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Alue 210432
Satakielenrinne
Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkortteleiden
ja niihin liittyvien kevyen liikenteen raittien ja puistoalueiden toteuttaminen
Tapiolan keskukseen. Satakielenrinteen alue liittyy osaksi Leimuniityn ja
Tapionaukion muodostamaa Tapiolan pääsisääntulonaukiota. Muutosaluee-
seen sisältyy Tuulipuiston ja Tuulimäen puistoaluetta, osa Itätuulenkujaa sekä
liike- ja toimistorakennus Satakielitalo, joka on tarkoitus purkaa. Tavoitteena
on täydentää luontevasti niin Tapiolan uudistettavaa keskustaa kuin vanhaa
miljöötä arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen ”Birdie” pohjalta.

Kuva 1: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla.

Kuva 2: alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla © Espoon kaupunki 2017.
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LÄHTÖKOHDAT

Suunnittelualue
Kaavamuutosalue sijaitsee Tapiolan keskustassa
Merituulentien eteläpuolella. Alueeseen kuuluvat liike-
rakennusten korttelialue 12008 (Satakielitalo), Tuuli-
puisto ja Tuulimäen puistoalue sekä osa Itätuulentien
ja Itätuulenkujan katualuetta. Varsinaisen kaavamuu-
toksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Alueen kuvaus
Leimuniitty, Tapionpuisto ja Tuulipuisto muodostavat
avoimen puistokokonaisuuden Tapiolan sisääntulos-
sa. Leimuniitty, Tapiolan ensimmäinen rakennettu
puisto, on toteutettu 1960-luvun alussa puutarhakau-
pungin mainokseksi värikkäine istutuksineen. Alueen
puistosuunnitelma vuodelta 1959 on Jussi Jänneksen
laatima ja se on toteutettu vuosina 1960-61 ja ennal-
listettu vuonna 2014. Aluekokonaisuus on osa Tapio-
lan arvostettua puutarhakaupunkia. Se on yksi valta-
kunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuri-
ympäristöistä, jotka museovirasto on määritellyt val-
takunnallisessa inventoinnissaan. Tapiola on myös
yksi ympäristöministeriön valitsemista Suomen kan-
sallismaisemista.

Tuulipuiston ympäristön liike-, toimisto- ja asuintalot
on rakennettu 1970- ja -80-luvuilla ja ne ovat osa
keskustan myöhempää laajennusosaa. Satakielitalo
on valmistunut vuonna 1987 ja sen on suunnitellut
Arkkitehtitoimisto Jauhiainen-Nuuttila. Rakennus on
enimmillään seitsenkerroksinen ja kerrosalaltaan
12 340 k-m2. Muutoskohteen länsipuoleiset asuintalot
ovat kuudesta kahdeksaan kerroksisia. Alueen raken-
nukset kohoavat kansipihatasolta. Kannen alapuolella
ovat pysäköinti- ja huoltotilat sekä ajoneuvoliikenteen
katu. Ajoyhteys kortteliin on Etelätuulentieltä tai Ta-
piolantieltä Itätuulentien kautta. Tuulimäen väestö-
suojan urheilu- ja harrastustiloihin kuljetaan samoin
Itätuulentien tai -kujan kautta.

Tuulipuiston alueella sijaitsee vuonna 1985 rakennet-
tu Tuultenallas, joka on aikoinaan suunniteltu koko-
naisuudeksi viereisen toimistokiinteistön Vesiputous-
talon ja sen altaiden kanssa. Vesiputousjärjestelmä ei
ole ollut pitkään aikaan toiminnassa. Osin Tuultenal-
taan vesiteknisten ongelmien vuoksi altaan ja sen
ympäristön hoito ja käyttö ovat vähentyneet. Tuulten-
allas on myös muuta maastoa alempana ja etäällä
keskustan kävijävirroista, mikä jo lähtökohtaisesti on
ollut epäonnistunut ratkaisu. Siitä ei ole muodostunut
keskustan eteläosaan samanlaista kaupunkikuvallista
tai toiminnallista kiintopistettä kuin Keskusaltaasta,
joka siihen rajautuvine rakennuksineen on koko Ta-
piolan maamerkki.

Maanomistus
Kortteli 12008 on yksityisessä omistuksessa. Ympä-
röivät katu- ja virkistysalueet omistaa Espoon kau-
punki.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
sesti edistetään monikeskuksista, verkottuvaa ja hy-
viin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan
eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämis-
tä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan
kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle
riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Merkit-
tävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen
alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuu-
riympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen säilymises-
tä. Luonnon- ja kulttuuriympäristöjen kestävä käyttö
toteutuu turvaamalla niiden alueellinen monimuotoi-
suus ja ajallinen kerroksisuus. Suomalaisen kulttuu-
riympäristön kokonaisuus perustuu viranomaisten
laatimiin valtakunnallisiin inventointeihin. Museoviras-
ton selvitys ”Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt (RKY)” on tällainen inventointi.
Tapiolan puutarhakaupunki on yksi selvityksessä
mainitusta kulttuuriympäristöistä.

Tapiolan kuvausta RKY-selvityksessä:
Tapiola on Suomessa laajin ja merkittävin esimerkki
toisen maailmansodan jälkeisestä lähiöiden ja asuin-
talojen suunnitteluideologiasta, jota uuden polven
suunnittelijat sovelsivat luodakseen kokonaan uuden
kaupunkiyksikön palveluineen ja työpaikkoineen.
Entisen Hagalundin kartanon maille 1950-luvulta läh-
tien rakennettu "new town"-tyyppinen avara ja vaihte-
leva puutarhakaupunki kuuluu kansainvälisen
DOCOMOMO-järjestön hyväksymään valikoimaan
suomalaisen modernismin merkkiteoksia. Tapiola
käsittää keskustan ja sitä ympäröivät viheralueiden
rajaamat lähiöt. Tapiolaksi on katsottu alueet, jotka
perustuvat alkuperäiseen Heikki von Hertzenin luo-
maan periaatteeseen. Sen mukaan kukin alue- ja
rakennusryhmäkokonaisuus on annettu yhden arkki-
tehdin suunniteltavaksi. Asemakaavallisesti keskeistä
on maaston ja luonnonympäristön huomioiminen
sekä avoimet, Otsonlahden rannoille jatkuvat laajat
niityt ja viheralueet.

Kuva 3: Karttaote RKY-selvityksestä © Museovirasto
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Kaavoitustilanne
Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä
alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Lisäk-
si kohde on osa tiivistettävää aluetta, joka sijoittuu
Tapiolan, Otaniemen ja Keilaniemen alueille metrora-
dan varrelle. Merkinnällä osoitetaan tiivistettävät taa-
jama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat
kestävään liikennejärjestelmään. Muutosalueen si-
vuitse kulkee liikennetunneli, jolla osoitetaan tien tai
radan tunneliosuus. Lisäksi muutosaluetta koskee
merkintä, jolla Tapiolan puutarhakaupunginosa on
kokonaisuudessaan osoitettu valtakunnallisesti mer-
kittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY).

Kuva 4: Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmäs-
tä, lähde: Uudenmaanliiton karttapalvelu 2018 © Uudenmaan liitto,
Maanmittauslaitos

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on osoitettu
osin keskustatoimintojen alueeksi ja osin virkistysalu-
eeksi. Keskustatoimintojen alueelle saa osoittaa kes-
kustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-,
palvelu-, koulutus- ja myymälätiloja. Muutosaluetta
sivuaa pohjoisreunalla maanalaisen raiteen merkintä.
Virkistysalueiden läpi on osoitettu virkistysyhteyden
merkintä. Muutosalue on myös merkitty kaupunkiku-
vallisesti arvokkaaksi alueeksi: kaupunkimaisemaksi,
jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä
kaupunkikuvaa on suojeltava. Suojelu ei koske yksit-
täisiä kohteita, vaan kohdistuu alueen ominaispiirtei-
den vaalimiseen.

Kuva 5: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta © Espoon kau-
punki 2017

Seuraavat asemakaavat ovat alueella voimassa:
Tapiolan keskus, muutos, alue 210407
Itätuulenkujan ja Tuulipuiston osalta on voimassa
asemakaava ”Tapiolan keskus, muutos” vuodelta
1983. Kaavamerkinnöin on osoitettu katualueen osa,
joka tulee kauttaaltaan kattaa kannella ja jolle tulee
rakentaa yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu
vähintään 4.0 m leveä väylä. Ajoneuvoliikenteen kul-
kuaukon korkeuden on oltava vähintään 3.6 m ja
jalankulkuliikenteen kulkuaukon korkeuden vähintään
3.0 m. Tuulipuiston länsiosaan on esitetty vesialtaan
rakentamista varten varattu korttelin tai alueen osa.
Pienellä puistokaistaleella on voimassa kantakaava
"Tapiolan keskus" vuodelta 1974.

Tapiolan keskus, muutos, alue 210411
Korttelin 12008 osalta on voimassa asemakaava
”Tapiolan keskus, muutos” vuodelta 1988. Kortteli on
osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi KL. Raken-
nusoikeutta alueella on 11 850 k-m2. Suurin sallittu
kerrosluku on seitsemän lähtien likimäärin tasolta
+9.00. Asuntoja alueelle saa rakentaa ainoastaan
kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökun-
taa varten. Autopaikat tulee sijoittaa kaavan osoitta-
man likimääräisen tason +9.00 alapuolella.

Tapiola eteläinen, alue 210500 ja Tapiola eteläi-
nen, muutos, alue 210507
Tuulimäen osalta on pääosin voimassa asemakaava
”Tapiola eteläinen” vuodelta 1976 ja osin ”Tapiola
eteläinen, muutos” vuodelta 2010. Alue on osoitettu
pääosin PI4-merkinnällä istutettavaksi puistoalueeksi,
jolla maanalaisen väestösuojan ja metroaseman ra-
kentaminen on sallittu. Puistoaluetta ei saa aidata.

Kuva 6: Ote ajantasa-asemakaavasta © Espoon kaupunki 2018

Aloite ja perittävät maksut
Korttelin 12008 kaavamuutosta on hakenut maan-
omistaja. Hakija maksaa kaavamuutoksen laatimis-
kustannukset (MRL 59 §). Yleisten alueiden osalta
kaavamuutos tehdään Espoon kaupungin aloitteesta.

Sopimukset
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopi-
muksen (MRL 91b§) tai muun toteuttamissopimuksen
laatimista. Sopimusneuvottelut hoitaa tonttiyksikkö.
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MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN?

Tavoitteet
Tavoitteena on luoda Satakielenrinteen alueesta
Tapiolan keskukseen ja sen itäpuoleiseen kansallis-
maisemaan liittyvä, Tapiolan puutarhakaupungin pe-
rinteistä lähtevä uusi mielenkiintoinen, toiminnallinen
ja maisemallinen osa, joka kunnioittaa alueen vanhaa
kulttuuriympäristöä. Alueelle tavoitellaan arkkitehtoni-
sesti ja maisemallisesti korkeatasoista asuinkorttelia
ja siihen liittyviä kevyen liikenteen raitteja ja puisto-
alueita. Parhaan suunnitteluratkaisun löytämiseksi
alueelle järjestettiin vuonna 2017 arkkitehtikutsukilpai-
lu, jonka voitti Verstas Arkkitehdit Oy ja LOCI maise-
ma-arkkitehdit Oy ehdotuksellaan ”Birdie”. Kaava-
muutos laaditaan voittajaehdotukseen pohjautuen.

Tapiolan keskuksen tehokkaasti rakennettuun liike-
keskustaan sijoitetaan kaupunkirakenteen tiivistymi-
sen myötä paljon asuntoja. Kaavamuutos lisää asun-
totonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alueella
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja MAL-
toteutusohjelman mukaisesti.

Satakielenrinteen sijainti puistoalueiden laidalla mah-
dollistaa keskustaa luonnonläheisemmän rakennus-
ten sijoittelun ja uuden tulkinnan alkuperäisestä asu-
misen ja luonnon yhdistämisestä. Satakielenrinteestä
muodostuu 2020-luvun puutarhakortteli, jossa korkea-
tasoinen asuminen ja ympäröivä luonto yhdistyvät
mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.

Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat
Alue rajautuu pohjoisessa Merituulentiehen, idässä
Tapiolantiehen, etelässä Etelä-Tapiolan asuinaluee-
seen ja lännessä Tapiolan keskustaan. Tapiolan kes-
kusta uudistetaan perusteellisesti. Pääosa Merituu-
lentien ympäristön 1970- ja 1980-luvuilla rakennetuis-
ta liikerakennuksista puretaan ja niiden tilalle raken-
netaan uusia liike-/ asuinrakennuksia. Keskustan
kokonaisuudistusta ohjataan ns. viitesuunnitelmalla.

Merituulentien pohjoispuolelle on keväällä 2016 val-
mistunut 2100 autopaikan maanalainen keskus-
pysäköintilaitos ja keskitetyt huoltotilat sekä alueelli-
nen yhteisväestönsuoja. Merituulentien alueella on
käynnissä ns.LähiTapiola-hanke, johon sisältyy Meri-
tuulentien ja bussiterminaalin toteuttaminen sekä
keskeisten tonttien kehittäminen ja rakentaminen.

Tapiolan perinteinen 1960-luvulla toteutettu ns. Ervin
keskusta säilyy ja sitä kehitetään nykyisen rakennus-
kannan pohjalta.

Tapiolan keskuksen kehittämisen edetessä keskuk-
seen on muodostumassa kolme vyöhykettä: Merituu-
lentien eteläpuolelle asuntoja, Merituulentien kohdalle
ja sen pohjoispuolelle liiketilaa, joukkoliikenteen vaih-
toterminaali ja niiden yläpuolisia asuntoja sekä Tapi-
onraitin ja Keskusaltaan ympäristöön kulttuuria ja
siihen liittyviä palveluja.

Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset
Espoon kaupunginhallituksen kilpailukyky- ja elinkei-
nojaosto (Ekyj) päätti 16.11.2015 Espoon kaupungin-
teatterin tilojen sijoittamisesta Espoon kulttuurikes-
kuksen yhteyteen siten, että alueelle saadaan kehitet-
tyä vetovoimainen ja monipuolinen kulttuurin tapah-
tumakeskus. (Aiemmin teatterille oltiin kaavoittamas-
sa paikkaa Vesiputoustalon edustalle.) Samassa
yhteydessä Ekyj päätti kehottaa selvittämään mahdol-
lisuudet kaavoittaa Vesiputoustalon edustalle korkea-
tasoisia asuntoja ja julkista kaupunkitilaa, joka liittyy
esteettä ympäristöön.

Ekyj päätti edelleen 6.6.2016 kaupunginteatterin tar-
vitsemien tilojen sijoittamisesta Espoon kulttuurikes-
kuksen yhteyteen ja kehotti samassa yhteydessä
teknistä ja ympäristötointa käynnistämään Vesipu-
toustalon edustalla olevan alueen kehittämisen tavoit-
teena Tapiolan kansallismaiseman eheyttäminen ja
keskuksen elinvoiman lisääminen.

Suunnitelman kuvaus
Selostus kuvaa arkkitehtikilpailun voittajaehdotusta.

Suunnitelmassa Satakielenrinteen rakennusmassojen
sijoittelua tontilla on ohjannut Tapiolalle tunnusomai-
nen ”korkealle korkeaa, matalalle matalaa” -periaate.
Porrastuvat rakennusmassat muodostavat Leimunii-
tyn avoimen maisematilan kanssa samassa mittakaa-
vassa toimivan veistoksellisen suuraiheen.

Reunavyöhykkeen käsittelyllä luodaan vehreä reuna
rakentamiselle ja kytketään Satakielenrinne maise-
ma-arkkitehtuurin keinoin osaksi Leimuniityn maise-
matilaa. Satakielenrinteen reunan käsittelystä muo-
dostetaan vastapari Leimuniityn istutuksille. Siinä
missä Leimuniityn istutusten tarkoitus on hätkähdyt-
tää, Satakielenrinteen maisema-aiheissa luonnon
prosessit ja biotooppipohjainen suunnittelu ovat pää-
osassa. Reunavyöhykkeen kasvivalinnoissa suosi-
taan kukkivia puita ja voimakkaan syysvärin saavia
kasvilajeja. Laajat sipulikukkaistutukset piirtävät voi-
makkaan värin maisemaan.

Maisema-aiheet jatketaan Merituulentien ja Tapiolan-
tien yli kytkien alueen laajemmaksi kokonaisuudeksi.
Tapiolantien ja Itätuulentien kulmauksen metsikkö
säilytetään. Kalliomäkien ikivihreä kasvillisuus muo-
dostaa taustan uusille kortteleille ja rakennuksien
lomaan istutetaan uutta puustoa.

Suunnitelman mukaan alueelle sijoittuu pääosin asu-
mista ja lisäksi paikoin liiketiloja rakennusten ensim-
mäiseen kerrokseen. Alustavassa suunnitelmassa
rakennukset ovat 3-13-kerroksisia asuinkerrostaloja
ja pienkerrostaloja. Suunnitelman kokonaisrakennus-
oikeus on noin 37 800 k-m2, josta noin 23 500 k-m²
on Satakielitalon laajennetulla tontilla ja noin 14 300
k-m² Tuultenaltaan ja Tuulipuiston alueella.
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Korttelit
Korttelit muodostuvat sekä korkeus- että sivusuun-
nassa porrastuvista rakennusmassoista, joiden väliin
jäävät pihatilat aukeavat Tuulimäen maisemallisesti
kauniiseen kalliometsikköön. Rakennusmassojen
porrastumisen ansiosta asunnot ovat valtaosin vähin-
tään kahteen suuntaan avautuvia kulma-asuntoja.
Asuntojen oleskelutilojen ja väljien parvekkeiden jat-
keena aukeaa pitkä näkymä Tuulimäen yli merelle tai
Leimuniityn suuntaan. Tuulimäen puiston vihreys
laajenee pihatiloille ja korttelien välistä alue hengittää
läpi myös Tuulipuiston puolelle.

Korttelien sivusuunnassa porrastuva muoto tarjoaa
viistoja näkymiä korttelipihan kautta Tuulimäelle sekä
Leimuniityn avoimeen maisematilaan mahdollisim-
man monelle asunnolle. Rakennusmassojen kulmissa
sijaitsevat asuntojen oleskelutilat ja väljät parvekkeet
aukeavat kahteen suuntaan.

Leimuniityn laidalle sijoittuvien korttelien osien kor-
keus vaihtelee kahdesta kuuteen kerrokseen, kun
Tuulimäen puoleisissa korttelin osissa kerroksia on
viidestä kolmeentoista. Rakennusten korkeus on
suunniteltu siten, että niiden varjostusvaikutus jäisi
mahdollisimman vähäiseksi.

Korkeussuuntainen porrastus muodostaa rakennus-
ten katoille sekä asuntokohtaisia että asukkaiden
yhteisiä kattoterasseja. Kattoterasseille järjestetään
hyvät olosuhteet kattoviljelyyn mm. rakentamalla istu-
tuslaatikoita ja kasvihuoneita.

Reitit
Tapiolan keskuksesta rakennetaan sujuva esteetön
kevyenliikenteen reitti Satakielenrinteen kortteleiden
pohjoispuolelle. Uusi puistoyhteys täydentää virkis-
tysyhteyksiä Otsolahden suuntaan ja edelleen meren
rantaan Westendin uimarannalle. Leimuniityn ympäril-
le muodostuu n. 1300 m pitkä puistolenkki, jonka
varrelle Tapiolan alueen maamerkit ja toiminnalliset
kiintopisteet sijoittuvat.

Korttelialueen sisälle muodostuu Itätuulenkujan jat-
keeksi vehreä raitti, jonka äärelle julkiset toiminnot,
kuten liiketilat, sijoittuvat. Raittia pitkin kulkee myös
Tapiolan länsiosista Helsingin keskustaan kulkeva
tärkeä pyöräilyn väylä. Itätuulenkujalle suunnitellaan
uudistettu vihreä ilme korostaen raitin roolia keskus-
tan itä- ja länsipuolisten viheralueiden yhdistäjänä.

Pihat
Pihat suunnitellaan mahdollisimman vehreiksi. Metsä-
kasvillisuus jatkuu pihoille, rajapinnat verhoillaan kun-
talla ja pelastusreitit toteutetaan nurmisaumatulla
kiveyksellä. Kansipihoilla maasto muotoillaan kum-
muille, joille istutetaan hedelmäpuita.

Kortteleiden leikkitoiminnot on sijoitettu keskitetysti
Itätuulenkujan päätteeseen paviljongin yhteyteen,
joten pihoille tarvitaan leikkimahdollisuus ainoastaan
perheen pienimmille. Säleikköihin ja seinustoille istu-
tettavat köynnökset sekä riippuvat puutarhat parvek-
keilla luovat vihreää vertikaalipintaa pihoille.

Liikenne ja pysäköinti
Korttelit sijaitsevat Tapiolan kaupunkirakenteessa
erinomaisten joukkoliikenteen, pyöräilyn, jalankulun ja
myös autoliikenteen yhteyksien varrella. Kaikki palve-
lut sijaitsevat kävelyetäisyydellä. Asukkaiden liikkumi-
sessa jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne tulevatkin
olemaan pääroolissa ja niihin tulee panostaa. Autojen
pysäköinnin määrä on suunnitelmassa mitoitettu alu-
een normien mukaan. Sijainti ja ekologiset tavoitteet
huomioiden autojen pysäköinnin määrää voitaisiin
harkita edelleen vähennettäväksi.

Itätuulenkujan kantta on jatkettu itään noin 150 met-
riä. Kaikki autoliikenne pysäköintiin tapahtuu kannen
alta Itätuulenkujalta. Ajotunnelin suuaukko ei näy
Leimuniityn avoimeen maisemaan. Sisäänajokohta
integroidaan paviljonkimaiseen rakennusmassaan ja
rakenteiden pystypinnat verhoillaan köynnöksillä.
Uusien korttelialueiden pysäköinti on sijoitettu kortte-
leiden sisäpihojen alle useaan erilliseen laitokseen.

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

Suunnittelun toteuttaminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman havainnekuvat
ovat arkkitehtuurikilpailun voittaneesta ehdotuksesta
”Birdie”. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotus-
vaiheessa ja sen pohjaksi kilpailuehdotuksen viite-
suunnitelmaa tarkennetaan kilpailun voittaneiden
suunnittelijoiden työnä: Verstas Arkkitehdit Oy, LOCI
maisema-arkkitehdit Oy ja Trafix Oy.

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 kaavaselostukses-
sa. Vaikutusalueena ovat kortteli 12008, Tuulipuisto
ja Tuulimäki sekä niiden lähiympäristö ja laajemmin-
kin ympäröivä miljöö. Vaikutusarvioinnissa hyödynne-
tään aikaisempia alueen kaavoituksen yhteydessä
tehtyjä selvityksiä (ks. liite lopussa) ja tarvittaessa
tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituk-
senmukaisin menetelmin.
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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
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.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä
14.5.–12.6.2018. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää
12.6.2018 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, alue- ja asianumero (Satakielenrinne,
210432, 1586/2018) on mainittava.

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §)
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja
selvitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena
on, että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakun-
nassa syksyllä 2018. Kaavaehdotus on tämän jälkeen
julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Ehdotuksen näh-
tävilläolon aikana järjestetään tarvittaessa keskuste-
lutilaisuus / suunnittelijoiden tapaaminen. Nähtä-
villäolon aikana ehdotuksesta on mahdollisuus jättää
muistutus. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena näh-
tävilläolon kuulutuksessa mainitulla tavalla ja aikatau-
lulla. Viimeistään kaavaehdotusvaiheessa pyydetään
tarvittavat lausunnot viranomaisilta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin kannanotto
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il-
moittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotukseen
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen
nähtäville (MRA 32 §).

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §)
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväk-
symisestä päättää valtuusto. Hyväksymispäätök-
sestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-
oikeuteen.

Tiedottaminen
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa.
Lisäksi kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomista-
jille sekä asukasyhdistykselle lähetetään kirje. Kaa-
van hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin
ilmoituslehdissä ja kirjeitse niille muistuttajille, jotka
ovat sitä pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana (MRA
94 §).

Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspal-
velu (käyntiosoite: Virastopiha 3, katutaso, Espoon
keskus). Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä myös
Tapiolan asiointipisteessä (Kulttuuriaukio 2, Espoon
kulttuurikeskus) ja kaupungin verkkosivuilla:
www.espoo.fi/kaavoitus

Lisätietoja
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan:
Minna Järvenpää, p. 043 825 5187
Jenny Asanti (maisemasuunnittelu), p. 043 824 4837
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, 18.4.2018

Torsti Hokkanen
_______________________________________
Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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KUVIA SUUNNITELMASTA

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluu seuraava kuvalähteenä toiminut suunnitelma:

- Arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus ”Birdie” / Verstas Arkkitehdit Oy, LOCI maisema-arkkitehdit Oy, Trafix Oy

Kuva 7: ilmanäkymä koillisesta

Kuva 8: alueleikkaus etelään
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Kuva 9: asemapiirros

Kuva 10: kaupunkirakenne
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Kuva 12: näkymä koillisesta

Kuva 13: alueleikkaus pohjoiseen
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Kuva 14: ilmanäkymä etelästä

Kuva 15: pohjakaaviot



Satakielenrinne, alue 210430, asemakaavan muutos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liite

Tapiolan keskustaan liittyen on aiemmin laadittu mm. seuraavia selvityksiä, jotka
osiltaan koskevat myös Satakielenrinteen asemakaavan muutosta:

· Tapiolan keskusprojekti. Kaupalliset ympäristövaikutukset. Kyösti Pätynen. Entreco Oy
31.5.2011

· Tapiolan liikekeskus. Rakenneseloste. Insinööritoimisto Konstru Oy 16.5.2011

· Tapiolan keskus, Kulttuuriympäristöanalyysi, SARC ja Espoon kaupunki, 2.11.2011

· Tapiola, Kasvillisuuden uusimisen ja hoidon suuntaviivat. Maisema-Arkkitehdit Byman &
Ruokonen Oy, 28.1.2009

· Tapiola, vesiaiheet ja tulva-asiat, Ramboll Oy, 2011, tarkistettu 17.2.2013

· Leimuniitty, uudistamis- ja kunnostamissuunnitelma, Maisema-arkkitehdit Byman &
Ruokonen, 2012

· Tapiolan keskus, Asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi, SARC, Espoon kaupunki,
2.11.2011, tarkistettu 5.3.2012

· Espoon metroasemista pyöräilykaupunkeja, case Tapiola, STRAFICA, 28.6.2011

· Tapiolan lähiliikenteen ja uusien pysäköintilaitosten ilmanlaatuselvitys, Ilmatieteen laitos,
4.5.2011

· Tapiolan keskustan kehittämisen liikenteelliset tarkastelut, Sito Oy 8.2.2012

· Tapiolan keskuspysäköinnin meluselvityksen päivitys, Sito Oy 5.3.2012

· Uusi vihreä Tapiolan keskus. Osa puutarhakaupunkia. Kaava-alue 1. Energiatehokkuus,
energiatalous ja energiantuotannon hiilijalanjälki, Espoon kaupunki, Tapiolan alueen kehitys
Oy 5.3.2012

· Tapiolan keskuksen uudistaminen. Suunnitelman kehittämisen taustat ja tavoitteet sekä
toimenpiteitä ohjaavat keskeiset teesit. Espoon Kaupunki / Tapiolan Kehittämisprojekti
21.11.2011, tarkistettu 5.3.2012

· Tapiolan keskuksen uudistamisen aikataululliset ja taloudelliset reunaehdot Espoon kaupunki
/ Tapiolan kehittämisprojekti / projektinjohtaja Antti Mäkinen 5.3.2012

· Tapiolan keskusta-alueen designmanuaali, Sito Oy ja Maisema-arkkitehdit Byman &
Ruokonen Oy, 30.11.2015

· Tapiolan keskusprojekti – Ainoa 4, meluselvityksen päivitys, Sito, 11.5.2016

· Ilmanlaatuselvitys, Liikenteen ja pysäköintilaitosten päästöjen vaikutus ilmanlaatuun Espoon
Tapiolan keskuksen alueella, Ilmatieteen laitos, 17.5.2016

· Pyöräpysäköinnin tarve ja ratkaisut Tapiolan keskuksessa, Sito Oy 14.3.2016

· Tapiolan keskusprojekti, Viitesuunnitelma 2018, Arkkitehtitoimisto HKP Oy


