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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Seiliniitty 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavamuutos laaditaan tontille, jolla sijaitsee kolme Espoon Asunnot Oy:n 
asuinrivitaloa. Huonokuntoiset talot on tarkoitus purkaa. Asemakaavatyössä tutki-
taan tontin tehokkaampaa käyttöä ja otetaan huomioon ympäristön asettamat reu-
naehdot, mm. Mankkaanpuron tulviminen. 

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 
 

 
Kuva: Alustava suunnittelualueen sijainti ortokartalla. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Mankkaalla, kaupunginosassa 26 osoitteessa Seiliniitty 4, 
aivan kadun päädyssä. Suunnittelualue käsittää yhden tontin alueen, 126119/1. 
Tontti rajautuu asuintontteihin lounaassa ja luoteessa. Koillisessa ja kaakossa tontti 
rajautuu Mankkaanpuron myötäiseen puistoalueseen. Alueella on kattava ulkoilurei-
tistö. 

Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Alue on nykyisin Espoon Asunnot Oy:n omistuksessa. Tontin pinta-ala on 6129 m2, ja 
rakennusoikeutta tontilla on 1532 k-m2. Tonttitehokkuus on 0,25. 

Tontilla sijaitsee kolme keskenään samankokoista, kaksikerroksista rivitaloa, joissa 
on 18 asuntoa. Talot on rakennettu vuonna 1984. Rakennusoikeutta on tontilla käy-
tetty 1572 k-m2.  

Rakennukset ovat huonokuntoisia ja sijaitsevat osin tulvariskialueella. Suunnittelu-
alue on sekä hulevesi- että meritulvariskialueella, minkä takia suunnittelussa kiinnite-
tään erityistä huomiota tulvasuojeluun. Alue sijaitsee osittain saven peittämällä mo-
reenimaalla ja osittain savimaalla. 

Maanomistus 

Tontti 126119/1 on yksityisessä omistuksessa. Ympäröivät katu- ja virkistysalueet 
omistaa Espoon kaupunki. 
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Kaavoitustilanne 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on osoitettu taaja-
matoimintojen alueeksi. Eteläpuolella on kaasuputki ja idässä suurjännitelinja. 

 

Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. 
 

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on osoitettu asuntoalueeksi. Hanke on yleis-
kaavan mukainen.  

 

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
 

Alueella on voimassa Seilimäki-Lukupuron asemakaava (lainvoimainen 17.7.1980). 
Tontti 126119/1 on siinä osoitettu rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen alueeksi. Kaa-
vassa määrätään lisäksi, että rakennuksen pituus saa olla enintään 45 metriä ja se 
on porrastettava sivusuunnassa vähintään 2 m ainakin kerran. Pääasiallisesti maan-
päällisiä kellarikerroksia ei saa rakentaa kaksikerroksisiin asuinrakennuksiin. Asuntoa 
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kohti on rakennettava vähintään 1,5 autopaikkaa. Tonttitehokkuudeksi on osoitettu 
e=0,25 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi. 

 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 
 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 4.9.2020 hakenut tontin 126119/1 maanomistaja. Hakija 
maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 

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

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Tavoitteena on purkaa huonokuntoiset rakennukset ja kaavamuutoksen myötä raken-
taa tontille rivi- tai pienkerrostaloja nykyistä tehokkaammin. Kaavahankkeessa tutki-
taan myös tontin laajentamista Mankkaanpuroa kohti. 

Suunnittelussa huomioidaan tontin maanpinnan korottaminen tulvariskin minimoi-
miseksi. Lisäksi huomioidaan Gräsanojaa, johon Mankkaanpuro virtaa, koskevat 
suunnitelmat ja toimenpiteet, sekä tutkitaan sulfidisavien esiintyminen. 

Maanpinnan korottamisen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon niiden vaikutukset 
myös tontin ulkopuoliseen puustoon ja vesitasapainoon. Kaavahankkeen yhteydessä 
tehdään liito-oravaselvitys ja luontolausunto. 

Alueen vehreyden säilyminen turvataan kaavassa. 



 

  5 (11) 
   
   
   
   
   

 
Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat 

Alue rajautuu etelässä Mankkaanpuron varren puistoalueeseen, jolla on vuosina 
2016—2022 käynnissä Gräsanojan tulvasuojelu ja kunnostus. 

Hanke on Espoon asunto-ohjelman 2018—2021 mukainen. 

Suunnitelman kuvaus 

Suunnittelun tavoitteena on osoittaa tontille kaksikerroksisia rivitaloja. Tonttitehok-
kuutta on tarkoitus nostaa nykyisestä 0,25:stä 0,35:een. 

Tontin suhteellisen heikosta rakennettavuudesta ja tulvasuojelun vaatimasta tilasta 
johtuen kaavaprosessissa tutkitaan tontin laajentamista ostamalla kaupungilta ny-
kyistä puistoaluetta tontin kaakkoislaidalta. Tonttitehokkuudessa pyritään tontin 
koosta riippumatta 0,35:een. 

OAS:n liitteeksi on laadittu alustavia luonnoksia tontin käytöstä. Luonnoksissa tontin 
koko on suunnitelmavaihtoehdosta riippuen nykyisen laajuinen 6129 m2 ja tontin laa-
jentamista esittävissä vaihtoehdoissa 7625 m2 tai 8115 m2. Rakennusoikeutta vaihto-
ehdoissa on 2145—2840 k-m2. Asuntoja on suunnitelmavaihtoehdosta riippuen 33—
41. 

Pysäköinti järjestetään maantasossa. Pysäköintinormi on rivitaloille 1 ap / 70 k-m2 tai 
1 ap / asunto. Pienkerrostaloille mitoitus on 1 ap / 85 k-m2 tai vähintään 0,5 ap / 
asunto. Pysäköintipaikkojen mitoitukseen on suunnitelmissa laskettu ARA:n pitkän 
korkotuen lainan mahdollistama 20 prosenttiyksikön huojennus paikkojen määrästä. 
Vieraspysäköintiä varten suositellaan varaamaan tilaa tontilta, sillä yleisiä paikkoja 
tontin läheisyydessä ei ole. Pyöräpaikkoja on oltava vähintään 1 pp / 30 k-m2 tai vä-
hintään 2 pp / asunto. 

Vaihtoehdot eroavat toisistaan rakennusten sijoittelun ja suuntaamisen osalta sekä 
pihatoimintojen sijaintien osalta. Vaihtoehdot 1 ja 3 jakavat pihapiiriä pieniin osiin, kun 
taas vaihtoehdossa 2 rakennusten keskelle jää yhteinen, isompi piha-alue. Vaihtoeh-
dossa 2 pitkät rakennukset avautuvat Mankkaanpuroa kohti ja vaihtoehdoissa 1 ja 3 
asunnot avautuvat pääasiallisesti kaakkoon, ja tontin halki säilyy näkymiä puistoa 
kohti. 

Seiliniityn vehreä kadunvarsi on tarkoitus jättää istutetuksi. 

Tulvasuojelun edellyttämät toimenpiteet ja ratkaisut tutkitaan tarkemmin suunnittelun 
tarkentuessa. Tavoitteena on, että kaikki rakentaminen sijoittuu tontille. 

Suunnittelun toteuttaminen 

Asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan suunnitte-
lun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 
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Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat kortteli 126119 ja sen lähiympäristö. 

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan 
muutoksen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskun-
tarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämi-
seen, luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. 

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa 
tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

Olemassa olevia selvityksiä on mm.  
- Gräsanojan tulvasuojelusuunnitelma, SITO 2017 

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.  

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 
7.12.2020 – 11.1.2021. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 11.1.2021 klo 15.45 mennessä osoitteella: 



 

  7 (11) 
   
   
   
   
   

 
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 (Seiliniitty, 240123). 

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 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 §). 

Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa 
lausunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 
ilman lautakunnan käsittelyä. 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 
Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus. 

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. 

Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomistajia sekä asukasyh-
distyksiä ja asukasfoorumia. 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
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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: 

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 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 23.11.2020 

Torsti Hokkanen 
____________________________________ 

Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja 

 

  

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

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat suunnitelmat. 

 
 
Viitesuunnitelma, versio 1. Mikko Rusanen / Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy 4.11.2020.  
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Viitesuunnitelma, versio 2. Mikko Rusanen / Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy 4.11.2020. 
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Viitesuunnitelma, versio3. Mikko Rusanen / Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy 4.11.2020. 
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