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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Tornihaukantie 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta mahdollista-

malla uuden asuinkerrostalo- ja autopaikoitusrakennuksen sijoittuminen kortteliin 

57031. 

 

Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 

 
 

Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Suur-Leppävaaran alueella Karakalliossa Tornihaukantien ja 

Karakalliontien välissä korttelin 57031 tontilla 1 (os. Tornihaukantie 6). 

Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 14400 neliömetriä (m2) ja se käsittää korttelin 

57031, jolla sijaitsee kolme kuusikerroksista v. 1969 valmistunutta, v. 2019 linjasa-

neerauksella remontoitua asuinkerrostaloa, asfalttipintainen laajahko paikoitusalue 

sekä rakennusten keskellä suojainen oleskelu- ja leikkipiha. Asuntoja rakennuksissa 

on yhteensä 160. Tornihaukantieltä on kaksi ajoliittymää suunnittelualueen kiinteis-

tölle. 

Asuinrakennusoikeutta on käytetty 10200 kerrosalaneliömetriä (k-m2) ja käyttämä-

töntä on 800 k-m2. Lisäksi alueella on käyttämätöntä autonsäilytyspaikan rakennusoi-

keus 1200 k-m2.  

Pohjois- ja länsipuolelta suunnittelualue rajoittuu Haukkapuistoon. Pohjoispuolella, 

lähellä suunnittelualuetta kulkee Karakalliontie. Alueen itäpuolella sijaitsee yleiselle 

jalankululle varattu katu, Poutahaukanpolku. Eteläpuolella kulkee Tornihaukantie. 

Alueen lähinaapurustossa itäpuolella on kuusikerroksinen asuinkerrostalokortteli, 

jonka molemmat kaksi kerrostaloa ovat valmistuneet 1970-luvun alussa ja joissa on 

perusparannusremontti valmistunut vuonna 2020. Länsipuolella noin 50 metrin le-

veän puustoisen puistokaistaleen toisella puolella sijaitsee kaksikerroksisten rivitalo-

jen korttelialue. Eteläsuunnassa Tornihaukantien toisella puollella ja noin 30 metriä 

leveän metsäisen, jyrkkärinteisen puistokaistaleen takana on erillispientalojen kortte-

leita. 

Noin 600 m päässä luoteissuunnassa sijaitsee Karakallion ostari, jossa kaupallisina 

palveluina on mm. päivittäistavarakauppa ja kioski.  

Karakalliontie on paikallinen kokoojakatu, jonka liikenne tuottaa meluhaittaa suunnit-

telualueen pohjoisosaan.  

Maanomistus 

Korttelin 57031 tontin 1 omistaa As Oy Tornihaukantie 6. Ympäröivät katu- ja virkis-

tysalueet omistaa Espoon kaupunki.  
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Kaavoitustilanne 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on osoitettu taaja-

matoimintojen alueeksi. 

 

Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. 

 

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 17.2.2010) alue on varattu nykyisel-

lään säilytettäväksi alueeksi. Alueen asemakaavaa muutettaessa turvataan nykyisen 

rakennuskannan säilyminen ja ympäristökuvaan soveltuva kehittäminen. 

 

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
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Alueella on voimassa Karakallio II asemakaava (lainvoimainen  10.6.1968). Kortteli 

57031 on siinä osoitettu asuntokerrostalojen korttelialueeksi. Kaavassa on rakennus-

alat kerrostaloille ja autonsäilytykseen. Rakennusoikeutta viisikerroksisille kerrosta-

loille on osoitettu 11000 k-m2 ja yksikerroksiselle autonsäilytykselle 1200 k-m2. Lisä-

rakennusoikeutta myymälälle asuinkerrostalon kellarikerrokseen on 100 k-m2 sekä 

lastentarhalle ja kerhohuoneelle tai muiden sosiaalisen tarkoituksen tiloille on 200 k-

m2. Tontille tulee varata autopaikkoja siten, että kutakin asuntoa kohti on vähintään 

yksi autopaikka. 

 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 8.9.2020 hakenut korttelin 57031 maanomistaja, As Oy 

Tornihaukantie 6. Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 

§). 

Sopimukset 

Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL 91 b §). Maankäyttösopimus-

neuvottelut hoitaa tonttiyksikkö. 

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Tavoitteena on tiivistää Karakallion keskustan tuntumassa hyvien joukkoliikenneyh-

teyksien varrella korttelin 57031 rakennuskantaa asuinkerrostalo- ja paikoitusraken-

nuksilla ja samalla parantaa palveluiden kehittymisedellytyksiä asukasmäärää lisää-

mällä. Kaavamuutoksella nostetaan rakennusoikeutta korttelissa ja olemassa olevien, 

säilyvien rakennusten osalta kaavamuutos on lähinnä tekninen. 

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 20.1.2021 tämän asemakaavan 

muutoskohteen kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelmaan. 

Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 

Alueen läheisyydessä Karakalliontien ja Rastaalantien risteyksessä, Kalasääksentien 

varressa vireillä oleva asemakaavan muutos asuinkerrostaloille odottaa hyväksymis-

käsittelyyn menoa sekä Karakallion keskustassa on vireillä asemakaavan muutos 

liike- ja asuinkerrostaloja varten.  

Karakallion täydennysrakentamisen visio on teetetty kaupunkisuunnittelukeskuksen 

toimeksiannosta. Vision ensimmäinen versio valmistui kesällä 2016. Tämän jälkeen 

visiotyötä jatkettiin edelleen yhdessä karakalliolaisten kanssa, ja viimeisin versio 

työstä valmistui syksyllä 2017. Vision on laatinut Tengbom Erkisson Arkkitehdit Oy. 

Karakalliontietä tutkitaan yhtenä linjausvaihtoehtona Matinkylän ja Leppävaaran väli-

selle joukkoliikenteen runkoyhteydelle.  

Suunnitelman kuvaus 

Alustavan suunnitelman mukaan kuusi- ja kahdeksankerroksinen asuinrakennus, 

koko suunnittelualueen kiinteistöä palveleva kolme-neljäkerroksinen pysäköintiraken-

nus sekä yksikerroksinen yhteistilarakennus sijoittuvat suunnittelualueen eteläosaan, 

jolloin ne yhdessä nykyisten rakennusten kanssa muodostavat suojaisan sisäpihan. 

Itäisempää osaa uudesta asuinkerrostalosta on sovitettu kerrosluvustaan olemassa 

olevaan tontin rakennuskantaan ja läntisempi osa on kaksi kerrosta korkeampi. Osa 
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yhteistiloista sijoittuu kellarikerrokseen maanalle. Asuntojen koot alustavassa viite-

suunnitelmassa vaihtelevat yksiöistä kolmioihin (23 m2 - 70 m2). 

Olemassa olevat kaksi tonttiliittymää on alustavassa suunnitelmassa korvattu yhdellä 

uudella ajoneuvoliittymällä, jonka kautta on ajo Tornihaukantieltä pysäköintilaitok-

seen.  

Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on noin 15 600 k-m2, josta uutta asuinraken-

tamisen kerrosalaa on noin 5 400 k-m2. Uuden kerrosalaneliöiden mukaan laskennal-

lisesti uusia asukkaita alueelle tulisi 108. 

Asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan suunnitte-

lun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat kortteli 57031 ja sen lähiympäristö. 

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan 

muutoksen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskun-

tarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämi-

seen, luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. 

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa 

tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Osalliset 

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallinta-

oikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 

lisäksi viranomaiset. 

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 

Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi-

sella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys osallisten 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vai-

kutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 

tavat. 
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Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §) 

Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluai-

neistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukä-

teen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 31.5. – 29.6.2021. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 29.6.2021 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 

PL 1,  

02070 ESPOON KAUPUNKI 

tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 

Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Tornihaukantie, 131509). 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 

muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-

punkisuunnittelulautakunnassa loppuvuonna 2021. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 

nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. 

Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa 

kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-

tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lau-

sunnot viranomaisilta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistu-

tukset ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen kaupungin vastineet lähetetään kunkin muistu-

tuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotuk-

seen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 

Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa 

lausunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 

ilman lautakunnan käsittelyä. 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
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Tiedottaminen 

Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista ilmoitetaan kau-

pungin verkkosivuilla.  

Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen nähtävilläolon 

aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös kaupungin 

ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 

Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomistajia sekä asukasyh-

distyksiä ja asukasfoorumia. 

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja niille, jotka 

ovat hyväksymispäätöksen kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja sa-

malla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §). 

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolta. Aineistoon voi tutustua 

myös teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Ota-

niemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Sari Metsälä, puh. 046 877 2772 

Minna-Maija Sillanpää, maisemasuunnittelu, puh. 040 642 7847 

Kati Kinnunen, liikennesuunnittelu, puh. 040 521 9772 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 17.5.2021 

 

Torsti Hokkanen 

____________________________________ 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 

http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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Kuvia valmisteluaineistosta 

Suunnitelmaa havainnollistavia kuvia. 

 

Kuva: Havainnekuva kaakon suunnasta katsottuna (Sigge Arkkitehdit 4.5.2021). 

 

Kuva: Asemapiirros (Sigge Arkkitehdit 4.5.2021). 
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Kuva: Luonnos uudisrakennusten 1. kerroksen huoneistojen, yhteistilojen ja autopaikoituksen sijoittelusta 

(Sigge Arkkitehdit 4.5.2021). 

 

 

Kuva: Luonnos uudisrakennusten peruskerroksen huoneistojen ja autopaikoituksen sijoittelusta (Sigge Arkki-

tehdit 4.5.2021). 
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Kuva: Autopaikoitus- ja asuinkerrostalon leikkauskuvaluonnos (Sigge Arkkitehdit 4.5.2021). 

 

 

 

Kuva: Luonnos uudisrakennuksen julkisivu etelään (Sigge Arkkitehdit 4.5.2021). 

 

 

 

Kuva: Luonnos uudisrakennuksen julkisivu itään (Sigge Arkkitehdit 4.5.2021). 
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Kuva: Havainnekuva lounaissuunnasta (Sigge Arkkitehdit 4.5.2021). 

 

 

 

Kuva: Havainnekuva kaakon suunnasta (Sigge Arkkitehdit 4.5.2021). 
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