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1. Tiivistelmä 

1.1. Alueen nykytila 

Suunnittelualueella on 1962 valmistunut liikerakennus, jossa on poikkeamisluvalla 

toiminut päiväkoti Laaksonpesä. Alueella on lisäksi pieni varastorakennus. Päiväkoti 

lopetti toimintansa vuonna 2018. Tontilla ei ole käyttämätöntä rakennusoikeutta.  

Suunnittelualueella olevan tontin pinta-ala on 1 482 m2. Suunnittelualuetta ympäröi 

kahdelta sivulta katu, itäpuolella Kahdeksas huvilatie ja eteläpuolella Laaksolahden-

tie. Alueen länsi- ja pohjoispuolella on pientaloaluetta. Suunnittelualueen lähiympä-

ristö on tiivistä pientalovaltaista asuinaluetta tehokkuudella e=0.20…0.30. 

Suunnittelualueelta on lähimmälle puistoalueelle, Harjurinteelle, matkaa vain noin 100 

metriä. Lähin leikkipaikka sijaitsee Kuttulammenpuistossa 700 metrin päässä. Lähin 

koulu (Jupperin koulu) sijaitsee noin 400 metrin ja lähin päiväkoti noin 300 metrin 

päässä. Lähin päivittäistavarakauppa sijaitsee suunnittelualueelta noin 100 metrin 

päässä. 

1.2. Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Asemakaavan muutoksella entinen liikerakennusten korttelialue (AL23) muutetaan 

erillispientalojen korttelialueeksi (AO), jossa rakennustehokkuus on e=0.20 ja raken-

nusten suurin sallittu kerrosluku II (kaksi).  

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 1 482 m2. Alueen rakennustehokkuus on e=0.20, 

joka vastaa laskennallisesti rakennusoikeutta 296 k-m2. 

1.3. Suunnittelun vaiheet 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut kiinteistön omistajalta. Asemakaavan muu-

toshakemus saapui Espoon kaupungille 23.10.2018.  

Kaavan vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen 

yhteydessä 18.3.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRA 30 §:n 

mukaisesti 23.3.-23.4.2020. 

 

2. Lähtökohdat 

2.1. Suunnittelutilanne 

2.1.1. Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14.12.2017. 

Tavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018.  
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Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat erityisesti 

seuraavat tavoitteet: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

• Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin pe-

rustuvaa aluerakennetta. 

• Luodaan edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.  

• Tavoitellaan edellytyksiä vähähiiliselle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu 

ensi sijassa olemassa olevaan rakenteeseen.   

Tehokas liikennejärjestelmä 

• Kehitetään liikenteen toimivuutta ja taloudellisuutta ensisijaisesti olemassa 

olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja. 

• Turvataan merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien, satamien, lentoase-

mien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet. 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

• Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuk-

siin. 

• Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympä-

ristö- ja terveyshaittoja. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

• Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnon-

perinnön arvojen turvaamisesta. 

• Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja eko-

logisten yhteyksien säilymistä. 

• Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

• Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen logistisiin tarpeisiin. 

• Turvataan energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaasuput-

kien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. 

Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutu-

mista. 
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2.1.2. Maakuntakaava 

Voimassa olevat: 

Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaikkien 

maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Ym-

päristöministeriö vahvisti kaavan vuonna 2006. Lainvoiman kaava sai korkeimman 

hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 2007. Uudenmaan vaihemaakuntakaavat täy-

dentävät vuonna 2006 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa tiettyjen teemojen 

osalta.  

 

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä on suunnittelualue osoitettu taa-

jamatoimintojen alueeksi. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edel-

lyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat 

rakentamisalueet. 

Alla ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä. 

 
Kuva: Ote yhdistetystä voimassa olevasta Uudenmaan maakuntakaavasta (lähde: 

Uudenmaanliiton karttapalvelu 01/2021 © Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto, © 

Maanmittauslaitos lupa nro 744/MYY/06). Suunnittelualue on osoitettu kuvassa pu-

naisella tähdellä. 
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Vireillä oleva: 

Uusimaa-kaavan 2050 kokonaisuus määrättiin tulemaan voimaan 7.12.2020. Kaava 

tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu alueen kunnissa ja hallinto-oikeus on päättänyt 

täytäntöönpanosta. Uusimaa-kaava 2050:ssä alue on osoitettu taajamatoimintojen 

kehittämisvyöhykkeeksi. Vyöhykkeellä voi asumisen, palveluiden ja työpaikkojen li-

säksi sijaita esimerkiksi virkistys- ja suojelualueita, liikenneväyliä ja muita liikenteen 

tarvitsemia alueita. 

Alla ote vireillä olevasta maakuntakaavasta Uusimaa-kaava 2050. 

 
Kuva: Ote vireillä olevasta Uusimaa-kaava 2050:stä (lähde: Uudenmaanliiton kartta-

palvelu 01/2021 © Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto, © Maanmittauslaitos 

lupa nro 744/MYY/06). Suunnittelualue on osoitettu kuvassa punaisella tähdellä. 

 

 

2.1.3. Yleiskaava 

Voimassa olevat: 

Espoon eteläosien yleiskaava 

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 17.2.2010) alue on varattu asunto-

alueeksi (A). Asuntoalue on jo olemassa oleva ja sen asemakaavaa muutettaessa 

tulee turvata nykyisen rakennuskannan säilyminen ja ympäristökuvaan soveltuva ke-

hittäminen. 
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Alla ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 

 

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (01/2021, © Espoon kaupunki). Suunnit-

telualue on osoitettu kuvassa punaisella rajauksella. 

 

2.1.4. Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava Laaksolahti I, alue 140700 (lainvoimai-

nen 4.3.1977). Tontti on siinä osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi (AL23), jolle 

saa rakentaa asuntoja vain kiinteistön toiminnalle välttämätöntä henkilökuntaa varten. 

Korttelialueelle on rakennettava 2 autopaikkaa kutakin asuinhuoneistoa kohti ja 1 au-

topaikka kutakin liiketilan 50 k-m2 kohti. 

Alla ote voimassa olevasta asemakaavasta. 
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Kuva: Ote voimassa olevista asemakaavoista (01/2021, © Espoon kaupunki). Suun-

nittelualue on osoitettu kuvassa punaisella rajauksella. 

 

2.1.5. Rakennusjärjestys 

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). Ra-

kennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

2.1.6. Tonttijako 

Asemakaava-alueelle on laadittu tonttijako ja kaavamuutoksen kohteena oleva tontti 

on muodostettu tonttijaon mukaisesti. 

2.1.7. Pohjakartta 

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen laatima 

ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset. 

2.2. Selvitys alueesta 

2.2.1. Alueen yleiskuvaus 

Laaksolahden alueella oleva suunnittelualue rajautuu idässä Kahdeksanteen huvila-

tiehen ja etelässä Laaksolahdentiehen sekä lännessä ja pohjoisessa erillispientalojen 

korttelialueeseen. 
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Suunnittelualue on kaavoitettu liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa rakentaa 

asuntoja vain kiinteistön toiminnalle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Korttelialu-

eelle on rakennettava 2 autopaikkaa kutakin asuinhuoneistoa kohti ja 1 autopaikka 

kutakin liiketilan 50 m2 kohti. Muut korttelin 60058 tontit sisältävät yksi- ja kaksiasun-

toisia pientaloja. 

Suunnittelualueen tontilla on vuonna 1962 rakennettu liikerakennus, joka on myö-

hemmin muutettu päiväkodiksi. Päiväkodin toiminta on päättynyt 2018 ja rakennus 

ovat tällä hetkellä tyhjillään. 

Suunnittelualueelta on lähimmälle puistoalueelle, Harjurinteelle, matkaa vain noin 100 

metriä. Lähin leikkipaikka sijaitsee Kuttulammenpuistossa 700 metrin päässä. Lähin 

koulu (Jupperin koulu) sijaitsee noin 400 metrin ja lähin päiväkoti noin 800 metrin 

päässä. Lähin päivittäistavarakauppa sijaitsee suunnittelualueelta noin 100 metrin 

päässä. 

2.2.2. Maanomistus 

Korttelin 60058 tontti 12 on yksityisessä omistuksessa. 

2.2.3. Rakennettu ympäristö 

Maankäyttö 

Suunnittelualue sijaitsee Laaksolahden alueella, Laaksolahdentien ja Kahdeksannen 

huvitien risteyksessä. Tontti on korttelin 60058 kaakkoinen nurkka. Tontilla on tyhjil-

lään oleva, vuonna 1962 rakennettu, päiväkotitoiminnassa ollut liikerakennus.  

Suunnittelualuetta ympäröi pääosin erillispientalojen korttelialue (AO), joka sisältää 

yksi- ja kaksiasuntoisia pientaloja. 

Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Suunnittelualue rajautuu etelästä alueelliseen kokoojakatuun Laaksolahdentiehen, 

josta erkanee suunnittelualueen itäreunalla oleva tonttikatu Kahdeksas huvilatie. 

Laaksolahdentie yhdistyy lounaispäädystä alueelliseen kokoojakatuun Lähderannan-

tiehen sekä pohjoisessa pääkatuun Pitkäjärventiehen.  

Laaksolahdentien liikennemäärä on liikenne-ennusteen mukaan noin 2 000 ajoneu-

voa arkivuorokaudessa vuonna 2050. 
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Kuva: Suunnittelualueen sijainti ajoneuvoliikenteen tavoiteverkossa (09/2020, © Es-

poon kaupunki). Suunnittelualue ympyröity keltaisella. 

Jalankulku ja pyöräily 

Laaksolahdentiellä on jalankulku- ja pyörätie pääsääntöisesti molemmilla puolilla ka-

tua. Lähialueen tonttikadut ovat yleisesti sekaliikennekatuja.  
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Pyöräilyn tavoiteverkon mukainen lähin seutureitti on Pitkäjärventien varrella ja pää-

reitti Riihiniityntien varrella. Baanatasoinen yhteystarve on osoitettu Lähderannantien 

varrelle, joka jatkuu etelässä Turuntien vartta itään ja pohjoisessa Kehä III:n suun-

taan.   

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti jalankulun ja pyöräilyn tavoiteverkossa (09/2020, © 
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Espoon kaupunki). Suunnittelualue ympyröity keltaisella. 

 

Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Suunnittelualueen lähes koko Kahdeksannelle huvilatielle rajautuvalla osalla on ma-

dallettu reunakivi. Päiväkodin tarvitsema pysäköinti on järjestetty tässä osassa tont-

tia, ja pysäköintiliikenne on edellyttänyt peruuttamista tonttikadulle. Lisäksi tontille on 

normaalin liittymän levyinen madallettu reunakivi Laaksolahdentielle, mutta Laakso-

lahdentiellä on kiinteistön kohdalla voimassa olevassa asemakaavassa liittymäkielto. 

Joukkoliikenne 

Suunnittelualue sijaitsee joukkoliikenteen palvelualueella. Lähimmät linja-autopysäkit 

sijaitsevat Laaksolahdentiellä ja niiltä liikennöi linjat 214 Jupperi – Leppävaaran 

asema ja 215 Lähderanta – Jupperi. Lisäksi Pitkäjärventieltä liikennöi linjoja muun 

muassa Elielinaukion, Vantaankosken, Espoon keskuksen ja Tapiolan suuntaan. 

 

Kuva: Joukkoliikenteen linjasto suunnittelualueen läheisyydessä. (HSL linjakartta 

8/2020-8/2021). Suunnittelualue ympyröity keltaisella. 

Palvelut 

Suunnittelualuetta lähinnä oleviin kouluihin on matkaa 400 metriä (Jupperin koulu, 

alakoulu) ja 2,8 km (Karakallion koulu, yläkoulu). Lähimpään ruotsinkieliseen kou-

luun (Karamalmens skola, alakoulu) on matkaa noin 3,3 kilometriä. Lähin päiväkoti 

sijaitsee 800 metrin päässä (Päiväkoti Humiseva). 
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Suunnittelualueen lähin postin palvelupiste on noin 3 kilometrin päässä, Karakallion 

R-Kioskilla. Lähin terveysasema on Viherlaaksossa 3 kilometrin päässä. Espoon ja 

Jorvin sairaalaan on matkaa noin 6,5 kilometriä. 

Lähin päivittäistavarakauppa on alle 100 metrin päässä. Monipuolisemmat kaupalliset 

palvelut löytyvät Lähderannasta ja Karakalliosta. 

Lähin päivittäistavarakauppa on noin 1 kilometrin päässä. Sellon kauppakeskukseen 

on matkaa noin 5 kilometriä. Laaksolahden kirjasto sijaitsee Jupperin koulun vieressä 

1 kilometrin päässä. 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueella on valmis kunnallistekniikka. Tontille on liitetty vesi-, jätevesi-, hulevesi-, 

sähkö- ja tietoliikenneyhteydet. 

2.2.4. Luonnonolosuhteet 

Suunnittelualue sijaitsee Laaksolahdessa, Laaksolahdentien varrella. Sen lähialueilla 

ei ole luonnonsuojelualueita. Lähin luonnonsuojelualue on vajaan 2 kilometrin päässä 

Lippajärvellä.  

Veinin täytetylle rautakaivokselle on matkaa noin 200 metriä. 

Lähimmät todetut liito-oravareitit sijaitsevat Veinin pientaloalueen eteläpuolella, va-

jaan 1 kilometrin päässä. 

Suunnittelualueen maaperä on pääosin moreenia, jonka päällä silttiä ja savea sisäl-

tävä kerros. Tontin kaakkoisreunassa savea. Alueen pohjoisosa on rakennettavuus-

luokassa 2 eli normaalisti rakennettava ja eteläosa luokassa 4 eli vaikeasti rakennet-

tava syvä pehmeikkö. 

2.2.5. Suojelukohteet 

Kaava-alueella ei ole suojelukohteita. 

2.2.6. Ympäristön häiriötekijät 

Suunnittelualue sijaitsee Laaksolahdentien liikennemelualueella. Asemakaavoituksen 

yhteydessä on teetetty meluselvitys (Vahanen 2020) tarvittavien melutorjuntatoimien 

kartoittamiseksi.  

Suunnittelualue sijaitsee lentomelualueella, jossa asuinrakennusten ja muiden melu-

herkkien toimintojen rakennusten ulkokuoren A-painotettu ääneneristävyys lentome-

lua vastaan tulee olla vähintään 30 dB. 
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3. Asemakaavan tavoitteet 

3.1. Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on luoda toiminnasta päättäneelle päiväkotikiinteistölle 

edellytykset asuinrakentamiskäyttöön, ja siten tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda 

hyvää asuinympäristöä. 

3.2. Osallisten tavoitteet 

Asukasmielipiteet: 

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.3.-23.4.2020. Ai-

neistosta jätettiin yksi lausunto ja yksi kannanotto. Niiden mukaan asemakaavan 

muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia sähkönjakeluun tai kulttuuriympäristöarvoi-

hin. Yhtään mielipidettä ei jätetty. 

 

4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Yleisperustelu ja kuvaus 

Asemakaava vastaa maakuntakaavallisia sekä yleiskaavallisia tavoitteita maankäytön 

kehittämisestä. Asemakaavalla kehitetään olemassa olevaa aluetta ja tuetaan kau-

pungin tavoitteita yhdyskunta- ja kaupunkirakenteen tiivistämisestä, ottaen huomioon 

alueen nykyinen luonne. 

Asemakaavan muutoksella liikerakennusten korttelialue (AL23) muutetaan erillispien-

talojen korttelialueeksi (AO). Kaavamuutoksella mahdollistetaan tontin asuinrakenta-

minen kyseistä korttelia vastaavalla rakennustehokkuudella. 

4.2. Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 1 482 m². Alueen rakennustehokkuus on e=0.20, 

mikä vastaa laskennallisesti rakennusoikeutta 296 k-m2. Asemakaavamuutoksen 

myötä alueen rakennusoikeus laskee 149 k-m2. 

4.3. Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1. Maankäyttö 

Suunnittelualueen käyttötarkoitusmerkintä muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi 

(AO). Kaavassa on yksi rakennusala, jossa on rakennustehokkuus e=0.20 ja kerros-

luku kaksi (II). Tehokkuus vastaa laskennallisesti rakennusoikeutta 296 k-m2. Raken-

nusten määrää ei ole kaavassa rajattu.  
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Kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa yksikerroksisia erillisiä tai 

asuintaloihin kytkettyjä talousrakennuksia enintään 15 % kaavan merkitystä raken-

nusoikeudesta. 

Alueen hulevesien viivyttämisestä ja määrällisestä hallinnasta on määrätty. Velvoit-

teet koskevat myös rakentamisen aikaisia hulevesiä. 

4.3.2. Liikenne 

Suunnittelualue tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon. Suunnittelualueen Laak-

solahdentien puoleinen vanha liittymän paikka maisemoidaan. Lisäksi ajoneuvoliit-

tymä Kahdeksannen huvilatien puolella muutetaan normaalilevyiseksi tonttiliittymäksi 

ja muilta osin maisemoidaan. Pysäköinti järjestetään maantasossa tontilla. 

Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti: 

• 2 autopaikkaa / asunto tai 1 autopaikka / asunto, jos asunto on kooltaan enin-

tään 60 k-m2. 

Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti: 

• 1 pp / 30 k-m2, kuitenkin vähintään 2 pp / asunto. 

4.3.3. Palvelut 

Asemakaavalla ei ole vaikutusta alueen palveluihin. 

4.3.4. Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueella on valmis kunnallistekniikka. 

4.3.5. Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Alueen maaperä on pääosin moreenia, jonka päällä on alle 3 metriä oleva kerros silt-

tiä ja savea (vaaleankeltainen, jossa raidoitus). Tontin kaakkoisreunassa savea (sini-

nen). Alueen pohjoisosa on rakennettavuusluokassa 2 eli normaalisti rakennettava ja 

eteläosa luokassa 4 eli vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö. 
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Kuva: Ote maaperäkartasta (01/2021, © Espoon kaupunki). 

 

4.4. Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita. 

4.5. Ympäristön häiriötekijät  

Suunnittelualue sijaitsee Laaksolahdentien melualueella. Kaavoituksen aikana on 

teetetty meluselvitys (Vahanen 2020) viitesuunnitelman mukaisilla rakennuksilla. Sel-

vityksen mukaan rakennuksien Laaksolahdentien puoleisille osille kohdistuu päiväai-

kaan yli 55 dB keskiäänitaso. Kadun suuntaisen rakennuksen julkisivuun kohdistuu 

korkeimmillaan 57 dB ja toisen rakennuksen päätyyn 58 dB. Muilla rakennusten julki-

sivuilla ohjearvoja ei ylitetä. Asemakaavassa määrätään, että oleskeluun tarkoitetut 

parvekkeet ja terassit on suojattava meluntorjunnan kannalta tarkoituksenmukaisesti 

siten, että valtioneuvoston asettamat ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät 

ylity.  

Meluselvityksessä on tutkittu myös viitesuunnitelman mukaisten Laaksolahdentien 

puolelle avautuvien asuntopihojen suojaamista meluaidalla. Kadunpuoleista kiinteis-

törajaa mukaileva kaksi metriä korkea aita riittää vaimentamaan melun ohjearvojen 

mukaiseksi. Asemakaavassa määrätään, että leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa 

rakennusten ja/tai meluesteiden muodostamaan melukatveeseen siten, että ulko-

oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät ylity. 
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Kuva: Meluselvityksessä tutkittu meluaita (sininen viiva) kadunpuoleisten pihojen suo-

jaamiseksi sekä rakennusten julkisivuille kohdistuvat korkeimmat päiväaikaiset kes-

kiäänitasot (11/2020 © Espoon kaupunki). 

 

5. Asemakaavaratkaisun vaikutukset  

5.1. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Laaksolahdessa sijaitseva suunnittelualueen kaavamuutos tehostaa alueen käyttöä. 

Vanhalle liikerakennuksen tontille voidaan rakentaa asuinrakennuksia. Alueen raken-

tamistehokkuus laskee ja vastaa nyt muun korttelin tehokkuutta. Yhdyskuntarakenta-

minen tukeutuu jo olemassa olevaan verkostoon, johon se on helposti kytkettävissä. 

5.2. Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Asemakaavamuutos mahdollistaa asuinrakentamisen Laaksolahdentien varrelle. 

Muutoksen myötä päiväkotitoiminta kiinteistöllä päättyy. Muutos ei aiheuta merkittä-

vää muutosta liikennemääriin tai luo haittaa alueen liikenneverkolle turvallisuuden tai 

toimivuuden suhteen. 

5.3. Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Asemakaavan muutoksella on vaikutusta lähialueen maisemaan. Asemakaavan muu-

toksen toteutuessa vanha liikerakennus puretaan ja tilalle on mahdollista rakentaa 

esimerkiksi paritaloja pysäköintipaikkoineen. 
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Hulevesimääräyksen avulla pyritään ehkäisemään rakentamisen aiheuttamia vaiku-

tuksia lähialueen vesitasapainoon sekä varautumaan ilmastonmuutokseen ja ehkäi-

semään tulvimista. 

5.4. Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto 

Asemakaavamuutoksen myötä tapahtuva rakentaminen liitetään liikenteellisesti ja 

kunnallisteknisesti Laaksolahdentiehen ja Kahdeksanteen huvilatiehen. 

 

6. Asemakaavan toteutus 

6.1. Rakentamisaikataulu 

Asemakaavan mukainen rakentaminen tulee mahdolliseksi asemakaavan muutoksen 

saatua lainvoiman. 

6.2. Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet sisältyvät kaavamääräyksiin. 

6.3. Toteutuksen seuranta 

Kaavan toteutumista rakennuspaikkojen osalta valvovat kaupungin rakennusvalvon-

taviranomaiset. Tonttiliittymän rakentamisen osalta toteutuksesta vastaa kaupunkitek-

niikan keskus. 

 

7. Suunnittelun vaiheet 

7.1. Suunnittelua koskevat päätökset 

Sopimukset 

Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimusta. 

7.2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtä-

villä MRA 30 §:n mukaisesti 23.3. – 23.4.2020. 
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7.3. Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta 

on vastannut asemakaavainsinööri Juha Miettinen. Suunnittelussa on ollut mukana 

myös suunnitteluinsinööri Kati Kinnunen ja maisema-arkkitehti Minna-Maija Sillanpää. 

 

Asemakaavan muutosta on laadittu yhteistyössä asemakaavahakemuksen jättäneen 

kiinteistönomistajan kanssa. 

7.4. Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  

 

• 23.3. - 23.4.2020 Osallisilla mahdollisuus mielipiteen lausumiseen MRA 30 

§:n mukaisesti. 

• 3.2.2021 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdo-

tuksen nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti. 
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