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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Meripoiju 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tutkia uudelleen pysäköinnin, ajoyhteyden 
ja toteuttamattoman kerrostalokorttelin järjestelyt Kivenlahdessa sijaitsevassa kortte-
lissa 34016. 

 

Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Ala-Kivenlahdessa Meripoiju- ja Meriusva-katujen risteyk-
sessä, osoitteessa Meripoiju 3. Alue käsittää korttelin 34016 sekä pienen osan yleistä 
aluetta. Suunnittelualue on hyvin lähellä Kivenlahden tulevaa metroasemaa. 

Alueen nykytilanne 

Alue sijoittuu 18.11.2020 voimaantulleen Kivenlahden metrokeskus -nimisen asema-
kaavan alueelle. Nykytilassa tontilla on pysäköintialue ja pysäköintilaitos, joissa sijait-
see lähialueen asunto- ja kiinteistöyhtiöiden pysäköintipaikkoja rasiteoikeuksin. Ase-
makaavassa tontille on osoitettu kuusikerroksinen asuinkerrostalo, jota ei kuitenkaan 
ole toteutettu. 

Suunnittelualue on pienialainen ja sijaitsee keskellä tiiviisti rakennettua ympäristöä. 
Alueella ei ole lainkaan luonnontilaista tai sen kaltaista aluetta eikä täten merkittäviä 
luontoarvoja. 

Maanomistus 

Alue on yksityisessä omistuksessa. Suunnittelualueen viereiset katualueet omistaa 
Espoon kaupunki. 

Kaavoitustilanne 

Uusimaa 2050 -kaavassa (vahvistettu 24.9.2021) alue on osoitettu pääkaupunkiseu-
dun ydinvyöhykkeeksi. Alueen läheisyyteen on osoitettu metron linjaus sekä liityntä-
pysäköintialue.  

Espoon eteläosien yleiskaavassa (hyväksytty 7.4.2008) alue on varattu asuntoalu-
eeksi (A). Alueella kulkee maanalainen raide. Alueen kaakkoispuolella sijaitsee kes-
kustatoimintojen ja lähipalveluiden alue (C) sekä kaupunkikuvallisesti arvokas alue. 

Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. 
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Kuva: Ote Uusimaa 2050 -kaavasta. 
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Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
 

Alueella on voimassa Kivenlahden metrokeskus -asemakaava (lainvoimainen 
18.11.2020). Korttelin 34016 itäinen osa on siinä merkitty asuinkerrostalojen kortteli-
alueeksi (AK), jolle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 2 300 k-m2. Korttelialu-
eelle on osoitettu yksi kuusikerroksinen asuinkerrostalo, jonka piha suuntautuu Me-
riusvanaukion puolelle. Korttelin lounaisosa on osoitettu autopaikkojen korttelialu-
eeksi (LPA), jolle saa rakentaa rakennuksen tai pihakannen alaisen tai maanalaisen 
pysäköintilaitoksen, jossa on enintään yksi päällekkäinen taso. Maanalaiseen laitok-
sen osaan on osoitettu ajoyhteys (ma-ajo) viereisen AK-korttelialueen kautta. 

Suunnittelualueella on lisäksi voimassa Matinkylä-Kivenlahti metrotunnelin maan-
alainen asemakaava. Siinä suunnittelualue on merkitty metroaseman laituritasoa, 
lippuhallia ja sisäänkäyntihallia varten varatuksi tilaksi suojavyöhykkeineen. Raken-
nusalalle saa sijoittaa myös maanpinnalle johtavat sisäänkäynnin, aseman ja ratatun-
nelin vaatimat tilat, laitteet ja yhteydet tarvittavine rakennuksineen ja rakennelmineen 
(ma-LMA/p). Lisäksi alue on osoitettu pysäköintilaitosta varten varatuksi maan-
alaiseksi tilaksi suojavyöhykkeineen. Rakennusalalle saa sijoittaa myös maanpintaan 
johtavat kulkuyhteydet ja ilmanvaihtokuilut (ma-py(-19.75)/p). Laituritason likimää-
räiseksi korkeusasemaksi on ilmoitettu -22.75. 
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Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 
 

Aloite ja perittävät maksut 

Espoon kaupunki on hakenut asemakaavamuutosta maanomistajan valtuuttamana.  

Asemakaavan muutos johtuu tässä tapauksessa kaupungin tarpeista. Korvausta ase-
makaavan muuttamisesta ei siten peritä. 

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ratkaista pysäköinnin, ajoyhteyden ja toteut-
tamattoman asuinkerrostalon korttelialueen järjestelyt Kivenlahdessa sijaitsevassa 
korttelissa 34016. Asemakaavan muutos tehdään, koska voimassa olevan asema-
kaavan ratkaisujen toteuttaminen vaatisi nykytilassa laajoja teknisiä muutoksia. Ta-
voitteena on minimoida kaavan toteuttamisen vaikutukset olevaan pysäköintilaitok-
seen. 

Asemakaavan muutoksella laajennetaan autopaikoille osoitettua korttelialuetta ja 
muutetaan pysäköintilaitoksen ajoyhteyttä. Lisäksi tarkastellaan uudelleen kerrosta-
lon ja pihan sijoittumista Meriusvan varren asuinkerrostalojen korttelialueella. 

Asemakaavamuutoksen suunnittelu on käynnissä alkuvuodesta 2022. Muutoksen yh-
teydessä varmistetaan laadukkaan ja alueelle identiteettiä luovan kaupunkikuvan to-
teutuminen. 
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Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 

- Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavatyö, selvitykset ja suunnitelmat 

- Kivenlahden rakennetun ympäristön inventointi, 2019 

- Kivenlahden täydennysrakentamisen tarkastelu, 2016 

Suunnitelman kuvaus 

Asuinkerrostalon korttelialue sijoittuu Meriusvan varrelle korttelin kaakkoispäätyyn. 
Alustavan suunnitelman mukaan Meriusvan varrelle osoitetaan yksittäinen kuusiker-
roksinen asuinkerrostalo, jonka kannella sijaitseva piha suuntautuu Meriusvanaukion 
puolelle. Asuinkerrostalon pohjakerrokseen ja pihakannen alle sijoitetaan autopaik-
koja sekä ajoyhteys autopaikkojen korttelialueelle. Rakennusoikeutta osoitetaan noin 
2 300 k-m2.  

Autopaikkojen korttelialue sijaitsee Meripoijun ja Meriusvan kulmauksessa. Alustavan 
suunnitelman mukaan autopaikkojen korttelialue käsittää olemassa olevan pysäköin-
tilaitoksen alueen sekä osan voimassa olevassa asemakaavassa katuaukioksi tai to-
riksi osoitetusta alueesta. Autopaikkojen korttelialue käsittää myös yleiselle jalanku-
lulle ja pyöräilylle varattua aluetta. Olemassa oleva pysäköintilaitos ja osa nykyisestä 
pysäköintialueesta säilyy voimassa olevassa asemakaavassa tehdyin muutoksin. Py-
säköintilaitoksen koillispuolelle sijoitetaan autopaikkoja maantasoon sekä sisään-
käynti maanalaiseen pysäköintilaitokseen. 

Alueen korvaavat autopaikat toteutetaan kortteliin 34035 toteutettavaan Hyökyvuo-
renrinteen pysäköintilaitokseen. 

Suunnitelman toteuttaminen 

Asemakaavan muutoksesta laaditaan suunnittelumateriaalia, jota tarkennetaan suun-
nittelun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat kortteli 34016 ja sen lähiympäristö.  

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutok-
sen merkittävimmät vaikutukset. Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia yhdyskunta-
rakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämi-
seen, luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. Vaikutus-
ten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisäsel-
vityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. Tärkeimmät vaikutukset 
tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 
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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 
21.3.2022 – 20.4.2022. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 20.4.2022 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

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 (Meripoiju, 412502). 

Kaupunki tavattavissa -tilaisuus järjestetään Microsoft Teamsin välityksellä 
28.3.2022, klo 17–19.  

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 
muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
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kaupunkisuunnittelulautakunnassa keväällä 2022. 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 §). 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Tiedotamme kaavan nähtävilläoloista kaupungin verkkosivustolla kaavakuulutuksissa 
sekä kaavan omalla verkkosivulla. Näin löydät kaavan verkkosivun espoo.fi -verkkosi-
vustolta: kirjoita kaavan aluenumero hakukenttään (”Hae sivustolta”). 

Mahdollisista asukastilaisuuksista ilmoitamme kaupungin verkkosivustolla kaupunki-
suunnittelun tapahtumissa sekä kaavan omalla verkkosivulla.  

Kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa, kuulutetaan 
kaavan vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä 
nähtävilläolon aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta. Lisäksi tiedo-
tamme niistä kirjeitse kaava-alueen ja sen lähinaapuruston maanomistajille (isännöit-
sijöiden kautta) sekä sähköpostitse alueen asukasyhdistyksille.  

 

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotamme kaupungin verkkosivuilla kaavakuulutuk-
sissa sekä kaavan verkkosivulla. Lisäksi tiedotamme henkilökohtaisesti niille, jotka 
ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet 
osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §).  

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolla, kaavan omalla sivulla. Ai-
neistoon voi tutustua myös kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 
2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

Asemakaavoituksen kulkua ja osallistumismahdollisuuksia eri vaiheissa kuvataan tar-
kemmin verkkosivullamme Asemakaavoitus vaihe vaiheelta. 

https://www.espoo.fi/fi/haku?q=Kuulutus&type=article&topics=Kaupunkisuunnittelu
http://www.espoo.fi/
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/asemakaavoitus-vaihe-vaiheelta
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Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Hugo Leppäsyrjä, puh. 040 636 5089 

Anja Karhula, maisemasuunnittelu, puh. 046 877 3742 

Kaisa Lahti, liikennesuunnittelu, puh. 046 877 3000 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 7.3.2022 

Torsti Hokkanen 
 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja 
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Kuvia valmisteluaineistosta 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat selvitykset ja suunnitelmat. 

 

Asemapiirros ja leikkaukset. Hugo Leppäsyrjä, Espoon kaupunki. 1.3.2022 

  
 
Asemapiirros alustavasta suunnitelmasta toimintojen sijoittumisesta suunnittelualueella. 
(Hugo Leppäsyrjä/Espoon kaupunki)  
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Leikkauskuva alustavasta suunnitelmasta korttelin järjestelyistä ja sijoittumisesta ympäris-
töön. (Hugo Leppäsyrjä/Espoon kaupunki) 
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Leikkauskuva alustavasta suunnitelmasta korttelin järjestelyistä ja sijoittumisesta ympäris-
töön. (Hugo Leppäsyrjä/Espoon kaupunki) 
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