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  Alue 521402 

Åminnen kartano 
Asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Åminnen kartanon käyttötarkoituk-
sen muuttaminen yleisten rakennusten korttelialueesta toimisto-, palvelu- 
ja/tai asuinkäyttöön. Lisäksi muutoksella poistetaan purkuluvan saaneen suo-
jellun rakennuksen asemakaavallinen suojelu ja mahdollistetaan uusien pien-
talojen rakentaminen sen tilalle. 
 

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. Suunnittelualueen si-
jainti esitetty punaisella viivalla. 
 

 
Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. Suunnittelualueen 
alustava rajaus esitetty punaisella katkoviivalla.  

Asianumero   863/10.02.03/2019 
7.9.2020 
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  LÄHTÖKOHDAT

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Kurttilan kaupunginosassa 
Åminnentien pohjoispuolella noin kilometrin etäisyy-
dellä Kauklahden asemasta. Suunnittelualue rajautuu 
etelässä Åminnentien katualueeseen, idässä Åmin-
nenmäen katualueeseen sekä pohjoisessa ja län-
nessä Uraalinrinne-nimiseen lähivirkistysalueeseen. 
Suunnittelualueen osoite on Åminnentie 7, 9a ja 9b. 
Varsinaisen kaavanmuutoksen aluerajaus tarkentuu 
suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Suunnittelualue sijaitsee mäellä ja sitä ympäröi poh-
jois- ja länsipuolella jyrkkärinteinen metsäinen lähivir-
kistysalue.  
 
Suunnittelualueella sijaitsee nykyisin asemakaavalla 
suojeltu 1900-luvun alussa rakennettu Åminnen kar-
tanon päärakennus (Åminne gård) ja sen pihapiirissä 
sijaitseva, myös asemakaavalla suojeltu, vanha tiili-
nen autotallirakennus. Päärakennus on jugend-henki-
nen suuri kartanomainen rakennus, joka liittyy Kauk-
lahden teollistumisen vaiheisiin. Sen on mahdollisesti 
suunnitellut arkkitehti Eliel Saarinen. Päärakennus ja 
pihapiirissä säilynyt autotallirakennus ovat nykyään 
Espoon kaupungin omistuksessa. Päärakennus ei ole 
tällä hetkellä käytössä. Pihapiiriin kuuluva autotallira-
kennus on vuokrattu varastokäyttöön. 
 
Alueella sijaitsee myös asemakaavalla suojeltu 
Uraali-niminen kasarmirakennus, joka on rakennettu 
1920- tai 1930-luvulla. Rakennuksen huonokuntoi-
suuden takia rakennuksen purkamiseksi on saatu 
poikkeuslupa vuonna 2018. 
 
Suunnittelualueella on tunnettuja muinaisjäännöksiä. 
Merkittävä osa kulttuurihistoriallisesti tunnetuista ar-
voista sijaitsee kartanon päärakennuksen pohjoispuo-
lella. Alue kuuluu myös paikallisesti merkittävään kult-
tuurihistorialliseen ympäristöön. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on Espoon kaupungin omistuksessa. 
Ympäröivät katu- ja virkistysalueet omistaa Espoon 
kaupunki.  

Kaavoitustilanne 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on taajamatoimintojen aluetta. 
 

 
Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. Suun-
nittelualueen sijainti esitetty punaisella ympyrällä. (Lähde: Uuden-
maanliiton karttapalvelu 5/2020).  
 

 
Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 
29.1.2010) alue on kehitettävää julkisten palvelujen ja 
hallinnon aluetta (PY), jota ympäröi kehitettävä pien-
taloalue (A3). A3-alueelle sijoitetaan ensisijaisesti eril-
lispientaloja ja kytkettyjä pientaloja. 
 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Suunnittelualueen 
alustava rajaus esitetty punaisella katkoviivalla. 
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  Alueella on voimassa asemakaava Åminne 521400 
(lainvoimainen 11.4.2012). Lainvoimaisessa asema-
kaavassa kortteli 45078 on osoitettu yleisten raken-
nusten korttelialueeksi (Y-1), asuinpientalojen kortteli-
alueeksi (AP) ja erillispientalojen korttelialueeksi (AO-
1), jolla pihapiiri ja ympäristö on säilytettävä. 
 
Yleisten rakennusten korttelialueella (Y-1) sijaitsee 
Åminnen kartanorakennus, joka on kaavassa määri-
tetty suojeltavaksi rakennukseksi (sr-1), jota ei saa 
purkaa, ja jonka julkisivujen ja vesikaton ominaispiir-
teet tulee säilyttää muutos- ja korjaustöissä. Kartanon 
pihapiirissä säilynyt varastorakennus on merkitty mer-
kinnällä sr-1. Korttelin itäreuna on merkitty merkin-
nällä säilytettävä alueen osa (s), jonka puustoa tulee 
hoitaa elinvoimaisena ja tarvittaessa uudistaa siten, 
että sen maisemallinen merkitys säilyy.  
 
AP-korttelin sallittu tehokkuus on e=0.25. Kortteli on 
rakentamaton. 
 
AO-1 -korttelissa sijaitseva rakennus on merkitty suo-
jeltavaksi rakennukseksi (sr-1), mutta sen purka-
miseksi on saatu poikkeuslupa sen huonokuntoisuu-
den takia. AO-1 -korttelin länsireunassa on 
kasvistoltaan säilytettävä alueen osa (sl-1), joka jat-
kuu suunnittelualueen ulkopuolelle Uraalinrinteen lä-
hivirkistysalueelle. 
 
Y-1- ja AP-korttelien pohjoisosassa on alueen osa, 
jolla sijaitsee muinaismuistolain mukainen muinais-
muistoalue (sm-1), joka jatkuu suunnittelualueen ul-
kopuolelle Uraalinrinne-nimiselle lähivirkistysalueelle. 
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 14.2.2019 hakenut kau-
pungin tonttiyksikkö. Hakija maksaa kaavamuutoksen 
laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 

Asemakaavan muutokseen ei liity maankäyttösopi-
musta. 
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  MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 

Tavoitteet 

Tavoitteena on mahdollistaa Åminnen kartanon ton-
tille (korttelin 45078 tontti 1) toimisto-, palvelu- ja asu-
miskäyttö. Lisäksi korttelin 45078 tontilla 3 poistetaan 
purkuluvan saaneen Uraali-rakennuksen suojelu kaa-
vasta ja tutkitaan tontin uudisrakentamista sekä tutki-
taan rakentamattomaksi jääneen AP-korttelin (kortte-
lin 45078 tontti 2) käyttötarkoituksen muuttamista 
erillispientalojen korttelialueeksi. 
 
Kaavamuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saa-
vutettavuuden alueella valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukai-
sesti. 

Suunnitelman kuvaus 

Alustavan suunnitelman mukaan yleisten rakennus-
ten korttelialue muutetaan asuin-, palvelu- ja toimisto-
rakennusten korttelialueeksi. Kartanon päärakennuk-
sen ja sen pihapiirissä olevan autotallirakennuksen 
suojelumerkinnät säilytetään. Kartanon pihapiiriin 
osoitetaan paikka uudelle piharakennukselle.  
 
Asuinpientalojen korttelialue muutetaan erillispientalo-
jen korttelialueeksi. Tonteille 2 ja 3 osoitetaan uusia 
erilispientalojen rakentamispaikkoja alustavien suun-
nitelmien mukaan yhteensä noin 4–7 kpl. 
 
Suunnittelussa huomioidaan erityisesti kartanon ja 
sen pihapiirin kulttuurihistorialliset arvot sekä alueen 
luontoarvot ja kaikki uudisrakentaminen sovitetaan 
huolella kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle 

sopivaksi. Uudisrakentamisen sijoittelulla varmiste-
taan, että kartanon päärakennus säilyy hallitsevassa 
asemassa mäen laella. 
 
Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on vaihtoeh-
dosta riippuen noin 1 200–1 600 k-m2, josta uutta ra-
kentamista on noin 850–1250 k-m2. 
 

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

Suunnittelun toteuttaminen 

Asemakaavamuutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, 
jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaavakartta laa-
ditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Vaikutusten arviointi 

Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä 
arvioidaan asemakaavan muutoksen merkittävimmät 
vaikutukset. Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, 
liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, luon-
toon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdys-
kuntatalouteen. Tärkeimmät vaikutukset esitetään 
kaavaselostuksessa.  
 
Vaikutusalueena ovat kortteli 45078 ja sen lähiympä-
ristö. Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia 
alueen kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja 
tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille 
tarkoituksenmukaisin menetelmin. Kaavan laadinnan 
yhteydessä alueesta laaditaan ainakin luontoselvitys 
ja rakennushistoriallinen selvitys.

 

 

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 21.9.–
20.10.2020.  
 
Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 20.10.2020 klo 
15.45 mennessä osoitteella:  
Kaupungin kirjaamo  
PL 1 
02070 ESPOON KAUPUNKI 
tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi.   
 
Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppa-
keskus Entresse. Kaavan nimi ja aluenumero 
(Åminnen kartano, 521402) on mainittava.  
 
Kaavakävely järjestetään suunnittelualueella 
8.10.2020 klo 17.30. Lähtö Åminnen kartanon pi-
halta (Åminnentie 7). 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
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  Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
vuoden 2021 aikana. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 
julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on 
mahdollisuus jättää muistutus. Muistutus tulee toi-
mittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-
tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvai-
heessa pyydetään 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: 
 
Sonja Sahlsten, p. 040 639 3084 
Anja Karhula (maisemasuunnittelu), p. 046 877 3742  
Hannu Granberg (liikennesuunnittelu), p. 043 825 
1176 
 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 
 
 
 

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 
 

Espoossa, 7.9.2020 
 

Torsti Hokkanen                                                    . 

Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja

http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 

   

Kuva 1: Valokuva Åminnen kartanon suojellusta päärakennuksesta.  

Kuva: Espoon kaupungin museo, Jyri Vilja.  
 

 

Kuva 2: Valokuva Åminnen kartanon pihapiirissä säilyneestä suojellusta piharakennuksesta.  

Kuva: Espoon kaupungin museo, Marja Sahlberg.  
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Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto  

- Alustava viitesuunnitelma, vaihtoehto 1: 

 
Havainnekuva suunnittelualueen käyttötarkoituksen muutoksen mahdollistamasta uudesta rakentamisesta vaihtoehdossa 1. Kaava-alueen 
rajaus on esitetty punaisella piste-katkoviivalla. Nykyiset rakennukset on esitetty harmaalla ja mahdollinen uusi rakentaminen ruskealla. 
Vaaleanpunaisella rasterilla on esitetty muinaismuistoalueen sijoittuminen alueelle. 
 

Vaihtoehdossa 1 kartanon tontti on säilytetty nykyisen kokoisena. Kartanon pihapiiriin on esitetty paikka uudelle piha-

rakennukselle ja vanha autotallirakennus Åminnentien varressa on säilytetty. Kartanon pysäköintipaikat on sijoitettu 

tontin lounaiskulmaan autotallin taakse ja ajo paikoille on uudesta tonttiliittymästä autotallin vierestä.  

 

Nykyisten tonttien 2 ja 3 paikalle on esitetty uusi tonttikatu Åminnentieltä ja seitsemän uutta pientalotonttia. 
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  - Alustava viitesuunnitelma, vaihtoehto 2: 

 
Havainnekuva suunnittelualueen käyttötarkoituksen muutoksen mahdollistamasta uudesta rakentamisesta vaihtoehdossa 2. Kaava-alueen 
rajaus on esitetty punaisella piste-katkoviivalla. Nykyiset rakennukset on esitetty harmaalla ja mahdollinen uusi rakentaminen ruskealla. 
Vaaleanpunaisella rasterilla on esitetty muinaismuistoalueen sijoittuminen alueelle. 
 

Vaihtoehdossa 2 kartanon tonttia on laajennettu länteen päin, jolloin päärakennuksen ympärille saadaan enemmän 

väljyyttä ja toisaalta tontille voidaan sijoittaa tarvittaessa enemmän pysäköintipaikkoja. Kartanon pihapiiriin on esitetty 

paikka uudelle piharakennukselle ja vanha autotallirakennus Åminnentien varressa on säilytetty. Kartanon pysäköinti-

paikat on sijiotettu tontin länsireunaan autotallin taakse ja ajo paikoille on uudesta tonttiliittymästä autotallin vierestä.  

 

Nykyisten tonttien 2 ja 3 paikalle on esitetty uusi tonttikatu Åminnentieltä ja seitsemän uutta pientalotonttia. 
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  - Alustava viitesuunnitelma, vaihtoehto 3: 

 
Havainnekuva suunnittelualueen käyttötarkoituksen muutoksen mahdollistamasta uudesta rakentamisesta vaihtoehdossa 3. Kaava-alueen 
rajaus on esitetty punaisella piste-katkoviivalla. Nykyiset rakennukset on esitetty harmaalla ja mahdollinen uusi rakentaminen ruskealla. 
Vaaleanpunaisella rasterilla on esitetty muinaismuistoalueen sijoittuminen alueelle. 
 

Vaihtoehdossa 3 kartanon tonttia on laajennettu länteen päin, jolloin päärakennuksen ympärille saadaan enemmän 

väljyyttä ja toisaalta tontille voidaan sijoittaa tarvittaessa enemmän pysäköintipaikkoja. Kartanon pihapiiriin on esitetty 

paikka uudelle piharakennukselle ja vanha autotallirakennus Åminnentien varressa on säilytetty. Kartanon pysäköinti-

paikat on sijiotettu tontin länsireunaan autotallin taakse ja ajo paikoille on uudesta tonttiliittymästä autotallin vierestä.  

 

Nykyisten tonttien 2 ja 3 paikalle on esitetty neljä uutta pientalotonttia, joille on ajo suoraan Åminnentieltä. 
 


