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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Karamalminrinne 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinkerrostaloalueen 
rakentaminen Karamalminrinteeseen. Alue liittyy kehittyvään Keran keskusta-aluee-
seen. Kaavamuutoksessa tavoitteena on mahdollistaa myös nykyisten toimistokortte-
leiden monipuolisempi käyttö sekä osoittaa uusi linjaus alueen läpi kulkevalle joukko-
liikenteen runkoyhteydelle. 

 

Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 
 

 

Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Karamalmin työpaikka-alueen ympäristössä noin puolen ki-
lometrin päässä Keran asemalta. Suunnittelualue rajautuu etelässä Karapellontiehen, 
lännessä Kilonväylään (Kehä II), pohjoisessa Turuntiehen ja idässä aluetta rajaa Ka-
raniityntie. 

Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Alue sijoittuu kehittyvän Keran keskusta-alueen pohjoispuolelle. Metsäinen alue erot-
taa Keran asemanympäristöä ja Karaportin jo rakennettua yrityskampusta. Karamal-
min työpaikka-alueelle on rakentunut monipuolista elinkeinotoimintaa. Alueelle sijoit-
tuu Nokian pääkonttori, vierailijakeskus, datakeskus sekä useampi toimistorakennus. 
Alueella on runsaasti pysäköintiä niin laitoksissa kuin maantasokentillä. 

Karaportin pohjoisosassa sijaitsevassa entisessä toimistorakennuksessa sijaitsevat 
väliaikatiloissa Leppävaaran lukio ja ammattikorkeakoulu Metropolia. Alueella sijait-
see muutama lounasravintola ja kahvio. Alueen ulkopuolella koillisreunassa sijaitse-
vat supermarket kokoluokan päivittäistavarakauppa sekä ruotsinkieliset koulu ja päi-
väkoti. 

Luonto ja maisema 

Alue nousee kohti pohjoista, Karapellontiellä korkotasojen ollessa noin +27 mpy ja 
Turuntiellä noin +40 mpy. Alueella on muutamia kallionyppylöitä, jotka nousevat noin 
5–10 metriä ympäristöä korkeammalle.  

Pohjoispuolinen työpaikka-alue on pääasiassa rakennettua ja läpäisemätöntä pintaa, 
lukuun ottamatta kortteleiden välistä kapeaa puistoaluetta. Alueen eteläosa on puo-
liksi rakennettua pysäköintialuetta ja puoliksi luonnontilaisempaa metsä- ja kallioalu-
etta. Metsäalueet eivät ole varsinaisesti luonnontilaisia, vaan ihmistoiminta on vaikut-
tanut niihin pitkään. Alueen lounaisosan metsä on vuonna 2021 laaditussa luontosel-
vityksessä todettu eteläisen Espoon mittakaavassa luontoarvoiltaan sangen arvok-
kaaksi. Metsäalueella sijaitsee liito-oravan ydinalue sekä lahokaviosammaleen esiin-
tymiä. 

Liikenne 

Keran alue on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Alue yhdistyy muuhun 
ajoneuvoliikenneverkostoon Kehä II:lle johtavan Karapellontien ja Turuntielle johtavan 
Karaniityntien kautta. 

Keran juna-asemalla pysähtyy pääradalla kulkevia lähiliikenteen junia. Espoon kau-
punkirata tuo kaksi lisäraidetta Leppävaaran ja Kauklahden välille ja parantaa 
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entisestään alueen joukkoliikenneyhteyksiä. Bussiliikennettä liikennöi Turuntiellä, Ka-
rapellontiellä ja Karaniityntiellä. Alue sijaitsee jalankulun ja pyöräilyn pääyhteyksien 
varrella. 

Maanomistus 

Alue on pääosin Nokia Oyj:n omistuksessa. Korttelin 54185 tontin 1 omistaa Sagax 
Finland Oy ja korttelin 54021 omistaa Antilooppi Managemet Oy. Katualueet sekä jo 
kaavoitetut virkistysalueet omistaa Espoon kaupunki. 

Kaavoitustilanne 

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 25.8.2020 Uusimaa-kaavan 2050. Uusi-
maa-kaava 2050 tuli pääosin voimaan 4.9.2021 niiltä osin kuin valitukset hylättiin hal-
linto-oikeudessa. Aiemmista maakuntakaavoista jäi voimaan Natura 2000 -alueisiin ja 
luonnonsuojelualueisiin liittyviä merkintöjä. 4. vaihemaakuntakaavasta jäi voimaan 
kaavan tuulivoimaratkaisu. Uusimaa-kaavan käsittely jatkuu vielä korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa. 

Suunnittelualue on Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa pääkaupunkiseudun 
ydinvyöhykettä ja taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä. Alue sijoittuu Leppävaa-
ran ja Kauniaisten keskustatoimintojen alueiden välille pääradan varrelle. 

Pääkaupunkiseudun ydinvyöhykettä koskevat myös taajamatoimintojen kehittämis-
vyöhykkeen määräykset. Taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen yhdyskuntara-
kennetta tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuksiin ja aseman-
seutuihin tukeutuen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parantaen. 
Ydinvyöhykkeen kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan pääkaupunkiseudun 
muuta taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä tehokkaammin rakennettavat taa-
jama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään 
ja tukevat verkostomaisen kaupunkirakenteen kehittymistä. 

 

Kuva: Ote Uusimaa 2050 -kaavasta. 
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Suunnittelualueella on voimassa Keran osayleiskaava, jonka on saanut lainvoiman 
29.8.2018. 

Osayleiskaavassa suunnittelualue osoitetaan toiminnallisesti monipuoliseksi alueeksi, 
jossa asuminen, palvelut ja työpaikkatoiminnot sekoittuvat. Asumisen toiminnot pai-
nottuvat Karaportin eteläosassa (A1/TP). Työpaikkatoiminnot painottuvat Karaportin 
pohjoisosassa (TP/A1). 

Asumispainotteiselle alueelle on merkitty virkistyksen kohdealue. Kohdealueet vara-
taan monipuolisille ja laadukkaille puistoalueille. Alueiden pinta-ala Karaportissa vä-
hintään 1,5 hehtaaria (ha). Puistoalueita kehitetään toiminnallisesti monipuolisiksi si-
ten, että ne palvelevat eri käyttäjäryhmiä ja ovat keskeinen osa alueen identiteettiä. 

Alueen lounaisosaan ja länsireunaan on osoitettu suojellut liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikat (s-1). Jatkosuunnittelun yhteydessä tutkittava ydinalueen sijainti, laa-
juus ja suojeluntarve. Alueiden ympärillä tulee säilyttää riittävän laaja elinympäristö 
lajille soveliaana. Alueita yhdistää liito-oravan kulkuyhteys -merkintä. Liito-oravan kul-
kuyhteydet tulee säilyttää ja toteuttaa puustoisina ja riittävän leveinä. 

Liikenteen osalta osayleiskaava osoittaa alueelle pohjoiseteläsuuntaisen pikarai-
tiotieyhteyden sekä kävely- ja pyöräreitin. Liikennealue, pääkatu ja kokoojakadut reu-
nustavat aluetta. Kehä II:n suuntaan on esitetty vaihtoehtoinen kokoojakatu, jonka 
siirtäminen pohjoisemmaksi tulee ratkaista Kilonväylän ja Keran maankäytön suunnit-
telu yhteydessä. Suunnittelussa tulee huomioida liito-oravan elinympäristön ydinalue. 

 

Kuva: Ote voimassa olevasta osayleiskaavasta. 
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Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 

132300 Karaportti II 54. kaupunginosa, Kilo Osa korttelia 54068 ja 54071, katu- ja lii-
kennealuetta, lainvoimainen 10.11.2010 

130514 Karamalmi ja Karaportti, lainvoimainen 14.5.2014 

130515 karamalmi, lainvoimainen 14.10.2015 

130509 Karaportti osa korttelia 54021 ja osa katualuetta, asemakaava. Karamalmi 
korttelit54021, 54022, katualue, osa liikenne- ja virkistysaluetta sekä osa raidealueva-
rausta, asemakaavamuutos, lainvoimainen 11.9.1998 

Alueelle on asemakaavoissa osoitettu korttelialueita liike- ja toimistorakennuksia sekä 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuusrakennuksia varten (KTY) sekä auto-
paikkoja varten (LPA). Lisäksi alueelle on ositettu puistoalueita (VP) Kehä II:n itäpuo-
lella on varaus teollisuusraiteelle (LRT). Asemakaavassa on varauduttu kehä II:n eri-
tasoliittymään sekä joukkoliikennekäytävään. 

 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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Aloite ja perittävät maksut 

Aloite asemakaavan muuttamiseksi on tullut maanomistajalta. Asemakaavan muutos-
hakemus koskien kortteleita 54040, 54186–54190 ja 54185 korttelin tonttien 2 ja 3 on 
saapunut 21.6.2017 (asia 3463/2017). Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskus-
tannukset (MRL 59 §). Asemakaavamuutokset kuuluvat eri maksuluokkiin muutostöi-
den vaikeusasteen mukaisesti. Kortteleiden 54040, 54186–54190 ja 54185 korttelin 
tonttien 2 ja 3 osalta maksuluokka on 4, vaativa muutos. Muut korttelit ja tontit kuulu-
vat maksuluokkaan 3, suurempi muutos. Ajantasaiset maksuluokat löytyvät interne-
tistä asemakaavan/kaavamuutoksen hakemista koskevasta kohdasta. 

Sopimukset 

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

 

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Karamalminrinne on pohjoisin osa kehittyvän Keran kaavamuutosalueista. Espoo-
tarinan mukaisesti Keraa kehitetään raiteen varrella olevaksi tiiviiksi kaupunkikes-
kukseksi. Kaavanmuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alueella 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukaisesti.  

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupunkirakennetta tiivistävää asu-
mista Keran aseman ympäristön ja olemassa olevan Karamalmin työpaikka-alueen 
välille. Pohjoisosan toimistokorttelit säilyvät pääosin nykyisellään työpaikka-alueena. 
Osaan jo rakennetuista toimistokortteleista on kuitenkin tavoitteena mahdollistaa mo-
nipuolisempi käyttötarkoitus, jotta rakennusten käyttöaste kasvaisi ja alueen palvelu-
rakenne kehittyisi. 

Kaavalla turvataan alueen liito-oravayhteydet ja ydinalueet sekä pyritään kehittämään 
monimuotoisen luonnonympäristön muodostumista tiivistyvässä kaupunkiraken-
teessa. 

Suunnittelussa huomioidaan tilavaraus alueen läpikulkevalle joukkoliikennekäytävälle 
sekä pysäkille. Nykyisissä kaavoissa esitettyä joukkoliikennekäytävän linjausta on ta-
voitteena muuttaa. Kaava-alueeseen sisältyvät Kehä II:n liittymäratkaisut Keran alu-
eella. Tavoitteena on mahdollistaa tasoliittymä Keran alueelta Kehä II:lle ja poistaa 
eritasoliittymälle varattu katualue. 
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Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 9.5.2017 seuraavat kaavalliset ta-
voitteet Keran asemakaavoituksen pohjaksi: 

2.1 Ydintavoite 

Tavoitteena on muuttaa Keran teollisuusalue kaupunkimaiseksi ja kerrostaloval-
taiseksi paikalliskeskukseksi kouluineen ja puistoineen siten, että alueen suunnittelua 
ja toteutusta ohjaa tavoite olla kestävän kehityksen ja kiertotalouden esimerkkialue ja 
eurooppalainen kärkihanke, jonka suunnitteluun osallistuvat myös vahvat asiantunti-
jatoimijat kuten Nokia ja SITRA. Alueen mitoituksen lähtökohtana noudatetaan val-
tuuston hyväksymän Keran osayleiskaavan mitoitusta. Tarkastelualueena tulee olla 
koko osayleiskaava-alue sekä yhteydet toiminnallisesti tärkeisiin alueisiin, kuten Ota-
niemi, Leppävaara ja Espoon keskus. 

2.2 Toiminnalliset tavoitteet 

Keran alueesta kehitetään elävää ja kaupunkimaista ympäristöä. Tavoitteita tuke-
maan määritellään ja kuvataan koko alueen toiminnallinen visio sekä sitä tukevat 
osa-alueittaiset toiminnalliset tavoitteet. Alueelle muodostetaan selkeästi määritetty 
toiminnallisesti monipuolinen keskusta, johon pääosa palveluista sijoittuu. Keskusta-
korttelialueiden vyöhykkeellä maantasokerrokset ovat pääosin liike- ja toimitiloja. Jul-
kiset palvelut sijoittuvat asemakaavarungossa esitetyille paikoilla. Keran tavoitteet ko-
rostavat asukkaiden ja alueella työssäkäyvien arkea: sujuva, elämyksellinen, terveel-
linen ja turvallinen arki sekä hyvä sosiaalinen ympäristö. Kera tarjoaa suuria mahdol-
lisuuksia yrityksille kehittää uusia asumisen, elämisen ja liikkumisen palvelumalleja 
aina vientituotteeksi asti. Kattavasti pohditut, ennakoidut ja toteutetut ratkaisut jousta-
vat ajassa muodostaen hyvän elinympäristön perustan ja tavoitellun brändin. 

2.3 Kokonaisrakenne ja kaupunkikuva 

Kortteleiden massoittelun periaate on umpikorttelimaisuus kuitenkin siten, että kortte-
leista on luontevat yhteydet puistoihin tai kaupunkiaukioihin, mitkä luovat alueelle 
omaleimaista ympäristöä. Ydinkeskustakortteleissa keskimääräiset kerrosluvut ovat 
vain maltillisesti muuta aluetta suuremmat. Rakentamisen korkeudet madaltuvat koh-
den olemassa olevia asuinalueita. Radan erottavaa vaikutusta vähennetään uusilla 
ali- ja ylikulkuyhteyksillä, joista alueen identiteetin kannalta merkittävin on puisto-
vyöhykkeen alikulku. Keskusta jäsentyy aukiotilojen ja niihin liittyvien kaupunkimais-
ten puistojen yhtenäisenä, kävelykaupunkimaisena verkostona. Puisto- ja aukioalu-
eita kehitetään laadukkaan omaleimaisina toiminnallisina kaupunkiympäristöinä. Alu-
een omaleimaista identiteettiä voidaan korostaa esimerkiksi kattomuodoilla ja -materi-
aaleilla siten, että eri aluekokonaisuuksien kattomaailmat muodostavat omat Keran 
identiteettiä ilmentävät kokonaisuutensa. 

2.4 Maisemalliset tavoitteet 

Viheralueet toteutetaan mahdollisimman laajoina yhtenäisinä kokonaisuuksina, jotta 
saavutetaan vehreää ja viihtyisää ympäristöä. Liito-oravan ekologiset yhteydet säily-
tetään. Alueen pohjoisosassa, Karanpuistossa sijaitseva metsäinen kumpare 
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suunnitellaan osaksi puistoa. Virkistysyhteyksien jatkuminen pohjoiseteläsuuntaisesti, 
radan ylitse tai alitse huomioidaan suunnittelussa. Alueella viivytetään ja mahdolli-
suuksien mukaan imeytetään hulevesiä. 

2.5 Katuverkko ja pysäköinti 

Pääkatuverkosto noudattelee olemassa olevaa katuverkkoa. Sitä täydennetään uu-
della alikululla radan alitse. Autojen pysäköinti toteutetaan keskitetyillä rakenteellisilla 
ratkaisuilla kehäkadun varteen, mikä vähentää edelleen auton käyttöä alueen sisällä.  

2.6 Kestävät liikkumismuodot 

Keraan kehitetään kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen tukeutuva keskusta-
alue. Alueelle muodostetaan puistovyöhyke, joka yhdistää radan toisistaan erottamat 
asuinalueet ja luo turvallisen liikkumisympäristön koululaisille ja ulkoilijoille. 

2.7 Toteutus 

Lähtökohtana on vaiheittainen toteuttaminen. Rakennuksille ja alueille kehitetään ak-
tiivista väliaikaiskäyttöä, kuten liikunta- ja kaupallisia palveluja, jolloin alueen ilmeen 
kehittymisessä on mukana alueen teollisuusmenneisyyteen liittyvää rosoisuutta. Pu-
rettavien rakennusten materiaaleja pyritään uusiokäyttämään julkisissa ulkotiloissa.  

2.8 Energiaratkaisun tavoitteet 

Alueen energiaratkaisuissa tutkitaan muun muassa aluelämpöä ja geoenergiaa. Alu-
een maankäytössä tulee huomioida omaehtoisen energiatuotannon mahdollisuus. 
Aluelämpöverkosto voi hyödyntää olemassa olevaa kaukolämpöverkkoa sitä täyden-
täen. Kaupungin tavoitteena on, että alue toimii kestävää kehitystä edistävien ener-
giaratkaisujen pilottialueena. 

 

 

Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 

Keran osayleiskaava osoittaa Karamalmin alueelle 1,5 ha kokoisen virkistysalueen. 
Karamalinrinteen keskeiselle suunnittelualueelle on laadittu suunnittelun pohjaksi lä-
hiympäristösuunnitelma. Lähiympäristösuunnitelmassa on tarkasteltu uuden virkistys-
alueen tilatarpeet sekä toiminnalliset- ja maisemalliset tavoitteet. (Karamalminrinne 
Lähiympäristösuunnitelma 1.7.2022, MASU Planning Oy) 

Joukkoliikennekäytävän tilavarauksesta on tehty alustava luonnos pikaraitiotien vaati-
malla mitoituksella. (Karamalmin alueen raitiotie 23.9.2021, WSP Finland Oy) 

Karamalminrinteen keskeinen suunnittelualue oli mukana koko Keraa koskevassa 
asemakaavarungossa vuonna 2017. Alueen suunnittelun tavoitteet ja reunaehdot 
ovat osin muuttuneet tämän jälkeen, jonka vuoksi alueelle nyt esitetyt suunnitelmat 
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poikkeavat laaditusta asemakaavarungosta. (Kera asemakaavarunko 31.3.2017, Ark-
kitehtuuritoimisto B&M Oy, Trafix Oy, Maisema-arkkitehtuuritoimisto Maanlumo Oy, 
Vahanen Environment Oy, Infrakonsultointi Henry Lindgren, SkenarioLabs Oy, De-
mos Effect Oy)  

Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset: 

- Keran asemakaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet ksl 9.5.2017 (ks.ed.) 

- Keran osayleiskaavan 23.1.2017 hyväksymispäätöksessään valtuusto toivoo, että: 

- Kerassa kävelyn ja pyöräilyn korkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi sovelletaan 
toimivaksi todettuja Tanskan ja Hollannin suunnittelukäytäntöjä. 

- asemakaavoituksen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että Ruo-
tukallion metsäalue säilyy mahdollisimman laajasti virkistyskäytössä. 

 

Suunnitelman kuvaus 

Keskeiselle alueelle on suunnitelmassa osoitettu seitsemän uutta asuinkerrostalojen 
korttelia sekä aluetta palveleva päiväkoti. Alue rakentuu pohjois-eteläsuuntaisen pää-
kadun sekä itä-länsisuuntaisen keskuspuiston ympärille. Korttelit rajaavat selkeästi 
muodostuvia kaupunkitiloja. Pääkadun yhteyteen varataan tilaa kivijalkaliiketiloille. 
Korttelit ovat puoliavoimia, joista avautuu näkymiä puistoalueille ja metsään. Alueen 
pysäköinti keskittyy pysäköintilaitoksiin. Olemassa oleva suuri pysäköintitalo on tar-
koitus säilyttää ja lisäksi suunnitelmassa on esitetty kahta uutta pysäköintilaitosta. 
Asuinrakennusten kerrosluvut vaihtelevat runsaasti, ollen matalammillaan 4 ja kor-
keimmillaan 12. Alueelle on valmistelun aikana laadittu vaihtoehtoisia suunnitelmia, 
joissa rakennusoikeuden määrä vaihtelee 70 000 ja 75 000 kerrosalaneliömetrin (k-
m²) välillä. Valmistelumateriaalissa esitetyssä suunnitelmassa on reilu 70 000 k-m². 
Käytettäessä laskennallista asumisväljyyttä 50 k-m² /asukas suunnitelman asukas-
määrä olisi noin 1 400 asukasta. 

Suunnittelualue kattaa myös pohjoisen jo rakennetut toimistokorttelit joukkoliikenteen 
tilavarauksen järjestelyiden vuoksi. Pääosa kortteleista säilyy nykyisellään työpaikka-
alueena. Korttelin 54187 tontin 1 rakennukseen on tarkoitus mahdollistaa siellä nykyi-
sin väliaikaistiloissa olevaa opetustoimintaa ja tontilla 2 tutkitaan rakennuksen käyttö-
mahdollisuuksia mm. päiväkoti- ja hoivapalvelutoimintaan. 

Viherrakenne yhdistää työpaikka- ja asuinalueen ja kytkeytyy lähiympäristön muihin 
viheralueisiin. Puistoalueella ja kortteleiden piha-alueilla on tavoitteena mahdollistaa 
luonnon monimuotoisuutta tukevia suunnitteluratkaisuja. Alueen lounais- ja etelä-
osissa säilytetään olemassa olevaa metsää liito-oravien ydinalueen ja yhteysreitin 
turvaamiseksi. Metsäosuus kaventuu rakentamisen myötä kuitenkin sekä pohjois-, 
että eteläosastaan. Karapellontien tulevaisuuden katujärjestelyt vaativat nykyistä 
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enemmän tilaa ja katualuetta on tarpeen laajentaa myös nykyisen katualueen poh-
joispuolella. 

Joukkoliikenteen runkoyhteyden tilavarauksessa varaudutaan pikaraitiotien ja sen py-
säkin vaatimaan aluevaraukseen. Runkoyhteys kulkee suunnitelmassa Karapellon-
tieltä suoraan pohjoiseen Karakaarelle ja nykyistä Karakaaren katulinjausta pitkin Ka-
raniityntielle. Karakaarella katualueita on tarpeen laajentaa, jotta tilavaraus on riittävä 
pikaraitiotielle. 

Asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan suunnitte-
lun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

Vaikutusten arviointi 

Pääasiallisena vaikutusalueena on Karamalmin alue lähiympäristöineen; osa vaiku-
tuksista kohdistuu todennäköisesti laajemmalle alueelle, esim. liikenteelliset vaikutuk-
set. 

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutok-
sen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskuntaraken-
teeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, 
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. 

Kaava-aluetta koskien on valmistunut seuraavat selvitykset: 

- Karamalminrinne Luontoselvitys 2021 (Luontotieto Keiron Oy, 22.12.2021) 

- Kehä II Karapelto, Liikenneselvitys (Ramboll, 30.11.2021) 

Kaava-alueesta laaditaan valmistelun aikana ainakin seuraavat selvitykset: 

- Meluselvitys 

- Tärinä- ja runkomeluselvitys 

Lisäksi olemassa olevia selvityksiä ovat mm: 

- Keran asemakaavarunko selvityksineen sekä Keran osayleiskaavan selvitykset 
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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. 

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 ja kaavan valmisteluaineisto  on nähtävillä 
5.9. – 4.10.2022. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 4.10.2022 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 (Karamalminrinne, 
130517). 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 
muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnassa keväällä 2023. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 
nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
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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 valtuusto. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Tiedotamme kaavan nähtävilläoloista kaupungin verkkosivustolla kaavakuulutuksissa 
sekä kaavan omalla verkkosivulla. Näin löydät kaavan verkkosivun espoo.fi -verkkosi-
vustolta: kirjoita kaavan aluenumero hakukenttään (”Hae sivustolta”). 

Mahdollisista asukastilaisuuksista ilmoitamme kaupungin verkkosivustolla kaupunki-
suunnittelun tapahtumissa sekä kaavan omalla verkkosivulla.  

Kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa, kuulutetaan 
kaavan vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä 
nähtävilläolon aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta. Lisäksi tiedo-
tamme niistä kirjeitse kaava-alueen ja sen lähinaapuruston maanomistajille (isännöit-
sijöiden kautta) sekä sähköpostitse alueen asukasyhdistyksille.  

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotamme kaupungin verkkosivuilla kaavakuulutuk-
sissa sekä kaavan verkkosivulla. Lisäksi tiedotamme henkilökohtaisesti niille, jotka 
ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet 
osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §).  

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolla, kaavan omalla sivulla. Ai-
neistoon voi tutustua myös kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 
2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

Asemakaavoituksen kulkua ja osallistumismahdollisuuksia eri vaiheissa kuvataan tar-
kemmin verkkosivullamme Asemakaavoitus vaihe vaiheelta. 

 

https://www.espoo.fi/fi/haku?q=Kuulutus&type=article&topics=Kaupunkisuunnittelu
http://www.espoo.fi/
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/asemakaavoitus-vaihe-vaiheelta
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Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Jenni Mikkola, puh. 043 825 2864 

Ina Westerlund, maisemasuunnittelu, puh. 040 636 9256 

Tarja Pennanen, liikennesuunnittelu, puh. 046 877 3002 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 23.8.2022 

Torsti Hokkanen 
 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja 
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Kuvia valmisteluaineistosta 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat selvitykset ja suunnitelmat. 

Karamalminrinne viitesuunnitelma, Lundén Architecture Company, 23.8.2022 

Karamalminrinne Lähiympäristösuunnitelma, MASU Planning Oy, 1.7.2022  

Karamalminrinne Luontoselvitys 2021, Luontotieto Keiron Oy, 22.12.2021 

Kehä II Karapelto, Liikenneselvitys, Ramboll Oy, 30.11.2021 

Karamalmin alueen raitiotie, WSP Finland Oy, 23.9.2021  

 

Suunnitelmaa havainnollistavia kuvia. 

 

 

Kuva: Rakennemalli ja tavoitteet. 
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Kuva: Keskeisen suunnittelualueen asemapiirros. 
 

 

 

Kuva: 3D-mallinnus alueesta. 
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Kuva: Lähiympäristösuunnitelma. 
 

 

Kuva: Näkymäkuva puistoalueelta. 
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Kuva: Leikkauspiirustus puistoalueesta. 
 

 

Kuva: Luonnos pikaraitiotien tilavarauksesta. 
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