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Alue 231601 

Westendinportti  
Asemakaavan muutos 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuntorakentaminen 
Westendin kortteliin 13080. 
 

 
Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. © Espoo kaupunki 2016. 
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LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Westendissä ja se käsittää 
korttelin 13080. Varsinaisen kaavanmuutoksen alue-
rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Kortteli 13080 on rakentamaton. Se sijaitsee Länsi-
väylän eteläpuolella ja sitä ympäröi Westendin uima-
ranta ja Käärmesaaren puisto. Lähin naapuri on Ku-
ninkaansataman eteläpuolella oleva rivitaloyhtiö 
korttelissa 13062. Alue sijaitsee Westendin sisään-
ajoväylän yhteydessä ja on hyvin saavutettavissa 
Länsiväylältä ja Tapiolan suunnasta. 
 
Maanomistus 
Korttelin 10380 tontti 1 on yksityisessä omistuksessa. 
Ympäröivät katu- ja virkistysalueet omistaa Espoon 
kaupunki. Länsiväylä ja sen vieressä, korttelin poh-
joispuolella kulkeva, kevyenliikenteenväylä ovat Lii-
kenneviraston omistuksessa. 
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Alueen eteläpuolelle on merkitty viheryhteys-
tarve. 
 

 

niteltuun käyttöön on tarkoitettu perustuvaksi asema-
kaavaan.  

 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (2/2008) © Espoon 
kaupunki. 
 

 
Alueella on voimassa Westendinportti-asemakaava. 
Korttelin 13080 tontin 1 asemakaavan käyttötarkoitus 
on hotellirakennusten korttelialue, KL-1. Alueelle saa-
daan rakentaa myös kylpylätoimintaan liittyviä tiloja. 
Tontin vieressä sijaitsee yleiselle pysäköinnille varattu 
alue, LP. Asemakaava on hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 14.12.2009 (lainvoimainen 5.10.2011). 
Rakennusoikeus on 17 000 k-m2 ja suurin sallittu 
kerrosten lukumäärä on kahdeksantoista, jonka ylä-
puolelle saa rakentaa sauna-, ravintola- ja edustusti-
loja sekä teknisiä tiloja. Autopaikkoja on rakennettava 
1 autopaikka kerrosalan 100 neliömetriä kohti.  
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta (8/2016) © Espoo kaupunki.

Kuva: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (lähde: Uudenmaan-
liiton karttapalvelu 1/2014 © Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan
liitto, © Maanmittauslaitos lupa nro 744/MYY/06).

Espoon eteläosien yleiskaavassa 2030 (lainvoimai-
nen 17.2.2010) suunnittelualue on osoitettu uutena
keskustatoimintojen ja lahipalvelujen alueena (C).
Alueelle saa osoittaa keskustaan soveltuvaa asumista
seka hallinto-, toimisto-, palvelu-, koulutus- ja myy-
malatiloja. Alueelle ei saa sijoittaa vahittaiskaupan
suuryksikkoa. Alueen ottaminen yleiskaavassa suun-
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Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 3.6.2016 hakenut korttelin 
13080 tontin 1 maanomistaja. Hakija maksaa kaa-
vanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
 

Sopimukset 
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopi-
muksen (MRL 91b §) tai muun toteuttamissopimuk-
sen laatimista. Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa 
tonttiyksikkö.

 

 

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tausta 

Asemakaava on laadittu vuonna 2008, mutta alueella 
ei enää ole kysyntää voimassa olevan asemakaavan 
mukaiselle hotellitoiminnalle.  Keilaniemen pääkontto-
rivaltaisen työpaikkakeskittymän vetovoima on vuosi-
en saatossa hiipunut, eikä alueen nykyisten, kansain-
välisten toimijoiden matkustava asiakaskunta riitä 
ylläpitämään hotellitoimintaa Westendinportin alueel-
la. Hotellirakentamisen fokus onkin vahvasti siirty-
mässä Tapiolan keskuksen alueelle, jonka vetovoi-
maa lisää kaupalliset toiminnot, lähitulevaisuudessa 
avattava metrolinja sekä paremmat kulkuyhteydet 
Helsingin keskustaan suuntaan. 
Etelä-Tapiolan toimistoalue, joka yleiskaavassa on 
merkitty samalla C-merkinnällä, on muuttunut asema-
kaavan laatimisen jälkeen asuntovaltaiseksi. 
 
Tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollis-
taa asuntorakentaminen Westendinportin kortteliin 
13080. Kaavamuutos on voimassa olevien maakun-
takaavojen ja voimassa olevan yleiskaavan mukai-
nen.  
Asuntorakentamisen lisäksi halutaan kohteeseen 
rakentaa kaikille avoimia kylpylä- ja ravintolapalveluja 
parantamaan Westendin alueen muuten vaatimatonta 
palvelutarjontaa. Lisäksi tarkoituksena on toteuttaa 
rantaraitin kulkijoita ja uimarantaa palveleva rantapa-
viljonki.  
Valtaosa ympäristön (Westend, Tapiola) rakennetuis-
ta tai käynnissä olevista kaavoitushankkeista ovat 
asuntorakentamisen kohteita. Tämä selviää laadituis-
ta alueanalyyseistä joissa vertaillaan tilannetta vuosi-
na 2007 ja 2015.  
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 

Kuninkaansatama-kadusta on laadittu katusuunnitel-
ma, joka on tarkoitus toteuttaa tontin rakentamisen 
myötä. Käärmesaaren puiston ja Westendin uimaran-
nan kunnostustyöt ovat käynnistyneet. 
 
Suunnitelman kuvaus 

Suunnitelmien mukaan Westendinportin korttelin 
13080 tontin 1 voimassaoleva asemakaava soveltuu 
vähäisin muutoksin asuntorakentamiseen.  
Rakennusalueen rajaukset noudattavat pääosin voi-
massaolevaa kaavaa, torni on kahdeksantoista 
asuinkerrosta korkea, ja tornia reunustavat matalat 
massat ovat kaksi- ja kolmikerroksisia. Asuinkerros-
ten yläpuolelle on mahdollista rakentaa asumista 

palvelevia yhteistiloja sekä teknisiä tiloja, voimassa 
olevan asemakaavaratkaisun mukaisesti.  
Pysäköinti toteutetaan sille kaavassa varatulle tontin 
osalle sekä maanalaisilta että maan päällisiltä osil-
taan siten, että voimassa olevat pysäköintiohjeet to-
teutuvat. Kaupungin uimarannan tarvitsemat autopai-
kat rakennetaan myös. 
 
Alueen muita asukkaita ja yleisöä palvelevat ravintola 
ja kylpylä sijoittuvat Kuninkaansataman sisäänajo-
väylän päähän jossa ne ovat helposti saavutettavissa, 
mutta silti toteutettavissa merinäköalalla. Torniosan 
asunnot avautuvat pääosin hyviin ilmansuuntiin välille 
lounas - kaakko, vain muutama pienempi asunto 
avautuu pohjoiseen Otsolahdelle päin.  Nämä asun-
not varustetaan parvekkeiden sijaan ääntä paremmin 
eristävillä viherhuoneilla.  Matalampien rakennus-
massojen asunnot avautuvat kaakkoon merelle.  
Pihan oleskelu- ja leikkialuetta rajaa tontin eteläreu-
naan toteutettavat kaksikerroksiset erillistalot, jotka 
mittakaavaltaan vastaavat Westendin ranta-alueen ja 
rantaraitin varren olemassa olevaa asuntokantaa. 
 
Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on 17 000 k-
m

2
.  Voimassa olevaan asemakaavaan nähden ra-

kennusoikeus pysyy samana.  
 

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

 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitel-
ma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaavakartta 
laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavamuutos lisää asuntojen rakentamista hyvän 
saavutettavuuden alueella valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukai-
sesti. Kaavamuutos vähentää myös Westendintien ja 
Westendinkadun kolmihaaraliittymän laskennallisia 
liikennemääriä. Asuin- ja hotellirakentamisen liiken-
nemäärien vertailun perusoletus on, että vastaava 
kerrosneliomäärä hotellina tuottaa vuorokausitasolla 
noin kaksi tai kolme kertaa suuremman ajoneuvolii-
kenteen kuin asuinrakentaminen.  
 
Lisäksi kaavamuutoksella edesautetaan Westendin 
uimarannan käyttöä suunniteltujen rakennus- ja mai-
sematöiden toteutuksen jälkeen. Kaavamuutoksen 
mukainen rakentaminen toimii melumuurina Länsi-
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väylälle päin ja leikkaa tieliikennemelun uimarannalle 
aiheuttamaa haittaa. 
 

 

Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä
arvioidaan asemakaavan muutoksen merkittävimmät
vaikutukset.  Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia
yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön,
liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, luon-
toon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskun-
tatalouteen. Kaupunkikuvalliset vaikutukset eivät
olennaisesti muutu voimassa olevan asemakaavaan
verrattuna, koska uuden suunnitelman massoittelu on
periaatteiltaan hyvin samankaltainen. Tärkeimmät
vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa.
Vaikutusalueena ovat kortteli 13080 ja sen
lähiympäristö. Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään

aikaisempia alueen kaavoituksen yhteydessä
tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa tehdään
lisäselvityksiä kullekin aihepiirille
tarkoituksenmukaisin menetelmin.
Kaavamuutosta varten laadittuja  selvityksiä ovat
mm.:
- Viitesuunnitelma, Kuninkaansatama, Westend. L
Arkkitehdit Oy 30.5.2016
- Tieliikennemeluselvitys, Kuninkaansatama, Wes-
tend. Promethor 11.12.2015
- Ilmanlaatuselvitys, Kuninkaansatama, Westend.
Ilmatieteen laitos 14.1.2016
- Liikenteen toimivuus ja liikenteelliset vaikutukset,
Kuninkaansatama, Westend. Sito 21.1.2016
- Tuulisuusanalyysi, Kuninkaansatama, Westend.
WSP 9.5.2016
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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 
viranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteis-
työ järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin 
neuvotteluin. 
 
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.  Osallisilla on mahdollisuus esittää Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) 
neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
riittävyydestä ennen kuin asemakaavaehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville. 
 

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja 
selvitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena 
on, että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakun-
nassa syksyllä 2016.  Kaavaehdotus on tämän jäl-
keen julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä 
on mahdollisuus jättää muistutus. Muistutus tulee 
toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-
tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvai-
heessa pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisil-
ta.  

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin kannanotto 
muistutuksiin kunkin muistutuksen ensimmäiselle 
osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle.  Jos kaava-
ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, se asete-
taan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). Lautakunnan 
puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhalli-
tuksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymisestä päät-
tää kaupunginhallitus.  Kaupunginhallituksen hy-
väksymispäätöksestä on mahdollista valittaa 
Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 
Lisäksi kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomista-
jille sekä asukasyhdistykselle lähetetään kirje.  Kaa-
van hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin 
ilmoituslehdissä ja kirjeitse niille muistuttajille, jotka 
ovat osoitteensa ilmoittaneet.  
Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on 
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspal-
velu (käyntiosoite: Virastopiha 2 C, 1. kerros, Es-
poon keskus). Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä 
myös suuralueen yhteispalvelupisteessä (käyntiosoi-
te: Espoon kulttuurikeskus, Kulttuuriaukio 2, 02100 
Espoo) ja kaupungin verkkosivuilla: 
www.espoo.fi/kaavoitus  
 

 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 
 

 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja

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

Espoossa, 22.8.2016

Lisätietoja
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan:
Thúy Pham-Linko, p. 050 3475374
Olli Koivula  (liikennesuunnittelu), p. 046 8773003
Meiri Siivola, p. 046 8772587

Mielipiteet (MRA 30 §)
Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.9.-
3.10.2016. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 3.10. klo
15.45 mennessä osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL
1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostiosoit-
teella: kirjaamo@espoo.fi.  Kirjaamon käyntiosoite on
Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse.  Kaavan nimi,
alue- ja asianumero (Westendinportti, 231601,
2683/2016) on mainittava. Saatujen mielipiteiden
lyhennelmiin ja vastineisiin voi tutustua kaavaehdo-
tuksen nähtävilläolon yhteydessä.

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavoitus
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KUVIA SUUNNITELMASTA 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluu seuraava kuvalähteenä toiminut suunnitelma: 

- Westendin korttelin 13080 viitesuunnitelma. L Arkkitehdit Oy, 30.05.2016. 

 

 

 
Aluepiirustus korttelista 13080 ja sen lähiympäristöstä (ei mittakaavassa).  © L Arkkitehdit Oy.  
 
 

 
Perspektiivikuva korttelista lounaasta katsottuna. © L Arkkitehdit Oy.  
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Poikkileikkaus rakennuksesta torniosan kohdalta (ei mittakaavassa). © L Arkkitehdit Oy.  
 
 

 
Perspektiivikuva etelästä katsottuna. © L Arkkitehdit Oy.  
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Aluepiirustus (ei mittakaavassa).  © L Arkkitehdit Oy. 


