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• Yleistä käyttötarkoituksen muutoksista Espoossa

• Muutosten instrumentit

• Tapausesimerkkejä Espoosta: Otaniemi, Olari, Kirkkojärvi

• Miten toimitaan, kun kaupungille tulee aloite käyttötarkoituksen 

uudistamiseksi

• Miten jatkossa – klinikan tulokset käytäntöön

Sisältö
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• Käyttötarkoituksen muutoksia tiedustellaan tai laitetaan vireille 

lisääntyvässä määrin

– Asemakaavamuutoksina ollut vuosittain noin kymmenen

– Poikkeamispäätöksillä jonkin verran vähemmän

• Muutokset koskevat yleensä liike-/toimistotilojen muuttamista asunnoiksi

• Epäkurantteja kiinteistöjä, jotka eivät houkuttele toimi- tai liiketiloina

huonon sijainnin tai toiminnallisuuden vuoksi

• Kaupungin tehtävä harkintaa alueellisen kehityksen näkökulmasta

– ongelmana esim. laajojen toimisto-/liiketila-alueiden muutokset kaukana

palveluista

 Edellyttää kaavallista kokonaistarkastelua

Yleisesti käyttötarkoituksen

muutoksista Espoossa
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• Käyttötarkoituksen muutokset edellyttävät pääsääntöisesti

poikkeamispäätöksen tai kaavamuutoksen (tarkasteltavan

rakennuksen ja rakennuspaikan soveltuvuus käyttötarkoitukseen monelta 

kannalta, yleensä useita poikkeamisia)

• Rakennusvalvonta tilapäisellä rakennusluvalla max. 5 vuodeksi –

pysyvämpi käyttö edellyttää kaavamuutosta tai poikkeamista. Erityisen 

kiireiset hankkeet ensin tilapäisenä, myöhemmin kaavalla tai 

poikkeamisella.

– Tilapäisenä esim. väistökoulutilat, yksityiset päiväkodit, turvapaikanhakijoiden 

vastaanottokeskukset

• Pysyviä kt-muutoksia ei yleensä suoraan rakennusluvalla vähäisenä 

poikkeamisena, paitsi erityistapauksia:
– Periaatteet Olari ja Kirkkojärvi

– Pienen liiketilan sijoittaminen toimisto-, teollisuus- tai varastotontille tai työtila 

asunnon yhteydessä

Käyttötarkoituksen muutoksen

instrumenteista (1/2)
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• Käyttötarkoituksen muutoksissa on usein lähdetty keskustelemaan 

hankkeen kanssa poikkeuslupamenettelystä, mutta päädytty 

kaavamuutokseen (esim. Fortumin torni)

• Kaavamuutos ei aikataulullisesti ole juurikaan hitaampi kuin

poikkeuslupa, mikäli poikkeamisen tarpeita on useita tai ne

ovat vaikutuksiltaan laajalle ulottuvia

Käyttötarkoituksen muutoksen

instrumenteista (2/2)
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• MRL 50.2 §, voimaan 1.5.2017: ”Asemakaavan muutos voidaan laatia 

myös vaiheittain.”

• Espoossa vireillä pysäköintinormin yhtenäistäminen kaupungin uusien 

pysäköintiohjeiden mukaisiksi. Kokeiltavana kaksi erilaista mallia Otaniemessä ja 

Kivenlahdessa.

• Kokeiluvaihe, tarkoitus soveltaa myöhemmin muihinkin osakokonaisuuksiin. 

Käyttötarkoituksen muutokset mainittu yhtenä soveltamisesimerkkinä, reunaehtoja 

vaikutusten laajuudesta riippuen (HE 251/2016).

Lisätietoja vaiheittaisten asemakaavan muutosten etenemisestä Espoossa

Kivenlahti: www.espoo.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava >

Asemakaavoituskohteet > Espoonlahti > VK 4001-4005

Otaniemi: vaiheittainen asemakaavan muutos VK2001: www.espoo.fi > Asuminen ja 

ympäristö > Kaavoitus > Asemakaava > Asemakaavoituskohteet > Tapiola > VK 2001

Lisätietoja: Outi Reitmaa, aluearkkitehti, outi.reitmaa@espoo.fi 

Vaihekaava kokeilussa
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• Tietotie 1: Ravintola opetus- ja tutkimuslaitosrakennukseen. Poikkeaa 

kaavasta käyttötarkoituksen ja julkisivumääräyksen osalta.

• Lämpömiehenkuja 2 & 3: Koulu ja päiväkoti tutkimuslaitosrakennukseen. 

Poikkeaa käyttötarkoituksesta, autopaikkanormista, luonnonmukaisena 

säilytettävälle alueen osalle sijoitetaan pihoja, osa alueesta aidataan. 

• Miestentie 5: Hotellin rakentaminen liike- ja toimistorakennusten ja 

opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle.

• RKY-luonne näkyy pääasiassa julkisivuja ja ulkotiloja koskevissa 

ehdoissa, lähtökohtaisesti ei esteenä luvan myöntämiselle. Keskeistä 

yhteistyö museoviranomaisten ja ELY-keskuksen kanssa.

Otaniemen esimerkkejä (myönteisiä, ehdollisia 

poikkeamispäätöksiä, kaavassa pääasiassa YO)
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• Alueelta paljon tiedusteluja käyttötarkoituksen muutoksista

• Yksittäin ratkaistuina veisivät paljon aikaa / miten varmistaa

yhtenäinen ja tasapuolinen linja ottaen huomioon alueen kehittyminen

• Valtuustoaloite 2014 käytännön sujuvoittamiseksi

 Selvitys kt-muutosten periaatteista Olarissa

• Hyväksyttiin ksl:ssa 16.3.2016

• Tämän perusteella rakennuslupia voi hakea suoraan

(edellytysten täyttyessä) ja voidaan myöntää vähäisinä poikkeamisina

• Samanlainen selvitys tehtiin ja hyväksyttiin myöhemmin Espoon

keskukseen Kirkkojärven alueelle

Case Olari – periaatteet
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• Yhden luukun periaate: kaupunki ohjaa tietoa

• 1. Ennakkoneuvottelu: Hankkeen edellytykset ja selvitystarpeet

• 2. Hakemuksen jättö: Käsittely nopeampi kun edellytykset 

selvillä – täydennystarpeita voi aina tulla – vuoropuhelu ja 

ohjeistus sovittujen yhteyshenkilöiden kautta

• 3. Käsittely: KSK yhteydessä muihin tahoihin (ELY, museo ym)

• 4. Päätös: kaava: toimielimet / poikkeaminen: 

kaupunkisuunnittelujohtaja

• 5. Rakennuslupavaihe: rakennusvalvonta

Miten toimitaan, kun aloite tulee
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• Periaatteena asiakaslähtöisyys: tyhjät tilat eivät kenenkään etu

• Nykylainsäädännön puitteissa käyttötarkoituksen 

muutosprosessit vaikuttaisivat toimivilta  lisää vuoropuhelua 

yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Laki antaa reunaehdot, 

mutta asiakaspalvelua voi aina parantaa.

• Alueelliset tarkastelut ja periaatteiden hyväksyttäminen

lautakunnalla melko työläs menettelytapa, kaavamuutos ja 

poikkeaminen toimivaksi havaittuja välineitä.

• Kaavoittajan ja rakennusvalvonnan yhteistyönä voidaan linjata 

mm. poikkeamisen ja vähäisen poikkeamisen rajapintaa sekä 

joitain tulkintakysymyksiä – toiveet kannattaa tuoda ilmi, jotta 

nousevat keskusteluun myös kaupungin sisällä.

Miten jatkossa: klinikan tulokset käytäntöön
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