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1. Tiivistelmä 

1.1. Alueen nykytila 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6600 neliömetriä, josta asuinpientaloaluetta 4804 

neliömetriä ja lähivirkistysaluetta noin 1800 neliömetriä. Alueella on kaksi pientalo-

tonttia, joissa molemmilla on yksi yksiasuntoinen asuinrakennus. Asuinrakennusten 

yhteenlaskettu kerrosala on 663 kerrosneliömetriä (k-m2) ja yhteensä käyttämätöntä 

rakennusoikeutta on 538 kerrosneliömetriä. Lisärakennusoikeutta alueella on yh-

teensä 240 kerrosneliömetriä, josta on käytetty 72 kerrosneliömetriä. Nykytilassaan 

tonttien rakentamattomat osat ovat vehreitä ja melko puustoisia, tonteilla kasvaa mm. 

vaahteraa, lehmusta ja makedonianmäntyä. 

Alueen maasto laskee loivasti luoteeseen, Länsiväylän ja Gräsanojan suuntaan. Alue 

on osittain Gräsanojan tulva-aluetta ja tieliikenteen melualuetta.  Länsiväylän liikenne 

ylittää alueella valtioneuvoston päätöksen mukaisen asumiselle asetetun melutason 

päivällä ulkona. Ilman laadun suhteen alue sopii asumiselle. 

Telaniitynpuisto on puustoinen ja luonnonmukaisen kaltainen, alueen läpi kulkee kä-

velyn ja pyöräilyn reitti. 

1.2. Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Asemakaavan muutoksessa tonttien rakennusoikeuden määrä säilyy nykyisenä eli on 

noin 1 201 k-m2, joka vastaa tonttitehokkuuslukua e=0,25. Alueen kerrosluku on kaksi 

(II). Muutoksen tavoitteena on poistaa suunnittelualueelta  asuntojen lukumäärää 

koskeva määräys, jonka mukaan alueelle saa rakentaa ainoastaan yhden paritalon 

rakennusalaa kohden. 

Suunnitelmassa tonttien pääkäyttötarkoitukseksi esitetään asuinpientalojen kortteli-

aluetta (AP), joka mahdollistaa erillisten pientalojen, kytkettyjen pientalojen ja rivitalo-

jen rakentamisen alueelle. 

Lähivirkistysalue (Telaniitynpuisto) on pinta-alaltaan noin 1 800 m2.  Alue säilyy lähi-

virkistysalueena ja sille  osoitetaan ekologinen yhteys liito-oravien elinalueiden välillä 

(eko-1). 

 

1.3. Suunnittelun vaiheet 

Alueen maanomistajat ovat hakenut asemakaavan muuttamista hakemuksella 

6.4.2018. 

Alueelle laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.-18.5.2020.  
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1.4. Suunnittelutilanne 

Alueella on voimassa 1975 vahvistunut Haukilahden asemakaava, jossa alue on 

osoitettu enintään kaskikerroksisten omakotirakennusten korttelialue. Kullekin raken-

nusalalle saa rakentaa enintään yhden paritalon. 

Rakennusoikeus on enintään 25 % tontin pinta-alasta. Rakennusoikeuden  lisäksi ra-

kennusalalle saa rakentaa yhden 1-kerroksisen talousrakennuksen enintään 20 % 

sallitusta rakennusoikeudesta. Asuinrakennusten korkeus saa olla enintään 8 m. 

Autopaikkoja on rakennettava 2 asuntoa kohti. 

1.4.1. Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Alue on tieliikenteen melualueella. Suunnitelmassa annetaan määräykset liikenteen 

melun torjumiseksi. Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten muodosta-

maan melukatveeseen siten, että valtioneuvon asettamat ulko-oleskelualuiden melu-

tason ohjearvot eivät ylity, myös oleskeluun tarkoitetut parvekkeet ja terassit  tulee 

suojata liikenteen melulta.  

Ilman laadun suhteen suunnittelualue sijaitsee Helsingin seudun ympäristöpalvelut -

kuntayhtymä (HSY) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittelemien asu-

miselle osoitettua suositus etäisyyttä kauempana.  Länsiväylän liikennemäärä suun-

nittelualueen kohdalla on nykytilanteessa noin 55 300 ajon/vrk ja ennustetilanteessa 

vuonna 2040 noin 62 700 ajon/vrk. Asumiselle esitetty suositusetäisyys alueilla, jossa 

on 70 000 ajoneuvoa/vuorokausi on 140 metriä ajoradan reunasta, suunnittelualu-

eelle matka Länsiväylän lähimmästä ajoradan reunasta on noin 160. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Suunnitelmalla parannetaan luontoarvojen toteutumista esittämällä Telaniitynpuiston 

alue ekologiseksi yhteydeksi liito-oravien elinalueiden välillä. 

Muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. 

1.4.2. Maakuntakaava 

Voimassa olevat: 

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 25.8.2020 kolmella eri päätöksellä Uusi-

maakaavan 2050. Helsingin hallinto-oikeus kielsi välipäätöksellään 22.1.2021 val-

tuuston hyväksymispäätösten täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perus-

teella. 

24.9.2021 Uusimaa-kaava 2050 tuli pääosin voimaan eli niiltä osin kuin valitukset hy-

lättiin hallinto-oikeudessa. Aiemmista maakuntakaavoista jäi voimaan Natura 2000 -
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alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin liittyviä merkintöjä. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi. 

Uusimaa kaavan kaavamääräyksestä osan, joka koski vähittäiskaupan suuryksiköi-

den koon alarajoja muualla kuin pääkaupunkiseudulla sijaitsevilla taajamatoimintojen 

kehittämisvyöhykkeillä. 4. vaihemaakuntakaavasta jäi voimaan kaavan tuulivoimarat-

kaisu. 

Ote Uusimaa-kaava 2050 

 

Uusimaa-kaavassa 2050 alue on Pääkaupunkiseudun ydinvyöhykettä. 

1.4.3. Yleiskaava 

Voimassa olevat: 

Espoon eteläosien yleiskaava 

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

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

vuonna 2010. 

Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta. 
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Nyt laadittu Asemakaavan muutos on Espoon eteläosin yleiskaavan mukainen. 

1.4.4. Asemakaava 

Alueella on voimassa Haukilahti -niminen asemakaava, alue 230900. Voimassaoleva 

asemakaava on saanut lainvoiman 1975. 

Alue on asemakaavassa: 

Enintään kaskikerroksisten omakotirakennusten korttelialue. Kullekin rakennusalalle 

saa rakentaa enintään yhden paritalon. 

Rakennusoikeus on enintään 25 % tontin pinta-alasta. Rakennusoikeuden  lisäksi ra-

kennusalalle saa rakentaa yhden 1-kerroksisen talousrakennuksen enintään 20 % 

sallitusta rakennusoikeudesta. Asuinrakennusten korkeus saa olla enintään 8 m. 

Autopaikkoja on rakennettava 2/asunto. 

Telaniitynpuisto on virkistysaluetta. 

Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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1.4.5. Rakennusjärjestys 

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

kennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

1.4.6. Tonttijako 

Kaava-alueelle  on laadittu tonttijako. 

1.4.7. Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 

1.4.8. Muut suunnitelmat ja päätökset 

Alueella vaikuttaa sekä hulevesi- että meritulva. Mallinnusten mukaan Gräsanoja tul-

vii Telaniityn alueelle kerran sadassa vuodessa korkoon +1,9. 

Rakentamisessa tulee huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioituna määri-

telty meritulvakorko +2,8. 

Gräsanojan tulvasuojelusuunnitelma (Sitowise 2017). 
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1.4.9. Pohjakartta 

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen laatima 

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

1.5. Selvitys alueesta 

1.5.1. Alueen yleiskuvaus 

Alue sijaitsee Telaniityn pientaloalueen luoteisosassa. Alueen maasto laskee loivasti 

luoteeseen, Länsiväylän ja Gräsanojan suuntaan. Alue on osittain Gräsanojan tulva-

aluetta ja tieliikenteen melualuetta.  

Suunnittelualueella on kaksi erillispientaloa. Läntinen, Telaniitynkujan puoleinen, ra-

kennus on 1970 luvulta ja itäisempi, Telamäentien reunassa, vuonna 1999 raken-

nettu. Rakennukset pihapiireineen kattava noin puolet tonttien pinta-alasta ja loppu-

osa tonteista on vehreää, runsaspuustoista aluetta. 

1.5.2. Maanomistus 

Pientalotontit ovat yksityisomistuksessa ja Telaniitynpuisto on Espoon seurakuntayh-

tymän omistamaa aluetta. 

1.5.3. Rakennettu ympäristö 

Maankäyttö 

Alueesta länteen, noin 300 m päässä, on Gräsonoja ja alue rajoittuu luoteessa Grä-

sanojan tulvaniittyyn. Etelästä itään on Telaniityn ja Telamäen pientaloaluetta. 

Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Alueella ei ole työpaikkoja eikä elinkeinotoimintaa. Ale tukeutuu viereisten alueiden  

palveluihin.  

Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualueen ympäristö on I-II kerroksisia omakoti- ja rivitaloaluetta. 

Kaupunki-/taajamakuva 

Alue on kaupunkikuvaltaan kylämäistä vehreää aluetta. 

Liikenne 

Suunnittelualue sijaitsee Länsiväylän eteläpuolella Haukilahdensolmun ja Matinsol-

mun eritasoliittymien välissä. 
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Lähin kokoojakatu on Hauenkalliontie, josta on ajoyhteys alueelle Telamäentien 

kautta. Hauenkalliontie on katuluokitukseltaan alueellinen kokoojakatu. 

Länsiväylän liikennemäärä suunnittelualueen kohdalla on nykytilanteessa noin 55 

300 ajon/vrk ja ennustetilanteessa vuonna 2040 noin 62 700 ajon/vrk. 

Ajoneuvoliikenne 

Tontille 4 on nykytilanteessa liittymä Telamäentieltä ja tontille 3 Telaniitynkujalta. 
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Jalankulku ja pyöräily 

Länsiväylän eteläpuolella kulkee pyöräilyn tavoiteverkon mukainen laatureitti Länsi-

baana, jolle on yhteydet Telamäentien päästä sekä puistoreittejä pitkin. 

 

Hauenkalliontien eteläpuolella kulkee yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn yhteys. 

Telamäentien itäreunassa kulkee jalkakäytävä. Pyöräily sijoittuu tonttikaduilla ajora-

dalle. 
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Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

 Ajoyhteydet alueelle ovat Telamäentieltä ja Telaniitynkujalta. Pysäköinti on tonteilla. 

Julkinen liikenne/Joukkoliikenne 

Suunnittelualue sijaitsee noin 650 metrin etäisyydellä Niittykummun metroasemasta. 

Länsiväylän estevaikutuksen takia kävelyreitin pituus metroasemalle on kuitenkin 

noin 1,3 km. Kävelyreitti Matinkylän metroasemalle on noin 1,5 km. 

Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat Hauenkalliontiellä noin 350 metrin etäisyydellä. Py-

säkeillä liikennöi nykytilanteessa linjat 111 ja 112. 

Palvelut 

Noin 300 m suunnittelualueesta itään on Haukilahden yläkoulu. Lähimmät kaupalliset 

palvelut ovat Haukilahden keskustassa noin kilometri suunnittelualueesta itään. 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Alue kuuluun kunnallisteknisen teknisen rakentamisen piiriin. Katualueet ovat kau-

pungin omistuksessa ja alueelle on rakennettu veisi- ja jätevesi johdot sekä kauko-

lämpö. 

1.5.4. Luonnonolosuhteet 

Nykytilassaan tonttien rakentamattomat osat ovat vehreitä ja melko puustoisia, ton-

teilla kasvaa mm. vaahteraa, lehmusta ja makedonianmäntyä. Kaavan yhteydessä on 

teetetty liito-oravaselvitys (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2017) ja sen päivitys 

(Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2021). Selvitysten mukaan kaava-alueella ei ole 

merkittäviä luontoarvoja eikä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai 

elinympäristöä. Telaniitynpuisto on puustoinen ja luonnonmukaisen kaltainen, alueen 

läpi kulkee kävelyn ja pyöräilyn reitti. Telaniitynpuiston lähvirkistysalueella kulkee 

myös liito-oravien yhteysreitti, jota tonttien puolen puusto osaltaan tukee. 

Alueen maasto laskee loivasti luoteeseen, Länsiväylän ja Gräsanojan suuntaan. 

Alueen maaperä on itäosasta normaalisti rakennettavaa ja länsiosasta vaikeasti ra-

kennettavaa pehmeikköä. Länsiosassa on potentiaalisia happamia sulfaattimaita ja 

tulvavaara-aluetta. 

1.5.5. Suojelukohteet 

Alueella ei ole suojelukohteita. Liito-oravien latvusyhteydet on huomioitu kaavaratkai-

sussa. 

1.5.6. Ympäristön häiriötekijät 

Länsiväylän  liikenteestä aiheutuu alueella meluhaittaa.  
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2. Asemakaavan tavoitteet 

2.1. Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Muutoksella lisätään pientalorakentamista alueelle. 

2.2. Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet 

Muutoksessa alueen rakennusoikeuden määrä pysyy voimassa olevan asemakaavan 

mukaisena. Suunnitelman mukaan alueella voidaan rakentaa enintään kaksikerroksi-

sia erillispientaloja, paritaloja ja rivitaloa. Uudet rakennukset tulee sijoittaa niin, että 

oleskelualueet ja leikkipaikat jäävät melukatveeseen, samoin mahdolliset parvekkeet 

ja terassit tulee suojata melulta. Rakentamiseen käytettävät alueet on rajattu, siten 

etteivät ne sijoitu potentiaalisen sulfaattimaan alueelle eivätkä tulvariskialueelle. Naa-

pureihin rajoittuvat tontinosat tulee istuttaa ja mahdollisimman suuri osa tontista tulee 

säilyttää puustoisena. Muutoksella mahdollistetaan asuntojen lisärakentaminen alu-

eella ja samalla säilyttämään alueen luonne vehreänä pientaloalueena. 

2.3. Osallisten tavoitteet 

Asukasmielipiteet: 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kaksi mielipidettä. Mieliteissä ei vas-

tusteta uutta rakentamista, mutta toivotaan alueen säilyvän vehreän pientaloalueena. 

3. Asemakaavan kuvaus 

3.1. Yleisperustelu ja kuvaus 

Hankkeella saadaan uusia pientalotontteja alueelle. 

3.2. Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 6600 neliömetriä. 

Asuntorakentamisen kerrosala on 1201 kerrosneliömetriä ja lisärakennusoikeus 240 

kerrosneliömetriä. 

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus  ei muutu. 

3.3. Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

3.3.1. Maankäyttö 

Korttelialueet 

Alue on osa pientalokorttelia 14002.  
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Alueelle saa rakentaa enintään kaksikerroksisia erillispientaloja, kytkettyjä pientaloja 

ja rivitaloja. Rakennusoikeus määräytyy tonttitehokkuusluvun e=0,25 mukaan. Ra-

kennusoikeuden lisäksi alueelle saa rakentaa asuntojenkäyttöön tulevia autonsäily-

tys-, varasto- ja yhteistiloja enintään 20 % kaavaan merkitystä rakennusoikeudesta. 

Tontin 4 koillisreunalla on olemassa olevia maanalaisia johtoja varten johtovaraus, 

johtovarausalueelle ei saa sijoittaa kiinteitä eikä raskaita rakenteita eikä istuttaa puita 

tai pensaita. Vesihuoltolinjojen sijainti ja huollettavuus suojaetäisyyksineen tulee huo-

mioida rakennusten ja muiden toimintojen sijoittelussa suunnittelualueelle. 

Autopaikkoja on rakennettava erillistalolle vähintään 2 autopaikkaa asuntoa kohti, kyt-

ketyille pientaloille ja rivitaloille yksi autopaikka rakennusoikeuden 70 kerrosneliömet-

riä kohden kuitenkin vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti. Tontin kolme autopai-

koille on kaavassa varattu autojen säilytyspaikan rakennusale. Rakennusala on lä-

hellä mahdollista sulfidisaviesiintymää, joka tulee huomioida ennen rakentamisen 

aloittamista.  

Korttelialue on Länsiväylän melualueella. Leikki- ja oleskelualueet on sijoitettava ra-

kennusten muodostamaan melukatveeseen, ja oleskeluun tarkoitetut parvekkeet ja 

terassit on suojattava melunkannalta tarkoituksenmukaisesti. Viherhuoneiden päivä-

aikainen melutaso saa olla enintään 45 dB. 

Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava meluntorjuntasuunnitelmalla, että 

asunnoille, terasseille sekä leikki- ja oleskelualueille kaavamääräyksissä asetetut 

melun ohjearvot eivät ylity. 

 

Tonttien välisille reunavyöhykkeille on osoitettu puin ja pensain istutettavia alueen 

osia kunkin tontin näkymien rajaamiseksi ja viihtyisyyden takaamiseksi. Lähivirkistys-

alueen puolella tonttien laidat on osoitettu alueen osiksi, joiden puustoinen luonne tu-

lee säilyttää ja puusto suojata työmaa-aikana.  

Piha-alueilla rakentamattomat tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- tai oleske-

lualueina, on istutettava.  Olemassa olevaa täysikasvuista puustoa tulee piha-alueella 

säilyttää mahdollisuuksien mukaan. 

 

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella kaavamää-

räysten mukaisesti. 

Rakentamisessa tulee huomioida tulvariski. Korkeustason + 3,0 alapuolelle ei tule si-

joittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita ilman asianmukaista vesieristystä. 

Mahdolliset sulfidisaviesiintymät tulee huomioida ennen rakentamisen aloittamista. 

Maamassat tulee käsitellä niin, ettei happamia valumavesiä joudu vesistöihin. Lisätie-

toja valvovalta ympäristöviranomaiselta. 
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Virkistysalueet 

Lähivirkistysalue (Telaniitynpuisto) säilyy lähivirkistysalueena ja sille osoitetaan eko-

loginen yhteystarve liito-oravien elinalueiden välillä (eko-1). Alueen puustoa tulee hoi-

taa ja uudistaa siten, että alueen läpi säilyy puustoinen latvusyhteys. 

 

Telaniitynpuistossa on useita maanalaisia johtoja, johtovarausalueelle ei saa sijoittaa 

kiinteitä eikä raskaita rakenteita eikä istuttaa puita tai pensaita. Vesihuoltolinjojen 

sijainti ja huollettavuus suojaetäisyyksineen tulee huomioida rakennusten ja muiden 

toimintojen sijoittelussa suunnittelualueelle. 

 

Koska täydentävät puustoistutukset eivät ole ainakaan tällä hetkellä mahdollisia puis-

toalueelle, on tärkeää tukea liito-oravayhteyttä säilyttämällä ja istuttamalla puustoa 

myös tonttien puolella. Myös alueelle tehdyssä liito-oravaselvityksessä suositellaan 

mahdollisuuksien mukaan säilyttämään ainakin jotkut tontin ja kävelytien rajalla ole-

vista suuremmista puista. Liito-oravayhteyttä tukevaa puustoa edellytetäänkin siis 

säilytettäväksi myös tonttien puolella. 

 

3.3.2. Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Alue liittyy liikenneverkkoon Telamäentien ja Telaniitynkujan kautta. Uusien pientalo-

jen aiheuttama vähäinen liikenteen lisäys jakaantuu näille kahdelle kadulle. 

Jalankulku ja pyöräily 

Kaavamuutos ei vaikuta jalankulun ja pyöräilyn järjestämiseen alueella. 

Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Ajoyhteydet alueelle ovat Telamäentieltä ja Telaniitynkujalta. Pysäköinti tapahtuu ton-

teilla. 

Lähimmät olemassa olevat yleisen pysäköinnin paikat sijaitsevat Telamäentien var-

ressa kaavamuutosalueen kohdalla. Lisäksi Telaniityntien varressa sijaitsee toteutta-

maton yleisen pysäköinnin alue. Telamäentien varteen on mahdollista lisätä yleisiä 

pysäköintipaikkoja. Kaupunkitekniikan keskus vastaa yleisten pysäköintipaikkojen to-

teutuksesta.  
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Kuva: Yleinen pysäköinti alueella 

Julkinen liikenne/Joukkoliikenne 

Kaavamuutoksella ei ole suoranaisia muutoksia joukkoliikenteen järjestämiseen alu-

eella. Alueiden tiivistyminen kuitenkin osaltaan mahdollistaa nykyisen joukkoliiken-

teen palvelutason säilymisen sekä voi mahdollistaa joukkoliikenneyhteyksien kehitty-

misen tulevaisuudessa. 

3.3.3. Palvelut 

Alue tukeutuu ympäristön palveluihin. 

3.3.4. Yhdyskuntatekninen huolto 

Alue on liitettävissä olemassa olevaan kunnallistekniikkaan.  

3.3.5. Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Ale on pääosin normaalisti rakennettavaa. 



 

  18 (21) 
   
   
   
   
   

 

 

Rakentamiseen osoitetut alueet ovat normaalisti rakennettavaa aluetta, rakennetta-

vuusluokkaa 2. 

n  

Tontin kolme  länsiosassa, rakennusalan ulkopuolella saattaa esiintyä happamia  

1. luokan sulfidisavia. 

 

Alue on osittain potentiaalista sulfidisavien esiintymisaluetta. Mahdolliset sulfi-

disaviesiintymät tulee huomioida ennen rakentamisen aloittamista ja maamassat tu-

lee käsitellä siten, ettei happamia valumavesiä joudu vesistöihin. 

3.3.6. Kaavan mukainen luonnonympäristö 

Kaavamuutoksen myötä korttelialue säilyy puustoisena, vehreänä pientaloalueena. 

Tonttien välisille reunavyöhykkeille on osoitettu puin ja pensain istutettavia alueen 

osia kunkin tontin näkymien rajaamiseksi ja viihtyisyyden takaamiseksi. Lähivirkistys-

alueen puolella tonttien laidat on osoitettu alueen osiksi, joiden puustoinen luonne tu-

lee säilyttää ja puusto suojata työmaa-aikana. On myös määrätty, että mahdollisim-

man suuri osa tonteista tulee säilyttää puustoisena, maisemallisesti arvokkaat puut 

tulee säilyttää ja rakennusluvan yhteydessä tulee esittää puustokartoitus.  
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Lähivirkistysalue säilyy ennallaan, liito-oravien yhteysreitti osoitetaan kaavamerkin-

nöin. Alueelle osoitetaan ekologinen yhteystarve liito-oravien elinalueiden välillä (eko-

1). Alueen puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että alueen läpi säilyy puustoinen 

latvusyhteys. 

 

3.4. Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Alueella ei ole suojelukohteita. Liito-oravan latvusyhteys on huomioitu. 

  

3.5. Ympäristön häiriötekijät  

Länsiväylän liikenne aiheuttaa meluhaittaa alueelle.  

3.6. Nimistö 

Kaavamuutoksessa ei esitetä muutoksia alueen nimistöön. 

4. Asemakaavaratkaisun vaikutukset  

Asemakaavan muutoksen vaikutukset ovat vähäisiä.  

4.1. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Ratkaisulla ei ole merkittävää vaikutusta rakennettuun ympäristöön.  

4.2. Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Asuntojen lisääminen alueelle lisää vähäisesti ajoneuvoliikennettä alueella. 

4.3. Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Kaavaratkaisun myötä nykytilassaan heikon liito-oravayhteyden säilyminen turvataan. 

Jonkin verran puustoa joudutaan kaatamaan rakentamisen alta ja alueen tonttien 

yleisluonne muuttuu kaavan mukaisen rakentamisen myötä jäsennellymmäksi ja kau-

punkimaisemmaksi. Uudisrakentamisen vaikutukset luontoon ja maisemaan ovat kui-

tenkin vähäiset.  

 

4.4. Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettö-

myyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, 

sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) 

Muutoksen meluntorjuntaa koskevilla määräyksillä on positiivinen vaikutus myös lä-

hiympäristön melutilanteeseen. 



 

  20 (21) 
   
   
   
   
   

 

 

4.5. Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto 

Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta energiahuoltoon. 

5. Asemakaavan toteutus 

5.1. Rakentamisaikataulu 

Rakentamisaikataulusta vastaa alueen maanomistaja. 

5.2. Toteutuksen seuranta 

Toteutuksen seuranta kuuluu rakennusvalvontakeskukselle.  

6. Suunnittelun vaiheet 

6.1. Suunnittelua koskevat päätökset 

Suunnittelualueelle ei ole tehty erillisiä päätöksiä. 

Sopimukset 

Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimusta. 

6.2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

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

villä MRA 30§:n mukaisesti 04.05.2020 - 18.05.2020. 

6.3. Suunnittelu  

Suunnittelu 

Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä alueen maanomistajan ja maanomis-

tajan konsultin kanssa. 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta 

on vastannut asemakaavasuunnittelija Liisa Rouhiainen. Suunniteluun ovat osallistu-

neet maisema-arkkitehti Anja Karhula, suunnitteluinsinööri Hannu Granberg ja vas-

taava suunnitteluavustaja Markku Hyvärinen. 

6.4. Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  

- Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

06.04.2020 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma olin nähtävillä maankäyttö- ja rakennusase-

tuksen (MRA) 30 §:n mukaisesti 04.05.2020 - 18.05.2020. 

- Kaupunkisuunnittelualautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 3.2.2021 

- Kaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 § mukaisesti 22.2.-23.3.2021 
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- Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen muutoksin 

24.11.2021. 
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