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  Alue 441416 

Hannusranta  
Asemakaavan muutos 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 

 
Hannusjärven alueesta suunnitellaan tehokas ja kaupunkimainen asumiseen 
painottuva alue. Alue sijaitsee Kaitaan metroaseman välittömässä läheisyy-
dessä. Rakentamisen painopiste sijoittuu Kaitaantien varrelle, lähelle tulevaa 
metroasemaaja madaltuu pohjoiseen päin mentäessä. Metroaseman ympäris-
tön tehokkaan rakentamisen myötä laajempia osia nykyisistä metsä- ja kallio-
alueista jätetään rakentamisen ulkopuolelle. päiväkotia varten ja metroase-
man lähistölle osoitetaan liiketiloja.  

 

 
Kuva 1: suunnittelualueen, Hannusjärvi asemakaavan muutos- ja kokonais- 
tarkastelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 
 

 
Kuva 2: alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla.  
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  LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue jakautuu kahteen osaan: Hannusjär-
ven kokonaistarkastelualue käsittää noin 26,0 ha 
laajan alueen Kaitaan tulevan metroaseman ja Kai-
taantien pohjoispuolella ja Hannusjärven itäpuolella. 
Pohjoisessa alue rajautuu Hannusmetsään. Koko-
naistarkastelualueeseen sisältyy Hannusjärven ase-
makaavan muutosalue (441416), joka käsittää noin 
7,8 ha laajuisen alueen Hannusjärven itäpuolella. 
Koko suunnittelualue sijoittuu 600 metrin vyöhyk-
keelle Kaitaan tulevalta metroasemalta. Asemakaa-
van muutosalueen rajaus tarkentuu suunnittelun ede-
tessä.  
 
Alueen sijainti ja nykytilanne 
Hannusjärven kokonaistarkastelualue on nykyisin 
pääasiassa rakentamatonta, vaihtelevaa kallio- ja se-
kametsää. Kielotien länsireunalla on pieni ja tiivis 
pientaloalue. Hannusranta-kadun varressa, sen mo-
lemmin puolin on myös eri aikakausien pientaloja. 
Hannusjärven rantavyöhykkeet ovat pääasiassa met-
sää. 
   
 
Maanomistus 
Hannusrannan asemakaavan muutosalueen korttelit 
31086 ja 31088 ovat yksityisessä omistuksessa.  Ym-
päröivät katu- ja virkistysalueet omistaa Espoon kau-
punki. Kokonaistarkastelualueen maanomistajina ovat 
Espoon ja Helsingin kaupungit, Espoon seurakunta-
yhtymä sekä Kielotien pienkiinteistöt. 
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) Hannusjärven itäpuolinen alue on osoi-
tettu taajamatoimintojen alueeksi.   
 
Maakuntakaavaa on täydennetty 2. vaihemaakunta-
kaavassa Länsimetron jatkeen vyöhykkeellä tiivistet-
täväksi alueeksi, jossa aluetta on suunniteltava käve-
lyyn ja pyöräilyyn tukeutuvana kyseisen taajaman 
muuta aluetta tehokkaammin rakennettavana alu-
eena. Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä on kiinni-
tettävä huomiota erityisesti alueen ominaispiirteisiin ja 
kulttuuriympäristöön, elinympäristön laatuun, ekologi-
sen verkoston toimivuuteen sekä lähivirkistysalueiden 
riittävyyteen. Lisäksi maakuntakaavassa on esitetty 
joukkoliikenteen vaihtopaikka (Espoonlahden keskus 
ja Kivenlahden metrokeskus) sekä liityntäpysäköinti-
paikka (Kivenlahden metrokeskus). Asemakaavan 
muutos on maakuntakaavan mukainen.  
 
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan 
alueen ja se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen 
osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen peri-
aatteet. 
 

 
Kuva 3: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta  

 
 

Espoon eteläosien yleiskaavassa (vahvistettu 
17.2.2010) alue on varattu A2-merkinnällä asuinra-
kentamiselle, jossa mahdollistetaan alueen muuttami-
nen kaupunkimaiseksi asemakaavoituksen yhtey-
dessä. Lisäksi alueelle on varattu virkistysaluetta, 
virkistys- ja pääkevyenliikenteen yhteys sekä liito-ora-
van yhdysreitti. 
 

 
Kuva 4: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
 

 
Vireillä olevassa Kaitaa-Iivisniemi-osayleiskaavassa 
(Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6.2018, ei vielä lain-
voimainen) suunnittelualue on osoitettu rakennetta-
vaksi asuinalueeksi, jonka rakentaminen kaupunki-
maiseksi tutkitaan asemakaavoituksen yhteydessä. 
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  Lisäksi alueella on huomioitu virkistys- ja liito-oravan 
yhteysreitit.  
 
 

 
Kuva 5: Ote vireillä olevasta Kaitaa-Iivisniemi- osayleiskaa-
vasta. 

 
 
Alueella on voimassa kaksi maanpäällistä asemakaa-
vaa: 
 
Hannusjärvi (441400), joka on tullut lainvoimaiseksi 
7.12.1982. Asemakaava sisältää osan korttelia 31086 
(AO2), korttelin 31088 sekö virkistys- ja katualuetta. 
 
Hannusjärvi (441410), joka on tullut lainvoimaiseksi 
14.2.1996. Asemakaava sisältää osan korttelia 31086 
(AO). 
  

 

 
Kuva 6: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 29.11.2017 hakenut kort-
teleiden 31086 ja 31088 maanomistajien esisopimus-
kumppani Pohjolarakennus Uusimaa. Hakija maksaa 
kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
 
Sopimukset 
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopi-
muksen (MRL 91b §) tai muun toteuttamissopimuk-
sen laatimista. Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa 
tonttiyksikkö.   
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  MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
 
 
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 
kokouksessaan 28.11.2018 asemakaavan muutoksen 
tavoitteiksi Hannusrannan kokonaistarkastelualueen 
osalta: 
 
1.1 
Uuden rakentamisen ja asumisen painopiste sijoittuu 
Kaitaantien pohjoispuolelle noin 300 metrin vyöhyk-
keelle Kaitaan metroasemalta, jolloin laajempia ym-
päröiviä metsä- ja kallioalueita jätetään rakentamatta.    

 
1.2  
Kokonaistarkastelualueen suunnittelussa huomioi-
daan alueen vesiensuojelu- ja luonnonsuojeluarvot 
sekä hyödynnetään kattavasti alueen luonto-, mai-
sema- ja virkistysarvoja osana luonnonläheistä suun-
nittelua ja alueen identiteettiä. Rakennetun ja luon-
nonmukaisen alueen rajapinta muodostetaan 
vaihettuen. Alueen suunnittelussa huomioidaan Bon-
dasbergetin ja Hannusjärven merkitys suurmaise-
massa ja alueen sisäisissä näkymissä. Bondaksen-
kallion (Bondasberget) lakialueet jätetään 
virkistysalueeksi. 
 
1.3  
Kokonaistarkastelualueen kaupalliset palvelut sijoittu-
vat lähelle Kaitaan tulevaa metroasemaa. Liike- ja 
työtilojen kokonaislaajuudeksi, Hannusrannan ase-
makaavan muutosalue huomioiden, tavoitellaan noin 
1 000 – 1 500 k-m2. Alueelle varataan tilaa yhden 8-
10-ryhmäisen päiväkodin toteuttamiseksi.  

 
1.4  
Alueen asukaspysäköinti ratkaistaan pääosin keskite-
tyissä tai korttelikohtaisissa pysäköintilaitoksissa. 
Mahdolliset pysäköintirakennukset sovitetaan osaksi 
kaupunkikuvaa ja maisemaa siten, etteivät ne hallitse 
liikaa kaupunkitilaa. Pysäköintirakennusten alimmai-
sia kerroksia elävöitetään ja aukotetaan sekä kadun-
varteen rajautuviin pysäköintirakennuksiin tutkitaan 
toteutettavaksi myös liike- ja palvelutiloja umpinaisen 
katujulkisivun välttämiseksi. Pysäköintilaitosten katto-
kerrokset ovat osa kerrostaloasunnoista avautuvaa 
näkymää ja siksi ne tulee suunnitella osana muuta 
julkisivumaisemaa. Kattoja voidaan hyödyntää asuk-
kaiden yhteisinä oleskelutiloina sekä hulevesien käsit-
telyssä.  Alueella huomioidaan myös yleisen kadun-
varsipysäköinnin käyttö.  
 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy lisäksi edel-
listä täydentäen seuraavat asemakaavalliset tavoit-
teet ja periaatteet Hannusrannan asemakaavan 
muutosalueen (441416) asemakaavoituksen poh-
jaksi.  
 

2.1  
Hannusrannan asemakaava-alueesta suunnitellaan 
korkealuokkainen, viihtyisä ja omaleimainen Kaitaan 
metroaseman ympäristöä täydentävä asuinalue. 
Luonnonläheisyyttä hyödynnetään alueen lähiympä-
ristön ja kaupunkitilojen suunnittelussa. Kaava-alue 
suunnitellaan hiilivapaaksi. Alueen kiinteistöjen ener-
giajärjestelmät suunnitellaan toteuttamaan kestävän 
kehityksen periaatteita, hyödyntäen uusiutuvan ja pai-
kallisen energian tuottamiseen sekä kiinteistöjen säh-
köntarpeeseen. Rakennusten massoittelulla luodaan 
hyvät pienilmasto-olosuhteet, jolla ehkäistään raken-
nusten ylikuumenemista ja minimoidaan viilennystar-
vetta.  

 
Alueen rakennusten maksimi kerrosluku on 8. Kor-
keimmat rakennukset painottuvat Kaitaantien varteen 
ja rakennukset madaltuvat pohjoista kohti mentäessä. 
Hannusjärveä läheisimpänä olevien rakennusten 
osien tulee jäädä puurajan alapuolelle. Kyseisiä ra-
kennuksia voidaan terassoida korkeammiksi poispäin 
järveä mentäessä. Alueelle tutkitaan myös town-
house-tyyppistä rakentamista. Kerrosalan tarkka 
määrä tarkentuu jatkosuunnittelussa. 
 
2.2 
Alueen jalankulun ja polkupyöräilyn reittejä ja yhteyk-
siä kehitetään kokonaisvaltaisesti. Alueen läpi kul-
keva tavoiteverkon mukainen pyöräilyn pääreitti ote-
taan suunnittelussa huomioon. 

 
2.3  
Alueen suunnittelussa huomioidaan alueen luontoar-
vot. Hannusrannan rantavyöhykkeelle jätetään riittä-
vän leveä suojavyöhykkeenä toimiva virkistysalue  
 
uuden rakentamisen ja järvenrannan välille, jonne 
muodostetaan monipuolinen puistoalue osaksi laa-
jempaa Hannusmetsän virkistysaluetta. Lisäksi lauta-
kunta kehottaa laatimaan Hannusjärven peruskun-
nostuksen sekä vuotuisten kunnostustoimenpiteiden 
suunnitelman.  
 
2.4  
Alueelle sijoitetaan noin 1 000 k-m2 liiketiloja, jotka si-
joittuvat Kaitaantien ja Hannusranta- kadun asuinra-
kennusten kivijalkoihin, täydentäen Kaitaan metrokes-
kuksen ja Iivisniemen paikalliskeskuksen kaupallista  
kokonaisuutta. Lisäksi asemakaava-alueelle sijoittuu 
varaus kivijalkapäiväkodille. 
 

 
2.5 
Alueen kaupunkirakenteessa ja rakennusten sijoitte-
lussa huomioidaan näkymien säilyminen Hannusjär-
velle ja Bondasbergetin suuntaan. 
 
2.6 
Lautakunnalle tuodaan rakennusten massoittelusta 
useita eri vaihtoehtoja. 
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Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Alueella on vireillä Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava, 
jonka kaupunginvaluusto on hyväksynyt 11.6.2018.  
Osayleiskaava ei ole vielä lainvoimainen.   

 
 
Suunnitelman kuvaus 
 
 
Hannusrannan asemakaavan muutosalue (alue 
441416) 
 
Hannusrannan asemakaava-alue käsittää noin 7,8 
ha:n alueen Kaitaantien pohjois- ja Hannusjärven itä-
puolella, tulevan metroaseman välittömässä läheisyy-
dessä. Hannusjärven alueesta suunnitellaan kaupun-
kirakenteellisesti ja -kuvallisesti korkealuokkainen, 
viihtyisä ja identiteetissään vahvasti luontoa hyödyn-
tävä omaleimainen Kaitaan metrokeskusta ja Iivisnie-
meä täydentävä asuinalue. Hannusjärvi- asema-
kaava-alue sijoittuu lähes kokonaisuudessaan 300 
metrin vyöhykkeelle metroaseman sisäänkäynnistä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä on 
kolme vaihtoehtoista alustavaa suunnitelmaversiota, 
jotka toteuttavat kaupunkisuunnittelulautakunnan (ksl 
28.11.2018) asetettuja tavoitteita ja lähtökohtia. 
 
Alueen rakentamisen painopiste on kaikissa suunni-
telmavaihtoehdoissa (kuvat 3,4 ja 5) Kaitaantien puo-
leisella osalla. Kokonaiskerrosala vaihtelee 70 000 k-
m2 molemmin puolin. Vaihtoehdoissa on esitelty eri-
laiset korttelirakenteet, joissa on sovellettu perustee-
maa ilmeikkäistä ja vaihtelevan korkuisista rakennus-
massoista. Korkeimmat rakennukset ovat 8-
kerroksisia. Pääsääntöisesti korkeimmat rakennukset 
sijoittuvat lähemmäksi Kaitaantietä, madaltuen pohjoi-
seen päin mentäessä. Korttelipihat ovat luonteeltaan 
yhteispihoja, joka mahdollistaa myös luontevasti alu-
een sisäiset yhteystarpeet ja näkymäakselit Hannu-
järven ja Bondasbergetin suuntiin. 
 
Alueelle tavoitellaan yli 1 000 uutta asukasta. Työ-
paikkoja ja kaupallisia palveluita sijoitetaan Kaitaan-
tien varrelle ja Hannusranta-kadun eteläpäähän. Alu-
eelle varataan paikka pienelle market-kokoluokan 
päivittäistavarakaupalle, joka sijoittuu lähelle Kaitaan-
tien ja Hannusrannan risteystä. Alueelle sijoittuu li-
säksi varaus ns. kivijalkapäiväkodille.   
 
Hannusranta-kadun molemmin puolin toteutetaan ja-
lankulku- ja pyörätiet osana osayleiskaavaankin mer-
kittyä yhteystarvetta. Kadun varrelle, sen molemmin 
puolin sijoitetaan yleistä pysäköintiä kadunvarsiauto-
paikkoina sekä katupuita. 
 
Alueen asukaspäysäköinti toteutetaan pääosin pysä-
köintilaitoksissa. Mahdollisuuksien mukaan tutkitaan 
myös pysäköinnin sijoittamista pihakannen alle. Pysä-
köintilaitosten sijoittamista tutkitaan siten, että ne ovat 

hyvin saavutettavissa ja niiden yhteyteen voidaan 
luontevasti sijoittaa liike-, palvelu- tai asukastiloja. 
Isojen rakennusmassojen vaikutuksia kaupunkiku-
vaan ja maisemaan tutkitaan kaavoituksen yhtey-
dessä tarkasti. 
 
Hannusrannan asemakaavan muutosaluella huomoi-
daan Hannusjärven suojelukysymykset ja alueen hu-
levesien hallintaan kiinnitetään erityistä huomioita. 
Hannusjärven itäinen ranta muodostuu virkistysalu-
eeksi. Alue on osaksi liito-oravan yhteysreitin vuoksi 
suojelualuetta, joten alueelle ei toteuteta raskaasti ra-
kennettavia virkistystoimintoja tai reittejä. Rantapuis-
ton jalankulkuyhteys on luonteeltaan polkumainen. 
Alueelle on mahdollisuus toteuttaa esimerkiksi näkö-
alapaikka, laituriuintipaikka ja pienimuotoisia virkistys-
toimintoja.  Virkistysalueen toiminnalliset vyöhykkeet 
sijoitetaan siten, että suojelualue ei vaarannu. Alueen 
kaupunkitilaa sekä jalankulku- ja polkupyöräilyolosuh-
teita ja -verkostoa kehitetään ja monipuolistetaan si-
ten, että alueen liikkumistapa suosii jalankulkua ja 
pyöräilyä, ja että alueelta on hyvät yhteydet metro-
asemalle ja paikalliskeskuksen palveluihin sekä ym-
päröiville Hannusmetsän virkistysalueille. Tärkeät 
maisemalliset elementit: Hannusjärvi ja Bondasberge-
tin kalliometsät huomioidaan näkymissä ja osana alu-
een suurmaisemaa. Alueen suunnittelussa huomioi-
daan alueen luonnosuojelu-, virkistys- ja maisema-
arvot osana alueen identiteettiä. 
 
Hannusjärven vesitasapaino ja vedenlaatu huomioi-
daan valuma-alueen maankäytön suunnittelussa. Ra-
kennettavien alueiden hulevesien viivytyksellä ja kiin-
toaineksen suodattamisella on olennainen merkitys 
Hannusjärven vesitalouden kannalta. 
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on myös edis-
tää hiilivapaan Hannusrannan asuinalueen toteutumi-
nen. Alueen kiinteistöjen energiajärjestelmät suunni-
tellaan toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita, 
hyödyntäen uusiutuvan ja paikallisen energian (maa-
lämpö) käyttöä. Lisäksi aurinkopaneeleita käytetään 
energian tuottamiseen sekä kiinteistöjen sähköntar-
peeseen. Rakennusten massoittelulla voidaan luoda 
hyvät pienilmasto-olosuhteet ja sillä voidaan ehkäistä 
rakennusten ylikuumenemista ja viilennystarpeen mi-
nimoimiselle. Kestävän kehityksen periaatteita nouda-
tetaan myös rajaamalla autoliikennettä ja kehittämällä 
kokonaisvaltaisesti alueen kevyen liikenteen verkos-
toa ja tukemalla kestäviä liikkumismuotoja.  
 
 

 
 

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 
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Suunnittelun toteuttaminen 
Hannusranta- asemakaavanmuutos alueesta laadi-
taan asemakaavakartta kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Hannusrannan kokonaistarkastelualueesta laaditaan 
yleissuunnitelmatasoinen tulevaa asemakaavoitusta 
ohjaava päivittyvä suunnitelma, jossa huomioidaan 
kokonaisuus ja annettujen tavoitteiden toteutuminen. 
Suunnitelmaa tarkennetaan vaiheittain.Kokonaistar-
kastelualue kattaa myös Hannusjärven valuma-alu-
een tarkastelun.  
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan 
muutoksen merkittävimmät vaikutukset.  Soveltuvin 
osin arvioidaan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, 
rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen 
huollon järjestämiseen, luontoon, maisemaan, 

ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. Tär-
keimmät vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa.  
Vaikutusalueena ovat keskeisiltä osin kiinteistöt kort-
teleissa 31086-31088 sekä kokonaistarkastelualueen 
osalta siihen rajautuva lähiympäristö. Vaikutusten ar-
vioinnissa hyödynnetään myös aikaisempia alueen 
osayleiskaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä 
ja tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepii-
rille tarkoituksenmukaisin menetelmin. Olemassa ole-
via selvityksiä ovat mm.: 
 
- Luontoselvitys, Hannusranta-asemakaava-alue 
(Faunatica, 2018) 
- Länsimetron jatkeen liikenne-ennuste (Espoon kau-
punki,Ramboll, 2016) 
- Länsimetron jatkeen kaupallinen tarkastelu (Espoon 
kaupunki,Ramboll, 2017) 
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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 4.2.-
5.3.2019. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 
5.3.2019 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kau-
pungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAU-
PUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@es-
poo.fi.  Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, 
kauppakeskus Entresse.  Kaavan nimi, alue- ja 
asianumero (Hannusranta, 441416, 5469/2017) on 
mainittava.  
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään 
Kaitaan koululla (Iivisniementie 1) 6.2.2019 kello 
17.30-19.30. Suunnittelijat ovat paikalla kello 17.00 
alkaen. 

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
syksyllä 2019.  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 §) 
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymi-
sestä päättää valtuusto. Hyväksymispäätöksestä on 
mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Li-
säksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä.  
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin ilmoituslehdissä ja erikseen niille muistuttajille, 
jotka ovat sitä pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana 
(MRL 67 §, MRA 94 §).  
 
Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on 
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspal-
velu.  (Huom. Asiakaspalvelu muuttaa vuodenvaih-
teessa 2018–19 Otaniemeen. Tarkastattehan osoite-
tiedot ja aukiolon verkkosivulta www.espoo.fi > 
Asuminen ja ympäristö > Asiakaspalvelu.) 
 
Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä myös Espoon-
lahden asiointipisteessä (Kauppakeskus Pikkulaiva, 
Ulappakatu 2) ja kaupungin verkkosivuilla: www.es-
poo.fi/kaavoitus  
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Patrik Otranen, arkkitehti, p. 043 8250 799 
Marie Nyman, maisema-arkkitehti, p. 046 877 2502 
Kaisa Lahti, liikennesuunnittelija, p. 046 877 3000 
 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 
 

Espoossa, 17.12.2018 
 

Torsti Hokkanen 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja

mailto:kirjaamo@espoo.fi
mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavoitus
http://www.espoo.fi/kaavoitus
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  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat: 

 

Hannusrannan kokonaistarkastelualue: 

 
Kuva 1: Sijaintikartta. Hannusrannan kokonaistarkastelu- ja asemakaavan muutosalueet Kaitaa-iivisniemi-osayleiskaavan karttapohjalla.  
 

 
Kuva 2: Hannusrannan kokonaistarkastelualueen keskeiset tavoitteet. 
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  Hannusranta- asemakaavan muutosalue (441416): 

 

 
Kuva 3: Hannusrannan asemakaavanmuutosaluee alustava luonnossuunnitelma ja tavoitteet, vaihtoehtotarkastelu A  
(Serum Arkkitehdit, 2018)  
 

 
Kuva 4: Hannusrannan asemakaavanmuutosaluee alustava luonnossuunnitelma ja tavoitteet, vaihtoehtotarkastelu B  
(Serum Arkkitehdit, 2018)  
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Kuva 5: Hannusrannan asemakaavanmuutosaluee alustava luonnossuunnitelma ja tavoitteet, vaihtoehtotarkastelu C 
(Serum Arkkitehdit, 2018)  
 
 

   
Kuva 6: Rakeisuustarkastelu, rakennusten kerrosluku, vaihtoehtotarkastelu A 
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Kuva 7: Rakeisuustarkastelu, rakennusten kerrosluku, vaihtoehtotarkastelu B 

 
 
Kuva 8: Rakeisuustarkastelu, rakennusten kerrosluku, vaihtoehtotarkastelu C 


