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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Nygrannaksen alueesta suunnitellaan Kehä II:n varressa sijaitseva pääasiassa 
Suurpellon keskustan ja Mankkaan palveluihin tukeutuva, viihtyisä ja paikalli-
set erityispiirteet huomioiva asuntovaltainen kokonaisuus noin 5 000 asuk-
kaalle. Asukasmäärä täsmentyy jatkosuunnittelussa.  
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Kuva: suunnittelualueen likimääräinen sijainti ortoilmakuvapohjalla © Espoo kaupunki 2013.  
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  LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Alue sijaitsee Tapiolan suuralueella Kehä II:n itäpuo-
lella Klovinpellontien ja Kokinkyläntien välillä. Suun-
nittelualue rajautuu lännessä Kehä II:een ja pohjoi-
sessa se rajautuu Klovinpellontiehen, joka sijaitsee 
300 metrin etäisyydellä Turunväylästä etelään. Ete-
lässä alue rajautuu Kokinkyläntiehen ja idässä se 
rajautuu suhteellisen tiiviiseen Mankkaan pientaloalu-
eeseen.  
 
Nykytilanne 
Suunnittelualue on pääosin rakentamaton, rakenta-
mista on vain hajanaisesti. Alueella asui 36 asukasta 
tammikuussa 2014, työpaikkoja ei alueella ole.  
 
Alueella on luontoarvoja, ekologisia yhteyksiä ja kult-
tuurihistoriallisia arvoja. Lukukallion lounaispuolella 
sijaitsee suojeltu pähkinäpensaslehto. Lukukallion 
pohjois-, länsi- ja etelärinteillä (kaava-alueen etelä-
osassa) on liito-oravaesiintymä. Suunnittelualueen 
keskellä kulkee itä-länsisuuntaisesti maakunta- ja 
yleiskaavan viheryhteys.  
 
Vireilletulo 
Vireilletulosta on ilmoitettu Espoon kaavoituskatsauk-
sessa 2011.  
 
Maanomistus 
Suunnittelualueen keski- ja pohjoisosa on pääasiassa 
yksityisomistuksessa. Alueen eteläosa on pääasiassa 
Espoon kaupungin omistuksessa. Kehä II:n liikenne-
alueet ovat liikenneviraston omistuksessa.  

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Kaavoituksen lähtökohtina toimivat valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet. Kuntakaavoituksen tulee 
edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
toteutumista. VATeilla pyritään vastaamaan niihin 
haasteisiin, joita muun muassa yhdyskuntarakenteen 
eheyttämisen tarve, elinympäristön laatuvaatimukset, 
luonnon ja rakennusperinnön säilyminen ja yhteys-
verkostojen toimivuus alueidenkäytölle asettavat. 
Valtioneuvosto päätti 13. marraskuuta 2008 valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. 
Tavoitteita tarkistettiin, jotta ne vastaisivat mahdolli-
simman hyvin alueidenkäytön uusiin haasteisiin, eri-
tyisesti ilmastonmuutokseen. Tarkistetut tavoitteet 
tulivat voimaan 1.3.2009. 
 
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa Nygran-
naksen suunnittelun lähtökohtina toimivat muun mu-
assa: 
 
Toimiva aluerakenne 
- Toimivan aluerakenteen kehittäminen sekä elinym-
päristöjen toimivuuden ja taloudellisuuden edistämi-
nen hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntara-
kennetta. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön 
laatu 
- Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyritään vä-
hentämään liikennetarvetta, parantamaan liikennetur-
vallisuutta ja edistämään joukkoliikenteen, kävelyn ja 
pyöräilyn edellytyksiä.  
- Liikenteen aiheuttamia haittoja ehkäistään ja pyri-
tään vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Riittä-
vä meluntorjunta varmistetaan.  

- Alueidenkäytön suunnittelulla huolehditaan, että 
asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittä-
västi tonttimaata.  

- Varataan riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn ver-
kostoja varten sekä edistetään verkostojen jatkuvuut-
ta, turvallisuutta ja laatua.  
 
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja 
luonnonvarat  
- Kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön 
sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säily-
mistä edistetään.  
- Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman 
luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden 
monimuotoisuuden säilymistä.  

- Edistetään ekologisten yhteyksien säilymistä suoje-
lualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden 
arvokkaiden luonnonalueiden välillä.  
 
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
- Alueidenkäytön suunnittelussa on asutusta sekä 
työpaikka- ja palvelutoimintoja suunnattava mahdolli-
suuksien mukaan tukemaan nykyisen infrastruktuurin 
hyväksikäyttöä.  
- Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan 
yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen 
tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormitta-
vien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä.  

- Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturval-
lisuuden parantamiseen.  
 
Helsingin seudun erityiskysymykset 
- Edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raidelii-
kenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntara-
kennetta. 
- Alueen liikennejärjestelmän kehittämisessä otetaan 
huomioon koko seudun kattava liikennejärjestelmä-
suunnitelma, tavoitteena hillitä ilmastonmuutosta 
sekä tukea yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja 
riittävän asuntotuotannon järjestämistä. 
 
Suuri osa valtakunnallisista tavoitteista koskee Nyg-
rannaksen suunnittelualuetta. Valmistelun edetessä 
selviää tarkemmin, kuinka valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet toteutuvat suunnittelualueella. 
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  Kaavoitustilanne 
Suunnittelualueella on voimassa Uudenmaan maa-
kuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeri-
össä vuonna 2006. Alue on osoitettu maakuntakaa-
vassa taajamatoimintojen alueeksi. Alueen keskelle 
on osoitettu itä-länsisuuntainen viheryhteystarve. 
 

 
Kuva: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (lähde: Uudenmaan-
liiton karttapalvelu 6/2015 © Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan 
liitto © Maanmittauslaitos lupa nro 744/MYY/06).  
 

Suunnittelualueella on voimassa Uudenmaan 2. vai-
hemaankuntakaava, joka on vahvistettu ympäristö-
ministeriössä vuonna 2014.  2. vaihemaakuntakaa-
vassa Kehä II:n varsi on osoitettu tiivistettävänä 
taajamatoimintojen alueena.  
 
Uudenmaan vaihemaakuntakaavat 1, 3 ja 4 eivät 
koske suunnittelualuetta. 
 

 
Kuva: Ote Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta (lähde: Uu-
denmaanliiton karttapalvelu 6/2015 © Uudenmaan liitto ja Itä-
Uudenmaan liitto © Maanmittauslaitos lupa nro 744/MYY/06).  
 
 
 
 
 

Suunnittelualueella on voimassa Espoon eteläosien 
yleiskaava, joka tuli lainvoimaiseksi vuonna 2010. 
Kehä II:n varsi Lukusolmusta pohjoiseen on osoitettu 
pääosin työpaikka-alueeksi (TP) lukuun ottamatta 
Nygrannaksen aluetta, joka on osoitettu kehitettäväk-
si tiiviinä ja matalana asuntoalueena (A2). Lukusol-
mun eteläpuolinen osa Kehä II:n vartta on osoitettu 
virkistysalueeksi (V) sekä radiomaston läheisyydessä 
yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET). Alueet, 
joilla nykyisin on asuinrakennuksia, on osoitettu kehi-
tettäväksi tiiviinä ja matalana asuntoalueena (A2). 
Niiden yhteyteen ja Lukukallion alueelle on osoitettu 
myös uusia asuntoalueita. Alueen läpi on osoitettu 
virkistysyhteyksiä, joiden yhteydessä on virkistysalu-
eita (V). Pähkinäpensaslehto on osoitettu luonnon-
suojelukohteeksi.  
 
Suunnittelualue on osa Suurpelto-Kehä II -
osayleiskaavaa, jota ei viety hyväksymiskäsittelyyn, 
koska alueelle laadittiin Espoon eteläosien yleiskaava. 
 

 
Kuva: Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta © Espoon kaupunki. 
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Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamaton. 
Osia alueesta on asemakaavoitettu asuinpientalojen 
korttelialueiksi, toimistorakennusten korttelialueiksi, 
lähivirkistysalueiksi, yhdyskuntateknisen huollon alu-
eiksi, suojaviheralueiksi ja liikennealueiksi. 
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta (2015) © Espoo kaupunki.  
 
 

Maankäyttösopimukset 
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopi-
muksen (MRL 91b§) tai muun toteuttamissopimuksen 
laatimista. Sopimusneuvottelut hoitaa tonttiyksikkö. 
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MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on suunnitella pääasiassa Suurpellon 
keskustan ja Mankkaan palveluihin tukeutuva, viih-
tyisä ja paikalliset erityispiirteet huomioiva asuntoalue 
noin 5 000 asukkaalle. Asukasmäärä täsmentyy jat-
kosuunnittelussa. Tavoitteena on riittävä asukaspohja 
joukkoliikenneyhteyksien ja lähipalvelujen turvaami-
seksi. Työpaikkarakentamista esitetään lähinnä Kehä 
II:n varteen Sepänsolmun ja Lukusolmun läheisyy-
teen.  
 
 
Kaavaan liittyvät päätökset 
Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 9.4.2013 
asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet uudelleen 
valmisteltavaksi. Tämän jälkeen alueen liittymistä 
ympäristöön ja verkostoihin on tarkasteltu laajemmin.  
Kaavan tavoitteita on täydennetty mm. liikenteen, 
virkistyksen, luontoarvojen ja kestävän kehityksen 
osalta. Suunnitelmia on tarkennettu ottamaan pa-
remmin huomioon tärkeä itä-länsisuuntainen virkis-
tysalue ja -yhteys poistamalla rakentaminen keskei-
seltä virkistysalueelta. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 
10.6.2015 seuraavat kaavalliset tavoitteet Nygran-
naksen (Suurpelto VI-VII) asemakaavoituksen 
pohjaksi: 
1. Kaupunkirakenne, kaupunkikuva ja toiminnalli-
suus  
1.1. Nygrannaksen alueesta suunnitellaan pääasias-
sa Suurpellon keskustan ja Mankkaan palveluihin 
tukeutuva, viihtyisä ja paikalliset erityispiirteet huo-
mioiva asuntovaltainen kokonaisuus noin 5 000 asuk-
kaalle. Asukasmäärä täsmentyy jatkosuunnittelussa 
ja lautakunta ottaa siihen kantaa myöhemmin kau-
punkirakenteellisia vaihtoehtoja tarkastellessaan. 
Tavoitteena on riittävä asukaspohja joukkoliikenneyh-
teyksien ja lähipalvelujen turvaamiseksi.  
1.2. Alue jakautuu neljään rakentamistypologialtaan 
erityyppiseen osa-alueeseen ja vaiheeseen.  
1.2.1. Alueen eteläosassa sijaitsevan Lukukallion 
kerrostalokorttelit sijoittuvat maaston korkeimpiin 
kohtiin kauas näkyvinä saarekkeina, joita virkistysalu-
eet ympäröivät.  
1.2.2. Alueen keskiosaan tavoitellaan luonnonläheisiä, 
ekologisia ja lämminhenkisiä pientalomaisia puutalo-
kortteleita, jotka sijoittuvat päävirkistysreitin viereen.  
1.2.3. Alueen pohjoisosan tehokkaat asuinkerrostalot 
ja työpaikkarakentaminen sijoittuvat rinteeseen ja 
muodostavat alueen kaupunkikuvallisen maamerkin.  
1.2.4. Kehä II:n varsi kaavoitetaan tässä vaiheessa 
pääosin suojaviheralueeksi. Liikenteen haittojen 
mahdollisesti tulevaisuudessa vähentyessä suojavi-
heralueet on mahdollista suunnitella tehokkaaseen 
rakentamiseen väylän välityskykyä heikentämättä.  

1.3. Julkisille lähipalveluille tehdään kaavassa riittävät 
varaukset. Taavinkylän koulun ympäristössä turva-
taan lähimetsien riittävyys ja yhteydet laajemmin vir-
kistysalueille.  
1.4. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota 
alueen luontoarvoihin, ekologisiin yhteyksiin ja virkis-
tysalueisiin. Nykyisten ja tulevien asukkaiden lähivir-
kistystarpeet huomioidaan ja yhteyksiä laajemmille 
viheraluekokonaisuuksille Suurpeltoon, Keskuspuis-
toon ja Turvesuolle kehitetään.  
 
2. Liikenne  
2.1. Alue yhdistyy Mankkaaseen ja Suurpeltoon uusi-
en katu- ja virkistysyhteyksien kautta. Katuverkon 
osalta tavoitteena on mahdollistaa alueella joukkolii-
kenne. Nykyisen asutuksen osalta etsitään ratkaisuja, 
joilla tasataan olemassa olevan katuverkon kuormi-
tusta, sekä parannetaan palveluiden saavutettavuutta.  
2.2. Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien osalta huomi-
oidaan erityisesti itä-länsi suuntaiset yhteydet Suur-
pellon ja Mankkaan suuntaan. Itä-länsi-suuntainen 
pyöräilyn pääreitti linjataan alueelle osittain puistorait-
tina. Väylien laatuun kiinnitetään huomiota.  
 
3. Kestävä kehitys ja kaavatalous  
3.1 Alueen eteläosa liitetään Suurpellon alueelliseen 
jätteenkeräysjärjestelmään.  
3.2 Alueella tulee edistää uusiutuvien energianlähtei-
den ja hukkaenergian hyödyntämistä sekä tarkastella 
mahdollisuuksia alueellisiin tai korttelikohtaisiin läm-
mitys- ja viilennysratkaisuihin. Paljon jäähdytysener-
giaa tarvitsevat kohteet tulee sijoittaa (ensisijaisesti) 
maakylmän tuotantoon soveltuville alueille.  
3.3. Alue on osa Suurpellon taseyksikköä. Alueella 
tavoitellaan tontinmyyntitulojen, kehittämiskorvausten 
ja maankäyttösopimusmaksujen sekä yhdyskuntatek-
nisten kustannusten tasapainoa. Alue osallistuu myös 
osaltaan Suurpellon suuralueen palvelurakenteen 
rakentamisen yleisiin kustannuksiin.  
 
Lautakunnalle esitetään vuoden 2015 loppuun men-
nessä Suurpellon alueen tilannekatsaus suunnitelmi-
neen, alustavine aikatauluineen sekä alueen kehittä-
misen vaiheistus. 
 
Lautakunta järjestää asemakaavan lähtökohdista ja 
tavoitteista tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ja valit-
see sen puheenjohtajaksi Pirjo Kemppi-Virtasen. 
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Kehä II:een liittyy tiesuunnitelmia, jotka ovat toteutet-
tu. 
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  Suunnitelman kuvaus 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 100 ha. Alusta-
van suunnitelman mitoitus on rakennusoikeuden osal-
ta noin 275 000 k-m², josta noin 200 000 k-m² on 
asumista. Kaava-alueen kokonaistehokkuus on noin 
e=0.28. Mitoitus tarkentuu kaavoituksen edetessä. On 
hyvin mahdollista että suunnittelualueen sijainnin, 
maaston ja kaavataloudellisista syistä päädytään 
paikoitellen suhteellisen tehokkaaseen kaupunkira-
kenteeseen, joka puolestaan helposti johtaa raken-
nettuihin ja maanalaisiin paikoitusjärjestelmiin.  
 
Liikenne 
Suunnittelun selkärankana toimii pohjois-etelä-
suuntainen kokoojakatu, joka mahdollistaa hyvät yh-
teydet Kehä II:lle ja joukkoliikenteen sekä siirtää läpi-
ajoliikennettä Mankkaan pientaloalueelta. Kehä II:n 
liikennealue (noin 20 ha) on mukana suunnittelualu-
een rajauksessa. Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien 
osalta tärkein yhteys on itä-länsi suuntaisen puisto-
raitti Suurpellon ja Mankkaan suuntaan.  
 
Asuinalueet 
Suunnittelualueen eteläosaan suunnitellaan asuinker-
rostaloja, jotka sijoittuvat maaston korkeimpiin kohtiin 
näkyvinä saarekkeina. Lukukallion alueelle on suunni-
teltu rakentamista noin 50 000 k-m² ja Kokinkyläntien 
varteen noin 20 000 k-m². Asuinkerrostalojen kerros-
luvut vaihtelevat välillä IV-VIII. Lukukallion merkittä-
vimmät luontoarvot: pähkinäpensaslehto ja liito-
oravan elinympäristö kulkureitteineen sijoittuvat kal-
lioalueen reunoille. Rakentamalla kallion korkeam-
malle kohdalle voidaan turvata luontoarvot. 
 
Suunnittelualueen keskiosaan, Taavinkylän alueelle 
suunnitellaan asuinrakennuksia ja asuinkerrostaloja 
yhteensä noin 80 000 k-m². Rakennukset sijoittuvat 
pääulkoilureitin varrelle puistomaiseen ympäristöön. 
Kerrostalot sijoittuvat maaston korkeimpiin kohtiin 
kauas näkyvinä saarekkeina, joita virkistysalueet ja 
matalampi rakentaminen reunustavat. Rakennusten 
kerrosluvut vaihtelevat välillä II-VIII. 
 
Suunnittelualueen pohjoisosaan rinteeseen on suun-
nitteilla tehokas noin 40 000 k-m² suuruinen asuinker-
rostaloalue, jonka kerrosluvut vaihtelevat välillä II-VIII. 
Kerrostalot sijaitsevat rinteessä ja muodostavat alu-
een kaupunkikuvallisen maamerkin. Kerrostalojen ja 
olemassa olevien pientalojen väliin jätetään viherkais-
tale.  
 
Työpaikka-alueet 
Kehä II:n varrelle on suunnitteilla tehokasta työpaik-
karakentamista (noin 60 000 k-m²) Kehä II:n liiken-
teellisiin mahdollisuuksiin tukeutuen.  
 
Pohjoiseen Sepänsolmun yhteyteen on suunnitteilla 
näkyvä, tehokas toimisto- ja liikekortteli täydentä-
mään Klovinpellontien työpaikkarakentamista. Ra-
kennusoikeus on noin 40 000 k-m² ja suurin sallittu 
kerrosluku III-VII.  

 
Lukusolmun yhteyteen on suunnitteilla noin 20 000 k-
m² työpaikkarakentamista. Suurin sallittu kerrosten 
lukumäärä on V. Vaihtoehtoisesti alueelle voisi sijoit-
taa pysäköintitaloja palvelemaan Lukukallion asuin-
aluetta.  
 
Huoltoasema 
Suunnittelualueen eteläkärkeen Kokinkylänsolmun 
viereen Mankkaanlaaksontien ja Kokinkyläntien riste-
ykseen suunnitellaan huoltoasemaa. Kaupunginhalli-
tuksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi 1.6.2015 
alueen Teboil Ab:lle huoltoasematoimintojen suunnit-
telua varten. Esitetty rakennusoikeus on noin 1 000  
k-m² ja suurin sallittu kerrosluku II. 
 
Lähipalvelut 
Taavinkylän alueelle, Taavinkylän koulun kaakkois-
puolelle on suunnitteilla uusi varaus julkisille lähipal-
veluille, noin 10 000 k-m². Lisäksi sen yhteyteen on 
mahdollista sijoittaa mm. puistopalveluita, kuten peli-
kenttä ja leikkipaikka. 
 
Virkistys- ja suojaviheralueet 
Suunnittelussa turvataan erityisesti itä-länsisuuntai-
nen viheryhteys sekä sitä kehitetään nykyistä toimi-
vammaksi. Pähkinäpensaslehto sekä liito-orava-
esiintymät suojellaan virkistysalueena. 
 
Taavinkylän koulun viereen varataan puustoinen alue 
koulumetsäksi. Lisäksi suunniteltu uusi julkisten lähi-
palvelujen kortteli sijaitsee laajemman virkistysalueen 
vieressä.  
 
Suunnittelualueen eteläosa on suurelta osin suojavi-
heraluetta, jolla ympäristö säilytetään ja jolla sijaitsee 
luontoarvoja. Alue sisältää olemassa olevan linkki-
maston. Lisäksi Kehä II:n varsi kaavoitetaan suurelta 
osin suojaviheralueeksi.  
 
Suunnittelualueen eteläosaan tutkitaan maanalaisten 
kalliotilojen rakentamista alueelle. 
 
Virkistys- ja suojaviheralueiden pinta-alat ovat alusta-
vassa suunnitelmassa yhteensä noin 40 ha. 
 

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 
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  Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavasta laaditaan tarvittavat selvitykset ja 
suunnitelmia tarkennetaan vaiheittain. Asemakaava-
kartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Vaikutusten arviointi 
Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä 
arvioidaan asemakaavan merkittävimmät vaikutukset.  
Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia yhdyskuntara-
kenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, liikenteen 
ja teknisen huollon järjestämiseen, luontoon ja mai-
semaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalou-
teen. Tärkeimmät vaikutukset esitetään kaavaselos-
tuksessa.  Vaikutusalueena ovat kaava-alue ja sen 
lähiympäristö. Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään 
aikaisempia alueen kaavoituksen yhteydessä tehtyjä 
selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kul-
lekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. 
 
Kehä II:n läheisyys tuo mukanaan haasteita kuten 
liikennemelun ja -päästöjen hallitsemisen kaava-
alueella. Toisaalta sijainti suuren liikenneväylän lähel-
lä tekee alueesta helposti saavutettavan.  
 
Paikallisesti jyrkkäpiirteisen maaston sekä tulvaherk-
kyyden takia on katsottu tarpeelliseksi, että kaava-
alueen pintavesisuunnitelma laaditaan erityisellä huo-
lella. 
 
Olemassa olevia selvityksiä ovat mm.:  
- Espoon hulevesiohjelma (Espoon kaupunki ja FCG 
2011)  

- Lukupuro-Henttaanpuro hulevesiselvitys (Ramboll 
2010)  

- Suurpelto-Kehä II osayleiskaava-alueen luontoselvi-
tys (Jaakko Pöyry Infra 2002)  

- Espoon Suurpellon itäosan luontoselvitykset 2009 
(Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, Bathouse Oy 2009)  

- Lausunto Lukukallion liito-oravatilanteesta sekä 
suojellusta pähkinäpensaslehdosta (Luontotieto Kei-
ron Oy 2012)  

- Espoon eteläosien yleiskaavatyössä tarvittavat kult-
tuurihistorialliset inventoinnit. (Arkkitehtitoimisto Lehto 
Peltonen Valkama Oy 2005). Inventoinnissa todettu 
Smedsby-Hemtans-Dåvitsby viljelysmaisema  
- Espoon eteläosien yleiskaava-alueen esihistorialli-
set kiinteät muinaisjäännökset. Muuttuvan maankäy-
tön alueiden arkeologinen inventointi (Museovirasto, 
arkeologian osasto, Sirkka-Liisa Seppälä 2005). In-
ventoinnissa todettu Dåvitsin pronssi- ja/tai rauta-
kautinen hautapaikka sekä Möilimäenpellon kivikauti-
nen asuinpaikka  
- Espoon eteläosien historiallisen ajan kylänpaikkojen 
yleiskaavainventointi (Museovirasto, rakennushistori-
an osasto, Päivi Hakanpää 2005). Inventoinnissa 
todettu Dåvitsbyn ja Kocksbyn vanhat kylätontit  
- Suurpellon osayleiskaava-alueen kunnallistekniikan 
tarkastelut (Tekninen keskus, Ramboll ja SCC Viatek 
2004)  

- Mankkaanlaita, liikenneselvitys (WSP Liikenne ja 
Arkkitehdit Tommila Oy 2006)  

- Suurpellon alueen liikenne-ennuste (Ramboll Fin-
land Oy 2012)  

- Melutarkastelut (Ramboll Finland Oy 2012)  
- Nygrannas, lisämateriaali (Espoon kaupunkisuunnit-
telukeskus 2015) 
- Nygrannas, lähtötietoja (Espoon kaupunkisuunnitte-
lukeskus 2015) 
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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 
viranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteis-
työ järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin 
neuvotteluin. 
 
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.  Osallisilla on mahdollisuus esittää Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) 
neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
riittävyydestä ennen kuin asemakaavaehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville. 
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 7.9.-
6.10.2015. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 
6.10.2015 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupun-
gin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai 
sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi.  Kirjaamon 
käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse.  
Kaavan nimi ja aluenumero (Nygrannas asemakaava, 
alue 241700) on mainittava. 
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kaavan lähtökoh-
dista ja tavoitteista järjestetään Taavinkylän koulus-
sa (Taavilantie 19) tiistaina 8.9.2015 kello 17.30-
19.30. Suunnittelijat ovat paikalla kello 17.00 alkaen.  

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja 
selvitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena 
on, että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakun-
nassa vuonna 2016. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 
julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on 
mahdollisuus jättää muistutus. Muistutus tulee toi-
mittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-
tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvai-
heessa pyydetään tarvittavat lausunnot 
viranomaisilta.  

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin kannanotto 
muistutuksiin kunkin muistutuksen ensimmäiselle 
osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle.  Jos kaa-
vaehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, se ase-
tetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). Lautakunnan 
puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhalli-
tuksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymisestä 
päättää kaupunginvaltuusto.  Valtuuston hyväksy-
mispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin 
hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 
Lisäksi kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomista-
jille sekä asukasyhdistykselle lähetetään kirje.  Kaa-
van hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin 
ilmoituslehdissä ja kirjeitse niille muistuttajille, jotka 
ovat osoitteensa ilmoittaneet.  
Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on 
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspal-
velu (käyntiosoite: Virastopiha 2 C, 1. kerros, Es-
poon keskus). Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä 
myös Tapiolan yhteispalvelupisteessä (Espoon kult-
tuurikeskus, Kulttuuriaukio 2), Suurpellon infopavil-
jongissa (Suurpellon puistokatu 18) ja kaupungin 
verkkosivuilla: www.espoo.fi/kaavoitus  
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Christian Ollus, p. 050 5536171  
etunimi.sukunimi@espoo.fi 
Matias Kallio, p. 043 8254590 
etunimi.L.sukunimi@espoo.fi 
Aino Aspiala (maisemasuunnittelu), p. 043 8244837 
etunimi.sukunimi@espoo.fi 
Olli Koivula (liikennesuunnittelu), p. 046 8773003 
etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus  

 

 
Päiväys ja allekirjoitus 
Espoossa, 24.8.2015 
 
Torsti Hokkanen 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelupäällikkö 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavoitus
mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi
mailto:etunimi.L.sukunimi@espoo.fi
mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi
mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi
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  KUVIA SUUNNITELMASTA 
 
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa laaditut 
suunnitelmat:  

- Alustava maankäyttö ja havainnekuva, 24.8.2015 / ChO, MKa. 
 

 
Alustava maankäyttö / kaavamääräykset.  
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Alustava maankäyttö / kaavakartta (ei mittakaavassa).  
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Havainnekuva (ei mittakaavassa).  
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Laajempi havainnekuva (ei mittakaavassa).  


