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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Kiiltokallio 

Asemakaavan muutos 

Muutoksen tavoitteena on rakentaa alueelle ryhmäkoti ja tukiasumista ikäihmisille. 

Hankeen tavoitekoko on noin 3000 kerrosneliömetriä ja kerrosluku vaihtelee yhdsetä 

kolmeen kerrokseen. 

  

Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskartalla. 

 

 

Kuva: Suunnittelualueen sijainti ortokartalla. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Mankkaan keskustassa, vastapäätä Mankkaan liikekeskus-

taa, osoitteessa Mankkaanmalmi 2. 

Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Alue on rakentamaton julkisten lähipalvelujen korttelialue. Alueen maasto on pohjoi-

seen nousevaa metsäistä rinnettä, jossa kasvaa varttunutta männikköä, jonka seassa 

on muutamia kuusia ja koivuja.  

 

Maanomistus 

Alue on kokonaan kaupungin omistuksessa. 

Kaavoitustilanne 

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

matoimintojen alueeksi. 

 

Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. 
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Uusimaa-kaava kattaa lähes koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuo-

dessa 2050. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavakokonaisuuden 25.8.2020 ja maakun-

tahallitus päätti kaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Kaavat tulevat voimaan, kun 

päätöksestä on kuulutettu maankäyttö- ja rakennusasetuksen §93 mukaisesti alueen 

kunnissa. 

 

Uusimaa-kaavassa 2050 alue on taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke. 

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu asuntoalueeksi. 

 

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
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Alueella on voimassa Kiiltokallion asemakaava (lainvoimainen 10.10.1990). Kortteli 

26154 on siinä osoitettu julkisten lähipalveluiden korttelialueeksi, joka on varattu kun-

nan tarpeisiin. Alueen rakennusoikeus korttelin 26154 tontilla 1 on 1613 km-2 ja ker-

rosluku ¾ I ½ , joka tarkoittaa, että täyden kerroksen alapuolelle saa rakentaa kolme 

neljäsosaa täyden kerroksen pinta-alasta ja yläpuolelle puoli kerrosta täyden kerrok-

sen pinta-alasta. 

 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 2.10.2020 hakenut Yrjö ja Hanna Kiinteistöt Oy maan-

omistajan valtuuttamana. Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset 

(MRL 59 §). 

Sopimukset 

Kaavahanke ei edellytä maankäyttösopimusta. Alue on kaupungin omistuksessa. 

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Tavoitteena on rakentaa alueelle ryhmäkoti ja tukiasumista ikäihmisille. Hankeen ta-

voitekoko on noin 3 000 kerrosneliömetriä, alueen kerrosluku laskee länsi-itään suun-

nassa kolmesta yhteen kerrokseen.  

Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 

Espoon kaupunginhallituksen kilpailukyky- ja elinkeinojaos myönsi suunnitteluvarauk-

sen 7.9.2020 Yrjö ja Hanna Kiinteistöt Oy:lle tontin 49-26-154-1, määräalan torialu-

eesta 26G2 ja määräalan puistoalueesta 26P ikäihmisille suunnattua seniorien 
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ryhmäkoti- ja tukiasumisen asemakaavoitusta varten, varaus on voimassa 28.2.2022 

saakka. 

Suunnitelman kuvaus 

Alueen pinta-ala on noin 4608 m2.   

Hankkeen koko on alustavan suunnitelman mukaan noin 3 000 kerrosneliömetriä, 

joka vastaa tehokkuuslukua e = 0,65. Hankkeen myötä alueen rakennusoikeus liki-

main kaksikertaistuu. Alustavassa suunnitelmissa tontille tulevan rakennuksen ker-

rosluku laskee kolmesta yhteen kerrokseen, siten että rakennuksen korkein osa sijoit-

tuu korttelin länsiosaan.  

Alustavassa suunnitelmassa pysäköinti esitetään ratkaistavaksi rakennuksen sisäpi-

han puolella. Liikenne korttelialueelle järjestetään Mankkaanmalmin kautta. Tontille 

järjestetään tilaa saattoliikenteelle sekä huolto- että pelastusajoa varten. Tontin koil-

lispuolinen ulkoiluyhteys esitetään säilytettävänä. 

Alustavien suunnitelmien mukaan piha-alue sijoittuu rakennuksen pohjoispuolelle ja 

avautuu kallioiseen metsään. Pihalle sijoittuvat pysäköinnin lisäksi oleskelualue ja hu-

levesien hallintaa. Olevaa puustoa on mahdollista säilyttää tontin pohjoisreunalla.  

Alueelle suunnitellaan ikäihmisille suunnattua ryhmäkoteja ja tukiasumisyksikköä. 

Hanke tulee valmistuttuaan palvelemaan Pohjois-Tapiolan, Mankkaan ja Laajalahden 

asiakkaita. Hanke korvaa aiemman vastaavan toimipisteen Laajalahdessa osoit-

teessa Jääskentie 2. 

Asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan suunnitte-

lun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat kortteli 26154 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. 
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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.  

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 

22.2. – 23.3.2021. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 23.3.2021 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 (Kiiltokallio, 240306). 

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 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 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
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mainitulla tavalla 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 §). 

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 kaupunkisuunnittelulautakunta. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Nähtävilläoloista ja ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla.  

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 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 

Liisa Rouhiainen, puh. 043 825 5218 

Jenny Asanti, maisemasuunnittelu, puh. 043 824 4837 

Hannu Granberg, liikennesuunnittelu, puh. 043 824 4837 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 8.2.2021 

____________________________________ 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 
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Kuvia valmisteluaineistosta 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat liikennemeluselvitys ja liito-oravalau-

sunto. 

Mankkaan palvelutalo, alustava luonnos, ARK-house arkkitehdit Oy,16.9.2020 

Suunnitelmaa havainnollistavia kuvia 

 

 

Kuva: Asemapiirros, rakennuksen sijoittuminen tontille. 

 

Kuva: Rakennuksen leikkauskuvat 
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Kuva: Varjoanalyysi, rakennuksen varjostus kesäpäiväntasauksena eri kellon aikoihin. 
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Kuva: Varjoanalyysi, rakennuksen varjostus  kevätpäivänseisauksena eri kellonaikoina. 
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Kuva: Varjoanalyysi, rakennuksen varjostus talvipäivänseisauksena eri kellon aikaan. 

 

 

Kuva: Rakeisuuskaavio 
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Kuva: Perspektiivikuva alueesta. 

 


