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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Åtorp 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on rakennusoikeutta nostamalla mahdollistaa 

kiinteistölle yhden asuinrakennuksen lisärakentaminen. Tavoitteena on kohottaa ra-

kennustehokkuutta samalle tasolle naapurikiinteistön kanssa.    

 

Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 

Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Vanha-Espoon suuralueella, Järvenperän kaupunginosassa, 

korttelin 63035 tontilla 3, osoitteessa Kuninkaantie 39. 

Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Suunnittelualue on nykyisin pientalotontti, jolla sijaitsee kaksi asuinrakennusta. Toi-

nen näistä on rakennettu vuonna 1947 ja sen koko on 115 k-m2, ja toinen on raken-

nettu vuonna 1982 ja sen koko on 91 k-m2. Suunnittelualueen pinta-ala on 4007 m2. 

Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta 344 k-m2. 

Suunnittelualue yhden tontin kokoinen alue, joka kuuluu neljän tontin muodostamaan 

kortteliin. Korttelin rakennustehokkuus vaihtelee e=0,10…0,16 välillä. Tontti sijaitsee 

Kuninkaantien varrella, rajoittuen koillisosastaan Träskändan kartanon puistoaluee-

seen (luonnonsuojelualue). Läheisyydessä virtaa Espoonjoen vesistöön kuuluva val-

takunnallisesti arvokas Glimsinjoki. Myös joen vastarannalla on luonnonsuojelualue, 

Jahtimetsän lehtopurolaakso. 

Maanomistus 

Korttelin 63035 tontin 3 omistaa yksityishenkilö. 

Kaavoitustilanne 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) suunnittelualue on osoi-

tettu taajamatoimintojen alueeksi. Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti merkittä-

vää rakennettua kulttuuriympäristöä. Alueen reunaan on osoitettu myös viheryhteys-

tarve tummanvihreällä katkoviivalla. 
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Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. 

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (osa I) alue on varattu pääosin asuinpientaloille 

(AP). Kiinteistöön rajautuu koillisosassa luonnonsuojelualueen reuna sekä kaakkois- 

ja eteläpuolella virkistysalue. Virkistysalueelle on ympyröin osoitettu ulkoilureitin oh-

jeellinen sijainti. Kiinteistö kuuluu myös kulttuurihistoriallisesti merkittävää ympäris-

töön (Espoonjokilaakson maisema-alue, vinoviivoitus). 

 

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
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Alueella on voimassa 630409 Pihlajarinne muutos -asemakaava (lainvoimainen 

2.4.2014). Korttelin 63035 tontti 3 on siinä osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. 

Lisämerkinnällä /s on määritelty, että kyseessä on kulttuurihistoriallisesti ja luonnon-

arvoiltaan tärkeä alue, jolla kaikki rakentamistoimenpiteet sekä muut ympäristöä 

muuttavat toimenpiteet tulee sopeuttaa ympäristön ominaispiirteisiin. Kaava-alueella 

on kaksi rakennusalaa, joista toiselle on sallittu yksi asuinrakennus (200 k-m2) ja toi-

selle kaksi asuinrakennusta (350 k-m2). Kaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi 

alueelle saa rakentaa erillisiä tai asuinrakennuksiin kytkettyjä yksikerroksisia talousra-

kennuksia enintään 15 % kaavaan merkitystä rakennusoikeudesta. Kaava-alueen läpi 

on osoitettu maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. 

 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 17.5.2019 hakenut tontin 49-63-35-3 maanomistaja. Ha-

kija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 

Kaavahankkeeseen ei liity maankäyttösopimusta. 

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Vuonna 2020 nostettiin samassa korttelissa olevan naapuritontin rakennusoikeutta 

niin, että se vastasi tehokkuustasoa e=0,16. Yhdenvertaisuuden mukaisesti hakijan 
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tavoitteena on nostaa tehokkuus samalle tasolle naapuritontin kanssa. Tämä tarkoit-

taa rakennusoikeutena noin 90 k-m2:n nostoa. Tavoitteena on myös nostaa nykyisen 

kolmen asuinrakennuksen lukumäärä neljään.   

Suunnitelman kuvaus 

Suunnittelualueen nykyinen asemakaava on vuodelta 2014. Sen jälkeen on naapuri-

tontin tehokkuus nostettu tasolle e=0,16. Suunnitelman mukaisesti suunnittelualueen 

tehokkuus nousee samalle tasolle. Asemakaavan kaavamerkintä säilyy ennallaan eli 

erillispientalojen korttelialueena, jossa kulttuurihistorialliset ja luonnonarvot tulee huo-

mioida kaikissa ympäristöä muuttavissa toimenpiteissä (AO/s).  

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat korttelin 63035 tontti 3 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. 

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa teh-

dään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

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. 

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

teen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14.6. – 4.8.2021. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 4.8.2021 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 

PL 1,  

02070 ESPOON KAUPUNKI 

tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 

Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Åtorp, 630412). 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 

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

punkisuunnittelulautakunnassa keväällä 2022. Kaavaehdotus on tämän jälkeen näh-

tävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. Muistu-

tuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa kuulutuk-

sessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla ta-

valla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lausunnot 

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 §). 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista ilmoitetaan kau-

pungin verkkosivuilla.  

Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen nähtävilläolon 

aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös kaupungin 

ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
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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 verkkosivustolta. Aineistoon voi tutustua 

myös teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Ota-

niemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Juha Miettinen, puh. 040 508 9198 

Minna-Maija Sillanpää, maisemasuunnittelu, puh. 040 642 7847 

Kati Kinnunen, liikennesuunnittelu, puh. 040 521 9772 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 31.5.2021 

Torsti Hokkanen 

____________________________________ 

 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 

 

  

http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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Kuvia valmisteluaineistosta 

 

Suunnitelmaa havainnollistava kuva. 


