
Tervetuloa 
asukastilaisuuteen!

Vermonrinteen kehittämistilanne ja 
Espoon asuntojen hanke Vermonrinne 3:ssa

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
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Järjestäjät

Espoon kaupunkisuunnittelusta

• Kati Kivelä, arkkitehti
• Tiina Piironen, aluearkkitehti
• Ville Keskisaari, liikennesuunnittelija

• Tuuli Aaltio ja Susanna Nurmi, 
vuorovaikutussuunnittelijat

Espoon Asunnoilta:

• Jaana Hellinen, 
rakennuttaja-arkkitehti

• Kari Liusvaara, isännöitsijä
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Ohjelma

klo 17:00 Tervetuloa, esittelyt ja illan kulku 

klo 17:05 Info 1 käyntiin:

Vermonrinteen kehittämistilanne 
Espoon asuntojen kaavahankkeen tavoitteet

klo 17:30 Puolen tunnin keskusteluosuus 

- kolme ryhmäkeskustelupistettä
- isännöitsijän päivystyspiste
- palautepiste 

klo 18:00 Tervetuloa uusille, esittelyt ja illan kulku

klo 18:05 Info 2 käyntiin:

Vermonrinteen kehittämistilanne 
Espoon Asuntojen kaavahankkeen tavoitteet 

klo 18:30 Puolen tunnin keskusteluosuus

- kolme ryhmäkeskustelupistettä
- isännöitsijän päivystyspiste
- palautepiste 

klo 19:00 Loppujuonto, tilaisuus päättyy
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Hyvällä kaupungilla on monta tekijää
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Yhteistyötä ja yhteensovittamista

Suunnittelijan 
työpöydällä on suuri
määrä tavoitteita ja 

näkökulmia,
jotka täytyy sovittaa 

yhteen alueen 
kehittämisessä.

5



Vermonrinteen
kehittäminen

Missä mennään juuri nyt?
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Vermonrinteen
kehittämisperiaatteet

• Useampi rakennusliike etsi Vermonrinteestä
kehittämisalueita alkuvuodesta 2019

• Tilanne sai asukkaat ottamaan yhteyttä kaupunkiin

• Asia lautakunnan infossa 5.6.2019
• Lautakunta suhtautui kehittämiseen myönteisesti 

ja ehdotti kehittämisperiaatteiden valmistelemista 
asukasvuorovaikutteisesti

• Periaatteiksi alustavasti mm.
• Eteneminen vapaaehtoista
• Riittävän suuria kokonaisuuksia (ei yksittäistä 

pientalotonttia)
• Kaupungin tehtävänä taata tasapuolisuus ja 

alueelle sopiva kaupunkikuvallinen ratkaisu

• Asukkaille järjestettiin tiedotustilaisuus 7.11.2019
• EA:n hanke sidottiin periaatteiden valmisteluun

• Rakennusliikkeet vetäytyivät 2020 keväällä ja 
pandemia perui työpajan

• Kehittämisperiaatteiden valmistelusta on 
toistaiseksi luovuttu



  



• Vermonrinteen rakennusten 
kerrosluvut I-II (III)

• Talotyyppeinä pientalo, 
erillispientalo, rivitalo, paritalo, 
kerrostalo

• Tonttitehokkuudet et = 0,2 - 0,35
• Rakennusvuodet 1920 - 2020
• Maakaasuputki rajoittaa 

rakentamista

Vermonrinne



Espoon asuntojen 
kaavahanke

Missä mennään juuri nyt?
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Sijainti

MÄKKYLÄ

Vermonpolku 3, 5998 m2

Nykyinen kaavamääräys A
Kerrosluku enintään II
Rakennusoikeus 2100 k-m2

VERMO



113906 Vermonrinne
• Hakemus vuodelta 2015
• Työohjelmassa vuodesta 2016

• Tavoitellaan maltillista 
tehostamista naapuruston 
kaupunkikuvaa huomioiden

• Muita huomioitavia asioita:
• Ratamelu
• Kaasuputki
• Hulevedet

KAAVAN TAVOITTEITA:

UUSI 
ASUINRAKENTAMINEN
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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


Miten vaikutat valmisteluvaiheessa 
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Kehität kanssamme Konsultoit meitä Saat tietoa
Työskentelemme yhdessä 
varmistaaksemme, että huolenne ja 
toiveenne vaikuttavat suunnitelmiin. 
Kerromme, miten palautteenne vaikutti 
lopputulokseen.

Kuuntelemme huolianne ja toiveitanne. 
Vastaamme kysymyksiin ja kerromme, 
miten palautteenne 
vaikuttilopputulokseen.

Kerromme 
kaavan 
sisällöistä

Keräämme mahdollisimman paljon 
erilaisia ajatuksia siitä, mitä mieltä 
alustavista suunnitelmista ollaan. 



Miten saan tietoa?
Kaavan sivu Espoo.fi-sivustolla:
https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/vermo

• Kun kaava tulee nähtäville, siitä 
tehdään kuulutus Espoon 
verkkosivustolle. Kuulutuksessa kerrotaan, 
milloin kaavaan voi tutustua ja järjestetäänkö 
siitä asukastilaisuutta.

• Maanomistajille ja lähinaapureille lähetetään 
postitse tiedotekirje.

• Asukastilaisuuksista tiedotetaan lisäksi 
Espoon some-kanavissa ja sähköpostiin 
tilattavalla Vaikuta nyt –uutiskirjeellä 

• Vireillä olevat ja voimassa olevat kaavat 
löytyvät myös Espoon karttapalvelusta, 
kartat.espoo.fi.
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Vaikuta nyt -uutiskirje

• Saat tiedon, mihin kaupunkiympäristöä 
koskeviin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa

• Lisäksi saat tiedon tulevista 
asukastilaisuuksista.

• Uutiskirje ilmestyy joka toinen viikko!

Tilaa vaikuta nyt -uutiskirje täältä:
https://vaikuta-nyt-uutiskirje.espoo.fi
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Keskustelu käyntiin!
Kolme pienryhmää, kaksi päivystyspistettä,

puoli tuntia
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Ohjeet keskusteluhetkiin
klo 17.30-18 ja klo 18.30-19

• kaksi yleistä keskustelupistettä
• yksi Liikenne-aiheinen keskustelupiste

o Voit poistua koska tahansa keskustelusta ja antaa 
tilaa muille. 

o Voit vaihtaa pisteeltä toiselle vapaasti koska tahansa, 
jos tilaa on

o Jos johonkin keskusteluun ei mahdu, voit jäädä 
kuulolle seisomaan. Tuuli seuraa tilannetta ja 
juontaa tarvittaessa vaihdon viimeistään 15 
minuutin kohdalla.

o Pidetään yhdessä yllä rakentava ja kaikille turvallinen 
keskusteluilmapiiri!
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Piipahda päivystyspisteillä 
keskustelujen lomassa

o Isännöitsijän päivystyspisteellä tapaat 
Vermonpolku 3:n isännöitsijän ja voit kysellä 
asumiseesi liittyviä kysymyksiä

o Palautepisteellä voit jättää kirjallisia toiveita ja 
kommentteja Vermonrinteen kehittämisestä 
sekä antaa palautetta tästä tapahtumasta.
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