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Asianumero 1562/10.02.03/2015
Aluenumero 522300

Mulbynhaka
45. kaupunginosa, Kurttila
Korttelit 45048-45062 ja 45065, sekä katu-, virkistys- ja erityisalueet.
Asemakaava
Asemakaavamuutos

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavan selostus, joka koskee 29. päivänä marraskuuta 2005 päivät-
tyä, ja  25. päivänä toukokuuta 2015 muutettua Espoon kaupunkisuunnitte-
lukeskuksessa laadittua asemakaavakarttaa, piirustusnumero 6925.

Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kauklahden keskustan ja rantaradan eteläpuolella
Kurttilassa. Alue rajautuu etelässä Lambrobäckenin tuntumaan, lännessä ja
pohjoisessa Espoonjokeen, idässä Mulbyn asemakaava-alueeseen.

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä:
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Vireilletulo
Vireilletulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa 1999. Kaavoituksen laadin-
nan aloitus oli merkitty vuosille 2000 - 2004, mutta aikataulua on jouduttu siir-
tämään Kauklahden keskustan kiireisten kaavoituskohteiden vuoksi.
Kurttila IA-IB asemakaavaluonnos jaettiin nähtävilläolon jälkeen kolmeen
osaan: Kurtinmalmin, Åminnen ja Mulbyn asemakaavaehdotukset. Mulbynhaka
on kaupunginhallituksen pois rajaama alue Mulbyn asemakaavasta, jonka
maankäyttöä on tarkasteltu uudelleen.
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Espoon kaupunki
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1 TIIVISTELMÄ
1.1 Alueen nykytila

Suunnittelualue sijaitsee Kauklahden keskustan ja rantaradan eteläpuolella
Kurttilassa. Alue rajautuu pohjoisessa ja lännessä Espoonjokeen, lounaassa ja
etelässä Lambrobäckenin tuntumaan ja idässä Mulbyn asemakaava-
alueeseen.

Suunnittelualue on nykyisin pääosin viljeltyä peltoa muutamine pientaloineen.
Rakennuskanta käsittää niin vanhoja historiallisia rakennuksia, kuin myös uu-
dempaa poikkeusluvin rakentunutta pientalorakennuskantaa. Alue on pääosin
yksityistahojen omistuksessa, joskin mm. Nedre Stenbackan tilakeskus viljely-
alueineen on kaupungin omistama.

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on n.34ha.

Alueen rakennusoikeus on yhteensä 30 370 k-m², josta uutta rakennusoikeutta
on n. 25 800 k-m².

Asemakaavaehdotus tukeutuu seuraaviin perusratkaisuihin: Espoonlahden tun-
tumassa lähellä Natura-aluetta olevat alavimmat osat kaava-alueesta on esitet-
ty laajana lähivirkistysalueena, joka jatkuu edelleen Espoonjoen varren virkis-
tysalueena. Virkistysaluetta jäsentää erillispientalokorttelien kokonaisuus sekä
pieni "ratsastuskeskus".

Peltoalueille kaavoitetut uudet korttelit on muotoiltu saarekemaisiksi. Tiiviiden
kortteleiden väliin jää avointa peltomaista virkistysaluetta ja saarekkeiden ohi
näkee avoimeen maisemaan.

Asuinkortteleiden perustehokkuudet vaihtelevat keskimäärin n. e=0,20 - e=
0,30 välillä kerrosluvun ollessa II.

Asemakaavaehdotuksessa on myös esitetty runsaasti kulttuurihistoriallisten
kohteiden sekä luonnon ominaispiirteiden säilyttämisen kannalta keskeisiä
merkintöjä ja määräyksiä. Asemakaavaehdotuksella halutaan jatkaa Kauklah-
den vehreää pikkukaupunki -teemaa ja säilyttää alueen keskeiset ominaispiir-
teet.

1.3 Suunnittelun vaiheet
Kaavoituksen laadinnan vireille tulosta on kuulutettu kaavoituskatsauksessa
1999. Kaavoituksen laadinnan aloitus oli merkitty kaavoitusohjelman vuosille
2000 - 2004, mutta aikataulua on jouduttu siirtämään Kauklahden keskustan
kiireisten kaavoituskohteiden vuoksi. Lisäksi asemakaava-aluetta on laajennet-
tu v. 2003 työohjelman laadinnan yhteydessä.

Kurttila IA-IB asemakaavaluonnos oli kaupunkisuunnittelulautakunnassa
12.4.2006 ja nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 2.5. - 2.6.2006. Asemakaava-
alue jaettiin tämän jälkeen kolmeen osaan; Kurtinmalmi käsittää Kauklahden-
väylän ja Kurttilantien välisen alueen, Åminne Åminnenmäen ympäristöineen ja
Mulby Espoonjoen etelä- ja Lambrobäckenin itäpuoleisen alueen peltoineen ja
pientaloalueineen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Mulbyn asemakaavaehdotuksen näh-
täville 25.11.2009 ja se oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 14.12.2009-
18.1.2010. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Mulbyn asemakaavaehdo-
tuksen kaupunginhallitukselle 5.5.2010. Kaupunginhallitus rajasi pois osan
Mulbyn asemakaavaehdotuksesta 12.1.2015 ja hyväksyi loppuosan kaupun-
ginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mulbyn asemakaavan 26.1.2015.

Mulbynhaka asemakaava on Mulbyn asemakaavasta pois rajattu alue, jonka
maankäyttöä on tarkasteltu uudelleen.
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2 LÄHTÖKOHDAT
2.1 Suunnittelutilanne
2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat Ehey-
tyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu (ohjelmakohta 4.3), Kulttuuri-
ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat (ohjelmakohta 4.4) ja Helsin-
gin seudun erityiskysymykset (ohjelmakohta 4.6).

Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyritään vähentämään liikennetarvetta.
parantamaan liikenneturvallisuutta ja edistämään joukkoliikenteen edellytyksiä.
Seutua kehitetään siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Elinym-
päristön viihtyisyyttä edistetään kiinnittämällä huomiota rakennetun ympäristön
ajalliseen kerroksellisuuteen sekä korkeatasoisiin, alueiden omaleimaisuutta
vahvistaviin, maisemakuvaan sopeutuviin ja mittakaavaltaan ihmisläheisiin ra-
kennettuihin ympäristöihin.

Viheralueista muodostetaan yhtenäisiä kokonaisuuksia ja varataan riittävät
alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistetään verkostojen
jatkuvuutta. Maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön otetaan
huomioon. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve selvitetään ennen ryhty-
mistä kaavan toteuttamistoimiin.

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkai-
den ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien
säilymistä suojelualueiden välillä edistetään mahdollisuuksien mukaan ja ote-
taan huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäi-
set luonnonalueet.

Aluekokonaisuuksien tarpeetonta pirstomista vältetään.

Vapaa-ajan alueista muodostetaan yhtenäinen kokonaisuus turvaamalla niitä
yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuus.

Kaavaratkaisu täydentää vanhaa pientaloaluetta, liikenneverkkoa kehitetään
tarkoituksenmukaiseksi ja turvalliseksi, uusi kokoojakatu rakennetaan. Histori-
allisesti merkittävät rakennukset ja ympäristöt säilytetään, jotta ne rikastuttaisi-
vat ympäristöä ja toimisivat esimerkkeinä seudun ajallisista kerrostumista. Vi-
heralueet on suunniteltu jatkuviksi sekä visuaalisesti että toiminnallisesti.

2.3 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 1. vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa.
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, ki-
viaineshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja ter-
minaalit sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksellä lainvoiman vuonna 2012.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan
maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-
maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Ympäristöministeriö vahvisti Uu-
denmaan toisen vaihemaakuntakaavan pienin muutoksin 30.10.2014. Muutok-
set eivät koskeneet Espoota.
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Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa koskee Uudenmaan 3. vaihemaa-
kuntakaava. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman
huhtikuussa 2014.

Vireillä oleva:
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittä-
mislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuuli-
voima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä al-
kuvuodesta 2015. Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotus on
lausunnoilla helmikuun 2016 loppuun asti. Lausuntojen pohjalta aineisto tar-
kentuu kaavaehdotukseksi, joka tulee nähtäville vuoden 2016 aikana.

Uudenmaan maakuntakaavassa alue on varattu taajamatoimintojen alueeksi ja
alueen läpi kulkee viheryhteystarve. Nyt laadittu asemakaava on maakunta-
kaavan mukainen.

Kuva 2: Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta 11/2015.

2.3.1 Yleiskaava
Espoon eteläosien yleiskaava
Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaa-
ran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai
lainvoiman vuonna 2010.

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu uudeksi ja kehittyväksi pien-
taloalueeksi (A3), sekä virkistysalueeksi (V). Alueen läpi kulkee virkistysyhteys-
tarve.

Nyt laadittu asemakaava on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.
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Kuva 2: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta 11/2015.

2.3.2 Asemakaava
Alueella ei ole aiempaa asemakaavaa.

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

2.3.4 Tonttijako
Asemakaava-alueelle on laadittava erillinen tonttijako.

2.3.5 Muut suunnitelmat ja päätökset
Asemakaava-aluetta koskeva tavoiteohjelma on hyväksytty kaupunginhallituk-
sessa 21.08.2001. Tavoitteita on tarkemmin kuvattu kohdassa 3 Asemakaavan
tavoitteet.

Kauklahdenväylästä on laadittu tarveselvitys v. 2004 kaupunkisuunnittelukes-
kuksessa. Kauklahdenväylän suunnittelua on jatkettu Uudenmaan tiepiirin ja
Espoon kaupungin yhteisellä Kauklahdenväylän kehittämisselvityksellä. Työ
valmistui vuoden 2005 loppuun mennessä.

Konsulttityönä teetettiin Avanto Arkkitehdit Oy:llä "Eräiden korttelialueiden laa-
juuden määrittäminen Kurttila IA-IB-asemakaava-alueella". Työ perustui perus-
tusolosuhteiden ja tulvavaaran huomioimiseen alavia peltoalueita kaavoitetta-
essa korttelimaaksi.

Kauklahdenväylästä valmistui Teknisen keskuksen teettämänä uusi paranta-
missuunnitelma Finnmap intrassa v. 2008.

Kurttilan alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma valmistui v. 2008.

2.3.6 Pohjakartta
Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupungin teknisen keskuksen
kaupunkimittausyksikön laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a
§:n vaatimukset.
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2.4 Selvitys alueesta
2.4.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Kauklahden keskustan ja rantaradan eteläpuolella
Kurttilassa. Alue rajautuu lounaassa Lambrobäckenin tuntumaan, pohjoisessa
Espoonjokeen, idässä Mulbyn kaava-alueeseen ja etelässä Kurttilan kaavoit-
tamattomiin alueisiin. Suunnittelualue on nykyisin pääosin viljeltyä peltoa muu-
tamine pientaloineen. Rakennuskanta käsittää niin vanhoja historiallisia raken-
nuksia kuin myös uudempaa poikkeusluvin rakentunutta pientalorakennuskan-
taa. Asuinrakennusten lisäksi alueella sijaitsee pieni ratsastustila. Asemakaa-
va-alueen pinta-ala on noin 35 ha. Asuinrakennuksia suunnittelualueella on ny-
kyisin 10.

2.4.2 Maanomistus
Alue on pääosin yksityistahojen omistuksessa. Nedre Stenbackan tila on kau-
pungin omistuksessa (n. 11 ha).

Maanomistuskartta on liitteenä 3.

2.4.3 Rakennettu ympäristö
Maankäyttö
Kaava-alue käsittää Övre ja Nedre Stenbackan tilakeskukset peltoalueineen,
Espoonlahden rantaniittyjä, sekä jo rakennettuja kiinteistöjä Mulbyn asemakaa-
va-alueen reunassa.

Nykyiset asuinkiinteistöt käsittävät eri vuosikymmenten aikana poikkeusluvin
syntynyttä pientalorakennuskantaa, sekä muutamia hyvin vanhoja historiallisia
rakennuksia.

Yhdyskuntarakenne
Asemakaava-alueen itäosalla sijaitsee asuinrakennuksia, jotka ovat eri vuosi-
kymmeniltä. Rakennuskanta koostuu aina historiallisesti tärkeistä rakennuksis-
ta moderneihin pientaloratkaisuihin saakka. Alue hahmottuu ajallisesti vaihtele-
vana ja hyvin kylämäisenä asuinalueena.

Asemakaava-alueen luoteispuolella sijaitsee Lasilaakson asemakaava-alue.
Kyseisessä kaavassa Fiskarsinmäen lehtoalue Espoonlahden pohjukassa on
esitetty luonnonsuojelualueeksi. Sitä seuraa AO-1 -merkinnällä olevia erillis-
pientalojen korttelialueita, joiden tehokkuusluku on e = 0,15. Pientaloalueet
vaihettuvat julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueiden (YL) sekä urheilu-
ja virkistyspalvelualueiden (VU) kautta kerrostalokortteleiksi (AK), joiden tehok-
kuusluku e = 0,50. Espoonjoki-varteen on merkitty lähivirkistysalue VL ja Es-
poonjoki on vesialuetta E-wk, joka on osoitettu kaupungin käyttöön.

Kaupunki-/taajamakuva
Rakentaminen itse kaava-alueella on pääosin pienpiirteistä ja maisemaan luon-
tevasti sijoittuvaa pientaloasutusta, joka on tiivistynyt Muulon keskiaikaisten ky-
lämäen lakialueille.

Espoonjoen pohjoispuolella sijaitseva Lasilaakson asuinalue noudattaa väljää
pienimuotoista rakennustapaa, mutta kaava-alueen koillispuolella olevan laajan
teollisuusalueen mittakaava ja materiaalit poikkeavat voimakkaasti Kurttilan
alueen rakennusperinteestä.

Liikenne
Ajoneuvoliikenne
Liikenteellisesti asemakaava-alueen sijainti Kauklahden paikalliskeskuksen
eteläpuolella on edullinen alueen lähellä kulkevan Kauklahdenväylän sekä alu-
een välittömässä läheisyydessä sijaitsevan rautatien ansiosta. Alueen saavu-
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tettavuus valtakunnallisilta väyliltä on hyvä. Alueen etäisyys Kauklahden paikal-
liskeskuksesta on keskimäärin noin 2 km.

Alueen tieverkon rungon muodostavat Kauklahdenväylä, joka on Tiehallinnon
ylläpitämä maantie 1131 ja Kurttilantie. Kauklahdenväylä on rakennettu 1970 -
luvulla ja se yhdistää Kehä III:n ja Länsiväylän. Kauklahdenväylä on varauduttu
leventämään 2+2 -kaistaiseksi. Kehä III:n länsipuolella tie jatkuu Lapinkyläntie-
nä edelleen Siuntioon. Väylä on kaksikaistainen ja sen tärkeimmät liittymät on
varustettu keskisaarekkeilla tai väistötiloilla. Tien liikennemäärä Kurttilantien liit-
tymästä itään oli vuonna 2014 11 400 autoa arkivuorokaudessa, raskaanliiken-
teen osuuden ollessa 8 % ja Hyttimestarintien liittymästä länteen 11 400 au-
toa/vrk, raskaanliikenteen osuuden ollessa myös 8 %.

Kaava-alue ei liity suoraan Kauklahdenväylään. Alueelta on mahdollisuus kul-
kea Kauklahdenväylälle Mulbyn asemakaava-alueen läpi.

Alueen nykyinen tieverkko on nykyisin vaatimatonta. Alueen läpi kulkee tällä
hetkellä vain kaksi vanhaa kylätietä Stenbackantie ja Mustalahdentie.

Kevytliikenne
Jalankulkua ja pyöräilyä ei ole erotettu ajoneuvoliikenteestä, vaan se kulkee
ajoradalla tai pientareella.

Alueen sisäinen liikenne ja paikoitus
Lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat Kauklahden keskustassa ja Kauklah-
den teollisuusalueella sekä Kauklahden Hansakalliossa.

Nopeusrajoitus alueen sisäisellä tieverkolla on 30 - 40 km/h.

Julkinen liikenne
Kurttilan alueelta on matkaa Kauklahden rautatieasemalle keskimäärin 2 km,
joten rantaradan junaliikenneyhteydet ovat käytettävissä. Kauklahdesta on ju-
nayhteys Helsinkiin päivisin neljä kertaa tunnissa ja ruuhka-aikoina kuusi ker-
taa tunnissa (E-, U-, S- ja L-junat). Liityntämatka on kohtuullisen etäisyyden
ansiosta tehtävissä myös polkupyörällä. Liityntämatkoja varten on Kauklahden
asemalla käytettävissä noin 224 liityntäpysäköintipaikkaa autoille ja 109 paik-
kaa polkupyörille.

Asemakaava-alueen lähellä sijainnut Mankin seisake lakkautettiin 27.3.2016.
Lakkautetun seisakkeen palvelua korvaamaan perustettiin liityntäyhteyksiä
Kauklahden rautatieasemalle tarjoava bussilinja 166B Kauklahti-Lasilaakso, jo-
ta liikennöidään arkisin ruuhka-aikoina 4-5 kertaa tunnissa ja muina aikoina se-
kä lauantaisin ja sunnuntaisin 1-2 kertaa tunnissa. Linja 166B ei kulje yöaikaan.
Länsimetron käyttöönoton jälkeen 15.8.2016 alkaen aluetta palvelee linja 166,
jonka reitti kulkee Lasilaaksosta Kauklahden rautatieaseman kautta Vantinmä-
keen.

Länsimetron käyttöönoton jälkeen käytettävissä on myös bussilinja 118, jonka
reitti kulkee Hansatieltä Kauklahden ja Espoon keskuksen rautatieasemien
kautta Tapiolaan. Tällöin linjaa 118 voi käyttää liityntäyhteytenä Espoon kes-
kuksessa pysähtyviin X- ja Y-juniin sekä Niittykummun ja Tapiolan metro-
asemille.

Kurttilan aluetta palvelee seudullisesti bussilinja 165 Helsinki - Kauklahti, jonka
reitti kulkee Kurttilantien kautta. Metroyhteys Ruoholahdesta Matinkylään ote-
taan käyttöön elokuussa 2016, jonka jälkeen linja 165 muuttuu liityntälinjaksi
Kauklahdesta Matinkylän metroasemalle.  Bussivuorot kulkevat päivisin kah-
desti tunnissa ja ruuhka-aikana neljä kertaa tunnissa Kampista Kauklahteen.
Nykyisin ruuhka-aikoina liikennöivä reittiversio 165V lakkautetaan Länsimetron
käyttöönoton yhteydessä.
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Palvelut
Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä palveluita. Lähimmät palvelut sijaitsevat
Kauklahden ja Saunalahden alueilla.

Yhdyskuntatekninen huolto
Osalla suunnittelualueesta kulkee vanha vesi- ja viemäriverkosto. Asutuksen li-
sääntyessä nykyisen verkoston kapasiteetti on kuitenkin riittämätön ja kunnal-
listekniikka joudutaan uusimaan.

Erityistoiminnat
Stenbackan tilalla toimii nykyään pieni ratsastustalli, joiden hevoset laiduntavat
kesäisin suunnittelualueen ranta-niityillä.

2.4.4 Luonnonolosuhteet
Maisemakuva
Maaston alimman tason muodostaa Espoonjoen laakso, joka avautuu Espoon-
lahden rannoille ulottuvaksi rantatasangoksi. Laaksoalueiden ja osittain hyvin
voimakkaasti kohoavien selänteiden ansiosta raja avoimen maisematilan ja se-
länteen välillä on selkeä. Niillä osilla laaksoalueesta, jotka ovat metsittyneet ja
kasvaneet umpeen, maisematilan luonne on kuitenkin hämärtynyt.
Alavimpien laaksoalueiden korkeus merenpinnasta on Espoonjoen tuntumassa
alle +1m mpy.

Rakennettavuus
Pääosa alueesta on tasaista savikkoa. Alueen itä- ja länsireunalla on hiek-
ka/moreenimaa on lähellä maanpintaa. Maaperäkartan rakennettavuusaluera-
jasta 5A etelään maanpinta laskee tasolta +2.5 tasolle +1.4.

Suurin osa kaava-alueesta on perustusta vaativaa savimaata, joilla kantava
maakerros on yli 5 metrin syvyydessä ja rakennettavuusluokka on 4. Savimaita
jäsentävät karkeamman maa-aineksen pienehköt mäkikumpareet ovat kuiten-
kin rakennettavuudeltaan normaalisti rakennettavia.

Asemakaava-alueen parhaita rakennuspaikkoja ovat mäkialueet, joilla raken-
nettavuusluokka on 2.

Erittäin heikosti rakentamiseen soveltuvia alueita sijaitsee kaava-alueen länti-
simmällä osalla Espoonjoen ja Lambrobäckenin suistoalueella. Savien paksuus
on osittain yli 25 m ja maanpinta on korkeintaan +1 m meren pinnan yläpuolelle
(mpy). Näillä alueilla rakennettavuusluokka on 5A ja 6.

Asemakaava-alueen läntisimmät osat ovat muutenkin hyvin alavia ja laajat alu-
eet kaava-alueen länsiosissa jäävät alle +3m mpy ja ovat maan painumiselle ja
tulville alttiita alueita.

Maaperäkartta on liitteenä 4.

Luontoarvot
Koko Espoonlahden perukka on jo kauan tunnettu linnustollisesti arvokkaana
kohteena. Alue sisällytettiin valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan v.
1982.

Espoonlahti - Saunalahti (asemakaava-alueen ulkopuolella) on kaksiosainen
Natura-alue Espoon ja Kirkkonummen rajalla. Se koostuu ruovikkoisesta me-
renlahdesta sekä metsälehmusvaltaisen jalopuulehdon, niittyjen ja hakamaan
muodostamasta maa-alueesta (Fiskarsinmäki), joka on ollut laidunkäytössä
1970 -luvun loppuun saakka.

Espoonlahti on liitetty Naturaan luontodirektiivin perusteella (SCI -alue). Suoje-
luperusteena ovat alueella esiintyvät luontodirektiivin luontotyypit sekä luontodi-
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rektiivin laji, meriuposkuoriainen. Aluetta ei ole liitetty Naturaan linnuston perus-
teella.

Alueen pohjoisosassa sijaitseva Fiskarsinmäen lehto- ja niittyalue sekä osa
rantaruovikkoa on rauhoitettu asetuksella Espoonlahden luonnonsuojelualu-
eeksi. Tästä pieni osa oli mukana valtakunnallisessa lehtojensuojeluohjelmas-
sa. Espoonlahden vesialueen rajaus on valtakunnallisen lintuvesiensuojeluoh-
jelman mukainen. Natura-alueen suojelutavoitteet toteutetaan vesilain ja/tai
luonnonsuojelulain nojalla. Vesilaki koskee vesialueella tehtäviä sellaisia toi-
mia, jotka vaativat vesioikeuden luvan.

Mulbyhakan asemakaava-alue rajautuu vähäisessä määrin tähän Espoonlah-
den Natura 2000 -alueeseen Espoonlahden ja Espoonjoen liittymäkohdassa
laajojen lähivirkistysalueiden välityksellä.  Suunnittelualueen luontoarvoja on
kuvattu Espoon Kurttilan asemakaava-alueen luotoselvityksessä (Yrjölä, 2005),
jonka luontoarvot on uudelleen tarkistettu erillisellä selvityksellä (Yrjölä, 2012).
Mulbynhakan kaava-alueelta ei ole tiedossa uhanalaisten tai silmälläpidettävien
kasvien esiintymiä, eikä niitä myöskään löytynyt v. 2005 inventoinnissa. Suun-
nittelualuetta voidaan kuitenkin luonnehtia kasvistollisesti arvokkaaksi runsaan
ja monipuolisen kulttuurikasvuston ansiosta. Alueella kasvaa useita muinaistu-
lokkaita ja vanhan kulttuurin seuralaiskasveja. Luontaisesti suunnittelualueen
metsät ovat savimaiden lehtomaisia kankaita ja lehtoja.

Åminnenmäen eteläpuolella on lehtipuustoisia entisiä peltoja ja pihojen pikku-
metsiköitä. Monet kaava-alueen puustoiset kuviot ovat vasta hiljattain metsitet-
tyjä tai metsittymään jätettyjä peltoja. Näiden yleensä savipohjaisten ja rehevä-
kasvuisten peltojen kasvillisuus on kosteilla osilla suurruohoniittyjä ja tuoreilla
osilla korkeakasvuista ruoho- ja heinävaltaista niittyä.

Asemakaava-alueen kaakkoisosassa sijaitsee Mustlaxbergen kalliot, jyrkänteet
ja jyrkänteen välitön alusmetsä, joka on metsälain 10§:n mukaisia kohteita eli
erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joiden luonnonominaispiirteet tulee metsäta-
louskäytössä säilyttää. Metsälain pykäliä ei kuitenkaan sovelleta asemakaava-
alueilla vaan alue tullaan huomiomaan puisto- ja hoitosuunnitelmissa.

Alueen linnusto on tyypillistä pientaloalueen, viljelysten ja reunametsien lajis-
toa. Alueella havaitut arvokkaimmat lajit ovat palokärki, pensastasku, nokka-
varpunen ja peltosirkku. Kaava-alueella on myös pihamiljöitä ja pensoittuvia
niittyalueita, joilla on paikallista merkitystä linnustolle. Lambrobäckenin pohjois-
puolella Espoonjoki-varressa sijaitsee tuore-kostea viljelystä poistunut pellon-
kulmaus, joka on linnustollisesti merkittävä alue sekä toimii samalla puskuri-
vyöhykkeenä Espoonlahden Natura-alueelle.

Alueella ei ole havaittu uhanalaisia tai harvinaisia sudenkorentoja tai EU:n di-
rektiivilajeja tai muita uhanalaisia perhoslajeja. Päiväperhosista parhaat ha-
vainnot ovat ketokultasiipi sekä Espoonlahden tuntumassa havaittu etelänho-
peatäplä. Sudenkorentojen osalta lajisto on suppea. Parhaaksi paikaksi näiltä-
kin osin osoittautui edellä mainittu Övre Stenbackan joenvarsiniitty Lambro-
bäckenin / Espoonjoen tuntumassa.

Mulbyhakan asemakaava-alueella ei myöskään ole havaittu merkkejä liito-
oravan esiintymisestä alueella. Tutkimusalueelta ei myöskään löytynyt yhtään
liito-oravalle erityisen hyvin soveltuvaa metsikköä tai pihapiiriä.

Luontoinventoinnissa kartoitettiin myös lepakot. Kaikki lepakot ovat Suomessa
luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja kaikki maassamme havaitut lepakkolajit
kuuluvat EU:n Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajilistaan. Kartoituksen aikana
havaittiin alueella pohjanlepakoita, vesisiippoja ja viiksisiippoja. Havaitut lajit
ovat maassamme yleisiä. Tämän kartoituksen yhteydessä ei havaittu harvinai-
sempia lajeja eikä uhanalaista ripsisiippaa. Kartoituksen yhteydessä ei löytynyt
alueita, joilla lepakoita olisi saalistanut erityisen runsaasti. Espoonjoen - Lam-
brobäckenin ranta-alueelta kertyi tasaisesti havaintoja.
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2.4.5 Erityispiirteet
Mulbynhakan alueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävä 11. Työväen-
talo Rannikko.  Suurlakon 1905 jälkeen perustetun työväenyhdistys Rannikon
toimitiloiksi muunnettu vanha huvila on vanhin Espoon työväentaloista. Raken-
nusta laajennettiin vuonne 1909.

Kaupunginmuseon lausuntojen ja Laajennetun Kurttila 1A-1B -asemakaava-
alueen ympäristövaikutusselvityksen (Sito,2004) alustavan rakennusinventoin-
nin perusteella 12. Björkbackassa (Rannikkotie 8 & 10 ) sijaitsee kahden hu-
vilan ja ulkorakennuksen muodostama kokonaisuus (kiinteistön 2:2 raken-
nus 5 ja 7, kiinteistö 2:40 rakennus 1) tutkimisen arvoisiksi rakennuksiksi ja ra-
kennusten todellisen arvon määrittely edellyttää tarkempia inventointeja jatkos-
sa.

Kaupunginmuseon lausunnoissa on todettu myös vuonna 1937 isojaon yhtey-
dessä syntyneiden 13. Övre ja 14. Nedre Stenbackan tilojen olevan historial-
lisesti merkittäviä. Stenbackan tilakokonaisuus on edelleen hyvin säilynyt ja
varsinkin ulkorakennukset heijastavat vanhaa rakennustapaa esimerkiksi Övre
Stenbackan viljamakasiini ja 15. Huvila ja sauna joen rannalla. Isossajaossa
syntynyt uudistila tulee huomioida kulttuuriperintökohteena asemakaavamuu-
toksessa.

Åminnenreitti - Åminne kulturstråk liitteessä 7 on esitetty lähialueen kulttuurihis-
torialliset rakennukset ja ympäristöt. Edellä mainitut kohteet on numeroituna
kartalle.

2.4.6 Suojelukohteet

Espoonlahden Natura-alue sijaitsee aivan kaava-alueen vieressä. Ks. aiemmin
kohta 2.2.4.

3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet
Mulbynhakan aluetta tullaan kehittämään asumispainotteisena osana Suur-
Kauklahden paikalliskeskusta maakuntakaavan ja Espoon eteläosien yleiskaa-
van suuntaviivoja noudattaen.

Espoon kaupunginhallitus on hyväksynyt Kurttila IA - IB alueelle tavoiteohjel-
man 21.08.2001, jonka periaatteet ovat olleet asemakaavan laadinnan pohja-
na.

Alueelle kaavoitetaan alueen paikallisista lähtökohdista sen ominaispiirteet
huomioiva asuinalue yleispiirteiset kaavat huomioiden. Asemakaavalla pyritään
eheyttämään ja täydentämään nykyistä pientalovaltaista rakennettua ympäris-
töä sekä kaavoittamaan uusia ympäristöön soveltuvia pientalokortteleita pelto-
alueiden keskelle. Läntiset osat kaava-alueesta osoitetaan virkistyskäyttöön.

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet

Kaupunginhallituksen tavoiteohjelmaa koskevan päätökseen esittelytekstissä
on tavoitteina esitetty mm. seuraavaa: Kaavoituksen yhteydessä parannetaan
asuntokatujen katuverkoston toimivuutta sekä edistetään liikenneturvallisuutta
ja joustavia kevytliikenneyhteyksiä suunnitelmallisesti. Turvalliset liikenneyh-
teydet korostuvat myös kaavoituksen kautta ratkaistavien koulujen, päiväkotien
sekä muiden julkisten palveluiden tilavarausten ja asuntoalueiden suhteissa.

Alueen läntisimmät osat rantalaaksoa kaavoitetaan viheralueiksi ulkoilureittiyh-
teyksineen. Itäpuolelle sijoitetaan asumista ja täydennetään nykyistä asumista.
Uudet asuinalueet tulevat liittymään Mulbyn asemakaavan asuinalueisiin ja jat-
kavat tätä kautta Kurttilan yhtenäistä asuinaluetta.
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Kaavoituksen yhteydessä ratkaistaan myös säilytettävät erityisalueet tai koh-
teet esim. kulttuurihistoriallisten arvojen tai maisemaan ja luontosuhteisiin liitty-
vin perustein.

Kaava-alueen liikenteelliset lähtökohdat on määritelty Saunalahti - Kurttila -
Vanttila - Kauklahti osayleiskaavassa ja Espoon eteläosien yleiskaavassa.

Katuverkko jäsennellään liikenneturvallisuusperiaatteet huomioiden olemassa
olevat asuinalueet. Ajonopeuksia hillitään suunnittelemalla kadut ajonopeudel-
taan alhaisiksi.

Joukkoliikenneyhteyksiä parannetaan Kauklahden asemille erityisesti liityntälii-
kennettä kehittämällä.

Kevyen liikenteen yhteydet osoitetaan liikennettä synnyttäviin kohteisiin kuten
asemat, bussipysäkit, koulut, päiväkodit, liikuntapaikat jne. Viheralueille sijoittu-
vien ulkoilureittien mm. rantaraitin jatkuvuus ja turvallisuus huomioidaan.

3.3 Osallisten tavoitteet
Asukasmielipiteet
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus asemakaavan tavoiteohjelmasta sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 18.06.2001:

Alueen toivottiin säilyvän omakotimaisena ja väljästi rakennettuna sekä nykyis-
ten asuintalojen ja -paikkojen säilyvän. Lisäksi tilaisuudessa tuli esille kaava-
alueen rajan tarkistaminen laajemmaksi.

Katuverkoston ja tonttiliittymien toivottiin säilyvän nykyisellään.

Toivottiin kulttuurimaiseman ja maiseman erityispiirteiden säilymistä.

Alueesta toivottiin viihtyisää pientalovaltaista ympäristöä, jossa säilyy luonnos-
sa liikkumismahdollisuudet sekä luonnon erityisarvot.

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus

Mulbynhakan kaava-alue sijaitsee Kauklahden keskustan tuntumassa hyvien
liikenneyhteyksien varrella noin 2 km päässä Kauklahden rautatieasemasta.
Erityisesti kaava-alueen keskeisestä sijainnista johtuen sekä alati kasvavan
pientalotonttikysynnän vuoksi alue tulee saada pikaisesti asemakaavoituksen
piiriin. Näin voidaan toisaalta turvata Kurttilan kehittyminen pientalovaltaisena,
erityisarvot huomioivana alueena ja toisaalta lisätä tontti- ja palvelutarjontaa
Kauklahden alueella.

Asemakaava perustuu siihen, että nykyistä asuinaluetta täydennetään pienta-
loalueena ja katuverkkoa kehitetään. Kaavassa keskeisiä lähtökohtia ovat ol-
leet myös alueen kulttuurihistoriallisesti, luonnonsuojelullisesti ja maisemalli-
sesti merkittävien piirteitten huomioiminen siten, että kehittyvä ja täydentyvä
asuinalue säilyy ilmeeltään omaleimaisena.

Vanha viljelymaisema esitetään säilytettäväksi avoimena virkistysalueena, jon-
ka lounaisreunassa kulkee raittiyhteys. Maisemaa jäsentävällä tilakeskusalu-
eella osoitetaan asumistoimintojen lisäksi varaus ratsastustoiminnalle.

4.2 Mitoitus
Kaava-alueen kokonaispinta-ala n. 34 ha.

Alueen rakennusoikeus on yhteensä 30 370 k-m², josta uutta rakennusoikeutta
on n. 25 800 k-m².
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4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö
4.3.1 Maankäyttö

Korttelialueet
Erillispientalojen korttelialue AO

Rakennetut ja niihin liittyvät alueet on merkitty kaavamerkinnällä erillispientalo-
jen korttelialue (AO), jossa on sallittu kaksi kerrosta (II). Tehokkuusluku on
Björkbackan alueella e = 0,20 ja Övre ja Nedre Stenbackan osalla e = 0,1.
Korttelissa rakentaa asuntojen käyttöön tulevia säilytys- ja yhteistiloja 15 %
kaavaan merkitystä rakennusoikeudesta ja toteutetusta rakennusoikeudesta
saa käyttää 15% ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman työ- ja liiketilan rakenta-
miseen.

Erillispientalojen korttelialue AO-1, joka on suunniteltava ja toteutettava kortte-
leittain yhtenäisesti

Uudet erillispientalojen korttelialueet (AO-1) on kaavoitettu "rakennetuiksi saa-
riksi" avoimien peltoalueiden keskelle ja reunoille. Näiden tehokkuusluku vaih-
telee e = 0,30 ja kerrosluku ehdoton kaksi (II) lukuun ottamatta kortteleita
45049 ja 45065, jossa voi rakentaa myös yksikerroksisia asuinrakennuksia.

Mulbyntien itäpuoleisten, Åminnenmäen rakennettuun pientaloalueeseen rajoit-
tuvien kortteleiden tehokkuusluku on e = 0,20 kuten Åminnenmäen rakennetul-
la osalla.

Vaadittavat autopaikat on sijoitettava autotalliin, joka saa olla enintään 35 m2
suuruinen. Sallitun rakennusoikeuden lisäksi sallitaan enintään 27 m2 suurui-
nen talousrakennus. Talousrakennuksen sijainti on osoitettu kaavakartassa.
Periaate on se, että virkistysalueen vieressä talousrakennukset ovat koh-
tisuorassa virkistysaluetta vastaan jättäen näkymät avoimiksi, kun taas Mulbyn-
tien viereisillä tonteilla talousrakennukset ovat tien suuntaisesti suojaten piha-
aluetta melulta ym. Alueillustraatio 'saaret ja kaareva tielinja' ilmenevät konsult-
tityöstä 'Eräiden korttelialueiden laajuuden määrittäminen Kurttila IA-IB asema-
kaava-alueella' (Avanto Arkkitehdit Oy, 2007).

Uusissa asuinkortteleissa on julkisivumääräyksiä ja rajoituksia, joilla on tarkoi-
tus sovittaa uudet rakennukset vanhojen rakennusten ympäristöön.

Yleisten rakennusten korttelialue Y-2

Rannikon työväentalo on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi, jolla
ympäristö säilytetään (Y-2). Rakennukseen saa sijoittaa kulttuuri-, kerho-, ko-
kous- ja museotiloja sekä näitä toimintoja palvelevia liiketiloja ja asunnon. Piha-
alue on säilytettävä avoimena ja alkuperäistä vastaavassa muodossa. Ranni-
kon työväentalo on suojeltu ja rakennusoikeutta osoitettu 300.

Virkistysalueet
Lähivirkistysalueet VL ja VL-1

Espoonjoen ja Lambrobäckenin itä- ja pohjoispuolelle nykyisin jäävät viljellyt,
avoimet pellot osoitetaan lähivirkistysalueiksi (VL). Virkistysalueille osoitetaan
raitti- ja polkuverkosto. Alueilla joissa halutaan korostaa alueen ekologisten yh-
teyksien, luonto- ja maisema-arvojen merkitystä on merkitty VL-1, jolloin alueen
suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä tulee ottaa edellä mainitut arvot ja
yhteydet huomioon.

Muut alueet
Yleinen pysäköintialue LP
Rannikon työväentalon tapahtumia varten osoitettu pysäköintialue, joka palve-
lee myös alueella käyviä vieraita.
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Hevosurheilunkeskuksen korttelialue E-1
Ratsastustoiminnalle varatulle alueelle saa sijoittaa ratsastuskeskuksen ja sitä
palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Alueen rakennukselle ja rakennelmille
on esitetty Uudenmaan Ely-keskuksen suositeltuja etäisyyksiä asutuksesta.
Suosituksen mukaan kaavaan on merkitty tallin, Iantalan ja ulkotarhan (tr) etäi-
syydeksi naapurikiinteistön rajaan vähintään 50 metriä.

Korttelialueella osoitettaan alueet ratsastuskentille ja ulkotarhoille (rk) joiden
etäisyys Espoonjoesta tulee olla vähintään 30 metriä. Laiduntaminen on kui-
tenkin mahdollista Espoonjoen rantavyöhykkeillä. Rakennusalat on rajattu niin
että ratsastuskentän ja ulkotarhan vähimmäisetäisyydet täyttävät 20 metriä
naapurikiinteistön rajaan.

Rakentaessa rakennukset ja kentät tulee sovittaa maastoon ja maisemaan.
Alueen hulevesiin tulee kiinnittää huomioita.

Vesialue W-1
Espoonjoen alue on asemakaavassa osoitettu vesialueeksi, joka on osoitettu
kaupungin käyttöön ja jolla luontoarvot tulee huomioida.

Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen vesialue E-wk on muutettu W-1 vesialueeksi
ja teknisenä muutoksena otettu mukaan Lasilaakson kaavan Espoonjoki E-wk
yhtenäiseksi W-1 alueeksi.

4.3.2 Liikenne
Rakennetuilla korttelialuilla auto- ja pyöräpaikkojen toteutus sidotaan toteutet-
tavaan rakennusoikeuteen.

Autoliikenne
Liikenneverkon perustana on ollut  Espoon eteläosien yleiskaava.
Uuden kokoojakadun Mulbyntien liikenne ohjataan Espoonjoen pohjoispuolelle
Lasimäentielle ja edelleen Kauklahdenväylälle.

Mulbyhakan kaava-alueen liikenne ohjataan Mulbyntielle. Ratkaisulla vältetään
uuden asutuksen liikenteen johtaminen vanhan asutuksen läpi.

Mulbyntien eteläpäähän on osoitettu hidaskatu (hk) viereisen päiväkodin takia.

Kevytliikenne
Nykyisistä teistä kevyelle liikenteelle siirtyvät Stenbackantien länsiosa ja Mus-
talahdentie Mulbyntiestä etelään. Uusia pyöräilylle ja jalankululle tarkoitettuja
yhteyksiä (pp), jotka helpottavat kulkua erilaisiin palveluihin kuten päiväkotei-
hin, kouluihin, oppilaitoksiin, joukkoliikenteen asemille ja pysäkeille ovat mm:
Vanha Stenbackantie, joka yhdistää Mulbytien ja Övre Stenbackan, Kuplettitien
pohjois- ja eteläpäädyt ja Nedrestenbackan jatke rantaraitille.

Kaava-alueen länsireunassa Espoonjoen tuntumaan sijoittuu rantaraitti, joka
haarautuu Lasilaaksonsillan kohdalla Lasilaakson puolelle. Rantaraitti on seu-
dullinen ulkoiluraitti ja sen toinen haara suuntautuu jokirantaa myötäillen Kauk-
lahdenväylän ali koilliseen. Toinen tärkeä kevyen liikenteen yhteys yhtyy ranta-
raittiin Lambrobäckenin tuntumassa kaakosta.

Kaava-alueen pohjois-eteläsuunnassa halkaisevalla viheralueella kulkee kevy-
en liikenteen yhteys.

Kevyeen liikenteen ratkaisut ja poikkileikkaukset löytyvät Kurttilan alueen kun-
nallistekniikan yleissuunnitelman liitteistä (Destia, 2008)

Joukkoliikenne
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Alueen joukkoliikenneyhteydet parantuvat rantaradan parantamisen myötä, jol-
loin junatarjontaa voidaan lisätä. Kaupunkiradan jatkamista Espoosta Kauklah-
teen puoltaa Kauklahden suuralueen kehittyvä maankäyttö.
Bussiliikenteeseen varaudutaan Mulbyntiellä, jolla sijaitsee myös kääntöpaikka
ennen jyrkkää Mulbynmäkeä. Kaava-alue ja Lasilaakso saadaan näin liityntälii-
kenteen piiriin Kauklahden asemalle, jonka kautta muutkin Kurttilaa palvelevat
bussilinjat kulkevat.
Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän lausunnon mukaan kaava-alueen
joukkoliikenne saattaa kulkea myös rengaslinjana, jolloin reitti kulkisi Mulbyn-
mäkeä myötäpäivään.
Tulevaisuudessa lähialueelle saattaa tulla käyttöön myös uusia joukkoliikenne-
järjestelmiä ja mm. Espoon eteläosien yleiskaavassa Kauklahdenväylän var-
teen on esitetty raideliikenteen aluevaraus. Länsisuunnan liikennejärjestelmä-
vaihtoehdoksi on valittu Kivenlahteen ulottuva metro. Yhteydestä Kivenlahdes-
ta Kauklahteen ei ole vielä tarkempaa päätöstä, joten tulevaa vaikutusta Kurtti-
lan kaavoihin ei voi vielä ennakoida.

Yleiset autopaikat
Kaava-alueen yleisen autopaikkojen tarve on 27-28 paikkaa, joista 10 paikkaa
löytyy Ainonpuistosta ja 7 LP-alueelta. Lisäpaikkoja tarvitaan alueella 10, josta
osan on mahdollista sijoittaa kadunvarsipysäköintinä Sarkamerentien varrelle
sekä Mulbyntien hidaskatuosuudelle. Sarkamerentien itäosalle, jolla kulkee rat-
sastustallitoimintaan liittyvää liikennettä, ei kuitenkaan sijoiteta pysäköintipaik-
koja. Mulbyntielle pysäköintipaikat voitaisiin toteuttaa pysäköintitaskuina. Yleis-
tä pysäköintiä tarve on laskettu 1 autopaikka per 1000 asumisen kerrosne-
liömetriä kohti.

4.3.3 Palvelut
Asemakaava-alueella ei ole palveluita.

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto
Asemakaava-alue tullaan liittämään kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston piiriin
ja alueelle on laadittu erillinen kunnallistekniikan yleissuunnitelma, jonka on
laatinut Destia.

Saunalahden runkovesijohdon linjaus saattaa mahdollisesti kulkea Mulbyhaka-
kaava-alueen läpi.

Kaava-alueelle on osoitettu myös muutama puistossa oleva rakennusala, jonne
saa sijoittaa muuntamon (vm).

Rakentamista koskee kaavassa määrätty hulevesimääräys, jossa hulevesiä tu-
lee viivyttää ja hallita omalla alueellaan myös rakentamisen aikana.

4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Kumpareilla maanvarainen perustaminen on mahdollista. Muualla rakennukset
perustetaan kantavaan moreenikerrostumaan lyötävillä tukipaaluilla. Liikenne-
alueiden ja putkijohtolinjojen maapohjaa joudutaan vahvistamaan syvästabi-
loinnilla. Mahdollinen kellarirakentaminen edellyttää vesitiiviitä rakenteita ja tu-
ettuja kaivantoja.

Alueen eteläosan rakennuskäyttöön ottaminen edellyttää maanpinnan korotta-
mista tulvasuojelusyistä tasoon +2.8 saakka, mikä johtaa raskaaseen syvästa-
bilointiin. Tällä alueella savikerroksen paksuus on suurimmillaan 22 metriä, jo-
ten tarvittavat paalupituudet voivat olla yli 25 metriä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 116 § edellyttää, että tulvan vaara otetaan huomi-
oon kaavoituksessa ja rakentamisessa. Uutta rakentamista ei tule osoittaa tul-
variskialueille niin, että tulva aiheuttaa niille merkittävää vahinkoa. Meren ranta-
alueilla tavoitteena on suojata olemassa oleva arvokkaaksi katsottava raken-
nuskanta kerran 100 vuodessa tai sitä useammin tapahtuvilta tulvilta. Tämä
edellyttää varautumista 2,0 metrin korkeudelle nousevaan tulvaan.
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Korttelialueet on pyritty sijoittamaan pääosin helpoimmin rakennettaville alueil-
le, joilla ei ole tulvariskiä, ja kaikista huonoimmin rakentamiseen soveltuvat
alueet, jotka taas luonto-olosuhteiden tai maisemakuvan kannalta ovat keskei-
siä, on jätetty lähivirkistysalueiksi. Niille alueille, jotka sijaitsevat tulvarajan ala-
puolella on osoitettu määräys, että maanpinta on nostettava tulvarajan yläpuo-
lelle

4.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö
Asemakaavassa on luonnonympäristön tai kasvuston kannalta tärkeimpien
alueiden sekä luonnon erityiskohteiden säilyminen on varmistettu erilaisin kaa-
vamerkinnöin ja määräyksin.

Kasvistoltaan säilytettävä alueen osa sl-1

Espoonlahteen rajautuva viljelystä poistunut pellonkulmaus, jossa on rehevää
heinävaltaista kasvillisuutta, on osoitettu samalla merkinnällä mm. linnuston
vuoksi ja siksi, että se toimii samalla myös puskurivyöhykkeenä Espoonlahden
Natura-alueelle. Aluetta koskevissa toimenpiteissä ja suunnitelmissa on neuvo-
teltava kunnan ympäristöviranomaisen kanssa.

Maisemakuvassa tärkeä alue sk-1

Espoonjoen rannassa, mäen rinteessä on vanha, kaunis pihapiiri, josta on
upeat näkymät merelle. Mäki on vanha juhannuskokkopaikka. Alue tulee kun-
nostaa ja pitää huolitellussa kunnossa vanhan puutarhan ominaispiirteet sekä
avoimet näkymät merelle säilyttäen.

Laajimmat ja maisemakuvankin kannalta tärkeät yhtenäiset luonnonympäristöt
tai vapaa-alueet on asemakaavassa merkitty viheralueiksi. Ne myös liittävät
Mulbyhaka alueen osaksi Kauklahden laajempaa viheralueverkostoa.

Uusien tonttien korottamista ja kallistamista rajoitetaan kaavamääräyksin, jotta
vältytään isoilta luiskilta ja maisemakuvasta erottuvista turhan korkealle korote-
tuista tonteista ja rakennuksista.

4.4 Kaavan mukaiset erityispiirteet
Suojeltava rakennus sr-1

Työväentalo Rannikko varustetaan suojelumerkinnällä sr-1: historiallisesti ja
kaupunkikuvan kannalta arvokas rakennus, jota ei saa purkaa, ja jonka jul-
kisivujen ja vesikaton ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää.
Rakennuksen pihapiirin kallio toimii iltamien ja juhlien jäähypaikkana, josta oli
kauniit auringonlaskunäkymät länteen ja peltoalueille. Se on asemakaavan
mukaan säilytettävä avoimena ja alkuperäistä vastaavassa muodossa.

Alue, jolla olevat rakennukset tulee pihapiireineen säilyttää s-1

Björkbackan taloryhmä sekä Övre Stenbackan ja Nedre Stenbackan tilakes-
kukset merkitään säilytettäväksi alueeksi (s-1), jossa rakennukset pihapiirei-
neen tulee säilyttää ja niiden korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä julkisivujen
ominaispiirteet säilyttäen. Uudet rakennukset on suunniteltava ja rakennettava
siten, että ne sijainnin, materiaalin, mittasuhtein, värityksen ja julkisivujen jä-
sentelyn osalta noudattavat alueen olevien rakennusten ominaispiirteitä. Alu-
een muutoksissa tulee pyytää museoviranomaiselta lausunto.

Björkackan taloryhmien pihapiirissä on suojeltavia puita.

Ensisijaisesti säilytettävät ja kunnostettavat rakennukset s-2

Espoonjoen rannan pihapiirissä on vanha kesähuvila, jossa mm. Aino Sibelius
(Järnefelt) on viettänyt lapsuuden kesiään. Rakennus ja pihasauna ovat huo-
nokuntoisia, mutta kunnostamalla niistä saa mainion retkeilymajan tai kahvion.
Rakennukset on ensisijaisesti säilytettävä ja kunnostettava. Jos rakennukset
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puretaan, saa niiden paikoille rakentaa uudet samankokoiset, julkisivumateriaa-
leiltaan vastaavanlaiset ympäristöön sopeutuvat rakennukset. Päärakennuk-
seen saa sijoittaa 100 k-m2:n suuruisen kahvilan ja sitä palvelevan, enintään
40 k-m2:n suuruisen asunnon.

Säilytettävä rakennus "sä"

Övre Stenbackan viljamakasiini on yksittäisenä rakennuksena esitetty säilytet-
täväksi. Rakennuksen saa säilyttää sallitun rakennusoikeuden lisäksi. Muutok-
sissa tulee pyytää museoviranomaiselta lausunto.

4.5 Ympäristön häiriötekijät
Mulbynhakan alueen ympäristössä ei ole juurikaan häiriötekijöitä.

Alueella ennen rakentamista tulee selvittää sulfidisaviesiintymät.

4.6 Nimistö
Espoon historiallisten, keskiajalta periytyvien kylännimien muisto elää nykyi-
sessä kaupunkinimistössä. Mulbyn kylän talot ovat sijainneet Åminnen ja Mul-
byn kaava-alueilla. Asuinalueennimenä Mulby on Kauklahden seudun asuk-
kaiden tuntema ja suomenkielistenkin tässä muodossa käyttämä. Alkuperäisar-
von säilyttämiseksi nimelle ei muodosteta suomenkielistä vastinetta. Nimi saa-
daan näkyville kaavanimistöön uuden kokoojakadun nimessä Mulbyntie –
Mulbyvägen.

Mulbyn kyläelämään, nuoriin omakotiasuttajiin ja kouluhistoriaan samoin kuin
Stenbackan tilan hevostenkasvatukseen liittyvän aihepiirin nimiä ovat Mulbyn-
tien varren uusien pienempien katujen nimet Keinuhevosentie – Gunghäst-
vägen ja Jouhikuja – Tagelgränden. Lyhyt kuja Mulbyhyn tullessa on Tiuku-
tie – Pinglan. Hindsin talo on hävinnyt, mutta sen muistoa säilyttää nimi Hind-
sinkuja – Hindsgränden.

Mulbyn viljelylakeudella on puistonnimenä Musslaxängen niitynnimen mu-
kaan. Vanhoihin Musslax-nimiin perustuu myös asuinalueennimi Mustalahti –
Musslax Mulbyn kaava-alueen lounaispuolella. Mustanlahdentie on ulottunut
sieltä Kurtinmäkeen asti, mutta peltotasangon ylittävä osuus jää nyt ulkoilutiek-
si ja saa nimen Vanha Mustanlahdentie – Gamla Musslaxvägen. Espoonjo-
en nykyisellä suulla oleva Kauklahden seudun kylien yhteisranta on nimeltään
Pölan (murteellisesti "Pöölon"). Sinne Stenbackasta vievä ulkoilutie, Espoon
rantaraitin osa, on Pölaninpolku – Pölans stig.

Mulbyn länsiosan suurkortteli on nimeltään Stenbacka vanhan tilannimen mu-
kaan. Tilan jakautuessa syntyneet nimet Övre Stenbacka ja Nedre Stenbacka
tulevat sellaisenaan myös taloille johtavien kahden lyhyen kujan nimiksi. Aiem-
pi Stenbackantie muuttuu uuden Mulbyntien länsipuolella kevyen liikenteen
tieksi ja saa nimen Vanha Stenbackantie – Gamla Stenbackavägen. Övre
Stenbackan emäntää, Stenbackassa ikänsä asunutta Fanny Sandströmiä
(1897–1983, o.s. Engman) ja hänen velipuoltaan, Stenbackan isäntää Ivar
Rönnbergiä (1885–1933) muistetaan nimillä Fanny Sandströmin puisto –
Fanny Sandströms park ja Ivar Rönnbergin puisto – Ivar Rönnbergs park.
Suvun edustajat ovat osallistuneet muistonimien saajien valintaan. Aino Järne-
felt (myöhempi Sibelius) vietti nuorena aikaa Stenbackassa. Joenrannan rinne-
puisto on hänen mukaansa Ainonpuisto – Ainoparken.

Stenbackan rinteeltä kohti merta katseleva uusi tie saa Vionoja-vaikutteisen
nimen Sarkamerentie – Tegarnas väg. Tulevan puistoalueen ulkoilutie Pit-
känsaranpolku – Långtegsstigen kulkee Långtegarna-nimisillä peltosaroilla.
Jokivarren puisto saa nimen Åbiten, sillä joenpuoleinen pelto on Stenbackassa
tunnettu sillä nimellä. Espoonjoen yli vievät Mulbynsilta – Mulbybron, Lasi-
laaksonsilta – Glasdalsbron ja Stenbackansilta – Stenbackabron.
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Asemakaavan nimistön on suunnitellut Espoon kaupungin nimistöryhmä (MVL,
SBS, UK, KM) 2005–09 yhteistyössä mm. paikallisten asukkaiden ja kaupungin
käännöstoimiston kanssa.

5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET
Kurttila IA - IB kaava-alueesta on laadittu erilliset ympäristövaikutusselvitykset.
Laajennetun Kurttila IA - IB -asemakaava-alueen ympäristövaikutus valmistui v.
2004. Tämän lisäksi laadittiin vuonna 2005 erillinen luontoselvitys Espoon Kurt-
tilan asemakaava-alueelta, jota täydennettiin vuonna 2012. Vaikutukset on ar-
vioitu ja luontoselvitys laadittu koko Kurttila IA- IB-kaava-alueesta, josta Mul-
bynhaka on läntisin osa.

Naturan vaikutusten arvioinnissa on käytetty hyödyksi Espoon eteläosien yleis-
kaava työtä varten laadittua Arvio rakennemallien vaikutuksista Espoonlahden
ja Laajalahden Natura 2000-alueisiin nimistä selvitystä (Pöyry, 2002). Sen li-
säksi Natura-alueesta on tehty kynnysarvio (Yrjölä, 2016).

5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
Asemakaava on maakuntakaavan ja Espoon eteläosien yleiskaavan mukainen.
Mulbynhakan asemakaava täydentää olemassa olevaa kaupunkirakennetta
sekä tukeutuu olemassa olevaan infrastruktuuriin.

Mulbyhakan alue on suurimmaksi osin peltoaluetta, muutamine pientaloaluei-
neen. Kaavassa esitetty täydennysrakentaminen sijoittuu pääsääntöisesti jo
nykyisin asuin- ja yleisten rakennusten käytössä oleville kiinteistöille sekä tu-
keutuu jo olemassa olevaan tiestöön ja uuteen kokoojakatuun, jonne esitetään
myös uutta katuverkkoa. Peltoalueiden keskelle on osoitettu kaksi uutta asuin-
saareketta, samoin tilakeskusten läheisyyteen ja Mulbyntien päähän. Tehok-
kuus pysyttelee alueella suhteellisen tasaisena perustehokkuusluvun ollessa e
= 0,10 - 0,30 välillä.

Kaavaehdotus mahdollistaa alueella nykyisin käytettyyn asuinrakennusoikeu-
teen verrattuna runsaan rakennusoikeuden kasvun mutta koska täydennysra-
kentaminen tapahtuu todennäköisemmin vähitellen vaikutukset rakennettuun
ympäristöön pysyvät pitkästä aikajaksosta johtuen hallittuina.

Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella lähellä Kauklahden
ydinkeskustaa ja sen palveluita. Tämän vuoksi tiivistävä kaupunkirakenne on
perusteltua ja tuo mukanaan palveluita ylläpitävää asukaspotentiaalia sekä
elinvoimaa koko Kauklahden suuralueelle.

Keskeisimpiin historiallisiin rakennuksiin, niiden pihapiireihin sekä kasvillisuu-
teen liittyviä suojelu- ja säilyttämisvelvoitteita on esitetty runsaasti asemakaa-
vassa. Asemakaava luo näin ollen hyvät edellytyksen kulttuurihistorian kannal-
ta tärkeiden kohteiden ja ympäristöjen säilymiselle.

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Mulbyn alueen autoliikenneyhteydet tukeutuvat Kauklahdenväylään, joka on
vilkasliikenteinen pääväylä. Kauklahdenväylältä ei ole suoria tonttiliittymiä Mul-
byn alueelle. Suorin yhteys kaava-alueen itäosaan tulee olemaan Kauklahden-
väylältä Kurttilantien pohjoispäästä. Alueelle on myös ajoyhteys etelästä Tillin-
mäen liittymästä. Liikenteellisenä kokoojaväylänä toimii Kurttilantie. Kurttilan-
tien eteläpää ja muu nykyinen katuverkko on tekniseltä tasoltaan varsin vaati-
matonta eikä sellaisenaan vastaa kasvavan maankäytön aiheuttamia liikenteel-
lisiä vaatimuksia.

Kaava-alueelle sijoittuu paljon uutta maankäyttöä, joka aiheuttaisi Åminnen ny-
kyisille kapeille asuinkaduille epätoivottua läpiajoliikennettä, mikäli kaikki liiken-
ne kulkisi Kurttilantien liittymän kautta. Kurttilantien liittymän lisäksi alueelle on
esitetty kaavassa toinen kokoojaväylä, joka liittyy Kauklahdenväylään Lasilaak-
son kautta. Tämä mahdollistaa suunnittelu-alueen liikenteen ohjaamisen Lasi-
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laakson liittymän kautta ja vähentää läpiajoliikennettä kapeilla kaduilla. Kokoo-
javäylä mahdollistaa myös bussiliikenteen tuomisen suunnittelu-alueelle.

Kaavassa on huomioitu riittävät tilavaraukset liittymien parantamiseen ennuste-
tun liikenteen kasvun vaatimusten mukaan. Lisäksi katutilavarausten osalta
poikkileikkaukset on pidetty mahdollisimman kapeina liikenteen sujuvuutta kui-
tenkaan heikentämättä. Jalankulun ja pyöräilyn osalta liikenneturvallisuus pa-
ranee nykyisestä.

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Asemakaavaehdotus on laadittu niin, että siinä on huomioitu maiseman ja "ky-
län" luonne sekä säilytetty selvityksissä esiin nousseet tärkeimmiksi luokitellut
erityis- ja luontoarvot.

Lambrobäckenin koillispuolella oleva avoin maisematila on säilytetty edelleen
avoimena ja uusia korttelialueita on sijoitettu varovaisesti nykyisten asuinkiin-
teistöjen länsipuolelle avoimen maisematilan ja asutun mäkirinteen taitekoh-
taan.

Kurttilasta ei ole löytynyt luonnonsuojelulain 29 § mukaisia luontotyyppejä eikä
myöskään uhanalaisia kasvilajeja. Luontoselvityksessä on todettu, että alueen
yksittäisille tonteille voi suunnata uudis- ja lisärakentamista, kunhan alue säilyy
nykyisenkaltaisena pientaloalueena. Kyseinen seikka on huomioitu asemakaa-
vaehdotuksessa. Asemakaavan kaakkoisreunassa on metsälain 10§ mukaisia
kohteita, jotka on asemakaavassa merkitty lähivirkistysalueena. Alueen erityis-
piirteet huomioidaan hoito- ja käyttösuunnitelmissa.

Alueen linnusto on tyypillistä pientaloalueen, viljelysten ja reunametsien lajis-
toa. Alueella havaitut arvokkaimmat lintulajit ovat palokärki, pensastasku, nok-
kavarpunen ja peltosirkku. Linnuston perusteella suositellaan säästettäväksi
Espoonlahteen rajautuva viljelystä poistunut pellonkulmaus. Samalla alue toimii
puskurivyöhykkeenä Espoonlahden Natura-alueelle. Kyseinen alue on säilytet-
ty asemakaavassa osana lähivirkistysaluetta ja varustettu lisäksi kasvistoltaan
säilytettävällä merkinnällä, jossa toimenpiteissä ja hoitotoimissa tulee huomioi-
da alueen luonnon olot.

Alueella ei havaittu uhanalaisia tai harvinaisia sudenkorentoja tai päiväper-
hosia.  Päiväperhosista parhaat havainnot olivat ketokultasiipi sekä Espoon-
lahden tuntumassa havaittu etelänhopeatäplä. Linnuston perusteella säilytettä-
väksi esitetty Espoonlahden rantaniitty on myös etelänhopeatäplälle sovelias
ympäristö.

Kaikki lepakot ovat Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja kaikki
maassamme havaitut lepakkolajit kuuluvat EU:n Luontodirektiivin liitteen IV (a)
lajilistaan. Koska alueelta ei löydetty lepakoiden päiväpiiloja tai talvehtimispaik-
koja, kaavoituksella ei todennäköisesti ole välitöntä vaikutusta lepakoihin. Kui-
tenkin rakentaminen ja uudet tieosuudet voivat katkaista lepakoiden käyttämät
kulkuyhteydet päiväpiiloista saalistusalueille ja muuttaa lepakoiden hyödyntä-
miä saalistusalueita. Rakentaminen ja muu ympäristön muuttuminen ei luulta-
vasti vaikuta merkittävästi pohjanlepakoiden saalistusalueisiin ja se pystynee
löytämään korvaavia saalistusalueita ja kulkureittejä. Viiksisiipat saalistavat
suojaisimmissa paikoissa ja välttävät aukeita.  Kyseisiä lähimetsiä on kaavoi-
tuksessa huomioitu jättämällä lähimetsiä, joissa lepakkohavaintoja on tehty, ra-
kentamisen ulkopuolelle puisto- ja lähivirkistysalueiksi. Vesisiippojen ruokailu-
alue on huomioitu kaavassa säilyttämällä jokiympäristö ja ojanvarsi lähivirkis-
tysalueena.

Kaavoituksessa voidaan esimerkiksi turvata lepakoiden kulkuyhteydet saalis-
tusalueiden välillä viherkäytävien avulla. Lepakot voivat hyödyntää suunnistau-
tumisessaan esim. puuriviä avoimia alueita ylittäessään. Asemakaava ei estä
harkittuja puuistutuksia avoimilla maisema-alueilla, mikä ei näin ollen muodostu
esteeksi lepakoille. Lepakoiden ruokailualue on huomioitu kunnallistekniikan
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yleissuunnitelmassa siten että viheralueille osoitetut rantareitit on esitetty va-
laisemattomina.

Luonnonsuojelulain 49 § mukaan lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
hävittäminen on kiellettyä ilman alueellisen ympäristökeskuksen poikkeuslu-
paa. Tämä tulee huomioida, mikäli kaava-alueella olevia rakennuksia puretaan.
Myös kaadettavat kolopuut tulee tarkistaa. Kyseiset seikat tulee huomioida
asemakaavoituksen jälkeisissä toimenpiteissä.

Luonnon erityiskohteet on huomioitu asemakaavassa ja niiden säilymisedelly-
tykset turvattu kaavamerkinnöin ja -määräyksin. Näin on menetelty myös alu-
een historiallisten kylämäkien sekä kulttuurihistoriaan liittyvien kohteiden kans-
sa. Asemakaava ei siis todennäköisesti vaikeuta maisemaan, luontoon tai kult-
tuurisiin kerrostumiin liittyvien arvojen säilymistä alueella.

Asemakaavassa on myös varauduttu meren ranta-alueen mahdolliseen tulvi-
miseen, jolloin korttelialueet on vaadittu rakentamaan + 2,8 m mpy tasolle.

Ote Espoon tulvariskikartasta on liitteenä 8.

Natura -alue
Asemakaava-alueen tuntumassa (ei varsinaista kaava-aluetta) sijaitsevan Es-
poonlahden Natura-alueen suhteen asemakaavan toteutuminen ei todennäköi-
simmin aiheuta heikentäviä vaikutuksia.

Vuonna 2002 Espoon eteläosien yleiskaavatyötä varten laadittiin "Arvio raken-
nemallien vaikutuksista Espoonlahden ja Laajalahden Natura 2000 -alueisiin”.
Kaikissa rakennemallivaihtoehdoissa Kurttilan alue on esitetty hyvin saman-
luonteisena, B ja C vaihtoehtojen ollessa jopa samanlaiset. Pääkäyttötarkoitus
on kaikissa vaihtoehdoissa asuminen ja Natura-aluetta lähin vyöhyke Kurttila IA
- IB asemakaava-aluetta on esitetty kaikissa rakennemalleissa virkistysalueena
(V).

Kyseisessä kirjallisuustutkimuksessa todetaan mm, että rakennemallivaihtoeh-
doissa osoitetut uudet rakentamisalueet eivät todennäköisesti aiheuta Natura -
alueelle ulottuvia vaikutuksia eikä maankäytön muutoksilla ole ns. yhteisvaiku-
tuksia voimistavia vaikutuksia. Rakennemallit eivät todennäköisesti merkittä-
västi heikennä Natura 2000 -alueen perusteena olevia luontoarvoja (luontodi-
rektiivin luontotyypit ja meriuposkuoriainen), joiden suojelemiseksi alue on si-
sällytetty Natura 2000 -verkostoon.

Arvio Espoon Mulbyhaan kaavan vaikutuksista Espoonlahti-Saunalahti -Natura-
alueen luontoarvoihin kynnysarviossa (Yrjölä Oy, 2016) todettiin seuraavaa:

Mulbyhaan kaavoituksella voi olla vaikutuksia Espoonlahden Natura-alueen
luontoarvoihin, erityisesti kun huomioidaan yhteisvaikutus useiden muiden kaa-
vojen kanssa. Korttelien rakentaminen lisää ihmisiä ja aktiviteetteja alueelle ja
myös hulevesien määrä kasvaa. Vaikutuksia voidaan lieventää ohjaamalla ih-
misten kulkua ja kiinnittämällä huomiota hulevesien käsittelyyn. Todennäköi-
sesti kokonaisuutena vaikutukset Espoonlahden ja Saunalahden Natura-alueen
luontoarvoille eivät ole merkittäviä, jos suositukset otetaan huomioon. Raken-
taminen ei myöskään heikennä Natura-alueen yhtenäisyyttä. Suosituksia nou-
dattaen rakentamisen vaikutukset eivät merkittävästi heikennä viereisen Natu-
ra-alueen luontoarvoja, eikä varsinaista Natura-arviota tarvita.

Mulbyhaan asemakaava-alue on osoitettu asumiskäyttöön. Natura- aluetta lä-
hinnä olevat alueet on esitetty vyöhykemäisesti lähivirkistysalueina. Asema-
kaavassa ei ole osoitettu uutta, ympäristön kannalta haitallista tai riskialtista
toimintaa. Natura-alueelle ei kohdistu suoria vaikutuksia.

Todennäköisimmät mahdolliset välilliset vaikutukset Natura-alueen luontoon
ovat kaava-alueen hulevesien ja sitä kautta ravinteiden ja epäpuhtauksien kul-
keutuminen lahteen ja ihmisten ja kotieläinten liikkumisen aiheuttamat häiriöt.
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Kaavassa hulevesien hallintaan on kiinnitetty huomiota, siten että rakennettavil-
la korttelialueilla hulevesien käsittelymenetelmissä tulee suosia luonnonmukai-
sia käsittely tapoja. Sen lisäksi tonttien sadevedet tullaan imeyttää ja viivyttää
tonteilla. Tonttikohtaisten hulevesien hallinnan lisäksi kaavassa on varattu vi-
heralueille kaksi hulevesien viivyttämiselle osoitettua kohtaa, jossa voidaan
imeyttää ja viivyttää epäpuhtaudet ja ravinteet. Kaavassa hulevedet tulee myös
huomioida rakentamisen aikaisissa järjestelyissä.

Ratsastukselle varatulla alueella erotellaan selkeämmin eritoiminnoille varatut
alueet, joissa on myös etäisyys vaatimukset Espoonjokeen. Ratsastuskentillä
ja ulkotarhoilla on rakenne- ja hulevesipainannevaatimukset, joilla pyritään es-
tämään epäpuhtauksien ja ravinteiden kulkeminen hulevesien mukana vesis-
töön. Ratsastustoiminta edellyttää muutenkin päivittäistä alueen puhtaana pi-
toa, jolloin isojen kiintoaineksien ja epäpuhtauksien kulkeutuminen suoraan
Espoonjokeen on epätodennäköistä.

Suunnittelu-alueen virkistysalueille ja virkistysreitteihin kohdistuu käyttöpaineita
Espoonlahden alueelta ja suunnittelu-alueelta sen rakennettua. Lisääntyvä vir-
kistyskäyttö Natura-alueen läheisyydessä voi lisätä eläinten pesien ja poikasten
tuhoutumisriskiä. Ihmisten ja kotieläinten liikkumisen aiheuttamat häiriöt vaiku-
tuksia voidaan vähentää huomattavasti valistuksella ja ulkoilun ohjauksella.
Virkistysreittejä voidaan linjata kiertämään etäämmältä Natura-alueesta ja Na-
tura-alueen ulkopuolelta.

5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väes-
töryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuu-
riin)

5.4.1 Palvelut
Mulbynhakan alueen julkiset palvelut paranevat viereisten asemakaavojen to-
teutumisen myötä. Asemakaavoissa on esitetty uusia koulu- ja päiväkotivara-
uksia sekä muita julkisten palveluiden varauksia. Näitä alueelle on toivottu jo
kauan.  Julkisten rakennusten lisääntyminen mahdollistaa myös muuhun har-
rastustoimintaan liittyvien tilojen lisääntymisen. Lisäksi Åminnen kaava mahdol-
listaa pienimuotoisia kaupallisia palveluita Kungsgårdsskolanin lähelle, sekä
"ratsastuskeskuksen" Espoonjokivarteen. Kokoluokaltaan ne on sopeutettu
alueen pienipiirteiseen ja kylämäiseen luonteeseen. AO -kortteleihin on myös
sallittu vähäisten työtilojen toteuttaminen. Tällä tavoin Kurttilan alueelle on py-
ritty saamaan kyläalueen toimintoja ja aktiivisuutta.

5.4.2 Liikkuminen ja liikenneturvallisuus
Pitkällä aikavälillä Kauklahdenväylään liittyvät parantamistoimenpiteet lisäävät
koko Kurttilan alueen liikenneturvallisuutta. Samaan yhteyteen liittyvät melun-
torjuntatoimenpiteet lisäävät sekä turvallisuuden tunnetta, että vähentävät me-
lun leviämistä Kurttilan alueella.

Asemakaavan toteutumisen myötä liikkumismahdollisuudet sekä -yhteydet pa-
ranevat koko Kurttilan alueella. Toisaalta nykyistä katuverkkoa on säilytetty
osin luonteeltaan "kylämäisinä" katuina ja osin osoitettu vain kevytliikennettä
varten liikenneturvallisuuden takia.

Uusista kaduista vilkkaimmin liikennöitävät varustetaan jalkakäytävällä. Ase-
makaavassa on esitetty runsaasti uusia kevytliikenneyhteyksiä sekä "pikkuka-
tuja", jotka edesauttavat turvallisten reittien verkoston syntymistä viheralueiden
päiväkotien ja koulujen välillä.

Uusien katujen ja kevytliikenneyhteyksien suunnittelussa on esteellisyys voitu
huomioida paremmin kuin vanhalla tieverkolla. Vanhat tiet on kuitenkin säilytet-
ty yleiselle liikenteelle, vaikka esteettömyysvaatimukset eivät toteudukaan.
Ks. myös kohta 5.4.3.

Kaavassa ei ole erikseen merkitty hevosille tarkoitettuja reittejä, mutta kaavan
yhteydessä laadittu kunnallistekniikan suunnitelmassa on mietitty hevosreittien
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linjauksia erillään ulkoilureiteistä. Hevosreittien ja ulkoilureittien erottaminen
vähentää eläinten ja ulkoilijoiden kohtaamista, joka tuo turvallisuutta ratsastajil-
le ja virkistyksen käyttäjille.

Melu ja ilmanlaatu
Kauklahdenväylän melu ei ulotu Mulbynhakan alueelle. Uuden Mulbyntien lii-
kennemäärät ovat vähäisiä.

Ilmanlaatu kaava-alueella on bioindikaattoriseurannan perusteella hyvä, jäkälä-
vauriot ovat vain lieviä (Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien alueen bi-
oindikattoriseuranta vuosina 2004-2005). Vaikka alueen ilmanlaatua ei ole mi-
tattu, sen voidaan arvioida olevan samaa tasoa kuin Kauklahden asuinalueella.
Lähin ilmanlaadun mittauspiste oli Hansatien varrella Kauklahdessa vuonna
2003, ja siellä todetut liikenneperäiset typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuudet
olivat pieniä, vain vähän Luukin taustamittausaseman pitoisuuksia korkeammat
(Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla 2003).

5.4.3 Virkistys ja sosiaaliset olot
Asemakaavan toteutuminen ei heikennä nykyisten ulkoilureittien tai virkistys-
käytössä olevien alueiden käyttömahdollisuuksia. Asemakaavan toteutuminen
jäsentää nykyisiä reittejä ja nykyisin "virkistysalueiksi" mielletyt alueet on ase-
makaavassa esitetty virkistysalueiksi reittiyhteyksineen. Lisääntyvä asukas-
määrä tuo alueelle käyttöpaineita, joten sen suuntaaminen eripuolille Kurttilaa
luonteeltaan erilaisille virkistysalueille on tärkeää. Lisäksi virkistysalueiden ku-
lutuskestävyyden ja Natura-alueen kannalta on tärkeää, että kulkua viheralueil-
la kanavoidaan selkeällä reitistöllä.

Yleisesti ottaen reittien toteuttaminen viheralueille parantaa ratkaisevasti niiden
virkistyskäyttömahdollisuuksia nykyisestä. Aikanaan myös valaistuksen tuomi-
nen alueelle luo turvallisuudentunnetta alueella liikkuville.
Mikäli ratsastustoiminta aikanaan toteutuu asemakaavan mukaisesti, se tuo
oman elämyksellisen lisänsä virkistysmahdollisuuksiin tavanomaisten leikki- ja
muiden puistojen lisäksi.

5.5 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Koko Kurttilan alueelle on laadittu Kunnallistekniikan yleissuunnitelma, joka
valmistui v. 2008. Kunnallisteknistä tarkistus on tehty korttelirakenteen muut-
tumisen jälkeen.

Mulbyntie tulee siirtymään kunnallistekniikan yleissuunnitelmasta poiketen ete-
lämmäksi ja korttelin 45065 kunnallistekniikka kulkee Kuplettitien kautta Musta-
lahdentiellä, jolloin suurta muutosta linjoihin ei tarvitse tehdä verrattuna kunnal-
listekniseen yleissuunnitelmaan.

Kunnallistekniikan yleissuunnitelman kustannusarviot vuonna 2008 oli Mulbyn
kaava-alueesta noin 12,3 miljoonaa, siitä Mulbynhaan osuus on arvioltaan noin
10,8 miljoonaa.

Mulbynhaan maankäyttö tulot eivät tule kattamaan kaikkia kunnallistekniikan
kuluja.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Rakentamisaikataulu

Kaavan mukainen rakentaminen tulee mahdolliseksi asemakaavan saatua
lainvoiman.

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet
Alueelle ei ole laadittu erillisiä korttelisuunnitelmia tai rakentamistapaohjeita.
Eräiden korttelialueiden laajuuden määrittäminen Kurttila 1A-1B asemakaava-
alueella (avanto Arkkitehdit Oy, 2007) selvitys on laadittu suuntaa antavaksi.
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6.3 Toteutuksen seuranta
Kaavaratkaisusta saadaan palautetta osana normaalia asiakaspalvelua. Tar-
kemmin toteutus määrittyy osittain asunto-ohjelmointi- ja myöhemmin raken-
nuslupavaiheessa. Kaupunkisuunnittelukeskus toimii yhteistyössä kyseisten vi-
ranomaistahojen kanssa.

7 SUUNNITTELUN VAIHEET
7.1 Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset

Vireilletulo
Kaavoituksen laadinnan vireilletulosta on kuulutettu kaavoituskatsauksessa
1999. Kaavoituksen laadinnan aloitus oli merkitty kaavoitusohjelman vuosille
2000 - 2004, mutta aikataulua on jouduttu siirtämään Kauklahden keskustan
kiireisten kaavoituskohteiden vuoksi. Lisäksi asemakaava-aluetta on laajennet-
tu v. 2003 työohjelman laadinnan yhteydessä.
Sopimukset
Tarvittavat sopimusneuvottelut tulee käydä ennen kaava-asiakirjojen käsittelyä
kaupunginhallituksessa.

7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen osallistumis- ja arviointisuunni-
telman 03.05.2001 ja tiedotus- ja keskustelutilaisuus asiasta pidettiin
18.06.2001 Kungsgårdsskolanissa. Mulbynhaan asemakaavaehdotuksen osal-
ta osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 29.9.2008 ja se on asema-
kaavaselostuksen liitteenä 2.

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
Suunnittelu
Asemakaava on laadittu virkatyönä.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta ovat vastanneet sen eri vaiheissa Thuy Pham-Linko, Iris Kytö, Miika
Ruokonen, Anne Liukkonen, Marja Axelsson, Merja Kiviluoto, Laura Yli-Jama,
Veikko Tuominen, Kaisuliina Vihanti, Juhani Lehikoinen, Katariina Huikku sekä
Ruusu-Marja Kärkkäinen.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Laajennetusta Kurttila IA-IB asemakaava-alueesta laadittiin karkea runkosuun-
nitelma alkuvuodesta 2004 ympäristövaikutusten selvittämisen pohjaksi. Saatu-
jen suunnitelmaan liittyvien tarkistusehdotusten lisäksi kyseistä Mulbyn kaava-
aluetta laajemmalle alueelle laadittiin vielä täydentävä luontoselvitys v. 2005.

Näiden vaiheiden jälkeen runkosuunnitelmaa on kehitelty eteenpäin asema-
kaavaehdotukseksi neuvottelemalla eri hallintokuntien asiantuntijoiden kanssa
mm. rakennuskannan säilyttämiseen sekä palveluiden mitoitukseen liittyvistä
kysymyksistä.
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7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus

Ajankohta Käsittelytieto

24.4.2001 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Mulbyn osalta päivitetty 29.9.2008

18.6.2001
21.8.2001

Tiedotus- ja keskustelu-tilaisuus, Kungsgårdsskolan, paikalla oli runsaat 60 henkeä
Tavoiteohjelma kaupunginhallituksessa

8.12.2005 Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti Kurttila IA-IB luonnoksen uudelleen val-
misteltavaksi.
Palauttamisen aikana on tutkittava:
- Asumiseen varattavien alueiden osoittamista Espoon kaupungin maille.
- Mihin kaupungin maalle voidaan kaavoittaa lisää asuinrakentamista: luovutettavia
omakotitontteja, Espoon Kruunun sosiaalista asuntotuotantoa ja markkinahintaan myy-
täviä tontteja.
- Kurttilan kyläalueen AO-kortteleihin merkintää AO-1, joka sisältää § 4 ja tehokkuuden
pudottamista e= 0,20.
- Korttelin 45090 kaventamista pohjoispuoleltaan siten, että viheralue jatkuisi laakson-
suuntaisena viereiselle kaava-alueelle.
- Korttelien 45102 ja 45103 kaavamerkintää (A vai AP), rakennusoikeutta, toteutustapaa
ja melunsuojausta.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan palautuksen johdosta on lisätty asuinkortteli-alueita
kaupungin maalle kortteleihin 45059, 45061, 45085-45090 ja 45095. Kurttilan kyläalu-
een kaavamääräys on tarkennettu AO-1:ksi ja tarkistettu kaavamääräyksiä ja rakennus-
oikeuksia.

8.2.2006 Kurttila IA-IB viranomaisneuvottelu. Neuvottelun johdosta on osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma päivitetty, selostusta, kaavamääräyksiä ja -merkintöjä tarkennettu ja nostet-
tu alueen kulttuurihistoriallisen ympäristön idea esiin laatimalla erillinen kartta, johon his-
toriallisesti merkittävät rakennukset ja ympäristöt on merkitty, esitetty rakennusten kaa-
vamääräykset ja suojelun taso.

12.4.2006 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Kurttila IA-IB asemakaavaluonnoksen
nähtäville ja päätti pyytää tarvittavat lausunnot. Ksl päätti myös, että alueen jatkokä-
sittelyn yhteydessä tutkitaan, voidaanko korttelin 45061 lounais-puoleiselle peltoalueelle
osoittaa korkeuskäyrään +2.0 mpy saakka asuinkortteleita, joille saadaan riittävä suoja-
us mahdollisien tulvien varalta, vaikka kantava maaperä on vasta 10-20 metrin syvyy-
dessä savikerroksen alapuolella.

2.5.-2.6.2006 näh-
tävillä MRA 30
§:n mukaisesti

Mielipiteitä saatiin yhteensä 41 kpl.
Nähtävilläolon jälkeen kaava-alue on jaettu kolmeen osaan; Mulby, Åminne ja Kurtin-
malmi.
Mielipiteistä 12 kohdistui Mulbyn kaava-alueeseen. Niissä esitettiin peltoalueiden ja kult-
tuurimaiseman säilyttämistä, vastustettiin Mulbyntien ja Rannikon-mäen linjausta sekä
Vesikansantietä ja Pulkkatietä, ja toisaalta taas rakennusoikeuden lisäämistä omille
maa-alueille.
Lausunnoissa esitettiin kaavamääräysten tarkentamista mm. alimman lattiakoron osalta.
Mielipiteet ja lausunnot on huomioitu. Alueelle on laadittu konsulttityö "Eräiden kortteli-
alueiden laajuuden määrittäminen Kurttila IA-IB-asemakaava-alueella", joka perustui
perustusolosuhteiden ja tulvavaaran huomioimiseen alavia peltoalueita kaavoitettaessa
korttelimaaksi. Työn johdosta korttelien rajausta ja Mulbyntien linjausta on muutettu.
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31.3.2007 Konsulttityö "Eräiden korttelialueiden laajuuden määrittäminen Kurttila IA-IB-
asemakaava-alueella" valmistui. Työ perustui perustusolosuhteiden ja tulva-vaaran
huomioimiseen alavia peltoalueita kaavoitettaessa korttelimaaksi. Työn tekijäksi oli valit-
tu tarjouskilpailussa Avanto Arkkitehdit Oy, työssä oli käytettävä sekä geotekniikan että
maisemasuunnittelun asiantuntijoita.
Työn johdosta Mulbyntien linjausta muutettiin ja määriteltiin ne alueet, joille uudisraken-
tamista voi sijoittaa, eli sekä jo rakennettujen alueiden reunoille että saarekkeina virkis-
tysalueen keskelle. Vaihtoehto tukee edelleen maisemarakennetta, säilyttää näkymiä
alueella ja tukee yhteyksiä avoimilta tiloilta toiseen sekä merelle päin rakentaminen sul-
kee osittain näkymiä vanhoilta asutusmäiltä ja niiden maisemallisesti merkittäviä reuna-
alueita jonkin verran enemmän rakennusoikeutta kuin Kurttila IA-IB asemakaavaluon-
noksessa

25.11.2009 Mulbyn asemakaavaehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnassa, hyväksyttiin
nähtäville MRA 27 §:n mukaan

14.12.2009 -
18.1.2010 näh-
tävillä MRA 27
§:n mukaan

Muistutuksia saatiin yhteensä 10, lausunto tai kannanotto saatiin Helsingin seudun
liikenne-kuntayhtymältä, Espoon ympäristökeskukselta ja kiinteistö-palvelukeskukselta.
Suurimassa osassa muistutuksia vastustettiin ajo- tai kevyen liikenteen yhteyksiä tule-
valle Mulbyntielle. Mulbyntien kautta on tarkoitus johtaa ajo Kauklahdenväylältä sekä
uusille korttelialueille että vanhoille sekä turvata alueen joukkoliikennepalvelut. Åmin-
nenrannan ja Rannikontien kautta saadaan lyhyet etäisyydet pysäkeille.
Asemakaavaan ja selostukseen on tehty muistutusten ja lausuntojen johdosta pieniä
tarkennuksia.

5.5.2010 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen toimitettavaksi
kaupunginhallitukselle.

19.12.2014 Kaavakarttaa tarkistettiin niin, että hyväksyttäväksi esitettävästä asemakaavasta pois-
tettiin korttelit 45048 - 45062 ja kortteli 45065, sekä niihin liittyviä katu-, virkistys- ja eri-
tyisalueita. Näistä alueista muodostettiin uusia asemakaava Mulbynhaka.

12.1.2015 Kaupunginhallitus rajasi osan Mulbyn asemakaavasta pois. Mulbynhaka on Mul-
byn asemakaavasta rajattu alue, jota on tarkasteltu uudelleen.

10.11.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Mulbyhaka asemakaavaehdotuksen uu-
delleen nähtäville muutoksin. Mulbyntien kääntöpaikkaa siirrettiin kokouksen yhtey-
dessä kaupungin maalle ja kortteli 46065 pinta-alaa kasvatettiin.

30.11.-31.12.2015 Nähtävillä MRA 32 §:n mukaisesti
Muistutuksia jätettiin 9, lausuntoja ja kannanottoja saatiin 7. Osassa muistutuksissa
pyydettiin siirtämään tai poistamaan iltamakuja ja vastustettiin ratsastustoimintaa (E-1)
ja hevosia alueella turvallisuus, hygienia ja ympäristöhaitta syistä.
Hyväksyminen
KSL §
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Mulby
Asemakaava

Asemakaavaselostuksen LIITE 2

Asianumero 5870/503/2008

Aluenumero 521500

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä:

Sijainti Alue sijaitsee Kauklahden keskustan ja rantaradan eteläpuolella Kurttilassa.
Alue rajautuu pohjoisessa ja lännessä Espoonjokeen, idässä Åminnen ase-
makaava-alueeseen ja etelässä Kurtinmäen asemakaavoittamattomiin aluei-
siin.

Mitä suunnitellaan? Tavoitteena on alueen maankäytön järjestäminen ja kehittäminen pääosin
pientalovaltaisena alueena palveluineen.

Nykytilanne Suunnittelualueella sijaitsee sekä vanhaa rakennuskantaa että uusia poikke-
usluvin rakennettuja pientaloja. Lähtökohtana on myös varmistaa kaava-
alueelle riittävät julkiset palvelut sekä viheralueet ulkoilureittiyhteyksineen.

Maanomistus Alue on pääosin yksityisessä ja Espoon kaupungin omistuksessa.
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LÄHTÖTIEDOT Vireilletulosta on ilmoitettu Espoon kaavoituskatsauksessa 1999 ja 2000.

Kaavoitustilanne
Maakuntakaava

Uudenmaan maakuntakaavassa kaava-alue on merkitty taajamatoimintojen
alueeksi viheryhteystarpeineen, joka johtaa Espoonlahden rannalta Keskus-
puistoon ja siitä edelleen pohjoiseen Nuuksion alueelle.
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Yleiskaava

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on pientaloaluetta A3, julkisen palve-
lun ja hallinnon aluetta PY sekä virkistysaluetta V, Espoonjoen rantaan on
osoitettu virkistysyhteys.

Asemakaava Alueella ei ole aiempaa lainvoimaista asemakaavaa.

ARVIOITAVAT
VAIKUTUKSET

Kaavan mukaisen rakentamisen suoranainen vaikutusalue on kaava-alue ja
sen  välitön lähinaapurusto. Lisärakentaminen lisää myös liikennettä ympäris-
tössä.
Olemassa olevat selvitykset
Tehtyjä selvityksiä ovat "Laajennetun Kurttila IA-IB-asemakaava-alueen ym-
päristövaikutusselvitys" (2004) ja "Luontoselvitys Espoon Kurttilan asema-
kaava-alueella" (2005).
Tulevat selvitykset
Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan hankkeen vaikutukset rakennettuun
ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, ihmisten elinoloi-
hin sekä luontoon ja maisemaan.

OSALLISET Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, kiinteistönomis-
tajat, maanomistajat, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden asumiseen, työn-
tekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi
viranomaiset ja ulkopuoliset lausunnonantajat.

OSALLISTUMISEN JA
VUOROVAIKUTUKSEN
JÄRJESTÄMINEN

Nähtävilläolosta sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista tai kaavakävelystä-
kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvud-
stadsbladetissa. Lisäksi tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen sekä lähinaapu-
ruston kiinteistönomistajia.
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Aineisto on virallisesti nähtävillä Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa
(käyntiosoite: Kirkkojärventie 6 B, 4. kerros, Espoon keskus). Eri kaavavai-
heiden aineistoa tuodaan myös esille kaavoituksen sivuille Avoimeen Espoo-
seen (http://www.espoo.fi/avoinespoo).
Niihin selvityksiin, joita ei voida viedä internetsivuille voi tutustua kaupunki-
suunnittelukeskuksessa.
Asemakaavasta esitetyt kirjalliset mielipiteet ja muistutukset jätetään osoit-
teella: Tekninen- ja ympäristötoimen kirjaamo, PL 4, 02070 ESPOON
KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella: tyt.kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyn-
tiosoite on Espoon keskus, Virastopiha 2, katutaso. Kaavan nimi on mainitta-
va.

Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma
 (MRL 62 § ja MRL 63 §)

Kaavahankkeelle laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esite-
tään mm. miten vuorovaikutus ja osallistuminen kaavoitukseen sekä kaavan
vaikutusten arviointi järjestetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
nähtävillä kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelupisteessä koko kaa-
voitusprosessin ajan.
Osallisilla on mahdollisuus esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle neuvot-
telua osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kuin asema-
kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Viranomaisneuvottelu
 (MRL 66 §)

Asemakaavasta järjestetään alkuvaiheessa viranomaisneuvottelu. Muita neu-
votteluja asiantuntijaviranomaisten kanssa järjestetään tarpeen mukaan.

Valmisteluaineisto
(MRL 62 § ja MRA 30 §)

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä ja järjestetään tarvittaessa tiedotus-
ja keskustelutilaisuus, jossa esitetyt mielipiteet kirjataan muistioon. Valmis-
teluaineisto pidetään virallisesti nähtävillä 30 päivää Espoon kaupunkisuunnit-
telukeskuksessa. Nähtävilläoloaikana voi määräaikaan mennessä jättää kir-
jallisen mielipiteen. Saatujen mielipiteiden lyhennelmiin ja vastineisiin voi
myöhemmin tutustua kaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä.

Kaavaehdotus
(MRL 65 § ja MRA 27 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää kaavaehdotuksen asettamisesta näh-
täville. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivää kaupunkisuunnittelukes-
kuksessa. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lausunnot ja
kannanotot asiantuntijaviranomaisilta sekä alueneuvottelukunnalta. Kunta-
laisilla ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus
on toimitettava kirjallisesti kuulutuksessa mainitulla tavalla viimeistään viimei-
sen nähtävilläolopäivän aikana.

Kaavan hyväksyminen
(MRL 52 § ja MRA 32 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut muistu-
tukset, lausunnot sekä toimialojen kannanotot. Jos ehdotukseen tehdään
oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville. Nähtävilläolon jälkeen
kaupunkisuunnittelulautakunta lähettää ehdotuksen kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi. Tämän jälkeen valtuusto käsittelee kaavaehdotuksen ja siitä
saadut muistutukset ja lausunnot.
Valtuuston käsittelyn jälkeen muistuttajille ilmoitetaan tehdystä päätöksestä.
Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä, Länsi-
väylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on
mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.

Sopimukset Asemakaavasta käydään tarvittavat sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat
sopimukset, jotka hoitaa kiinteistöpalvelukeskus.

TAVOITEAIKATAULU Valmisteluaineisto Alkuvuosi 2006

Asemakaavaehdotus Loppuvuosi 2008
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VALMISTELUSTA
VASTAAVAT JA
LISÄTIETOJA ANTAVAT

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan:
Marja Axelsson, puhelin (09) 816 24112
Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi

PÄIVÄYS 29.9.2008
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     Espoon kaupunki                                                                                                                                                           2                
           Tekninen keskus 
           Geotekniikkayksikkö  

 
Rakennettavuusluokat alustavine perustamistapoineen 

 
RAKENNET-
TAVUUS-
LUOKKA 

RAKENNETTAVUUSLUOKAN  
ALUSTAVAT OMINAISARVOT 

ALUSTAVA PERUSTAMISTAPA 

1. 
Helposti raken-
nettava 

maalaji: 
- Sr, Hk, kuiva Mr, kantava maapohja 
- ps = 200 kPa 
maasto: 
- kaltevuus < 10 % 
- helposti kuivuva 

talot: 
- maanvaraan anturoilla, z = < 1 m 
kadut, pihat, yms.: 
- päällysrakenne maanvaraan 
putkikaivannot: 
- putket maanvaraan, mahdollinen tukematon kaivanto, lopputäyttö 

kaivumailla 
2. 
Normaalisti 
rakennettava 

maalaji: 
- Si, Sa < 2 m, kantavan maapohjan syv. < 2 m 
- ps = 200 kPa 
maasto: 
- kaltevuus < 10-15 % 
- helposti kuivatettava 

talot: 
- maanvaraan anturoilla, z = < 2 m 
kadut, pihat, yms.: 
- päällysrakenne maanvaraan 
putkikaivannot: 
- putket maanvaraan, arina (sora/sepeli), mahdollinen tukematon kai-

vanto, lopputäyttö soralla 
3 a. 
Vaikeasti  
rakennettava 
pehmeikkö 

maalaji: 
- Si, Sa 2-3 m tai Tv < 2 m, kantavan maapoh-

jan syv. > 2 m 
- su ≈ 10 kPa ps = 50 kPa,  s10 < 10 cm 
maasto: 
- lähes tasainen 
- vaikea kuivatettava 

talot: 
- lyhyet paalut kovaan pohjaan, L = 2-5 m, kantava alapohja 
kadut, pihat, yms.: 
- päällysrakenne maanvaraan, mahdollinen massanvaihto 
putkikaivannot: 
- putket geotekstiili, sepeliarina, keskivaikea tuenta, lopputäyttö soralla 

3 b. 
Vaikeasti  
rakennettava 
rinnemaasto 

maalaji: 
- Ka, Lo, Mr 
- ps = 200 kPa 
maasto: 
- kaltevuus 15-30 % 
- helposti kuivatettava 

talot: 
- tasatulle moreenille tai rikkilouhitulle kalliopohjalle 
kadut, pihat, yms.: 
- tasatulle sivukaltevalle pohjalle (rikkilouhinta) 
putkikaivannot: 
- louhittu kaivanto, asennusalusta, lopputäyttö soralla 

4. 
Vaikeasti  
rakennettava 
syvä pehmeikkö 

maalaji: 
- Sa 3-10 m tai Tv, Lj 2-3 m 
- su ≈ 10 kPa, s10 10-30 cm 
maasto: 
- tasainen 
- vaikeasti kuivatettava 

talot: 
- paaluperustus, L = 5-14 m, kantava alapohja 
kadut, pihat, yms.: 
- mahdollinen kalkkipilaristabilointi H = 3-10 m 
putkikaivannot: 
- mahdollinen kalkkipilaristabilointi H = 3-10 m, murskearina vaikea 

tuenta, lopputäyttö soralla 
5 a. 
Erittäin  
vaikeasti 
rakennettava 
syvä pehmeikkö 

maalaji: 
- Sa 10-15 m tai Tv, Lj 3-4 m 
- su ≈ 7 kPa, s10 30-40 cm 
maasto: 
- tasainen 
- vaikeasti kuivatettava 

talot: 
- paaluperustus, L = 14-28 m, kantava alapohja 
kadut, pihat, yms.: 
- kalkkipilaristabilointi H = 10-15 m 

putkikaivannot: 
- kalkkipilaristabilointi H = 10-15 m, vaikea tuenta, lopputäyttö soralla, 

pohjavedenpinnan alentaminen 
5 b. 
Erittäin  
vaikeasti  
rakennettava 
jyrkkä rinne 

maalaji: 
- Ka, (Lo) 
- ps = 3 MPa 
maasto: 
- kaltevuus > 30 % 
- helposti kuivatettava 

talot: 
- louhitulle kalliopohjalle, louhintasyvyys 0,5 m alapohjan alapuolelle 
kadut, pihat, yms.: 
- louhitulle pohjalle 
putkikaivannot: 
- louhittu kaivanto, asennusalusta, lopputäyttö soralla 

6. 
Rakentamiseen 
erittäin huonosti 
soveltuva alue 

maalaji: 
- Sa > 15 m tai Tv, Lj > 4 m 
- su ≈ 7 kPa, s10 > 40 cm 
maasto: 
- tasainen 
- vaikeasti kuivatettava 

talot: 
- paaluperustus, L = > 28 m, kantava alapohja 
kadut, pihat, yms.: 
- alueellinen pohjanvahvistus, kalkkipilaristabilointi H = 15 m tai paa-

lulaatta 
putkikaivannot: 
- tukipaalut, L = > 28 m, erittäin vaikea tuenta, lopputäyttö soralla, 

pohjavedenpinnan alentaminen 
 

SELITYKSET: Lj = Lieju ps  = sallittu geotekninen kantavuus 
 Sa = Savi su = saven suljettu leikkauslujuus 
 Si = Siltti s10 = savipohjan painuma 10 kPa:n kuormalla (≈ 0.5 m penger) 
 Hk = Hiekka    
 Mr  = Moreeni    
 Lo = Lohkareet    
 Ka = Kallio    
 Tv  = Turve    
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