
Tervetuloa 
asukastilaisuuteen!
Laajalahden keskuksen kaavaehdotus

20.12.2021

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
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Anna palautetta 
tilaisuudesta:

bit.ly/laajalahti2012palaute



Toimintatapamme

Pidä mikrofoni pois 
päältä, kun et puhu. 

Pyydä rohkeasti 
puheenvuoroa. 

Puhuessasi laita 
kamera ja mikki päälle. 

Voit kommentoida ja 
kysyä myös chatissa. 

Tee olosi mukavaksi. Ole virtuaali-
kärsivällinen. 2



Tärkeimmät toiminnot

Pyydä 
puheenvuoroa: 
PVP OMA NIMI
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Järjestäjät

• Tilaisuuden puheenjohtaja: 
Pirjo Kemppi-Virtanen, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

• Sampo Sikiö, aluearkkitehti
• Virpi Leminen, arkkitehti, kaavavalmistelija
• Ina Westerlund, maisema-arkkitehti
• Kati Vuorinen, liikennesuunnittelu
• Heli-Maija Nevala, viestintä ja vuorovaikutus
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Ohjelma

17:00 Tervetuloa

17:15 Suunnittelijoiden puheenvuorot
• Sampo Sikiö: Laajalahden suunnittelutilanne
• Virpi Leminen: Laajalahden keskus, kaavaehdotus
• Ina Westerlund: Kaavaehdotuksen maisema-asiat

17:45 Keskustelua

18:45 Yhteenveto keskustelusta ja ohjeet muistutuksen jättämiseen

19:00 Tilaisuus päättyy
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Kaavoitusprosessi

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, 
jossa suunnittelu tarkentuu askel askeleelta. 
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Asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa eri vaiheissa.

Tutustu yleiskaavoituksen prosessiin Tutustu asemakaavoituksen prosessiin

https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/yleiskaavoitus-vaihe-vaiheelta
https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/asemakaavoitus-vaihe-vaiheelta


Ehdotusvaihe

Suunnittelijat laativat kaavaehdotuksen. 

• Pohjana kaavan lähtötiedot ja tavoitteet sekä 
valmisteluvaiheen palautteet.

• Kaavaehdotus asetetaan nähtäville. 
• Osalliset voivat jättää siitä muistutuksen. 
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Ehdotusvaiheessa keräämme asukkaiden 
näkemyksiä siitä, miltä osin suunnitelmia 
voisi vielä parantaa. 



Hyvällä kaupungilla on monta tekijää
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Yhteistyötä ja yhteensovittamista

Suunnittelijan työpöydällä on suuri
määrä tavoitteita ja näkökulmia,
jotka täytyy sovittaa 
yhteen kaavaratkaisussa.
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Laajalahden keskus
Asemakaavan muutosehdotus
Alue 120326

Asukasinfo
20.12.2021
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
saadut mielipiteet

• Asukastilaisuus pidettiin 14.1.2020
keskustelua mm. rakennusoikeuksista ja rakennusten korkeuksista, 
alueen liikennejärjestelyistä ja suojeluarvoista

• Mielipiteitä saatiin 10 kpl
• Mielipiteissä nousi esiin mm:

• Rakentamisen määrä ja laatu
• Rakennusten suojelu
• Alueen liikenne
• Isot korttelipihat säilyttävä ja alueen ominaispiirteet huomioiva vaihtoehto 

sai kannatusta
• Mielipiteiden yhteenveto ja vastineet:

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021465-8
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Asemakaavakartta

Rakennusoikeus 27540 k-m² (koko alue)
Lisäys nykyiseen kaavaan 1190 k-m² 
kerrostalokorttelissa (AK-1), muilta osin 
rakennusoikeuden määrä säilyy 
ennallaan.
Kerrostalokorttelissa
- rakennusoikeutta on käyttämättä n.2900 

k-m² 
- laskennallinen asukasmäärä (1/50 k-m²) 

kasvaa n.80 asukkaalla
Rivitalokorttelissa (AR) on todettu oleva 
tilanne ja lisätty suojelumerkinnät.
Pientalokorttelissa (AO/s) rakennusaloja 
on tarkennettu ja lisätty suojelumerkinnät. 
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Asemakaavakartta
AK-1 kerrostalokortteli
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Havainnekuva
AK-1 kerrostalokortteli
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- Uudisrakennukset 
korttelin keskellä 6-kerroksinen ja 
korttelin reunalla 4-kerroksinen
- ei parvekkeita päätyyn
- pihat säilyvät 

rakentamattomina ja 
puustoisina 



Asemakaavakartta
AR rivitalokortteli
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Asemakaavakartta
AO/s pientalokortteli
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Asemakaavakartta
AO/s pientalokortteli 1/2

17



Asemakaavakartta
AO/s pientalokortteli 2/2
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Rakennustapaohjeluonnos
AO/s pientalokortteli

19



Maisemalliset lähtökohdat ja luontolausunto

Kaava-alueelle tehdyssä 
luontolausunnossa todetaan, että alueella 
ei ole luonnontilaisia luontotyyppejä eikä 
liito-oravalle erityisen sopivaa ympäristöä.  

Kaava-alueen piha-alueet ovat istutettuja ja 
vehreitä. Pihoilla kasvaa keski-ikäisiä 
kookkaita puita sekä puutarha- ja 
koristekasveja. 

Kuva: Kotikontu alueellinen rakennetun ympäristön inventointi 2018, Sitowise.

Kuva: Kotikontu SOK:n jälleenrakennuskauden 
tyyppitalot Espoon Laajalahdessa, Jouni Berg

Kuva: Kotikontu alueellinen rakennetun 
ympäristön inventointi 2018, Sitowise.
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Maisemalliset ominaispiirteet 
kaavaehdotuksessa

Piha-alueiden kaavamääräykset

5 § Tontit tulee pääosin järjestellä 
luonnonmukaisin tasoeroin. Mikäli 
tukimuureja on välttämätöntä 
rakentaa, tulee materiaalien ja 
toteutustavan sopia maastoon, 
korttelin yleisilmeeseen ja 
kaupunkikuvaan.
Ympäristörakentamisen tulee 
huomioida alueen 
kulttuurihistorialliset ominaispiirteet. 
Uudet rakenteet ja kasvillisuus 
tulee sovittaa ympäristöön.

6 § Piha-alueet tulee säilyttää 
puustoisina ja vehreinä. Piha-
alueille ei saa rakentaa 
piharakennuksia. Tontteja ei saa 
aidata toista asuintonttia vasten.

7 § Sisäänkäyntipihat tulee olla 
istutettuja ja vehreitä. Korttelin 
maisemallisesti arvokkaat puut 
tulee säilyttää. 

8 § Pihat tulee rajata 
lehtipensasaidoin. Katuympäristön 
puutarhamainen vehreä luonne 
tulee sälyttää. 
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Hulevesien hallinta kaavaehdotuksessa
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Hulevesiä koskevat kaavamääräykset

11 § Piha-alueilla hulevesien hallinnassa tulee
suosia hyötykäyttö- ja haihdutusratkaisuja ohjaamalla 
hulevesiä istutuksille, biosuodatusalueille 
ja/tai hulevesirakenteisiin. Pihan pinnoitteissa tulee suosia 
läpäiseviä pintoja. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia 
hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, 
että hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden 
viivytystilavuuden tulee olla 1m3 jokaista 100m2 
kohden. Hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee 
tyhjentyä viivytystilavuuden osalta 12-24 tunnin kuluessa 
täyttymisestään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto. 
Velvoitteet koskevat myös rakentamisen aikaisia hulevesiä.

12 § Liikennöidyillä alueilla syntyvät hulevedet tulee 
ensisijaisesti käsitellä niiden laatua parantavalla suodattavalla 
menetelmällä.



Voit jättää muistutuksen kaavaehdotuksesta
Nähtävillä 29.11.2021‒13.1.2022

1. Tutustu kaavaehdotukseen ja selvityksiin. 

2. Ilmoita muistutuksessa 
• kaavan nimi: Laajalahden keskus
• aluenumero: 120326
• nimesi ja yhteystietosi, jos haluat saada 

muistutuksista kootun vastineen  

3. Toimita muistutus kaupungin kirjaamoon 
13.1.2022 klo 15.45 mennessä 
• sähköpostitse (kirjaamo@espoo.fi) tai 
• postitse tai
• viemällä mielipide kirjaamoon
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Tietoa kaavaehdotuksesta ja tarkemmat ohjeet muistutuksen jättämiseen:

espoo.fi/fi/hankkeet/laajalahden-taydennysrakentaminen



Espoo.fi/20X0



Kiitos 
osallistumisestasi!!

Anna palautetta tilaisuudesta: 

bit.ly/laajalahti2012palaute
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1.2.2022
Espoo.fi/20X0
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