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LIITTEET: 

Liite 1 Seurantalomake  
  

 
Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista  
Suunnitteluaineistoon kuuluu asemakaavan muutos (kartta), selostus liittei-
neen, 
 
Korttelisuunnitelma, Lundén Architecture Company Oy, 2020 
 
Liikennemeluselvitys, A-Insinöörit Oy, 2019 
 
Luontolausunto, Luontotieto Keiron Oy, 2018 
 
Espoon kaupunginmuseon arvio Metsäpirtintie 19 rakennusten kulttuurihistori-
allisista arvoista, Espoon kaupunginmuseo, 2017 
 
Lausunto ja tutkimusselostus – Vaurioituneet rakenteet, Konsulttitoimisto Kolo-
na Oy, 2017 
 
Rakennushistoriaselvitys – Sos-lapsikylä Tapiola, Groop & Tiensuu Arkkitehdit 
Oy, 2016 
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1 TIIVISTELMÄ  

1.1 Alueen nykytila 
Alueella on nykyään käyttämättömänä olevia kaksikerroksisia rivi- ja kerrostalo-
ja. Kylämäiseksi kokonaisuudeksi rakennetut rakennukset liittyvät tontilla 
aiemmin toimineeseen lapsikylään. Vanhimmat alueella olevista rakennuksista 
ovat 1960-luvulta. 
 
Suunnittelualue sijaitsee Kehä I:n länsipuolella pientalovaltaisella asuinalueella, 
joka levittäytyy sen pohjois-, etelä- ja länsipuolille. Aalto-yliopiston metroasema 
on hieman alle 2 kilometrin kävely- tai pyöräilymatkan päässä. Lähimmät Rai-
de-Jokerin pysäkit ovat suunnitelman mukaan tulossa noin kilometrin päähän. 
Kaava-alueen ympäristö on vehreää ja Pyhänristinpuistoon liittyvälle virkistys-
alueelle pääsee alle 100 metrin kävelyllä. Pyhänristinpuisto liittyy osaksi laa-
jempaa virkistysalueverkostoa. 
 

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus 
Korttelista suunnitellaan edustava puurakentamisen kohde. Alueella olevat ra-
kennukset puretaan niiden huonokuntoisuuden vuoksi. Uusi rakentaminen sovi-
tetaan olemassa olevan ympäröivän rakentamisen mittakaavaan reunoille si-
joittuvien matalampien talojen avulla. Korttelirakenteesta tavoitellaan kylämäis-
tä ja pienimittakaavaista useine talojen lomaan sijoittuvine pienine pihoineen. 
Kerrosluku vaihtelee II-IV välillä. Rakennukset muodostavat hahmoltaan yhte-
näisen korttelikokonaisuuden tontin rajoista riippumatta. Alueelle suunnitellaan 
leikkipihaa, jolla ympäröivien alueidenkin lapset voisivat käydä leikkimässä. 
Pysäköinti järjestetään Kehä I:n vastaiselle laidalle, jossa se jää rakennusten 
taakse piiloon. Pysäköintialuetta rytmitetään kasvillisuudella. Kehä I:n ja kortte-
lialueen välissä on kaava-alueen ulkopuolella suojaviheralue. 
 
Kaava-alueen koko on noin 1,6 ha. Rakennusoikeutta on yhteensä 9 250 k-m2. 
Lisäystä on ajantasakaavaan verrattuna 3 006 k-m2. Korttelialueen rakennusoi-
keuden suhde pinta-alaan on noin e=0,59. 
 

1.3 Suunnittelun vaiheet 
Asemakaavan muutos tuli vireille kuulutuksella 19.6.2019. Samalla asetettiin 
nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka oli nähtävillä 24.6.–
20.8.2019. Suunnittelijoiden vastaanotto järjestettiin 6.8.2019. Kaupunkisuun-
nittelulautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 11.12.2019. Asemakaa-
van muutosehdotus oli nähtävillä 7.1.–5.2.2020. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Suunnittelutilanne  
 
2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat maankäytön suunnittelua 
yleispiirteisellä tasolla turvaamalla erityisen tärkeiksi katsottujen asioiden toteu-
tumista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan jokaisella kaa-
voituksen tasolla. Valtioneuvoston valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
koskeva 14.12.2017 tehty päätös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia teemoja: 
 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
2. Tehokas liikennejärjestelmä 
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnovarat 
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 
Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteu-
tumista muun muassa edistämällä kestävää liikkumista sekä luomalla terveel-
listä ja turvallista elinympäristöä. 
 

2.1.2 Maakuntakaava  
 
Voimassa olevat: 
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää 
kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 
vuonna 2007. 
 
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa. 
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviai-
neshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja termi-
naalit sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksellä lainvoiman vuonna 2012. 
 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan 
maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-
maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksellä lainvoiman keväällä 2016. 
 
Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa koskee Uudenmaan 3. vaihemaa-
kuntakaava. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman 
huhtikuussa 2014. 
 
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittä-
mislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuuli-
voima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntavaltuusto hy-
väksyi kaavan 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee 
voimaan ennen kuin se saa lainvoiman. Maakuntakaava tuli voimaan, kun siitä 
kuulutettiin maakuntakaavan alueen kunnissa.  
 
Voimassa olevassa maakuntakaavojen yhdistelmässä alue on osoitettu taaja-
matoimintojen alueeksi. 
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Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä 21.8.2019. Alu-
een likimääräinen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä. 
 
Vireillä oleva:  
Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, jot-
ka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava kor-
vaa nyt voimassa olevat Uudenmaan ja entisen Itä-Uudenmaan alueen maa-
kuntakaavat. Uusimaa-kaavan luonnos oli julkisesti nähtävillä 8.10.−9.11.2018. 
 
Vireillä olevassa Uusimaa-kaava 2050:ssä alue on osoitettu taajamatoimintojen 
kehittämisvyöhykkeeksi. 

 
Ote valmisteilla olevan Uusimaa-kaava 2050:en nähtävillä olleesta ehdotuksesta 
14.8.2019. Alueen likimääräinen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä. 
 

2.1.3 Yleiskaava  

Voimassa olevat: 
Espoon eteläosien yleiskaava 
Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaa-
ran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai 
lainvoiman vuonna 2010. 
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Ote epävirallisesta Espoon yleiskaavayhdistelmästä 21.8.2019. Alueen likimääräi-
nen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä. 
 
Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu pääkäyttötarkoitukseltaan ny-
kyisellään säilyväksi asuntoalueeksi (A). Pohjoiseen sijoittuu maakaasulinja (k). 
Alueen länsipuolelle sijoittuu Kehä I (kaksiajoratainen päätie tai pääkatu) sekä 
päävoimansiirtolinja (z). Kehä I:n itäpuolelle rakennettava Raide-Jokeri on Es-
poon eteläosien yleiskaavassa osoitettu ohjeellisena suunnittelualueen länsi-
puolelle (punainen raidemerkintä). 
 

2.1.4 Asemakaava  
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta 22.10.2019. Suunnittelualueen rajaus osoitettu pu-
naisella katkoviivalla. 
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Alueella on voimassa 213300 Laakakivi-Laajalahti eteläinen (lainvoimainen 
19.12.1990) asemakaava. Kortteli 16044 on osoitettu asuinkerrostalojen kortte-
lialueeksi (AK), jonka kerrosluku on II ja tehokkuusluku e=0,40. Rakennusoi-
keutta on siten kerrosneliömetreinä noin 6 250. Autopaikkoja tulee rakentaa 
vähintään 1 asuinkerrosalan 200 neliömetriä kohti. Kaavassa annetun kerros-
alan ja kerrosluvun lisäksi saadaan rakennuksen kellarikerrokseen tai 1. ker-
rokseen rakentaa lastentarha-, kerhohuone-, myymälä- ja toimistotiloja korkein-
taan 6 % kunkin tontin kerrosalasta. Korttelin reunoille on osoitettu istutettava 
alueen osa. Lounaiskulmaan on osoitettu muuntaja-alue (vm). Rakennusalan 
pohjois-, itä- ja etelälaidoille on annettu määräys, jonka puoleisten rakennuk-
sen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden lii-
kennemelua vastaan on oltava vähintään 32 dB(A). Korttelialueen poikki on 
merkitty itä-länsisuuntainen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa, jos-
sa kulkee muun muassa jätevesiviemäri ja vesijohto. 
 
Asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta on käytetty nyt noin puolet, eli 
nykyisen rakentamisen tehokkuus on noin e=0,2. 

 
2.1.5 Rakennusjärjestys  

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). 
Rakennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 
 

2.1.6 Tonttijako 
Asemakaava-alueelle on laadittu tonttijako, joka tulee muuttumaan asemakaa-
van muutoksen yhteydessä. Tonttijaon muutos tehdään erillisenä asemakaa-
van muutoksen saatua lainvoiman. 

 
2.1.7 Rakennuskiellot  

Asemakaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 
 

2.1.8 Pohjakartta 
Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen 
laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset.  
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2.2 Selvitys alueesta  

2.2.1 Alueen yleiskuvaus  
 

 
Korttelin nykyinen ilme on vehreä ja väljä. Punatiiliset rakennukset muodostavat 
yhtenäisen kokonaisuuden huolimatta siitä, että rakentuminen on tapahtunut pik-
ku hiljaa täydentyen useiden vuosikymmenien aikana. 
 
Alueella on nykyään käyttämättömänä olevia kaksikerroksisia rivi- ja kerrostalo-
ja. Rakennukset on rakennettu tontilla aiemmin toiminutta lapsikylää varten ky-
lämäiseksi kokonaisuudeksi. Vanhimmat alueella olevista rakennuksista ovat 
1960-luvulta. 
 

 
Nykyinen rakentaminen sijoittuu melko kauas Metsäpirtintiestä ja piiloutuu kasvil-
lisuuden taakse siten, että sitä on hankalaa hahmottaa kadulta käsin. 
 
Alue sijaitsee Kehä I:n länsipuolella pientalovaltaisella asuinalueella, joka levit-
täytyy sen pohjois-, etelä- ja länsipuolille. Aalto-yliopiston metroasema on hie-
man alle 2 kilometrin kävely- tai pyöräilymatkan päässä. Lähimmät Raide-
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Jokerin pysäkit ovat suunnitelman mukaan tulossa noin kilometrin päähän. 
Kaava-alueen ympäristö on vehreää ja virkistysalueelle pääsee alle 100 metrin 
kävelyllä. Pyhänristinpuisto liittyy osaksi laajempaa virkistysalueverkostoa. 
 

2.2.2 Maanomistus 
Alue on kokonaisuudessaan SOS-Lapsikyläsäätiö sr:n omistuksessa. Ympäröi-
vät katualueet, kävely- ja pyöräilyväylät ja suoja-viheralueen omistaa Espoon 
kaupunki. 
 

 
Espoon kaupungin maanomistus alueella. Kaupungin omistamat alueet osoitettu 
vaaleanpunaisella, suunnittelualue punaisella katkoviivalla. Ote 22.10.2019. 
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2.2.3 Rakennettu ympäristö  

Maankäyttö 

 

 
Alueen vanhimmat rakennukset ovat Elissa Aallon suunnittelemia punatiilisiä rivi-
taloja, jotka valmistuivat vuosina 1966-1970. 
 
Korttelialueella on aiemmin lapsikylänä toiminut kylämäisesti suunniteltu ra-
kennuskokonaisuus, joka on rakentunut vaiheittain 1960–1970-luvuilta alkaen. 
Viimeisimmät muutokset alueella on tehty 2000-luvun alussa. Rakennuskoko-
naisuus on ensimmäinen Suomeen perustettu lapsikylä. 
 

 
Tontilla nykyisin sijaitsevat rakennukset. 
 
Vanhimmat kolme rakennusta (asuinrakennukset 1-3) ovat Elissa Aallon suun-
nittelemia rivitaloja ja valmistuneet 1966-1970. Espoon kaupunginmuseon mu-
kaan niillä on kulttuurihistoriallista arvoa lapsikyläaatteen toiminnan kuvastajina 
ja ne ovat valtakunnallisesti merkittäviä esimerkkejä Elissa Aallon tuotannosta. 
Vuonna 1970 valmistui myös lapsikylän yhteistalo, jota on laajennetty 2005 ja 
sen alkuperäiset arkkitehtoniset arvot ovat siksi heikentyneet jonkin verran. 
Rakennuksen on lupapiirustusten mukaan suunnitellut V. G. Linnapuomi. Ra-
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kennushistoriaselvityksen mukaan rakennuksessa on alun perin ollut liikuntasa-
li oheistiloineen, henkilökunnan asuntola, autotalleja ja yksi ilmeisesti lääkärille 
tarkoitettu asunto. 
 
Korttelin rakennuskokonaisuutta on täydennetty 1977 valmistuneella yksiasun-
toisella elementtitalolla (asuinrakennus 4) ja edelleen 2005 valmistuneella 
Ark’Aboan suunnittelemalla luhtitalolla (asuinrakennus 5). Kummallakaan ei ole 
merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa. (Espoon kaupunginmuseo) 
 
Edellisessä kappaleessa esitellyt arvokkaiksi koetut rakennukset ovat teetetyn 
kuntotutkimuksen mukaan erittäin huonossa kunnossa ja niiden remontoi-
miseksi rakennuksia jouduttaisiin purkamaan lähes kaikilta osin runkorakenteita 
lukuun ottamatta. 
 
Lapsikylän pihapiirissä on rakennusten lisäksi muun muassa kaksi pelikenttää, 
pihakatos, oleskelupihaa ja leikkialueita. Asukastilaisuudessa sekä mielipiteis-
sä kerrottiin, että yhteisesti sovitusti lapsikylän asukkaiden lisäksi pihaa ovat 
leikkipaikkanaan saaneet käyttää myös lähialueiden lapset. Yleisvaikutelma on 
puistomaisen vehreä. 

 
Alueen pohjoislaidalla ja kaava-alueen itäpuolella olevalla suojaviheralueella 
kasvaa puustoa, joka teetetyn luontolausunnon mukaan soveltuu liito-oravalle 
jossain määrin. Liito-oravasta tehtiin papanahavainto selvitysalueen luoteisreu-
nasta. Suunnittelualueella ei kuitenkaan sijaitse luontolausunnon mukaan liito-
oravan elinaluetta, sillä siellä ei ole riittävästi lajille soveltuvaa puustoa, eikä ko-
lopuita. Lähimmät liito-oravalle hyvin soveltuvat alueet ovat 200 metrin päässä 
länsipuolella. Alueen vanhimmissa rakennuksissa saattaa olla lepakoiden ke-
sällä käyttämiä päiväpiiloja, joten luontolausunnossa suositellaan niiden mah-
dollista purkamista lepakoiden esiintymisajan ulkopuolella loka-huhtikuussa 
(1.10. – 30.4.) Luontolausunnon mukaan alue ei sovellu merkittävälle lajistolle 
tai arvokkaille lajeille. 
 
Suunnittelualueen itäpuolella olevalla suojaviheralueella on pohjois-
eteläsuuntainen jalankulku- ja pyöräily-yhteys, joka on merkitty pyöräilyn tavoi-
teverkossa vuodelle 2050 baanaksi parannettavaksi yhteydeksi. Suunnittelu-
alueen eteläpuolella on itä-länsisuuntainen pyöräily- ja kävely-yhteys, joka yh-
distää Metsäpirtintien Kehä I:n vieressä kulkevaan baanaksi parannettavaan 
reittiin. Vastaava yhteys on osoitettu myös suunnittelualueen pohjoispuolelle, 
mutta sitä ei ole toteutettu. 
 
Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta  
Suunnittelualueella ei lapsikylätoiminnan siirryttyä pois ole asutusta, eikä elin-
keinotoimintaa, vaan rakennukset ovat tyhjillään. 
 
Yhdyskuntarakenne  
Suunnittelualue käsittää yhden korttelin, jolla on sijainnut lapsikylä. Aluetta ym-
päröi pientalovaltainen asuinalue. Itäpuolella on Kehä I. 
 
Kaupunkikuva 
Suunnittelualue sijaitsee Laakakiven alueella, jolle on tyypillistä pientalovaltai-
nen asutus. Alueella vuorottelevat pääosin kaksikerroksiset puulla, tiilellä tai 
rappauksella verhoillut rivitalot ja yksi- sekä kaksiasuntoiset pientalot. Suunnit-
telualueen punatiiliset talot on rakennettu väljäksi kokonaisuudeksi, jossa talo-
jen väliin jää vehreitä pihatiloja, oleskelupaikkoja, leikkipaikkoja ja pelikenttiä. 
Ympäristöstä katsottuna alueen rakennukset peittyvät suurelta osin pensasistu-
tusten ja puuston taakse ja alue näyttäytyy Metsäpirtintieltä sekä Rauduntieltä 
päin sulkeutuneena. Korttelin eteläinen reuna Metsäpirtinpolulle päin on avoin. 
Piha-aluetta rajaa puinen aita. 
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Liikenne 
Ajoneuvoliikenne 
Alue liittyy liikenneverkkoon Metsäpirtintien tonttikadun kautta. Metsäpirtintie 
liittyy pohjoisessa Rauduntie-nimiseen tonttikatuun ja etelässä Valkjärventie-
nimiseen paikalliseen kokoojakatuun. Metsäpirtintie on vähäisesti liikennöity 
tonttikatu. Valkjärventien liikennemäärä nykytilanteessa on noin 1 800 ajoneu-
voa arkivuorokaudessa. 
 
 

 
Kuva: Kuva ajoneuvoliikenteen tavoiteverkosta alueella. Läpiajo Kivennavantietä 
pohjoiseen Turvesuontielle on kielletty. 
3/2020 © Espoon kaupunki 
 

Jalankulku ja pyöräily 
Metsäpirtintien ja Rauduntien varressa on jalkakäytävät. Suunnittelualueen itä-
puolella Kehä I:n varressa on pyöräilyn pohjois-eteläsuuntainen baanaksi pa-
rannettava yhteys. Alueelta on sujuvat yhteyden reitin varteen. Kehä I:n itäpuo-
lella Laajalahden Natura-alueella on hyvät ulkoilu- ja virkistysreitit sekä yhteys 
rantareitille aina Kivenlahteen asti. 
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Kuva: Kuva pyöräilyn tavoiteverkosta alueella. 
10/2019 © Espoon kaupunki 
 
Sisäinen liikenne ja pysäköinti 
Nykytilanteessa tontilta on kaksi ajoneuvoliikenteen liittymää Metsäpirtintielle. 
Tontilla on kaksi erillistä pysäköintialuetta, joilla pysäköintipaikat ovat maanta-
sossa. 
 
Ajoneuvoliittymien lisäksi tontilta on kaksi pelkästään jalankululle ja pyöräilylle 
osoitettua liittymää, joista toinen on Metsäpirtintielle ja toinen tontin eteläpuolel-
la olevalle kävely- ja pyörätielle. 
 
Alueella on yleisiä aikarajoitettuja pysäköintipaikkoja Metsäpirtintien, Raudun-
tien ja Valkjärventien varressa. Lisäksi Valkjärventien itäpäässä Kehä I:n var-
ressa on yleisen pysäköinnin alue, jossa on yhteensä 18 autopaikkaa. Pysä-
köintialue sijaitsee lähimmällään noin 300 metrin päässä tontista. 
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Kuva: Yleinen pysäköinti alueella. 10/2019 © Espoon kaupunki 
 
Julkinen liikenne / Joukkoliikenne 
Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat Valkjärventien, Tietäjäntien ja Kehä I:n var-
ressa. Valkjärventiellä ja Tietäjäntiellä liikennöi linja 111. Kehä I pitkin liikennöi 
linja 550. Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat noin 300 metrin päässä suunnitte-
lualueesta. 
 
Liikenneturvallisuus 
Liikennemäärät Metsäpirtintiellä, Rauduntiellä ja Valkjärventiellä ovat vähäisiä. 
Metsäpirtintien ylittävän Metsäpirtinpolun suojatie on korotettu ja kavennettu. 
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Palvelut 
   

 
Suunnittelualueen läheisyydessä olevat palvelut: päiväkodit keltaisella, koulut 
vihreällä, päivittäistavarakaupat sinisellä ja raidepysäkit puna-valkoisella M-
merkinnällä. 

 
Palvelut sijoittuvat pääosin Pohjois-Tapiolaan noin 1 kilometrin päähän ja Ta-
piolan keskukseen noin 1,5 kilometrin päähän. Lähin koulu on noin 800 metrin, 
päiväkoti 600 metrin ja kauppa 700 metrin etäisyydellä. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 

 
Kunnallistekniikka alueella. Sinisellä merkinnällä alueen läpi kulkeva vesijohto ja 
violetilla jätevesiviemäri. Vihreä merkintä on tilaajakaapeli. 
 
Alueen ympärillä kunnallistekniikka kulkee katuja pitkin. Alueen läpi kulkee 
HSY:n vuonna 1963 rakennettu vesijohto ja vuonna 1975 rakennettu jätevesi-
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johto. Molemmat johdot ovat saneerauksen tarpeessa ja samassa yhteydessä 
ne siirretään kulkemaan suunnitellun pysäköintialueen alla tontin etelälaitaan ja 
sitten Metsäpirtinpolkua myöten Metsäpirtintielle. 
 

2.2.4 Luonnonolosuhteet 
Suunnittelualue on pääosin rakennettua korttelialuetta vehreine pihapiireineen. 
Pinnoitetut alueet kattavat liikennöitävät ja jalan kuljettavat alueet. Pinnoitteena 
on osin asfalttia ja osin hiekkaa. Piha-alueet ovat avaria ja hoidettuja. Puusto 
on harvaa. Puulajit ovat tavanomaisia: esimerkiksi mäntyjä, kuusia, haapoja, 
koivuja ja pajuja. Piha-alueilla on yksittäisiä varttuneita puita. Pensaat ovat tyy-
pillisiä piha- ja puistopensaita. Suuri osa pihasta on nurmipintaista. Korttelialu-
een pohjoisosassa on tiheämpää ja osin korkeampaa puustoa. Tiheämpää 
puustoa on myös suunnittelualueen itäpuolella olevalla suojaviheralueella, joka 
suojaa aluetta Kehä I:ltä. Koko alueella kasvillisuus on tyypillistä kulttuurivaikut-
teiselle kaupunkiympäristölle. Suunnittelualue ja sen itäpuolinen suojaviheralue 
sijaitsevat hieman erillään ympäröivistä viheralueista, mikä vaikuttaa niiden la-
jistoon. 
 
Alueen maanpinta laskee pohjoisesta ja lännestä itää ja etelää kohti. Alueen 
korkein kohta sijaitsee alueen pohjoisosassa ja on noin +10 mpy (N2000). Ma-
talin kohta sijaitsee kaakkoisosassa pelikentällä ja on noin +5,7 mpy. Alueen 
pinnanmuodot ovat melko loivia, eikä suuria korkeuseroja tai jyrkänteitä ole. 
Nykyisen korttelin kaakkoiskulmassa on loiva, todennäköisesti täytemaasta ra-
kennettu kumpu. 
 

2.2.5 Suojelukohteet 
Kaavamuutosalueella ei ole suojelukohteita. Alueen itäpuolella lähimmillään 
noin 120 metrin päässä on Laajalahden lintuvesi -niminen Natura 2000 -alue, 
joka on osoitettu luonnonsuojelualueeksi. Suunnittelualueen ja suojelualueen 
välissä on Kehä I sekä tuleva Raide-Jokeri. 
 
Aluetta kuvataan Ympäristöministeriön verkkosivuilla seuraavasti: 

”Laajalahti on linnustoltaan kansainvälisesti arvokas, matala, 
avara ja ruovikkoinen merenlahti itäisessä Espoossa. Rajauk-
seen kuuluu varsinaisen ruovikkoalueen lisäksi myös entistä pel-
toa ja pensaikkoa mantereen puolelta sekä avoimempaakin ve-
sialuetta ulompana lahdella. 
 
Alue muodostaa varsin hyvän ekologisen kokonaisuuden meren-
lahden ja sen rannan biotooppeja. Rantaniittyjä ja -peltoja on nii-
tetty ja laidunnettu vielä 1960-luvulla, mutta myöhemmin ne ovat 
pensoittuneet ja ruovikoituneet.” 

 
2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 

Kehä I on merkittävin suunnittelualueelle kohdistuvien häiriötekijöiden lähde. 
Sieltä alueelle kantautuu melua ja pienhiukkasia. Asemakaavanmuutoksen 
suunnittelussa huomioidaan melu ja ilmanlaatu. 
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3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET  

3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Asuntojen rakentaminen hyvän saavutettavuuden alueelle ja yhdyskuntaraken-
teen tiivistäminen toteuttavat valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi 2.5.2016 valtion ja Helsingin seudun kuntien väli-
sen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016–2019 (MAL). Neljän 
vuoden sopimuskausi päättyi vuonna 2019 ja uusi sopimus on valmisteilla. Es-
poon tavoitteena on suunnata kaupungin kasvu raideyhteyksien ympärille ja 
edistää siellä tiivistä rakentamista. 
 

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet  

Asemakaavanmuutos sijaitsee lähellä Raide-Jokeria ja lisäksi verrattain lähellä 
kasvavia Tapiolan sekä Otaniemen keskuksia. Osallistumis- ja arviointisuunni-
telmassa tavoitteiksi on asetettu nykyistä tehokkaampi asuinrakentaminen, 
vehreä sekä väljä ilme ja ympäröivään rakentamiseen sopeutuva yhtenäinen 
ilme korttelille. Pihoista on haluttu viihtyisät ja melutasoltaan asetukset täyttä-
vät. Hulevesien käsittelyssä on nostettu esiin laadullinen hallinta Laajalahden 
Natura 2000 -alueen läheisyyden vuoksi. 

 

3.3 Osallisten tavoitteet 
Asukasmielipiteet 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.6.–20.8.2019. Kaavasta 
järjestettiin sen nähtävilläoloaikana tiedotus- ja keskustelutilaisuus 6.8.2019 
Tapiolan asukaspuistossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 13 
mielipidettä, joiden pääkohdat käsittelivät rakentamisen määrää ja laatua, 
maanomistajien tasapuolista kohtelua, joukkoliikenteen saavutettavuutta, Rai-
de-Jokeria, alueen lisääntyvää liikennemäärää ja katujen turvallisuutta, melua, 
ilmansaasteita, maiseman muutosta ja alueen väestörakennetta. Keskusteluti-
laisuuteen oli saapunut runsaasti lähialueen asukkaita. Siellä keskusteltiin mie-
lipiteissäkin esille tuoduista aiheista. 
 
Suunnittelussa toivottiin tutkittavan tarkkaan lisääntyvän liikenteen vaikutukset 
alueen katuverkostoon. Rakentamisesta toivottiin esitettyä matalampaa ja mää-
rältään vähäisempää, jotta se ei vaikuttaisi niin voimakkaasti ympäristön mai-
semaan. Alueen väestörakenteen pelättiin muuttuvan merkittävästi, sillä ha-
vainnekuvissa alueelle esitettiin runsaasti pieniä asuntoja. Suunnitelmaa ky-
seenalaistettiin sen sijainnin vuoksi: kortteli sijaitsee melualueella, eivätkä jouk-
koliikenneyhteydet ole mielipiteiden mukaan riittävän hyvät perustelemaan esi-
tetyn kaltaista suunnitelmaa. 
 
Muistutukset 
Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 7.1.–5.2.2020. Muistutuksia jätet-
tiin 16, joista yksi on 28 allekirjoittajan adressi. Muistutuksissa käsiteltiin raken-
tamisen laajuutta ja rakennustyyppejä sekä kaavanmuutoksen vaikutuksia alu-
een liikenteeseen ja turvallisuuteen. Muistutusten mukaan esitetty suunnitelma 
on liian massiivinen ja tiivis pientalovaltaiselle alueelle ja muuttaa alueen luon-
netta. Suuren asukasmäärän lisäyksen pelätään ruuhkauttavan alueen katu-
verkon ja vähentävän liikenneturvallisuutta. 

 
 
4 ASEMAKAAVAN KUVAUS  

4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus  
 

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan käyttämättömänä olevien huono-
kuntoisten rakennusten purkaminen ja uusien asuinrakennusten rakentaminen. 
Olemassa olevien rakennusten korjaaminen ei ole kannattavaa niiden huonon 
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kunnon vuoksi. Kuntotutkimuksen mukaan rakennuksista ei jäisi säilytettävää 
materiaalia tai yksityiskohtia, joilla olisi rakennussuojelullista arvoa. 
 
Muutoksella tiivistetään olemassa olevaa asuinaluetta yleiskaavan mukaisesti. 
Alueella on kunnallistekniikka valmiiksi ja liikenneyhteydet sekä palvelut ovat 
lähellä. Ympäröivä pientalovaltainen rakentaminen huomioidaan uuden raken-
tamisen mittakaavassa ja tiiveydessä. Pysäköinti osoitetaan pääosin kortteli-
alueen itälaidalle Kehä I:n puolelle, jotta pihatoiminnot saadaan suojattua mah-
dollisimman hyvin melulta ja pihat saadaan rakennettua viihtyisiksi. 
 

4.2 Mitoitus   
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 15 600 k-m2. 

 
Kokonaiskerrosala on 9 250 k-m2.. Se vastaa korttelitehokkuutta e=0,59. Ase-
makaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 3 006 k-m2.. 
 
Asemakaavanmuutos sijaitsee melko lähellä merkittäviä joukkoliikennereittejä. 
Raideliikenteen nykyisille ja tuleville pysäkeille on mahdollista pyöräillä tai kä-
velläkin. Päiväkodit, koulut ja päivittäistavarakauppa sijaitsevat melko lähellä 
aluetta. Rakentamisen tehokkuus ja määrä on sovitettu ympäröivään pientalo-
alueeseen. 
 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö  
Kaava-alue osoitetaan kerrostalojen korttelialueeksi (AK). Rakennusoikeus 
osoitetaan kerrosneliömetreinä erikseen kullekin rakennusalalle. Yhteensä ra-
kennusoikeutta on 9 250 k-m2 koko korttelin alueella. Korttelin suurin sallittu 
kerrosala on Kehä I:n puoleisen reunan rakennuksissa neljä (IV). Metsäpirtin-
tien puolella suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II). 
 
Rakentamisen tapaa ohjataan kaavamääräyksillä. Rakennusten tulee sopeutua 
ympäröivään rakentamiseen ja materiaalien tulee olla laadukkaita. Kattoratkai-
suun kiinnitetään erityistä huomiota kaupunkikuvallisen ilmeen kohottamiseksi. 
Myös pysäköintialueen laadukkaaseen toteutukseen ohjataan. Pysäköintialu-
een tulee olla vehreä ja autokatosten materiaaleiltaan laadukkaita. 
 
Piha-alueet tulee toteuttaa laadukkaasti yhtenä kokonaisuutena riippumatta 
tonttijaosta. Hulevesien käsittelyyn kiinnitetään huomiota Laajalahden luonnon-
suojelualueen läheisyyden vuoksi. 

 
4.3.2 Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 
Asemakaavan muutoksessa ei muuteta merkittävästi ajoneuvoliikenteen järjes-
telyitä ympäröivällä katuverkolla. Ajoyhteydet kortteliin järjestetään jatkossakin 
Metsäpirtintieltä kahden uuden ajoliittymän kautta. Kaavamuutoksessa ei muu-
teta katualueen rajoja. 

 
Maankäytön lisääntyessä tarve yleisille pysäköintipaikoille kasvaa alueella. 
Yleisiä pysäköintipaikkoja suunnitellaan lisättävän Metsäpirtintien varteen ajo-
ratapysäköintinä. Lopullisen päätöksen yleisten pysäköintipaikkojen toteutuk-
sesta tekee kaupunkitekniikan keskus. 
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Kuva: Punaisilla palloilla merkittynä ehdotetut uudet yleiset pysäköintipaikat Met-
säpirtintien varressa. Paikat suunniteltu toteutettavan ajoratapysäköintinä. 
11/2019 © Espoon kaupunki 
 
Jalankulku ja pyöräily 
Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia jalankulun ja pyöräilyn järjestelyi-
hin. Metsäpirtintien itäreunassa säilyy jatkossakin jalkakäytävä. Pyöräily tapah-
tuu ajoradalla. 

 
Sisäinen liikenne ja pysäköinti 
Korttelin autopaikat järjestetään asuinrakennusten itäpuolelle Kehä I reunusta-
van suojaviheralueen varteen. Pysäköinti järjestetään koko itäreunan mittaises-
ti yhteen kaksipuoleiseen pysäköintikampaan. Kehä I:n puoleiset pysäköintipai-
kat sijoitetaan viherkattoisiin autokatoksiin. Asuinrakennusten puoleiset pysä-
köintipaikat ovat kattamattomia. Pysäköintialueita on jaettu pienempiin neljän - 
seitsemän autopaikan kokonaisuuksiin. 
 
Lisäksi pohjoisen sisäänajon yhteyteen on sijoitettu kahdeksan autopaikan ko-
konaisuus. Osa liikuntaesteisten pysäköintipaikoista on sijoitettu keskeisemmil-
le paikoille keskelle asuinkorttelia. 
 
Korttelin jätehuolto on järjestetty Kehä I:n puoleisen pysäköinnin yhteyteen py-
säköintikampojen molempiin päihin. Jätehuolto on mahdollista suorittaa ajamal-
la yhteen suuntaan asuinkorttelin ympäri ilman peruutuksia. 

 
Julkinen liikenne / Joukkoliikenne 
Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia julkisen liikenteen järjestelyihin. 
 
Esteettömyys 
Jalankulkureitit Metsäpirtintieltä ja liikuntaesteisten autopaikoilta asuinraken-
nuksiin ja yhteistiloihin ovat esteettömiä. 



  21 (25) 
 
 

 
4.3.3 Palvelut 

Kaava-alueelle ei suunnitella palveluita. 
 

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 
Suunnittelualueella on valmis kunnallistekninen verkosto. Alueen läpi kulkee 
johtoja, joita ollaan saneeraamassa. Sen yhteydessä johdot siirretään uuteen, 
rakentamisen kannalta parempaan paikkaan. Johdot linjataan korttelin alueella 
pysäköintialueen alle, jolloin itäpuolella olevan suojaviheralueen puustoa saa-
daan säästettyä ja johdot rajoittavat korttelialueen maankäyttöä mahdollisim-
man vähän. Johtojen uusi sijainti on osoitettu kaavassa rasitteella. 
 

4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

 
Alueen maaperä ja rakennettavuusluokka. 
 
Alue on rakennettavuusluokkaa 2, eli normaalisti rakennettava. Pinnalla on 
pehmeää maa-ainesta kuten savea tai silttiä. Kantava maapohja on alle 2 met-
rin syvyydessä. 
 
Alueella ei ole tiedossa maaperän puhdistustarvetta. 
 

4.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö 
Suunnittelualue osoitetaan kortteliksi. Luontolausunnossa on todettu reuna-
alueen soveltuvan jossain määrin liito-oravalle, mutta siellä ei sijaitse liito-
oravan elinympäristöä. Kaavassa on osoitettu korttelin reunoille puilla ja pen-
sailla istutettavat alueet, joilla voidaan mahdollisuuksien mukaan myös säilyttää 
olevaa puustoa ja jotka toimivat myös vehreyttä sekä peitteisyyttä lisäävänä 
elementtinä. 
 

4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet 
Kaavalla ei osoiteta kohteita suojeluun. 
 

4.5 Ympäristön häiriötekijät  
Kaavan mukainen rakentaminen ei lisää ympäristön häiriötekijöitä, vaan vähen-
tää niitä jonkin verran. Rakentaminen ehkäisee Kehä I:ltä kantautuvan melun 
leviämistä kauemmas Laakakiven alueelle. 
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Kaavassa annetaan määräyksiä meluntorjunnasta ja rakennusten ilmanvaih-
don järjestämiseen kehotetaan kiinnittämään huomiota. Kaavamääräysten mu-
kaan Kehä I:n puoleiset rakennukset tulee suojata melulta. 
 

4.6 Nimistö 
Alueelle ei muodostu uutta nimistöä. 

 
 
5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET  

5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 
Alueella on toiminut lapsikylä, joka on tarjonnut asuntoja tukea tarvitsevien las-
ten sijaisperheille. Lapsikylätoiminta on loppunut jo alueella ja tällä hetkellä ra-
kennukset ovat tyhjillään. Kaavanmuutoksen toteutumisen myötä alueelle ra-
kennetaan asuntoja. Alueen rakenne tiivistyy rakentamisen kohotessa hieman 
ympäröiviä pientaloja korkeammaksi ja tiiviimmäksi. Alueen nykyisen nykyinen 
rakentaminen on huomattavasti voimassa olevaa asemakaavaa väljempää ja 
toteutunut tehokkuus on noin e=0,2. Siihen nähden rakennusoikeus ja raken-
tamisen määrä tulevat noin kolminkertaistumaan. 
 

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 

Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia liikenteen järjestämi-
seen. Asemakaavan muutos lisää liikennettä alueella. Eri toimintojen liikenne-
tuotosta voidaan arvioida Ympäristöministeriön laatiman Liikennetarpeen arvi-
ointi maankäytön suunnittelussa -julkaisun avulla. Kaavamuutos tiivistää 
maankäyttöä ja lisääntyvä maankäyttö lisää ajoneuvoliikenteen määrää alueel-
la nykyisestä. Asemakaavanmuutoksen myötä liikenne lisääntyy voimassa ole-
vaan asemakaavaan verrattuna noin 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Huippu-
tunnin aikana liikennetuotos on noin 32 ajoneuvoa tunnissa eli keskimäärin 
noin 6 ajoneuvoa kymmenessä minuutissa. Liikenteen lisäys on näin ollen vä-
häistä. Liikenteen lisääntyminen jakaantuu Rauduntielle ja Metsäpirtintielle. 

 
Kaavamuutos lisää yleisten pysäköintipaikkojen kysyntää alueella. Yleisiä py-
säköintipaikkoja on suunniteltu lisättäväksi Metsäpirtintien varteen suunnittelu-
alueen läheisyyteen. 
 
Hanke lisää liikennettä Rauduntiellä ja Metsäpirtintiellä, jotka ovat vähän liiken-
nöityjä tonttikatuja. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkuminen alueella on 
huomioitu hyvin. Molemmilla kaduilla on olemassa oleva yhdistetty jalkakäytävä 
ja pyörätie. Lisäksi Metsäpirtinpolku-niminen jalankulun ja pyöräilyn itä-länsi 
suuntainen yhteys on rakennettu korotetuksi suojatieksi Metsäpirtintiellä sekä 
Rauduntiellä. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä Metsäpirtintielle lisätään 
yleisiä pysäköintipaikkoja. Pysäköintipaikkojen lisääminen rauhoittaa liikennettä 
ja alentaa ajonopeuksia kadulla. 

 
Puurakenteisille asuinrakennuksille ei ole vielä saatavilla hyvää keinoa oma-
toimiseen pelastautumiseen, joten pihoille on suunniteltu pelastusreitit raken-
nuksille, joille ne ovat tarpeen. 
 

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
Rakentaminen sijoittuu aiempaa lähemmäs Metsäpirtintietä ja on Kehä I:n vas-
taisella reunalla aiempaa korkeampaa. Nyt Metsäpirtintieltä katsottuna kasvilli-
suuden peitossa oleva tontti tulee selkeämmin osaksi ympäristöään. Kadun 
varteen sijoitettava kaksikerroksinen rakentaminen sopeutuu ympäröivän ra-
kentamisen mittakaavaan. Takana oleva korkeampi rakentaminen ei siten vai-
kuta katutilaan merkittävästi. 
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Kaava-alueen itäpuolella olevan suojaviheralueen puusto verhoaa rakennuksia 
Kehä I:n sekä merenlahden suunnista ja tuo viihtyisyyttä Kehä I:n laidalla kul-
kevalle pyöräily- ja kävelytielle. 
 

5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väes-
töryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuu-
riin) 

Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen vähentää melun kulkeutumista ym-
päröivälle alueelle ja muodostuvan korttelin piha-alueille. 
 
Esteettömät yhteydet on mahdollista järjestää alueella kattavasti. Asemakaa-
van muutos ei vaikuta ympäröivien alueiden esteettömyyteen. 
 
Asemakaavan muutos mahdollistaa noin 200 asunnon rakentamisen alueelle. 
Lisääntyvän asukasmäärän vuoksi Metsäpirtintien liikenne lisääntyy ja julkisten 
viheralueiden käyttö lähiympäristössä voi lisääntyä hieman. 
 

5.5 Kaavataloudelliset vaikutukset  ja energiahuolto  
Kaavasta ei aiheudu kaupungille ylimääräisiä kustannuksia. Alueelle ei ole tar-
peen rakentaa uutta katuverkostoa, kunnallistekniikkaa tai energia huoltoa. 
Alue on jo nykyään kaukolämpöverkon osana. 

 
 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

6.1 Rakentamisaikataulu  
Nykyiset rakennukset eivät ole enää käytössä. Niiden purkaminen ja uusien ra-
kennusten rakentaminen on tarkoitus aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. 
 

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 
Kaavamääräysten lisäksi toteuttamista ohjaa kaavaa varten laadittu kortteli-
suunnitelma. 
 

6.3 Toteutuksen seuranta  
Toteutusta valvoo Espoon kaupungin rakennusvalvonta. 
 
 

7 SUUNNITTELUN VAIHEET 

7.1 Suunnittelua koskevat päätökset 
 
Asemakaavan muutosta on hakenut maanomistaja SOS-lapsikyläsäätiö sr 
26.10.2017. 
 
Sopimukset  

 
Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimuk-
set, jotka hoitaa tonttiyksikkö. 
 

7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut 
nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 24.6.–20.8.2019. 
 

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 
Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä Lundén Architecture Companyn 
kanssa. 
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Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta on vastannut arkkitehti Toni Saastamoinen, maisema-arkkitehti Minna-
Maija Sillanpää ja suunnitteluinsinööri Hannu Granberg. 
 
Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  
Rakentamisen määrän ja sijoittelun vaikutusta on kokeiltu suunnittelun aikana. 
Rakennusten sijoittelussa tutkittiin korttelimallia, jossa rakennusten pitkät sivut 
rajaavat pihoja joka sivulta ja valittua mallia, jossa samansuuntaiset rakennuk-
set on sijoitettu tontille lomittain siten, että niiden väleihin jää erikokoisia pihati-
loja. 
 
Rakennusten korkeuksia on tutkittu kahden ja neljän kerroksen välillä. Vaihto-
ehtoisissa ratkaisuissa pihoja rajaavat rakennukset ovat ympäröivää rakenta-
mista sekä Kehä I:tä vasten korkeampia ja matalampi rakentaminen sijoittuu 
pihojen keskelle sekä Metsäpirtintien suuntaan. 
 
Kaikissa tutkituissa ratkaisuissa Kehä I:tä vastaan on luotu muurimainen, kor-
keampi rakennusmassa estämään pihoille kantautuvaa melua. Pysäköinti on 
sijoitettu Kehä I:n vastaiselle laidalle, jossa ilmanlaatu on huonompi ja melua 
on enemmän. 
 
Vaihtoehtoina on tutkittu ratkaisua, jossa SOS-lapsikyläsäätiö sr:n omistama 
suojaviheralue liitetään osaksi korttelialuetta. Valitussa asemakaavaratkaisussa 
alue on kuitenkin päätetty jättää kaavan ulkopuolelle, jolloin se jää suojaviher-
alueeksi. Espoon kaupungilla on mahdollisuus lunastaa yleinen alue omistuk-
seensa. 
 

7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  
 
Ajankohta Käsittelytieto 

27.5.2019 Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville. 

24.6.2019–20.8.2019 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti. 

6.8.2019 Suunnittelijoiden vastaanotto Tapiolan asukaspuistossa. 

11.12.2019 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen esityksen mukaan 
nähtäville. 

7.1.–5.2.2020 Kaavaehdotus nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti. 

29.4.2020 Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan 
muutosehdotuksen hyväksymistä. 

10.8.2020 Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavan muutoksen. 



 
 
 
ESPOON KAUPUNKI 
KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 
 
 
 
 
 
Toni Saastamoinen 

Arkkitehti 
 
 
 

Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja 

 
 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 049 Espoo Täyttämispvm 11.08.2020
Kaavan nimi LAAKAKIVI-LAAJALAHTI, ETELÄINEN
Hyväksymispvm 10.08.2020 Ehdotuspvm 11.12.2019
Hyväksyjä H-kunnanhallitus Vireilletulosta ilm. pvm 19.06.2019
Hyväksymispykälä 253 Kunnan kaavatunnus 213307
Generoitu kaavatunnus 049H100820A253  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,5610 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]1,5610
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,5610 100,0 9250 0,59 0,0000 3000
A yhteensä 1,5610 100,0 9250 0,59 0,0000 3000
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,5610 100,0 9250 0,59 0,0000 3000
A yhteensä 1,5610 100,0 9250 0,59 0,0000 3000
AK 1,5610 100,0 9250 0,59 0,0000 3000
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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