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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Kongsberginpuisto 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa päiväkodin rakentaminen Es-

poonlahden keskusta-alueelle sekä turvata liito-oravan suojelu ja hulevesien hallinta 

alueella. 

 

Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 

 

Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Espoonlahdessa Tähystäjänkadun, Ulappakadun ja Länsi-

väylän välisellä alueella. 

Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Alue on nykyisin lounaisosaltaan Länsimetron työmaa-aluetta. Kivenlahdentien poh-

joispuolinen suunnittelualueen osa eli kapea Kuohurinteen puiston alue on harva-

puustoista Länsiväylän reunavyöhykettä. Alueen läpi osoitettua ohjeellista reittiä ei 

ole toteutettu. Suunnittelualueen keskiosa on Kivenlahdentien katualuetta. Kivenlah-

dentiehen rajautuva Kongsberginpuiston pohjoisosa taas on luonteeltaan rakennettua 

puistoaluetta, johon on toteutettu kaksi Espoonlahden alueen tulvahuippuja tasaavaa 

hulevesipainannetta ja jonka halki kulkee alueellinen tulvareitti sekä useita ulkoilureit-

tejä. Suunnittelualueen kaakkoislaidan osa Kongsberginpuistosta on melko luonnon-

mukaisen kaltaista sekametsäaluetta.  

Maanomistus 

Alue on Espoon kaupungin omistuksessa. 

Kaavoitustilanne 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on osoitettu kes-

kustatoimintojen alueeksi. Alueen läpi kulkevaksi on osoitettu liikennetunneli. 

 

Kuva: Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä. (Alustavan suunnittelualueen likimääräi-

nen sijainti ympyröity keltaisella katkoviivalla.) 
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Vireillä olevassa Uusimaa-kaava 2050:ssa asemakaavan muutosalue lukeutuu aluee-

seen, joka on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Kyseiselle keskustatoimintojen 

alueelle on osoitettu joukkoliikenteen vaihtopaikka ja sen poikki kulkevaksi on osoi-

tettu metro. Uusimaa -kaava 2050 ei ole vielä lainvoimainen. 

 

Kuva: Ote vireillä olevasta Uusimaa-kaava 2050:stä. (Alustavan suunnittelualueen likimääräinen 

sijainti ympyröity keltaisella katkoviivalla.) 

 

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu pääosaltaan C-K -merkinnällä kes-

kustatoimintojen alueeksi, jolle saa osoittaa keskustaan soveltuvaa asumista sekä 

hallinto-, toimisto-, palvelu-, koulutus- ja myymälätiloja. Alueelle voidaan sijoittaa vä-

hittäiskaupan suuryksikkö Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän ja Espoonlahden kes-

kuksiin. Kyseinen keskustatoimintojen alue kattaa pääosan suunnittelualueesta, kat-

taen se keski-, länsi- ja pohjoisosan. Espoon eteläosien yleiskaavassa alueen koillis-

osa ja kaakkoisreuna on varattu V -merkinnällä virkistysalueeksi. Suunnittelualueen 

pohjoisosan poikki kulkevaksi on osoitettu yksiajoratainen päätie, pääkatu tai alueelli-

nen kokoojakatu. 
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Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. (Alustavan suunnittelualueen sijainti osoitettuna keltaisella 

katkoviivalla.) 

 

Alueella on voimassa Espoonlahden keskus II, asemakaava ja asemakaavan muu-

tos, alue 410700, (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.8.1989, vahvistettu sisämi-

nisteriössä 23.12.1991, lainvoimainen 19.2.1992). Kortteli 34342 on siinä osoitettu 

YY-k -merkinnällä kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi ja va-

rattu kunnan tarpeisiin. Kyseisessä kaavassa korttelialueen rakennusoikeus on ilmoi-

tettu kerrosalan suhteena tontin pinta-alaan eli tehokkuuslukuna. Korttelialueen te-

hokkuusluvuksi on osoitettu e=0.6. Kyseisessä kaavassa (l30%) -merkinnällä kerros-

alasta 30 prosenttia edellytetään käytettävän liiketiloja varten. Korttelialueen suurim-

maksi sallituksi kerrosalaksi on osoitettu II -merkinnällä kaksi kerrosta. Korttelialueelle 

on osoitettu p II ma -merkinnällä maanalainen autonsäilytyspaikan rakennusala. Kort-

telialueen rakentaminen on osoitettu rakennettavaksi Tähystäjäkatua reunustavaan 

korttelialueen laitaan kiinni. Tähystäjänkadun ja Ulappakadun risteysaluetta reunusta-

vaan korttelialueen kulmaan on osoitettu kohta, jolta ei saa järjestää ajoneuvoliitty-

mää. 

Korttelia 34342 pohjois- ja itäpuolelta reunustava alue on edellä mainitussa kaavassa 

osoitettu VP -merkinnällä puistoksi. Alueelle on w -merkinnällä osoitettu ohjeellinen 

vesialue, ohjeellisesti jalankululle ja pyöräilylle varttuja alueen osia sekä länsilaitaan 

vm -merkinnällä muuntamon rakennusala. Suunnittelualueen osa, joka sijaitsee Ki-

venlahdentien pohjoispuolella, on osoitettu VP -merkinnällä puistoksi edellä maini-

tussa kaavassa. 

Suunnittelualueen koilliskulma osoitettu VP -merkinnällä puistoksi suunnittelualueen 

osalla voimassa olevassa Espoonlahden keskus IV, asemakaava ja 
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asemakaavanmuutoksessa, alue 412400, (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 

22.11.1999, vahvistettu ympäristöministeriössä 23.11.2000, lainvoimainen 

12.9.2001). 

Suunnittelualueella sijaitsee Kivenlahdentie, joka on osoitettu katualueeksi Espoon-

lahden keskus III, asemakaava ja asemakaavan muutoksessa, alue 410800, (Hyväk-

sytty kaupunginvaltuustossa 25.4.1998, vahvistettu ympäristöministeriössä 26.8.1998 

ja lainvoimainen 11.9.1998). Kyseiselle katualueelle on osoitettu myös y -merkinnällä 

ohjeellinen liikennealueen ylittävä jalankulku ja pyöräily. 

Suunnittelualueen koillisosalla ja kaakkoisosalla on voimassa myös Matinkylä-Kiven-

lahti metrotunneli maanalainen asemakaava, alue 940100 (Hyväksytty kaupunginval-

tuustossa 10.6.2013, lainvoimainen 7.8.2013). Suunnittelualueen koillisosalle on 

osoitettu ma-ajo-1/p -merkinnällä ja kaakkoisosalle on ma-ajo-2/p -merkinnällä alu-

een osa, johon saa sijoittaa ajoluiskan louhinta-, työ-, huoltotunneliin. Ajoluiskan ra-

kenteissa ja materiaaleissa edellytetään pyrittävän melua vaimentaviin ratkaisuihin. 

Suunnittelualueen koillisosalla luku 10.25 ja kaakkoisosalla luku 16.25 osoittaa liki-

määräisen korkeusaseman, josta ajoluiska laskee maanalaisiin tiloihin 

 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. (Alustavan suunnittelualueen sijainti osoitettuna keltaisella katkovii-

valla.) 

 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 18.2.2021 hakenut korttelin 34342 maanomistaja Espoon 

kaupunki. Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
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Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Espoonlahden alueen asukasmäärän ja varhaiskasvatusikäisten lasten määrän en-

nustetaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on 

mahdollistaa päiväkodin sijoittuminen hyvien liikenneyhteyksien varrelle, Espoonlah-

den keskusta-alueelle. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa päiväkodin sijoittu-

minen kortteliin 34342, kyseisen käyttötarkoituksen tarpeen mukaan laajentaa kortte-

lia ja mahdollistaa siihen noin 4000 kerroneliömetriä rakentamista. Asemakaavan 

muutoksen tavoitteena on myös turvata liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka 

sekä vahvistaa liito-oravan kulkureittejä alueella. Suunnittelussa huomioidaan myös 

kaupunkikuvalliset arvot, hulevesien hallinta sekä alueelliset tulvareitit.  

Alueeseen liittyvät selvitykset 

Suunnittelualueesta on teetetty luontolausunto ja liito-oravaselvitys (Luontotieto 

Keiron Oy 2020). Selvitys kattoi suunnittelualueen ja sitä laajennettiin myös varsinai-

sen selvitysalueen kaakkoispuolelle liito-oravalle soveltuviksi todetuille metsäisille 

alueille. 

 

Kuva: Ote liito-oravaselvityksestä: Liito-oravahavainnot vuonna 2020. (Luontotieto Keiron Oy 2020)  
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Suunnittelualueesta on teetetty meluselvitys (FCG 4.11.2020). Meluselvityksessä on 

selvitetty alueen melutilannetta sekä millaisia melunsuojaustoimenpiteitä päiväkodin 

sijoittamiseksi alueelle tarvitaan. 

Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 

25.01.2021 Espoon valtuusto on hyväksynyt Espoonlahden päiväkoti 2:n hankesuun-

nitelman. 

Suunnitelman kuvaus 

Alueelle on laadittu alustavia viitesuunnitelmavaihtoehtoja, jotka mahdollistaisivat 14- 

ryhmäisen päiväkodin toiminnan alueella, joka sijaitsee Ulappakadun, Tähystäjänka-

dun ja Kongsberginpuiston välisellä alueella. Suunnittelussa otetaan huomioon liito-

oravan ydinalue, liito-oravayhteydet, hulevesien hallinta sekä alueelliset tulvareitit. 

Alustavissa viitesuunnitelmavaihtoehdoissa rakennus sijoittuu suunnittelualueen lou-

naisosaan ja sen piha-alue rakennuksen itäpuolelle. Viitesuunnitelmavaihtoehdoista 

toisessa on esitetty pohjaltaan L-muotoista rakennusta ja toisessa pohjamuodostaan 

suorakaiteista rakennusta. Molemmissa viitesuunnitelmavaihtoehdoissa esitetty ra-

kennus on kaksi kerroksinen. Näin molemmissa vaihtoehdoissa rakennus muodostaa 

piha-alueelle suojaa liikennemelulta. Rakennuksen muodostaman melusuojauksen 

lisäksi piha-aluetta on suunniteltu suojattavan melulta meluestein. Alustavissa viite-

suunnitelmavaihtoehdoissa päiväkodin piha-alue on jaettu isojen lasten ja pienten 

lasten osiin. 

Alustavissa viitesuunnitelmissa rakennuksen toiminnan edellyttämät pysäköintipaikat 

ja huoltoalueet sijoittuvat rakennuksen ja Tähystäjänkadun katualueen väliselle alu-

eelle. Ajoyhteys kortteliin on alustavissa viitesuunnitelmissa järjestetty Tähystäjänka-

dulta. 

Viitesuunnitelmavaihtoehdoissa esitettyjen vaihtoehtojen rakentamisen määräksi on 

arvioitu kerroneliömetreinä noin 3300-3600 kerrosneliömetriä. 

Päiväkodin alustavan suunnittelun yhteydessä on tunnistettu mahdollinen tarve kort-

telin 34342 alueella ja sen lähiympäristössä sijaitsevien kaapeleiden, viemärien ja 

johtojen siirrolle. 

Alustavat viitesuunnitelmavaihtoehdot kohdistuvat kortteliin 34342. Asemakaavan 

muutoksen merkittävimmät vaikutukset on arvioitu kohdistuvan kyseiseen kortteliin ja 

sen lähialueisiin. Ennalta arvioiden asemakaavan muutosalueen muilla osilla muutok-

set nyky-ympäristöön ovat vähäisemmät, ja ne kohdistuvat liito-oravien suojeluun ja 

hulevesien hallinnan turvaamiseen. 

Asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan suunnitte-

lun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 
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Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat kortteli 34342 ja sen lähiympäristö. 

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan 

muutoksen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskun-

tarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämi-

seen, luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. 

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa 

tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Osalliset 

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallinta-

oikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 

lisäksi viranomaiset. 

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 

Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi-

sella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys osallisten 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vai-

kutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 

tavat. 

Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §) 

Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluai-

neistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukä-

teen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto  on nähtävillä 

8.3.2021 – 7.4.2021. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 7.4.2021 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 

PL 1,  

02070 ESPOON KAUPUNKI 
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tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 

Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Kongsberginpuisto, 

410706). 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 

muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-

punkisuunnittelulautakunnassa loppukeväällä 2021. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 

nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. 

Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa 

kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-

tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lau-

sunnot viranomaisilta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistu-

tukset ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen kaupungin vastineet lähetetään kunkin muistu-

tuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotuk-

seen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista ilmoitetaan kau-

pungin verkkosivuilla.  

Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen nähtävilläolon 

aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös kaupungin 

ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 

Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomistajia sekä asukasyh-

distyksiä ja asukasfoorumia. 

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja niille, jotka 

ovat hyväksymispäätöksen kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja sa-

malla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §). 

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolta. Aineistoon voi tutustua 

myös teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Ota-

niemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Lauri Kolttola, puh. 040 6704920 

Anja Karhula, maisemasuunnittelu, puh. 046 8773742 

Hannu Granberg, liikennesuunnittelu, puh. 043 8251176 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

 

 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 22.2.2021 

__Torsti Hokkanen__________________________________ 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 
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Kuvia valmisteluaineistosta 

Suunnitelmavaihtoehtoja havainnollistavia kuvia FCG:n laatimasta Espoonlahden päi-

väkoti 2 / viitesuunnitelmista. 

 

Kuva: Päiväkodin viitesuunnitelmavaihtoehto L14-2, niin sanotusti L:n muotoinen rakennus. (Kuva ei ole 

mittakaavassa) 
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Kuva: Päiväkodin viitesuunnitelmavaihtoehto S14-2, niin sanotusti suorakaiteen muotoinen rakennus. 

(Kuva ei ole mittakaavassa) 
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