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1. Tiivistelmä 

1.1. Alueen nykytila 

Alue on liikerakennusten korttelialue (AL8). Korttelialueella on 1958 rakennettu myy-

mälärakennus, jossa on toiminut Elannon myymälä, rakennuksessa on myymälä toi-

mintaan liittyvä asunto. Rakennus on yksikerroksinen ja kooltaan 365 kerrosneliömet-

riä. Rakennuksesta tehdyn kuntotarkastuksen mukaan talo vaatii täydellisen kunnos-

tuksen ja useista kohdin myös vanhojen rakenteiden purkamisen. Käytännössä talo 

on purkukuntoinen.  Koivuviidantien puolella tontilla on pensasistutuksia ja suuria 

mäntyjä. Tontille on liittymä sekä Koivuviidantieltä tontin eteläosassa sekä Mahlaku-

jalta tontin pohjoisosassa. 

1.2. Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Aleen käyttötarkoitus muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi, jolle saa rakentaa 

erillispientaloa, rivitaloja ja muita kytkettyjä pientaloja. 

Suunnittelualueen pinta-ala on 2879 neliömetriä, josta asuinpientaloaluetta noin 1695 

neliömetriä. Alueen kerrosluku on kaksi ja rakennusoikeus määräytyy tonttitehok-

kuusluvun e=0,30 mukaan, joka vastaa  noin 509 kerrosneliömetriä. 

Suunnittelualueessa on mukana Koivuviidantein katualuetta noin 1184 neliömetriä. 

Koivuviidantien bussipysäkkiä parannetaan muutoksen yhteydessä. Suunnitelmassa 

laajennetaan nykyisen bussipysäkin odotustila vastaamaan suunnitteluohjeita. 

1.3. Suunnittelun vaiheet 

Alueen maanomistaja haki alueelle asemakaavanamuutosta 8.1.2019. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 23.11. -7.12. 2020. 

2. Lähtökohdat 

2.1. Suunnittelutilanne 

2.1.1. Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Koivuviidantie on alueellinen kokoojakatu, joka yhdistää Kalevalantien Mankkaan-

laaksontiehen/Turveradantiehen. 

Suunnittelualue sijaitsee noin 1,3 km etäisyydellä Urheilupuiston metroasemasta ja 

noin 1,6 km etäisyydellä Tapiolan metroasemasta. 
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Etelän suunnan bussipysäkki sijaitsee Koivuviidantiellä, Mahlakujan liittymän etelä-

puolella suunnittelualueen kohdalla ja pohjoisen suunnan pysäkki noin 100 metriä 

Mahlakujasta pohjoiseen Koivuviidantiellä. 

 

Koivuviidantien itäreunassa kulkee pyöräilyn tavoiteverkon mukainen seutureitti, joka 

yhdistää Kalevalantien baanan Turveradantien seutureittiin. 
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Tehokas liikennejärjestelmä 

Koivuviidantien varressa liikennöi useita eri bussilinjoja, jotka liikennöivät mm. Tapio-

lan ja Leppävaaran kaupunkikeskuksiin. 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Nykytilanteessa Koivuviidantien liikenne aiheuttaa tontille melua. Päivämelun oh-

jearvo 55 dB ja yömelun ohjearvo 50 dB ylittyy nykyisen rakennuksen itä- ja eteläpuo-

lella. 
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Ilmanlaadun osalta tarkastellaan Helsingin seudun ympäristöpalveluiden minimi- ja 

suositusetäisyyksiä asumiselle. Liikennemäärän ollessa 10 000 ajon/vrk on asumisen 

minimietäisyys 7 metriä ja suositusetäisyys 20 metriä ajoradan reunasta. Nykytilan-

teessa etäisyys ajoradan reunasta tontin rajalle on noin 5 metriä. 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Suunnittelualue ei sillä erityisiä luontokohteita eikä kulttuuriympäristökohteita. 

Koivuviidantien koillispuolella on Visamäenpuisto. Puistossa on 1. maailmansodan 

linnoituslaitteita. 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. 

2.1.2. Maakuntakaava 

Voimassa olevat: 

– Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaik-

kien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaat-

teet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 

2007. 

– Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa. 

Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviai-

neshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja terminaalit 

sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeu-

den päätöksellä lainvoiman vuonna 2012. 

– Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maa-

kuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-maakun-

takaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden pää-

töksellä lainvoiman keväällä 2016. 

– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittämis-

linjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuulivoima, 

viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kaa-

van 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee voimaan en-

nen kuin se saa lainvoiman. Maakuntakaava tuli voimaan, kun siitä kuulutettiin 

maakuntakaavan alueen kunnissa. 

Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä. 
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Suunnittelualue on maankuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta. Alue on 

maakuntakaavan mukainen. 

 

 

Vireillä oleva Uusimaa-kaava 2050 

Kaikki maankäytön keskeiset teemat käsittävän Uusimaa-kaavan 2050 koko-

naisuus hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti 

maakuntakaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Helsingin hallinto-oikeus on väli-

päätöksellään 22.1.2021 kieltänyt valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kaa-

voista jätettyjen valitusten perusteella. 

 

Uusimaa-kaava 2050 suunnittelualue on taajamatoimintojen kehittämisvyöhy-

kettä. 
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2.1.3. Yleiskaava 

Voimassa olevat: 

Espoon eteläosien yleiskaava 

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaaran, Ta-

piolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai lainvoiman 

vuonna 2010. 
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Nyt laadittu Asemakaavan muutos on yleiskaavassa asuntoaluetta ja Koivuviidantie 

alueellinen kokoojakatu. Hanke on yleiskaavan mukainen.

 

2.1.4. Asemakaava 

Korttelin 16014 tontilla 1  on voimassa Koivumankkaan asemakaava, joka on tullut 

voimaan 5.2 1973. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on liikerakennusten 

korttelialuetta, jolle saa rakentaa yhden asunnon liiketoiminnan kannalta välttämä-

töntä henkilökuntaa varten. Alueelle on rakennettava 1 autopaikka 35 myymä-

läneliömetriä varten. 

Koivuviidantiellä on voimassa Visamäki -nimen asemakaava, joka on tullut voimaan 

26.9.1977. Voimassaolevassa asemakaavassa  Koivuviidantie on katualuetta. 

Ote ajantasa-asemakaavasta: 
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2.1.5. Rakennusjärjestys 

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). Ra-

kennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

2.1.6. Tonttijako 

Kaava-alueelle  on laadittu tonttijako. Suunnitelma edellyttää tonttijaon muuttamista. 

2.1.7. Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 

Kaavamuutoksen lainvoimaisuuden jälkeen alueella on MRL:n 81§:n mukainen ra-

kennuskielto.   

2.1.8. Muut suunnitelmat ja päätökset 

Alueella ei ole vireillä muita suunnitelmia. 

2.1.9. Pohjakartta 

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen laatima 

ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset. 
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2.2. Selvitys alueesta 

2.2.1. Alueen yleiskuvaus 

2.2.2. Maanomistus 

Muutos alueella oleva korttelin 16014 tontti 1 on yksityisomistuksessa ja Koivuviidan-

tien katualue Espoon kaupungin omistuksessa. 

2.2.3. Rakennettu ympäristö 

Maankäyttö 

Suunnittelualue sijaitsee Koivu-Mankaan pientaloalueella, Koivuviidantie länsipuo-

lella. Koivuviidantie itäpuolella on Visamäen pientaloalue. Alueiden rakennuskanta on 

rakennettu pääosin 1970-1980 luvulla. Lähialueen rakennukset ovat 1-2 kerroksisia 

erillispientaloja , kytkettyjä pientaloja ja rivitaloja. Alueen ilme on suurine puineen ja 

pensasistutuksineen vehreä pientaloalue.  

Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Koko Vanhan-Mankkaa alueen oli 2019 noin 4 700 asukasta. Suunnittelualueella ei 

ole työpaikkoja. Lähimmät kaupalliset palvelut ovat Vanhan-Mankaan keskustassa ja 

Kalevalantiellä. Tapiolan keskuksen palveluihin on noin  1,6 km. 

Yhdyskuntarakenne 

Alueella on rakennettu  katuverkko ja kunnallistekniikka. 

Kaupunki-/taajamakuva 

Alueen rakennuskannasta suurin osa on rakennettu 1970-1980 luvulle. Tonteilla ja 

tonttikatujen reunassa on istutuksia ja suuria puita. Alueen yleisilme on vehreä. 

Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Suunnittelualue sijaitsee Koivuviidantie-nimisen alueellisen kokoojakadun varressa. 

Nykytilanteessa suunnittelualueelle on kaksi ajoneuvoliittymä, yksi Koivuviidantieltä ja 

toinen Mahlakuja-nimiseltä tonttikadulta. 

Koivuviidantie on alueellinen kokoojakatu, joka yhdistää Kalevalantien Mankkaan-

laaksontiehen/Turveradantiehen. Koivuviidantien liikennemäärä on nykytilanteessa 

noin 8 700 ajon/vrk. Raskaan liikenteen osuus on 5 %. Liikenne-ennusteen mukaan 

liikennemäärä ei merkittävästi lisäänny. 

Mahlakuja on tonttikatu, jonka kautta on yhteys alueen tonttikatuverkkoon. Koivuvii-

dantien ja Mahlakujan liittymä on valo-ohjattu. 
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Yleistä pysäköintiä on osoitettu Mahlakujalla ja Koivusyrjä-kadulla ajoratapysäköin-

tinä. Alueella on laskentaohjeen, yksi autopaikka 1000 kerrosneliömetriä nähden, 

liian vähän yleistä pysäköintiä. 
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Jalankulku ja pyöräily 

Koivuviidantien itäreunassa kulkee pyöräilyn tavoiteverkon mukainen seutureitti, joka 

yhdistää Kalevalantien baanan Turveradantien seutureittiin. 

Nykytilanteessa yhdistetty jalankulku- ja pyörätie on noin 3 m leveä. 

Koivuviidantien länsireunassa kulkee jalkakäytävä. 

Mahlakujalla jalankulku ja pyöräily kulkevat ajoradalla. 
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Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

 Nykyisessä asemakaavassa ei ole esitetty rajoituksia tonttiliittymille. Tontille on liit-

tymä sekä Koivuviidantieltä tontin eteläosassa sekä Mahlakujalta tontin pohjois-

osassa. 

Julkinen liikenne/Joukkoliikenne 

Suunnittelualue sijaitsee noin 1,3 km etäisyydellä Urheilupuiston metroasemasta ja 

noin 1,6 km etäisyydellä Tapiolan metroasemasta. 

Koivuviidantiellä liikennöi syksyllä 2019 seuraavat linjat: 

- 114 Tapiola – Urheilupuisto – Mankkaa – Kilo – Leppävaara 

- 548 Tapiola – Mankkaa – Kauniainen – Viherlaakso – Jupperi 

- 549 Tapiola – Mankkaa – Kauniainen – Jorvi 

Etelän suunnan bussipysäkki sijaitsee Mahlakuja liittymän eteläpuolella tontin kohdalla 

ja pohjoisen suunnan pysäkki noin 100 metriä Mahlakujasta pohjoiseen. 

Palvelut 

Noin 300 metriä etelään suunnittelualueesta on Koivumankkaan päiväkoti ja Mank-

kaan päiväkotiin on noin kilometri.  

Lähimpiin kouluihin, Pohjois-Tapiolan yhtenäiskouluun ja Pohjois-Tapiolan kouluun ja 

lukioon on noin 500 metriä, Mankkaanpuron kouluun ja Mankaan kouluun noin kilo-

metri. 

Lähimmät kaupalliset palvelut ovat Mankkaan keskustassa ja Kalevalantien varressa.  

Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueella on rakennettu kunnallistekniikka. Katualueet ovat kaupunginomistuksessa. 

2.2.4. Luonnonolosuhteet 

      

2.2.5. Suojelukohteet 

Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita. 

2.2.6. Ympäristön häiriötekijät 

Koivuviidantie liikenne aiheuttaa meluhaittaa suunnittelualueen itäosaan. 
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3. Asemakaavan tavoitteet 

3.1. Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Suunnittelualue sijaitsee hyvällä saavutettavuusalueella (saavutettavuus vyöhyke II 

2030) sekä ensisijaisella kehittämisvyöhykkeellä Helsingin seudun maankäytön, asu-

misen ja liikenteen strategisessa (MAL-2019) , jossa maankäyttö, asuminen ja lii-

kenne kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. 

3.2. Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet 

Suunnittelualueen mitoitus ja rakennustapa sovitetaan Koivu-Mankkaan ja Visamäen 

pientaloalueisiin sopivaksi. Uudisrakentamisella turvataan oleskelualueiden melulta 

suojaaminen. Koivuviidantien puoleisella osalla tonttia olevat kaupunkikuvallisesti ar-

vokkaat männyt säilytetään ja alueen bussipysäkkiä parannetaan vastaamaan nykyi-

sin voimassa olevaa mitoitusta. Pysäkin parantamisella parannetaan liikenneturvalli-

suutta. 

3.3. Osallisten tavoitteet 

Asukasmielipiteet: 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadussa palautteessa pidetään pysäkin pa-

rantamista hyvänä asiana. Tonttiliittymän sijoittamista Mahlakujalle pidettiin huonona 

ratkaisuna kadun kapeuden takia. 

4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Yleisperustelu ja kuvaus 

Alue sijaitsee hyvällä saavutettavuusalueella, joten alueelle perusteltua rakentaa 

asuntoja. Bussipysäkin parantaminen parantaa alueen liikenteen toimivuutta ja turval-

lisuutta. 

4.2. Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala 0,2900 hehtaari. 

Kokonaiskerrosala on 509 k-m2, joka vastaa tonttitehokkuutta 0,30. 

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus  nousee 9 k-m2. 

4.3. Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1. Maankäyttö 

Korttelialueet 

AP, asuinpientalojen korttelialue, 0,1700 hehtaaria 
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Muutoksessa korttelialue pienenee noin 95 neliömetriä. 

Alueelle saa rakentaa erillispientaloja, kytkettyjä pientaloja ja rivitaloja enintään kah-

teen kerrokseen.  

Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten muodostamaan melukatveeseen 

siten, että valtioneuvoston asettamat ulko-oleskelualueiden melutason ohjearvot eivät 

ylity. Oleskeluun tarkoitetut parvekkeet ja terassit on suojattava meluntorjunnan kan-

nalta tarkoituksenmukaisesti siten että valtioneuvoston asettamat ulko-oleskelualuei-

den melutason ohjearvot eivät ylity. 

Piha-alueilla hulevesien hallinnassa tulee suosia hyötykäyttö- ja haihdutusratkaisuja 

ohjaamalla hulevesiä istutuksille, biosuodatusalueille ja/tai hulevesirakenteisiin. Pihan 

pinnoitteissa tulee suosia vettäläpäiseviä pintoja. Vettä läpäisemättömältä pinnalta 

tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten että hulevesipainanteiden,-altaiden tai 

säiliöiden viivytystilavuuden tulee olla 1 kuutiometri jokaista 100 neliömetriä kohden. 

Hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä viivytystilavuuden osalta 

12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto. 

Korttelialueella olevat suuret männyt tulee säilyttää ja suojata rakennustyön ajaksi. 

Alueella  autopalkkoja (ap) on rakennettava vähintään, erillispientalot kaksi auto-

paikka asunto, kytketyt pientalot ja rivitalot yksi autopaikka  70 kerrosneliömetriä 

kohti, kuitenkin vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti. Polkupyöräpaikkoja (pp) on 

rakennettava yksi pyöräpaikka  30 asuinkerrosneliömetriä kohti,  kuitenkin vähintään 

kaksi pyöräpaikkaa asuntoa kohti. 

Muut alueet 

Koivuviidantien katualue, 0,1200 hehtaaria. 

Suunnitelmassa katualuetta laajennetaan 95 neliömetriä, laajennuksella mahdolliste-

taan bussipysäkin laajentaminen vastaamaan nykyisiä mitoitusvaatimuksia.  

 

4.3.2. Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Suunnittelualueen liikenne ohjautuu Mahlakujan kautta. Koivuviidantieltä ei sallita 

tonttiliittymiä. 

Jalankulku ja pyöräily 

Kaavamuutoksella ei ole suoranaisia vaikutuksia jalankulun eikä pyöräilyn järjestämi-

seen alueella. Ajoneuvoliittymän poistaminen Koivuviidantien varresta parantaa jalan-

kulkijoiden turvallisuutta kadun varressa. 
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Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Alueen kaikki autopaikat tulee sijoittaa tontille ja ajoneuvojen kääntymisen tulee ta-

pahtua tontin puolella. 

Julkinen liikenne/Joukkoliikenne 

Suunnittelualue sijaitsee noin 1,3 km etäisyydellä Urheilupuiston metroasemasta ja 

noin 1,6 km etäisyydellä Tapiolan metroasemasta.  

Koivuviidantiellä liikennöi syksyllä 2019 seuraavat linjat:  

- 114 Tapiola – Urheilupuisto – Mankkaa – Kilo – Leppävaara 

- 548 Tapiola – Mankkaa – Kauniainen – Viherlaakso – Jupperi 

- 549 Tapiola – Mankkaa – Kauniainen – Jorvi 

Kaavamuutoksella mahdollistetaan bussipysäkin parannus Koivuviidantien varressa, 

mikä parantaa bussiliikenteen toimintaedellytyksiä kadulla. 

 

4.3.3. Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueella on rakennettu kunnallistekniikka. 

4.3.4. Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Maaperä on suurimmilta osin moreenia, vähäisissä määrin kalliota. 

Rakennettavuusluokitus on kaksi eli normaalisti rakennettava. 

4.4. Kaavan mukainen luonnonympäristö 

Koivuviidantien reunassa olevat männyt tulee säilyttää. 

4.5. Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita. 

4.6. Ympäristön häiriötekijät  

Koivuviidantien liikenne aiheuttaa korttelialueen itäosaan meluhaitan. 

4.7. Nimistö 

Muutos ei vaikuta alueen nimistöön. 

5. Asemakaavaratkaisun vaikutukset  

Muutoksella lisätään asuntoja hyvän saavutettavuuden alueella. 
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5.1. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Muutoksen vaikutukset yhdyskuntarakentamiseen ovat vähäiset. 

5.2. Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Bussipysäkin parantaminen parantaa alueen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 

5.3. Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Vaikutukset luontoon ja maisemakuvaan ovat vähäisiä. 

5.4. Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettö-

myyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, 

sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) 

Bussipysäkin parantaminen parantaa Koivuviidantien liikenteen sujuvuutta ja turvalli-

suutta.  

5.5. Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto 

Suunnitelmalla ei ole vaikutusta alueen kaavatalouteen eikä energianhuoltoon. 

 

5.6. Muut merkittävät vaikutukset 

      

6. Asemakaavan toteutus 

6.1. Rakentamisaikataulu 

Rakentamisaikataulusta vastaa alueen maanomistaja. 

6.2. Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet kuuluvat rakennusvalvontakeskuksen toimivaltaan. 

6.3. Toteutuksen seuranta 

Toteutuksen seurannasta vastaa rakennusvalvontakeskus. 

7. Suunnittelun vaiheet 

7.1. Suunnittelua koskevat päätökset 
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Sopimukset 

Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimukset, jotka 

hoitaa tonttiyksikkö. 

7.2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtä-

villä MRA 30§:n mukaisesti 23.11.– 7.12.2020. 

7.3. Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 

Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä 

– Maanomistajan konsultin NH Nordic Oy kanssa  

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta suunnitteluun ovat osallistunee: suunnit-

teluinsinööri Hannu Granberg, maisema-arkkitehti Jenny Asanti ja vastaava suun-

nitteluavustaja Markku Hyvärinen. 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta 

on vastannut asemakaavasuunnittelija Liisa Rouhiainen. 

 

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot 

Vaihtoehto yksi, ilma pysäkin laajennusta. 

 

Vaihtoehto kaksi pysäkin laajennus 
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7.4. Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  

Lyhenteet: 
ksj = kaupunkisuunnittelujohtaja 
akp = asemakaavapäällikkö 
ksl = kaupunkisuunnittelulautakunta 
kh = kaupunginhallitus 
kv = kaupunginvaltuusto 

 
- 9.11.2020 ksj hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS)  
- 23.11.– 7.12.2020 Koivu-Mankkaa OAS nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 

 
 

ESPOON KAUPUNKI 

KAUPUNKISUUNNITTTELUKESKUS 

 

 

Liisa Rouhiainen 

asemakaavasuunnittelija 

 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 


