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  Alue 220834 

Keilaniemi 
Asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan rakennuksen kellarikerroksen ja 
ylimmän kerroksen tilojen muuttaminen käyttötarkoituksen mukaisiksi yritys- 
ja toimistotiloiksi. 

  
Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 
Kuva: alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla © Espoon kaupunki 2017. 
  

Asianumero  2368/10.02.03/2018 
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  LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Keilaniemessä Otaniemen 
kaupunginosassa korttelin 10033 tontilla 2. 
 
Alueen nykytilanne 
Suunnittelualue sijaitsee Keilaniemen liike- ja toimis-
torakennusvaltaisella työpaikka-alueella lähellä Keila-
niemen rantaa. Suunniteltavalla alueella, tontilla 
10033/2, sijaitsee vuonna 1987 rakennettu viisiker-
roksinen, hahmoltaan seitsemänkerroksinen toimisto-
rakennus.  
 
Aluetta ympäröivät toimisto- ja liikerakennukset. 
Suunnittelualue rajautuu etelässä Keilaranta-nimi-
seen katuun, jonka kautta kulku tontille ja sillä sijait-
sevaan liikerakennukseen käy. Alueen länsipuolella 
sijaitsee pysäköintialue.  
 
Alueen läheisyydessä kulkevat vilkkaasti liikennöidyt 
Karhusaarentie, Hagalundintie sekä Kuusisaarentie, 
joiden risteyskohta sijoittuu n. 150 metriä tontista län-
teen. Keilaniemen metroasema sijaitsee n. 200 metrin 
päässä suunnittelueesta etelään. Raide-Jokerin suun-
niteltu päätepysäkki sijaitsee alueen länsipuolella, py-
säköintialueen takana. 
 
Maanomistus 
Tontti 10033/2 on yksityisessä omistuksessa. Ympä-
röivät katu- ja virkistysalueet omistaa Espoon kau-
punki.  
 
Kaavoitustilanne 
 
Uudellamaalla on voimassa useita maakuntakaa-
voja. 
 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Sen länsipuolella on merkitty kulkevaksi moot-
toriväylä. Sen pohjoispuolella sijaitsee kulttuuriympä-
ristön vaalimisen kannalta tärkeä alue. 
 
2. vaihemaakuntakaavassa alueen välittömästä lä-
heisyydestä on merkitty kulkevaksi liikennetunneli.  
 
4. vaihemaakuntakaavassa 24.5.2017 alueelle on 
merkitty kulkevaksi viheryhteystarve. 
 

 
Kuva: Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 
2017:stä (7/2018) © Uudenmaan liitto, Maanmittauslaitos. 
 

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu 
kehitettäväksi työpaikkojen alueeksi (TP). Alueen län-
sipuolella kulkee maanalaisen raiteen ohjeellinen si-
jainti ja sen takana kaksiajoratainen päätie. Alueen 
etelä- ja itäpuolella kulkee viheryhteystarve. 

 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (7/2018) © Espoon 
kaupunki. 
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  Alueella on voimassa asemakaava Keilaniemi (lain-
voimainen 21.6.1972, aluenumero 220800). Suunnit-
telualue on siinä osoitettu liike- ja konttorirakennusten 
korttelialueeksi (AL13). Korttelialueelle ei saa sijoittaa 
myymälätiloja, ja autopaikkoja on rakennettava 
1ap/40k-m2. Rakennusoikeudeksi on merkitty 5700 k-
m2. a/ma II-merkintä osoittaa maanalaisen autonsäily-
tyspaikan rakennusalan ja autonsäilytyspaikkojen kel-
laritasojen lukumäärän. Korttelin 10033 tonteille ra-
kennettavien rakennusten pohjapinta-alasta 
vähintään puolet tulee olla kolmekerroksista (III-V). 
Tontin 2 poikki kulkevalla viivamerkillä osoitetaan 
osittain tai kokonaan maanalaiset kellaritasot, joiden 
likimääräinen korkeusasema on merkitty lävistäjien 
kohdalle. Pystyviiva-merkinnällä on osoitettu yleiselle 
jalankululle varattu korttelinosa, joka on tontin etelä-
osassa ulokkeellinen (u). 
 
Alueella on voimassa myös maanalainen asema-
kaava Keilaniemen metrotunneli (lainvoimainen 
19.1.2009, aluenumero 920100). Sähköasemaa var-
ten varattu maanalainen tila suojavyöhykkeineen ylet-
tyy suunnittelualueen eteläpuolelle. 
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta (7/2018) © Espoo kaupunki. 

Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 4.5.2018 hakenut tontin 
10033/2 maanomistaja. Hakija maksaa kaavanmuu-
toksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
 
Sopimukset 
Asemakaavan muutos saattaa edellyttää maankäyttö-
sopimuksen (MRL 91b §) tai muun toteuttamissopi-
muksen laatimista. Maankäyttösopimusneuvottelut 
hoitaa tonttiyksikkö. 
 

 

 

  



 
 
 

Kaavanimi asemakaavan muutos, alue 220834 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

s. 4 / 7 

 

 
 

  MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on asemakaavan muutoksella mahdollis-
taa kellarikerroksen ja ylimmän kerroksen tilojen 
muuttaminen rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mu-
kaisiksi. Kellari-/katutason takatilat on tarkoitus muut-
taa palvelemaan yritysliikuntakeskusta ja rakennuk-
sen ylimmän kerroksen tilat toimistotiloiksi. Muutokset 
ovat rakennuksen sisäisiä ja sen ulkomitat eivät 
muutu. Autopaikkojen määrä suhteessa rakennusoi-
keuskerrosalaan muutetaan vastaamaan Keilaniemen 
nykyistä autopaikkanormia. 
 
Yleisenä tavoitteena on Keilaniemen alueen kehitty-
minen kansainvälisesti ja kansallisesti merkittäväksi, 
eläväksi ja viihtyisäksi yritysten, tutkimuksen ja moni-
puolisen innovaatiotoiminnan kasvualustaksi, joka 
elää tiiviissä vuorovaikutuksessa Aalto-yliopiston 
kanssa ja jossa asutaan ja eletään ja jonka erityispiir-
teinä ovat erinomaiset paikalliset ja kansainväliset 
joukkoliikenneyhteydet sekä alati vilkas rantaraitti. 
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Alueen länsipuolella on käynnissä Valokeilan kaava-
muutos jossa asemakaavamuutoksella mahdolliste-
taan Raide-Jokerin päätepysäkin ympäristön kehittä-
minen. 
 

Suunnitelman kuvaus 
Alustavan suunnitelman mukaan tontin rakennusoi-
keutta nostetaan 1950 k-m2, jolloin tontin kokonaisra-
kennusoikeus olisi 7650 k-m2. 

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

 
 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa 
ja sitä täydennetään tarvittaessa kaavaehdotuksen 
nähtävilläolon jälkeen. 
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan 
muutoksen merkittävimmät vaikutukset. Soveltuvin 
osin arvioidaan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, 
rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen 
huollon järjestämiseen, luontoon, maisemaan, ihmis-
ten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. Tärkeimmät 
vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa. Vaikutus-
alueena ovat kortteli 10033 ja sen lähiympäristö. Vai-
kutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia alueen 
kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja tarvit-
taessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tar-
koituksenmukaisin menetelmin. Olemassa olevia sel-
vityksiä ovat mm.: 

- Keilaniemen liikenne-ennuste ja toimivuustar-
kastelut (Sitowise/19.10.2018) 
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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 vuorovaikutuksen periaatteet ja 
tavat.  
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 
29.4.2019–29.5.2019. Kirjallisia mielipiteitä voi 
jättää 29.5.2019 klo 15.45 mennessä osoitteella: 
Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAU-
PUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@es-
poo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, 
kauppakeskus Entresse. Kaavan nimi, alue- ja asi-
anumero (Keilaniemi, 220834, 2368/2018) on mai-
nittava.  

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että kaavaehdotus käsitellään syksyllä 2019. Kaava-
ehdotus on tämän jälkeen julkisesti nähtävillä 30 päi-
vän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää muistu-
tus. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena 
nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla ja aika-
taululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään 
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 §) 
Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuunnittelu-
lautakunta tai kaupunginhallitus riippuen siitä edellyt-
tääkö kaavamuutos maankäyttösopimusta. Hyväksy-
mispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin 
hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla 
www.espoo.fi/kaavakuulutukset.  
 
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja sen nähtävilläolon aikana mahdollisesti 
pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös 
kaupungin ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Huf-
vudstadsbladetissa.  
 
Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä. 
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin verkkosivuilla www.espoo.fi/kaavakuulutukset ja 
niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan 
nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa.  (MRL 67 §, MRA 94 §).  
 
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivus-
tolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineis-
toon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen 
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) 
ja Espoon asiointipisteissä. 
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Paltsa Salama, p. 040 188 2395 
Minna-Maija Sillanpää (maisemasuunnittelu), p. 
040 642 7847 
Olli Koivula (liikennesuunnittelu), p. 046 877 3003 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
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Lyhenteet: 

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

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 
 

Espoossa, 1.4.2019 
 
Torsti Hokkanen 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet suunnitelmat: 

- Kerrosalakaavio. Jones Lang LaSalle Finland Oy/Johanna Lappalainen. 25.4.2018 

 

 

 

  

 
 
Kuva: Kerrosalakaavio. Jones Lang LaSalle Finland Oy/Johanna Lappalainen. 25.4.2018 


