
Vermonrinteen kehittäminen, asukastilaisuuden kooste

Asukastilaisuus pidettiin Perkkaan asukaspuistossa 7.11.2019.
Kaupunkisuunnittelukeskus kutsui asukkaat koolle keskustelemaan Vermonrinteen
alueen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Useat rakennuttajat ovat olleet yhteydessä
maanomistajiin haluten ostaa tontteja kerrostalorakentamista varten. Tilaisuuden
tavoitteena oli selventää tilannetta asukkaille ja myös luoda keskusteluyhteys
asukkaiden välille. Paikalle saapui noin 60 henkilöä tapaamaan
kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnittelijoita ja Leppävaaran projektijohtajaa.

Leppävaara kasvaa ja kehittyy erinomaisten liikenneyhteyksien varrella. Vireillä
olevat kaavahankkeet tukevat Leppävaaran kehitystä monipuolisen asumisen ja
palveluiden ytimenä. Vermonrinteen alue on kehittämiskohteena mielenkiintoinen,
koska sijaitsee keskeisesti hyvien liikenneyhteyksien äärellä (Mäkkylän asema ja
lähivuosina Raide-Jokeri) ja Leppävaaran keskustan palveluiden lähellä.
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Tilaisuudessa kirjattuja asukkaiden kommentteja ja mielipiteitä:

Rakennuttajien yhteydenotot aiheuttanut hämmennystä asukkaiden
keskuudessa

Rakennuttajien toiminta on kiukustuttanut asukkaita. Ei tunnu kivalta, kun ovikelloja
soitellaan ja oman kodin myymistä tivataan. Asukkaat toivovat tasapuolista kohtelua
niin kaupungin kuin rakennuttajienkin taholta. Käyttääkö kaupunki pakkolunastusta,
jos tontinomistaja ei halua myydä tonttiaan? Miten tonttien rakennusoikeudet
jakaantuvat? Saako rakennusoikeutta lisää, vaikkei myy tonttiaan rakennusliikkeelle?
Tuleeko lunastuspykälä jossain vaiheessa kysymykseen?  Rakennuttaja tarjoaa
hinnan vain tontista. Miten jo olemassa olevan rakennuksen arvo määräytyy?
Asukkaalle voi olla vaikeaa löytää saamallaan hinnalla yhtä tilavaa ja edullista
asuntoa.

Kaupungin rooli asemakaavoituksessa

Kaupungin rooli on huolehtia asemakaavoituksesta kaupungin kehittymisen
vaatimalla tavalla. Kaupunki huolehtii myös lakisääteisistä velvollisuuksistaan, kuten
kaavoitukseen liittyvän vuorovaikutuksen, tasapuolisuuden ja erilaisten oikeuksien
toteutumisesta.

Kasvavana kaupunkina Espoo kaavoittaa jatkuvasti uutta asuntorakennusoikeutta.
Kaavoitus painottuu keskeisille alueille. Haasteeseen on kyetty vastaamaan mm.
muuttamalla käyttötarkoituksiltaan vanhentuneiksi käyneitä teollisuusalueita
asuntoalueiksi ja tiivistämällä keskustoja ja tehostamalla maankäyttöä. Kaupunki ei
käytä tällaisessa yhteydessä pakkolunastusta eikä pakota ketään kaavamuutokseen.

Rakennuttajan ja tontinomistajan väliset sopimukset ovat yksityisoikeudellisia, eikä
kaupungin tehtäviin kuulu puuttua niihin.

Liikennejärjestelyt kiinnostivat

Yksi asukas ehdotti junaradan alta kulkevan tien rakentamista, mikä helpottaisi
suuresti Vermonrinteen alueella liikkumista. Todettiin kuitenkin, että sellainen
ratkaisu on kovin kallis. Vermonrinteentie on ollut suljettuna ja tietä on kavennettu,
mikä jo nyt on aiheuttanut ongelmia. Liikennejärjestelyitä on tarkkaan mietittävä, jos
asumista lisätään. Yksi asukas totesi kuitenkin, että alueella on hyvät julkiset
liikenneyhteydet, jotka vähentävät tulevaisuudessa yksityisautoilua.

Muu ympäristö ja rakentaminen alueella

Vermon raviradan aiheuttama äänisaaste haittaa osaa asukkaita. Alue on laaja ja
”tyhjä” ja jotkut läsnäolijat sanoivatkin, että  ravit eivät ole heille mikään palvelu.
Ravialueiden maanomistus, teollisuusalueen suunnitelmat, Vermonkujan varrelle
tulevan päiväkodin rakentamisaikataulu, lumenkaatopaikat sekä
teollisuusrakennuksen merkitys radan toisella puolella  kiinnostivat asukkaita.
Vermonrinteen alueen rakentamisessa on otettava huomioon rajoittavat tekijät kuten
maakaasulinja ja voimalaitos.



Ehdotuksia kaupungille tietojen hankkimisesta ja vuorovaikuttamisen
lisäämisestä

Julkinen tietokanta toteutuneiden tonttien hinnoista auttaisi asukkaita arvioimaan
omien tonttiensa myyntihintaa. Esitettiin toivomus, että kaupunki voisi olla
edelläkävijä tällaisen palvelun luomisessa. Asukastilaisuuksien ohelle toivottiin
sähköistä keskustelufoorumia Vermonrinteen kehittämisestä lisäämään
vuorovaikutusta.

Tilaisuuden loppupuolella asukkaat vielä kysyivät hankkeen aikataulusta, toivoivat
kaupungilta edelleen yhteydenpitoa ja tiedustelivat kehittämisperiaatteista.
Asukkaiden tasapuolinen kohtelu nousi yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi.

Vuorovaikutus asukkaiden kanssa jatkuu

Tilannetta on esitelty kesäkuussa epävirallisesti kaupunkisuunnittelulautakunnalle,
joka on edellyttänyt alueellisten kehittämisperiaatteiden laatimista yhteistyössä
asukkaiden kanssa. Kehittämisperiaatteet tuodaan kaupunkisuunnittelulautakunnan
käsiteltäväksi.

Kehittämisperiaatteiden laadinta yhteistyössä voisi tapahtua asukastyöpaja-
menetelmän avulla.

Periaatteisiin kuuluisivat prosessikysymykset: kuka voi tehdä aloitteen, miten
aloitteita ja suunnitelmia käsitellään, miten huomioidaan ne, jotka eivät halua
muutosta, mikä rooli kullakin osapuolella on, jne.

Pientalotonttien tehostaminen kerrostalokortteliksi voisi esimerkiksi edellyttää, että
a) alueen kehittäminen voi käynnistyä vaiheittain.
b) maanomistajat tahtovat muutosta itse, ketään ei pakoteta
c) voidaan muodostaa riittävän suuria yhtenäisiä alueita, jolloin sovittaminen

ympäristöön on helpompaa

Kehittämisperiaatteisiin liittyy lisäksi suunnitteluperiaatteita. Erityisen tärkeänä
pidettiin nykyisten pientalojen ja rakennettavien kerrostalojen mittakaavaeron
huomioimista suunnittelussa. Esimerkkinä mainittiin Tonttumuorin asemakaava.

Sovittiin, että Kaupunkisuunnittelukeskus järjestää seuraavan yhteistyötilaisuuden
työpajana. Työpajan ajankohdaksi arvioitiin 2020 alkuvuosi. Tähän toivottiin
konkreettisia kehittämisideoita tai ideasuunnitelmia.

Lopuksi asemakaavapäällikkö Ossi Keränen kiitti asukkaita vilkkaasta keskustelusta
ja kehotti asukkaita tarvittaessa ottamaan yhteyttä Vermonrinteen alueen
suunnittelijoihin. Tilaisuus päättyi klo 19.

Tilaisuuden esittelyaineistot ovat luettavissa kaupungin nettisivulla: Vermonrinne.

Kaupungin ylläpitämä Leppävaara-aiheinen keskustelusivusto
Tehtävä Leppävaarassa

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Leppavaara/Vermonrinne
https://www.facebook.com/groups/tehtavaleppavaarassa/

