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Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista: 

Suunnitteluaineistoon kuuluu asemakaavan muutoksen kartta ja selostus. 

Kaavakarttaan liittyy havainnekuva (Pekka Vehniäinen, 2021). 
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Tiivistelmä 

1.1 Alueen nykytila 

Suunnittelualue sijaitsee Tapiolan Itäkartanon asuinalueella ja käsittää 20 100 m2 ko-

koisen maa-alan. Alueella sijaitsee kaksi asuintonttia, joilla on kolme samaan taloyhti-

öön kuuluvaa asuinrivitaloa, jotka tunnetaan myös ketjutaloina. Asuinrakennukset on 

rakennettu Itäkartanon ensimmäisessä rakentamisvaiheessa vuonna 1954 ja ne on 

suunnitellut arkkitehti Aulis Blomstedt. Tonteilla on käytetty yhteensä 1 820 k-m2 ra-

kennusoikeutta. 

Asuntojen takapihat tonttien länsireunassa rajautuvat Silkkiniityn puistoalueeseen, 

sen viljelypalstoihin sekä Menninkäisenmetsään. Takapihoilla sijaitsevat asuntokoh-

taiset ulkovarastot. Korttelialueen itäinen etupiha rajautuu Menninkäisentien katualu-

eeseen ja leveisiin nurmialueisiin, joilla kasvaa korkeaa puustoa. Katualue lukeutuu 

kaava-alueeseen As. Oy Ketjun tonttien pituudelta. 

 

Kuva 1 Ilmakuva kaava-alueen ympäristöstä. Kaava-alue on ympyröity kuvaan punaisella. Kuva: Maan-

mittauslaitos 2020. 

Kaavan länsiosa on puistoaluetta. Taloyhtiön pysäköintipaikat sijaitsevat kaavan laati-

mishetkellä osittain puistoalueella. Alue on rakennettu 1954, autoistumista edeltä-

vänä aikana. Pysäköintiä ei ole huomioitu alkuperäisissä suunnitelmissa vaan jätetty 

ratkaistavaksi aikaan, jona autojen omistaminen on yleistynyt. Pysäköintipaikkojen 

sijoittaminen nykyisen tarpeen mukaiseksi niin, että ne sijaitsisivat taloyhtiön maalla, 
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on tähän asti jäänyt asemakaavalla ratkaisematta. Puistoalueella sijaitsee lisäksi ajo-

yhteydet, joita pitkin pysäköintipaikoille ajetaan. Korttelialueiden välissä kulkee itä-

länsisuunnassa Menninkäisenpolku, joka johtaa Tapiolan koulun ja lukion alueelle. 

Menninkäisenpolun varressa sijaitsee yleisiä pysäköintipaikkoja. Taloyhtiön jäteaitaus 

sijaitsee nykyisellään myös Menninkäisenpolun varressa kaupungilta vuokratulla 

maa-alalla. 

Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Kaavan tavoitteena on suojella ja säilyttää nykyinen, maisemallisesti ja arkkitehtoni-

sesti merkittävä rakennuskanta sekä Tapiolalle leimallinen katualue, ja mahdollistaa 

asuinkorttelien autopaikat korttelialueilla ympäristön arvoja vaarantamatta.  

 

Kuva 2 As. Oy Ketju Menninkäisentieltä kuvattuna. Kuva: Pekka Vehniäinen. 

Korttelialueen rajat päivitetään kaavan yhteydessä vastaamaan paremmin yksityisiksi 

ja julkisiksi koettuja alueita, ja mahdollistetaan asukkaiden pysäköintipaikkojen sijoit-

taminen taloyhtiön omille tonteille ilman, että ympäristöä täytyy muuttaa. Korttelin län-

sipuolella ja välissä puistoaluetta muutetaan asemakaavan muutoksen yhteydessä 

korttelialueeksi 1844 m2. Korttelien itäpuolella katualuetta muutetaan korttelialueeksi 

59 m2 verran. Lisäksi korttelien itäpuolella nykyisestä korttelialueesta muutetaan 716 

m2 katualueeksi (ks. kuva 3 seuraavalla sivulla ja kuva 17 s. 27). Lisäksi taloyhtiön 

jäteaitaus siirretään taloyhtiön omalle maalle. 
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Kuva 3 Yksityisiksi, puolijulkisiksi ja julkisiksi koetut alueet As. Oy Ketjun ympäristössä. Kuva: Pekka 
Vehniäinen, 2021. 

Asemakaavan muutoksen yhteydessä päivitetään tonttien rakennusoikeus toteutu-

neen mukaiseksi. Kaavan laatimisen hetkellä voimassa oleva asemakaava osoittaa 

tonteille yhteensä 1680 k-m2 rakennusoikeutta, mikä ei kuitenkaan vastaa rakennus-

ten todellista rakennusoikeutta. Laadittavassa kaavamuutoksessa kokonaisrakennus-

oikeudeksi merkitään toteutuneen rakentamisen mukaisesti 1 820 k-m2 
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rakennusoikeutta, 910 k-m2 kullekin tontille. Kaavaehdotus mahdollistaa korttelialu-

eilla uutta rakentamista ainoastaan maalämpöjärjestelmän teknistä tilaa varten. Li-

säksi kaava huomioi toteutuneet parivarastot, joiden pinta-ala osoitetaan asemakaa-

van muutoksessa toteutuneen mukaisesti 5 k-m2 kutakin asuntoa kohden, jolloin nii-

den yhteenlaskettu rakennusoikeus on 60 k-m2. 

Kaavassa suojellaan arkkitehtonisesti arvokkaat asuinrakennukset sekä Mennin-

käisentien katualue korttelien 12054 ja 12055 itäpuolella. 

1.2 Suunnittelun vaiheet 

Asemakaavan muutos tuli vireille kuulutuksella 7.10.2020. Samalla asetettiin nähtä-

ville osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka oli nähtävillä 12.10.—10.11.2020. 

Lähtökohdat 

2.1 Suunnittelutilanne 

2.1.1 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat maankäytön suunnittelua yleispiir-

teisellä tasolla turvaamalla erityisen tärkeiksi katsottujen asioiden toteutumista. Valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan jokaisella kaavoituksen tasolla. Val-

tioneuvoston valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva 14.12.2017 tehty pää-

tös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seu-

raavia teemoja:  

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  

2. Tehokas liikennejärjestelmä  

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat  

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto  

Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista 

muun muassa turvaamalla elinvoimaista kulttuuriympäristöä sekä luomalla terveel-

listä ja turvallista elinympäristöä. 

2.1.2 Maakuntakaava 

Voimassa olevat: 

– Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaik-

kien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaat-

teet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 

2007. 
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– Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa. 

Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviai-

neshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja terminaalit 

sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeu-

den päätöksellä lainvoiman vuonna 2012. 

– Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maa-

kuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-maakun-

takaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden pää-

töksellä 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 kehittämis-

linjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuulivoima, 

viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kaa-

van 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee voimaan en-

nen kuin se saa lainvoiman. Maakuntakaava tuli voimaan, kun siitä kuulutettiin 

maakuntakaavan alueen kunnissa. 

 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on merkitty 

taajamatoimintojen alueeksi. Alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kult-

tuuriympäristö (RKY 2009). Alueen eteläpuolelle on osoitettu liikennetunneli. 

 

 

Kuva 4 Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. Alueen likimääräinen sijainti on osoitettu 

punaisella ympyrällä. 
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Vireillä oleva: 

– Kaikki maankäytön keskeiset teemat käsittävän Uusimaa-kaavan 2050 koko-

naisuus hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti 

maakuntakaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Helsingin hallinto-oikeus on väli-

päätöksellään 22.1.2021 kieltänyt maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöönpa-

non kaavoista jätettyjen valitusten perusteella. 

2.1.3 Yleiskaava 

Espoon eteläosien yleiskaava 

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaaran, Ta-

piolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai lainvoiman 

vuonna 2010. 

Espoon eteläosien yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty nykyisellään säilytettä-

väksi asuntoalueeksi (A). Alue rajautuu välittömästi virkistysalueeseen (V) sekä julkis-

ten palvelujen ja hallinnon alueeseen (PY). Alue on merkitty kaupunkikuvallisesti ar-

vokkaaksi alueeksi. Sen ympäristössä kulkee useita virkistysyhteyksiä. Alueen itä- ja 

eteläpuolella kulkee maanalainen raide. 

 

Kuva 5 Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Alueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ren-
kaalla. 
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2.1.4 Asemakaava 

Alueella on voimassa Tapiolan keskus II asemakaava (hyv. kaupunginhallituksessa 

28.11.1995). 

 

Kuva 6 Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen rajaus on osoitettu punaisella. 

Asuintontit on merkitty rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialu-

eeksi (AR). Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Pysäköintipaikkoja osoitetaan toteutet-

tavaksi vähintään 1,5 kappaletta asuntoa kohden.  

Tonttien länsipuoli on osoitettu puistoksi (VP), joka ajoyhteyksiä lukuun ottamatta on 

puilla istutettavaa aluetta ja jolle kaavamääräyksessä osoitetaan säilytettäväksi tai 
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istutettavaksi puita niin, että niiden määrä on vähintään 1 istutettavan tontin tai alu-

een osan 40 m2 kohti. Korttelialueiden väliin on kaavassa merkitty alueella oleva ajo-

yhteys. Asuintonttien osiksi muutettavat osat ovat asemakaavassa puistoaluetta (VP). 

Tonttien takaosiin johtavat ajoyhteydet on osoitettu asemakaavassa kulkemaan puis-

toalueella Menninkäisenpolun kautta. 

2.1.5 Rakennusjärjestys 

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

kennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. Alueen suunnittelua ohjaa myös rakennus-

järjestyksen liite 6 Tapiola - Vanhojen asuntoalueiden hoidon ja korjauksen suuntavii-

vat. 

2.1.6 Tonttijako 

Asemakaava-alueelle on laadittu tonttijako, joka tulee muuttumaan asemakaavan 

muutoksen yhteydessä. Tonttijaon muutos tehdään erillisenä asemakaavan muutok-

sen saatua lainvoiman. 

2.1.7 Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 

2.1.8 Muut suunnitelmat ja päätökset 

Alueeseen ei liity aiempia suunnitelmia tai päätöksiä. 

2.1.9 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 

Kaavamuutos sijaitsee Tapiolan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön 

alueella, Silkkiniityn puistoalueen ja Menninkäisentien välissä. Suunnittelualueella si-

jaitsee kaksi asuintonttia, joilla sijaitsee kolme 1954 rakennettua asuinrivitaloa. Asuin-

kortteleiden välissä kulkee Menninkäisenpolku, joka johtaa Tapiolan koulun ja lukion 

alueelle. Menninkäisenpolun varressa sijaitsee myös yleisiä pysäköintipaikkoja. Poh-

joisen korttelin länsipuolella sijaitsevat viljelypalstat kuuluvat Silkkiniityn puistoaluee-

seen. 
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Kuva 7 As. Oy Ketjun pohjoistontti. Menninkäisentie kuvassa yläreunassa. Kuva Timo Huhtinen 2007. 

 

Kuva 8 As. Oy Ketjun etelätontti. Menninkäisentie kuvan alalaidassa ja Menninkäisenpolku oikeassa 

reunassa. Kuva Timo Huhtinen 2017. 



 

  13 (36) 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Yhtiön lähiympäristöön kuuluvat Silkkiniitty, Tapiolan keskusallas ja sitä ympäröivät 

uimahalli, keskustorni, Ainoa ja muut Tapiolan keskustan liikerakennukset. Välittö-

mässä läheisyydessä sijaitsevat Kino Tapiola ja Mäntyviita, jonka varressa on muita 

Tapiolan 50-luvun leimallisia asuinrakennuksia. Tapiolan metroasema ja bussitermi-

naali sijaitsevat noin 800 metrin päässä suunnittelualueesta. 

2.2.2 Maanomistus 

Tontit 12054/1 ja 12055/1 omistaa Asunto Oy Ketju. Kaavamuutoksen kohteena on 

asuinkiinteistöjen lisäksi kaksi niiden länsireunojen myötäistä, kapeaa maa-alaa, jotka 

ovat yleistä aluetta (49-12-9903-5, Silkkiniityn puistoalue) ja kuuluvat Espoon kau-

pungille. Lisäksi kaava-alueeseen kuuluvat As. Oy Ketjun edustan pituudelta Mennin-

käisentien katualue sekä Kirkkopolku, jotka kuuluvat niin ikään Espoon kaupungille. 

 

Kuva 9 Kaupungin maaomaisuus on esitetty kartalla punaisella. 

2.2.3 Rakennettu ympäristö 

2.2.3.1 Maankäyttö 

Suunnittelukohde, As. Oy Ketju, rakennettiin Tapiolan ensimmäisessä rakennusvai-

heessa ja kuuluu Itäkartanon asuinalueeseen. Rakennukset on suunnitellut arkkitehti 
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Aulis Blomstedt, ja ne on rakennettu vuonna 1954. Yhtiön eteläisellä tontilla on yksi 

kuusi asuntoa käsittävä talo. Pohjoisella tontilla on kaksi asuintaloa, joista eteläisem-

mässä on neljä ja pohjoisemmassa kaksi asuntoa. Rakennuksiin kuuluu kaksikerrok-

sisten osien väliin tunnusomaiset yksikerroksiset, alun perin kylmää varastotilaa kä-

sittävät osat, joita asukkaat sittemmin ovat muuntaneet mm. asuin-, sauna-, pesu- ja 

askartelutiloiksi. Ensimmäiset kerrokset ovat julkisivumateriaaliltaan punatiiltä ja toi-

set kerrokset valkoiseksi rapattua siporex-elementtiä. Asuntoihin kuuluvat länteen, 

Silkkiniitylle ja Menninkäisenmetsään, suuntautuvat pihat. 

 

Kuva 10 Taloyhtiön puutarhamaiset takapihat avautuvat länteen. Kuva Pekka Vehniäinen. 

Kaavamuutoksen hakijalla on suunnittelualueella voimassa useita lyhytaikaisia maan-

käyttölupia. Luvat on haettu pysäköintiä sekä jäteaitauksen sijoittamista varten. Jä-

teaitaus sijaitsee nykyisellään Menninkäisenpolun varressa sen pohjoislaidassa. 

Menninkäisenpolku on sisääntuloreitti Silkkiniityn puistoalueelle, ja sitä on Silkkiniityn 

perusparannuksen yhteydessä maisemoitu. Jäteaitaus on määrä siirtää kaavamuu-

toksen yhteydessä sen nykyisen sijainnin kaupunkikuvallisesti arvokkaan luonteen 

sekä sen muodostaman näkemäesteen vuoksi. 

2.2.3.2 Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Suunnittelualueella sijaitsee vain asuinrakennuksia. Työpaikkoja tai elinkeinotoimin-

taa kaavamuutosalueella ei ole. 
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2.2.3.3 Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualue käsittää kaksi asuinkiinteistöä, puistoaluetta sekä Menninkäisen katu-

aluetta leveine nurmikaistaleineen. Kaava-alueen naapurissa Mäntyviidan ja Mennin-

käisentien risteyksen tuntumassa sijaitsevat pieni elokuvateatteri, ravintola sekä muu-

tama muu pieni kivijalkayritys. Välittömässä läheisyydessä sijaitsevat myös Tapiolan 

kirkko ja uimahalli. Korttelin matkan päässä kulkee Tapiolantie. Kaava-alueen länsi-

osassa avautuu Silkkiniityn laaja puistoalue sekä Menninkäisenmetsä. Menninkäisen-

metsän toisella puolella sijaitsee Tapiolan koulu ja lukio. Mäntyviidalla sijaitsee yksi-

tyinen päiväkoti. 

2.2.3.4 Kaupunki-/taajamakuva 

Taajamakuvaltaan alue kuuluu Tapiolan arvokkaimpiin kohteisiin. Menninkäisentien 

länsipuolella sijaitsee suunnittelualueen kaksikerroksisten rivitalojen lisäksi eteläpuo-

lella kolmikerroksinen asuinkerrostalo. Suunnittelualuetta vastapäätä Menninkäisen-

tien länsipuolella sijaitsee länsipuolella Aulis Blomstedtin viisikerroksiset asuinkerros-

talot, As. Oy Kolmirinne, joiden takana kohoaa metsäinen mäki. Maasto nousee Silk-

kiniityn alavalta puistoalueelta n. 5 metristä meren pinnan yläpuolella 21 metriin me-

renpinnan yläpuolella Menninkäisentien itäpuolella nousevalla mäellä. Mäntyviidan 

varressa sijaitsevat yksikerroksinen liikerakennus, jossa sijaitsee Kino Tapiola, 11-

kerroksinen Mäntytorni, yksikerroksinen liikekeskus, jossa sijaitsee mm. päiväkoti, 

sekä 50-luvulla rakennettuja asuinkerrostaloja. 

Katukuva on avara ja selkeä, ja arkkitehtuuri alueen alkuperäistä, yhtenäistä 50-luvun 

rakennuskantaa. Kulttuuriympäristöä kuvataan tarkemmin luvussa 2.2.5 Suojelukoh-

teet. 

2.2.3.5 Liikenne 

2.2.3.5.1 Ajoneuvoliikenne 

Suunnittelualueen asuintonteille on ajoyhteys Menninkäisentieltä puistoalueella ole-

van yhteyden (Menninkäisenpolku) kautta. Menninkäisenpolku on n. 4 m leveä asfal-

toitu puistoyhteys, joka palvelee asuntojen lisäksi yleistä pysäköintiä, Tapiolan koulun 

pysäköintiä sekä huoltoa. Menninkäisenpolulta on edelleen ajoyhteys alueen asunto-

jen pihaan reittiä, joka sijaitsee kaupungin puistoalueella. Muista ajoyhteyksistä poi-

keten kaavamuutosalueen eteläisimmän asunnon pihaan on tonttiliittymä suoraan 

Kirkkopolulta. Nykyinen jätepiste sijaitsee Menninkäisenpolun tuntumassa tontin 

12055/1 eteläpuolella.  

Alueeseen rajautuvat Menninkäisentie sekä Kirkkopolku ovat tonttikatutyyppisiä ka-

tuja ajoneuvoliikenteen tavoiteverkon mukaan. 
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Kuva 11 Ajoneuvoliikenteen tavoiteverkko. 

 

2.2.3.5.2 Jalankulku ja pyöräily 

Menninkäisentien ja Kirkkopolun katujen varsilla on jalkakäytävät, pyöräily on ajora-

dalla. Alueen länsipuolella Silkkiniityllä ja Menninkäisenmetsässä sijaitsee pääreittita-

soinen ulkoilureitti. Reitti on vilkkaassa käytössä, ja se tarjoaa puistomaisen pyöräily-

reitin Tapiolan keskuksen pohjoispuolitse itä-länsi-suuntaisesti (ks. kuva 13).  
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Kuva 12 Kevyen liikenteen tavoiteverkko. 
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2.2.3.5.3 Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Asuntojen autopaikat sijaitsevat tonttien länsirajan tuntumassa siten, että ajoyhteys 

on kaupungin puistoalueella olevan reitin kautta. Autopaikkoja on toteutettu asuntoja 

kohden vaihtelevasti 1—2, ja ne sijaitsevat toisinaan puistoalueen puolella. Mennin-

käisenpolun varressa puistossa on muutama yleinen autopaikkoja. 

 

Kuva 13 Taloyhtiön pysäköintipaikat sijaitsevat takapihojen jatkeena tonttien länsireunoilla. Kuva Aino 
Kuusimäki 2020. 

2.2.3.5.4 Julkinen liikenne/Joukkoliikenne 

Tapiolan metroasemalle on noin 800 metrin etäisyys. Tapiolantiellä 300 metrin etäi-

syyden päässä on bussipysäkit, joissa pysähtyy linjat 550 (Westend-Itäkeskus) sekä 

510 (Westend-Herttoniemi). 

2.2.3.6 Palvelut 

Välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Kino Tapiola, Mäntyviidan varren liiketiloja 

sekä päiväkoti. Lähes naapurikiinteistöissä sijaitsevat myös Tapiolan kirkko ja Tapio-

lan koulu ja lukio, keskusaltaan laidalla Tapiolan uimahalli, kulttuurikeskus sekä Ta-

piola Garden -hotelli. Kauppakeskus Ainoa ja muut Tapiolan keskustan kaupalliset 

palvelut sekä metroasema ja bussiterminaali sijaitsevat n. 800 metrin päässä suunnit-

telualueesta.  

Otaniemen metroasemalle, kauppakeskus Väreeseen ja Aalto-yliopiston kampusalu-

eelle on noin 1,4 kilometrin matka suunnittelualueelta. Tietotien ja Tekniikantien työ-

paikka-alue on 700 metrin etäisyydellä. 
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Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueella on runsaasti kunnallistekniikkaa. Johdot ja kaapelit kulkevat pääosin Mennin-

käisentiellä ja Kirkkopolulla.  

 

Kuva 14 Kunnallistekninen verkko suunnittelualueella. 

 

2.2.4 Maisema ja luonnonolosuhteet 

Alueen maisemaa on kuvattu ”Tapiola, kasvillisuuden uusimisen ja hoidon suuntavii-

vat” -raportissa (Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy, 2009) näin: Mennin-

käisentie ja sen jatkeena Kimmeltie ovat linjaukseltaan ja tasaukseltaan Tapiolan 

kauneimpia katutiloja. Ilman reunaojia tai reunakiviä samaan tasoon ympäröivän 

maaston kanssa rakennetut kadut ovat maisemallisesti sopusointuisia ja istuvat hie-

novaraisesti ympäristöönsä. Kadun varressa on vaihdellen säilytettyjä mäntyjä ja koi-

vuja myös lähellä ajorataa. Menninkäisentien puoleisen alueen suunnitelmat on laati-

nut N. H. Orénto v.1953 ja alue on säilyttänyt hahmonsa sekä maisemansa hyvin ny-

kypäivään saakka.  
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Alueen kasvillisuus on hyvin kulttuurivaikutteista. Korttelialueella sijaitsevat puutar-

hanomaiset piha-alueet. Puiston puolella kasvillisuus on osittain hoidettua metsää, 

osittain Silkkiniityn reunavyöhykkeen pensaikkoa ja avointa nurmea.   

 

Kuva 15 As. Oy. Ketjun vehreät takapihat ovat puutarhamaisia ja niillä kasvaa korkeaa puustoa. 

Alueen maasto viettää loivasti kohti luodetta. Maaperältään alue on itäosiltaan mo-

reenia ja länsireunalla savimaata.  

Hulevesien hallinta on alueelle tyypillistä eli sadevedet johtuvat luontaisesti maaston-

muotojen mukaan eikä rakennettuja hallintarakenteita juuri ole. Nykytilanteessa hule-

vedet ovat ajoittain aiheuttaneet haasteita lammikoituessaan pohjoisen tontin luoteis-

reunalle sekä sen viereiselle ajoreitille.  

2.2.5 Suojelukohteet 

Kaava-alueella ei ole muinaismuisto- tai luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja alu-

eita tai kohteita.  

RKY 

Museovirasto on määritellyt Tapiolan puutarhakaupungin valtakunnallisesti merkittä-

väksi aluekokonaisuudeksi, jonka kuvaus kuuluu seuraavasti: 
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Tapiola on Suomessa laajin ja merkittävin esimerkki toisen maailmansodan jälkei-

sestä lähiöiden ja asuintalojen suunnitteluideologiasta, jota uuden polven suunnitteli-

jat sovelsivat luodakseen kokonaan uuden kaupunkiyksikön palveluineen ja työpaik-

koineen. Entisen Hagalundin kartanon maille 1950-luvulta lähtien rakennettu "new 

town" -tyyppinen avara ja vaihteleva puutarhakaupunki kuuluu kansainvälisen DOCO-

MOMO-järjestön hyväksymään valikoimaan suomalaisen modernismin merkkiteoksia 

1920-luvun lopulta 1970-luvulle. 

Tapiola käsittää yhteisen keskustan ja sitä ympäröivät viheralueiden rajaamat lähiöt. 

Tapiolaksi on katsottu alueet, jotka perustuvat alkuperäiseen Heikki von Hertzenin 

luomaan periaatteeseen. Sen mukaan kukin alue- ja rakennusryhmäkokonaisuus on 

annettu yhden arkkitehdin suunniteltavaksi. Asemakaavallisesti keskeistä on maaston 

ja luonnonympäristön huomioiminen sekä avoimet, Otsonlahden rannoille jatkuvat 

laajat niityt ja viheralueet. Asuintalojen piha-alueet liittyvät avoimina hoidettuihin vi-

heralueisiin. Korkeatasoisen rakennuskannan joukossa maamerkkejä ovat mm. Ervin 

suunnittelemat Tapion torni ja Mäntytorni sekä Revellin suunnittelemat kerrostalot, 

ns. Taskumatit. Asuntosäätiön Tapiolaan olennaisesti liittyvien keskustan, itäisen, 

läntisen ja pohjoisen lähiön lisäksi Tapiolaan lasketaan kuuluvaksi eteläiseen lähiöön 

1960- luvulla rakennetut Hakalehto, Suvikumpu ja Länsiranta.  

Kullakin Tapiolan asumalähiöllä on oma ostoskeskus ja koulut. Alueen vaihtelevat 

asuintalotyypit, kerrostalot, rivitalot, lamellitalot, atriumtalot, ketjutalot ja omakotitalot, 

on sijoitettu toistensa ja viheralueiden lomaan. Alueen asemakaavoitus on tarjonnut 

monille tunnetuille arkkitehdeille mahdollisuuden vapaaseen ja kokeilevaan suunnitte-

luun. Monet asuinrakennuksista ovat aikakautensa arkkitehtonisesti parhaita edusta-

jia Suomessa.  

Tapiolan yhteisen keskustan muodostavat keskusaltaan ympärille sijoittuneet kirkko, 

koulu ja uimahalli sekä hotelli ja uudempi kulttuurikeskus. Keskustan symboli on 13-

kerroksinen Keskustorni.  

Tapiolan itäosat ja keskustan yhdistävän Tapionraitin varrella sijaitseva betoniele-

menttirakenteinen kirkko on kokonaishahmoltaan selkeämuotoinen kuutio. Siihen liit-

tyvät toiminnalliset tilat ovat leveän käytävän yhdistämässä matalassa siipiosassa. 

Kerhotilat sekä seurakuntasali ovat kumpikin lasiseinäisten sisäpihojen rajaamat. Kir-

kon vieressä on alkuaan kirkkoherran ja kappalaisen sekä talonmies-vahtimestarin 

virka-asunnoiksi varatut rakennukset piha-alueineen.  

Tapiolan aikaisemmasta maankäytön historiasta on viheralueina toimivien peltojen 

lisäksi säilynyt mäkialueilla venäläisten ensimmäisen maailmansodan aikana rakenta-

mia kantalinnoitettuja asemia. Erityisesti kaksi pyramidimaisen seinärakenteen omaa-

vaa suojahuonetta (XXXVII:6 ja 12 sekä XXXIII:7) ovat ainutlaatuisia koko puolustus-

ketjun alueella. Tapiolan tieverkko noudattaa osittain vanhoja linnoitukseen kuulunei-

den tykkiteiden linjauksia.  
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Itäkartanon kaavaselostuksessa (11.10.2006) aluetta on kuvattu näin:  

Itäkartano on Tapiolan vanhinta aluetta. Siellä erottuu hyvin puutarhakaupungin arkki-

tehtonis-maisemallinen rakenne, jossa muodot ja rytmit perustuvat topografiaan. Ta-

piolaa rakennettaessa maiseman silhuetti jätettiin maastonmuotoja korostavia tornita-

loja lukuun ottamatta metsäpeitteen, kalliomännikön dominoimaksi. Maiseman laak-

sotilat - entiset pellot - perustettiin avoimiksi niittypuistoiksi. Rakentaminen sijoitettiin 

pääasiassa rinteille sekä rinteen ja pellon taitekohtaan - oikeaoppisesti maiseman ti-

larakennetta kunnioittaen. Erityyppiset asuinrakennukset ja rakennusryhmät sopeu-

tettiin viimeistä piirtoa myöten maastoon. Samoin piha-, katu- ja puistoalueet suunni-

teltiin huolellisesti kokonaisuutena, jossa eri alueiden väliset rajat eivät erotu maas-

tossa. 

Liito-oravat  

Suunnittelualueen poikki, Menninkäisenpolun myötäisesti kulkee olemassa oleva liito-

oravareitti. Menninkäisenmetsässä on tunnistettu liito-oravien aluetta sekä tehty ha-

vaintoja papanoista. Rakentamiseen tai luonnonolosuhteisiin ei kohdistu kaavan 

myötä muutoksia, joten liito-oravaselvitystä ei ole tehty alueen puuston ja kasvillisuu-

den tullessa muutoinkin turvatuksi. 

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 

Alueeseen ei kohdistu merkittäviä meluun tai ilmalaatuun liittyviä häiriötekijöitä.  

Asemakaavan tavoitteet 

3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Asemakaavan muutos ei pyri vastaamaan yhdyskuntarakenteen kehittymistä koske-

viin tavoitteisiin, vaan kaupungin tavoitteena on vaalia asemakaavalla Tapiolan kult-

tuuriympäristöä. 

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet 

Asemakaavan muutos ei salli uutta asuinrakentamista. Se suojelee arvokkaiksi tun-

nistetut maiseman ja luonnonympäristön sekä rakennukset.  

3.3 Osallisten tavoitteet 

Menninkäisentien asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta ei jätetty yhtään 

mielipidettä. 

Valmisteluaineistosta annettiin kaksi lausuntoa. Lausunnot lähettivät Caruna Oy ja 

Helsingin seudun ympäristö (HSY). 



 

  23 (36) 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Asemakaavan kuvaus 

4.1 Yleisperustelu ja kuvaus 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Asunto Oy Ketjun pysäköinti-

paikkojen sijoittuminen taloyhtiön tonteille sekä suojella arvokkaiksi tunnistetut luonto- 

ja rakennetun ympäristön kohteet. 

Pysäköintipaikat sijaitsevat tällä hetkellä osin yleisellä alueella (49-12-9903-5, Silkki-

niityn puistoalue), jolla yhtiöllä on ollut useita vuokrasopimuksia pysäköintipaikkoja 

varten. Kaavamuutoksen myötä korttelirajoja siirretään ja osoitetaan pihatoiminnoille 

varatut alueet. Tulevat pysäköintipaikat näytetään havainnekuvassa sijoitettavan niin, 

ettei alueen maisemakuva muutu olennaisesti alueen sisällä tai Silkkiniityn suun-

nasta.  

Kaavavalmistelun aikana on tutkittu paikkojen sijoittamista myös muualle. Lähistöllä 

ei ole alueita, joille autot voitaisiin sijoittaa LPA-alueille. Lisäksi tutkittiin vaihtoehtoa, 

jossa autot pysäköitäisiin nykyisten tonttirajojen sisäpuolelle. Tässä tapauksessa kui-

tenkin todettiin, että puita jouduttaisiin kaatamaan ja ympäristöä muokkaamaan tilan 

järjestämiseksi, minkä takia tonttirajojen siirtäminen on ympäristön säilyttämisen kan-

nalta parempi vaihtoehto. 

Valmistelun aikana voimassa oleva asemakaava toteaa, että ajoyhteydet pysäköinti-

paikoille kulkevat puistoalueen kautta tonttien länsiosiin. Asemakaavan muutoksen 

myötä yksityisen tai puoliyksityisen kaltaiset maa-alueet etelä-pohjoissuuntaisten 

ajoyhteyksien ja nykyisten tonttirajojen välillä muutetaan tosiasiallisesti asuintonteiksi. 

Ajoyhteydet tonttien länsipuolella jäävät kaupungin maalle, sillä niiden luonne on pi-

kemminkin puolijulkinen tai julkinen kuin yksityinen ja ne palvelevat myös jalankulki-

joita. Ajoyhteyksien ylläpito on taloyhtiön vastuulla. 

Menninkäisentien puolella päivitetään kiinteistörajoja niin, että ne vastaavat parem-

min julkisina ja yksityisinä näyttäytyviä alueita. Talojen edessä sijaitsevat, rakennus-

ten myötäiset polut jäävät taloyhtiön puolelle, ja pensaat sekä leveät nurmialueet kuu-

luvat kaavamuutoksen mukaisesti kaupungin katualueeseen. 

Asemakaavan muutoksella myös suojellaan rakennushistoriallisesti arvokkaat asuin-

rakennukset ja Menninkäisentien katualue. Lisäksi päivitetään tonttien rakennusoi-

keudet vastaamaan nykytilannetta. 

Jäteaitaus siirretään asemaakaavan myötä yhtiön omaksi tontiksi muutettavalle maa-

alalle eteläisen tontin luoteisnurkkaan. Nykyiseen paikkaansa aitaus sopii heikosti, 

sillä Menninkäisenpolku muodostaa kaupunkikuvallisesti tärkeän sisääntuloreitin Silk-

kiniitylle, ja aitaus muodostaa näkemäesteen reitillä, joka on mm. koululaisten käy-

tössä ja jolla ajaa huoltoliikennettä. Jätehuolto hoidetaan edelleen Menninkäisenpo-

lun kautta. 
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Asuinrakennukset suojellaan laadittavalla asemakaavalla. Tapiolan itäisten lähiöiden 

rakennuskannan arvottaminen -selvityksen (Arkkitehtuuritoimisto Iivanainen & Musto-

nen Oy, 2000) mukaan As. Oy Ketjun talot kuuluvat niin historiallisilta, arkkitehtoni-

silta kuin ympäristöarvoiltaan viidenteen eli korkeimpaan arvotusluokkaan. Suojelu-

luokitukseltaan kohde on arvotettu myös korkeimpaan I-luokkaan. Suojeluluokituksen 

mukaisesti: ”Erikseen määritellyt julkisivut (kartassa punainen väri) tulee säilyttää al-

kuperäisinä. Määrittelemättömissä julkisivuissa (kartassa ei väriä) voidaan tehdä suo-

jeluluokitus II:n kevyitä muutostöitä. Rakennuksen ympäristön tulee myös säilyttää 

alkuperäinen luonteensa.” I-luokan kohteilla on kansainvälistä merkitystä, eikä niissä 

selvityksen mukaisesti ehdoteta sallittavaksi mitään näkyviä julkisivumuutoksia (ks. 

kuva 16 seuraavalla sivulla). 

Kaavaratkaisussa on huomioitu liito-oravareitti, joka kulkee Menninkäisenpolun myö-

täisesti suunnittelualueella olevien kahden tontin välistä. 

4.2 Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on n. 20 100 m2. 

Kokonaiskerrosala on 1820 k-m2. 

Asemakaavan muutoksessa rakennusoikeus päivitetään vastaamaan toteutunutta 

rakennusoikeutta. Asemakaavan myötä alueen kaavallinen rakennusoikeus kasvaa  

140 k-m2. Kaava ei kuitenkaan mahdollista uutta asuinrakentamista. Sen sijaan 

kaava mahdollistaa 10 k-m2:n kokoisen, maalämpöjärjestelmän laitteistoa palvelevan 

rakennuksen. 
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Kuva 16 Ote Tapiolan itäisten lähiöiden rakennuskannan arvottaminen -selvityksestä (Arkkitehtuuritoi-
misto Iivanainen & Mustonen, 2006). 

 



 

  26 (36) 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö 

Korttelialueet 

Asemakaavan muutos osoittaa kaksi asuinrivitalojen korttelialuetta, joiden yhteenlas-

kettu rakennusoikeus on 1820 k-m2 ja 60 k-m2 lisärakennusoikeutta pihavarastoille. 

Kaava mahdollistaa uutta rakentamista ainoastaan maalämpöjärjestelmän teknistä 

tilaa varten. Kaavakartta osoittaa sille ohjeellisen sijainnin eteläisen korttelialueen 

pohjoisreunassa. (Kaavan havainnekuva, kuva 18, s. 28.) 

Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Autopaikkoja tulee toteuttaa kaksi 

asuntoa kohden. 

Asuintonttien ja niiden länsireunalla sijaitsevien ajoyhteyksien väliset maa-alueet, 

jotka nykyisellään kuuluvat Silkkiniityn puistoalueeseen ja Menninkäisenmetsään, 

muutetaan kaavamuutoksen myötä korttelialueiksi. Näin mahdollistetaan asuinkortte-

lien pysäköinti korttelialueella ilman, että ympäristöä tulee muuttaa pysäköintipaikko-

jen tai niille johtavien ajoyhteyksien tieltä. Korttelialueiksi muutettavat alueet hahmot-

tuvat nykytilassaan sekä maisemallisesti että sen käytön mukaan osiksi korttelialu-

eita. 

Kaavamuutoksen myötä myös G- ja H-asuntojen edessä oleva kapea maakaistale 

muutetaan korttelialueeksi, samoin F-asunnon edessä ja luoteiskulmassa olevat pie-

net maa-alueet. Eteläisen korttelin pohjoisosassa muutetaan samaten pieni maa-ala 

korttelialueeksi Näiden muutosten myötä kortteli- ja yleiset alueet vastaavat nykyisel-

lään julkisiksi ja yksityisiksi miellettäviä alueita. 

Korttelialueiksi muutettavien maa-alueiden kokonaispinta-ala on 1903 m2. Kaupun-

gille ostettavan korttelialueiden itäpuolella sijaitsevan alueen pinta-ala on 716 m2 (ks. 

kuva 17 s. 27.) 

Nykytilanteessa Menninkäisenpolun pohjoisreunassa sijaitseva jäteaitaus puretaan. 

Korvaava jäteaitaus sijoitetaan korttelialueeksi muutettavalle alueelle Menninkäisen-

polun eteläpuolelle. 

Virkistysalueet 

Muut alueet 

Korttelialueiden koillis- ja kaakkoisnurkissa sijaitsevat nurmialueet muutetaan kaava-

muutoksen myötä osaksi katualuetta. Näiden alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 

740 m2. Vastaavat nurmialueet Menninkäisentien varrella kuuluvat samaan tapaan 

katualueeseen. Katualue osoitetaan kaavamuutoksessa suojeltavaksi sk-1-määräyk-

sellä: ”Kaupunkikuvallisesti tärkeä katuympäristö ja siihen liittyvät etupiha-alueet. 
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Alueilla olemassa oleva puusto, pensaat ja muu kasvillisuus samoin kuin alueilla si-

jaitsevat pergolat, ulkoportaat, altaat tai kiveykset tulee säilyttää, hoitaa ja tarvitta-

essa uudistaa alueen rakennetun ympäristön arvojen mukaisesti (MRL 57.2 §).” 

 

Kuva 17 Katu- ja korttelialueiksi luovutettavat alueet. Kuva Pekka Vehniäinen 2021. 



 

  28 (36) 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

Kuva 18 Kaavan mahdollistamat muutokset kaava-alueella. Havainnekuva Pekka Vehniäinen, 2021. 
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4.3.2 Liikenne 

Ajoreitit asuntojen pysäköintiin on edelleen kaupungin yleisen puistoalueen (49-12-

9903-5, Silkkiniitty) kautta. Kaavassa muutetaan asuintonttien 12054/1 ja 12055/1 ra-

joja laajemmaksi, jotta kaikki autopaikat mahtuvat yhtenäisen periaatteen mukaisesti 

tontille. Jokaiselle asunnolle on edellytykset toteuttaa 2 autopaikkaa. Nykytilanteessa 

kaikkia autopaikkoja ei ole toteutettu. 

Tontin 12055/1 eteläreunassa on tonttiliittymä Kirkkopolulta katua lähimpänä olevan 

asunnon pihaan. Liittymä on mahdollista säilyttää, mutta Kirkkopolun varren kasvilli-

suutta on karsittava riittävien näkemien saamiseksi. 

Jätehuoltoreittiin tulee muutos, koska jätepiste siirtyy eteläisen tontin luoteisnurkkaan. 

Siirtoa puoltaa nykyisen jäteaitauksen keskeinen sijainti puiston sisäänkäynnin koh-

dalla sekä näkemäeste. Uusi sijainti edellyttää jäteauton ajoa Menninkäisenpolulta 

puistoraitille n. 10—15 m verran. Jäteauto voi ajouratarkastelun mukaan ajaa jätepis-

teelle suoraan (kuva alla), jolloin takaisinajo tapahtuu peruuttamalla. Vaihtoehtoisesti 

jätepisteelle voi peruuttaa. Jäteauton ajoreitin kantavuuden parantamiseen sekä py-

sähtymispaikan laajentamiseen tulee varautua. 

 

Kuva 17 Jäteauton suora ajoreitti jätepisteelle. Takaisinajo tapahtuu peruuttamalla Menninkäisenpolun 

laajennettavalle päällystetylle alueelle. 

4.3.3 Palvelut 

Suunnittelualueella ei ole palveluita. 

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Kaava-alueella on valmis kunnallistekninen verkosto. 
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4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Alue on rakennettavuusluokitukseltaan 4, vaikeasti rakennettavaa syvää pehmeikköä 

sekä 2, normaalisti rakennettavaa. Suunnittelualue sijaitsee osittain alueella, jolla voi 

esiintyä sulfidisavia. 

Alueella ei ole tiedossa maaperän puhdistustarvetta. 

  

Kuva 18 Alue sijaitsee osittain vaikeasti rakennettavalla pehmeiköllä ja osittain normaalisti rakennetta-

valla alueella. 

4.3.6 Kaavan mukainen maisema ja luonnonympäristö 

Kaavamuutoksella turvataan alueen nykyisten luonnonolosuhteiden ja maiseman säi-

lyminen.  

Kaavamuutoksessa alueelle tulee voimaan hulevesien hallinnan määräys, jonka ta-

voitteena on hillitä alueella syntyviä hulevesiä ja edistää niiden hyötykäyttöä sekä vii-

pymistä alueella.  

Menninkäisenpolun kohdalla kaavaan merkitään liito-oravien reitti eko-1-merkinnällä: 

”Alueen osa, jolla sijaitsee ekologinen yhteystarve liito-oravan elinalueiden välillä. 
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Alueen puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että alueen läpi säilyy puustoinen lat-

vusyhteys.” 

4.3.7 Kaavan mukainen maisema ja luonnonympäristö 

Kaavamuutoksella turvataan alueen nykyisten luonnonolosuhteiden ja maiseman säi-

lyminen.  

Kaavamuutoksessa alueelle tulee voimaan hulevesien hallinnan määräys, jonka ta-

voitteena on hillitä alueella syntyviä hulevesiä ja edistää niiden hyötykäyttöä sekä vii-

pymistä alueella.  

Menninkäisenpolun kohdalla kaavaan merkitään liito-oravien reitti eko-1-merkinnällä: 

”Alueen osa, jolla sijaitsee ekologinen yhteystarve liito-oravan elinalueiden välillä. 

Alueen puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että alueen läpi säilyy puustoinen lat-

vusyhteys.” 

4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Tapiolan itäisten lähiöiden rakennuskannan arvottaminen -selvityksen (Arkkitehtuuri-

toimisto Iivanainen & Mustonen, 2006) mukaan As. Oy Ketjun asuinrakennukset 

”kuuluvat Tapiolan itäisen lähiön ensimmäisen rakennusvaiheen kohteisiin. Kadun 

puoli on alkuperäisessä asussaan. Matala varastosiipi on alun perin tarkoitettu asun-

tojen laajenemisalueeksi, jota on myöhemmissä muutoksissa hyödynnetty. Korkeata-

soista arkkitehtuuria, huolellisesti detaljoitu, inhimillinen mittakaava”. Kohde on em. 

selvityksen mukaan historiallisilta, arkkitehtonisilta ja ympäristöarvoiltaan erityisen ar-

vokas kohde. Kaavan myötä asuinrakennukset suojellaan sr-2-merkinnällä: ”Raken-

nus, joka on suojeltava sen kulttuurihistoriallisten sekä rakennustaiteellisten tai kau-

punkikuvallisten arvojen vuoksi (MRL 57.2 §). Suojelumääräys koskee julkisivuja ja 

vesikattoja. Niiden korjaus- ja muutostöissä tulee säilyttää rakennuksen ominaispiir-

teet ja käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja, värejä ja rakentamista-

poja. Kaikista korjaus- ja muutostöistä on aina neuvoteltava rakennusvalvonnan ja 

museoviranomaisen kanssa.” 

Menninkäisentien katumiljöö suojellaan As. Oy Ketjun pituudelta kadun kummaltakin 

puolelta sk-1-määräyksellä: ”Kaupunkikuvallisesti tärkeä katuympäristö ja siihen liitty-

vät etupiha-alueet. Alueilla olemassa oleva puusto, pensaat ja muu kasvillisuus sa-

moin kuin alueilla sijaitsevat pergolat, ulkoportaat, altaat tai kiveykset tulee säilyttää, 

hoitaa ja tarvittaessa uudistaa alueen rakennetun ympäristön arvojen mukaisesti 

(MRL 57.2 §).” 
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Kuva 19 Menninkäisentien katumiljööseen kuuluva etupiha-alue Kirkkopolun ja Menninkäisentien ris-
teyksessä. Kuva: Espoon kaupunginmuseo 2006. 

4.5 Ympäristön häiriötekijät  

Lähiympäristössä ei ole mainittavia häiriötekijöitä. 

4.6 Nimistö 

Asemakaavan muutoksen myötä ei synny uutta nimistöä. 

Asemakaavaratkaisun vaikutukset  

Asemakaavan muutoksella on hyvin vähäisiä vaikutuksia ympäristöön, sillä sen tar-

koitus on pikemminkin säilyttää kuin mahdollistaa uutta.  

5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

As. Oy Ketjun rakennusten ja niiden edessä olevan Menninkäisentien katumiljöön ar-

vot on todettu mm. Tapiolan itäisten lähiöiden rakennuskannan arvottaminen -selvi-

tyksessä (Arkkitehtuuritoimisto Iivanainen & Mustonen, 2006) sekä Tapiola, kasvilli-

suuden uusimisen ja hoidon suuntaviivat -raportissa (Maisema-arkkitehdit Byman & 

Ruokonen Oy, 2009). Asemakaavamuutoksen myötä kaava-alueella sijaitsevien ar-

vojen suojelu turvataan. 
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Kaava ei mahdollista uutta asuinrakentamista. Rakennusoikeus nousee ajantasakaa-

vaan suhteutettuna, mutta itse asiassa vain päivittää rakennusoikeuden jo toteutu-

neen mukaiseksi. Kaavan mahdollistama lisärakennus maalämpöjärjestelmän laitteis-

toa varten tulee ulkonäöltään sovittaa ympäristöön. 

Korttelirajojen muutokset toteavat taloyhtiön rajat sen mukaisiksi, mitä alueiden käyttö 

nykyään vastaa. Korttelirajojen muuttaminen kaava-alueen länsireunassa mahdollis-

taa taloyhtiön pysäköinnin järjestämisen yhtiön omilla tonteilla sen sijaan, että pysä-

köintiin käytettävien alueiden käytöstä sovittaisiin vuokrasopimuksin. Ajoyhteyksien 

käyttö ja linjaus säilyvät ennallaan. 

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Kirkkopolun puolella oleva tonttiliittymä vaati kaupungin kunnossapidon puolelta kas-

villisuuden raivausta, jotta näkemät toteutuvat. 

Jätehuoltoreittiin tulee muutos, koska jätepiste siirtyy eteläisen tontin luoteisnurkkaan. 

Ks. luku 4.3.2: Liikenne. 

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Kaavan laatimisen lähtökohtana on, ettei kaavan mahdollistamilla muutoksilla ole vai-

kutuksia luontoon tai maisemaan. Kaava turvaa alueen luonnonolosuhteiden, maise-

man ja puuston säilymistä. 

Kaavan tavoitteena on laajentaa korttelialueita niin, että asukaspysäköintipaikat mah-

tuvat taloyhtiön tonteille. Nykyisiä paikkoja varten taloyhtiö on hakenut lukuisia maan-

vuokrasopimuksia. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien autopaikkojen muodostamisen. Autotal-

leja tai -suojia ei ole mahdollista rakentaa. Tonttien piha-alueet on merkitty kaavassa 

istutettaviksi alueiksi. Kaavassa on myös yleismääräys, jolla turvataan laajemmin alu-

een maisemalliset, ekologiset ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot. Pysäköintipaik-

koja ei saa aidata. Maastokatselmuksessa on todettu, että nykyisten pysäköintipaik-

kojen yhteyteen on mahdollista toteuttaa kaavamuutoksen osoittama täysimääräinen 

autopaikkamäärä 2 ap / asunto muuttamatta kasvillisuutta tai pidentämättä ajoyhteyk-

siä. Puita ei jouduta kaatamaan. 

Liito-oravareitti, joka kulkee Menninkäisenpolun myötäisesti, ei tule heikkenemään 

kaavamuutoksen myötä. Sen sijaan As. Oy Ketjun jäteaitaus, joka sijaitsee nykyään 

puistoalueella Menninkäisenpolun laidassa, siirretään etelämmäksi korttelialueelle, 

mikä mahdollistaa nykyisen jäteaitauksen alueen muun käytön tulevaisuudessa, esi-

merkiksi puun istuttamisen. Silkkiniityn perusparannuksen yhteydessä puistoalueelle 

istutetut puut parantavat liito-oravayhteyden laatua kasvaessaan täysikokoisiksi. 
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5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettö-

myyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, 

sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia ihmisten elinoloihin, sillä se ei muuta luonnon-

ympäristöä eikä mahdollista uutta rakentamista tai käyttötarkoituksen muutoksia. 

5.5 Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto 

Kaupungille ei aiheudu kaavamuutoksesta ylimääräisiä kustannuksia. Alueelle ei tar-

vita uutta katuverkostoa, kunnallistekniikkaa tai energiahuoltoa. Kaavamuutos mah-

dollistaa osaltaan maalämmön hyödyntämisen asuinkorttelien energiantarpeeseen. 

Kaavataloudellisia vaikutuksia on korttelialueiden muuttamiseen liittyvillä maakau-

poilla, joilla on pieni positiivinen kaavataloudellinen vaikutus. 

5.6 Muut merkittävät vaikutukset 

Asemakaavamuutoksella ei ole muita merkittäviä vaikutuksia. 

Asemakaavan toteutus 

6.1 Rakentamisaikataulu 

Asemakaavan muutos ei mahdollista uutta asuinrakentamista. Maalämpöjärjestelmää 

palveleva lisärakennus voidaan rakentaa kaavan tultua voimaan. Pysäköintipaikkoja 

voidaan toteuttaa tarpeen mukaan kaavan mahdollistamalla tavalla. 

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 

Kaavaa varten ei ole laadittu toteuttamis- tai soveltamisohjeita. 

6.3 Toteutuksen seuranta 

Toteutusta valvoo Espoon kaupungin rakennusvalvonta. 

Suunnittelun vaiheet 

7.1 Suunnittelua koskevat päätökset 

Asemakaavan muutosta on hakenut maanomistaja As. Oy Ketju 22.12.2017. 

Sopimukset 

Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimusta. Kiinteistöjä koskevat sopimukset hoitaa 

tonttiyksikkö. 
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7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

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

villä MRA 30§:n mukaisesti 12.10.2020—10.11.2020. 

OAS:sta ei saatu mielipiteitä. Lausuntoja jättivät Caruna Espoo Oy ja Helsingin seu-

dun ympäristö HSY. Carunan lausunnon pääsisältö oli, ettei kaavamuutoksella ole 

vaikutusta sähkönjakeluun. HSY lausui, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja 

viemärit on rakennettu, ja ettei muutosehdotus edellytä niiden siirtämistä. 

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 

Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä asunto-osakeyhtiö Ketjun kanssa. Yh-

tiön puolesta materiaalia asemakaavavalmisteluun on tuottanut arkkitehti ja asunto-

osakeyhtiön osakas Pekka Vehniäinen. 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta 

on vastannut arkkitehti Aino Kuusimäki yhdessä maisema-arkkitehti Jenny Asantin ja 

liikennesuunnittelija Olli Koivulan kanssa. 

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot 

Asemakaavaratkaisulle ei ole laadittu erilaisia vaihtoehtoja. Kaavamuutoksella suojel-

laan tietyt elementit kaava-alueella, osoitetaan muutoksia korttelirajoihin ja mahdollis-

tetaan pysäköintipaikkojen sijoittaminen. Maalämpöjärjestelmän teknistä laitteistoa 

palveleva rakennus on osoitettu kaavaan ohjeellisena sijaintina, sillä sen toteutuksen 

suunnittelussa ei olla edetty vielä niin pitkälle, että sijaintia voisi varmuudella osoittaa. 

Ohjeellisesta sijainnista voi perustelluista syistä rakennuslupavaiheessa poiketa. 

7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  

Ajankohta  Käsittelytieto  
22.12.2017 Asemakaavan muutoshakemus  
7.10.2020  Kuulutus osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamisesta nähtäville.  
12.10.2020–10.11.2020  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti  
17.3.2021 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy kaavan muutosehdotuksen näh-

täville MRA 27 §:n mukaisesti 

31.3.2021 Kuulutus asemakaavan muutosehdotuksen asettamisesta nähtäville 

6.4.—5.5.2021 Kaavaehdotus nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 
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