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Tervetuloa Meripoijun 
kaupunki tavattavissa -tilaisuuteen

• Kaavan valmistelijat ovat paikalla klo 17-
19 ja vastaavat mielellään kysymyksiinne

• Paikalla tilaisuudessa ovat:

• arkkitehti Hugo Leppäsyrjä

• arkkitehti Patrik Otranen

• Espoonlahden projektinjohtaja  
Kimmo Leivo 
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Suunnittelualueen sijainti 
opaskarttapohjalla



Kivenlahden suunnittelutilanne
Kivenlahden metrokeskus 

Valtuusto hyväksyi 
keväällä 2019 ja on 
vahvistunut 18.11.2020.

Merivirta 3-5 kiinteistöt 
jäivät kaavarajauksesta pois 
ja tämä osa on edelleen 
työohjelmassa 2022.

Meripoiju on osa 
vahvistunutta kaavaa ja on 
otettu uudelleen 
työohjelmaan  vuodelle 
2022.

Kokonaisuuteen liittyy myös 
Hyökyvuorenrinteen 
toistaiseksi rakentumaton  
pysäköintitalo.

Kivenlahden metrokeskus 
II (411452), Merivirta 3-5

Meripoiju (412502)



Kivenlahden 
täydennys-
rakentaminen
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Meripoiju, asemakaavan muutos,
aluenumero 412502
• Kaavamuutoksen tavoitteena on järjestellä uudelleen pysäköinti ja 

ajoyhteys kerrostalokorttelissa 34016

• Muutoksella laajennetaan autopaikoille tarkoitettua korttelialuetta ja 
muutetaan pysäköintilaitokseen vievää ajoyhteyttä

• Lisäksi voidaan tehdä pieniä muutoksia siihen, miten kerrostalo ja piha
sijoittuvat korttelin koillisosassa

• Korttelialueen autopaikat pyritään sijoittamaan tontille. Osa 
pysäköintilaitoksen paikoista sijoitetaan tulevaan Hyökyvuorenrinteen 
pysäköintilaitokseen.
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Asemapiirros alustavasta 
suunnitelmasta



Leikkauskuva alustavasta suunnitelmasta 



Leikkauskuva alustavasta suunnitelmasta 2 



Jätä mielipide kaavamuutoksen 
valmisteluaineistosta
Nähtävillä 21.3. - 20.4.2022 kaavan verkkosivulla:
https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/meripoijun-pysakoinnin-ja-kerrostalokorttelin-uudelleenjarjestely

Tutustu valmisteluvaiheen kaava-aineistoon ja 
selvityksiin.

Ilmoita mielipiteessä kaavan nimi Meripoiju ja 
aluenumero 412502. Jos haluat saada 
mielipiteistä kootun vastineen, kerro se meille 
sekä ilmoita nimesi ja yhteystietosi.

Toimita mielipide kaupungin kirjaamoon 20.4. klo 
15.45 mennessä

• sähköpostitse (kirjaamo@espoo.fi) tai 
• postitse tai
• viemällä mielipide kirjaamoon

Tarkemmat ohjeet kaavan verkkosivulla. 
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Lisädioja
näytettäväksi tarvittaessa 
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Tärkeimmät toiminnot

Pyydä 
puheenvuoroa: 
PVP OMA NIMI
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Katso 
osallistujat Nosta käsi

Mikrofoni 
päälle / 

pois

Kamera
päälle / poisAvaa chat Lopeta 

kokous



Kaavoitusprosessi

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, 
jossa suunnittelu tarkentuu askel askeleelta. 
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Asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa eri vaiheissa.

Tutustu yleiskaavoituksen prosessiin Tutustu asemakaavoituksen prosessiin

https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/yleiskaavoitus-vaihe-vaiheelta
https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/asemakaavoitus-vaihe-vaiheelta


Hyvällä kaupungilla on monta tekijää
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Yhteistyötä ja yhteensovittamista

Suunnittelijan työpöydällä on suuri
määrä tavoitteita ja näkökulmia,
jotka täytyy sovittaa 
yhteen kaavaratkaisussa.
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