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Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa voimassa olevan lähivirkistysalueen osa sekä rakentamaton pysäköintialue pientalojen korttelialueeksi.
Lisäksi nykyisin puistoalueella kulkeva ajoyhteys tontille vahvistetaan kaavalla.

Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla.

Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla (2019).
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LÄHTÖKOHDAT
Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Vanttilan kaupunginosassa
Nissinmäentien ja Nissinpuisto-nimisen kadun välisellä alueella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa kortteliin 43031, lännessä kortteliin 43034 ja etelässä ja
idässä Nissinmäentien ja Nissinpuiston katualueisiin.
Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 3 200 m².
Varsinaisen kaavamuutoksen aluerajaus tarkentuu
suunnittelun edetessä.

monipuolisimpiin keskuksiin tukeutuvat, valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät
taajamatoimintojen vyöhykkeet, joiden yhdyskuntarakenteen kehittämisellä ja tehostamisella on erityistä
merkitystä koko maakunnan kehittämisen kannalta.
Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen
29.1.2010) alue on nykyisellään säilyvää asuntoaluetta. Alueen asemakaavaa muutettaessa turvataan
nykyisen rakennuskannan säilyminen ja
ympäristökuvaan soveltuva kehittäminen.

Alueen nykytilanne
Alue on nykyisin lähivirkistysaluetta ja yleisen pysäköinnin aluetta (LP). LP-alue on jäänyt toteutumatta.
Kaavan mukaisen yleisen pysäköintialueen pohjoisosassa on muuntamo. Suunnittelualueen pohjoisosassa on hiekkapintainen ajoyhteys Nissinmäentieltä Nissinpuisto 3:n tontille. Suunnittelualueen
länsireunassa, korttelin 43034 kyljessä, on vanha
hiekkapohjainen tienpätkä, joka on aikoinaan jatkunut
suoraan Sierakiventielle ja Kauklahteen, mutta on
nykyisin osa lähivirkistysaluetta. Suunnittelualue on
pääosin jyrkkää rinnttä ja alueella on isot korkeuserot.
Suunnittelualueen ylin kohta on noin tasossa +24 m
ja alin kohta noin tasossa +11 m.
Maanomistus
Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Espoon kaupungin omistuksessa.

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Suunnittelualueen
sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. (5/2020)

Kaavoitustilanne

Alueella on voimassa asemakaava VantinkulmaNissinmäki 520800 (lainvoimainen 15.7.1992).
Suunnittelualue on määritelty lähivirkistysalueeksi
(VL) ja yleiseksi pysäköintialueeksi (LP).

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen
aleeksi. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista
suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat
rakentamisalueet.

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen alustava rajaus esitetty punaisella pistekatkoviivalla. (7/2020)
Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. (5/2020)

Alueella on vireillä uusi maakuntakaava (Uusimaakaava 2050), jonka kaavaehdotus oli nähtävillä 8.10.–
8.11.2019. Kaavaehdotuksessa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeelle. Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan suurimpiin ja
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Aloite ja perittävät maksut
Asemakaavan muutosta on 1.7.2020 hakenut kaupungin tonttiyksikkö. Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §).

Sopimukset
Asemakaavan muutokseen ei liity maankäyttösopimusta.

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN?
Tavoitteet
Tavoitteena on muuttaa voimassa olevan lähivirkistyalueen osa sekä rakentamaton pysäköintialue pientalojen korttelialueeksi. Lisäksi nykyisin puistoalueella
kulkeva ajoyhteys tontille vahvistetaan kaavalla.
Kaavamuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alueella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukaisesti.
Suunnitelman kuvaus
Alustavan suunnitelman mukaan suunnittelualueelle
tulisi kolme uutta pientalotonttia. Suunnitelman tuottama uuden rakennusoikeuden määrä on arviolta
noin 300–550 k-m2.
Alueen pohjoisosaan osoitetaan ajoyhteys Nissinmäentieltä Nissinpuisto 3:n tontille nykyisin käytössä
olevan väliaikaisesti sallitun ajoyhteyden mukaisesti,
sillä voimassa olevan kaavan mukainen ajoyhteys
Nissinpuiston kautta ei mahdollista esteettömän kulkuyhteyden toteuttamista olemassa olevalle rakennukselle. Saman ajoyhteyden kautta mahdollistetaan
kulku myös pohjoisimmalle uudelle tontille. Ajoyhteyden turvallisuus ja toimivuus tutkitaan ja varmistetaan
kaavan laatimisen yhteydessä.

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa.
Suunnittelun toteuttaminen
Asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaavakartta
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, luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. Tärkeimmät vaikutukset esitetään
kaavaselostuksessa.
Vaikutusalueena on kaavan alustavan aluerajauksen
mukainen alue ja sen lähiympäristö. Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia alueen kaavoituksen
yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa tehdään
lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin 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 asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin
neuvotteluin.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §)
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumisja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja
tavat.
Mielipiteet (MRA 30 §)
Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 7.9.–
6.10.2020.
Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 6.10.2020 klo 15.45
mennessä osoitteella:
Kaupungin kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi.
Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. Kaavan nimi ja aluenumero (Hepmortinrinne, 520802) on mainittava.
Kaavakävely järjestetään suunnittelualueella
9.9.2020 klo 17.30. Tapaaminen Nissinmäentien ja
Nissinpuiston risteyksessä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin vastineet
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotukseen
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen
nähtäville (MRA 32 §).
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §)
Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.
Tiedottaminen
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla
www.espoo.fi/kaavakuulutukset.
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen nähtävilläolon aikana mahdollisesti
pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös
kaupungin ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa.
Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä.
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla www.espoo.fi/kaavakuulutukset ja
niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan
nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. (MRL 67 §, MRA 94 §).
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineistoon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi)
ja Espoon asiointipisteissä.

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §)

Lisätietoja

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja
selvitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena
on, että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa loppuvuodesta 2020. Kaavaehdotus on tämän
jälkeen julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä
on mahdollisuus jättää muistutus. Muistutus tulee
toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan:
Sonja Sahlsten, p. 040 639 3084
Anja Karhula (maisemasuunnittelu), p. 046 877 3742
Hannu Granberg (liikennesuunnittelu), p. 043 825
1176
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi

Päiväys ja allekirjoitus
Espoossa, 24.8.2020
Torsti Hokkanen
Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

.

Lyhenteet:
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus
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KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto:
-

Alustava viitesuunnitelma, vaihtoehto 1:

Havainnekuva suunnittelualueen käyttötarkoituksen muutoksen mahdollistamasta uudesta rakentamisesta. Kaava-alueen rajaus on esitetty punaisella piste-katkoviivalla. Nykyiset rakennukset harmaalla, mahdollinen uusi rakentaminen ruskealla.

Vaihtoehdossa 1 kaava-alueen uudet rakennukset on esitetty rinteeseen sovitettuina, 2 ½ -kerroksisina rakennuksina.
Vanha hiekkatie on säilytetty pohjois-eteläsuuntaisena kulkuyhteytenä kaava-alueen länsireunassa. Kaava-alueen
ulkopuolelle on myös esitetty ruskealla voimassa olevan asemakaavan jo nykyisin mahdollistama uusi rakennus
Nissinpuisto-kadun länsipuolelle.
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-

Alustava viitesuunnitelma, vaihtoehto 2:

Havainnekuva suunnittelualueen käyttötarkoituksen muutoksen mahdollistamasta uudesta rakentamisesta. Nykyiset rakennukset
harmaalla, mahdollinen uusi rakentaminen ruskealla.

Vaihtoehdossa 2 kaava-alueen uudet rakennukset on esitetty 1-kerroksisina omakotitaloina. Vanha hiekkatie on liitetty
osaksi uusia tontteja. Kaava-alueen ulkopuolella on myös esitetty ruskealla voimassa olevan asemakaavan jo nykyisin
mahdollistama uusi rakennus Nissinpuisto-kadun länsipuolelle.
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-

Alustava viitesuunnitelma, vaihtoehto 3:

Havainnekuva suunnittelualueen käyttötarkoituksen muutoksen mahdollistamasta uudesta rakentamisesta. Kaava-alueen rajaus on esitetty punaisella piste-katkoviivalla. Nykyiset rakennukset harmaalla, mahdollinen uusi rakentaminen ruskealla.

Vaihtoehdossa 3 kaava-alueen uudet rakennukset on esitetty rinteeseen sovitettuina, 2 ½ -kerroksisina rakennuksina.
Kaava-alueen eteläosassa on säilytetty yleisen pysäköintialueen varaus erityisesti Keskuspuiston käyttäjien
pysäköintitarpeita varten. Kaava-alueen ulkopuolelle on myös esitetty ruskealla voimassa olevan asemakaavan jo
nykyisin mahdollistama uusi rakennus Nissinpuisto-kadun länsipuolelle.

