä, mutta rakennuksessa on vapaapalokunnan lisäksi toiminut vuosien saatossa myös
useita muita toimijoita. Rakennuksesta on tehty rakennushistoriaselvitys ja korjaustarveselvitys, joka osoittaa rakennuksen päässeen huonoon kuntoon ja
vaativan mittavaa kunnostamista. Rakennuksen nykyiset tilaratkaisut eivät palvele tämän päivän vapaapalokuntatoimintaa ja sen vaatimuksia, eikä tarvittavien tilojen toteuttaminen rakennukseen ei ole mahdollista ilman laajoja rakenteellisia ja julkisivullisia muutoksia. Tuomarilan VPK on ilmoittanut, että yhdistyksellä ei ole varoja rakennuksen täysimittaiseen peruskorjaukseen.
Olemassa oleva rakennus sijoittuu tontin eteläosaan Palotien varteen. Suunnittelualueen nykyinen tonttiliittymä sijaitsee Palotiellä ja pysäköinti on järjestetty
maantasossa tontin pohjoisosassa. Tontilla kasvaa jonkin verran täysikasvuista
puustoa, lisäksi tontin itäreunalla on pieni kumpare, jossa kallioperä on pinnassa. Tontilla ei kuitenkaan ole erityisiä suojeltavia luontoarvoja.

1.2

Asemakaavan sisältö ja mitoitus
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinrakentamisen lisääminen
Tuomarilan aseman läheisyyteen. Suunnittelualueella nykyisin sijaitsevan
VPK:n talon säilyttämiselle ei nähdä edellytyksiä sen huonon kunnon ja tilajärjestyksen vuoksi.
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 3 246 m². Korttelin 40306 tontti 1 muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja sille osoitetaan rakennusoikeutta 2 200 kerrosneliömetriä (k-m²) kerrosluvun ollessa IV Asemakaavan
muutoksen myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 577 k-m².

1.3

Suunnittelun vaiheet
Asemakaavan muutoksen laatiminen on käynnistetty maanomistajan
20.11.2014 kirjatun hakemuksen perusteella. Maanomistajan yhteistyökumppanin vaihtuessa hakemus on uudistettu 4.6.2019. Kaavan vireilletulosta on kuulutettu 25.5.2016.
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 30.5. – 29.6.2016. Nähtävilläolon aikana jätettiin 62 kirjallista mielipidettä
ja yksi lausunto. Esitettyä rakennusoikeutta ja kerroslukuja pidettiin liian korkeina. Mielipiteissä tuotiin esille myös huolia esitetyn suunnitelman liikenneturvallisuudesta ja pysäköintialueiden riittämättömyydestä.
Espoon kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että VPK -taloon liittyy merkittäviä paikallishistoriallisia ja alueen identiteettiin liittyviä arvoja ja pitää rakennuksen purkamista valitettavana.
Kaavamuutoksesta järjestettiin kaavoittajan tapaaminen 8.6.2016 Entressen
kirjastossa. Paikalle saapuneet asukkaat esittivät tapaamisessa runsaasti kysymyksiä, joihin olivat vastaamassa sekä Espoon kaupungin edustus, kaavamuutosta hakeneen hankkeen edustus sekä VPK:n edustus. Asukkaat jättivät mielipiteitään myös paikalla olleisiin karttoihin. Asukkaat esittivät samanlaisia asioita
ja huolenaiheita kuin jätetyissä mielipiteissä.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen maanomistajan
yhteistyökumppani kaavahankkeessa vaihtui ja tontille laadittuja suunnitelmia
muutettiin monelta osalta. Kaavaehdotuksessa rakennusoikeutta ja kerroslukua
on laskettu, rakennusoikeuden ollessa nyt 2 200 k-m² ja kerrosluvun IV. Pysäköinti on osoitettu kahden kerroksen sijasta maantasoon.
2

LÄHTÖKOHDAT

2.1

Suunnittelutilanne

2.1.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskee kohta:
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle
sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla
kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. (VAT päätös 14.12.2017)
Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista osoittamalla täydennysrakentamista, joka tukeutuu olemassa olevaan
rakenteeseen ja on joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.

2.1.2

Maakuntakaava
Voimassa olevat:
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää
kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen
periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä
vuonna 2007.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan
maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman keväällä 2016.
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä alue on osoitettu
taajamatoimintojen alueeksi. Alue on Helsinki – Turku-pääratayhteyden vaikutusaluetta.
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Kuva: Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä.

Vireillä oleva:
Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat,
jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava
korvaa nyt voimassa olevat Uudenmaan ja entisen Itä-Uudenmaan alueen
maakuntakaavat. Uusimaa-kaavan luonnos oli julkisesti nähtävillä
8.10.−9.11.2018.
2.1.3

Yleiskaava
Voimassa olevat:
Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I
Kaava-alue käsittää pääosan kahdesta pohjoisimmasta suuralueesta. Kaava
sai lainvoiman vuonna 1997.
Yleiskaavassa alue on varattu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK). Alue
varataan ensisijaisesti asuinkerrostaloille. Alueella sallitaan lisäksi työtilojen
rakentaminen edellyttäen, että ne eivät aiheuta haittaa asumiselle.

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta.
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Vireillä olevat:
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava
Yleiskaava-alue käsittää kokonaisuudessasan Espoon pohjoisosien yleiskaavan osan I voimassa olevan alueen. Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 3.4. 3.5.2018. Yleiskaavaluonnoksessa suunnittelualue sijoittuu keskustatoimintojen
ja asuntovaltaisen alueen (A1) rajalle.
Nyt laadittu asemakaavan muutos on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.
2.1.4

Asemakaava
Alueella on voimassa Tuomarila I, alue 611100, asemakaava (vahvistettu
30.1.1981). Korttelin 40306 tontti 1 on asemakaavassa osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL), jolla suurin sallittu kerrosluku on III ja tehokkuus e=0.50. Rakennuksiin saa sijoittaa asuinhuoneistoja vain kiinteistön
hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Lasten leikkitilaa on rakennettava vähintään 10 m² asuntoa kohti. Autopaikkoja tulee rakentaa 1 /
liike- ja työtilojen 50 m² kohden. Tontin itälaita on osoitettu istutettavaksi.

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta.

2.1.5

Rakennusjärjestys
Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112).
Rakennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012.

2.1.6

Tonttijako
Asemakaava-alueelle on laadittu tonttijako 11.5.1982 (tunnus 40306).Tontti on
rekisteröity 16.2.1995.
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2.1.7

Muut suunnitelmat ja selvitykset
Tuomarilan VPK – asemakaavan viitesuunnitelmat, Lundén Architecture
Company, 15.1.2020
Korttelialueelle on laadittu viitesuunnitelma, jonka pohjalta kaavaehdotus on
laadittu. Viitesuunnitelmassa esitetään alustavat rakennussuunnitelmat.
Tuomarilan VPK, Yhteiskäyttöautoselvitys, Lehto Asunnot Oy ja CarDen
Oy, 16.12.2019
Selvityksessä on esitetty yhteiskäyttöautojen palveluperiaate sekä kaavakohteessa mahdolliset yhteiskäyttöautojen järjestämismallit.
Tuomarilan VPK:n palokunnantalo – maaperän haitta-ainetutkimus, FCG
suunnittelu ja tekniikka Oy, 16.12.2019
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mahdollinen haitta-aineiden esiintyminen
kohteen maaperässä sekä tulosten perusteella arvioida maaperän puhdistustarve.
Näytteistä tehtyjen laboratorioanalyysien perusteella tarve maaperän kunnostustoimenpiteille on olemassa. Tulevan rakentamisen yhteydessä kohonneet
haitta-ainepitoisuudet voidaan poistaa maaperästä, jolloin haitta-aineista ei aiheudu merkittävää riskiä tulevassa käytössä.
Tuomarilan VPK-talo, rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2015
Selvitys on laadittu tilanteessa, jossa nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa ja
sen tilalle ollaan suunnittelemassa asuinkerrostaloa. Selvityksessä tuodaan
esiin rakennuksen vaiheet sekä ulkoasun ja sisätilojen ominaispiirteet.
Tuomarilan VPK:n talo, korjaustarveselvitys, Vahanen Oy, 25.4.2014
Tutkimuksen tavoitteena on ollut arvioida pintapuolisen kartoituksen ja katselmuksen perusteella rakennuksen korjaustarvetta, jotta rakennus voidaan ottaa
uudelleen käyttöön tai suositellaan tarvittavia jatkotutkimuksia.
Selvityksessä on tuotu esiin useita korjauksen tarpeessa olevia rakenteita ja
korjausten kustannusarviot.
Tuomarila katusuunnitelmat, Ramboll Oy, 17.3.2014
Suunnittelualueen ympäristöön on laadittu uudet katusuunnitelmat, joissa sekä
Palotien eteläpuolelle että Kaksoiskiventien pohjoispuolelle osoitettu 3,0 metriä
leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Kaksoiskiventien osalta tämä tarkoittaa
sitä, että oleva jalkakäytävä poistuu ja muuttuu hieman nykyistä leveämmäksi
yhdistetyksi jalankulku- ja pyörätieksi. Lisäksi nykyiset kadunvarsipaikat Kaksoiskiventien ja Palotien varresta on esitetty poistettavaksi tulevaisuudessa kadunparantamisen yhteydessä.

2.1.8

Pohjakartta
Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen
laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset.
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2.2

Selvitys alueesta

2.2.1

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijoittuu Tuomarilan asuinalueelle, noin puolitoista kilometriä
Espoon keskuksesta itään. Tuomarilan asemalle on matkaa noin 200 metriä.
Asemakaavan muutos käsittää korttelin 40306 tontin 1.
Suunnittelualue sijoittuu kerrostalovaltaisen Tuomarilan rautatieaseman asemanseudun sekä erityisesti kaakkoon levittäytyvän laajan pientaloalueen väliin.
Suunnittelualuetta lähinnä olevat asuinkerrostalot sijaitsevat Palotien ja Kaksoiskiventien risteysalueen länsipuolella sekä Kaksoiskiventien pohjoispuolella.
Lähimmät pientalot sijaitsevat suunnittelualueen itä- ja eteläpuolella, tonttien
rajautuessa osin suunnittelualueeseen.

2.2.2

Maanomistus
Suunnittelualueen tontin omistaa Tuomarilan Vapaaehtoinen Palokunta Domsby Frivilliga Brandkår r.y. Alueesta on tehty kiinteistökaupan esisopimus
Lehto Asunnot Oy:n kanssa.

2.2.3

Rakennettu ympäristö
Maankäyttö ja kaupunkikuva
Suunnittelualueen tontilla sijaitsee vuonna 1950 valmistunut Tuomarilan VPK:n
rakennus. Olemassa oleva rakennus sijoittuu tontin eteläosaan Palotien varteen. Rakennus toimi pitkään Tuomarilan VPK:n toimipisteenä, mutta rakennuksessa on vapaapalokunnan lisäksi toiminut vuosien saatossa myös useita
muita toimijoita.
Rakennuksesta on tehty rakennushistoriaselvitys ja korjaustarveselvitys, joka
osoittaa rakennuksen päässeen huonoon kuntoon ja vaativan mittavaa kunnostamista. Rakennuksen nykyiset tilaratkaisut eivät palvele tämän päivän vapaapalo-kuntatoimintaa ja sen vaatimuksia, eikä tarvittavien tilojen toteuttaminen
rakennukseen ei ole mahdollista ilman laajoja rakenteellisia ja julkisivullisia
muutoksia. Tuomarilan VPK on ilmoittanut, että yhdistyksellä ei ole varoja rakennuksen täysimittaiseen peruskorjaukseen.
Liikenne
Ajoneuvoliikenne
Suunnittelualue sijaitsee Tuomarilassa Palotien ja Kaksoiskiventien risteyksessä. Kulku suunnittelualueelle tapahtuu pohjoisesta Tuomarilantien, lännestä
Suvelantien tai etelästä Pitkännotkontien kautta. Kaikki kolme edellä mainittua
katua ovat alueellisia kokoojakatuja.
Alueen pohjoispuolella, Tuomarilantiellä liikennemäärä on noin 15 000 (v.2018)
ajoneuvoa vuorokaudessa. Pitkännotkontiellä alueen eteläpuolella sen sijaan
kulkee noin 2 700 (v.2018) ajoneuvoa vuorokaudessa. Tuomarilankadulla alueen luoteisosassa liikennemäärä on noin 4 400 (v.2018).
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Kuva: Suunnittelualueen sijainti ajoneuvo- ja raideliikenteen tavoiteverkossa.

Jalankulku ja pyöräily
Alueen jalankulku- ja pyöräilyverkosto on kohtuullinen. Kaava-alueen pohjoispuolisen Kaksoiskiventien varressa kulkee jalkakäytävä ja eteläpuolisen Palotien varressa yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Palotie muuttuu pohjoisosassa
Tuomarilankaduksi, jossa yhdistetty jalankulku- ja pyörätie kulkee molemmin
puolin ajorataa. Tuomarilantien eteläpuolella on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie.
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Kuva: Ote pääkaupunkiseudun pyöräilykartasta.

Kuva: Suunnittelualueen sijainti jalankulun ja pyöräilyn tavoiteverkossa.
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Sisäinen liikenne ja pysäköinti
Suunnittelualueen nykyinen tonttiliittymä sijaitsee Palotiellä. Pysäköinti on järjestetty maantasossa tontilla.
Yleistä kadunvarsipysäköintiä on tällä hetkellä sekä Kaksoiskiventien että Palotien varressa. Kadunvarsipaikat ovat aivan suunnittelualueen vieressä Kaksoiskiventiellä (4 kpl) ja Palotiellä (10kpl). Lähin yleinen pysäköintialue on Tuomarilan asemalla.
Kaksoiskiventien ja Palotien sisältävien uusien katusuunnitelmien (Ramboll
2014) mukaan nykyiset kadunvarsipaikat Kaksoiskiventien ja Palotien varresta
on esitetty poistettavaksi tulevaisuudessa kadunparantamisen yhteydessä.

Kuva: Yleinen pysäköinti suunnittelualueen liikenneverkolla.

Julkinen liikenne / Joukkoliikenne
Suunnittelualue sijaitsee noin 200 metrin päässä Tuomarilan asemasta, jolla
pysähtyvät pääkaupunkiseudun lähijunat Leppävaaran/Helsingin sekä Kauklahden/Kirkkonummen suuntiin.
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Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat alueen pohjoispuolella Tuomarilantien varressa. Pysäkkiä liikennöivät linjat 118 (Tapiola (M) – Kauklahti), 213/N (Kamppi
– Kauklahti).
Liikenneturvallisuus

Kuva: Suunnittelualueen ympäristössä sattuneet onnettomuudet vuosien 2008 –
2018 välillä (Destia, iLiitu 2019).

Yllä olevassa kuvassa on rajattu alue, jossa näkyy suunnittelualueen ympäristössä sattuneet liikenneonnettomuudet viimeisen 10 vuoden ajalta (2008 –
2018).
Onnettomuuksia on sattunut 10 vuoden aikavälillä 14 kappaletta. Onnettomuuksista yli puolet eli 8 kappaletta tapahtui Tuomarilantien ja Tuomarilankadun liittymässä. Muut 7 onnettomuutta jakaantuivat tasaisesti valitun rajauksen
mukaiselle alueelle.
Suurin osa onnettomuuksista oli auton ja polkupyörän välisiä risteämisonnettomuuksia tai toisen ajoneuvon kanssa tapahtuneita kohtaamisonnettomuuksia
Tuomarilantien ja Tuomarilankadun liittymässä.
Ottaen huomioon onnettomuustyypit, niiden sijainnit sekä onnettomuustiheys
(14 kpl / 10 vuotta), voidaan katsoa, ettei kaavamuutos tule lisäämään onnettomuusriskiä alueen katuverkossa.
Palvelut
Tuomarilan kouluun ja päiväkotiin on matkaa alle puoli kilometriä. Alle kilometrin etäisyydellä on lisäksi useita muita päivähoitopaikkoja. Sosiaali- ja terveyspalvelut sijaitsevat noin puolentoista kilometrin päässä Espoon keskuksessa.
Lähimmät päivittäistavarakaupat sijaitsevat alle kilometrin etäisyydellä Suvelassa ja Tuomarilassa. Muut kaupalliset palvelut keskittyvät Espoon keskukseen.
Yhdyskuntatekninen huolto
Alue kuuluu kaupungin kunnallistekniikan piiriin. Pääosa johto- ja putkilinjoista
sijoittuu katujen ja kevyen liikenteen väylien yhteyteen. Jätevesilinja ylittää tontin kulman Kaksoiskiventien ja Palotien risteyksessä.
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2.2.4

Luonnonolosuhteet
Alue on maaperältään pääosin alle 3 metrin siltti- ja savikerroksen peittämää
moreenia. Tontin itälaidassa on pieni avokallioalue, joka jatkuu tontin ulkopuolella. Tontin korkeustasot vaihtelevat +21.8…30.5 mpy välillä. Tontti kuuluu rakennettavuusluokkaan 2, eli normaalisti rakennettavat alueet.
Kaavamuutosalueella ei ole erityisiä luontoarvoja tai luonnontilaisia alueita.
Tontin luoteisrajalla Kaksoiskiventietä vasten on täysikasvuinen mutta osin
huonokuntoinen kuusirivi. Tontilla on yksittäisiä näyttäviä puita, kuten mäntyjä.
Pilaantuneet maat
Suunnittelualueesta tehdyn haitta-ainetutkimuksen perusteella alueen pinta- ja
täyttömaakerroksessa todettiin yhdessä pisteessä ylemmän ohjearvon ylittävä
pitoisuus sinkkiä. Lisäksi kahdessa tutkimuspisteessä kiinteistön keski- ja koillisosan alueilla todettiin kynnysarvon ylittävää, mutta alemman ohjearvon alittavaa arseenipitoisuutta.
Viitearvovertailun perusteella maaperän haitta-ainepitoisuudet voivat aiheuttaa
ympäristöhaittaa, mikäli alueen maaperää ei kunnosteta ja siellä suoriteta massavaihtoa. Tulevan rakentamisen yhteydessä haitta-aineita sisältävä pintamaaaines alueella tullaan vaihtamaan, jolloin haitta-aineista ei aiheudu merkittävää
riskiä tulevassa käytössä.

Kuva: Ote maaperäkartasta.

2.2.5

Ympäristön häiriötekijät
Kaavamuutosalueelle ei kohdistu ympäristön häiriötekijöitä. Alue rajautuu Kaksoiskiventien sekä Palotien väliin, joista Palotie on runsaammin liikennöity. Alueen vierestä ei kulje julkista liikennettä. Lähistöltä kulkevan junaradan tai kokoojakatu Tuomarilantien melu ei kantaudu kaavamuutosalueelle saakka häiriötä aiheuttavana.
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3

ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

3.1

Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä asuinrakentamista Tuomarilan
aseman välittömässä läheisyydessä muuttamalla liike- ja toimistorakennusten
korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi.
Kaupunkikuvallisena tavoitteena on toteuttaa laadukasta ja tehokasta asuinrakentamista lainvoimaisen yleiskaavan mukaisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä.
Kaavamuutoksen hakijan tavoitteet
Hakijan tavoitteena on korttelin 40306 tontin 1 muuttaminen asuinkerrostalojen
korttelialueeksi. Tavoitteena on myös korttelialueen tehokkuuden lisääminen
vastaamaan noin e=0.72 ja kerrosluku IV.

3.2

Osallisten tavoitteet ja asukasmielipiteet
MRA 30§
Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi 2.5.2016 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 30.5.–29.6.2016.
Nähtävilläoloaikana jätettiin yhteensä 62 kirjallista mielipidettä sekä yksi lausunto. Enemmistö mielipiteen jättäneistä vastusti osallistumis- ja arviointisuunnitelman viitesuunnitelmien mukaisia asuinkerrostaloja sekä esitettyjä liikenneja pysäköintiratkaisuja. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä tiedottamista pidettiin puutteellisina. Hanketta vastustettiin, koska tontille esitettyä
tehokkuutta ja rakennusten kerroslukuja pidettiin liian korkeina ja oltiin huolissaan liikenneturvallisuudesta ja pysäköintipaikkojen riittävyydestä. Osassa mielipiteissä toivottiin VPK:n taloa ja nykyistä kasvillisuutta säilytettäväksi, lisäksi
alueelle toivottiin palveluita.
Espoon kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että VPK -taloon liittyy merkittäviä paikallishistoriallisia ja alueen identiteettiin liittyviä arvoja ja pitää rakennuksen purkamista valitettavana.
Kaavamuutoksesta järjestettiin kaavoittajan tapaaminen 8.6.2016 Entressen
kirjastossa. Paikalle saapuneet asukkaat esittivät tapaamisessa runsaasti kysymyksiä, joihin olivat vastaamassa sekä Espoon kaupungin edustus, kaavamuutosta hakeneen hankkeen edustus sekä VPK:n edustus. Asukkaat jättivät mielipiteitään myös paikalla olleisiin karttoihin. Asukkaat esittivät samanlaisia asioita
ja huolenaiheita kuin jätetyissä mielipiteissä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen maanomistajan
kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen tehnyt rakennuttaja vaihtui ja kaavahankkeen viitesuunnitelmaa muutettiin.
Rakennusten esitettyä kerroslukua ja rakennusoikeutta on laskettu. Pysäköinti
on säilytetty pääosin samalla sijainnilla kuin aiemmassa viitesuunnitelmassa,
mutta tapahtuu laitoksen sijasta maantasossa. Pysäköintinormi kaava-alueelle
on mitoitettu kaupunginhallituksen hyväksymää Espoon pysäköintipaikkaohjetta apuna käyttäen.
VPK:n talon säilyttämiselle ei nähdä edellytyksiä sen huonon kunnon ja tilajärjestyksen vuoksi. Alueen itäosan kalliokumpare on osoitettu alueeksi, jolla maisemallisesti merkittävä puusto ja avokallio tulee säilyttää. Myös muuta korttelialueella kasvavaa maisemallisesti merkittävää puustoa tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan.
Kaavamuutos sekä siitä tiedottaminen ja osallistaminen on edennyt Espoon
kaupungin normaalin kaavaprosessin mukaisesti. Osallistumis- ja
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arviointisuunnitelmaan tehtiin kaksi teknistä korjausta sen hyväksymisen jälkeen. 21.6.2016 (1. täsmennys) sekä 17.10.2016. (2. täsmennys).
4

ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1

Yleisperustelu ja -kuvaus
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinrakentamisen lisääminen
Tuomarilan aseman läheisyyteen. Suunnittelualueella nykyisin sijaitsevan
VPK:n talon säilyttämiselle ei nähdä edellytyksiä sen huonon kunnon ja tilajärjestyksen vuoksi.
Uusi rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan rakenteeseen ja on joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. Muutos lisää asumista hyvän saavutettavuuden alueella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjelman (MAL) mukaisesti.

4.2

Mitoitus
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 3 246 m². Alueelle osoitettava rakennusoikeus on 2 200 k-m². Asemakaavan muutoksen myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 577 k-m².

4.3

Kaavan mukainen rakennettu ympäristö

4.3.1

Maankäyttö
Korttelialueet
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Korttelialueen rakennusala on sijoitettu Palotien suuntaisesti ja sille tulee muodostaa kaksi erillistä rakennusmassaa, joiden kerrosluku on enintään neljä (IV).
Rakennusoikeutta on osoitettu 2 200 k-m². Annetusta rakennusoikeudesta vähintään 35 k-m² tulee rakentaa katutason kerrokseen kadun tai aukion suuntaan avautuvana liike-, palvelu- tai työtilana. Työ-, palvelu- ja liiketiloja saa toteuttaa enintään 10 % kaavaan merkitystä rakennusoikeudesta, mikä tarkoittaa
220 k-m². Rakennuksiin tulee toteuttaa asukkaiden yhteistiloja vähintään noin 4
% kaavaan merkitystä rakennusoikeudesta, mikä tarkoittaa noin 88 k-m². Yhteistilat kuuluvat lisärakennusoikeuteen.
Viitesuunnitelmassa alueelle on esitetty puumoduulirakenteisia kerrostaloja,
joissa asunnot avautuvat Palotien ja piha-alueen suuntaan. Rakennukset muodostavat alueelle uuden ajallisen kerrostuman, joka pyrkii toimimaan välittävänä kappaleena kerrostaloalueen ja pientaloalueen välillä.
Rakennusten julkisivujen tulee olla korkeatasoiset ja detaljoinnin viimeisteltyä.
Julkisivujen yhtenäinen pituus saa olla enintään 23 metriä. Tätä pidempi julkisivu tulee porrastaa. Katutason julkisivut eivät saa antaa umpinaista vaikutelmaa.
Rakennus sijoittuu rinteeseen, joten on luontevaa, että rakennuksiin on sisäänkäynnit sekä katu- että pihatasolta.
Korttelialueen itälaidalla oleva kalliokumpare on osoitettu alueeksi, jolla maisemallisesti merkittävä puusto ja avokallio tulee säilyttää. Myös muuta korttelialueella kasvavaa maisemallisesti merkittävää puustoa tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Korttelialueen reunoille on osoitettu puilla ja pensailla istutettavaa aluetta, joka sovittaa uutta rakentamista viereisiin puustoisiin pientalotontteihin nähden. Korttelialueen leikkipaikka on ohjeellisena sijoitettu rakennusten läheisyyteen. Korttelialueella tulee huolehtia hulevesien viivytyksestä.
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Kuva: Näkymä Palotien ja Kaksoiskiventien risteyksestä.

4.3.2

Liikenne
Ajoneuvoliikenne
Asemakaavan muutoksessa ei esitetä muutoksia alueen katuverkkoon.
Kaavamuutosalueen liikennejärjestelyt tukeutuvat oleviin Kaksoiskiventien sekä
Palotien katualueisiin. Kaavan viitesuunnitelmassa ajoneuvoliikenne on ohjattu
tontille Kaksoiskiventien kautta, jolle osoitetaan uusi tonttiliittymä.
Uuden asuinkorttelin laskennallinen ajoneuvoliikenteen tuotos on noin 35
automatkaa vuorokaudessa, joka tarkoittaa alueen liikenneverkolle noin 70
ajoneuvoa lisää vuorokautta kohti.
Jalankulku ja pyöräily
Suunnittelualueen katuja koskevissa katusuunnitelmissa (Ramboll 2014) on
sekä Palotien eteläpuolelle että Kaksoiskiventien pohjoispuolelle osoitettu 3,0
metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Kaksoiskiventien osalta tämä
tarkoittaa sitä, että oleva jalkakäytävä poistuu ja muuttuu hieman nykyistä leveämmäksi yhdistetyksi jalankulku- ja pyörätieksi.
Katusuunnitelmissa on esitetty suojatieylitykset kaavamuutoskorttelin länsikulmaan sekä Palotieltä että Kaksoiskiventieltä. Jalankulkuyhteyksien jatkuvuuden
turvaamiseksi korttelialueen länsikulmaan suojateiden väliselle alueelle on
osoitettu yleiselle jalankululle varattu alueen osa (jk-1).
Sisäinen liikenne ja pysäköinti
Suunnittelualueen liikenne ohjataan tontille Kaksoiskiventien uudesta
tonttiliittymästä. Tontin ajoneuvoliittymän saa osoittaa puilla ja pensailla
istutettavan alueen läpi. Pysäköinti tapahtuu tontilla maantasossa. Tontille on
osoitettu yhteensä 25 autopaikkaa sisältäen liikuntaesteisen paikan ja
yhteiskäyttöauton paikan.
Kaavamuutoksessa on käytössä yhteiskäyttöautopilotti, joten tontille on
osoitettu myös paikka yhteiskäyttöautolle. Yhteiskäyttöautopaikan sijainti on
määritelty keskeisesti asuinrakennuksien väliin hieman erilleen muusta
pysäköinnistä.
Yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohden voidaan vähentää korkeintaan 5
autopaikkaa, yhteensä kuitenkin enintään 10 prosenttia autopaikkojen
kokonaismäärästä. Tässä kohteessa yhteiskäyttöauto vähentää vain yhden
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pysäköintinormin mukaisen autopaikan. Jos yhteiskäyttöautopalvelu poistuu
käytöstä, on taloyhtiön rakennettava tontille yksi (1) lisäautopaikka, jolloin
autopaikkoja on kaavan määrittämä 26 kappaletta.
Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:
· Asunnot 1 ap/90 k-m², kuitenkin vähintään 0,5 ap/asunto
Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:
· Asunnoille 1 pp/30 k-m², kuitenkin vähintään 2 pp/asunto. Kaikki vähimmäisvaatimuksen mukaiset pyöräpaikat on sijoitettava katettuun ja lukittavissa
olevaan tilaan. Lisäksi tulee osoittaa tilaa lyhytaikaiselle pyöräpysäköintiin
ulkotiloissa.
Kaava määrää kortteliin rakennettavaksi vähintään 35 k-m² kokoisen liike-, palvelu- tai työtilan. Tälle tilalle on päädytty olla esittämättä omaa autopaikkaa johtuen alueen sijainnista Tuomarilan aseman lähellä ja hankalasta paikan järjestämisestä johtuen.
Yleinen pysäköinti
Kaksoiskiventien ja Palotien sisältävien katusuunnitelmien (Ramboll 2014) mukaan nykyiset kadunvarsipaikat Kaksoiskiventien ja Palotien varresta on esitetty poistettavaksi tulevaisuudessa kadunparantamisen yhteydessä. Palotien
katualueen leveys mahdollistaa kuitenkin kadunvarsipysäköinnin järjestämisen
myös tulevaisuudessa. Myös Kaksoiskiventien varrelle on mahdollista osoittaa
kadunvarsipysäköintiä. Asiasta on keskusteltu alustavasti Espoon kaupunkitekniikan keskuksen kanssa, jonka mukaan katusuunnitelmia voidaan tarvittaessa
muuttaa näiltä osin.
Julkinen liikenne / Joukkoliikenne
Julkinen liikenne tukeutuu myös tulevaisuudessa vahvasti lähellä sijaitsevaan
Tuomarilan asemaan. Espooseen suunniteltu kaupunkirata, joka muodostuu
Leppävaaran ja Kauklahden välille rakennettavista kahdesta lisäraiteesta parantaa toteutuessaan Turun suunnan kaukoliikenteen sekä Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta.
Alueen bussilinjat tulevat näillä näkymin säilymään kutakuinkin ennallaan.
4.3.3

Palvelut
Kaava-alue tukeutuu pääasiassa noin 1,5 kilometrin päässä sijaitseviin Espoon
keskuksen kattaviin palveluihin.

4.3.4

Yhdyskuntatekninen huolto
Alue kuuluu kaupungin kunnallistekniikan piiriin. Alueen länsikulmasta kulkee
jätevesilinja, joka on tarkoitus siirtää katualueelle ympäröivien katujen kunnostustöiden yhteydessä.

4.3.5

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Alueelta on laadittu maaperän haitta-ainetutkimus, jonka mukaan maaperä
saattaa olla pilaantunutta ja se tulee kunnostaa ennen rakentamis- tai muita
kaivutoimenpiteitä.

4.3.6

Kaavan mukainen luonnonympäristö
Korttelialueen itälaidalla oleva kalliokumpare on osoitettu alueeksi, jolla maisemallisesti merkittävä puusto ja avokallio tulee säilyttää. Lisäksi korttelialueen
reunoille on osoitettu puilla ja pensailla istutettavaa aluetta, jonka tavoitteena
on muodostaa kasvullista reunavyöhykettä korttelialueeseen rajautuviin pientaloihin nähden.
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5

ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET
Vaikutusalueena ovat suunnittelualue ja sen lähiympäristö.
Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin
ja elinympäristöön, luonnonympäristöön ja maisemaan, kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen ja teknisen
huollon järjestämiseen.

5.1

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön
Yhdyskuntarakenne
Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueelle lisärakentamista ja uusia asukkaita. Rakennusoikeutta on osoitettu 2200 k-m², joka tarkoittaa laskennallisesti
reilua 40 uutta asukasta. Rakennusoikeuden määrään ja alueen sijaintiin nähden kaavamuutoksen kokonaisvaikutus yhdyskuntarakenteeseen on pieni. Uusi
rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan rakenteeseen ja on joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. Muutos lisää asumista hyvän saavutettavuuden alueella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja
MAL-toteutusohjelman mukaisesti.
Yleiskaavan näkökulmasta, edullinen sijainti aseman läheisyydessä huomioiden rakentamisen tehokkuuden olisi hyvä lähemmäksi e=1,0 ja kerrosluvun IVVI. Yleiskaavaluonnoksen keskustatoimintojen alue huomioiden korttelille olisi
eduksi osoittaa enemmän liike-, toimisto- tai työtilaa tai tähän soveltuvaa tilaa.
Alueella on käynnissä myös yleiskaavan ratkaisuja tarkentava kaavarunkotyö,
jossa tavoitteet ovat samansuuntaiset. Asemakaavan muutosehdotuksessa
rakentamistehokkuus jää yleiskaavan tavoitetta alhaisemmaksi.
Kaupunkikuva
Purettava VPK-talo sijaitsee Palotien varrella, johon myös uudet kerrostalot on
sijoitettu. Suunnittelualueelle esitetään rakennettavaksi kaksi neljä kerroksista
asuinkerrostaloa, jotka tiivistävät kaupunkikuvaa erityisesti Palotien suunnasta.
Talot sijoittuvat rajaamaan myös Palotien ja Kaksoiskiventien risteysaluetta,
joka tällä hetkellä rajautuu kookkaaseen puustoon.
Viitesuunnitelman mukaiset uudet rakennukset muodostavat alueelle uuden
ajallisen kerrostuman, joka pyrkii toimimaan välittävänä kappaleena kerrostaloalueen ja pientaloalueen välillä.
Rakennettu ympäristö
Suunnittelualueella sijaitseva Tuomarilan VPK:n rakennus on tarkoitus purkaa.
Hankkeesta on käyty vuodesta 2012 alkaen neuvotteluja Tuomarilan VPK-talon
omistajan, kaupunkisuunnittelukeskuksen, rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon välillä. Rakennuksesta on teetetty rakennushistoriaselvitys sekä korjaustarveselvitys.
Kaupunginmuseo on antanut lausunnon kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausunnossaan kaupunginmuseo tuo ilmi, että yli puoli
vuosisataa Tuomarilan alueen asukkaiden yhteistilana toimineeseen VPK-taloon liittyy merkittäviä paikallishistoriallisia ja alueen identiteettiin liittyviä arvoja
ja pitää rakennuksen purkamista valitettavana. Kaupunginmuseo ei kuitenkaan
esitä lausunnossaan rakennuksen suojelua tai säilyttämistä.
Korjaustarveselvitys osoitti VPK-talon mittavan kunnostamisen tarpeessa olevaksi kohteeksi. Rakennuksen tilajärjestelyn muuntaminen nykyaikaisen VPK:n
toiminnan mahdollistavaksi vaatisi sellaisia rakenteellisia muutoksia nykyiseen
rakennukseen, etteivät rakennuksen sisätilat tai julkisivu säilyisi ennallaan.
Tämä vaikuttaisi rakennuksen historialliseen arvoon alentavasti. Yhdistyksellä
ei ole osoittaa mittavaan kunnostamiseen rahoitusta. Vaikka VPK-talolla on
tunnistettuja paikallisesti merkittäviä historiallisia sekä kulttuurihistoriallisia arvoja ja se on osa alueen identiteettiä, rakennuksen mittavalle kunnostamiselle
tai käytölle nykyisellään ei ole edellytyksiä. Rakennuksen vaiheet on dokumentoitu rakennushistoriaselvitykseen.
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5.2

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Lisärakentaminen tuottaa alueelle uusia asukkaita ja sitä kautta lisää liikkumista alueen liikenneverkolle. Kaavamuutosalue sijaitsee lähellä Tuomarilan
asemaa ja hyviä joukkoliikenneyhteyksiä, joten korttelin kulkutapajakauma ei
todennäköisesti ole niin autopainoitteinen kuin monella muulla vastaavanlaisella paikalla.
Kaavamuutoksen laskennallinen liikennelisäys tuottaa alueen liikenneverkolle
noin 35 automatkaa lisää vuorokautta kohden. Koska matka on yhdensuuntainen suorite, voidaan kokonaisliikennemäärän olevan noin kaksinkertainen eli
noin 70 autoa vuorokaudessa. Lisäystä voidaan pitää sen verran vähäisenä
nykytilanteeseen, ettei se tule aiheuttamaan haittaa alueen liikenneverkolle toimivuuden tai turvallisuuden näkökulmasta.
Kaavaehdotuksen viitesuunnitelmassa tontille on osoitettu yksi tonttiliittymä
Kaksoiskiventieltä ja sitä tulee käyttämään noin 25 autoa (autopaikkoja 25 kpl).
Näin vähäinen liikennemäärän lisäys ei tule vaikuttamaan Kaksoiskiventien tai
alueen muun liikenneverkon toimivuuteen tai turvallisuuteen. Kaikki liikenteelliset järjestelyt tullaan sovittamaan vuonna 2014 tehtyihin katusuunnitelmiin alueelta.

5.3

Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Kaavamuutosalue muuttuu kaavaratkaisun myötä aikaisempaa rakennetummaksi.
Kaksoiskiventien laidan vanhan kuusirivin säilyttäminen rakennettavan tontin
reunalla olisi erittäin haastavaa. Kuusilla on laaja pintajuuristo, mikä tekee
puusta herkän ympäristössä tapahtuville muutoksille. Puiden säilyttäminen
edellyttäisi laajan alueen jättämistä kaikkien rakennustoimintojen ulkopuolelle
kuusien juuristoalueella. Puut ovat myös elinkaarensa loppupäässä ja osa
niistä on huonokuntoisia. Kuusirivin poistaminen muuttaa maisemaa siten, että
ne eivät enää muodostaa näkemäestettä Kaksoiskiventien suunnasta ja katuympäristöstä tulee vähemmän vehreä.
Asemakaavassa pysäköintialueen ja Kaksoiskiventien väliin osoitetaan puilla ja
pensailla istutettava alue, samoin kuin kaakkois- ja koillisrajalle. Kaavassa Kaksoiskiventien reunaan osoitettu puilla ja pensailla istutettava alue on niin kapea,
että alueelle ei ole mahdollista istuttaa korkeakasvuista puustoa, mutta myös
matalammat istutukset pehmittävät korttelialueen rajautumista katuun. Pientaloihin rajautuvilla korttelialueen reunoilla on mahdollista säilyttää ja istuttaa
puustoa, muodostaen näin kasvullista reunavyöhykettä niiden suuntaan.
Itänurkan avokallioalue puustoineen osoitetaan luonnontilaisena säilytettäväksi.
Myös muuta korttelialueella kasvavaa maisemallisesti merkittävää puustoa tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan.

5.4

Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin)
Kaavaratkaisulla ei ole naapuritontteja laajempaa vaikutusta ihmisten elinoloihin. Naapurusto tiivistyy ja asukasmäärä lisääntyy hieman uuden rakentamisen
myötä. Nykyisten naapuritonteilla sijaitsevien asuinrakennusten näkymät muuttuvat, mikä voi vaikuttaa joidenkin asukkaiden viihtyvyyteen.
Kaavamuutoksen viitesuunnitelmassa on esitetty varjostuskaaviot. Palotien
varteen painottuva uusi rakentaminen sijoittuu rinteen alapuolelle. Suurin varjostus kohdistuu tällöin olemassa olevan pohjoispuoleisen rakennuksen alimpaan kerrokseen, johon ei sijoitu asuntoja.

22 (26)

Ajoneuvo- ja/tai raideliikenteen aiheuttama melu ei tule lisääntymään tulevaisuudessa, koska sekä kaavamuutosalueen pohjoispuolella oleva rakennusmassa että tontille suunniteltu rakentaminen estävät melun leviämisen leikki- ja
oleskelualueille. Palotien liikennemäärät jäävät myös tulevaisuudessa niin pieniksi, etteivät ne aiheuta melua tai ilmanlaatuhaittoja rakennuksen julkisivuun ja
sitä kautta asuintilojen sisälle.
5.5

Kaavataloudelliset vaikutukset
Alue rakentuu olemassa olevan kunnallistekniikan varaan, joka on kestävän
kehityksen mukaista tehtyjen investointien hyödyntämistä. Lisäksi kasvava väestömäärä parantaa alueen joukkoliikenteen kannattavuutta.

6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Rakentamisaikataulu
Rakentamishanke voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman.
Kaavamuutosalueella kulkee jätevesilinja, joka on tarkoitus siirtää katualueelle.
Ympäröiville katualueille on tehty uudet katusuunnitelmat ja siirto on suunniteltu
tehtäväksi kadunparantamisen yhteydessä.

6.2

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet
Rakentaminen toteutetaan kaavamääräysten mukaisesti.

6.3

Toteutuksen seuranta
Kaavan toteutumista rakennushankkeiden osalta valvovat kaupungin rakennuslupaviranomaiset.

7

SUUNNITTELUN VAIHEET

7.1

Suunnittelua koskevat päätökset
Vireilletulo
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu 25.5.2016 kuulutuksella.
Sopimukset
Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimukset, jotka hoitaa tonttiyksikkö.

7.2

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut
nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 30.5.- 29.6.2016.

7.3

Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
Suunnittelu
Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä asemakaavan muutoksen hakijan, hakijan esisopimuskumppanin ja heidän suunnittelukonsulttinsa Lundén
Architecture company:n kanssa.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta on vastannut arkkitehti Jenni Mikkola (OAS-vaihe Harald Arlander), maisema-arkkitehti Marie Nyman, suunnitteluinsinööri (liikenne) Markus Pasanen
sekä suunnitteluavustaja Susanna Risunen.
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Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
Asemakaavan osallistumis- ja arviointi suunnitelman yhteydessä vuonna 2016
oli esillä suunnittelualueen alustavat suunnitelmaluonnokset. Näissä suunnitelmissa rakennusoikeutta oli 3250 k-m² ja suurin kerrosluku oli VI. Rakennukset
sijoittuivat Palotien varteen ja pysäköinti oli osoitettu kahteen tasoon Kaksoiskiventien puolelle.

Kuva: Oas-vaiheen asemapiirustus, Arkkitehtiryhmä A6 Oy

Kuva: Oas-vaiheen näkymäkuva, Arkkitehtiryhmä A6 Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen maanomistajan
kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen tehnyt rakennuttaja vaihtui ja kaavahankkeen viitesuunnitelmaa muuttui monelta osin. Kaavaehdotuksen viitesuunnitelmassa rakennusoikeutta ja kerroslukua on laskettu, rakennusoikeuden ollessa nyt noin 2 200 k-m² ja kerrosluvun IV. Pysäköinti on osoitettu kahden kerroksen sijasta maantasoon.
Suunnittelussa on tutkittu eri vaihtoehtoja erityisesti piha-alueen toimintojen
suhteen. Piha-alueen järjestelyissä parhaaksi vaihtoehdoksi on katsottu ratkaisu, jossa leikki- ja oleskelualue sijoittuu rakennusten läheisyyteen. Sijainti
rakennusten läheisyydessä lisää leikki- ja oleskelupihan suojaisuutta ja turvallisuutta, koska kulku ei tällöin risteä tontin ajoneuvoliikenteen kanssa.
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Kuva: Kaavaehdotuksen viitesuunnitelman asemapiirros, Lundén Architecture
Company

Kuva: Kaavaehdotuksen viitesuunnitelman näkymäkuva, Lundén Architecture
Company
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7.4

Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus

Ajankohta

Käsittelytieto

20.11.2014

Asemakaavan muutoshakemus.

2.5.2016

Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman
MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville.

25.5.2016

Asemakaava ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin vireille.

30.5. – 29.6.2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä.
Nähtävilläoloaikana jätettiin yhteensä 62 kirjallista mielipidettä sekä yksi lausunto. Enemmistö mielipiteen jättäneistä vastusti osallistumis- ja arviointisuunnitelman viitesuunnitelmien mukaisia asuinkerrostaloja sekä esitettyjä liikenne- ja pysäköintiratkaisuja. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
sekä tiedottamista pidettiin puutteellisina. Hanketta vastustettiin, koska tontille
esitettyä tehokkuutta ja rakennusten kerroslukuja pidettiin liian korkeina ja oltiin huolissaan liikenneturvallisuudesta ja pysäköintipaikkojen riittävyydestä.
Osassa mielipiteissä toivottiin VPK:n taloa ja nykyistä kasvillisuutta säilytettäväksi, lisäksi alueelle toivottiin palveluita.

Espoon kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että VPK -taloon liittyy merkittäviä paikallishistoriallisia ja alueen identiteettiin liittyviä arvoja ja pitää rakennuksen purkamista valitettavana.

Kaavamuutoksesta järjestettiin kaavoittajan tapaaminen 8.6.2016 Entressen
kirjastossa. Paikalle saapuneet asukkaat esittivät tapaamisessa runsaasti kysymyksiä, joihin olivat vastaamassa sekä Espoon kaupungin edustus, kaavamuutosta hakeneen hankkeen edustus sekä VPK:n edustus. Asukkaat jättivät
mielipiteitään myös paikalla olleisiin karttoihin. Asukkaat esittivät samanlaisia
asioita ja huolenaiheita kuin jätetyissä mielipiteissä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen maanomistajan
kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen tehnyt rakennuttaja on vaihtunut ja
kaavahankkeen viitesuunnitelmaa on olennaisesti muutettu.

Rakennusten esitettyä kerroslukua ja rakennusoikeutta on laskettu. Pysäköinti
on säilytetty pääosin samalla sijainnilla kuin aiemmassa viitesuunnitelmassa,
mutta tapahtuu laitoksen sijasta maantasossa. Pysäköintinormi kaava-alueelle
on mitoitettu kaupunginhallituksen hyväksymää Espoon pysäköintipaikkaohjetta apuna käyttäen.

VPK:n talon säilyttämiselle ei nähdä edellytyksiä sen huonon kunnon ja tilajärjestyksen vuoksi. Alueen itäosan kalliokumpare on osoitettu alueeksi, jolla
maisemallisesti merkittävä puusto ja avokallio tulee säilyttää. Myös muuta
korttelialueella kasvavaa maisemallisesti merkittävää puustoa tulee säilyttää
mahdollisuuksien mukaan.

Kaavamuutos sekä siitä tiedottaminen ja osallistaminen on edennyt Espoon
kaupungin normaalin kaavaprosessin mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehtiin kaksi teknistä korjausta sen hyväksymisen jälkeen,
21.6.2016 (1. täsmennys) sekä 17.10.2016. (2. täsmennys).

4.6.2019

Uudistettu asemakaavan muutoshakemus.

22.1.2020

Kaupunkisuunnittelulautakunta

ESPOON KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS

Jenni Mikkola

Ossi Keränen

Jenni Mikkola
Arkkitehti

Ossi Keränen
Asemakaavapäällikkö

