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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Olarinluoma 

Asemakaavan muutos 

Muutoksella tuetaan Olarinluoman työpaikka- ja teollisuusalueen toimintaedellytyksiä 

alueella.  Kaavamuutoksella laajennetaan alueen käyttötarkoitusta. 

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskartalla. 

  

Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla.
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Olarinluoman työpaikka-alueen pohjoisosassa. Alue sijoittuu 

Kehä II ja Olarinluomanpuiston väliselle alueelle, rajoittuen pohjoisessa Mankkaan-

laaksontiehen. Suunnittelualue on kahdessa osassa, osoitteissa Luomannotko 3, 

Olarinluoma 17 ja 19. Alue sijaitsee Olarinluoma -nimisen kadun molemmin puolin.  

Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne  

Olarinluoman työpaikka-alue on 1970-luvulla rakennettua teollisuus- ja varastoalu-

etta. Alue on asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialu-

eeksi. Myöhemmin alueen luonne on muuttunut erilaisten tilaa vaativien tarvikkeiden 

varastoinnin ja kaupan alueeksi.  Alueella on mm. rakennustarvikkeiden myymälöitä 

ja autokauppoja.  Alue on kaupunkikuvallisesti tyypillistä teollisuuden ja varastoinnin 

aluetta, mataline suurine yksi-kaksi kerroksisine halleineen, joita ympäröivät laajat 

autopaikka-alueet. Alueen pääkatu on Olarinluoma, sen itä- ja länsipuolella on yhdis-

tetty jalkakäytävä sekä pyörätie. Kulku alueelle on Luomannotkon kautta. Luomannot-

kon eteläpuolella jalkakäytävä ja pohjoispuolella yhdistetty jalankulku- sekä pyörätie. 

Alueen itäpuolella virtaa tulvaherkkä kaupunkipuro Gräsanoja, joka on paikallisesti 

arvokas luontokohde ja ekologinen yhteys. Gräsanojan vartta pitkin kulkee myös tär-

keä virkistysyhteys, joka jatkuu etelään aina merenrantaan saakka. 

Alue on maaperältään vaikeasti rakennettavaa.  Potentiaalisten happamien sulfaatti-

maiden esiintyminen alueella erittäin todennäköistä.  

Suunnittelualue ei kaupunkikuvallisesti poikkea muusta Olarinluoman alueesta. Suun-

nittelualueella on toimistorakennus ja kaksi autokauppaa, huoltoasema ja korjaamo. 

Kiinteistöt osoitteissa Luomannotko 3 ja Olarinluoma 19 ovat yksityisomistuksessa, 

kaupunki omistaa kiinteistön osoitteessa Olarinluoma 17 ja suunnittelualueen vierei-

set kadut ja puistoalueet. 

Kaavoitustilanne 

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

matoimintojen alueeksi. 
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Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta.

 

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu työpaikka-alueeksi. 

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta.

 

Korttelin 22007 tonteilla 4 ja 5 on voimassa Olarinluoman asemakaavan muutos  

(lainvoimainen  17.08.1994). Kortteli on siinä osoitettu liike- ja toimistorakennusten 

korttelialueeksi (K). Korttelin 2006 tontilla 4 on voimassa Olarinluoman asemakaava 

(lainvoimainen 06.06.1975) Tontti on siinä osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten 

korttelialueeksi (T1). 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue  

Kulloinkin rakennettavasta teollisuus ja varastorakennusten kerrosalasta saa käyttää 

liike- , toimisto- ja sosiaalitiloihin enintään 30 %. Korttelialuetta ei kuitenkaan saa 

käyttää terveydenhuoltolain 47 §:ssä tarkoitettuja elintarvikkeiden myyntiin osoitettuja 

liikehuoneistoja varten. Alueelle saa rakentaa asuntoja ainoastaan kiinteistönhoidon 
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kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Autopaikkoja on rakennettava teolli-

suusalueelle vähintään yksi kahta työntekijää kohti sekä lisäksi riittävä määrä paik-

koja pitkiä ajoneuvoja varten.  Rakennuksen ala saa olla korkeintaan 45 % tontin 

pinta-alasta. Rakentamatta jäävät tontinosat on istutettava. 

 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta.

 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta ovat 05.10.2020 hakeneet alueen maanomistajat. Hakijat 

maksavat kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 

Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL 91 b §). Maankäyttösopimus-

neuvottelut hoitaa tonttiyksikkö. 

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Tavoitteena on säilyttää Olarinluoma työpaikka-alueena ja mahdollistaa tilaa vievien 

tuotteiden kaupat alueella. Kaavamuutoksella ei tulla sallimaan alueelle päivittäista-

varakappoja. Korttelin 22007 tontit 4 ja 5 on otettu mukaan suunnitelmaan alueen 

tonttijaon muuttamiseksi sekä rakennusalojen ja -oikeuden uudelleen järjestämiseksi. 

Kaavamuutoksella ei puututa alueen rakennusoikeuden määrään. 

Korttelin 22006 tontille 4 alueelle on vuonna 2004 myönnetty poikkeamispäätös ja ra-

kennuslupa, jolla on muutettu alueen käyttötarkoitusta 6575 k-m2 osalta liikeraken-

nukseksi (automyymäläksi toimistotiloineen). Kaupunkisuunnittelulautakunta myönsi 

haetun käyttötarkoituksen muutoksen paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan 

käyttöön. Alueelle on vireillä poikkeamispäätös (49-2020-1962) autokaupan sijoittumi-

nen alueelle. 
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Suunnittelussa tullaan huomioimaan Gräsanojanpuiston yleissuunnitelma (2016) ja 

Koivumankkaantien korotussuunnitelma (osa Gräsanojan tulvasuojelua) sekä Niitty-

kummun alueen liito-oravaselvitys, joka valmistuu 2021. 

Suunnitelman kuvaus 

Suunnitelmassa muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen käyttötar-

koitusta niin että sinne voidaan sijoittaa toimisto-, liike- ja tuotantotiloja. Alustavan 

suunnitelman mukaa korttelin 22006 tontilla 4 oleva vanha toimisto-osa puretaan ja 

sen tilalle rakennetaan automyymälä ja -korjaamo.  Korttelin 22007 alueelle voimassa 

olevan asemakaavan mukainen sitova tonttijako poistetaan ja rakennusoikeuden si-

joittuminen alueelle tutkitaan uudelleen. Alueen rakennusoikeuden määrään ei esitetä 

muutoksia. 

Asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan suunnitte-

lun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat korttelit 22006 ja 22007 lähiympäristöineen. 

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutok-

sen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskuntaraken-

teeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, 

luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. 

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. 
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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 

22.2. – 8.3.2021. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 8.3.2021 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 

PL 1,  

02070 ESPOON KAUPUNKI 

tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 

Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Olarinluoma, 321525). 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 

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

punkisuunnittelulautakunnassa keväällä 2021. Kaavaehdotus on tämän jälkeen  näh-

tävillä 14 päivän ajan,  jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. Muistu-

tuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa kuulutuk-

sessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla ta-

valla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lausunnot 

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.  

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
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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. 

Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Liisa Rouhiainen puh. 043 825 5218 

Jenny Asanti, maisemasuunnittelu, puh. 043 824 4837 

Hannu Granberg, liikennesuunnittelu, puh.043 825 1176 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 8.2.2021 

Torsti Hokkanen 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 

 

  

http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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Kuvia valmisteluaineistosta 

Suunnitelmaa havainnollistavia kuvia.  

Korttelin 22006 tontin 4 asemapiirros. 

 

Korttelin 22006 tontin 4 havainnekuva. 

 

 

Korttelin 22007 tonttien 4 ja 5 asemapiirros. 
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Korttelin 22007 tonttien 4 ja 5 havainnekuva. 
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