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Alue 120326 

Laajalahden keskus 
Asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kerrostaloalueen täydennysrakenta-
minen sekä 1940-luvun omakotitalojen ja rivitalojen suojelu. 
 

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 

 
Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla (2019). 
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LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Laajalahdessa Turvesuon-
tien pohjoispuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Hein-
joenpolkuun, idässä Kirvuntiehen, etelässä Kirvunku-
jaan ja Turvesuontiehen ja lännessä Jaakkiman-
polkuun. Varsinaisen kaavanmuutoksen aluerajaus 
tarkentuu suunnittelun edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Alueella on 10 asuinkerrostaloa, kolme rivitaloa ja 18 
pientaloa. Kerrostaloista yksi talo on rakennettu 1959 
ja yhdeksän taloa 1970-luvulla. SOK:n 1946-47 työn-
tekijöitään varten rakennuttamasta asuinalueesta on 
säilynyt arkkitehti Aarno Ravealan suunnittelemat 18 
pientaloa ja 2 rivitaloa. Yksi rivitalo on rakennettu 
1980-luvulla. Kerrostalokorttelin pysäköintialue on to-
teutettu vuonna 2018 toimenpideluvalla. 
 
Maanomistus 
Kortteli 17023 on yksityisessä omistuksessa. Ympä-
röivät katu- ja virkistysalueet omistaa Espoon kau-
punki.  
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Lähellä kaavanmuutosaluetta on pääkaupunki-
seudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli (lila 
viiva). 
 

Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. (Uu-
denmaan liiton karttapalvelu 10/2019 © Uudenmaan liitto ja Itä-
Uudenmaan liitto, © Maanmittauslaitos lupa nro744/MYY/06). 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punai-
sella renkaalla. 
 

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 
17.2.2010) muutosalue on varattu asuntoalueeksi (A). 
Muutosalue on osoitettu myös kaupunkikuvallisesti 
arvokkaaksi alueeksi, kaupunkimaisemaksi, jonka 
rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupun-
kikuvaa on suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä 
rakennuksia, vaan kohdistuu alueen ominaispiirteiden 
vaalimiseen. Alueiden kehittämisen tulee tapahtua 
niiden omista lähtökohdista käsin ja alueen 

erityisarvojen sanelemin ehdoin. Alueen suunnitte-
lussa ja rakentamisessa tulee asettaa erityinen paino 
alueiden ominaisluonteen säilymiseen (pystyviivaras-
teri). Alueen koillispuolella on keskustatoimintojen ja 
lähipalvelujen alue (C), eteläpuolella kulkee yksiajora-
tainen päätie, pääkatu tai alueellinen kokoojakatu 
(musta viiva). Alueen lähellä kulkee uusi raide (punai-
nen hakasviiva). Raide-Jokerin reitti on tarkentunut 
yleiskaavan jälkeen; raide tulee kaava-alueen koillis-
puolelta ja kääntyy Kehä I:n linjaan kohti Otaniemeä. 
 

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (10/2019 ©Espoon 
kaupunki). Alustava suunnittelualue on rajattu punaisella vii-
valla. 
 

Alueella on voimassa asemakaava 120307 Laaja-
lahti pohjoinen muutos 17019, 17018, 17022, 
17023 ja 17027 (hyväksytty 13.2.1986). Kortteli 
17023 on siinä osoitettu kerrostalojen (AK), rivitalojen 
(AR) ja erillispientalojen (AO) korttelialueeksi.  
 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta (10/2019 ©Espoon kau-
punki). Alustava suunnittelualue on rajattu punaisella viivalla. 
 
Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 13.12.2018 hakenut kort-
telin 17013 tontin 1 maanomistajat. Hakija maksaa 
kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
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MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on kerrostaloalueen täydennysrakentami-
nen, uusi tonttijako sekä Jaakkimantien ja Kirvuntien 
1940-luvun omakotitalojen ja rivitalojen suojelu. Tontti 
sijaitsee n.400m etäisyydellä tulevan Raide-Jokerin 
pysäkistä ja on näin ollen täydennysrakentamisen 
painopistealuetta. Tontilla sijaitsee kaksi huonokun-
toista kerrostaloa, jotka esitetään purettavaksi. Tilalle 
rakennettaviin rakennuksiin käytetään tontin jäljellä 
oleva kerrosala sekä vähäinen määrä lisärakennusoi-
keutta.  
Kaavamuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saa-
vutettavuuden alueella valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukai-
sesti.  
Suunnittelussa huomioidaan alueen ominaispiirteet ja 
säilytetään alueen ominaisluonne. 
 
Asemakaavasta järjestettiin 13.11.2019 aloitusvai-
heen työneuvottelu, jossa esille tuli seuraavaa: 

- alueesta tarvitaan luontolausunto 
- liikenteen melu on vähäistä eikä ilmanlaa-

tuongelmia ole 
- ehdotettujen kerrostalojen purkamiselle vai-

kuttaa selvityksiin perustuen olevan riittävät 
perusteet, kulttuurihistorialliset arvot ovat alu-
een kokonaisuudessa, kuten pihatiloissa ja 
näkymäakseleissa, ei yksittäisissä rakennuk-
sissa 

- Jaakkimantien tontteja ei tule jakaa, jotta alu-
een perusrakenne säilyy. Käyttämätöntä ra-
kennusoikeutta voi hyödyntää talousraken-
nuksissa tonttien takaosissa 

- alueelle tulee laatia rakennustapaohje kaava-
määräysten tueksi 

 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon 
Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Kaa-
vamuutosalue on n. 400 metrin etäisyydellä tulevasta 
Kurkijoenpuiston Raide-Jokeri-pysäkistä. Lisätietoja 
Raide-Jokerista: https://raidejokeri.info/mika-raide-jo-
keri/ 
 

 
Kuva: Raide-Jokeri-linja (sininen viiva) ja -pysäkki (turkoosi  
kahdeksankulmio). Alustava suunnittelualue on rajattu punai- 
sella viivalla. 
 

Suunnitelman kuvaus 
Alustavan suunnitelman mukaan kerrostalokorttelista 
puretaan kaksi asuinkerrostaloa ja tilalle rakennetaan 
uudet ympäristöön maisemallisesti ja toiminnallisesti 
sopivat asuinkerrostalot. Kerrostalokorttelissa tontilla 
1 on käyttämätöntä rakennusoikeutta n. 2900 k-m2 
Alustavien suunnitelmien mukaan lisärakennusoi-
keutta tarvitaan n.300 k-m2. Suunnitelman kokonais-
rakennusoikeus on noin 20 400 k-m2. Alustavissa 
suunnitelmissa on kaksi vaihtoehtoa, A ja B. Alueen 
ominaispiirteet on huomioitu paremmin vaihtoeh-
dossa A, jossa 1970-luvulle tyypiliset isot korttelipihat 
säilyvät. 
  

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavanmuutoksesta laaditaan viitesuunni-
telma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaava-
kartta 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 
17023 ja sen lähiympäristö. Vaikutusarvioinnissa hyö-
dynnetään aikaisempia alueen kaavoituksen yhtey-
dessä tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisä-
selvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin 
menetelmin. Olemassa olevia selvityksiä ovat mm.: 

- alueellinen rakennetun ympäristön inventointi 
(luonnos, Sitowise 2018) 

- SOK:n jälleenrakennuskauden tyyppitalot Es-
poon Laajalahdessa (diplomityö, Jouni Berg, 
Aalto-yliopisto 2018) 

- Kirvuntie 18 A-B Korjaustarveselvitys (Sito-
wise 2018) 
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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 vi-
ranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvot-
teluin. 
 
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 
16.12.2019–31.1.2020. Kirjallisia mielipiteitä voi 
jättää 31.1.2020 klo 15.45 mennessä osoitteella: 
Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAU-
PUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@es-
poo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, 
kauppakeskus Entresse. Kaavan nimi ja aluenu-
mero (Laajalahden keskus, 120326) on mainittava. 
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään 
Villa Elfvikissä (Elfvikintie 4, 02600 Espoo) tiistaina 
14.1.2020 klo 17. Suunnittelijat ovat paikalla kello 
17.00 alkaen.  

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
kesällä 2020. Kaavaehdotus on tämän jälkeen julki-
sesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdol-
lisuus jättää muistutus. Muistutus tulee toimittaa kir-
jallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla 
ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyyde-
tään 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 lausunnoissa ole esitetty 
huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen kä-
sittelyyn ilman lautakunnan käsittelyä. 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymi-
sestä päättää kaupunginhallitus. Hyväksymispää-
töksestä 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 osoit-
teensa.  (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: 
Virpi Leminen, p. 040 506 7428 
Minna-Maija Sillanpää (maisemasuunnittelu),  
p. 040 642 7847 
Kati Kinnunen (liikennesuunnittelu 12.1.2020 asti)  
p. 040 521 9772 
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, 2.12.2019 
Torsti Hokkanen 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja 
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KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat:  

- Heinjoenpolku 2 - korttelin 17023 asemakaavanmuutoksen alustava maankäyttöluonnos 28.3.2018 Sitowise 

 
Vaihtoehto A. Havainnekuva muutossuunnitelman sovittamisesta voimassa olevan asemakaavan muihin suunnitelmiin.  
 
 
 

  
 
Vaihtoehto A. Alueleikkauskuvat.  
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Vaihtoehto A. Perspektiivikuva lounaasta 
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Vaihtoehto B. Havainnekuva muutossuunnitelman sovittamisesta voimassa olevan asemakaavan muihin suunnitelmiin. 
 
 
 
 
 

  
 
Vaihtoehto B. Alueleikkauskuvat. 
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Vaihtoehto B. Perspektiivikuva lounaasta 
 


