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  Alue 620601 

Pikkukoulu 
Asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimisto- ja varasto-
käyttö nykyiselle yleisten rakennusten korttelialueelle. 
 
 

 
Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 
 

 
Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
  

Asianumero   864/10.02.03/2019 
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  LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualueena on tontti, joka sijaitsee Gumbölen 
kaupunginosassa osoitteessa Vanha Muuralantie 37, 
kortteli 71036. Suunnittelualueen pinta-ala on 8 728 
m2 ja se rajautuu idässä Kehä III:een, etelässä Van-
haan Muuralantiehen ja muilta reunoiltaan rakenta-
mattomaan alueeseen, joka on osittain puustoista ja 
osittain avoimeksi raivattua. Suunnittelualueena ole-
van tontin luoteispuolella sijaitsee suurjännitelinja. 
Varsinaisen kaavamuutoksen aluerajaus tarkentuu 
suunnittelun edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Asemakaavan muutoksen kohteena olevalla yleisten 
rakennusten tontilla on vuonna 1908 rakennettu enti-
nen Gumbölen koulun rakennus, joka on suojeltu 
asemakaavalla. Rakennuksen käyttötarkoitus tällä 
hetkellä on lasten päiväkoti, mutta rakennus ei ole 
enää siinä käytössä. Kiinteistöltä on vuonna 2008 pu-
rettu 60-neliöinen yhden asunnon talo, jonka raken-
nusvuosi oli 1920. Voimassa olevan asemakaavan 
mukainen rakennusoikeus on noin 1 750 k-m2, josta 
on käytetty noin 120 k-m2. Suurin osa tontin raken-
nusoikeudesta on siis toteutumatta. Alueella ei 
esiinny arvokkaita luontokohteita. 
 
Maanomistus 
Kortteli 71036 on kaupungin omistuksessa. Ympäröi-
vät katu- ja virkistysalueet omistaa Espoon kaupunki.  
Kaupunki on vuokrannut 2 100 m2 kokoisen alueen 
Vanhan Muuralantien varresta yksityiselle toimijalle 
30 vuodeksi. Olemassa oleva asemakaavalla suojeltu 
rakennus sijaitsee vuokra-alueella. 
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suun-
nittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- 
sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakenta-
misalueet. 
 

 
Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta.  
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punai-
sella renkaalla (11/2019). 

 
Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (osa I) kiin-
teistö on osittain virkistysaluetta (V) ja osittain pienta-
lovaltaista asuntoaluetta (AP). Kiinteistön pohjoispuo-
lella kulkee päävoimalinja ja pääulkoilureitti. 

 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
 

Alueella on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaava, jonka luonnoksessa kiinteistö on asunto-
valtaisen alueen A2 ja elinkeinoelämän ja asumisen 
alueiden rajapinnassa. A2-aluetta kehitetään käve-
lyyn ja pyöräilyyn sekä joukkoliikenteeseen tukeutu-
vana monipuolisena asumisen alueena. Elinkeinoelä-
män ja asumisen aluetta kehitetään yritysten, 
työpaikkojen ja asumisen alueena. 
 

 
Kuva: Ote vireillä olevan Espoon pohjois- ja keskiosien yleis-
kaavan luonnoksesta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 
osoitettu punaisella renkaalla (11/2019). 

 
Alueella on voimassa Hirvisuo I 620600 asema-
kaava (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
24.11.1997). Kortteli 71036 on siinä osoitettu yleisten 
rakennusten korttelialueeksi, joka varataan kaupungin 
tarpeeseen (Y-k). Korttelin alueelle on osoitettu kaksi 
suojeltavaa rakennusta, joista läntisempi on jo pu-
rettu. Korttelin pohjois- ja itäreunalla on alueen osa, 
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  jolle tulee kehittää puin ja pensain tiivis suojavyöhyke. 
Korttelin luoteisnurkkaan on osoitettu vaara-alue voi-
malinjan vuoksi. Kaavassa määrätään myös autopai-
koista, kiinteistön hoidon kannalta välttämättömistä 
asunnoista sekä niiden ulko-oleskelualueista. Tontin 
kerrosluku on II ja tehokkuus e=0,2. Autopaikkoja on 
rakennettava vähintään yksi kerrosalan 200 m2 kohti. 
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta (11/2019). 

Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 18.2.2019 hakenut Es-
poon kaupungin tonttiyksikkö. Hakija maksaa kaavan-
muutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §).

 

 

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollis-
taa liike- ja toimistorakennusten rakentaminen kortte-
lissa. Tavoitteena on samalla mahdollistaa korttelialu-
eella vuokralla olevan toimijan liiketoiminta. 
Suunnittelussa huomioidaan alueen suojelulliset arvot 
sekä Kehä III:n ja voimalinjojen läheisyys. 
 
Suunnitelman kuvaus 
Alustavan suunnitelman mukaan kortteli osoitetaan 
liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolla si-
jaitseva entinen Gumbölen koulun rakennus suojel-
laan kaavamerkinnöin. Rakennusoikeuden määrä tut-
kitaan tarkemmin myöhemmin kaavaprosessin 
aikana, mutta alustavasti se nousee vähäisesti. Suun-
nitelman kokonaisrakennusoikeus on alustavasti noin 
2 000 k-m2. 
 

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

 
 

 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvai-
heessa. 
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan 
muutoksen merkittävimmät vaikutukset. Soveltuvin 
osin arvioidaan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, 
rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen 
huollon järjestämiseen, luontoon, maisemaan, ihmis-
ten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. Tärkeimmät 
vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa. Vaikutus-
alueena ovat kortteli 71036 ja sen lähiympäristö. Vai-
kutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia alueen 
kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja tarvit-
taessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tar-
koituksenmukaisin menetelmin. Olemassa olevia sel-
vityksiä ovat mm.: 

- Ekologisten yhteyksien selvitys Espoon poh-
jois- ja keskiosien yleiskaavaa varten, Ympä-
ristösuunnittelu Enviro, 27.12.2016. 
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  OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Osalliset 
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden 
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, 
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut 
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi vi-
ranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvot-
teluin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 
tavat.   
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 
10.2.2020–10.3.2020. Kirjallisia mielipiteitä voi 
jättää 10.3.2020 klo 15.45 mennessä osoitteella: 
Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAU-
PUNKI tai sähköpostiosoitteella: 
kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Sil-
takatu 11, kauppakeskus Entresse. Kaavan nimi ja 
aluenumero (Pikkukoulu, 620601) on mainittava. 

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
syksyllä 2020. Kaavaehdotus on tämän jälkeen julki-
sesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdol-
lisuus jättää muistutus. Muistutus tulee toimittaa kir-
jallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla 
ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyyde-
tään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.  
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin vastineet 
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il-
moittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotukseen 
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville (MRA 32 §). 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuun-
nittelulautakunta. Hyväksymispäätöksestä on mah-
dollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla 
www.espoo.fi/kaavakuulutukset.  
 
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja sen nähtävilläolon aikana mahdollisesti 
pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös 
kaupungin ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvud-
stadsbladetissa.  
 
Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä. 
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin verkkosivuilla www.espoo.fi/kaavakuulutukset ja 
niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan 
nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa. (MRL 67 §, MRA 94 §).  
 
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivus-
tolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineis-
toon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen 
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) 
ja Espoon asiointipisteissä. 
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Johanna Nuotio, p. 043 825 5221 
Marie Nyman (maisemasuunnittelu), p. 046 877 2502 
Markus Pasanen (liikennesuunnittelu), p. 
043 824 7351 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 
 

Espoossa, 27.1.2020 
 
_Ossi Keränen___________________ 
Ossi Keränen 
Asemakaavapäällikkö

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluu seuraava kuvalähteenä toiminut suunnitelma: 

- Alustava havainnekuva 

 

 

 
Havainnekuva korttelin käyttötarkoituksen muutoksen mahdollistamasta rakentamisesta. Nykyiset rakennukset harmaalla, mahdollinen 
uusi rakentaminen ruskealla.  


