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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MAARINSOLMU / MARKNUTEN, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVOJEN MUU-
TOKSET

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty suunnittelualueen laajen-
tumisen takia ja Hagalundinkallion laajentunut suunnittelualue on jaettu kahtia,
pohjoisosa Maarinsolmuksi ja eteläosa Hagalundinkallioksi.

1 SUUNNITTELUALUE

Maarinsolmun suunnittelualue käsittää Kehä I:n, Maarinsillan ja suunnitteilla
olevan Hagalundinkallion tunnelin välisen alueen. Pohjoisessa ja idässä rajana
ovat Otaniementie ja Tekniikantie, Maarinranta ja Vaisalantie. Lännessä suun-
nittelualueeseen kuuluu Kehä I:n ja Kalevalantien risteyksen pohjoispuolinen
korttelialueen osa, osa Maarinniittyä ja osa Kimmeltien ja Kehä I:n välisistä
alueista. Suunnittelualueella sijaitsevat mm. Esson huoltoasema, E.ON:n ra-
kennus, Tapiolan lämmön varikkoalue ja osa Innopolia.

Kalevalantien risteyksessä tien pinta on n. +1.7 m ja ympäröivä maasto on n.
+1 - +2 m merenpinnan yläpuolella. Pääosa alueesta on savikkoa.
Kehä I:n vierialueella Maarinniityssä kasvaa luonnontilaista kosteikkometsää
pääpuulajinaan koivu ja raita ja alikasvoksena pajua. Maarinsolmun itäpuolella
on luonnontilaista kosteikko- ja tulva-aluetta, joka on pensoittunut pajulla. Inno-
polin alueet on pihaistutuksia koivulla ja erilaisilla pensailla, ja vastaavalla koh-
dalla Kehä I:n länsipuolella on tien vieressä angervoista massaistutus.

Suunnittelualueella voimassa olevista asemakaavoista on erillinen liite.
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2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET

Kehä I:n tunneloinnin yhteydessä suunnitellaan Maarinsolmun eritasoristeys
sekä siihen rajautuvien alueiden maankäyttöä. Rakentaminen on pääosin toi-
misto-, liiketila-, opetus- ja tutkimustila rakentamista. Maarinniittyyn tutkitaan
myös asuntorakentamista.

Tavoitteet perustuvat kaupunginhallituksen 6.5.1997 hyväksymään Tapiolan,
Keilaniemen ja Otaniemen pitkän aikavälin kehittämisvisioon eli nk. Apila-
malliin. Kehä I:n tunneloinnista on valmistunut esiselvitys 17.3.2003, jolle ase-
makaavatyö on jatkoa. Asia on tullut vireille kaavoituskatsauksessa v. 2003 ja
laajentunut ja kahtiajaettu suunnittelualue on kuulutettu uudestaan vireille
17.11.2004.
Korttelin 16967 tonttiyhteydestä on saapunut 23.4.2004 kaavanmuutoshake-
mus.

3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET

Kehä I:n parantamisen yleissuunnittelun yhteydessä laadittiin hankkeesta YVA-
lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi, joka valmistui vuonna 1997.
Yleissuunnitelma käsitti Kehä I:n ympäristöineen Keilaniemestä Turunväylälle
ja valmistui vuonna 1999.

20.8.2003 pidettiin viranomaisneuvottelu, jossa keskusteltiin Kehä I:n tunne-
lointiin ja alueen asemakaavoitukseen liittyvästä ympäristövaikutusten selvittä-
misestä. Neuvottelussa todettiin, että yleissuunnitelmavaiheessa, josta yva teh-
tiin, ja nykyisissä suunnitelmissa erona ovat tunnelivaihtoehdot, jotka ovat eri
kohdilla. YVA-lain mukaista menettelyä ei kuitenkaan enää tarvita, vaan MRL:n
mukainen ympäristövaikutusselvitys riittää.

Kaavan ympäristövaikutuksia arvioidaan yhdessä tiesuunnittelun kanssa. Selvi-
tyksessä käsitellään lähinnä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, luontoon ja
maisemaan, liikenteeseen, meluun ja päästöihin, ihmisten elinoloihin ja talou-
teen.

Ympäristövaikutuksia on käsitelty Kehä I:n aluevaraussuunnitelmissa (kesäkuu
2004): Kehä I parantaminen välillä Kalevalantie-Karhusaarentie. Tarkempi tar-
kastelu tehdään Kehä I:n tiesuunnitelmavaiheessa, joka on käynnistynyt syys-
kuussa 2004.

Ympäristövaikutusselvityksessä kiinnitetään erityistä huomiota muuttuvan kau-
punkirakenteen yhteyksiin ja niiden toimivuuteen, näkymiin ja uuden rakenta-
misen sopeutumiseen arvokkaaseen kaupunkimaisemaan, estevaikutuksiin, vi-
herverkoston toimivuuteen ja nykyisten luontoarvojen täydentämiseen.

4 OSALLISET

Kaavoitukseen voivat vaikuttaa maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viran-
omaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tämän asema-
kaavanmuutoksen osallisia ovat seuraavat ryhmät:

Maanomistajat ja asukkaat:
- Suunnittelualueen ja naapurikiinteistöjen maanomistajat
- Lähialueiden asukkaat
- Lähialueen yritykset

Kaupungin viranomaiset:
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- Joukkoliikennekeskus
- Opetus- ja kulttuuritoimi
- Kiinteistöpalvelukeskus
- Rakennusvalvontakeskus
- Sosiaali- ja terveystoimi
- Tekninen keskus
- Ympäristökeskus

Ulkopuoliset lausunnonantajat:
- Elisa Communications Oyj
- E.ON Finland
- Museovirasto
- Uudenmaan ympäristökeskus
- Tiehallinto / Uudenmaan tiepiiri
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Espoon Vesi Oy
- Exxon Mobil Oy/Esso

Lausuntopyynnöt lähetetään vain ulkopuolisille lausunnonantajille.

5 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSTYÖN AIKANA

Koko asemakaavatyön ajan voi asemakaavanmuutokseen liittyvistä asioista
esittää mielipiteitä sekä saada tietoja kaavan suunnittelusta vastaavilta. Yh-
teystiedot ovat tämän suunnitelman lopussa.

Kaavoitustyö etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti:

Vireilletulosta ilmoittaminen

Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille virallisella kuulutuksella
17.11.2004.

Tavoiteohjelma

Hagalundinkalliosta on tehty tavoiteohjelma, joka ei enää ole ajantasolla alueen
laajentumisen ja kahtiajakamisen takia. Pohjoisosa eli Maarinsolmun suunnitte-
lualue on laajentunut verrattuna entiseen tavoiteohjelmaan mm. korttelilla
16067, osalla kortteleista 16068 ja 10039 ja kaavoittamatonta aluetta lisätty
Maarinrannassa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja tavoitteiden asettaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutetaan vireilletuloilmoituksen yhtey-
dessä olevan nähtävillä kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelussa.

Asemakaavan ja asemakaavan muutosten luonnos

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy asemakaavan ja asemakaavanmuu-
tosten luonnoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62§ ja MRA 30§ mukai-
sesti. Valmisteluaineisto esitellään osallisille ja heille varataan tilaisuus keskus-
teluun sekä kysymyksiin ja mielipiteiden antamiseen asiasta. Nähtävillä olon
aikana pyydetään lausunnot ulkopuolisilta lausunnonantajilta, muut osalliset
voivat antaa asiasta mielipiteitä. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee mie-
lipiteet ja lausunnot samalla, kun se päättää kaavaehdotuksen asettamisesta
nähtäville.
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Asemakaavan ja asemakaavan muutosten ehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy mielipiteiden ja lausuntojen johdosta
mahdollisesti tarkistetun asemakaavan ja asemakaavanmuutosten ehdotuksen
nähtäville MRL 65§ ja MRA 27§ mukaisesti. Lisäksi lautakunta päättää mahdol-
lisesti pyydettävistä lisälausunnoista. Nähtävilläolon aikana osalliset voivat teh-
dä muistutuksia ehdotuksesta.

Asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee ehdotuksesta saadut muistutukset ja
lausunnot päättäessään kaavanmuutosehdotuksen hyväksymisestä.

Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, ehdotus asetetaan uudelleen
nähtäville. Menettely on sama kuin edellä kuvattu.

Muussa tapauksessa kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelevät ase-
makaavanmuutosehdotuksen ja siitä saadut mielipideilmaisut. Kaupunginval-
tuuston käsittelyn jälkeen muistuttajille ilmoitetaan muistutuksen johdosta teh-
dystä päätöksestä.

Kaupungin ilmoituslehdissä kuulutetaan kaavan hyväksymisestä.

6 TIEDOTTAMINEN

Asemakaavan ja asemakaavanmuutosten nähtävillä olosta kuulutetaan kau-
pungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa sekä kirjeellä
kaavanmuutosalueen ja naapurikiinteistöjen omistajille. Lisäksi tiedotetaan Es-
poon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuksen internetsivuilla osoitteessa:
(http//www.espoo.fi/ksk/index.htm).

Asemakaavan ja asemakaavamuutosten luonnos ja ehdotus pidetään julkisesti
nähtävillä 30 päivän ajan Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuksessa
Kirkkojärventie 6 B 4. kerros. Lisäksi valmisteluaineistoon voi tutustua kaupun-
kisuunnittelukeskuksen internetsivuilla.

7 ALUSTAVA AIKATAULU

Asemakaavan muutosluonnos, kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittely tam-
mikuu -05.
Asemakaavan muutosehdotus, kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittely syys-
kuu -05.
Asemakaavanmuutoksen hyväksyminen kaupunginvaltuustossa kevät
-06.

8 YHTEYSTIEDOT

Aluearkkitehti Olli Pitkänen, puh. 09-8162 3769,
Arkkitehti Patricia Broas, puh. 09-8162 4058
Etunimi.sukunimi@espoo.fi

Apulaisliikennesuunnittelupäällikkö David Beilinson, liikennesuunnittelu, puh.
09-8162 4231,
Etunimi.sukunimi@espoo.fi
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Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
Käyntiosoite:
Kirkkojärventie 6 B, 4.krs, Espoon keskus
Postiosoite:
PL 43
02070 ESPOON KAUPUNKI

9 VALITUSOIKEUS
Osallisilla on oikeus ennen asemakaavan asemakaavanmuutosten ehdotuksen
asettamista julkisesti nähtäville esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle neu-
vottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.

Uudenmaan ympäristökeskus
Postiosoite:
PL 36
00521 Helsinki
Käyntiosoite:
Asemapäällikönkatu 14.

Osallisilla on mahdollisuus valittaa kaupunginvaltuuston tekemästä asemakaa-
van hyväksymispäätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle.

Helsingin hallinto-oikeus
Postiosoite:
PL 120
00521 Helsinki
Käyntiosoite:
Ratapihantie 9


