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LIITTEET: 

Liite 1 Seurantalomake, lisätään hyväksymisvaiheessa 
 

Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista  
Suunnitteluaineistoon kuuluu asemakaavan muutos (kartta), selostus liittei-
neen,  
 

• Urdsgjallar, rakennushistoriaselvitys, Livady, 15.6.2016. 
• Korttelisuunnitelma, Verstas Arkkitehdit, 16.9.2020 

o Piha- ja maisemasuunnittelu, Masu Planning 
• Hulevesiselvitys, Ramboll Oy, 2.9.2020 
• Ajouratarkastelut, Ramboll Oy, 21.8.2020 
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1 TIIVISTELMÄ  

1.1 Alueen nykytila 
Suunnittelualue sijaitsee Suur-Tapiolan alueella, Otaniemessä Otakaaren var-
rella osoitteessa Otakaari 22.  
 
Suunnittelualue rajautuu idässä Otaniemen urheilukenttään, pohjoisessa puis-
tokaistaleeseen ja opiskelijoiden asuinkerrostaloihin, lännessä Otakaaren katu-
alueeseen ja etelässä Dipolin, nykyisen Aalto-yliopiston päärakennuksen tont-
tiin. 
 
Viihde- ja ravitsemustarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YVx) 
osoitetulla tontilla sijaitsee Kurt Mobergin suunnittelema vuonna 1966 valmis-
tunut Teknologföreningenin (TF) pääosin 2-kerroksinen osakuntatalo Urdsgjal-
lar. Rakennuksen keittiölaajennus rakennettiin 1990-luvulla. 

 
Tontilla olevalla osakuntatalolla on kaupunkikuvallista, rakennushistoriallista 
sekä kulttuurihistoriallista arvoa. 
 

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa viihde- ja ravitsemustarkoi-
tuksia palvelevien rakennusten korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi 
opiskelija-asuntoja varten. Korttelialueelle sallitaan myös asuntohotellin raken-
taminen. Tavoitteena on säilyttää olemassa olevasta rakennustaiteellisesti, 
kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta Urdsgjallar-
rakennuksesta muistuma osana uudisrakennusta. Muotokieleltään syöksytor-
vea muistuttava rakennus on tunnettu osa Otaniemen kaupunkikuvaa ja kult-
tuurihistoriaa. Olemassa olevan rakennuksen muotokieli sekä tontin eteläpuo-
lella oleva Dipoli asettavat uudisrakennukselle korkeat laatutavoitteet. Näin ol-
len uudisrakennuksen mittakaavassa on huomioitava Dipolin asema kaupunki-
kuvassa, mutta samaan aikaan uudisrakennuksen tulee kunnioittaa osakunta-
talon historiaa ja olla arkkitehtuuriltaan mieleenpainuva lisäys Otaniemen kau-
punkikuvaan.  

Kaava-alueen kokonaispinta-ala 0,6157 ha. Kokonaiskerrosala on 9 400 k-m2.. 
Tonttitehokkuus on 1,53. Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 
7 750 k-m2.. 

1.3 Suunnittelun vaiheet 
Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 17.2.2016. Muutoksesta on 
laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka oli nähtävillä MRA 30§:n mu-
kaisesti 22.2.-22.3.2016. Teknologföreningenin tontti oli silloin osa Otakaaren 
asemakaavamuutosta, mutta erotettiin omaksi kaavakseen vuonna 2018. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta saapui yksi mielipide, joka koski yleisesti 
Otaniemen kehittämistä eikä Teknologföreningenin tonttia.  
 
Tontin maankäyttöä on suunniteltu yhteistyössä asemakaavan muutoksen ha-
kijan Teknologföreningenin sekä hakijoiden suunnittelukonsulttien kanssa Es-
poon kaupunkin asiantuntijoiden ohjaamana.  
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Suunnittelutilanne  

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voi-
maan 1. päivänä huhtikuuta 2018.  
 
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
 
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perus-
tuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyö-
dyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle 
sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotan-
nolle. 
 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-
selle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla 
kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutetta-
vuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkolii-
kennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan si-
ten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutet-
tavissa. 
 
Tehokas liikennejärjestelmä 
 
Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta 
kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä 
varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön 
perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmu-
kohtien toimivuudelle. 
 
Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestin-
täyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen 
kehittämismahdollisuudet. 
 
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
 
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 
Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien 
hallinta varmistetaan muutoin. 
 
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- 
ja terveyshaittoja. Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheut-
tavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän 
suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin. 
 
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten 
aineiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, 
yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti 
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet 
 
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
 
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnon-
perinnön arvojen turvaamisesta. 
 
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja eko-
logisten yhteyksien säilymistä. 



  7 (24) 
 
 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viher-
alueverkoston jatkuvuudesta. 
 
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen 
kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkit-
tävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -
elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä. 
 
 
Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
 
Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen 
ratkaisujen tarpeisiin. 
 
Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. 
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen 
ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteutta-
mismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti ole-
massa olevia johtokäytäviä. 
 
Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteu-
tumista. 

 
2.1.2 Maakuntakaava  

 
Voimassa olevat: 
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää 
kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 
vuonna 2007. 
 
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa. 
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviai-
neshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja termi-
naalit sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksellä lainvoiman vuonna 2012. 
 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan 
maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-
maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksellä lainvoiman keväällä 2016. 
 
Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa koskee Uudenmaan 3. vaihemaa-
kuntakaava. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman 
huhtikuussa 2014. 
 
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittä-
mislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuuli-
voima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntavaltuusto hy-
väksyi kaavan 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee 
voimaan ennen kuin se saa lainvoiman. Maakuntakaava tuli voimaan, kun siitä 
kuulutettiin maakuntakaavan alueen kunnissa.  
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Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä. 
 
Vireillä oleva:  
Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, jot-
ka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava kor-
vaa nyt voimassa olevat Uudenmaan ja entisen Itä-Uudenmaan alueen maa-
kuntakaavat. Uusimaa-kaava 2050 ehdotus oli nähtävillä 8.10.-8.11.2019.  
Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuden 
25.8.2020.  
 
Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä kaava-alue sijoittuu taajama-
toimintojen alueelle sekä valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuu-
riympäristöön.  
 

2.1.3 Yleiskaava  

Espoon eteläosien yleiskaava 
Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaa-
ran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai 
lainvoiman vuonna 2010. 
 
Suunnittelualue on osoitettu siinä julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi 
(PY). Julkisten palvelujen ja hallinnon alue sijoittuu kaupunkikuvallisesti arvok-
kaalle alueelle, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunki-
kuvaa on suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä rakennuksia, vaan kohdistuu 
alueen ominaispiirteiden vaalimiseen. Alueiden kehittämisen tulee tapahtua nii-
den omista lähtökohdista käsin ja alueen erityisarvojen sanelemin ehdoin. Alu-
een suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asettaa erityinen paino alueiden 
ominaisluonteen säilymiseen. 
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Ote epävirallisesta Espoon yleiskaavayhdistelmästä. 

 
Otaniemeen on valmisteilla Otaniemi-Keilaniemi kaavarunko, jossa tutkitaan 
asuntorakentamisen sijoittumismahdollisuuksia Otaniemen ja Keilaniemen alu-
eelle. Kaavarunkotyön tavoitteena on tunnistaa alueet, jotka tulee säilyttää yli-
opiston tarpeisiin myös tulevaisuuden kehitystarpeet huomioiden sekä alueet, 
jotka tulevaisuudessakin halutaan säilyttää työpaikkavaltaisina. Tavoitteena on 
kaupunkirakenteen toimintojen monipuolisuuden ja sekoittuneisuuden kehittä-
minen. Otaniemi muuntuu kausittain hiljentyvästä kaupunginosasta eläväksi 
kaupunginosaksi, kun se ei enää tyhjene viikonlopuiksi ja opiskelijoiden loma-
aikana.   
 
Otaniemi-Keilaniemi kaavarunko ohjaa Otaniemen tulevaa kehitystä. Kaa-
varungossa esitetyssä laajuudessa alueelle syntyvä asuminen ei uhkaa yleis-
kaavan tavoitteita alueen kehittämiselle työpaikkakeskittymänä ja yliopisto- ja 
tutkimuskampuksena. Kaavarunkotyössä esitettyä laajempi ja tehokkaampi 
asuntorakentaminen edellyttää yleiskaavan päivittämistä ja liittyy koko Etelä-
Espoon metrokäytävän kehittämiseen.   
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2.1.4 Asemakaava  

Alueella on voimassa Otaranta 220200 asemakaava (hyväksytty 14.6.1978). 
Kaava-alue on siinä osoitettu viihde- ja ravitsemustarkoituksia palvelevien ra-
kennusten korttelialueeksi (YVx). Autopaikkoja on rakennettava 290. Autopaikat 
on sijoitettava p-paikoille ja AP-tonteille. Rakennusoikeus ja rakennuksen kor-
keus on esitetty kaksiosaisella lukusarjalla 9/1650, jossa luku 9 ilmoittaa ra-
kennuksen vesikaton ja julkisivupinnan leikkausviivan suurimman sallitun kor-
keuden metreissä maanpinnasta lukien ja luku 1650 suurimman sallitun yh-
teenlasketun kerrosalan neliömetreinä. Asemakaavassa on lisäksi osoitettu 
maanalaisia tiloja ma-merkinnällä sekä pysäköimispaikka (p) kaava-alueen 
pohjoisosaan.  
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta. 
 

2.1.5 Rakennusjärjestys  
Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). 
Rakennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 
 

2.1.6 Tonttijako 
Asemakaava-alueelle on laadittu tonttijako 29.11.1988. 

 
2.1.7 Rakennuskiellot  

 
Asemakaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 
 

2.1.8 Muut suunnitelmat ja päätökset 
 

Otaniemen ja Keilaniemen alueita kehitetään yhdessä monipuolisena yritys-, 
tutkimus- ja innovaatioalueena, jossa tulevaisuudessa myös asutaan hyvien 
palvelujen äärellä. Otaniemen ja Keilaniemen alueelle on tavoitteena asema-
kaavoittaa asuntoja 7 500 uudelle asukkaalle.  
 
Aluetta koskevia päätöksiä ja linjauksia: 
 

• Kaupunkisuunnittelulautakunnan teesit ja jatkotoimenpiteitä ohjaavat 
linjaukset Otaniemen ja Keilaniemen alueille (kaupunkisuunnittelulau-
takunta 25.9.2013) 
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• Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideoh-
jelma,(kaupunkisuunnittelulautakunta 22.1.2014), sekä Otaniemen 
opiskelija-asuntojen autopaikkojen laskentaohjeen tarkistus (kaupunki-
suunnittelulautakunta 18.1.2017) 
 

• Raide-Jokerin linjaus Espoon alueella, (kaupunginhallitus 10.2.2014) 
 

• Otaniemen kokonaisuuteen liittyvät maankäytön ja liikennesuunnittelun 
tavoitteet, Otaniemen Kokokuva -raportti (kaupunkisuunnittelulautakun-
ta 23.4.2014) 

 
 

Kemisti, 220608, asemakaavan muutos  
Tavoitteena on kehittää Otaniemen metroaseman ympäristöä osana Otanie-
men keskusta ja kävely- ja pyöräily-yhteyksien sekä joukkoliikenteen solmu-
kohtana. 
Suunnittelualue käsittää Aalto-yliopiston kirjastoa vastapäätä olevan korttelin 
10016 sekä sitä ympäröiviä katu- ja puistoalueita. 
Alueelle tavoitellaan sekoittunutta kaupunkirakennetta, jossa limittyvät kaupalli-
set ja muut palvelut sekä erilaiset yliopisto-, opiskelija- ja järjestötoiminnot sekä 
vapaarahoitteinen ja opiskelija-asuminen. 
 
Otakaari, 220505, asemakaavan muutos 
Tavoitteena on lisätä opiskelija-asuntoja kampusalueen ytimessä kulttuurihisto-
riallisesti arvokas ympäristö huomioiden. Otakaaren katualue jäsennellään uu-
delleen. Teknologföreningenin kaava oli alun perin osa Otakaaren asemakaa-
van muutosta. 
 
Otaniemi-Keilaniemi-kaavarunko 
Alueella on käynnissä Otaniemi-Keilaniemen kaavarunkotarkastelu. Tarkastelu 
on yleiskaavatasoinen selvitys alueen maankäytön muutospaineista ja mah-
dollisuuksista. Selvitys ei yksityiskohtaisesti ratkaise alueella havaittuja ongel-
mia ja tarpeita, vaan antaa suuntaviivoja ja ohjeita aluiden asemakaavoituk-
seen. Tietyt reunaehdot ja ohjeet asemakaavojen kokonaisuudelle nousevat 
kaavarungosta ja siihen tehdyistä selvityksistä. Kaavarungon yhteydessä tar-
kastellaan alueen mitoitusta, toimintoja, viheralueverkostoa ja rakennettua ym-
päristöä. 
 
Espoon kilpailukykyjaoston päätös Meritekniikan ja Biologin tonttien ke-
hittämisestä 
Espoon kilpailukykyjaosto päätti 10.8.2020 kokouksessaan, että Otaniemen 
keskuksen jatkokehittämistä viedään eteenpäin Senaatti-kiinteistöjen ja Aalto-
korkeakoulusäätiö sr:n kirjeessään 24.6.2020 esittämien tavoitteiden ja periaat-
teiden pohjalta. Otaniemi-Keilaniemi alue on Espoon tärkein innovaatiotoimin-
nan keskittymä ja verkottumisalusta. Biologin ja meritekniikan aluekokonaisuu-
den kehittämisen tulee tukea erityisesti työpaikka-, tutkimus- ja opetustilojen 
kehittymistä. Tarkoituksena on järjestää yhdessä biologin ja meritekniikan 
aluekokonaisuuden suunnittelusta kutsukilpailu. Ideakilpailun tavoitteena on 
ratkaista alueen kaupunkirakenteellinen kokonaisidea, liikenneratkaisut, pysä-
köinti, rakentamisen määrä ja sen sijoittuminen. 
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Alueen maanomistajien ja toimijoiden tavoitteet 
Myös Otaniemen maanomistajat ja toimijat ovat esittäneet tavoitteitaan ja näke-
myksiään Kokokuvan ohella mm. Aalto City General Planin (2015) kautta. 
Suunnitelmissa Otakaari esiintyy asuntokohteena, jota rikastetaan palveluin ja 
työpaikoin. 
 

2.1.9 Pohjakartta 
Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen 
laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset. 

2.2 Selvitys alueesta  

2.2.1 Alueen yleiskuvaus  
Suunnittelualue sijaitsee Suur-Tapiolan alueella, Otaniemessä Otakaaren var-
rella osoitteessa Otakaari 22.  
 
Suunnittelualue rajautuu idässä Otaniemen urheilukenttään, pohjoisessa puis-
tokaistaleeseen ja opiskelijoiden asuinkerrostaloihin, lännessä Otakaaren katu-
alueeseen ja etelässä Dipolin, nykyisen Aalto-yliopiston päärakennuksen tont-
tiin. 

 
Otaniemen kampusalue on rakennettu Suomen vanhimmalle tekniikan ja arkki-
tehtuurin yliopistolle. Alue on aikansa laajin yhtenäinen korkeakoulu-, tutkimus- 
ja asuinalue, jossa sijaitsee useita merkkirakennuksia, kuten Alvar Aallon 
suunnittelema entinen Teknillisen korkeakoulun päärakennus, Kaija ja Heikki 
Sirénin suunnittelema Otaniemen kappeli sekä Raili ja Reima Pietilän suunnit-
telema Dipoli.  
 
Aino ja Alvar Aallon vuoden 1949 kilpailuehdotuksen lähtökohtana oli hyödyn-
tää ja kunnioittaa Otnäsin kartanon historian aikana rakentunutta kartanomai-
semaa. Kaavallisen ratkaisun yhtenä perusperiaatteena oli jättää peltojen ja 
niittyjen maisematilat avoimiksi ja keskittää rakentaminen metsäsaarekkeiden 
kohdalle. Kampusalueen punatiiliset laitos- ja asuinrakennukset sovitettiin ym-
päristöön maastonmuotoja hyväksikäyttäen väljästi ja polveilevasta. 
 
Jo Alvar Aallon aikana maankäyttösuunnitelmaan jouduttiin tekemään useita 
tarkistuksia kampusalueen kasvaessa nopeasti. Kampusaluetta tiivistettiin ja 
alueiden käyttötarkoituksia päivitettiin tarpeiden muuttuessa. Täydennysraken-
taminen toteutettiin kampusalueen alkuperäisen suunnitelman ideologiaa mu-
kaillen. 

 
Vuonna 2012 tapahtui suuri rakenteellinen muutos, kun Teknillinen korkeakou-
lu, Kauppakorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät uudeksi yli-
opistoksi, Aalto-yliopistoksi. Uuden yliopiston kampukseksi valikoitui Otaniemi 
ja korkeakoulujen toimintojen siirtyminen Otaniemeen alkoi. Toimintoja on vuo-
sien saatossa siirretty eri puolille Otaniemeä. Uusin ja näkyvin muutos Otanie-
men ytimen kaupunkikuvassa on ollut Väre-rakennuksen rakentaminen entisen 
päärakennuksen viereen. Uuteen Väre-rakennukseen rakennettiin tilat Taitei-
den ja suunnittelun korkeakoululle (Arkkitehtiosasto ja Taideteollinen korkea-
koulu) sekä kauppakorkeakoululle, lisäksi rakennuksessa on useita palveluita, 
jotka palvelevat niin alueella asuvia, opiskelevia kuin työssäkäyviä. Kampus-
alueen ydin metroaseman välittömässä läheisyydessä tulee lähitulevaisuudes-
sa muuttumaan lisää, kun Aalto-yliopisto keskittää toimintoja Otaniemen kes-
kukseen. 
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2.2.2 Maanomistus 

Kaava-alueen tontti on yksityisessä omistuksessa. Tonttia rajaavat puistoalueet 
ovat valtion omistuksessa. Katualueet ovat kaupungin omistuksessa. 
 

 
Kuva: Ote maanomistuskartasta. Kaupungin omistamat alueet vaaleanpunaisella, valtion 
omistamat sinisellä. 

 
2.2.3 Rakennettu ympäristö  

Maankäyttö 
Viihde- ja ravitsemustarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YVx) 
osoitetulla tontilla sijaitsee Kurt Mobergin suunnittelema vuonna 1966 valmis-
tunut Teknologföreningenin (TF) pääosin 2-kerroksinen osakuntatalo Urdsgjal-
lar. Rakennuksen keittiölaajennus rakennettiin 1990-luvulla. 
 
Tontin rakennusoikeus on 1650 kerrosneliötä. Rakennuksen todellinen kerros-
ala ylittää kaavassa osoitetun kerrosalan 108 kerrosneliöllä. Tonttitehokkuus on 
0,27. 
 
Osakuntatalo Urdgjallar 
Tontilla olevalla osakuntatalolla on kaupunkikuvallista, rakennushistoriallista 
sekä kulttuurihistoriallista arvoa. Osakuntatalosta tehdyssa rakennushistorialli-
sessa selvityksessä (Livady, 2016)  mainitaan mm. seuraavaa: 
 
”Arkkitehtuuriltaan Urdsgjallar on esimerkki 1960-luvun lukumäärältään vähäi-
seksi jääneistä vapaamuotoista suuntausta edustavista rakennuksista, samoin 
kuin sen naapurina oleva, samaan aikaan valmistunut Dipoli. Aikanaan kumpi-
kin rakennus herätti paljon keskustelua sekä puolesta että vastaan. Urdsgjalla-
rin alkuperäinen suunnitelma oli rakennustaiteellisesti ennakkoluuloton ja roh-
kea. Toteutusvaiheessa eräistä suunnitelman olennaisista piirteistä tingittiin. 
Esimerkiksi juhlasalin päätyseinän suuresta ikkunasta luovuttiin ja sisäpinnat 
jouduttiin alun perin jättämään suurelta osin käsittelemättömiksi. 

 
Yleisesti Urdsgjallarin arkkitehtoniset arvot liittyvät enemmän muotoon ja tilara-
kenteisiin kuin materiaaleihin. Leveä sisäkatu eli Gatan ja juhlasali toiseen ker-
rokseen johtavine portaineen muodostavat edelleen osakuntarakennuksen te-
maattisen selkärangan ja keskeisimmän tilasarjan, josta korkeuserojen ja le-
veyden vaihtelulla on luotu mieleenpainuva kokemus. Tämä tilasarja on ra-
kennuksen merkittävin ja kiinnostavin arkkitehtoninen kokonaisuus. Pinnallisia 
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ja visuaalisia muutoksia lukuun ottamatta Gatanin ja juhlasalin olennaisimmat 
piirteet ovat yhä koettavissa, joskin esimerkiksi pääportaiden sulkeminen sisä-
kadun aulaan päin on katkaissut merkittäviä liikenneyhteyksiä ja heikentänyt 
arkkitehtonista ideaa.  

 
Kaupunkikuvallisesti Urdsgjallarin linnakemainen muoto on helposti tun-
nistettava. Materiaaliensa ja värityksensä puolesta se ei liity Otaniemen kam-
pusalueen punatiiliarkkitehtuuriin vaan erottuu alueen ainoana betoniraken-
nuksena. Merkittävää on, että vapaamuotoisesti maastoon kiertyvä rakennus 
on muotokielensä ja tontille sijoittumisensa kautta vuoropuhelussa Dipolin 
kanssa. Molemmat ovat omintakeisia, nimenomaan tiettyyn paikkaan suunnitel-
tuja rakennuksia.  

 
Kulttuurihistoriallisessa mielessä on arvokasta, että Urdsgjallar on ollut val-
mistumisestaan saakka siinä käytössä, johon se on suunniteltu – TF:n osakun-
tatalona. Vuosikymmenien teekkarielämä on jättänyt rakennukseen lähtemät-
tömät jälkensä, ja Urdsgjallar tunnetaan myös osakunnan ulkopuolella muun 
muassa opiskelijaravintolastaan ja juhlistaan.” 
 
Tontille on tutkittu kuluneen 10 vuoden aikana erilaisia kehitysvaihtoehtoja, 
mutta toimivaa yhtälöä, jossa rakennus voitaisiin säilyttää sellaisenaan, ei ole 
löytynyt. Tontille on tutkittu sekä täydennysrakentamista että olemassa olevan 
rakennuksen laajentamista.  
 
Rakennus on merkittävä kuorma Teknologföreningenille. Sen ylläpitäminen on 
kallista ja vaatii siksi laajaa liiketoimintaa. Liiketoiminnan selkärankana on toi-
minut opiskelijavetoinen opiskelijaravintola. Yliopiston laajentuminen metro-
aseman läheisyydessä on johtanut siihen, että Urdsgjallar sijaitsee kauempana 
opiskelijoista. Tämän johdosta asiakasmäärät ovat pienentyneet ja tilanne on 
muuttunut kestämättömäksi Teknologföreningenille. Lisäksi Teknologförenin-
genin omat jäsenet käyttävät tilojaan entistä vähemmän, koska tilat eivät vas-
taa nykypäivän vaatimuksia.  
 
Osakuntatalo on peruskorjauksen tarpeessa, johon Teknologföreningenillä ei 
ole varaa. Remontti ei myöskään ratkaise keskeistä ongelmaa: talo ei ole tar-
koituksenmukainen nykypäivän opiskelijoille, sitä on kallista ylläpitää ja se si-
jaitsee opiskelijoiden kannalta väärällä paikalla.   
 
Teknologföreningenin tavoitteena on olla osa Otaniemen ytimeen metroase-
man viereen suunnitteilla olevaa Opiskelijakeskus-hanketta Aalto-yliopiston yli-
oppilaskunnan (AYY) ja kauppatieteiden ylioppilaiden (KY) kanssa. Oman 
osuutensa rahoittamiseksi Teknologföreningenillä ei ole käytettävänään muita 
varoja kuin oma omistamansa osakuntatalo Urdsgjallar ja sen tontti. Teknolog-
föreningen on tuloksetta etsinyt rakennukselle uusia käyttäjiä.  
 
Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta  
Tilastojen mukaan vuoden 2019 lopulla Suur-Tapiolan alueella asui 49 100 
asukasta ja vuoden 2017 lopulla työskenteli noin 41 400 työntekijää. Otanie-
messä asui vuoden 2019 lopulla 4129 asukasta, joista 86 % oli 19–39-
vuotiaita. Alueen poikkeava väestörakenne johtuu alueen suuresta opiskelija-
määrästä. Otaniemessä työskenteli vuoden 2017 lopulla noin 18 700 henkilöä 
pääosin opetustehtävissä ja osaamisintensiivisillä aloilla. 
 
Yhdyskuntarakenne  
Suunnittelualue sijaitsee aivan kampusalueen ytimen tuntumassa. Aalto-
yliopiston rakennukset, kuten Dipoli, Harald Herlin – oppimiskeskus (entinen 
kirjasto), kandidaattikeskus (entinen Teknillisen korkeakoulun päärakennus) ja 
uusi Värerakennus sijaitsevat kaikki alle 500 metrin säteellä kaava-alueesta. 
Myös Otaniemen metroasemalle on matkaa alle 500 metriä. 

 
Kampusalue kaava-alueen ympäristössä on rakentunut vaiheittain 50-luvun 
alusta alkaen. Kaava-alueen pohjoispuoleiset asuinrakennukset on rakennettu 
Helsingin vuoden 1952 olympialaisia varten ja entinen Teknillisen korkeakoulun 
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päärakennus (nykyinen kandidaattikeskus), Dipoli ja suunnittelualueen luoteis-
puoleiset yliopistorakennukset 1960–80-luvuilla. Jämeräntaipaleen ja Otakaa-
ren risteykseen on rakennettu uusia asuinrakennuksia 2000-luvulla.   
 
Kaupunkikuva 
Mielipiteitä jakava TF:n osakuntatalo Urdsgjallar sijaitsee tontilla osittain Ota-
kaaren suuntaisesti. Rakennuksen pohjoisosa kaartaa kohti Teekkarikylää ja 
urheilukenttää. Rakennus muodostaa Dipolin kanssa Otakaaren varrelle mie-
lenkiintoisen julkisten rakennusten sarjan, jossa molemmat muotokieleltään 
vapaamuotoiset rakennukset seisovat vahvasti omilla tonteillaan luonnon ym-
päröimänä.  
 
Liikenne 
Ajoneuvoliikenne 
Tontti rajautuu Otakaareen, joka on paikallinen kokoojakatu. Liikennemäärä on 
n. 3300 ajon./arkivrk. Otakaari muodostaa katuverkon rungon alueella siten, 
että sen kautta on läpiajettava yhteys Otaniemen ulkopuolelle kummastakin 
päästä.  
 

Kuva. Ajoneuvoliikenteen tavoiteverkko. 
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Jalankulku ja pyöräily 
Otakaarella on jalkakäytävät kadun kummallakin puolella. Pyörätie puuttuu. 
Espoon pyöräilyn tavoiteverkon mukaan Otakaarelle tulee sijoittumaan pyöräi-
lyn pääreitti -tason yhteys, mikä on myös huomioitu alustavassa kadun suunnit-
telussa. 
 

Kuva. Pyöräilyn tavoiteverkko 
 
Sisäinen liikenne ja pysäköinti 
Huolto- ja asiointiliikenne käyttää tontin pohjoisosassa olevaa tonttiliittymää. 
Tontilla on noin 10 autopaikkaa. Asiakaspysäköinti tapahtuu pääosin 
Otakaarella, jossa on paljon kadunvarsipaikkoja.  
 
Julkinen liikenne / Joukkoliikenne 
Otakaarella sijaitsee bussipysäkkipari (Teekkarikylä), josta on Espoon sisäisen 
linjan 111 yhteys sekä seutulinjan 552 yhteys Helsingin suuntaan Malmille. 
Otaniemen metroasemalle on alle 1 km kävelymatka.  
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Palvelut 
Tontilla olevassa Urdsgjallar-rakennuksessa toimii tällä hetkellä opiskelijaravin-
tola. 
 
Yhdyskuntatekninen huolto 
Olemassa olevaa kunnallisteknistä verkostoa ollaan parantamassa Otakaaren 
katualueen parannustöiden yhteydessä. 
 

2.2.4 Luonnonolosuhteet 
Kaava-alue sijaitsee kallioisella mäenharjalla selännevyöhykkeellä. Tontilla 
kasvaa suuria puita, jotka ovat säilyneet alueella sen rakentuessa. Alueella 
kasvavia puulajeja ovat mm. mänty, koivu, kuusi ja vaahtera. Aluskasvillisuus 
on matalaa ja pääosin nurmea. Urdgjallarin ja Dipolin rakennusten ympäristö ja 
niiden välinen alue on metsäpuistomainen. Puustoinen alue jatkuu alueen itä-
puolisella metsäisellä rinteellä. Rakennusten suhde ympäröivään luontoon ja 
maastoon on hienovarainen. 
 
Kaava-alueen itä- ja pohjoispuolella sijaitsee liito-oravan latvusyhteydet, jotka 
yhdistävät Otaniemen eri liito-orava-alueita toisiinsa. Erityisen merkittävä on 
itäpuoleinen liito-oravayhteys, joka on ainoa hyvin toimiva latvusyhteys Ota-
niemen pohjoisosista eteläosiin. 
 

2.2.5 Suojelukohteet 
Asemakaava-alue sijoittuu Otaniemen RKY-alueelle (valtakunnallisesti merkit-
tävä rakennettu kulttuuriympäristö). Otaniemen kampusalue on Suomen van-
himmalle tekniikan ja arkkitehtuurin yliopistolle rakennettu, aikansa laajin yhte-
näinen korkeakoulu-, tutkimus- ja asuinalue. Teknillisen korkeakoulun ja Valtion 
Teknillisen Tutkimuslaitoksen laitos- ja asuntoalueiden asemakaavaa pidetään 
yhtenä arkkitehti Alvar Aallon parhaista.  
 
Kaava-alueella sijaitsevaa Teknologföreningenin Urdsgjallar-rakennusta ei ole 
suojeltu, mutta kaava-alueen läheisyydessä sijaitseva Alvar Aallon suunnitte-
lema kandidaattikeskus (entinen Teknillisen korkeakoulun päärakennus) on 
suojeltu asemakaavassa merkinnällä: suojeltava rakennus, joka on historialli-
sesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin arvokas. Vuonna 
1964 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema rakennus veistoksillisine audito-
rioineen on Otaniemen tärkeimpiä maamerkkejä.  
 
Lisäksi Otakaaren varrella sijaitseva, kaava-alueen eteläpuolella sijaitseva 
vuonna 1966 valmistunut Raili ja Reima Pietilän suunnittelema Dipoli on suojel-
tu asemakaavassa merkinnällä: rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kau-
punkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus. Monimuotoinen Dipoli on Pie-
tilöiden avaintöitä ja edustaa 1960-luvun modernin aikakauden vapaa-
muotoisempaa arkkitehtuuria yhdessä Teknologföreningenin osakuntatalon 
kanssa.  

 
2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 

Otakaaren liikenteen aiheuttama melu on vähäistä kaava-alueella. Aivan kadun 
läheisyydessä oleskelualueiden melun ohjearvo (55 dB) ylittyy, muualla 
melutasot säilyvät alhaisina. 
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3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET  

3.1 Kaupungin tavoitteet koko Otaniemen alueella 

Kaupungin tavoitteena on kehittää Otaniemestä maailman luokan innovaa-
tiokeskittymä. Asemakaavoituksella mahdollistetaan Aalto-yliopiston ja muun 
Otaniemessä tapahtuvan tutkimus-, opetus- ja innovaatiotoiminnan sekä niihin 
tukeutuvan oppimisen ja yritystoiminnan jatkuminen.  

Asemakaavoituksella mahdollistetaan vähintään 7 500 uuden asukkaan (300 
000 k-m2) muuttaminen Otaniemen ja Keilaniemen alueelle. Tästä asu-
kasmäärästä vähintään noin kolmannes (2500 asukasta) tulee olemaan opiske-
lijoita. Erityisesti metroaseman ja keskuksen lähipiiriin tutkitaan merkittävää 
määrää opiskelija- ja tutkija-asuntoja sekä vapailla markkinoilla myytäviä ja 
vuokrattavia asuntoja. Monipuolinen asuntotuotanto on Otaniemen kehittämi-
sen yksi tukijalka. Nykyään Otaniemi on opiskelija- ja tutkijayhteisö, joka on 
elävä vain lukukausien aikaan. Tavoitteena on luoda ympäri vuoden elävä in-
novaatiokaupunginosa, jossa on tarjolla asuntoja laajaa kysyntää silmällä pi-
täen.  

Suuresta muutospaineesta huolimatta Otaniemeä kehitetään unohtamatta Ota-
niemen asemaa valtakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä. 

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet  

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa viihde- ja ravitsemustarkoi-
tuksia palvelevien rakennusten korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi 
opiskelija-asuntoja varten. Korttelialueelle sallitaan myös asuntohotellin raken-
taminen. Tavoitteena on säilyttää olemassa olevasta rakennustaiteellisesti, 
kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta Urdsgjallar-
rakennuksesta muistuma osana uudisrakennusta. Muotokieleltään syöksytor-
vea muistuttava rakennus on tunnettu osa Otaniemen kaupunkikuvaa ja kult-
tuurihistoriaa. Olemassa olevan rakennuksen muotokieli sekä tontin eteläpuo-
lella oleva Dipoli asettavat opiskelijoille tarkoitetulle kerrostalolle korkeat laatu-
tavoitteet. Näin ollen uudisrakennuksen mittakaavassa on huomioitava Dipolin 
asema kaupunkikuvassa, mutta samaan aikaan uudisrakennuksen tulee kunni-
oittaa osakuntatalon historiaa ja olla arkkitehtuuriltaan mieleenpainuva lisäys 
Otaniemen kaupunkikuvaan.  

3.3 Osallisten tavoitteet 
Otakaaren osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, jonka osana kyseessä oleva 
Teknologföreningenin asemakaavan muutos oli, oli mahdollisuus jättää MRA 
30 §:n mukaisesti mielipiteitä 22.2.-22.3.2016 välisenä aikana. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman yhteydessä olleessa viitesuunnitelmassa nykyisen Tek-
nologföreningenin osakuntatalo esitettiin kokonaan purettavaksi. Mielipiteitä 
saapui yksi kappale, joka koski laajempaa kokonaisuutta eikä Teknologförenin-
genin tonttia. 
 
Asukasmielipiteet 
Mielipiteessä suhtauduttiin myönteisesti opiskelija-asuntojen lisäämiseen Ota-
nimessä, mutta peräänkuulutettiin julkista kokonaisnäkemystä alueen suunnit-
teluun. 

 
4 ASEMAKAAVAN KUVAUS  

4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus  
 

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa viihde- ja ravitsemustarkoituksia pal-
velevien rakennusten korttelialue (YVx) asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolla 
sallitaan asuntohotellin rakentaminen (AK-1). Asemakaavassa huomioidaan 
kaavamääräyksin kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö ja rakennus. Lisäksi 
kaavassa huomioidaan tontin ulkopuolella sijaitsevat liito-oravayhteydet mää-
räyksellä rakentamisen aikaisista järjestelyistä. 
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AK-1 korttelialueelle asetetaan määräykset mm. olemassa olevan rakennuksen 
osan säilyttämisestä, uudisrakennuksen julkisivumateriaaleista, kokonaisuuden 
yhteensovittamisesta ympäristöön sekä suurimmasta sallitusta kerrosluvusta. 

4.2 Mitoitus   
Kaava-alueen kokonaispinta-ala 0,6157 ha. 

 
Kokonaiskerrosala on 9 400 k-m2.. Tonttitehokkuus on 1,53. 
 
Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 7 750 k-m2.. 
 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö  
Korttelialueet 
Kaava-alue koostuu AK-1-korttelialueesta, joka on osoitettu asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi opiskelija-asuntoja varten. Kaava-alueelle sallitaan myös asun-
tohotellin rakentaminen. 
 
Uudisrakennus sijoittuu olemassa olevan osakuntatalon ympärille niin, että 
olemassa olevan rakennuksen laajennus puretaan pois ja alkuperäisestä osa-
kuntatalosta säilytetään pitkät ulkoseinät sekä lippa osana uudisrakennusta. 
Rakennuksen matalimmat osat ovat 2-4-kerroksisia ja sijoittuvat Dipolin puolel-
le. Rakennuksen kerrosten lukumäärä kasvaa pohjoiseen päin mentäessä. Ylin 
sallittu kerrosten lukumäärä on 6.  
 
Rakentamisen tulee massoittelultaan, mittasuhteiltaan, julkisivujen käsittelyl-
tään sekä käytettävien materiaalinen ja värien osalta muodostaa hallittu ja 
harmoninen kokonaisuus kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaan ympäristön kanssa. 
 
Pääasiallisena julkisivumateriaalina käytetään puuta ja betonia, mutta julkisivu-
ja saa elävöittää myös muita materiaaleja käyttäen ympäröivän rakennuskan-
nan luonne ja kaupunkikuvallinen laatutaso huomioiden. 

4.3.2 Liikenne 
Otakaarelle tehty uusi suunnitelma, jossa ajorataa on kavennettu vastaamaan 
nykyisiä kokoojakatujen mitoituksia. Katualuerajaus säilyy nykyisellään tontin 
kohdalla huolimatta uusista järjestelyistä. Otakaarelta on puuttunut kadun 
varren pyörätie kokonaan, joten se on suunniteltu rakennettavaksi. Kadun 
länsireunalle osoitetaan pääosin 4 m leveä erotettu jalankulku- ja pyörätie.  

  
Kadulla tulee säilymään yleistä kadunvarsipysäköintiä, mutta pysäköintipaikat 
on suunniteltu pysäköintitaskuihin. Kaava-alueella uusien asuinrakennusten 
läheisyydessä on n. 21 yleistä autopaikkaa kadun varressa. Yleistä pysäköintiä 
on lisäksi alueen läheisyydessä n. 20 ap Otakaaren varressa Dipolia 
vastapäätä. Kaavamuutosalueen kohdalle sijoittuu bussipysäkki 
ajoratatyyppisenä. Uudet katujärjestelyt tukevat sitä, että ajonopeudet pysyvät 
alhaisina. Kadun mitoitus mahdollistaa bussien liikennöinnin. 

  
Ajoyhteys nyt kaavoitettavalle AK-1 korttelialueelle on Otakaaren tonttiliittymän 
kautta tontin pohjoispäästä. Pysäköinti on maantasopysäköintinä. Autopaikkoja 
opiskelija-asunnoille on toteutettava 1 ap / 500 k‑m2. 
 
Huolto- ja pelastusliikenne ohjataan eteläpuolella olevan Dipolin tontin kautta 
pihalle. 
 

4.3.3 Palvelut 
Kaava-alueelle saa sijoittaa liike-, toimisto-, palvelu- ja kokoontumistiloja. Ole-
massa olevassa rakennuksessa sijaitseva opiskelijaravintola poistuu. 



  20 (24) 
 
 
4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Kaava-alue tulee kytkeytymään olemassa olevaan kunnallistekniseen verkos-
toon. 
 

4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 
Kaava-alue sijaitsee kokonaan moreenimaalla, paikoin on nähtävissä kalliota. 
Rakennettavuusluokaltaan tontti on normaalisti rakennettavaa (luokka 2).  
 

 
Kuva: Ote maaperäkartasta sekä rakennettavuusluokista. 

 

4.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö 
Kaava-alueen ulkotilat ovat AK-1 korttelin piha-aluetta. 
Ympäristörakentamisessa tulee huomioida alueen kulttuurihistorialliset 
ominaispiirteet. Uudet rakenteet ja kasvillisuus tulee sovittaa ympäristöön.  
 
Pihan ilmeen tulee olla vehreä ja sille tulee istuttaa puita. Alueella olevia 
hyväkuntoisia ja maisemallisesti arvokkaita puita tulee säilyttää.  
 
Hulevedet tulee viivyttää ja puhdistaa siten, että luonnonsuojelualueiden 
luontoarvot eivät vaarannu. Kaavamääräyksissä esitetyt hulevesien hallinnan 
määräykset koskevat myös rakentamisen aikaisia järjestelyitä.  
 
Kaava-alueen itä- ja pohjoispuoleisten liito-oravayhteyksien puusto tulee 
suojata työmaa-aikana. Tontin puolella olevaa liito-oravayhteyteen liittyvää 
puustoa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää ja yhteyttä vahvistaa 
istuttamalla tontille uusia puita.  

 
4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Osa kaava-alueella olevasta rakennuksesta säilytetään osana uudisrakennus-
ta. Säilytettävistä osista määrätään kaavassa sä-1-merkinnällä: Säilytettävä ra-
kennuksen osa. Rakennuksen pitkiä alkuperäisiä ulkoseiniä sekä rakennuksel-
le tunnusomaista lippaa ei saa purkaa. Alkuperäistä ikkunajakoa tulee hyödyn-
tää osana uudisrakennusta. 
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4.5 Ympäristön häiriötekijät  

Liikennemelu ei aiheuta estettä asuinrakennusten toteutukselle eikä myöskään 
oleskelupihan osalta melun ohjearvot ylity.  

 
5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET  

5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäris-
töön 

Asuinkerrostalojen korttelialueen rakentaminen tulee muuttamaan Otakaaren 
ympäristöä. Rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön välinen suhde tulee 
muuttumaan, kun tontti rakennetaan tiiviimmin. Otakaaren ympäristö muuttuu 
urbaanimmaksi Otakaaren kaavamuutoksen ja Teknologföreningenin kaava-
muutoksen yhteisvaikutuksesta. 
 
Dipolin ja osakuntatalo Urdsgjallarin välinen suhde kaupunkikuvassa tulee 
muuttumaan. Dipoli on nykyään nähtävissä monesta suunnasta ympäristöä 
hallitsevana rakennuksena kukkulan päällä. Otakaaren varrelta, pohjoisesta 
päin katsottuna Teknologföreningenin tontille rakennettava uudisrakennus tulee 
hallitsemaan kaupunkikuvaa, kun Dipoli jää rakennuksen taakse. Etelästä, 
pääasiallisesta saapumissuunnasta katsottuna, Dipoli kuitenkin säilyttää oman 
asemansa hierarkisesti näkyvimpänä ja tärkeimpänä rakennuksena kaupunki-
kuvassa, kun uudisrakennus ei kohoa Dipolin yläpuolelle maantasosta katsot-
tuna. Urheilupuiston suunnasta katsottuna uudisrakennus tulee näkymään Di-
polia selvemmin. Uudisrakennus tulee noudattelemaan Teekkarikylän mitta-
kaavaa 2-6-kerroksisilla rakennusmassoilla. Uudisrakennuksen korkein, 6-
kerroksinen osa tulee olemaan Dipolin korkeinta osaa nelisen metriä korkeam-
pi.   
 
Asemakaavan muutoksen myötä menetetään Otaniemessä hyvin tunnettu TF:n 
osakuntatalo, jolla on kaupunkikuvallista, rakennushistoriallista ja kulttuurihisto-
riallista arvoa. Rakennus on toiminut koko olemassaoloaikansa siinä käytössä 
mihin se on alunperinkin suunniteltu, osakuntatalona. Uudisrakennuksen tavoit-
teena on kunnioittaa Urdsgjallarin arkkitehtuurin veistoksellisuutta ja säilyttää 
osa rakennuksen tarinaa säilyttämällä rakennukselle ominainen ”Gatan” osana 
uudisrakennusta. Uudisrakennuksen myötä Otaniemeen saadaan uusi, arkki-
tehtuuriltaan mielenkiintoinen kerrostuma osaksi Otaniemen kaupunkikuvaa. 
 

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
Tonttiliittymät säilyvät ennallaan. Pohjoisen tonttiliittymä kautta pihalle 
suuntautuva liikenne kasvaa, koska nykyisellään liikenne on vähäistä (10 ap 
sekä huolto). 
 

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
Asuinkerrostalojen rakentaminen vähentää tontin puustoista aluetta, jolloin 
metsäpuistomainen maisema vähenee. Puita säilyy muutamia kaava-alueen 
reuna-alueilla. Dipolin ja Urdgjallarin rakennuksien väliseltä alueelta puita 
poistuu noin puolet, sillä Dipolin tontilla on myös puustoista aluetta. Urdgjallarin 
pohjoispuolelta suurin osa tontilla olevista puista poistuu. Metsäinen rinne 
kaava-alueen itäpuolella säilyy ja samoin sillä kulkeva liito-oravayhteys. Myös 
alueen pohjoispuolella säilyy alueella kulkeva liito-oravayhteys. 
 
Hulevesien käsittelyssä tapahtuu laatua parantavia muutoksia nykyiseen 
nähden. Hulevedet velvoitetaan viivyttämään ja puhdistamaan siten että 
luonnonsuojelualueiden luontoarvot eivät vaarannu. Liikennöidyillä alueilla 
syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatua parantavalla 
suodattavalla menetelmällä. Läpäisemättömien pintojen määrä kasvaa 
rakentamisen määrän kasvaessa, joten hulevesien määrä tulee myös 
kasvamaan. Hulevesiä pyritään kuitenkin hallitsemaan ja velvoitetaan 
viivyttämään yksi kuutiometri jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pinta-
neliömetriä kohden.  
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5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väes-

töryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuu-
riin) 

Asemakaavan muutos mahdollistaa opiskelija-asuntojen lisäämisen Otanie-
messä, jossa niistä on pulaa. Asemakaava-alueen rakentamisen myötä entistä 
suurempi osa opiskelijoista voi asua kampusalueella. Kaava mahdollistaa myös 
asuntohotellin rakentamisen, joka tarvittaessa monipuolistaa Otaniemen alueen 
asuntotarjontaa erityyppisiin tarpeisiin.  
 
Kaavamuutoksen myötä kulku teekkarikylään voi tapahtua suoraan tontin läpi 
niin kutsutun gatanin eli kadun kautta. 
 

5.5 Kaavataloudelliset vaikutukset   
Korttelialueen kaavoittaminen asuinkerrostalojen korttelialueen tuo kaupungille 
tuloja. 

5.6 Muut merkittävät vaikutukset 
Kaavamuutoksen myötä Teknologföreningenillä on mahdollisuus kehittää omaa 
toimintaansa Otaniemen keskuksessa, johon on suunnitteilla opiskelijajärjestö-
jen keskus. 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

6.1 Rakentamisaikataulu  
Korttelialueen rakentaminen toteutunee lähivuosina, kun kaava on saanut lain-
voiman. 

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 
Rakentamisessa tulee huomioida tontin pohjois- ja itäpuolella sijaitseva liito-
oravayhteys. Tontin pohjoispuolella sijaitsevaa liito-oravayhteyttä tullaan vah-
vistamaan puuistutuksin. Puut tulee suojata työmaa-aikana.  

6.3 Toteutuksen seuranta  
Toteutusta korttelialueella valvoo rakennusvalvontakeskus. 
 

7 SUUNNITTELUN VAIHEET 

7.1 Suunnittelua koskevat päätökset 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan teesit ja jatkotoimenpiteitä ohjaavat linjaukset 
Otaniemen alueelle, (kaupunkisuunnittelulautakunta, 25.9.2013)  
 
Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma, 
(kaupunkisuunnittelulautakunta, 22.1.2014) 
 
Otaniemen opiskelija-asuntojen autopaikkojen laskentaohjeen tarkistus (kau-
punkisuunnittelulautakunta 18.1.2017) 
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Sopimukset  
Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimuk-
set, jotka hoitaa tonttiyksikkö. 
 

7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut 
nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 22.2.-22.3.2016. OAS-vaiheessa kaava-alue 
oli osa Otakaaren asemakaavan muutosta, mutta on erotettu omaksi kaavak-
seen tämän jälkeen. 
 

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 
Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä maanomistajan (Teknologfö-
reningen), maanomistajan konsulttien ja Espoon kaupungin kanssa. Viitesuun-
nitelmasta on vastannut Verstas Arkkitehdit. Aiemmat viitesuunnitelmat kaava-
alueelle ovat laatineet Julia Petterson Hakava sekä Arkkitehdit Anttila ja Rusa-
nen Oy. 
 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta on vastannut arkkitehti Hanna Kiema, aluearkkitehti Sampo Sikiö, mai-
sema-arkkitehti Minna-Maija Sillanpää sekä liikennesuunnittelija Olli Koivula. 
Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  
Kaava-alueelle on tutkittu useampaa eri ratkaisua kuluneen 10 vuoden aikana. 
Alun perin tontille ehdotettiin neljää asuinkerrostaloa opiskelija-asunnoille. 
Osakuntatalo olisi purettu kokonaan. Tontille tutkittiin myös vaihtoehtoa, jossa 
TF:n osakuntatalo säilytettäisiin ja uudisrakentaminen sijoittuisi rakennuksen 
ympärille. Ratkaisussa osakuntatalon keittölaajennus olisi purettu. Viimeisim-
pänä ratkaisuna, jonka pohjalta kaavaehdotus on laadittu, uudisrakennus sijoit-
tuu osakuntatalon ympärille jättäen rakennuksen keskelle muistuman alkupe-
räisestä rakennuksesta käyttäen olemassa olevia ulkoseiniä osana uudisra-
kennusta. 
 

7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  
 
Ajankohta Käsittelytieto 

7.1.2015 Asemakaavan muutoshakemus 

5.2.2016 Asemakaavapäällikkö (kaupunkisuunnittelujohtajan poissa ollessa) hyväksyy 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville. 

17.2.2016 Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma asetettiin nähtäville. 

22.2. - 22.3.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä. 

16.9.2020 Lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville. 

5.10. – 3.11.2020 Ehdotus MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä. 
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Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja 

 


	1  TIIVISTELMÄ
	1.1 Alueen nykytila
	1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus
	1.3 Suunnittelun vaiheet

	2 LÄHTÖKOHDAT
	2.1 Suunnittelutilanne
	2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
	2.1.2 Maakuntakaava
	2.1.3 Yleiskaava
	2.1.4 Asemakaava
	2.1.5 Rakennusjärjestys
	2.1.6 Tonttijako
	2.1.7 Rakennuskiellot
	2.1.8 Muut suunnitelmat ja päätökset
	2.1.9 Pohjakartta

	2.2 Selvitys alueesta
	2.2.1 Alueen yleiskuvaus
	2.2.2 Maanomistus
	2.2.3 Rakennettu ympäristö
	2.2.4 Luonnonolosuhteet
	2.2.5 Suojelukohteet
	2.2.6 Ympäristön häiriötekijät


	3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
	3.1 Kaupungin tavoitteet koko Otaniemen alueella
	3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet
	3.3 Osallisten tavoitteet

	4 ASEMAKAAVAN KUVAUS
	4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus
	4.2 Mitoitus
	4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö
	4.3.1 Maankäyttö
	4.3.2 Liikenne
	4.3.3 Palvelut
	4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto
	4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
	4.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö

	4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet
	4.5 Ympäristön häiriötekijät

	5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET
	5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriympäristöön
	5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
	5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan
	5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin)
	5.5 Kaavataloudelliset vaikutukset
	5.6 Muut merkittävät vaikutukset

	6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
	6.1 Rakentamisaikataulu
	6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet
	6.3 Toteutuksen seuranta

	7 SUUNNITTELUN VAIHEET
	7.1 Suunnittelua koskevat päätökset
	7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
	7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
	7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus


