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  Alue 213307 

Laakakivi-Laajalahti, eteläinen 
Asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
 

Asemakaavalla tutkitaan Pohjois-Tapiolassa sijaitsevan kerrostalokorttelin 
rakennusoikeuden nostamista. Tavoitteena on mahdollistaa nykyisten alueel-
la olevien huonokuntoisten rakennusten purkaminen ja uusien rakentaminen 
siten, että alue saatetaan ympäröiviä alueita vastaavaan rakentamistehokkuu-
teen. Rakentamisen korkoja tutkitaan siten, ympäröivien asuinalueiden puolil-
la rakentamisen korkeus sovitetaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja 
Kehä I:n puolella rakentaminen on hieman korkeampaa.  
 

 
Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 
 
 
 

 
Kuva: alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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  LÄHTÖKOHDAT 

 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Tapiolan kaupun-
ginosassa. Se rajautuu idässä Kehä I:een ja sen 
myötäisesti kulkevaan kevyenliikenteenväylään. Muil-
ta osin suunnittelualue rajautuu pientaloalueeseen. 
Länsipuolella on Metsäpirtintie, jolta suunnittelualu-
eellekin on käynti. Eteläpuolella kulkee kevyenliiken-
teenväylä, joka yhdistää Kehä I:tä myötäilevän pää-
yhteyden pientaloalueen katuverkkoon. 
Kaavamuutosalue sisältää alustavasti kerrostalotontin 
ja suojaviheralueen osan, joka on kaavamuutoksen 
hakijan omistuksessa. Varsinaisen kaavanmuutoksen 
aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 
 
Suunnittelualue sijoittuu Etelä-Laajalahteen aivan 
Kehä I:n viereen melko valmiiksi rakennetulle pienta-
loalueelle. Rakennuskanta on suunnittelualueella 
pääosin 1960- ja 70-luvuilta ja ympäröivillä alueilla 
1990- ja 2000-luvuilta. Palvelut sijoittuvat pääosin 
Pohjois-Tapiolaan noin 1 kilometrin päähän ja Tapio-
lan keskukseen noin 1,5 kilometrin päähän. Lähin 
koulu on noin 800 metrin, päiväkoti 600 metrin ja 
kauppa 700 metrin etäisyydellä. 
 
Alueen nykytilanne 
Alue on nykyisin kerrostalotonttia ja osin suojaviher-
aluetta. Tontilla sijaitsee aiemmin lapsikylänä toiminut 
kylämäiseksi suunniteltu rakennuskokonaisuus. Se 
koostuu alun perin 1960- ja 70-luvuilla rakennetuista 
rakennuksista ja myöhemmistä lisäyksistä 1970-luvun 
lopulla sekä 2000-luvulla. 
 
Vanhimmat kolme rakennusta ovat Elissa Aallon 
suunnittelemia rivitaloja ja valmistuneet 1966-1970. 
Niillä on kulttuurihistoriallista arvoa lapsikyläaatteen 
toiminnan kuvastajina ja ne ovat valtakunnallisesti 
merkittäviä esimerkkejä Elissa Aallon tuotannosta. 
Vuonna 1970 valmistui myös lapsikylän yhteistalo, 
jota on kuitenkin laajennetty 2005 ja sen alkuperäiset 
arkkitehtoniset arvot ovat siksi heikentyneet jonkin 
verran. Rakennuksen on lupapiirustusten mukaan 
suunnitellut V. G. Linnapuomi. Korttelin rakennusko-
konaisuutta on täydennetty 1977 valmistuneella ele-
menttitalolla ja edelleen 2005 valmistuneella Ark’ 
Aboan suunnittelemalla luhtitalolla. Kummallakaan ei 
ole merkittävää kulttuurihistoriallista arvoa. (Espoon 
kaupunginmuseo)  
 
Edellisessä kappaleessa esitellyt arvokkaiksi koetut 
rakennukset ovat kuitenkin teetetyn kuntotutkimuksen 
mukaan erittäin huonossa kunnossa ja niiden remon-
toimiseksi rakennuksia jouduttaisiin purkamaan lähes 
kaikilta osin runkorakenteita lukuun ottamatta. 
 
Lapsikylän pihapiirissä on rakennusten lisäksi muun 
muassa kaksi pelikenttää, pihakatos, oleskelupihaa ja 
leikkialueita. Yleisvaikutelma on puistomaisen vehreä. 
Alueen pohjois- ja itälaidoilla osin suojaviheralueella 
kasvaa puustoa, joka teetetyn luontolausunnon mu-

kaan soveltuu liito-oravalle jossain määrin. Liito-
oravasta tehtiin papanahavainto selvitysalueen luo-
teisreunasta. Alueella ei kuitenkaan sijaitse luonto-
lausunnon mukaan liito-oravan elinaluetta, sillä siellä 
ei ole riittävästi lajille soveltuvaa puustoa, eikä kolo-
puita. Lähimmät liito-oravalle hyvin soveltuvat alueet 
ovat 200 metrin päässä länsipuolella. Alueen van-
himmissa rakennuksissa saattaa olla lepakoiden ke-
sällä käyttämiä päiväpiiloja, joten luontolausunnossa 
suositellaan niiden mahdollista purkamista lepakoiden 
esiintymisajan ulkopuolella loka-huhtikuussa (1.10. – 
30.4.) Luontolausunnon mukaan alue ei sovellu mer-
kittävälle lajistolle tai arvokkaille lajeille. 
 
Suojaviheralueella on pohjois-eteläsuuntainen kevy-
enliikenteen yhteys, joka on merkitty pyöräilyn tavoi-
teverkossa vuodelle 2050 baanaksi parannettavaksi 
yhteydeksi. 
 
Maanomistus 
Kortteli 16044 sekä suunnittelualueeseen kuuluva 
osa sen itäpuolella olevasta suojaviheralueesta (EV) 
on SOS-Lapsikyläsäätiö sr:n omistuksessa. Ympäröi-
vät katualueet, kevyenliikenteenväylät ja lopun suoja-
viheralueesta omistaa Espoon kaupunki. 
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) ) sekä hyväksytyissä vaihemaakunta-
kaavoissa alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle 
moottoriväylän viereen. Kohde on tiivistettävän alu-
een laidalla ja sen viereen on merkitty kehitettävä 
joukkoliikenteen poikittainen yhteysväli. Joukkoliiken-
neyhteys on tarkoitus toteuttaa Raide-Jokerilla, joka 
on tarkemmassa tarkastelussa suunniteltu kulkemaan 
kaava-alueen kohdalla Kehä I:n toisella puolella. Alu-
een pohjoispuolella on maakaasun runkoputki ja itä-
puolella Kehä I:n toisella puolella Laajalahden lintu-
vesi -niminen Natura 2000 -alue. 
 

 
Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. Suun-
nittelualueen sijainti osoitettu punaisella renkaalla. 
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  Espoon eteläosien yleiskaavassa (kunnanvaltuusto 

2008) alue on varattu pääkäyttötarkoitukseltaan ny-
kyisellään säilyväksi asuntoalueeksi (A). Alueen itä-
puolella on kaksiajoratainen päätie (Kehä I) ja pää-
voimansiirtolinja, joiden toisella puolella sijaitsee 
olennaisesti muuttuva virkistysalue. Vähän matkan 
päässä alueen pohjoispuolella kulkee maakaasulinja. 
 
 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Suunnittelualueen 
sijainti osoitettu punaisella renkaalla. 
 

 
 
Alueella on voimassa kaksi eri asemakaavaa: ker-
rostalokorttelialueella (AK) 213300 Laakakivi-
Laajalahti eteläinen (lainvoimainen 19.12.1990) ja 
suojaviheralueella (EV) 221800 Lahdenpohja (lain-
voimainen 08.05.2019).  
 
Kortteli 16044 on osoitettu asemakaavassa asuinker-
rostalojen korttelialueeksi (AK), jonka kerrosluku on II 
ja tehokkuusluku e=0,40. Autopaikkoja tulee rakentaa 
vähintään 1 asuinkerrosalan 200 neliömetriä kohti. 
Kaavassa annetun kerrosalan ja kerrosluvun lisäksi 
saadaan rakennuksen kellarikerrokseen tai 1. kerrok-
seen rakentaa lastentarha-, kerhohuone-, myymälä- 
ja toimistotiloja korkeintaan 6 % kunkin tontin kerros-
alasta. Korttelin reunoille on osoitettu istutettava alu-
een osa. Lounaiskulmaan on osoitettu muuntaja-alue 

(vm). Rakennusalan pohjois-, itä- ja etelälaidoille on 
annettu määräys, jonka puoleisten rakennuksen ulko-
seinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääne-
neristävyyden liikennemelua vastaan on oltava vähin-
tään 32 dB(A). Korttelialueen poikki on merkitty itä-
länsisuuntainen maanalaista johtoa varten varattu 
alueen osa, jossa kulkee muun muassa jätevesivie-
märi ja vesijohto. 
 
Suojaviheralueella kulkee pohjois-eteläsuuntainen 
kevyenliikenteenyhteys. Sinne on osoitettu asema-
kaavassa yhteydet asuinalueelta suunnittelualueena 
olevan korttelin pohjois- ja eteläpuolilta. Eteläpuolella 
oleva yhteys on toteutettu. 
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen alusta-
va rajaus on esitetty punaisella katkoviivalla. 
 
 
Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 26.10.2017 hakenut kaa-
vamuutosalueen maanomistaja. Hakija maksaa kaa-
vanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
 
Sopimukset 
Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL 
91b §). Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa tontti-
yksikkö. 
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  MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 

 
Tavoitteet 
Tavoitteena on mahdollistaa alueen tehokkaampi 
käyttö asumiseen. Alue on tällä hetkellä rakennettu 
selvästi ympäristöään väljemmäksi ja tiivistäminen on 
perusteltua. Alueesta halutaan saada kuitenkin mah-
dollisimman vehreän ja väljän oloinen siten, että se 
sopeutuu ympäröivään rakentamiseen mahdollisim-
man hyvin. 
 
Tontilla olevat rakennukset ovat kuntotutkimuksen 
perusteella sen verran huonossa kunnossa, että nii-
den säilyttäminen vaatisi suuria purku- ja korjaustöitä, 
joten suunnitelmissa on niiden purkaminen. Tavoit-
teena uudelle rakentamiselle on kylämäinen, ympä-
röivään rakentamiseen tyylillisesti ja mittakaavallisesti 
sopeutuva rakenne ja korttelin sisällä yhtenäinen 
ilme. 
 
Rakentamisella vaimennetaan Kehä I:ltä kantautuvaa 
liikennemelua siten, että piha-alueista saadaan muo-
dostettua melutasoltaan asetukset täyttävät ja viih-
tyisät. Hulevesien käsittelyssä huomiota on tarkoituk-
sena kiinnittää myös laadulliseen hallintaan lähellä 
olevan Natura 2000 -alueen vuoksi. Alustavissa 
suunnitelmissa on otettu huomioon alueen läpi kulke-
va kunnallistekniikka. 
 
Kaavanmuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saa-
vutettavuuden alueella valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukai-
sesti. 
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Kaavaan ei liity muita suunnitelmia. 
 
Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset 
Kaavaan ei liity aiempia päätöksiä. Maanomistaja on 
käynyt kiinteistön kehittämisestä ennen kaavamuu-
toksen vireilletuloa neuvotteluita kaupunkisuunnittelu-
keskuksen, rakennusvalvonnan ja Espoon kaupun-
ginmuseon kanssa. Neuvotteluissa on todettu, että 
aluetta on syytä kehittää asemakaavan muutoksella. 
 
Suunnitelman kuvaus 
Alustavan suunnitelman mukaan suunnittelualueelle 
rakennetaan noin kymmenen rakennuksen kylämäi-
sesti sommiteltu ryhmä, joka sisältää noin 190 asun-
toa. Nykyisen korttelialueen koko on noin 15 600 m2. 
Kaavamuutoksen hakijan omistaman suojaviheralu-
een koko on 1 360 m2. Yhteensä rakennusoikeutta 
suunnitelmassa on 10 000 k-m2. Siten tonttitehokkuu-
deksi saadaan noin e = 0,60 - 0,65 riippuen siitä osoi-
tetaanko EV-aluetta korttelialueeksi vai ei. 

 
Rakentaminen sijoittuu alueen länsilaidalle, joka si-
jaitsee kauempana melua tuottavasta ja ilmanlaatua 
heikentävästä Kehä I:stä. Itälaidalle sijoitetaan pysä-
köintiä. Rakennukset on suunniteltu 2-4-kerroksisiksi 
siten, että nelikerroksiset rakennukset sijoittuvat Kehä 
I:n puolelle ja kaksikerroksiset länsilaidalle olevan 
asutuksen suuntaan. Siten rakennuksilla saadaan 
suojattua piha-aluetta melulta ja uusi rakentaminen 
sopeutuu olemassa olevaan mittakaavaan. Samalla 
vältetään pihojen varjostumista sijoittamalla pihat 
matalampien rakennusten viereen. Olevaa kasvilli-
suutta pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mu-
kaan. Kasvillisuus auttaa vähäisessä määrin myös 
ilmanlaadun parantamisessa. 
 
Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 
 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavanmuutoksesta laaditaan viitesuunnitel-
ma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaavakartta 
laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Vaikutusten arviointi 
Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä 
arvioidaan asemakaavan muutoksen merkittävimmät 
vaikutukset.  Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, 
liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, luon-
toon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdys-
kuntatalouteen. Tärkeimmät vaikutukset esitetään 
kaavaselostuksessa.  Vaikutusalueena ovat kortteli 
16044 ja sen lähiympäristö. Vaikutusarvioinnissa 
hyödynnetään aikaisempia alueen kaavoituksen yh-
teydessä tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa tehdään 
lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukai-
sin menetelmin. Olemassa olevia selvityksiä ovat 
mm.: 

• Lausunto ja tutkimusselostus, vaurioituneet 
rakenteet, Tapiolan SOS-lapsikylä, Konsultti-
toimisto Kolona Oy, 2017 

• Rakennushistoriaselvitys, SOS-lapsikylä Ta-
piola, Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy, 2016 

• Metsäpirtintie 19 luontolausunto, Luontotieto 
Keiron Oy, 2018 

• Kaupunginmuseon arvio Metsäpirtintie 19 ra-
kennusten kulttuurihistoriallisista arvoista, 
Espoon kaupunginmuseo, 2017 

• Meluselvitys – SOS Lapsikylä, Espoo, Heli-
mäki Akustikot Oy, 2015 

 



 
 
 

Laakakivi-Laajalahti, eteläinen asemakaavan muutos, alue 213307 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

s. 5 / 9 
 
 

 
  OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

 
Osalliset 
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden 
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, 
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut 
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi 
viranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteis-
työ järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin 
neuvotteluin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 
tavat. 
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 
Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.6.2019–
20.8.2019. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 
20.8.2019 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupun-
gin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai 
sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi.  Kirjaamon 
käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse.  
Kaavan nimi ja aluenumero (Laakakivi-Laajalahti, 
eteläinen, 213307) on mainittava.  
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään Tapio-
lan asukaspuistossa (Louhenkuja 4, 02130 Espoo) 
tiistaina 6.8.2019 kello 17.30-19.30. Suunnittelijat 
ovat paikalla kello 17.30 alkaen. 
 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja 
selvitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena 
on, että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakun-
nassa syksyllä 2019. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 
julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on 
mahdollisuus jättää muistutus. Muistutus tulee toi-
mittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-
tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvai-
heessa pyydetään tarvittavat lausunnot 
viranomaisilta.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin vastineet 
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il- 

moittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotukseen 
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville (MRA 32 §). Jos kaavaehdotuksesta ei ole 
tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa lau-
sunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee 
kaupunginhallituksen käsittelyyn ilman lautakunnan 
käsittelyä. 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväk-
symisestä päättää kaupunginhallitus. Hyväksy-
mispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin 
hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla 
www.espoo.fi/kaavakuulutukset.  
 
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja sen nähtävilläolon aikana mahdollisesti 
pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös 
kaupungin ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvud-
stadsbladetissa. Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja 
lähinaapuruston maanomistajia sekä asukasyhdistyk-
siä. 
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin verkkosivuilla www.espoo.fi/kaavakuulutukset ja 
niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan 
nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet osoitteen-
sa. (MRL 67 §, MRA 94 §).  
 
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivus-
tolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineis-
toon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen 
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) 
ja Espoon asiointipisteissä. 
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Toni Saastamoinen, p. 040 520 8272 
Minna-Maija Sillanpää (maisemasuunnittelu), p. 040 
642 7847 
Olli Koivula (liikennesuunnittelu), p. 046 877 3003 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 
 
Espoossa, 27.5.2019 
 
Torsti Hokkanen 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat: 
- SOS-Lapsikylä – Tontinkäyttöluonnos. Lundén Architecture Company. 19.6.2018. 

 

 
Alueen identiteettiä on tutkittu maastokäynnillä ja paikan päältä otetuilla valokuvilla. 
 
 

 
Melunsuojauksen ja riittävän hyvän ilmanlaadun saavuttamisen periaate. Rakentaminen sijoitetaan riittävän kauas Kehä I:stä. Pysäköinti 
sijoitetaan Kehä I:n puolelle alueelle, jolle rakentaminen ei ole huonon ilmanlaadun vuoksi mahdollista. Rakentamisella muodostetaan 
riittävän yhtenäinen melueste. Melulta suojautumista tutkitaan vielä erikseen kaavatyön osana. 
  



 
 
 

Laakakivi-Laajalahti, eteläinen asemakaavan muutos, alue 213307 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

s. 7 / 9 
 
 

 
  

 
Rakentamisen massoittelussa on pyritty väljän oloiseen kylämäiseen ratkaisuun, joka sopeutuisi pientalo- ja rivitalovaltaiseen ympäris-
töön. 
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Näkymäkuvin on tutkittu muun muassa erilaisia kattomuotoja.  
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Katunäkymä Metsäpirtintieltä. 
 
 

 
Näkymä suunnitelman yhteispihalta. 
 


