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1 TIIVISTELMÄ  

1.1 Alueen nykytila 

Kaava-alue sijoittuu Länsiväylän eteläpuolelle Westendin kaupunginosaan. 
 
Lähialue on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa. Suunnittelualue sijaitsee ete-
lästä ja lounaasta katsottuna painaumassa. Ympäröivän maaston korkeuserot 
vaihtelevat suunnittelualueeseen nähden 3-10 metriä. Kaava-alueen pohjois-
puolella olevat tontit ovat samalla tavalla painaumassa. 
 
Suunnittelualueen tontilla 13057/4 on kolme vuonna 1974 valmistunutta neli-
kerroksista asuinkerrostaloa, joissa on kolme asuinkerrosta sekä maanpäälli-
nen kellari. Tontilla 13057/5 on pysäköintialue.  
 
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja idässä samankorkuisten asuinkerrosta-
lojen piha-alueisiin, etelässä Munkkiluodonkujaan ja lännessä Westendin-
tiehen.  
 
Lähiympäristön rakennusten kerrosten lukumäärä vaihtelee yhdestä viiteen 
kerrokseen.   
 

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Kaavamuutoksen tavoitteena on täydennysrakentaa asuinkerrostalojen kortteli-
aluetta ja tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta alueen ominaispiirteet 
huomioiden. Westendin alue on ominaispiirteiltään vaihtelevaa kerros- ja pien-
talojen aluetta, jossa vehreys on näkyvässä asemassa.  
 
Kaava-alue koostuu asuinkerrostalojen korttelialueen osasta (AK). Korttelialu-
eelle saa rakentaa kaksi enintään viisikerroksista (V) asuinkerrostaloa. Asuin-
kerrostalojen kerrosten lukumäärän tulee olla Westendintien puolelta enintään 
neljä (IV).  
 
Korttelialueelle osoitetaan puin ja pensain istutettavia alueen osia sekä säilytet-
täviä puita. 
 
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 1,1 ha ja kokonaiskerrosala on 8050 k-m2..  
Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 3350 k-m2.. 

1.3 Suunnittelun vaiheet 

Taloyhtiö jätti hakemuksen asemakaavan muutoksesta helmikuussa 2016. 
Asukkaille ilmoitettiin vireilletulosta 10.12.2018 päivätyllä tiedotteella. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.1.-5.2.2019. Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 19.6.2019 ja oli uudelleen nähtävillä 24.6.-
20.8.2019. 
 

2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Suunnittelutilanne  

 

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1. huhti-
kuuta 2018. Valtioneuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017. 

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti 
merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toimin-
nassa. 

Tavoitteiden uudistamisella pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. 
Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen: toimivat yhdyskunnat ja 
kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen 
elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
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sekä uusitumiskykyinen energiahuolto. Asemakaavan muutosta koskevat seu-
raavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perus-
tuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyö-
dyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle 
sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotan-
nolle. Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntake-
hitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla 
kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

 
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 
Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien 
hallinta varmistetaan muutoin. 

 
Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteu-
tumista. 

 

2.1.2 Maakuntakaava  

Voimassa olevat: 
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää 
kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 
vuonna 2007. 
 
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa. 
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviai-
neshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja termi-
naalit sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksellä lainvoiman vuonna 2012. 
 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan 
maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-
maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oi-
keuden päätöksellä lainvoiman keväällä 2016. 

   
Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmässä kaava-alue on osoitettu 
taajamatoimintojen alueeksi. Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä 
soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä niihin liittyvien palveluiden ja toimintojen 
alueena. 
 

 
Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä. (lähde: Uudenmaan liiton kartta-
palvelu 2019 © Uudenmaan liitto, Maanmittaus-laitos). 



  7 (17) 
 
 

 

Vireillä oleva:  
Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, 
jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava 
korvaa nyt voimassa olevat Uudenmaan ja entisen Itä-Uudenmaan alueen 
maakuntakaavat. Uusimaa-kaavan luonnos oli julkisesti nähtävillä 
8.10.−9.11.2018. 
 

2.1.3 Yleiskaava  

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaa-
ran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai 
lainvoiman vuonna 2010. Kaava-alue on osoitettu siinä asuntoalueeksi. Kaava-
alueen läheisyydessä sijaitsee Westendin pientaloalue, joka on merkitty yleis-
kaavassa kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi (pystyraidoitus).   
 

 
Ote epävirallisesta Espoon yleiskaavayhdistelmästä. © Espoon kaupunki.   
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2.1.4 Asemakaava  

Alueella on voimassa Westendin asemakaava (vahvistettu 5.2.1981). Kortteli 
13057 on osoitettu siinä asuinkerrostalojen korttelialueeksi, joka on rakennet-
tava yhtenäisen suunnitelman mukaan (AK3). AK3-korttelialueella on rakennet-
tava 1 autopaikka / 85 k-m2, kuitenkin vähintään 1 autopaikka / asunto. Kortteli-
alueelle on rakennettava yhtenäistä leikki- ja oleskelualuetta vähintään 10 m2  

asuntoa kohti. Korttelialueelle saa rakentaa kerrosalan lisäksi 400 m2:n suurui-
sen tilan lastentarhaa, nuorison kerhotilaa yms. varten. Kortteliin saa rakentaa 
rakennusoikeuden lisäksi työtiloja 200 m2. Tontille 4 on osoitettu rakennusoi-
keutta 4600 k-m2. Rakennusten kerrosten lukumäärä on kolme. Tontti 5 on 
osoitettu pysäköimispaikaksi. 
 

 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta. © Espoon kaupunki. 

2.1.5 Rakennusjärjestys  

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). 
Rakennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

2.1.6 Tonttijako 

Asemakaava-alueelle ei ole laadittu sitovaa tonttijakoa. 

2.1.7 Rakennuskiellot  
Asemakaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 

2.1.8 Muut suunnitelmat ja päätökset 

Westendintien varteen kaava-alueesta pohjoiseen entisen liikekeskuksen tilalle 
on suunnitteilla uusi asuin- ja liikerakennusten korttelialue. Kaava sai lainvoi-
man tammikuussa 2019. 

2.1.9 Pohjakartta 

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen 
laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset.  
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2.2 Selvitys alueesta  

2.2.1 Alueen yleiskuvaus  

Kaava-alue sijaitsee Westendin kaupunginosassa Westendintien ja Munkkiluo-
donkujan kulmauksessa.  Asuinkerrostalojen korttelialue Westendintien varrella 
koostuu puna- ja keltatiilisistä 3-4-kerroksisista asuinkerrostaloista. Korttelin 
pohjois- ja eteläpäädyissä on pysäköintialueet. Kaava-alue sijoittuu korttelin 
eteläosaan. Kaavamuutos koskee korttelin 13057 tontteja 4 ja 5. Tontilla 
13057/4 sijaitsee kolme vuonna 1974 rakennettua nelikerroksista punatiilistä 
asuinkerrostaloa, jossa on kolme asuinkerrosta ja lisäksi maanpäällinen kellari. 
Tontilla 13057/5 sijaitsee pysäköintialue. Suurin osa tontin nykyisistä autopai-
koista on katettuja autopaikkoja.  
 
Lähialue on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa. Suunnittelualue sijaitsee ete-
lästä ja lounaasta katsottuna painaumassa. Ympäröivän maaston korkeuserot 
vaihtelevat suunnittelualueeseen nähden 3-10 metriä. Kaava-alueen pohjois-
puolella olevat tontit ovat samalla tavalla painaumassa. 

2.2.2 Maanomistus 

Kaava-alue on asunto-osakeyhtiön omistuksessa. Ympäröivät katualueet omis-
taa Espoon kaupunki. 
 

 
Ote maanomistuskartasta. © Espoon kaupunki. 

 

2.2.3 Rakennettu ympäristö  

Maankäyttö 

Lähiympäristö on pääasiassa rakennettua pientalojen ja kerrostalojen aluetta. 
Westendin asuinalueen keskellä sijaitsee Westendinpuisto. Rannat ovat suu-
rimmaksi osaksi tonttimaata, mutta myös yleisiä alueita löytyy rannasta. 

Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Koko Westendin alueella asuu reilu 3 000 asukasta. Noin neljännes asukkaista 
on alle 18-vuotiaita, noin puolet työssäkäyviä 19-64-vuotiaita ja neljännes yli 
65-vuotiaita. Westendin alueella on suhteessa vähemmän työssäkäyviä 19-64-
vuotiaita verrattuna koko Kanta-Tapiolan alueeseen. 

Alue on pääasiassa asuinaluetta, jossa sijaitsee koulu ja päiväkoteja. Westen-
din liikekeskuksessa on palveluita. 

Yhdyskuntarakenne  

Kaava-alue sijoittuu Länsiväylän eteläpuolelle Westendin asuinalueelle. Tapio-
lan keskus sijaitsee linnuntietä vajaan 2 kilometrin päässä ja Matinkylän keskus 
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vajaan 3 kilometrin päässä. Julkinen merenranta sijaitsee alle 400 metrin 
päässä kaava-alueesta. Westendinpuisto on vajaan 300 metrin päässä. 

Kaupunkikuva 

Alue on kaupunkikuvaltaan vehreää asuinaluetta, jossa sekoittuvat kerrostalot 
ja pientalot. Westendin itäosa on pääasiassa pientaloaluetta ja länsiosa sekoit-
tunutta pien- ja kerrostalojen asuinaluetta. Rakennusten kerrosten lukumäärät 
vaihtelevat pientalojen 1-3 kerroksesta kerrostalojen 3-5 kerrokseen. Tontit on 
rajattu kadusta puin ja pensain tai aidoin ja pensasaidoin. Rakennukset sijaitse-
vat kauempana katulinjasta. Westendintien nykyinen kaupunkikuva vaihtelee 
väljästä ja vehreästä pien- ja kerrostalojen alueesta tiiviisti rakennettuun, mutta 
vehreään pientaloympäristöön. Lähiympäristön kaupunkikuva tulee lähitulevai-
suudessa muuttumaan urbaanimmaksi, kun nykyisen liikerakennuksen kortteli 
rakentuu asuinkerrostalojen ja liikerakennusten korttelialueeksi. 

Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Alue rajautuu lännessä Westendintiehen, joka on alueellinen kokoojakatu. 
Westendintien liikennemäärä on n. 5000 ajoneuvoa/arkivuorokausi. Ajoyhteys 
kaava-alueelle on Munkkiluodonkujan kautta, joka on päättyvä tonttikatu.  
 

 
Kuva. Ajoneuvoliikenteen tavoiteverkko 
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Jalankulku ja pyöräily 

Westendinkadun länsipuolella on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Munkkiluo-
donkujalla pyöräily on ajoradalla. Kadun kummallakin puolella on jalkakäytävät. 
Kadun päässä kevyen liikenteen yhteys jatkuu Munkkiluodonpolkua pitkin kohti 
pohjoista kaava-alueen itäreunassa. Lisäksi kadun päässä on kevyelle liiken-
teelle jatkuva reitti puistoalueelle, josta pääsee Hiiralantielle tai Westendinpuis-
toon. 
 

 
Kuva. Kevyen liikenteen tavoiteverkko 

 

Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Nykyisten asuntojen autopaikat sijaitsevat tontilla 13057/5. Suurin osa autopai-
koista on autokatoksessa. Yleistä pysäköintiä on Munkkiludonkujan kadun var-
ressa, jossa on n. 15 autopaikkaa. Lisäksi Munkkiluodonkujan päässä on LP-
alue, jossa on n. 40 yleistä autopaikkaa. 
 

Julkinen liikenne / Joukkoliikenne 

Westendintiellä on bussipysäkit (Linnake) noin 200 m etäisyydellä alueesta. 
Pysäkeillä pysähtyvät bussilinjat 111 (Otaniemi-Hyljelahti) sekä 104:n (Hauki-
lahti-Lauttasaari). 
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Palvelut 

Westendin alue tukeutuu lähipalveluiden suhteen Westendin sisällä sijaitse-
vaan liikekeskukseen ja sen lähistössä oleviin julkisiin ja yksityisiin palveluihin, 
kuten päiväkoteihin ja Westendinpuiston kouluun. Kaava-alueella ei ole palve-
luita. 
 
Haukilahdessa, noin 500 metriä länteen sijaitsee Toppelundin koulu, Haukilah-
den kirjasto sekä monitoimitalo.  
 
Monipuoliset kaupalliset palvelut ja terveyspalvelut löytyvät mm. Matinkylästä ja 
Tapiolasta. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Kaava-alue sijaitsee rakennetulla asuinalueella, jossa on kattava kunnallistek-
niikan verkosto. 
 

2.2.4 Luonnonolosuhteet 

Kaava-alueelle on tehty liito-oravaselvitys ja luontolausunto keväällä 2019. 
Kaava-alue on tavanomaista kerrostalojen hoidettua piha-aluetta. Pihalla kas-
vaa varttuneita koivuja ja muutamia kuusia, pihlajia sekä mäntyjä. Pihalla on 
nurmialuetta ja pensasistutuksia. Kohteen kasvillisuudessa ei ole erityisiä luon-
toarvoja.  
 
Kaava-alueelta löytyi liito-oravan papanoita yhdeltä tiheäoksaiselta kuuselta 
Westendintien varresta. Lisäksi kaava-alueen läheisyydestä Westendintien län-
sireunalta löytyi papanahavaintoja kolmen puun tyveltä. Lähialueilta ei havaittu 
kolo- tai pesäpuita. Kaava-alue ei sijaitse tärkeän liito-oravayhteyden varrella 
eikä liito-oravan elinalueita ole rajattu lähelle kaava-aluetta. 
 
Kiinteistön elinympäristön rakenteen, pienuuden ja eristyneisyyden takia 
kaava-alueella ei voi esiintyä tiukasti suojeltuja lajeja tai merkittävää lajistoa.  
 

2.2.5 Suojelukohteet 

Kaava-alueella ei ole suojelukohteita. Westendin kaupunginosan itäosa on 
yleiskaavassa määritelty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Alueen 
kaupunkimaisemalla on rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Kaupunkiku-
vaa on suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä rakennuksia, vaan kohdistuu alu-
een ominaispiirteiden vaalimiseen.  
 

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 

Westendinkadun liikenne aiheuttaa liikennemelua alueelle. Piha- ja oleskelu-
alueiden ohjearvona käytetään 55 dB melutasoa. Nykytilanteessa ilman melua 
varsinaisesti vaimentavilla tekijöillä 55 dB ylittyy ajoradan reunasta mitattuna n. 
25 m etäisyydellä. 
 

3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET  

3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Kaupungin tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta ja tehostaa maankäyt-
töä. 

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet  

Kaavamuutoksen tavoitteena on täydennysrakentaa asuinkerrostalojen kortteli-
aluetta ja tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta alueen ominaispiirteet 
huomioiden. Westendin alue on ominaispiirteiltään vaihtelevaa kerros- ja pien-
talojen aluetta, jossa vehreys on näkyvässä asemassa.  
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3.3 Osallisten tavoitteet 

Asukasmielipiteet 

Mielipiteitä saapui 7 kappaletta, joista yksi saapui nähtävilläolon jälkeen ja yksi 
mielipide kesän nähtävilläolon aikana. Mielipiteissä oltiin huolissaan alueen il-
meen muuttumisesta vehreästä liian rakennetuksi ja tiiviiksi, rakennusten 
koosta ja kerrosten lukumäärästä, liikenneturvallisuudesta sekä alueen raken-
nettavuusolosuhteista. Toiveena oli, että suunnitelma sovitettaisiin paremmin 
olemassa olevaan rakennuskantaan ja olevaan asemakaavaan. 

 

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS  

4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus  
 

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kahden 4-5-kerroksisen asuin-
kerrostalon rakentaminen kerrostalojen korttelialueelle.  

4.2 Mitoitus   

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 1,1 ha. 
Kokonaiskerrosala on 8050 k-m2..  
Asemakaavan myötä kaava-alueen rakennusoikeus kasvaa 3350 k-m2.. 
 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö  

Korttelialueet 

Kaava-alue koostuu asuinkerrostalojen korttelialueen osasta (AK). Korttelialu-
eelle saa rakentaa kaksi enintään 5-kerroksista (V) asuinkerrostaloa. Asuinker-
rostalojen kerrosten lukumäärä Westendintien puolella saa olla enintään neljä 
(IV). Rakennusten terassit ja parvekkeet saavat ylittää rakennusalan tontilla 2,5 
metriä. Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää tiiltä. Rakennusten ark-
kitehtuuri tulee sovittaa ympäröivään rakennuskantaan. 
 
Korttelialueelle osoitetaan puin ja pensain istutettavia alueen osia sekä säilytet-
täviä puita: Westendintien varteen osoitetaan puin ja pensain istutettava alueen 
osa, Munkkiluodonkujan varteen pensailla istutettava alueen osa sekä Munkki-
luodonpolun varressa oleva koivurivi tulee säilyttää tai sen tilalle tulee istuttaa 
uusia puita. Lisäksi sisäpihalle osoitetaan puin istutettavia alueen osia. Kook-
kaat männyt sisäpihalla tulee säilyttää. 
 
Kaavamääräyksissä edellytetään hulevesien viivyttämistä ja pohjaveden huo-
mioimista. Rakennuslupavaiheessa tulee esittää hulevesien hallintasuunni-
tema.  
 
Liikenne 
Uusien asuinrakennusten autopaikoista (39 kpl) suurin osa on suunniteltu ton-
tille 13057/4. Ajoyhteys pysäköintiin on nykyisestä tonttiliittymästä. Tontin 
13057/5 pysäköintialueelle on esitetty viitesuunnitelmassa muutoksia mm. pe-
lastusreittien sekä lisääntyneen autopaikkatarpeen vuoksi. 
 
Autopaikkoja on toteutettava seuraavasti: 
1 ap / 85 k-m2 asuntokerrosalaa, kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto. 
 
Pyöräpaikkoja on toteutettava seuraavasti: 
1 pp asuinkerrosalan 30 k-m2, kuitenkin vähintään 2 pp / asunto. 

 
Jätehuolto on esitetty tontin 13057/4 eteläreunaan Munkkiluodonkujan lähei-
syyteen. Jäteauto voi nykyisen tonttiliittymän kautta ajaa tontille ja peruuttaa 
pysäköintialueen läpi jätepisteeseen. Vaihtoehtoisesti jäteauto voi pysäköidä 
kadulla tyhjennyksen yhteydessä. 
 
Uusien asuntojen pelastusliikenne on suunniteltu siten, että pelastusauto py-
sähtyy tarvittaessa Westendintiellä asuinrakennusten kohdalla. Pelastusta 
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haittaava kasvillisuus on poistettava kadun varresta. Nykyisten asuintalojen 
pelastusreitit osoitetaan nykyisen tonttiliittymän kautta pihalle rakennusten 
eteen. 

4.3.2 Palvelut 

Kaavamuutoksen myötä palveluihin ei tule muutosta. 

4.3.3 Yhdyskuntatekninen huolto 

Kaava-alueen korttelialue voidaan liittää olemassa oleviin kunnallistekniikan 
verkostoihin. 

4.3.4 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Suunnittelualueen maaperä on koillisosasta savea. Kaava-alueen muut osat 
ovat moreenimaata, jonka päällä on silttiä ja savea. Koillisosa on rakennetta-
vuudeltaan vaikeasti rakennettavaa syvää pehmeikköä (rakennettavuusluokka 
4) ja kaava-alueen muut osat ovat normaalisti rakennettavaa (rakennettavuus-
luokka 2). 
 
Suunnittelualueella ei ole tiettävästi pilaantuneita maita. Pohjavesi sijaitsee lä-
hellä maanpintaa. 
 

 
Ote maaperäkartasta ja rakennettavuusluokista. Kaava-alue rajattu punaisella.© Espoon kaupunki 

4.3.5 Kaavan mukainen luonnonympäristö 

Kaava-alueen nykyiset kookkaat puut tontin keskiosassa tullaan säilyttämään 
suurimmalta osalta. Lisäksi puita säilyy tontin itä- ja kaakkoisosien alueilla. 
Kaavan viheralueet ovat muilta osin istutettavia tai nykyisellään säilyviä hoidet-
tuja alueita.  

4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Kaava-alueella ei ole suojelukohteita. 

4.5 Ympäristön häiriötekijät  

Uudet asuinrakennukset sijoittuvat melualueelle. Meluselvityksen mukaan 
asuinrakennusten parvekkeet täytyy lasittaa siellä, missä niihin kohdistuu yli 55 
dB melutaso. Piha- ja oleskelualueet sijoittuvat melualueen ulkopuolelle. 

 

5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET  

5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Kaavamuutoksen myötä kaupunkirakenne tiivistyy Westendintien varrella ja 
ympäristö muuttuu urbaanimmaksi.  
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5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Asuinrakentamisen lisäys 3350 k-m2. kasvattaa ajoneuvoliikennettä arvion mu-
kaan Munkkiluodonkujalla n. 80 ajon./arkivrk. Tämä ei aiheuta toimivuusongel-
mia.  
 
Jätehuollon uusi sijainti merkitsee muutoksia jäteauton reittiin. Jäteauto pysäh-
tyy mahdollisesti Munkkiluodonkujan ajoradalla. 
 

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Kaavamuutoksen myötä Westendintien varsi muuttuu nykyisestä vehreästä ka-
tunäkymästä rakennetummaksi, kun uudet rakennukset sijoittuvat lähelle katua. 
Tontilla olevat Westendin varrella olevat puut poistuvat uudisrakennusten ra-
kentamisen myötä, mutta puustoa säilyy sisäpihalla. Lisäksi kadun varteen tu-
lee istuttaa uusia puita. 
 

5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin  

Asemakaavan muutos lisää alueella asukkaiden määrää, joka lisää liikennettä 
alueella. Lisäksi täydennysrakentaminen muuttaa asukkaiden näkymiä Wes-
tendintiellä.  

5.5 Kaavataloudelliset vaikutukset   

Kaavan toteuttamisesta ei synny kuluja kaupungille. Kaupunki saa kaavoituk-
sesta maankäyttösopimustuloja. 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

6.1 Rakentamisaikataulu  

Rakentaminen voi alkaa kaavan saatua lainvoiman. 

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 

Kaavamääräysten lisäksi kaavaa varten laadittu korttelisuunnitelma toimii oh-
jeistuksena jatkosuunnittelulle.  

6.3 Toteutuksen seuranta  

Toteutusta korttelialueilla valvoo rakennusvalvontakeskus. 
 

7 SUUNNITTELUN VAIHEET 

7.1 Suunnittelua koskevat päätökset 

Asemakaavan muutosta on hakenut taloyhtiö 18.2.2016. 

Sopimukset  

Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimuk-
set, jotka hoitaa tonttiyksikkö. 
 

7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtä-
villä MRA 30§:n mukaisesti 7.1.- 5.2.2019 ja uudelleen nähtävillä kuulutuksen 
jälkeen 24.6.-20.8.2019. 
 

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 

Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä maanomistajan ja rakennuttajan 
kanssa. 
 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta ovat vastanneet arkkitehti Hanna Kiema, maisema-arkkitehti Minna-
Maija-Sillanpää ja liikennesuunnittelija Olli Koivula yhteistyössä JM Suomi Oy:n 
edustajien ja maanomistajan kanssa. Viitesuunnitelman on laatinut 
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Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy ja viitesuunnitelman tarkennuksen Arkki-
tehtiryhmä A6. 
 

7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  

 

Ajankohta Käsittelytieto 

18.2.2016 Asemakaavan muutoshakemus 

29.11.2018 Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville. 

7.1.-5.2.2019 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä. 

 

Mielipiteitä saapui 6 kappaletta, joista yksi nähtävilläolon jälkeen. Mielipiteissä 
oltiin huolissaan alueen ilmeen muuttumisesta vehreästä liian rakennetuksi ja 
tiiviiksi, rakennusten koosta ja kerrosten lukumäärästä, liikenneturvallisuu-
desta sekä alueen rakennettavuusolosuhteista. Toiveena oli, että suunnitelma 
sovitettaisiin paremmin olemassa olevaan rakennuskantaan ja olevaan ase-
makaavaan. 

 

24.6.-20.8.2019 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä. 

Uudelleen nähtävilläolon aikana ei saatu uusia mielipiteitä, mutta yksi osalli-
nen jätti uudelleen mielipiteen. 

4.9.2019 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy ehdotuksen nähtäville MRA 27§:n 
mukaisesti. 

23.9.-22.10.2019 Ehdotus MRA 27§:n mukaisesti nähtävillä. 
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