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Kauklahti-seura ry (Köklaxgillet rf) on aktiivinen kaupunginosayhdistys Suur-Kauklahden 

alueella, jossa tämän vuoden alussa oli virallinen asukasmäärä 12 119. Väestö alueella on 

lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana nopeasti ja akuutti pula palveluista on noussut 

näkyviin mm. koulu- ja päiväkotipaikkojen puutteena. 

Käsittelyssänne oleva Lasihytin kaava-alue (522400) toisi keskeisen Kauklahden suojellun 

asema-alueen välittömään läheisyyteen 4 000 uutta asukasta, mikä nostaisi 

asukasmäärää 33 %’lla.  

 

Kauklahti-seura ry haluaa kehittää Suur-Kauklahtea tasapainoisesti ja järkevästi myös  

kulttuuri- ja luontoarvot huomioon ottaen. Suur-Kauklahti on viimeisimpienkin arvioiden 

mukaan erittäin houkutteleva ja elinvoimainen asuinalue. Sen kehittäminen pitäisikin 

tapahtua alueen ominaispiirteitä korostaen. 

 

Esillä oleva Lasihytin asemakaava-alue on merkittävän suuri, noin 50 hehtaaria ja se 

edellyttäisi alueen erillistarkastelua osayleiskaavan muodossa. Valmistelu tässä 

asemakaavassa sen suuruuden osalta ei ole ollut tasa-arvoista esim. Keran alueen 

kanssa, jossa tehtiin osayleiskaava, mikä jaettiin kolmeen pienempään 

kaavakokonaisuuteen.  

Lasihytin 50 hehtaarin asemakaava-alue on jättimäinen ja luo kolossiaalisen, jopa 

slummimaisen ja liian korkean rakennusmassan Kauklahden keskeiselle alueelle. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki §5 kertoo alueiden käytön suunnittelun tavoitteet, joista 

Lasihytin kaavassa ei riittävällä tavalla ole huomioitu ’rakennetun ympäristön kauneutta ja 

kulttuuriarvojen vaalimista’ eikä ’ palvelujen saatavuutta’. MRL korostaa myös 

rakennusmassa sopivuutta ympäröivään alueeseen ja rakennuskantaan. 

Vielä voimassa olevassa MRL:ssäkin painotetaan asukkaiden kuulemista ja tältä osin moni 

nykyinen kauklahtelainen on kokenut, että ’on kuultu, mutta ei kuunneltu’. Näin suuri alue 

vaatii julkisia ja muita palveluita! Kaava-alueelle ei ole suunniteltu riittävästi Y-tontteja eikä 

paikkoja palveluille, esim. varaus kouluille tai liikuntatiloille puuttuu. 

 

Kokonaissuunnitelmaa tarkasteltaessa ja Espoon rakennusjärjestystä noudatettaessa on 

herännyt edelleen huoli siitä, että jo 10 vuotta vanha ohje määrittelevine liitteineen ei ole 

ajan tasalla tulvariskialuekartoituksen ja lentomelukartoituksen osalta. Molemmat mainitut 

ovat muuttuneet viimeisen 10 vuoden aikana. 

 

Alueen kulttuuriympäristöarvot ovat mittavat, maakunnallisesti merkittävä 

Espoonjokilaakson maisema-alue, laakson eliöstöarvot ja RKY-kohde Kauklahden asema, 

jotka suunniteltu rakennusmassa ’tukahduttaa’ ja ’hävittää’ näkyvistä.  

Korkeiden, yli kolmekerroksisten, rakennusten (pysäköintirakennukset ja 

asuinrakennukset) sijoittaminen asemarakennuksen viereen ja lähimmäksi jokea tuhoavat 

kulttuurimaiseman. Joen ympärillä rakentamaton vyöhyke täytyy olla leveämpi. 



Korkeampien rakennusten sijoittelua kauemmaksi joesta ei vastusteta – tavoitteena on 

säilyttää avoin maisema-alue molemmin puolin joen ympärillä ja tehdä Kauklahden 

keskeisestä alueesta ’ihmisen kokoinen’ ja viihtyisä kaikille kuuluva alue. 

 

Selvityksissä ja selvityksien vastineissa on edelleen toivomisen varaa.  

- Varjoanalyysit eivät anna riittävää kuvaa sisäpihojen valoasteesta. Suljetun korttelin 

sisäpihalla korkeat talot varjostavat liiaksi pihoja heikentäen niiden viihtyisyyttä ja 

toimivuutta.  

- Toisaalta nyt esillä olevassa materiaalissa on havainnekuvissa luotu kuva matalasta 

rakentamisesta. Esim. kuvassa 2 muistutusten vastineessa on havainnepiirrokseen 

käytetty 5-kerroksisia taloja, mutta kaavan mukaan ko. kohtaan suunnitellaan 7-kerroksisia 

taloja. 

 

Kauklahti-seuran hallitus toivoo kaupunkisuunnittelulautakunnan edelleen miettivän 

kaavan toteutusta ja sen suuruutta verrattuna muuhun espoolaiseen kaavavalmisteluun.  

Kaavan valmistelun jatkaminen ja alueen asukkaiden mielipiteiden huomioiminen 

maanomistajien toiveiden lisäksi on tärkeää ja kaavan palauttaminen uusintatarkasteluun 

on perusteltua. 
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