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  Menninkäisentie 210313 

Menninkäisentie 
Asemakaavan muutos 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
 

Asemakaava-alue käsittää kaksi asuinkiinteistöä Tapiolassa Menninkäisen-
tiellä, Silkkiniityn ja Menninkäisenmetsän laidassa. Asemakaavan muutoksen 
tavoitteena on mahdollistaa taloyhtiön pysäköintipaikkojen sijoittaminen yh-
tiön omille tonteille niitä laajentamalla. Lisäksi asemakaavamuutoksella on 
tarkoitus suojella rakennukset, jotka kuuluvat Tapiolan arkkitehtonisesti ar-
vokkaimpaan rakennuskantaan. Tontit ovat yhden asunto-osakeyhtiön omis-
tuksessa. 
 

 
Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 
Kuva 2: Suunnittelualueen sijainti ortokartalla. 
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  LÄHTÖKOHDAT 

 
Suunnittelualue 
Kohde sijaitsee Espoon Tapiolassa, Silkkiniityn ja 
Menninkäisenmetsän laidassa, osoitteissa Mennin-
käisentie 4 ja 6 sekä Kirkkopolku 1, ja käsittää tontit 
12054/1 ja 12055/1.  
 
Varsinaisen kaavanmuutoksen aluerajaus tarkentuu 
suunnittelun edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Alueella sijaitsee kaksi asuintonttia, joiden välissä kul-
kee Menninkäisenpolku. Rakennukset on suunnitellut 
Aulis Blomstedt, ja ne on rakennettu vuonna 1954. 
Yhtiön eteläisellä tontilla on yksi kuusi asuntoa käsit-
tävä talo. Pohjoisella tontilla on kaksi asuintaloa, 
joista eteläisemmässä on neljä ja pohjoisemmassa 
kaksi asuntoa. Rakennuksiin kuuluu kaksikerroksisten 
osien väliin tunnusomaiset yksikerroksiset, alun perin 
kylmää varastotilaa käsittävät osat, joita asukkaat sit-
temmin ovat muuntaneet mm. sauna-, pesu- ja askar-
telutiloiksi. Ensimmäiset kerrokset ovat julkisivumate-
riaaliltaan punatiiltä ja toiset kerrokset valkoiseksi 
rapattua siporex-elementtiä. Asuntoihin kuuluvat län-
teen, Silkkiniitylle ja Menninkäisenmetsään, suuntau-
tuvat pihat. 
 
Kaavamuutoksen hakijalla on suunnittelualueella voi-
massa useita lyhytaikaisia maankäyttölupia. Luvat on 
haettu pysäköintiä sekä jäteaitauksen sijoittamista 
varten. 
 
Kaava-alueen keskellä itä-länsisuunnassa kulkee 
Menninkäisenpolku, joka johtaa Tapiolan koulun ja lu-
kion alueelle. Menninkäisenpolun varressa sijaitsee 
myös yleisiä pysäköintipaikkoja. Pohjoisen korttelin 
länsipuolella sijaitsee viljelypalstat, jotka kuuluvat 
Silkkiniityn puistoalueeseen. Eteläisen korttelin länsi-
puolella sijaitseva Menninkäisenmetsä on liito-orava-
aluetta, kuten myös osa eteläisen korttelin takapi-
hoista. 
 
Maanomistus 
Tontit 12054/1 ja 12055/1 omistaa Asunto Oy Ketju 
c/o A-Isännöinti Oy. Ympäröivät katu- ja viheralueet 
omistaa Espoon kaupunki. Kaavamuutoksen koh-
teena on asuinkiinteistöjen lisäksi kaksi niiden länsi-
reunojen myötäistä, kapeaa maa-alaa, jotka ovat 
yleistä aluetta (49-12-9903-5, Silkkiniityn puistoalue) 
ja kuuluvat Espoon kaupungille.  
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on merkitty taajamatoimintojen alu-
eeksi. Alue on valtakunnallisesti merkittävä raken-
nettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Alueen etelä-
puolelle on merkitty liikennetunneli.  
 

 

 
Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta.  
 

 
Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on merkitty 
nykyisellään säilytettäväksi asuntoalueeksi (A). Alue 
rajautuu välittömästi virkistysalueeseen (V) sekä jul-
kisten palvelujen ja hallinnon alueeseen (PY). Alue on 
merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. 
Sen ympäristössä kulkee useita virkistysyhteyksiä. 
Alueen itä- ja eteläpuolella kulkee maanalainen raide 
 
 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
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  Alueella on voimassa Tapiolan keskus II asema-

kaava (hyv. kaupunginhallituksessa 28.11.1995). 
Asuintontit on merkitty rivitalojen ja muiden kytketty-
jen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Suurin 
sallittu kerrosluku on kaksi. Pysäköintipaikkoja osoite-
taan toteutettavaksi vähintään 1,5 asuntoa kohden. 
Tonttien länsipuoli on osoitettu puistoksi (VP), joka 
ajoyhteyksiä lukuunottamatta on puilla istutettavaa 
aluetta, jolle kaavamääräyksessä osoitetaan säilytet-
täväksi tai istutettavaksi puita niin, että niiden määrä 
on vähintään 1 istutettavan tontin tai alueen osan 40 
m2 kohti. Korttelialueiden väliin on kaavassa merkitty 
alueella oleva ajoyhteys.  
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 22.12.2017 hakenut tont-
tien 12054/1 ja 12055/1 maanomistaja. Hakija mak-
saa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 
§). 
 
Sopimukset 
Kaavahankkeeseen ei liity maankäyttösopimusta 
(MRL 91b §). 

 
 
MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollis-
taa Asunto Oy Ketjun pysäköintipaikkojen sijoittumi-
nen taloyhtiön tonteille. Pysäköintipaikat sijaitsevat 
tällä hetkellä osin yleisellä alueella (49-12-9903-5, 
Silkkiniityn puistoalue). Kaavamuutoksen yhteydessä 
on tarkoitus suunnitella tonttien rajojen siirtäminen ja 
osoittaa pihatoiminnoille varatut alueet. Pysäköinnille 
varataan tilaa niin, ettei alueen maisemakuva muutu 
olennaisesti alueen sisällä tai Silkkiniityn suunnasta. 
Lisäksi julkisiksi miellettävät alueet Menninkäisentien 
varresta on tarkoitus ostaa kaupungille. 

Suunnittelussa huomioidaan liito-orava-alue, joka si-
jaitsee Menninkäisenmetsässä ja osittain tontin 
12055/1 takapihoilla, sekä liito-oravareitti joka kulkee 
Menninkäisenpolun myötäisesti suunnittelualueella 
olevien kahden tontin välistä. 
Kaavassa tullaan myös suojelemaan asuinrakennuk-
set sekä päivittämään tonttien rakennusoikeudet vas-
taamaan nykytilannetta. 
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Alue rajautuu lännessä Silkkiniittyyn ja Menninkäisen-
metsään, joissa on käynnissä 
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  perusparannusremontti. Sen tehtävänä on suunnitella 

Silkkiniityn puiston eteläreunan puuston uusiminen 
huomioiden kaupunkisuunnittelukeskuksen selvityk-
sen mukainen liito-oravareitti. Suunnitelmassa esite-
tään puistoreittien linjaus Tapionraitilta Menninkäisen-
metsän läpi Silkkiniitylle ja edelleen Opintielle. Osana 
kokonaisuutta suunnitellaan myös Silkkiniityn viljely-
palsta-alueen kunnostus. 
 
 
Suunnitelman kuvaus 
Kaavan myötä muutetaan asuintonttien 12054/1 ja 
12055/1 tonttirajoja niin, että asunto-osakeyhtiö Ket-
jun pysäköinti järjestetään kokonaisuudessaan yhtiön 
omalla tontilla kuitenkin sillä lailla, että puusto, niissä 
viihtyvä liito-oravakanta ja maisema alueella eivät häi-
riinny. Muutos koskee ensisijaisesti tonttirajoja, jotta 
autopaikkoja ei jouduttaisi rakentamaan nykyisten 
tonttien sisään, jolloin niiden paikoilta jouduttaisiin 
muokkaamaan ympäristöä ja kaatamaan joitain puita. 
Muutoksen myötä tontin rajat vastaavat myös parem-
min julkisiksi ja yksityisiksi miellettyjä alueita. Asema-
kaavamuutoksella lisäksi suojellaan asuinrakennuk-
set. 
 
Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus  
Suunnittelualueen toteutunut kokonaisrakennusoi-
keus on n. 1860 k-m2, josta n. 1800 muodostuu 
asuinpinta-alasta ja 60 varastoista. Ajantasa-asema-
kaavassa rakennusoikeutta osoitetaan 1680 k-m2. 
Asemakaavan muutoksessa on tarkoitus päivittää 
tonttien rakennusoikeus nykytilannetta vastaavaksi. 
 

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 
 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavan muutoksesta laaditaan toimenpide-
suunnitelma, jossa esitetään pysäköintipaikkojen si-
jainti, ajoyhteydet, jäteaitauksen uusi sijainti sekä 
asemakaavamuutoksen osoittamat uudet kiinteistöra-
jat. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvai-
heessa. 
 
Vaikutusten arviointi 
Toimenpidesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yh-
teydessä arvioidaan asemakaavan muutoksen mer-
kittävimmät vaikutukset. Soveltuvin osin arvioidaan 
vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun 
ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämi-
seen, luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä 
yhdyskuntatalouteen. Tärkeimmät vaikutukset esite-
tään kaavaselostuksessa. Vaikutusalueena ovat kort-
telit 12054/1 ja 12055/1 ja niiden lähiympäristö. Vai-
kutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia alueen 
kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja tarvit-
taessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tar-
koituksenmukaisin menetelmin. Olemassa olevia sel-
vityksiä ovat mm: 
 
- Tapiolan kasvillisuuden hoidon suuntaviivat, 2009 
- Tapiola, vanhojen asuntoalueiden korjauksen ja 

hoidon suuntaviivat, 2006 
- Tapiolan itäisten lähiöiden rakennuskannan arvot-

taminen, 2000 
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  OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

 
Osalliset 
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden 
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, 
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut 
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi vi-
ranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvot-
teluin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman laatimisella.  Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksenperiaatteet ja 
tavat.   
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 
12.10.2020–10.11.2020. Kirjallisia mielipiteitä 
voi jättää 10.11.2020 klo 15.45 mennessä osoit-
teella: Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON 
KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella:  
kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Sil-
takatu 11, kauppakeskus Entresse.  Kaavan nimi 
ja aluenumero (Menninkäisentie, 210313) on mai-
nittava.  

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
keväällä 2021. Kaavaehdotus on tämän jälkeen julki-
sesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdol-
lisuus jättää muistutus. Muistutus tulee toimittaa kir-
jallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla 
ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyyde-
tään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.  
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin vastineet 
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il-
moittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotukseen 
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville (MRA 32 §). 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuunnittelu-
lautakunta. Hyväksymispäätöksestä on mahdollista 
valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla 
www.espoo.fi/kaavakuulutukset.  
 
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja sen nähtävilläolon aikana mahdollisesti 
pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös 
kaupungin ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvud-
stadsbladetissa.  
 
Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä. 
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin verkkosivuilla www.espoo.fi/kaavakuulutukset ja 
niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan 
nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa. (MRL 67 §, MRA 94 §).  
 
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivus-
tolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineis-
toon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen 
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) 
ja Espoon asiointipisteissä. 
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Aino Kuusimäki, p. 040 639 4425 
Jenny Asanti (maisemasuunnittelu), p 043 8244 837 
Olli Koivula (liikennesuunnittelu), p. 046 877 3003 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
 
 
 
 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

 
 
 
 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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Päiväys ja allekirjoitus 
 
Espoossa, 28.9.2020 
 
 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat: 
 

 
 
Yksityisiksi, puolijulkisiksi ja julkisiksi mielletyt alueet As Oy Ketjun ympäristössä. Pekka Vehniäinen. 23.9.2020. 
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Havainnepiirros taloyhtiön nykyisistä ja tulevan asemakaavan mahdollistamista pysäköintipaikoista. Pekka Vehniäinen. 23.9.2020. 
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Punaisella on merkitty alueet, jotka asunto-osakeyhtiö on tarkoituksena ostaa kaupungilta. Vihreällä on merkitty ne alueet, jotka kaupungin 
on tarkoitus ostaa asunto-osakeyhtiöltä. Pekka Vehniäinen, 23.9.2020. 


