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Alue 230133
Westend
 Asemakaavanmuutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksella suunnitellaan lisärakentamista osoitteessa Ankkuri-
saarentie 4-6 sijaitsevalle Kanervakoti -nimiselle vanhusten hoivakodille.

Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla.

Kuva: Suunnitelualueen sijainti ortokartalla.

                     Asianumero  1593/10.02.03/2018
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LÄHTÖKOHDAT

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Westendin pohjoisosassa,
osoitteessa Ankkurisaarentie 4-6. Suunnittelualue kä-
sittää korttelin 13006 tontin numero 10. Alueen pinta-
ala on 5460 m2.

Alueen nykytilanne
Alueella oleva rakennuskanta on toteutettu kolmessa
eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on rakennettu
1940-luvulla ja on Ragnar Gustafssonin toimiston
suunnittelema, kartanoarkkitehtuurista vaikutteita
saanut Villa Blomberg (n. 520 k-m2). Toisen vaiheen
laajennusosa on toteutettu 1960-luvun alkupuolella
(n. 286 k-m2) ja kolmannen vaiheen laajennus on val-
mistunut 2012 (n.1600 k-m2).

Alueella toimii Kanervasäätiön ylläpitämä Kanervakoti
-niminen vanhusten hoivakoti.
Kanervakoti tarjoaa palveluja ikääntyneille ja hoitoa
tarvitseville ihmisille.

Kanervakodin vanhimman rakennusosan muodostaa
vuonna 1948 valmistunut Villa Blomberg, joka on ark-
kitehti Ragnar Gustafssonin suunnittelema. Kartano-
arkkitehtuurista vaikutteita saanut Villa Blomberg
edustaa funktionalismin rinnalla edelleen jatkunutta
klassistista perinnettä.
Villa Blomberg on asemakaavalla suojeltu rakennus
(sr-1) ja se pyritään huomioimaan suunnittelussa ja
sen näkyvyys kaupunkikuvassa turvaamaan.

Kuva: Villa Blomberg

Maanomistus
Korttelin 13006 tontin 10 omistaa Kanervasäätiö –
Kanervastiftelsen. Suunnittelualuetta ympäröivät ka-
tualueet omistaa Espoon kaupunki.

Kaavoitustilanne
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Alueen pohjoispuolelle on kaavassa osoitettu
moottoritieväylä ja itäpuolelle on merkitty viheryhteys-
tarve.

Kuva: Ote voimassaolevien Uudenmaan maakuntakaavan yh-
delmäkartasta.

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen
17.2.2010) alue on osoitettu asuntoalueeksi (A). Lisä-
määräyksellä alue on osoitettu kaupunkikuvallisesti
arvokkaaksi alueeksi. Kaupunkimaisema, jonka ra-
kennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunki-
kuvaa on suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä ra-
kennuksia, vaan kohdistuu alueen ominaispiirteiden
vaalimiseen.
Alueen kehittämisen tulee tapahtua niiden omista läh-
tökohdista käsin ja alueen erityisarvojen sanelemin
ehdoin. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tu-
lee asettaa erityinen paino alueiden ominaisluonteen
säilymiseen.

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta.

Alueella on voimassa Westendin asemakaavan-
muutos (lainvoimainen 4.8.2010). Korttelin 13006
tontti nro 10 on siinä osoitettu sosiaalitointa ja
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terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialu-
eeksi, johon saa sijoittaa vanhusten palvelukeskuk-
sen siihen liittyvine asuntoineen (YSA-2). Voimassa
olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on
2200 k-m2 ja kerrosluku II (kaksi).
Kaavassa annetun kerrosalan ja kerrosluvun lisäksi
saa kellarikerrokseen rakentaa saunaosastoja, va-
rasto- ja teknisiä tiloja sekä väestösuojan.

Autopaikkoja on rakennettava 1 ap/150 m2 kohti.

Villa Blombergin on kaavassa merkitty säilytettäväsi
rakennukseksi (sr-1) ja sitä koskee kaavamääräys:
”Rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säi-
lymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa
purkaa eikä siihen saa tehdä sellaisia korjaus- tai
muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikatto-
jen historiallista tai kaupunkikuvallista arvoa. (MRL
57.2§) Toimenpiteistä on pyydettävä museoviran-
omaisen lausunto.

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta.

Aloite ja perittävät maksut

Asemakaavanmuutosta on 3.4.2018 hakenut korttelin
13006 tontin 10 maanomistaja. Hakija maksaa kaa-
vanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §).

Maankäyttösopimukset
Asemakaavanmuutos saattaa edellyttää maankäyttö-
sopimuksen (MRL 91b §) tai muun toteuttamissopi-
muksen laatimista. Maankäyttösopimusneuvottelut
hoitaa tonttiyksikkö.

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN?

Tavoitteet
Tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta
ja mahdollistaa alueella olevan hoivakodin laajentami-
nen.  Hoivakodin laajennuksen yhteydessä huomioi-
daan suojeltu Villa Blombergin ja sen näkyvyys kau-
punkikuvassa. Uuden laajennuksen tulee sopia
kaupunkikuvallisesti alueelle. Hoivakodin piha-alue
rakennusten ympäristö tulee istuttaa siten, että alu-
een vehreä luonne säilyy.

Suunnitelman kuvaus
Alustavan suunnitelman mukaan uuden laajen-
nusosan kokonaiskerrosala on noin 1100 k-m2 ja
kierrosluku kaksi. Suunnitellun laajennuksen tulee jul-
kisivuiltaan ja hahmoltaan yhteen olemassa olevien
rakennusten kanssa.  Rakennusten väliset yhdyskäy-
tävät tulee toteuttaa niin, että ne keventävät raken-
nusmassaa, eivätkä estä luonnonvalon pääsyä oles-
kelupihalle.

Suunniteltu laajennus mahdollistaa noin 20 uuden
hoiva-asunnon rakentamisen alueelle.
Jatkosuunnittelussa tutkitaan suunnittelualueen auto-
paikkojen ja pyöräpaikkojen tarve.

Autopaikat on alustavissa suunnitelmissa esitetty
maan tasoon nykyiselle pysäköintialueelle.

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

Suunnittelun toteuttaminen
Asemakaavanuutoksesta laaditaan viitesuunnitelma,
joka sisältää arkkitehtisuunnitelman ja mahdollisesti
muita tarvittavia suunnitelmia. Suunnitelmat tarkentu-
vat kaavamuutoksen käsittelyn edetessä.
Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvai-
heessa.
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Vaikutusten arviointi
Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä
arvioidaan asemakaavan muutoksen merkittävimmät
vaikutukset.  Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia
yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan ja raken-
nettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon
järjestämiseen, luontoon, maisemaan, ihmisten

elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. Tärkeimmät
vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa.  Vaikutus-
alueena ovat kortteli 13006 ja sen lähiympäristö. Vai-
kutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia alueen
kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja tarvit-
taessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tar-
koituksenmukaisin menetelmin.

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 vuorovaikutuksenperiaatteet ja
tavat.

Mielipiteet (MRA 30 §)
Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä
3.12.2018–3.1.2019. Kirjallisia mielipiteitä voi
jättää 3.1.2019 klo 15.45 mennessä osoitteella:
Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAU-
PUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@es-
poo.fi.  Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11,
kauppakeskus Entresse.  Kaavan nimi, alue- ja
asianumero (Westend, 230133,
1593 /2018) on mainittava.

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §)
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on,
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa
syksyllä 2019.  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 §)
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymi-
sestä päättää kaupunginhallitus. Hyväksymispää-
töksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-
oikeuteen.

Tiedottaminen
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Li-
säksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston
maanomistajille sekä asukasyhdistyksille.

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin ilmoituslehdissä ja erikseen niille muistuttajille,
jotka ovat sitä pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana
(MRL 67 §, MRA 94 §).

Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspal-
velu (käyntiosoite: Virastopiha 3, katutaso, Espoon
keskus). Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä myös
Tapiolan asiointipisteessä (Espoon kulttuurikeskus)
ja kaupungin verkkosivuilla: www.espoo.fi/kaavoitus

Lisätietoja
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan:
Liisa Rouhiainen, puh. 043 825 5218
Olli Koivula (liikennesuunnittelu), puh. 046 877 3003
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lyhenteet:
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus
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Päiväys ja allekirjoitus

Espoossa, 5.11.2018

Torsti Hokkanen

Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelujohtaja



Westend, asemakaavan muutos, alue 230133
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

s. 6 / 9

KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat:

- Westend asemakaavan muutoksen, alue 230133 alustavan maankäyttöluonnoksen on laatinut Arkkitehtuuritoi-
misto Riitta ja Kari Ojala

Viistoilmakuva alueen nykytilasta.

Alustava asemapiirros laajennuksesta,  Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala
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Viistoilmakuva alueesta, johon suunniteltu laajennus on sijoitettu, Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala
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