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   Alue 210434 

Tapiolan keskus (Heikintori) 
Asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 
Rakennustaiteellisesti arvokas Heikintorin kauppiastavaratalo peruskorjataan 
ja sen päälle tutkitaan lisärakentamista pääosin asumiseen. Pysäköintitalo 
puretaan ja sen tilalle suunnitellaan asumista ja maanalaista pysäköintiä.  
Alueen huoltotoimintoja siirretään maan alle.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla.  
Aluerajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa. © Espoon kaupunki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla.  
Aluerajaus tarkentuu suunnittelun kuluessa. © Espoon kaupunki  
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LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijoittuu Tapiolan ydinkeskustaan. 
Alue sisältää Heikintorin kauppiastavaratalon ja siihen 
liittyvän pysäköintilaitoksen. Suunnittelualueen rajaus 
tarkentuu suunnittelun edetessä.  
 
Kaavamuutosalue rajautuu Pohjantien ja Kauppamie-
hentien katualueisiin, Länsituulenaukioon ja Sampo-
toriin ja rakennettuihin kortteleihin.  
 
Alueen nykytilanne 
Suunnittelualueella on kolmekerroksinen liikeraken-
nus, alun perin 60 erikoisliikkeen muodostama yhte-
näistavaratalo Heikintori (Ervi 1968) ja monitasoinen 
pysäköintilaitos, jossa on 241 autopaikkaa. Heikinto-
rin rakennus on tärkeä osa Tapiolan keskeisen Tapi-
onraitin rakennustaiteellisesti arvokasta kaupunkiym-
päristöä. 
 
Alueen ja liikerakennuksen läpi kulkee itä- länsisuun-
tainen kevyen liikenteen raittiyhteys (Tapionraitti). 
Pyöräilyn pohjois- eteläsuuntainen pääreitti kulkee 
Heikintorin länsipuolella. Pyöräilyn reitti kulkee Kaup-
pamiehentien pohjoislaitaa pitkin. 
 
Heikintori Oy:n autopaikat sijaitsevat alueen pysä-
köintitalossa ja rakennuksen pohjoispuolen pysäköin-
tialueella.  
 
Tapiolan keskuspysäköinnin sisäänkäynti sijaitsee 
Heikintorin eteläpuolisella pysäköintialueella. Tapio-
lan metroasema sijaitsee suunnittelualueen välittö-
mässä läheisyydessä.  
 

Maanomistus 
Suunnittelualueen korttelialue, joka pitää sisällään 
myös välittömästi Heikintorin eteläpuolella sijaitsevan 
Tuulikanteleen kevyenliikenteenväylän omaisen alu-
een, on yksityisessä omistuksessa, Kauppamiehen-
tien katualue on kaupungin omistuksessa.  
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (lainvoimainen, 
KHO 2007) alue on osoitettu keskustatoimintojen alu-
eeksi, tiivistettäväksi alueeksi sekä kulttuuriympäris-
tön vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Alueen si-
vuitse kulkee liikennetunnelin linjaus. Alue on 
pääkaupunkiseudun poikittaisen joukkoliikenteen yh-
teysvälillä. 
 

 
 
Kuva 3: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. (lähde: Uuden-
maanliiton karttapalvelu 12/2017 © Uudenmaan liitto ja Itä-Uuden-
maan liitto, © Maanmittauslaitos lupa nro 744/MYY/06)  
 

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 
17.2.2010) muutosalue on osoitettu keskustatoiminto-
jen alueeksi (C-K). Alueelle saa osoittaa keskustaan 
soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu-
koulutus- ja myymälätiloja. Alueelle voidaan sijoittaa 
vähittäistavaran suuryksikkö Leppävaaran, Tapiolan, 
Matinkylän ja Espoonlahden keskuksiin. 
 
Muutosalue on merkitty kaupunkikuvallisesti 
arvokkaaksi alueeksi, kaupunkimaisemaksi, jonka 
rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupun-
kikuvaa on suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä 
rakennuksia, vaan kohdistuu alueen ominaispiirteiden 
vaalimiseen. 
 
Asemakaavan muutos on Espoon eteläosien yleis-
kaavan mukainen. 
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Kuva 4: Ote voimassa olevasta Espoon eteläosien yleiskaa-
vasta. (12/ 2017) © Espoon kaupunki 
 
Suunnittelualueella on voimassa asemakaava ja 
asemakaavan muutos.  
 
Tapiolan keskus- asemakaavassa, alue 210400, 
(vahvistettu sisäasiainministeriössä 17.12.1974) 
suunnittelualue on osoitettu liikerakennusten kortteli-
alueeksi, jolle saa rakentaa asuntoja vain kiinteistön 
hoitohenkilökuntaa varten (AL). 
 
Rakennusoikeutta liikerakennusten korttelialueella on 
15 150 k-m², josta 8 150 k-m² liike- ja asuntorakenta-
miseen ja 7 000 k-m² pysäköintiin.  
 
Kauppiastavaratalon kolme kerrosta alkavat pihata-
solta, jonka likimääräinen korkeusasema on + 12.25. 
Pysäköintitalon viisi kerrosta alkavat tasolta + 7.75. 
Pihatason alapuolelle saa sijoittaa pysäköinti-, si-
säänkäynti-, hissi-, varasto-, sosiaali-, sauna-, kone-
huone-, kellari-, kiinteistöhuolto-, bussipysäkki- ja alu-
een järjestyksen valvontaan liittyviä tiloja kaavassa 
osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. 
 
Huoltoliikenne kaikkiin korttelialueen kiinteistöihin tu-
lee järjestää rakennusten ja Kauppamiehentien väli-
sen alueen kautta, tällä alueella saa sijaita myös kort-
telin autopaikkoja pihatasossa. Heikintorin 
rakennusmassan läpi on järjestetty yleiselle jalanku-
lulle varattu korttelin osa, joka on vähintään 4 m leveä 
ja 3 m korkea.  
 
Tonttiliittymiä ei saa olla Pohjantien katua vasten ole-
valla korttelialueen osalla. 
 
Heikintorin rakennuksen eteläpuolella sijaitsee Tuuli-
kanteleen alue, jolle on rakennettava jatkuva yleiselle 
jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu vähintään 6,5 m, 
kuitenkin keskimäärin 8 m leveä väylä likimääräiselle 
tasolle +12.25. Kulkuaukon korkeuden tulee olla vä-
hintään 3 m.  
 

Liiketiloille on rakennettava 1 autopaikka / 50 k-m² ja 
toimistotiloille 1 autopaikka/ 60 k-m². Asemakaavassa 
on mainittu, että järjestysoikeus voi rakennuslupaa 
antaessaan myöntää autopaikkojen järjestämisessä 
lykkäystä siten, että vähintään 60 % autopaikkojen 
määrästä järjestetään rakentamisen yhteydessä ja lo-
put sitä mukaan kuin autoistumisen tarve vaatii.  
 
Tontteja ei saa aidata. 
 
Tapiolan keskus II- asemakaavan muutoksessa, 
alue 210310, (lainvoimainen 21.4.2010), joka koskee 
Kauppamiehentien aluetta, suunnittelualueen osa on 
osoitettu katualueeksi. 
 

 
 
Kuva 5: Ote ajantasa-asemakaavasta Aluerajaus tarkentuu 
suunnittelun kuluessa. © Espoon kaupunki. 

 
Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on hakenut 5.11.2017 tontin 
12002/6 maanomistaja. Hakija maksaa kaavanmuu-
toksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
 
Sopimukset 
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopi-
muksen (MRL 91b §) laatimista. Maankäyttösopimus-
neuvottelut hoitaa tonttiyksikkö.  
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (ohjelma-
kohdan 3.4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympä-
ristö sekä luonnonvarat) mukaisesti kaavoitustyössä 
tulee huolehtia, että valtakunnallisesti merkittävien 
kulttuuriympäristöjen arvot turvataan.  
 
Viranomaisten laatimat valtakunnalliset 
inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suun-
nittelun lähtökohtina. Museoviraston selvitys ”Valta-
kunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäris-
töt (RKY)” on tällainen inventointi. Tapiolan 
puutarhakaupunki on yksi selvityksessä mainitusta 
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  kulttuuriympäristöistä. Tapiolan keskustan kaavamuu-
tosalue sisältyy inventoinnin mukaiseen rajaukseen. 
 

 

Kuva 6: Ote RKY-selvityksestä (lähde: Museoviraston karttapal-
velu 2009 © Museovirasto, pohjakartta © Maanmittauslaitos). 
 

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnit-
telualuetta koskevat myös Toimivat yhdyskunnat ja 
kestävä liikkuminen (ohjelmakohta 3.1). Tavoitteisiin 
on kirjattu mm. seuraavaa: Edistetään palvelujen, työ-
paikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutetta-
vuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään käve-
lyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, 
liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. Luo-
daan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle 
yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti 
olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunki-
seuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.  
 
 

 
 
 

 

 
MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Tapiolan rakennustaiteellisesti arvokas ns. Ervin kes-
kusta Tapionraitin varrella säilytetään ja sitä pyritään 
kehittämään nykyistä elävämmäksi. Uudisrakentami-
nen sovitetaan yhteen kulttuurihistoriallisten arvojen 
kanssa. Alueen huoltotoimintoja selkeytetään. 
 
Hakijan tavoitteena on Heikintorin osalta liikeraken-
nuksen korjaus- ja muutostyöt ja lisärakentaminen 
sekä Heikintorin länsipuolisen pysäköintitalon osalta 
rakennuksen purkaminen ja uuden rakennuksen ra-
kentaminen paikalle. Tarvittavat autopaikat osoitetaan 
osin Tapiolan keskuspysäköintiin ja osin uudisraken-
nuksen alle.   
 
Tavoitteena on sijoittaa kortteliin noin 9 000 k-m² 
uutta rakentamista. Kerrosalan lisäys olevaan yhteis-
kerrosalaan on noin 2 000 k-m.  
 
Espoon Kaupungin tavoitteena on saada alueen va-
jaakäyttöinen arvorakennus aktiiviseen käyttöön: mo-
dernin rakennuksen suojelu, korjaus- ja muutostyöt 
mahdollisimman hyvin rakennuksen arvon palautta-
valla tavalla. Oleellista on tutkia suunnittelussa tarkoi-
tuksenmukaisin menetelmin Heikintorin päälle raken-
tamisen istuttaminen olevaan ympäristöön: 
kaupunkikuvaan, Keskustorniin, Heikintorin rakennuk-
sen ulkoasuun ja lisärakentamisen tarvitsemien ra-
kenneratkaisujen osalta Heikintorin sisätiloihin.  
 
Uudisrakentamisen ja modernin arkkitehtuurin restau-
roinnin tulee tapahtua yhtenäisenä kokonaisuutena.  
 
Suunnittelussa mahdollistetaan Tapiolan keskustaan 

uusien asuntojen sekä liike-, toimisto- ja palvelutilojen 
rakentaminen. Kaavamuutoksella lisätään asuntotont-
tivarantoa hyvän saavutettavuuden alueella MAL-to-
teutusohjelman mukaisesti.  
 
Muutoksella pyritään vastaamaan niin Espoon kau-
pungin tavoitteisiin kuin valtakunnallisiin alueidenkäyt-
tötavoitteisiin tiivistää keskuksia ja sijoittaa niihin asu-
mista raideliikenteen varrelle. 
 
Kaavamuutoksessa pyritään ottamaan huomioon 
myös Tapiolan kulttuuriympäristön suojelutavoitteita. 
Alkuperäisen vanhan keskustan ja sen dominantin 
Keskustornin asema säilyy. 
 
Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset 
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 
päätti kokouksessaan 30.10.2017 Tapiolan Heikinto-
rin ja sen ympäristön (Länsituulenaukio) kehittämi-
sestä seuraavaa:  ”Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 
kilpailukykyjaosto päättää kehottaa teknistä ja ympä-
ristötointa käynnistämään Tapiolan Heikintorin ja sen 
ympäristön kehittämisen ja maankäytön suunnittelun 
Heikintori Oy:n pääomistajan Citycon Finland Oy:n 
21.9.2017 päivätyssä kirjeessään esittämien Heikinto-
rin kauppiastavarataloa koskevien kehittämissuunni-
telmien pohjalta niin, että Heikintorin kehittämisen rin-
nalla luodaan edellytyksiä myös Kulttuuriaukion 
ympäristön sekä Länsituulenaukion kehittämiselle 
korkeatasoiseksi ja eläväksi jalankulkuympäristöksi.” 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 24.8.2011 
Tapiolan keskuksen uudistamisen teesit, joista Länsi-
tuulenaukiota koskeva teesi nro 7 kuuluu: ”Länsituu-
lenaukiosta kehitetään Tapiolan keskuksen tärkein to-
rialue, kansalaistori.” 
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  Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
on hakenut Tapiolan Heikintorin kauppakeskukselle 
rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mu-
kaista väliaikaista vaarantamiskieltoa. Kielto on voi-
massa, kunnes suojelua koskeva asia on lainvoimai-
sesti ratkaistu, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää. Vaarantamiskiellon aikana rakennukset ym-
päristöineen on pidettävä kunnossa. Asiasta tullaan 
järjestämään viranomaisneuvottelu. 
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Alue rajautuu koillis- eteläsuunnilla kehitettäviin aluei-
siin, joiden rakentamista on esitelty Tapiolan keskus-
projektin viitesuunnitelmassa. Tapiolan keskusprojek-
tin viitesuunnitelmaa tekee arkkitehtitoimisto HKP Oy. 
Viitesuunnitelma kokoaa keskustan osaprojekteja yh-
teen. 
 
Alueen eteläpuolen naapuritonteilla on käynnissä 
kaksi kaavamuutosta. Tapiolan keskus (Raitinlukko ja 
Länsituulenaukio), alue 210433, asemakaavan muu-
tos mahdollistaa entisen Viatekin (nyk Koy Raitin-
lukko) liike- ja toimistorakennuksen käyttötarkoituksen 
muuttamisen pääosin asumiseen ja Länsituu-
lenaukion muuttamisen pysäköintiaukiosta kaupunki-
aukioksi. Länsituulenaukion ja Heikintorin välinen yh-
teys tulee tutkittavaksi jatkosuunnittelussa. Heikintorin 
kauppiastavaratalon eteläpuolisen Länsituulenaukion 
koilliskulmassa sijaitsee jo rakennettu Tapiolan kes-
kuspysäköinnin (Tapiola Park) jalankulun sisään-
käynti. Aukion länsireunaa pitkin kulkee kevyen liiken-
teen pohjois- eteläsuuntainen pääyhteys. Alueella 
oleva pysäköintilaitos pysyy toistaiseksi ennallaan, 
mutta sen käyttötarkoituksen muutostarve on tunnis-
tettu. 
 
Tapiolan keskus (2b Länsituuli), alue 210430, asema-
kaavan muutos mahdollistaa olevien rakennusten 
purkamista ja niiden tilalle uutta rakentamista. Alu-
eelle tulee uusia asuntoja sekä liike-, toimisto- ja pal-
velutiloja.  
 
Tapiolan keskuksessa on lisäksi vireillä muitakin ase-
makaavan muutoksia. 
 
Kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt kevään 
2018 aikana aukiotilojen kokonaissuunnitelman laa-
dinnan. Työssä tutkitaan Tapiolan keskusta-alueen 
tori- ja aukiotilojen käyttötarkoituksia ja teemoja tar-
kemmin. Länsituulenaukion alustava teema on taide 
ja leikki. Suunnitelma valmistuu vuoden 2018 aikana. 
 
Kulttuurikeskuksen uudistamisesta ja sen ympäristön 
kehittämisestä järjestetään arkkitehtuurikutsukilpailu 
vuoden 2018 aikana. 
 
Pohjantiellä on nyt ja lähitulevaisuudessa tiheä bussi-
liikenteen vuorotarjonta. Espoon joukkoliikenteen ta-
voiteverkon (2030) mukaan Pohjantie on merkitty 
bussiliikenteen runkoyhteydeksi (tiheät vuorot, nor-
maali ajonopeus). 

Espoon joukkoliikenteen tavoiteverkon (2050) mu-
kaan Pohjantien merkitys korostuu entisestään, sillä 
siihen on osoitettu pikaraitiotielinja välille Suurpelto- 
Tapiolan keskus. Tämä joukkoliikenteen nopea run-
koyhteys voidaan toteuttaa myös bussiratkaisuna. 
 
Suunnitelman kuvaus 
Korttelialueella sijaitsee tällä hetkellä Heikintorin 
kauppiastavaratalo ja maanpäällinen pysäköintilaitos. 
Heikintorin rakennuksen tulee säilyä keskeisenä 
osana arvokasta ns. Ervin keskusta.  
 
Alustavan suunnitelman mukaan suunnittelualueelle 
tulee uutta rakennusoikeutta yhteensä noin 9 000 k-
m² asumiseen ja alueelta poistuu pysäköintilaitos.  
 
Asemakaavan muutos liittyy olennaisesti Kulttuuriau-
kion ympäristön kehittämiseen. Heikintorille on laa-
dittu uudistussuunnitelma, jonka avulla Kulttuuriau-
kion ympäristön huolto saadaan siirrettyä maan alle. 
Yhteys maanalaisiin kellaritiloihin säilytetään Kauppa-
miehentien länsipäässä, mutta ajoramppi uudiste-
taan. Kadun itäpäässä sijaitseva ramppi poistetaan. 
Kadun pohjoisreunaan tutkitaan pyöräilyn pääreitin si-
joittamista. 
 
Kaavamuutoksessa tutkitaan Heikintorin pysymistä 
pääosin kaupallisena kokonaisuutena jatkossakin. Vii-
tesuunnitelmassa on olevan rakennuksen ylimpään 
kerrokseen esitetty päiväkodin sijoittamista. Päiväko-
din piha on esitetty rakennuksen eteläosan katolle.  
 
Heikintorin katolle tutkitaan myös lisärakennuksen ra-
kentamista. Uusi rakennusmassa on viitesuunnitel-
missa sijoitettu olevan rakennuksen pohjoisosan 
päälle ja siinä on yhteensä neljä kerrosta.  Käyttötar-
koituksena on asuminen. Asuntojen pihatila sijoittuu 
olevan rakennuksen katolle. Heikintorin päälle suun-
nitellun uudisrakennuksen rakennusoikeus on noin  
4 500 k-m² ja siinä on noin 72 asuntoa. 
 
Heikintorin länsipuolella sijaitsevan pysäköintitalon ti-
lalle suunnitellaan asuinrakennusta, jonka alle tutki-
taan maanalaisen pysäköintikellarin rakentamista. 
Kerroksia tässä uudisrakennuksessa on viitesuunni-
telman mukaan seitsemän. Katutason kerroksessa on 
liiketilaa ja asuntojen yhteistiloja. Tämän asuinraken-
nuksen osalta on kevyesti tutkittu myös toisenlaisen 
rakennusmassan sijoittelua alueelle. (vaihtoehto 2) 
Pysäköintilaitoksen tilalle suunnitellun uudisrakennuk-
sen rakennusoikeus on noin 4 300 k-m² ja siinä on 
noin 48 asuntoa. 
 
Lyhytaikaiseen asiointipysäköintiin varataan autopaik-
koja Heikintorin rakennuksen pohjoispuolelle ja pi-
dempiaikaisia asiakaspaikkoja uuden asuinrakennuk-
sen alaiseen kellaritilaan. Asuntojen autopaikat 
sijoitetaan Tapiolan keskuspysäköintiin.  
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  Asumisen sijoittaminen viitesuunnitelman esityksen 
mukaan on melun ja ilmanlaadun puolesta mahdol-
lista tietyin ehdoin. 
 

Lisämateriaalia on tämän osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman liitteenä. 

 
Suunnittelun toteuttaminen 
Kaavaehdotusvaiheessa suunnittelu tarkentuu. 
Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvai-
heessa. 
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavoituksen edetessä arvioidaan viitesuunnitelman 
pohjalta asemakaavan muutoksen merkittävimmät 
vaikutukset. Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäris-
töön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, 
luontoon ja maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yh-
dyskuntatalouteen. Tärkeimmät vaikutukset esitetään 
kaavaselostuksessa. Vaikutusalueena on suunnittelu-
alue sekä sen lähiympäristö. Vaikutusarvioinnissa 
hyödynnetään aikaisempia alueen kaavoituksen yh-
teydessä tehtyjä selvityksiä ja tehdään tarvittaessa li-
säselvityksiä. 
 
Tehtyjä selvityksiä ovat mm. 
-Heikintorin alustavat luonnokset, Sarc arkkitehtitoi-
misto, 10.4.2018 ja 5.1.2018 
 
-Tapiolan Heikintorin kauppakeskuksen säilytettävistä 
ominaispiirteistä, Espoon kaupunginmuseo, 2.1.2015 
-Heikintori, rakennushistoriaselvityksen väliraportti, 
Arkkitehtitoimisto Okulus Oy, 22.1.2005 
Rakennushistoriallista selvitystä täydennetään raken-
nuksen nykydokumentoinnin osalta. 
-Tapiolan keskus, Kulttuuriympäristöanalyysi, SARC, 
Espoon kaupunki, 2.11.2011 

 
Lisäksi on tehty laajempia alueellisia selvityksiä: 
Tapiolan keskustan viitesuunnitelmassa on esitetty 
yhtä ratkaisuvaihtoehtoa alueelle: 
-Tapiolan keskusprojekti, Viitesuunnitelma 2017, HKP 
arkkitehtitoimisto, 9.2.2018 
-Tapiolan keskusprojekti, Viitesuunnitelma 2017, Ta-
piolan aukiotilat, HKP arkkitehtitoimisto, 14.12.2017 
 
 
-Tapiolan keskusprojekti, Kaupalliset ympäristövaiku-
tukset, Kyösti Pätynen, Entreco Oy 31.5.2011 
-Tapiolan keskus, Asemakaavamuutoksen vaikutus-
ten arviointi, SARC, Espoon kaupunki, 2.11.2011, tar-
kistettu 5.3.2012. 
-Uusi vihreä Tapiolan keskus, Osa puutarhakaupun-
kia, Kaava-alue 1. Energiatehokkuus, energiatalous 
ja energiantuotannon hiilijalanjälki, Espoon kaupunki, 
Tapiolan alueen kehitys Oy, 5.3.2012 
-Tapiolan keskuksen uudistaminen, Suunnitelman ke-
hittämisen taustat ja tavoitteet sekä toimenpiteitä oh-
jaavat keskeiset teesit, Espoon Kaupunki / Tapiolan 
Kehittämisprojekti 21.11.2011, tarkistettu 5.3.2012 
-Tapiolan keskuksen uudistamisen aikataululliset ja 
taloudelliset reunaehdot Espoon kaupunki / Tapiolan 
kehittämisprojekti / projektinjohtaja Antti Mäkinen 
5.3.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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 vuorovaikutuksen periaatteet ja 

tavat. 
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä  
4.6.–4.7.2018. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 
4.7.2018 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kau-
pungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAU-
PUNKI tai sähköpostiosoitteella:  
kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Sil-
takatu 11, kauppakeskus Entresse. Kaavan nimi, 
alue- ja asianumero (Tapiolan keskus (Heikintori) 
asemakaavan muutos, alue 210434, 5158/2017) 
on mainittava. 
 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
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Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
syksyllä 2018.  Kaavaehdotus on tämän jälkeen julki-
sesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdol-
lisuus jättää muistutus. Muistutus tulee toimittaa kir-
jallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla 
ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyyde-
tään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.  

 
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot. 
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin kannanotto 
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il-
moittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotukseen 
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville (MRA 32 §). 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymi-
sestä päättää kaupunginhallitus/ valtuusto. Hyväksy-
mispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin 
hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Li-
säksi kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajille sekä asukasyhdistykselle lähetetään 
kirje.  Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan 
kaupungin ilmoituslehdissä ja kirjeitse niille muistutta-
jille, jotka ovat sitä pyytäneet kaavan nähtävilläoloai-
kana. 
 
Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on 
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspal-
velu (käyntiosoite: Virastopiha 3, katutaso, Espoon 
keskus). Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä myös 
Tapiolan yhteispalvelupisteessä (Kulttuuriaukio 2) ja 
kaupungin verkkosivuilla: www.espoo.fi/kaavoitus  

 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Jaana Hietanen - Köninki, p. 043 825 5215 
Jenny Asanti (maisemasuunnittelu), p. 043 824 4837 
Olli Koivula (liikennesuunnittelu), p. 046 877 3003 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
Lyhenteet: 
 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 
 
MAL = maankäytön, asumisen ja liikenteen seutuyhteistyö 
 
OAS = osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

http://www.espoo.fi/kaavoitus
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  Päiväys ja allekirjoitus 
 
Espoossa, 7.5.2018 
 

Torsti Hokkanen 
____________________________________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja 
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  HAVAINNEMATERIAALIA SUUNNITELMISTA 
  

 

Heikintori ja asuinrakennus sen länsipuolella, Tapiola, asemapiirros, 2018. © Arkkitehtitoimisto Sarc  
Alustava kaavarajaus on esitetty kuvassa pinkillä värillä.  
 
 
 

 
 
Heikintori kaakosta nähtynä. © Arkkitehtitoimisto Sarc  
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Tapiolan keskusta ilmasta käsin, katse kohti länttä.  © Arkkitehtitoimisto Sarc  

 
 
 
 

 
 
Heikintori koillisesta katsottuna, keskellä Sampotori.  © Arkkitehtitoimisto Sarc  
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Heikintori ja asuinrakennus sen länsipuolella, vaihtoehto 1, katse kohti itää. © Arkkitehtitoimisto Sarc  
Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa pinkillä värillä. 
 
 
 

 
Heikintori ja asuinrakennus sen länsipuolella, vaihtoehto 1, katse kohti pohjoista. © Arkkitehtitoimisto Sarc  
Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa pinkillä värillä. 
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Heikintori ja asuinrakennus sen länsipuolella, vaihtoehto 2, katse kohti itää. © Arkkitehtitoimisto Sarc  
Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa pinkillä värillä. 
 
 
 

 
Heikintori ja asuinrakennus sen länsipuolella, vaihtoehto 2, katse kohti pohjoista. © Arkkitehtitoimisto Sarc  
Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa pinkillä värillä. 
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Heikintori etelästä katsottuna, etualalla Länsituulenaukio.  © Arkkitehtitoimisto Sarc  

 
 
 
 
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvia suunnitelmia ja selvityksiä liitteenä: 
 
-Liite 1 
Heikintori , suunnitelmaluonnoksia, Arkkitehtitoimisto Sarc, 10.4.2018 ja 5.1.2018 
 
-Liite 2 
Tapiolan Heikintorin kauppakeskuksen säilytettävistä ominaispiirteistä, Espoon kaupunginmuseo, 22.1.2015 
 
-Liite 3 
Heikintori, rakennushistoriaselvityksen väliraportti, Arkkitehtitoimisto Okulus Oy, 22.1.2005 
 
-Liite 4 
Tapiolan keskus, Kulttuuriympäristöanalyysi, SARC, Espoon kaupunki, 2.11.2011 
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Tapiolan keskusprojekti, viitesuunnitelma 2018: Tapiolan keskustan havainnekuva © Arkkitehtitoimisto HKP Oy. 
Aluekuvassa näkyy kaavamuutosalueen yksi vaihtoehtoinen suunnitelma sovitettuna voimassa olevien asemakaavojen suunnitelmiin ja 
tuleviin hankkeisiin. Havainnekuva hahmottelee Tapiolan keskustan tilannetta yleisesti v. 2025, ja kaavamuutosalueen yhtä vaihtoehtoista 
lopputilannetta. Alustava kaavarajaus on esitetty kuvassa pinkillä värillä.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


