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Tiivistelmä 

1.1 Alueen nykytila 

Alue on osa Kluuvinkallion puistoa. Alueella on 1947 valmistunut erillispientalo, joka 

on toiminut tilapäisesti päiväkotina. Rakennus on aikakaudelle tyypillinen asuinraken-

nus, jossa on lohkotusta luonnonkivestä koottu komea kivijalka. Alue on pääosin ha-

vupuuvaltaista jyrkkäpiirteistä kalliomaastoa, osittain avokalliota. 

Alueella oleva pientalo 

 

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Suunnitelmassa alueella oleva erillispientalo merkitään suojeltavaksi rakennukseksi 

(sr), jolle merkitään ajoyhteys Kokinkyläntieltä. Rakennuksen ympäristö muutetaan 

puistosta lähivirkistysalueeksi (VL/s). Suunnitelmassa turvataan alueen metsäiset 

osat ja huomioidaan liito-oravien kulkureitti sekä mahdolliset tarkemmat luontoselvi-

tystarpeet. Alueelle ei esitetä rakennusoikeutta. 

1.3 Suunnittelun vaiheet 

Kaupungin tonttiyksikkö haki 12.11.2019 päivätyllä asemakaavan muutoshakemuk-

sella puistossa olevan omakotitalon muuttamisesta asuinkäyttöön sopivaksi raken-

nukseksi siten, että kaupunki voi myydä rakennuksen ja vuokrata alueen maapohjan. 

Tonttiyksikkö on neuvotellut alueella olevan rakennuksen suojelusta kaupunginmu-

seon kanssa.  

Suunnitelmasta laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka oli nähtävillä 7.-

20.1.2020. Keväällä 2020 alueelta laadittiin luontolausunto ja liito-oravaselvitys, joka 

valmistui marraskuussa 2020.   
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Lähtökohdat 

2.1 Suunnittelutilanne 

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat. Asemakaavamuutok-

sella turvataan alueella kulkeva liito-oravareitti ja suojellaan vuodelta 1947 oleva 

asuinrakennus sekä mahdollinen lepakoiden levähdyspaikka. 

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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Vireillä oleva: 

– Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, jotka 

tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava korvaa nyt 

voimassa olevat Uudenmaan ja entisen Itä-Uudenmaan alueen maakuntakaavat. 

Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavakokonaisuuden 25.8.2020. 

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. 

Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta. 

 



 

  8 (20) 
   

   
   
   
   

 

 

Espoon eteläosien yleiskaavassa kiinteistö on osoitettu tiiviiksi- ja matalaksi asunto-

alueeksi (A2). 

2.1.4 Asemakaava 

Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 

Alue 240100 Seilimäki - Lukupuro, vahvistettu 17.7.1980 ja 240200 Mankkaa I, vah-

vistettu 7.5.1976. Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on merkitty puistoksi (P). 

Ote ajantasa-asemakaavasta. 

 

 

2.1.5 Rakennusjärjestys 

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

kennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

2.1.6 Pohjakartta 

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen laatima 

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

2.2 Selvitys alueesta 

2.2.1 Alueen yleiskuvaus 

Alue on jyrkkäpiirteistä, metsäistä rinnemaastoa, osin avokalliota. 

Alueella oleva rakennus on n. 120 k-m2 kokoinen 1½ kerroksinen asuinrakennus, 

joka on valmistunut 1947.  
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Rakennuksen julkisivukuvat vuodelta 1981. 

 

Rakennuksen pohja- ja leikkauskuvat vuodelta 1981. 

 

Ote vääräväri ortokartasta 2019. 
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2.2.2 Maanomistus 

Suunnittelualue on kokonaisuudessa Espoon kaupungin omistuksessa. 

Maanomistuskartta. 

 

 

2.2.3 Rakennettu ympäristö 

2.2.3.1 Maankäyttö 

Alue rajoittuu etelässä Kluuvin pientaloalueeseen, pohjoisessa ja koillisessa puistoon 

sekä luoteessa Kokinkyläntiehen, joka on alueellinen kokoojakatu. 
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2.2.3.2 Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Lähialueen palvelut kartalla.

 

 

2.2.3.3 Yhdyskuntarakenne 

Alue on kylämäistä I-II kerroksista erillispientaloa- ja rivitaloaluetta. 

2.2.3.4 Kaupunki-/taajamakuva 

Suunnittelualueen viereiset asuntoalueet on pääasiassa 1980-luvulla rakennettua 

erillispientalo- ja rivitaloalutta. 

2.2.3.5 Liikenne 

2.2.3.5.1 Ajoneuvoliikenne 

 Alue liittyy liikenneverkkoon lounas-koillissuuntaisen Kokinkyläntie-nimisen alueelli-

sen kokoojakadun kautta. Kokinkyläntie liittyy suunnittelualueesta koilliseen Mank-

kaantiehen, joka on myös luokitukseltaan alueellinen kokoojakatu. Lounaassa Kokin-

kyläntie liittyy Mankkaanlaaksontiehen. Kokinkyläntien liikennemäärä nykytilanteessa 

on noin 3 600 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. 

2.2.3.5.2 Jalankulku ja pyöräily 

Kokinkyläntien eteläreunassa on yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn yhteys. Suunnitte-

lualueen itäpuolella Vanhan-Mankkaan puiston ympäristössä on kattava ulkoiluver-

kosto, jonka kautta on sujuvat yhteydet muun muassa Tapiolan urheilupuistoon.  
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2.2.3.5.3 Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Alueelle on ajoyhteys Kokinkyläntieltä, rakennuksen pihapiirissä on pysäköinnille va-

rattu alue. 

2.2.3.5.4 Julkinen liikenne/Joukkoliikenne 

Lähimmät bussilinjat kulkevat Kokinkyläntien varressa ja lähin bussipysäkki sijaitsee 

alle 100 metrin päässä suunnittelualueesta. Kokinkyläntiellä liikennöivät linjat 115 

(Tapiola-Mankkaa) ja 543 (Alakaupunki-Leppävaara). 

2.2.3.6 Palvelut 

Lähimmät kaupalliset palvelut ovat Mankkaan keskustassa n. 800 m koillisen, kes-

kustan vieressä on päiväkoti ja asukaspuisto. Lähes samalla etäisyydellä on Mank-

kaan koulun ja Mankkaanpuron koulu. 

2.2.3.7 Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueella on rakennettu kunnallistekniikka. 

2.2.4 Luonnonolosuhteet 

Alue on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa ja jakaantuu karkeasti kahteen erityyppi-

seen alueeseen, kallioiseen ja metsäiseen osaan. Alue on pienilmastoltaan suhteelli-

sen suojaisa, joskin avokallion ympäristö voi olla ajoittain paahteinen tai tuulinen. 

Rakennuksen pihapiirissä on kulttuurivaikutteista kasvillisuutta ja mäntyjä. Kallioisella 

piha-alueella kasvillisuus on hyvin kulunutta. Alueen itäosassa, rinteen alaosissa kas-

villisuus on metsäistä, pääpuulajina kuusi. Alue on hyvin vehreä ja kasvillisuuden 

luontotyyppit hyvin tavallisia, eikä erityisesti huomioon otettavia lajeja ole. Alueen 

kuusikkorinne saattaa soveltua lahokaviosammaleelle sekä lepakoiden saalistusalu-

eeksi.  

Alueella on hyvin vähän rakennettua, läpäisemätöntä maanpintaa ja sadevedet johtu-

vat luontaisesti maastonmuotojen mukaan.  

Suunnittelualueen läheisyydessä olevat liito-orava alueet ja reitit. 
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2.2.5 Suojelukohteet 

Alueella ei ole tällä hetkellä suojeltuja kohteita. Suunnittelualueella oleva asuinraken-

nus merkitään muutoksessa suojeltavaksi rakennukseksi ja lähivirkistysalueella 

(VL/s) huomioidaan alueen metsäisen luonteen ja ekologisten yhteyksien säilyminen. 

Suojeltavassa rakennuksessa saattaa sijaita luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja 

lepakoiden levähdyspaikkoja. Rakennusta ja lähivirkistysaluetta koskevista suunnitel-

mista on neuvoteltava ympäristöviranomaisen kanssa. 

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 

Kokinkyläntien liikenteestä aiheutuu melua suunnittelualueen luoteisosaan päivällä. 

Päiväajan melukartta. 
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Asemakaavan tavoitteet 

3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Kaupungin tavoitteena on suojella ja myydä puistossa oleva, 1947 rakennettu asuin-

rakennus. Lähivirkistysalueeseen ei kohdistu muutoksia.  

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet 

Suunnittelualueen pinta-ala on 5678 m2. 

Alue on kokonaisuudessaan lähivirkistysaluetta (VL/s). 

3.3 Osallisten tavoitteet 

Asukasmielipiteet: 

 Muutosalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty mielipiteitä. 

Asemakaavan kuvaus 

4.1 Yleisperustelu ja kuvaus 

Muutoksella suojellaan alueella oleva vanha pientalo ja turvataan alueen luontoarvot. 

 

4.2 Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala noin 5311 m2. 

Alueelle ei esitettä rakennusoikeutta. Koko suunnittelualue on lähivirkistysalue, jonka 

kasvustoa tulee säilyttää ja hoitaa niin, että alueen metsäinen luonne säilyy. Alueen 

läpi kulkevat ekologiset yhteydet tulee turvata. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja 

suunnitelmista on neuvoteltava ympäristöviranomaisen kanssa (VL/s). 

Alueella oleva, 1947 valmistunut, pientalo on noin 120 k-m2.  
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Pientalo esitetään säilytettäväksi rakennukseksi (sr-1).  Rakennusta ei saa purkaa 

eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivun tai 

vesikaton historiallista arvoa.(MRL 57.2 §) Toimenpiteistä on pyydettävä museoviras-

ton lausunto. Suojellun rakennuksen tilalle ei saa rakentaa uudisrakennusta. Raken-

nuksessa saattaa sijaita luonnonsuojelulain perusteella suojellun lepakon levähdys-

paikkoja.  

Asemakaavassa alueelle ei esitetä rakennusoikeutta. 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö 

Virkistysalueet 

Alue on kokonaan lähivirkistysaluetta (VL/s), pinta-alaltaan noin 5311 m2. 

Kokinkyläntiehen rajoittuva VL/s -alue on noin 2340 m2. Tällä alueella on suojeltava 

rakennus, jossa saattaa sijaita luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja lepakoiden 

levähdyspaikkoja. Rakennus merkitään sr-1 merkinnällä. Lähivirkistysalueen läpi on 

tunnistettu liito-oravien itä-länsisuuntainen kulkuyhteystarve. Alueelta laaditussa luon-

tolausunnossa (v.2020) on todettu, että mikäli alueen eteläiseen kuusirinteeseen koh-

distuu toimenpiteitä ja sen luonne muuttuu, tulee alueelta selvittää mahdolliset laho-

kaviosammalen elinympäristöt. Sama metsäinen alue saattaa toimia lepakoiden saa-

listusalueena.  

Rakennusta ja lähivirkistysaluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neu-

voteltava ympäristöviranomaisen kanssa. 

Alueelle on ajoyhteys Kokinkyläntieltä, rakennuksen pihapiirissä on autojen säilytys-

paikan rakennusala, rakennusalalle saa rakentaa autokatoksen sekä ohjeellinen va-

raus talousrakennukselle.  

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alue sijoittuu rakennuksen taakse, melukatvee-

seen. 

4.3.2 Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia ajoneuvoliikenteen järjestämiseen alueella. 

Hankkeen koko huomioiden ei ole tarpeen järjestää uusia yleisiä pysäköintipaikkoja 

alueelle. 

Jalankulku ja pyöräily 

Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia jalankulun ja pyöräilyn järjestämiseen alueella. 

Sisäinen liikenne ja joukkoliikenne 
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Kaavamuutoksella ei muuteta sisäisiä liikennejärjestelyitä. Ajoyhteys alueelle järjeste-

tään nykyisestä paikasta Kokinkyläntieltä. Rakennuksen pihapiirissä on autojen säily-

tyspaikan rakennusala, jolle saa rakentaa autokatoksen. Kaavamuutos ei vaikuta jul-

kisen liikenteen järjestämiseen alueella. 

4.3.3 Palvelut 

Alue tukeutuu lähialueen palveluihin. 

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkkoon. Jätevesille on asennettu umpisäi-

liö. 

Ote johtokartasta. 

 

 

4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Alueen maaperä on Kokinkyläntiehen rajoittuvalla osalla rakennettavuusluokkaa 2 eli 

normaalisti rakennettavaa ja loppuosalta 3b luokkaa eli vaikeasti rakennettavaa rin-

nemaastoa. 

Ote rakennettavuusluokat kartasta. 
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4.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö 

Kaavan mukainen luonnonympäristö säilyy nykyisellään. Lähivirkistysalueen mää-

räyksellä (VL/s) on turvattu alueen metsäinen luonne ja ekologiset yhteydet.  

4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Alueella oleva pientalo merkitään suojelluksi rakennukseksi (sr-1). Lähivirkistysalu-

een määräyksellä (VL/s) on turvattu alueen metsäinen luonne ja ekologiset yhteydet. 

4.5 Ympäristön häiriötekijät  

Kokinkyläntien liikenteestä aiheutuu melua suunnittelualueen luoteisosaan päivällä. 

4.6 Nimistö 

Suunnittelualueen nimistöön ei esitetä muutoksia. 

Asemakaavaratkaisun vaikutukset  

Kaavalla ei ole vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, liikenteeseen, teknisenhuollon 

järjestämiseen eikä ihmisten elinoloihin. 

Kaavalla turvataan alueen luontoarvoja ja metsäistä luonnetta, jonka voidaan katsoa 

vaikuttavan positiivisesti luontoon ja turvaavan myös alueen maiseman nykytilaa.  
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Asemakaavan toteutus 

6.1 Rakentamisaikataulu 

Muutosalueella olevan säilytettävän rakennuksen mahdollisista korjaustoimenpiteistä 

ja aikataulusta vastaa rakennuksen omistaja. 

6.2 Toteutuksen seuranta 

Rakennuksen korjaustoimenpiteiden seuranta kuulu rakennuspalvelukeskukselle. 

Suunnittelun vaiheet 

Sopimukset 

 

Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimusta. 

7.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

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

villä MRA 30§:n mukaisesti 7. – 20.1.2020. 

7.2 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnitelmasta ei tehty vaihtoehtoja. 

Suunnittelu 

Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä kaupungin tonttiyksikön ja tilapalvelut-

liikelaitoksen kanssa. 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta 

on vastannut asemakaavasuunnittelija Liisa Rouhiainen. Suunnitteluun on osallistunut 

kaupunkisuunnittelukeskuksen liikennesuunnitteluyksiköstä suunnitteluinsinööri 

Hannu Granberg ja asemakaavayksiköstä maisema-arkkitehti Jenny Asanti ja vas-

taava suunnitteluavustaja Markku Hyvärinen. 

7.3 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  

 

Kaupunkisuunnittelukeskus neuvotteli kaavamuutoksesta tonttiyksikön ja tilapalvelut 

liikelaitoksen kanssa ennen osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettamista 

nähtäville Neuvotteluissa kapunsuunnittelukeskusta edusti suunnittelupäällikkö  

Meiri Siivola. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty mielipiteitä. 

 

- Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtä-

ville (MRA 30 §) 2.12.2019 
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- Osallistumis- j arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti  

- 7. – 20.1.2020. 

- Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi kaava ehdotuksen nähtäville 8.2.2021 

- Kaavaehdotus oli nähtävillä 8.-22.3.2021 
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ESPOON KAUPUNKI 

KAUPUNKISUUNNITTTELUKESKUS 

 

 

Liisa Rouhiainen  

Asemakaavasuunnittelija 

Torsti Hokkanen  

Kaupunkisuunnittelujohtaja 


