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  Asianumero 
  124/10.02.03/2019 

  Aluenumero 
  210806  

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Koivu-Mankkaa 

Asemakaavan muutos 

Koivu-Mankkaan vahan Elannon tontti muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi 

ja samalla Koivuviidantien pysäkkiä parannetaan. 

 

 

Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 

Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Koivuviidantie 22. 

Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Alue on nykyisin liikerakennusten korttelialue (AL8). Korttelialueella on 1958 raken-

nettu myymälärakennus, jossa on ollut Elannon myymälä ja siihen liittyvä asunto. 

Maanomistus 

Suunnittelualue on yksityisomistuksessa. Ympäröivät katu- ja virkistysalueet omistaa 

kaupunki. 

Kaavoitustilanne 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on osoitettu taaja-

matoimintojen alueeksi. 

 

Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta.  
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 Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu asuntoalueeksi (A). 

 

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 

Alueella on voimassa Koivu-Mankkaan asemakaava (lainvoimainen  5.2.1973). Kort-

telin 16014 tontti 1 on siinä osoitettu Liikerakennusten korttelialueeksi. 

 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 8.1.2019  hakenut korttelin 16014 tontin 1 maanomistaja. 

Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 

Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL 91 b §). Maankäyttösopimus-

neuvottelut hoitaa tonttiyksikkö. 

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Tavoitteena on muuttaa liikerakennusten tontti erilispientalojen tai kytkettyjen pienta-

lojen tontiksi. Kaavanmuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alu-

eella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukai-

sesti. Suunnittelussa huomioidaan Koivuviidantiellä sijaitsevan bussipysäkin paranta-

minen sekä tontilla Koivuviidantien reunassa olevan puuston säilyminen. 

Suunnitelman kuvaus 

Alustavan suunnitelman mukaan alueelle rakennetaan kaksi paritaloa ja laajennetaan 

Koivuviidantietä nykyisen tontin puolelle (noin 100 m2). Suunnitelmassa laajennetaan 

nykyisen bussipysäkin odotustila vastaamaan suunnitteluohjeita. Suunnitelman koko-

naisrakennusoikeus on noin 500 k-m2. 

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena on korttelin 16014 tontti 1  ja sen lähiympäristö. 

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutok-

sen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskuntaraken-

teeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, 

luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. 

Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Osalliset 

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallinta-

oikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 

lisäksi viranomaiset. 
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Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 

Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi-

sella.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys osallisten 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vai-

kutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 

tavat. 

Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §) 

Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluai-

neistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukä-

teen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Koivu-Mankkaa, alue 210806 on nähtävillä 

23.11.– -7.12.2020. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää  7.12 2020  klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 

PL 1,  

02070 ESPOON KAUPUNKI 

tai sähköpostiosoitteella kirjaamo@espoo.fo 

Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Koivumankkaa, 210806). 

1.1 Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 

muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-

punkisuunnittelulautakunnassa alkuvuodesta 2021. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 

nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. 

Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa 

kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-

tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lau-

sunnot viranomaisilta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistu-

tukset ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen kaupungin vastineet lähetetään kunkin muistu-

tuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotuk-

seen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 

kirjaamo@espoo.fo
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Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa lau-

sunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 

ilman lautakunnan käsittelyä. 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

.Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.  

Tiedottaminen 

Nähtävilläoloista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla.  

Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulutetaan myös 

kaupungin ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 

Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomistajia sekä asukasyh-

distyksiä ja asukasfoorumia. 

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja niille, jotka 

ovat hyväksymispäätöksen kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja sa-

malla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §). 

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolla www.espoo.fi/asemakaavoi-

tuskohteet. Aineistoon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalve-

lussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Liisa Rouhiainen, puh. 043 825 5218 

Jenny Asanti, maisemasuunnittelu, puh. 043 824 4837 

Hannu Granberg, liikennesuunnittelu, puh. 043 825 1176 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 9.11.2020 

____________________________________ 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 
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Kuvia valmisteluaineistosta 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuulu: 

Kuntotarkastus , Asunto ja liiketila Koivuviidantie 22, 02130 Espoo,  Tullisaaren Ra-

kennu Oy, RI Jarmo Liimatainen 13.11.2018 

 

Alustava asemapiirros. 

 

Alustava esitys bussipysäkin parantamisesta. 
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