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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Koronakulma II 

Asemakaavan muutos 

Toimisto- ja liikennerakennusten korttelialue korttelin 22118 tontilla 2 sekä viereinen 
puistoalue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Rakentaminen jatkaa Kui-
tinmäentietä rajaavaa yhtenäistä kaupunkikuvaa. Katualueiden asemakaavat tarkiste-
taan. 

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 
Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Olarin Kuitinmäessä Friisinkalliontien ja Kuitinmäentien ris-
teyksessä, osoitteessa Koronakatu 2. Suunnittelualueeseen kuuluvat korttelin 22118 
tontti 2 ja viereinen puistoalue sekä ympäröivät katualueet. 

Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Korttelissa 22118 on nykyisellään yksi kolmikerroksinen toimistorakennus, jonka laa-
juus on 3862 k-m2 ja se on rakennettu vuonna 1979. Rakennus on betonirunkoinen ja 
verhottu punatiilellä. Rakennuksessa on puoliksi rinteeseen uppoava kellarikerros. 

Kortteliin on ajoyhteys Koronakadulta, joka on päättyvä tonttikatu. Korttelin pysäköinti 
on sijoitettu maantasoon rakennuksen ympärille osittain tontille ja osittain puistoalu-
eelle. Koronakadun katualueella on sallittu yleistä pysäköintiä. Puistoalue rajautuu 
Kuitinmäentien ja Friisinkalliontien katualueisiin. 

Kortteli maantaso laskee koillisesta lounaaseen ja on Kuitinmäentien ja Friisinkallion 
tien risteyksessä noin 1,3 metriä katutasoa matalammalla. Kaavamuutosalueen reu-
noilla kasvaa kookasta puustoa, kuten koivuja ja mäntyjä. Alue on muutoin pitkälti ra-
kennettu ja asfaltoitu, eikä alueelta ei ole tunnistettu erityisiä luontoarvoja. Suunnitte-
lualueen länsi- ja eteläreunalla on kapea puistoalue, jonka poikki virtaa Tiistilänoja, 
joka toimii tulvareittinä alueella. 

Maanomistus 

Korttelin 22118 tontti 2 on yksityisessä omistuksessa. Puistoalueen ja ympäröivät ka-
tualueet omistaa Espoon kaupunki. 

Kaavoitustilanne 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on osoitettu taaja-
matoimintojen alueeksi ja sen läheisyydessä on keskustatoimintojen alue ja moottori-
väylä. 
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Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. 

Uusimaa-kaavassa 2050 (hyväksytty maakuntavaltuustossa 25.8.2020, ei lainvoimai-
nen) alue on osoitettu pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeksi, taajamatoimintojen ke-
hittämisvyöhykkeeksi ja keskikokoiseksi keskustatoimintojen alueeksi. Sen läheltä 
kulkee maakunnallisesti merkittävä tie. 

 
Kuva: Ote Uusimaa-kaavasta 2050. 

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on osoitettu kehitettäväksi keskusta toiminto-
jen alueeksi (C-K), jolle voi sijoittaa keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, 
toimisto-, palvelu-, koulutus- ja myymälätiloja. Jotta asemakaavahanke täyttäisi yleis-
kaavan tavoitteet, liike- ja toimitilaa tulisi osoittaa vähintään saman verran kuin vierei-
sessä Koronakulman asemakaavassa on vaadittu eli n. 300 k-m2. 
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Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 

Korttelialueella on voimassa Kuitinmäki II 22118 tontti 2 asemakaavan muutos, alue 
322016 (hyväksytty 13.10.1992). Kortteli 22118 on siinä osoitettu liike- ja toimistora-
kennusten korttelialueeksi (K). Tonttitehokkuus on e=1.2 eli n. 3575 k-m2 ja suurin 
sallittu kerrosluku III. Autopaikkoja tulee osoittaa 1 ap/70 k-m2. Rakennuksen ylim-
män kerroksen yläpuolella olevaan tilaan saa rakentaa neuvottelu-, koulutus- ja edus-
tustiloja enintään 420 k-m2 annetun rakennusoikeuden lisäksi. 

Puistoalueella ja Friisinkalliontiellä on voimassa Kuitinmäki II asemakaava, alue 
322000 (hyväksytty 25.8.1976). Asemakaavoissa Friisinkalliontien ali on osoitettu ka-
dun alittava jalankulkukatu. Puisto on osoitettu istutettavaksi puistoalueeksi (PI), jo-
hon on istutettava lehtipuita ja pensaita. 

Koronakadulla on voimassa Kuitinmäki II asemakaava ja asemakaavan muutos, alue 
322100 (hyväksytty 20.8.1980) ja Koronakulma asemakaavan muutos, alue 322021 
(lainvoimainen 10.10.2018). 

Kuitinmäentiellä on voimassa Piispanmäki asemakaava, alue 320200 (hyväksytty 
23.8.1988) ja Piispanmäki asemakaavan muutos, alue 320204 (lainvoimainen 
28.9.2005). Asemakaavassa Kuitinmäentien ali on osoitettu kadun tai liikennealueen 
alittava kevyen liikenteen yhteys 
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Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 1.10.2020 hakenut korttelin 22118 tontin 2 osalta maan-
omistaja ja 26.2.2016 puistoalueen 22P67 osalta Espoon kaupungin tonttiyksikkö. 
Hakijat maksavat kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 

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

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Tavoitteena on muuttaa nykyinen toimistokortteli asuinrakentamiselle ja samalla pa-
rantaa kaupunkitilaa Kuitinmäentien ja Friisinkalliontien varressa. Asemakaava on vii-
meinen pala Kuitinmäentien varteen Piispansillan ja Friisinkalliontien väliin asettu-
vassa kokonaisuudessa. Tavoitteena on katutilan rajaaminen ja kaupunkikuvan yhte-
näistäminen sijoittamalla rakennukset Kuitinmäen vanhasta kaupunkirakenteesta poi-
keten kadun suuntaisesti.  

Kuitinmäentien ja Friisinkalliontien puoleisen kaupunkitilan viihtyisyyteen ja laaduk-
kuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Asuinkerrostalon kivijalkaan toteutetaan liike-
tiloja. Katutilaa kehitetään jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta miellyttävämmäksi.  

Kaavamuutosalueen halki kulkevan Tiistilänojan linjausta on tavoitteena muuttaa si-
ten, että tulvareitti saadaan maaston korottamisen myötä ohjattua pois uuden asuin-
rakentamisen tieltä tai vaihtoehtoisesti se voidaan toteuttaa rakennuksen eteläpuo-
lelle kaupunkikuvallisesti korkealaatuisena rakenteena. Korttelin piha-alueesta on ta-
voitteena rakentaa viihtyisä ja vehreä. Hulevesien hallinnalle varataan riittävästi tilaa.  
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Liikenneratkaisut säilytetään pääosin nykytilanteen mukaisena. Asuinkorttelin ajoneu-
voliikenne osoitetaan tulevaisuudessakin Koronakadulta. Katualueiden rajoja tarken-
netaan siten, että jalankulun ja pyöräilyn reittejä on mahdollista kehittää nykytilan-
teesta. Kuitinmäentielle ja Friisinkalliontielle ei tavoitella nykyisen asemakaavan mu-
kaisia eritasoratkaisuja, vaan katujen ylitykset osoitetaan tasossa toteutuneen nykyti-
lanteen mukaisesti. Yleistä pysäköintiä osoitetaan mahdollisuuksien mukaan katualu-
eelle pysäköintitaskuihin. Suunnittelussa huomioidaan Koronakadun päähän laadittu 
katusuunnitelma, jossa kadun kääntöpaikan yhteyteen on esitetty yleisiä pysäköinti-
paikkoja. 

Kaavamuutos lisää asuinkerrostalojen tonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alu-
eella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. 

Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 

Koronakadun kääntöpaikka, tulvareitti ja viivytyspainanne, WSP Finland Oy, 2020. 

Olarin hulevesiverkoston toiminnallinen selvitys, Pöyry Finland Oy, 2016. 

Suunnitelman kuvaus 

Suunnitelma täydentää Kuitinmäentien pohjoispuolen yhtenäistä katukuvaa. Kortteliin 
suunnitellaan yksi kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo. Kerrostalo sijoitetaan L-
muotoisena lähelle katualuetta Friisinkalliontien ja Kuitinmäentien varrelle. Rakennuk-
sen korkeudet mukailevat aiemmin korttelin itäpuolelle suunniteltuja rakennuksia ja 
rakennuksen länsiosa on itäpäätyä korkeampi. Rakennus noudattaa väreiltään ja ma-
teriaaleiltaan muita kadunvarren rakennuksia. 

Rakennuksen pohjakerrokseen sijoitetaan liiketiloja. Pyöräilyn ja jalankulun alue ka-
dun ja rakennuksen välissä suunnitellaan viihtyisäksi. Tontin maantaso nostetaan lä-
helle katutasoa. 

Piha on suunniteltu pysäköintilaitoksen päälle kannelle, joka sijoittuu noin kaksi met-
riä korkeammalle kuin Koronakatu. Pihan ilme, hulevesien hallintaratkaisu ja tulvarei-
tin toteutus tarkentuvat suunnittelun edetessä. 

Ajoneuvoliikenteen yhteys kortteliin on osoitettu Koronakadun kääntöpaikan yhtey-
destä. Pysäköinti sijoitetaan tontille pihakannen alle ja esteetön kulku kannen päälle 
tapahtuu tontin pohjoisreunalta. Kuitinmäentien ja Friisinkalliontien varteen sijoittuvat 
rakennusmassat suojaavat pihaa liikennemelulta. Kaduilta on suorat jalankulun yh-
teydet asuinrakennuksiin. 

Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on noin 7 200 k-m2, josta liiketilaa 330 k-m2. 
Olemassa oleva toimistorakennus puretaan. 

Asemakaavan muutoksesta laaditaan korttelisuunnitelma, jota tarkennetaan suunnit-
telun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
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Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat kortteli 22118 ja sen lähiympäristö. 

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. 

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 
23.11.2020 – 22.12.2020. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 22.12.2020 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 
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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 (Koronakulma II, 
322024). 

1.1 Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 
muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 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 §). 

Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa 
lausunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 
ilman lautakunnan käsittelyä. 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 
Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. 

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. 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
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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 verkkosivustolla www.espoo.fi/asemakaavoi-
tuskohteet. Aineistoon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalve-
lussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Tuuli Hietamäki, puh. 040 639 3085 

Katariina Peltola, maisemasuunnittelu, puh. 043 825 5200 

Salla Mäkelä, liikennesuunnittelu, puh. 046 877 3001 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 9.11.2020 

Torsti Hokkanen 

Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja 

 

  

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

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat selvitykset ja suunnitelmat. 

Korttelisuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy, luonnos 12.10.2020 

Suunnitelmaa havainnollistavia kuvia. 

 
Aksonometria, Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy, 12.10.2020 
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Asemapiirustus, Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy, 12.10.2020 
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