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LAHTOTIEDOT 

Vireilletulo 

Nykytilanne 

Maanomistus 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja työllisyysjaosto varasi 23.1.2008 NCC 
Property Development Oy:lle korttelin 51225 tontista 1 Espoon kaupungin 
omistaman osan toimistokokonaisuuden suunnittelua ja rakentamista varten. 
Alue on ollut aiemmin varattuna useita eri hankkeita varten, mutta hankkeet 
ovat jääneet toteutumatta. 

Vireilletulosta on kuulutettu yhdessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
kanssa 11.6.2008. 

Suunnittelualueen länsiosa Etelä-Leppavaarassa käsittäa Kehä I:n varren 
Albergan kartanolta Leppävaarankadulle. Alueelle asemakaavoitetut liike-, 
toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialueet eivät ole toteutuneet. Voimas- 
sa olevan kaavan mukaan Kehä I:n varrelle muodostuu rakennuksista melu- 
muuri. Asemakaavassa on liike- ja toimistorakennusoikeutta yhteensä 26 000 
k-m2 ja yleisten rakennusten rakennusoikeutta 10 000 k-m2. Alue on erilai- 
sessa väliaikaiskäytössä: korttelissa 51204 sijaitsee poikkeusluvilla kaksi 
puutarhamyymälää ja pysäköintipaikkoja, korttelissa 51225 sijaitsee työmaa- 
tukikohta ja pohjoisosaa korttelista 51204 käytetään varastona. Korttelissa 
51205 ja Albergan aukion torialueella on pysäköintipaikkoja. 

Suunnittelualueen itäosa Perkkaalla käsittää osan korttelista 51 010 ja tähan 
rajautuvia alueita, jotka ovat luonnontilassa. Alue on alun perin kaavoitettu 
ammattiopiston laajennusta varten. Kaavaa ei voida kuitenkaan toteuttaa, 
koska alueella sijaitsee muinaismuistolain suojelemat 1700-luvun muotopuu- 
tarhan jäännökset. 

Ympäristön suurin hairiötekijä on Kehä I:ltä kantautuva liikennemelu ja ilman- 
saasteet. 

Suunnittelualue on pääosin Helsingin kaupungin omistuksessa. Toinen 
maanomistaja on Espoon kaupunki. 



Kaavoitustilanne 

Maakuntakaava 

Ymparistöministeriö vahvisti Uudenmaan maakuntakaavan 8.1 1.2006. Paa- 
töksella kumottiin Uudellamaalla aiemmin voimassa olleet seutukaavat seka 
Lantisen Uudenmaan maakuntakaava. 

Maakuntakaavassa suunnittelualue on paaosin taajamatoimintojen aluetta. 
Keha I:n Iansipuolella sijaitsevan alueen pohjoisosa on keskustatoimintojen 
aluetta. Keha I on maakuntakaavassa merkitty moottorivaylaksi. 

Ote uudenmaan maakuntakaavasta: 
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Yleiskaava Espoon eteläosien yleiskaava-alue kasittaa Leppävaaran, Tapiolan, Matinky- 
Iän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
yleiskaavan 7.4.2008. Yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen. Suunnittelualue 
on yleiskaavassa pääosin julkisten palveluiden aluetta (PY). Kehä I:n Iänsi- 
puolella sijaitsevan alueen pohjoisosa on keskustatoimintojen aluetta (C-K). 
Albergan kartano ja sen lähiympäristö on kyläkuvallisesti tai maisemakuvalli- 
sesti arvokasta aluetta. Kehä I on yleiskaavassa merkitty päätieksi. 

Ote Espoon etelaosien yleiskaavasta: 
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Osayleiskaava Suunnittelualueen Iänsiosassa on voimassa Leppävaaran keskus eteläisen 
osayleiskaava, joka on vahvistettu 1995. 

Suunnittelualue on kaavassa ohjeellista liike- ja toimistorakennusten (K), 
yleisten rakennusten (Y) ja autopaikkojen korttelialuetta (LPA). 

Suunnittelualue kuuluu suurkortteliin, johon on osoitettu seuraavat asema- 
kaavoitettavat kerrosneliömetrimäärät: 
- 30 000 asuinkerrosala 
- 26 000 liike- ja toimisto ja ympäristöhairiötä aiheuttamattoman teollisuuden 
kerrosala 
- 16 500 yleisten rakennusten kerrosala. 

Espoon eteläosien yleiskaavan saadessa lainvoiman, se tulee korvaamaan 
voimassa olevan osayleiskaavan. 



Asemakaava 

ARVIOITAVAT 
VAIKUTUKSET 

OSALLISET 

OSALLISTUMISEN JA 
VUOROVAIKUTUKSEN 
JARJESTAMINEN 

Osallistumis- ja arviointi- 
suunnitelma 

(MRL 62 § ja  MRL 63 §) 

Viranomaisneuvottelu 

(MRL 66 §) 

Alue on asemakaavoitettu. 

Suunnittelualueen länsiosassa (Keha I:n Iänsipuoli/Etelä-Leppävaara) on 
voimassa Albergan kartano asemakaavan muutos, joka on hyväksytty kau- 
punginhallituksessa 17.10.1995. Alueelle on asemakaavoitettu liike- ja toimis- 
torakennusoikeutta (K) yhteensä 26 000 k-m2 ja yleisten rakennusten raken- 
nusoikeutta (Y-1) 10 000 k-m2. Voimassa olevan kaavan mukaan Kehä I:n 
varrelle muodostuu rakennuksista melumuuri. 

Suunnittelualueen itäosassa (Kehä I:n itäpuoliIPerkkaa, osa korttelia 51 01 0) 
on voimassa Perkkaa IV asemakaava, joka vahvistettu sisäasiainministeriös- 
sä 13.4.1984. Alue on kaavassa opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialuetta (YOSk), joka on varattu kaupungin käyttöön. Alu- 
een rakennusoikeus on 5 000 k-m2. 

Asemakaavat eivät ole toteutuneet. 

Vaikutusalueena on Leppävaaran aluekeskus. 

Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan hankkeen vaikutukset mm. rakennet- 
tuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, ihmisten 
elinoloihin sekä luontoon, maisemaan ja kaupunkikuvaan. 

Olemassa olevat selvitykset 

- Keha I:n tiesuunnitelman yhteydessä tehtyjä selvityksiä 

- Museoviranomaisten tutkimukset vanhan kartanopuiston alueella 

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, kiinteistönomis- 
tajat, maanomistajat, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden asumiseen, työn- 
tekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi 
viranomaiset ja ulkopuoliset lausunnonantajat. 

Nähtävilläolosta sekä 1 tai tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista tai kaavakäve- 
lystä kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvud- 
stadsbladetissa. Lisäksi tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen sekä Iähinaapu- 
ruston kiinteistönomistajia. 

Aineisto on virallisesti nähtävillä Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa 
(käyntiosoite: Kirkkojärventie 6 B, 4. kerros, Espoon keskus). Eri kaavavai- 
heiden aineistoa tuodaan myös esille Leppävaaran yhteispalvelupisteeceen 
ja kaavoituksen sivuille Avoimeen Espooseen 
(htt~:llwww.es~oo.fi/avoines~oo). 

Niihin selvityksiin, joita ei voida viedä internetsivuille voi tutustua kaupunki- 
suunnittelukeskuksecca. 

Asemakaavasta esitetyt kirjalliset mielipiteet ja muistutukset jätetään osoit- 
teella: Tekninen- ja ympäristötoimen kirjaamo, PL 4, 02070 ESPOON 
KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella: tvt.kiriaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyn- 
tiosoite on Espoon keskus, Virastopiha 2, katutaso. Kaavan nimi on mainitta- 
va. 

Kaavahankkeelle laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esite- 
tään mm. miten vuorovaikutus ja osallistuminen kaavoitukseen sekä kaavan 
vaikutusten arviointi järjestetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
nähtävillä kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelupisteess3 koko kaa- 
voitusprosessin ajan. 

Osallisilla on mahdollisuus esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle neuvot- 
telua osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kuin asema- 
kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. 

Viranomaisneuvottelun tarve selvitetään ja järjestetään tarvittaessa. Muita 
neuvotteluja asiantuntijaviranomaisten kanssa jarjestetaan tarpeen mukaan. 



Valmisteluaineisto 

(MRL 62 § ja M W  30 §) 

Kaavaehdotus 

(MRL 65 'ja 27 ') 

Kaavan hyväksyminen 

(MRL 52 'ja MW 32 ') 

SOPIMUKSET 

TAVOITEAIKATAULU 

VALMISTELUSTA 
VASTAAVAT JA 
LISATIETOJA ANTAVAT 

PÄIVAYS 

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä ja järjestetään tarvittaessa tiedotus- 
ja keskustelutilaisuus, jossa esitetyt mielipiteet ki jataan muistioon. Valmis- 
teluaineisto pidetään virallisesti nähtävillä 30 paivaa Espoon kaupunkisuun- 
nittelukeskuksessa. Nähtavilläoloaikana voi määräaikaan mennessä jättää 
kirjallisen mielipiteen. Saatujen mielipiteiden lyhennelmiin ja vastineisiin voi 
myöhemmin tutustua kaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää kaavaehdotuksen asettamisesta näh- 
täville. Kaavaehdotus pidetaan nähtävillä 30 paivaa kaupunkisuunnittelukes- 
kuksessa. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lausunnot ja 
kannanotot asiantuntijaviranomaisilta sekä alueneuvottelukunnalta. Kunta- 
laisilla ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus 
on toimitettava kirjallisesti kuulutuksessa mainitulla tavalla viimeistään viimei- 
sen nähtävilläolopäivän aikana. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut muistu- 
tukset, lausunnot sekä toimialojen kannanotot. Jos ehdotukseen tehdään 
oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville. Nähtävilläolon jäl- 
keen kaupunkisuunnittelulautakunta lähettää ehdotuksen kaupunginhalli- 
tuksen käsiteltäväksi. Tämän jalkeen valtuusto käsittelee kaavaehdotuksen 
ja siitä saadut muistutukset ja lausunnot. 

Valtuuston käsittelyn jalkeen muistuttajille ilmoitetaan tehdystä päätöksestä. 
Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä, Länsi- 
väylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on 
mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

Asemakaavasta käydään tarvittavat sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat 
sopimukset, jotka hoitaa kiinteistöpalvelukeskus. 

Valmisteluaineisto Loppuvuosi 2008 

Asemakaavaehdotus Alkuvuosi 2009 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan: 

Asemakaavainsinööri Matias Kallio, puhelin (09) 816 241 11 

Sähköposti: etunimi.L.sukunimi@espoo.fi 

2.6.2008 




