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Maarinsolmu
Asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaupunginosan rajan muutos

10. kaupunginosa Otaniemi
Liikennealue

12. kaupunginosa Tapiola
Osa korttelia 12087,12089,12092, katu-
ja liikenne-, yleinen pysäköinti- ja puistoalueet.
Muodostuu uusi kortteli 12185,
poistuu kortteli 12089

16. kaupunginosa, Pohjois-Tapiola
Osa korttelia 16068, energiahuollon,
suojaviher-, katu-, liikenne- ja puistoalueet

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 8. päivänä
helmikuuta 2005 päivättyä ja 28. päivänä maaliskuuta 2017 muutettua Es-
poon kaupunkisuunnittelukeskuksessa laadittua asemakaavakarttaa, piirustus-
numero 6062.

Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Tapiolan ja Otaniemen yhtymäkohdassa käsittäen
Kehä I:n ja Kalevantien risteyksen sekä korttelialueita ja puistoa edellä mainit-
tujen kadun ja tien varsilla.

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä:
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Vireilletulo Vireilletulosta on ilmoitettu Espoon kaavoituskatsauksessa 2003.
Laajentunut Maarinsolmun suunnittelualue kuulutettiin uudestaan vireille
17.11.2004. Osa silloisesta alueesta erotettiin omaksi Maarinaukion kaavaksi,
joka on hyväksytty 17.8.2009.

Itärannan korttelin 12092 (alue 211501) osalta asia kuulutettiin vireille kuulutus-
lehdissä 1.9.2010 sekä lähettämällä osallisille kirjeet 2.8.2010 ja 27.8.2010.

Aarnivalkea- Maarinniitty II:n osallistumis- ja arviointisuunnitelma, alue 210209,
kuulutettiin nähtäville 2.11.2016. Se koskee korttelia 12089, yleistä pysäköinti-
aluetta ja korttelin 12087 tonttia 1.

Luonnosvaiheessa kaava-alueeseen kuuluneet kaksi tonttia Kalevalantien poh-
joispuolelta sekä yksi Kehä I:n itäpuolelta on nyt jätetty pois kaavaehdotukses-
ta.

Laatija
Espoon kaupunki
Kaupunkisuunnittelukeskus
Asemakaavayksikkö
Käyntiosoite: Kirkkojärventie 6 B, 4. krs. puh. 09 816 25 000
Postiosoite:
PL 43
02070 ESPOON KAUPUNKI

Faksi 09-816 24016

Kaisa Rauhalammi etunimi.sukunimi@espoo.fi
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LIITTEET:
Liite 1 Seurantalomake (liitetään mukaan hyväksymisvaiheessa)
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Itäkartanon asemakaavan muutos kortteli 12092, alue 211501 asiakirjan nume-
ro on 3544 /503/ 2010

Aarnivalkea- Maarinniitty II:n asemakaavan muutos koskien korttelia 12089 ja
korttelin 12087 tonttia 1, alue 210209, asiakirjan numero on
3986/10.02.03/2016

Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista
Suunnitteluaineistoon kuuluu asemakaavan muutos (kartta), kaavamääräykset
ja selostus liitteineen, 16.3.2017, muutettu 28.3.2017

Arkkitehdin viitesuunnitelma, Metsänpojankuja 6 (Tapiolan Lämpö Oy) Arkki-
tehdit Gullichsen-Vormala Ky, 2017.

Arkkitehdin viitesuunnitelma, Kalevalantie 2 (HOAS), Arkkitehdit Gullichsen-
Vormala Ky, 2017.

Arkkitehdin viitesuunnitelma, Mimerkinkuja 3 ja 8, Arkkitehtiryhmä A6, 2017

Meluselvitys, Metsänpojankuja 6 (Tapiolan Lämpö Oy), 2017, Ramboll

Meluselvitys, Hoas, 2016, Ramboll

Meluselvitys, Mimerkinkujan kaavoitushanke, 2016, Ramboll

Hulevesiselvitys, Mimerkinkujan kaavoitushanke, 2017, Sipti Infra Oy

Kehä I:n parantaminen välillä Kalevalantie - Turunväylä, tiesuunnitelma, Ram-
boll 2017.

Maarinsolmun hulevesiselvitys, 6/2015 ja 2016, Ramboll.

Espoon Hagalundinkallion ja Maarinsolmun asemakaava-alueiden lepakkosel-
vitys 2006. Yrjö Siivonen &Terhi Wermundsen.

Maarinsolmun liito-oravaselvitys 2014, Ympäristötutkimus Yrjölä.

Laajalahden Natura 2000 -alueeseen kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointi,
Sito Oy, 05/2016

Keilaniemen, Hagalundinkallion ja Maarinsolmun asemakaavojen ympäristö-
vaikutusselvitys. 2011, Pöyry. Vaikutusselvityksessä tarkastellaan Keilaniemen,
Hagalundinkallion ja Maarinsolmun asemakaavojen vaikutuksia kaupunkiku-
vaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä ihmisiin ja yhteisöihin.
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1 TIIVISTELMÄ
1.1 Alueen nykytila

Maarinsolmun risteysalue muodostuu pohjois-eteläsuuntaisesta Kehä I-
liikenneväylästä sekä Kalevalantien ja Otaniementien liittymistä. Kalevalantien
pohjoispuolella, lähinnä Kehä I:stä on Caruna Espoo Oy:n omistama sähkö-
asema, sen vieressä Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n toimiva huoltoasema
sekä sen lännen puolella kaksi- ja kolmekerroksiset Tapiola Lämpö Oy:n toi-
misto- ja varikkotilat.
Kaava-alueen ulkopuolelle jää kaksikerroksinen S-market Maarinsolmu, jonka
pysäköinti on osittain kaava-alueella.

Otaniemen puolella kaavaan kuuluu tiealuetta.

Kalevalantien eteläpuolella, osoitteessa Mimerkinkuja 8 on käytöstä poistettu
liike- ja toimistorakennus, yleinen pysäköintialue, ravintolakäytössä oleva yksi-
kerroksinen rakennus, (os. Mimerkinkuja 3), sekä
Kehä I:n varrella Maarinniitty- niminen puisto ja Kimmeltien pohjoispuolella rivi-
talokortteli 12092.

Kaava-alueelle ja sen lähiympäristöön antaa leimansa vilkas, meluisa ja no-
peavauhtinen liikenne.  Risteysalueen maisemakuvassa erottuvat lehtipuut
etenkin Kalevalantien eteläpuolella. Kalevalantien pohjoispuolella oleva raken-
taminen on verrattain matalaa.

Kaavarajauksen ulkopuolella, Kalevalantien eteläpuolella, asuinrakennukset
ovat 4-5 kerroksisia asuinkerrostaloja. Kehä I:n varrella toimistorakennukset
(Spektrin ja Innopolin rakennukset) ovat asuinrakennuksia korkeampia ja huo-
mattavasti suurimittakaavaisempia. Otaniementien puolella on tekeillä asema-
kaavan muutos, Maarinaukio 221601.

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus

Maarinsolmun kaavan lähtökohtana on alueen varaaminen eritasoliittymäjärjes-
telyille kevyenliikenteen reitteineen. Liikennejärjestelyt ulottuvat Kehä I:n länsi-
puolella, korttelissa 16068, sähköaseman alueelle ja huoltoaseman tontille.
Tiesuunnitelman mukainen liikennealue mahdollistaa Maarinsolmusta etelään
menevän liikenteen liittymisen sekä nykyiseen Kehä I:n tasoon että myöhem-
min Hagalundinkallion tunnelin edellyttämiin tasoihin.

Rivitalojen korttelista 12092 liitetään Kehä I:tä lähin oleva kulma suojaviheralu-
eeseen. Alueelle tulee kevyenliikenteenväylä. Meluaita sijoittuu maantien alu-
eelle. Kortteliin kohdistuvat suojelukaavan kaavamääräykset säilyvät. Korttelin
12092 länsipuolelta osoitetaan ajoyhteys kadulta piha-alueelle, jonne ei aiem-
min kaavan mukaan päässyt autolla. Vastaavia ajoyhteyksiä on suojelukaavas-
sa muualla.

Kalevalantien pohjoispuoleisiin kortteleihin, kadun varrelle jätetään rakentami-
selta vapaaksi alue, joka tulevaisuudessa voidaan muuttaa katualueeksi. Sii-
hen voidaan aikanaan osoittaa tilaa pikaraitotieyhteydelle Otaniemi-Suurpelto-
Kera.

Kaavaehdotuksessa osoitetaan uudet asuinkorttelit Tapiolan Lämpö Oy:n tontil-
le, liikerakennusten paikalle Mimerkinkujan päähän sekä Maarinniittyyn.

Kaava perustuu lautakunnan 25.5.2016 listaamiin teeseihin.
Kaupunkikuvallisesti kaavan tavoitteena on korostaa Maarinsolmua Otaniemen
kampuskaupunginosan ja Tapiolan puutarhakaupungin pohjoisena sisääntulo-
paikkana, jolla on persoonallinen ja tunnistettava luonne. Asuinrakennukset
sopeutetaan kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin.
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Korttelin 16068 kaavamuutoksen hakijana on Tapiolan Lämpö Oy. Hakemus
saapui 10.9.2010.

Korttelin 12087 tontin 1 kaavamuutoksen hakijana on Kiinteistö Oy Hopia-
avain. Hakemus saapui 16.9.2016.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöllä on suunnitteluvaraus koskien Maa-
rinniityn puistoaluetta opiskelija-asuntojen suunnittelua ja toteutusedellytysten
selvittämistä varten.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty kolmen erillisen osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti. Ympäristövaikutukset on selvitetty kaa-
vaselostuksessa.

Maarinsolmun kaavahanke sekä alueen läheisyydessä olevien hankkeiden yh-
teisvaikutuksia Laajalahden Natura-alueeseen on päivitetty vuonna 2016 (Sito
Oy).

MITOITUS

Kaavaehdotusalueen koko on 10,9 ha, josta maantien aluetta on 4,9 ha. Kale-
valantien katualuetta on 1,1 ha, puistoa 1,0 ha ja kevyen liikenteen alueita 0,33
ha, suojaviheraluetta 0,72, huoltamoaluetta 0,33 ha, sähköaseman aluetta 0,23
ha. Asumiseen on esitetty 2,3 ha.

Kaavaehdotuksen rakennusoikeus on 33 210 k-m2, josta 28 000 k-m2 on uusil-
la asuinkortteleilla, 4 610 k-m2 nykyisen kaavan mukaisesti säilyvää rakennus-
oikeutta huoltoaseman ja rivitalojen korttelialueilla sekä 600 k-m2 sähköaseman
korttelialueella.

Tapiolan Lämpö Oy:n tontilla on ollut rakennusoikeutta 6051,5 k-m2. Sen ra-
kennusoikeus on ehdotuksessa 14 800 k-m2, rakennusoikeus nousee 8748,5
k-m2.

Nykyisen kaavan rakennusoikeus on 12 056,5 k-m2.
Kaavan rakennusoikeus nousee 21 153,5 k-m2, josta 600 k-m2 on merkitty
sähköasemalle.

1.3 Suunnittelun vaiheet

Kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 1999 Tapiolan, Keilaniemen ja Otaniemen
pitkän aikavälin kehittämisvision nk. Apila-mallin (Kehä I ja Karhusaarentie tun-
neloitaisiin ja kaupunginosat yhdistettäisiin).

Tielaitos teetti yleissuunnitelman vuonna 1999 Kehä I:sta Espoon alueella
(+yva), jossa Maarinsolmuun esitettiin eritasoliittymää, jonka rakentaminen
edellyttää kaavanmuutoksia siihen rajoittuvilla alueilla.

Otaniemen kaupunkikuvahistoriallinen tarkastelu valmistui 29.8.2002, tekijänä
Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy. Kalevalantien liittymän (Maarinsolmu - Maa-
rinaukio) yhteyteen esitetään muodostettavaksi väljä sisääntuloaukio joka joh-
dattaa TKK:n päärakennukseen.

Kehä I:n tunneli Otaniemen ja Keilaniemen kohdalla: Esiselvitys (SSC Viatek
Oy, A-Konsultit Oy, LT-Konsultit Oy). 17.3.2003.

Kehä I:n tunnelointia (sis. Maarinsolmun) koskeva viranomaisneuvottelu
20.8.2003.
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Kaupunginhallitus hyväksyi Hagalundinkallion (sis. Maarinsolmun) asemakaa-
van ja asemakaavanmuutoksen tavoiteohjelman 30.3.2004.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 3.3.2005 Maarinsolmun asemakaava-
luonnoksen nähtäville ja samalla lautakunta päätti, että nähtävilläoloaikana
tehdään selvitys mm. mahdollisuuksista lisätä merkittäväsi asuntorakennusoi-
keutta. Maarinsolmun kaavaluonnos oli nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 21.3.
- 19.4.2005. Kaavaluonnos sisälsi nykyistä asemakaavaehdotusta laajemman
alueen. Osa Otaniemen puoleisia kortteleita erotettiin myöhemmin Maarinauki-
on kaavaksi, joka hyväksyttiin 17.8.2009. (Uusi Maarinaukion kaavamuutos,
alue 221601, oli ehdotuksena nähtävillä 9.1. - 7.2.2017.)

Uusi Maarinsolmun asemakaavaehdotus esitettiin lautakunnalle 27.5.2009.
Lautakunta palautti kaavan uudelleen valmisteltavaksi.

Lautakunnalle esiteltiin uusia suunnitelmia infossa 5.8.2009 ja 1.9.2010.

Maarinsolmun kaavoitus keskeytyi tiesuunnitelmien muututtua Hagalundinkalli-
on kohdalla.

Viranomaisneuvottelu Kehä I:n eteläpäähän liittyvistä kaavoista välillä Länsi-
väylä - Kalevalantie pidettiin 16.9.2010. Silloin ELY:n näkökulmasta Maarin-
solmua (Kalevalantie) ei ollut kiirettä parantaa, jos Hagalundin tunnelia ei ra-
kenneta. ELY:n vuonna 2013 teettämän selvityksen mukaan Maarinsolmun liit-
tymä on kuitenkin yksi kiireellisistä parannettavista Kehä I:n liittymistä.

Itäkartanon, korttelin 12092 kaavamuutos oli nähtävänä 6.9. - 20.9.2010. Rivi-
talojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueesta muutetaan pieni
osa maantien alueeksi. Korttelin raja ulottuu lähelle Kehä I:n tietä eikä hanke-
suunnitelman mukainen meluseinä ja kevyenliikenteen väylä mahdu maantie-
alueelle. Nähtävillä oloaikana ei tullut mielipiteitä.

Kalevalantien 2+2-kaistaistamisen tilavaraussuunnitelma valmistui 12.1.2014.

Maarinsolmun hulevesiselvitys valmistui 2015 ja sitä täydennettiin keväällä
2016.

Kehä I:n tiesuunnitelma on valmistumassa vuonna 2017. Tiealueelle rakenne-
taan eritasoliittymä Maarinsolmuun. Tiesuunnitelma mahdollistaa Maarinsol-
musta etelään menevän liikenteen liittymisen sekä nykyiseen Kehä I:n tasoon
että myöhemmin mahdollisen Hagalundinkallion tunnelin edellyttämiin tasoihin.
Kalevalantien leventäminen liittyy ramppijärjestelyihin ja kadun kaistojen lisää-
miseen. Kustannusten jako valtion ja kaupungin välillä sovitaan erikseen.

Tapiolan ja Otaniemen väliin tulevan Hagalundinkallion tunnelin suunnittelu
käynnistyi uudelleen 2016. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaos-
to päätti 19.10.2015, että Kehä I:n uudistamisen lähtökohtana Hagalundinkalli-
on ja Tapiolantien kohdalla on ratkaisu, jossa Kehä I tunneloidaan ja sen päälle
suunnitellaan katu, joka johtaa Kehä I:ltä Maarinsolmusta Tapiolantielle.

Maarinsolmun ehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 26.4.2016.
Lautakunta jätti ehdotuksen pöydälle kahdessa kokouksessa (26.4.2016,
11.5.2016) ja palautti kaavan uudelleen valmisteltavaksi 25.5.2016 sekä antoi
jatkosuunnittelua ohjaavat teesit.
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Aarnivalkea- Maarinniitty II:n osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskien kort-
telia 12089, LP-aluetta ja korttelin 12087 tonttia 1 oli nähtävillä 7.11.-
5.12.2016.

2 LÄHTÖKOHDAT
2.1 Suunnittelutilanne

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat Hel-
singin seudun erityiskysymykset (ohjelmakohta 4.6).

Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkaraken-
tamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.

Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelu-
toimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntara-
kenteesta.

Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja
varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.

Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset
tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Yleis- ja ase-
makaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja
taajamatulviin.

Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista
aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia
asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille
varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.

Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien ener-
gialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuu-
riympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat Hel-
singin seudun erityiskysymykset (ohjelmakohta 4.6).

-Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukko-
liikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituk-
sella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismah-
dollisuuksia.

Alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta
irrallista hajarakentamista.

-Uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden käyttöönotto ja jo ole-
vien alueiden huomattava täydennysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että
mahdollisuudet joukkoliikenteen hyödyntämiseen varmistetaan.
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RKY (valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt) on Museovi-
raston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otet-
tu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta
1.1.2010 alkaen. Inventointi tulee ottaa huomioon alueiden käytön suunnittelun
yhtenä lähtökohtana. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtio-
neuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus 1.3.2009.

Kalevalantien etelä puolelle sijoittuva osa kaavamuutoksesta on Tapiolan val-
takunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön aluerajauksen sisällä.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Maarinsolmun kaa-
vassa on esitetty kohdassa 5.6. ja kaavan vaikutukset Tapiolan valtakunnalli-
sesti merkittävään rakennettuun ympäristöön kohdassa 5.7.
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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, ki-
viaineshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja ter-
minaalit sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksellä lainvoiman vuonna 2012.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan
maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-
maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Ympäristöministeriö vahvisti Uu-
denmaan toisen vaihemaakuntakaavan pienin muutoksin 30.10.2014. Muutok-
set eivät koskeneet Espoota.

Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa koskee Uudenmaan 3. vaihemaa-
kuntakaava. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman
huhtikuussa 2014.

Vireillä oleva:
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittä-
mislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuuli-
voima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä al-
kuvuodesta 2015.

Kaavamuutosalue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta, joka si-
joittuu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen
pohjoisreunaan. Maakuntakaavaan on merkitty Hagalundintunneli liikennetun-
nelina ja metro seutuliikenteen ratana.

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.
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Espoon eteläosien yleiskaava 2030 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa
7.4.2008.

Yleiskaavassa Kalevalantien pohjoispuolella on nykyisellään säilyvää työ-
paikka-aluetta (TP). Alue varataan ensisijaisesti yksityisille palveluille, hallinnol-
le ja liiketoiminnalle. Alueella voidaan sallia myös koulutus-, majoitus- ja ravit-
semustiloja sekä alueelle soveltuvaa teollisuutta ja varastointia. Työpaikkara-
kentamisen tulee olla ympäristövaikutuksiltaan liike-, toimisto- ja näihin verrat-
tavia tiloja.

Kalevalantien eteläpuolella on nykyisellään säilyvää asuntoaluetta (A). Alueen
asemakaavaa muutettaessa turvataan nykyisen rakennuskannan säilyminen ja
ympäristökuvaan soveltuva kehittäminen. Alue on samalla kaupunkikuvallisesti
arvokasta aluetta, kaupunkimaisemaa, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia
arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä raken-
nuksia, vaan kohdistuu alueen ominaispiirteiden vaalimiseen. Alueiden kehit-
tämisen tulee tapahtua niiden omista lähtökohdista käsin ja alueen erityisarvo-
jen sanelemin ehdoin. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asettaa
erityinen paino alueiden ominaisluonteen säilymiseen. Asuntoaluetta reunustaa
virkistysalue (V).

Kehä I on kaksiajoratainen päätie tai pääkatu, Kalevalantien ja Kehä I:n riste-
yksessä on yleiskaavassa eritasoliittymä ja tuleva Hagalundintunneli on esitetty
liikennetunnelin merkinnällä. Alueen läpi kulkee virkistysyhteys ja päävoiman-
siirtolinja.

Asemakaavan vastaavuus yleiskaavan nähden
Asemakaavamuutoksessa osoitetaan asuin- ja liikekortteli yleiskaavan työpaik-
ka-alueelle. Korttelin 16068 tontin 2 muuttamista asumiseen puolustaa sen si-
joittuminen asuntokorttelien lähelle ja joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Työ-
paikkaomavaraisuus Tapiolan suuralueella on korkea eikä kaavamuutos vä-
hennä alueen työpaikka-aluevarantoa merkittävästi. Yleiskaavan yleismääräyk-
sen mukaan yleiskaava osoittaa kunkin alueen pääasiallisen käyttötarkoituk-
sen. Pääkäyttötarkoituksen ohella sallitaan myös muuta maankäyttöä, mikäli se
ei aiheuta haittaa alueen pääkäyttötarkoitukselle. Parhaillaan työn alla olevien
asemakaavamuutoksen jälkeen yleiskaavan työpaikka-alueen pinta-alasta 73
% on työpaikkojen korttelialueita.
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Kaavassa esitetyt uudet rakennukset poikkeavat korkeudeltaan lähiympäristös-
tä, mutta ne on muuten pyritty sopeuttamaan alueen arkkitehtuuriin. Kaavassa
esitetyt rakennukset ovat valkoisia, selkeitä ja mittasuhteiltaan kapeita. Maarin-
niittyyn ehdotettu rakennus sijoittuu lähelle suurimittakaavaista eritasoliittymää.

2.1.4 Asemakaava
Maarinsolmun asemakaavan ja asemakaavan muutos 221400 koskee seuraa-
via voimassa olevia kaavaoja:

Maarinniitty III, Asemakaava, alue 213200. Hyväksytty 2.11.1988. Koskee osaa
Kehä I:stä sekä Maarinsillan jalankulkusiltaa ramppeineen, suojaviheralueineen
EV ja maanalaisine johtoineen.

Maarinniitty I, Asemakaava, alue 213400. Hyväksytty 14.2.1979.
Koskee korttelia 16068.

Aarnivalkea-Maarinniitty II, Asemakaava, alue 210200. Hyväksytty  26.5.1982.
Koskee korttelin 12087 tonttia 1, LP-alueella ja Kalevalantien eteläpuolella ole-
valla puistokaistaletta sekä Maarinniityn puistoaluetta.

Aarnivalkea-Maarinniitty II, Maarinniitty I Asemakaavan muutos, alue 212702.
Hyväksytty 5.6.1985. Koskee osaa Kalevalantie.

Aarnivalkea-Maarinniitty II, asemakaavan muutos, alue 210204. Hyväksytty
1.9.1992. Koskee osaa Kalevalantietä.

Aarnivalkea - Maarinniitty II asemakaava, alue 210205. Hyväksytty 20.6.1995.
Koskee korttelia 12089.

Maari III, asemakaava, Maarinranta muutos, Maarinranta, Maari, Maari II ase-
makaavanmuutos alue 221000. Hyväksytty 7.12.1998. Koskee osaa Kehä I:n
LT-alueesta.

Itäkartano, Asemakaavan muutos, alue 211500. Hyväksytty 18.12.2006. Kos-
kee korttelia 12092.

Maari II, Asemakaava, alue 220605. Hyväksytty 4.6.1986. Koskee siivua Kehä
I:sta.

Maari II, Asemakaava, alue 220615. Hyväksytty 13.11.2000. Koskee siivua
Kehä I:sta.

Hagalund, Rakennussuunnitelma Meurman 1947 (ent. rakennuskaava). Kos-
kee puistometsä- tai viljelyaluetta Maarinniityssä. (T1)

Tapiola, Tapiolan ja Hagalundin rakennuskaavojen muutos. Nironen 1961 (ent.
rakennuskaava) Koskee osaa Kehä I:stä. (T14)
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Kehä I:n liittymän Otaniemen itäpuolella on kaavoittamaton alue.

2.1.5 Rakennusjärjestys

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

2.1.6 Tonttijako
Tapiolan Lämpö Oy:n tontti 49-16-68-2 on rekisteröity 16.1.1981.
Ki Oy Metsänpojankuja 4:n omistama polttoaineenjakelukäytössä oleva tontti
49-16-68-1 on rekisteröity 3.7.1087.

Kortteliin 12092 (As Oy Kimmeltie, tila 49-418-1-939) ei ole tehty tonttijakoa.
Caruna Espoo Oy:n omistamalla Maarin sähköaseman korttelialueella (tila 49-
418-1-1582) ei ole tonttia.

Espoon kaupungin omistama tontti 49-12-89-3 on rekisteröity 8.12.1995.

Ki Oy Hopia-avaimen omistama tontti 49-12-87-1 on rekisteröity 06.07.1984.

2.1.7 Muut suunnitelmat ja päätökset

Kehä I on valtion maantie ja että sillä on tärkeä rooli päätieverkossa. Matti
Ryynänen liikennevirastosta on listannut marraskuussa 2016 perusteita
miksi Kehä I on tärkeä maantieyhteys nyt ja tulevaisuudessa:

- Pääkaupunkiseudun tärkeä kehäväylä, joka seudun sisimpänä korkeata-
soisena yhteytenä yhdistää Helsinkiin suuntautuvat valtakunnan pääväylät
ja muut päätiet; valtatiet 1, 3, 4 ja 7 sekä Länsiväylän, Turuntien, Vihdin-
tien, Tuusulanväylän ja Itäväylän.

- Mahdollistaa valtakunnallisen, seudullisen ja paikallisen liikenteen poikit-
taissuunnassa.

- Kehä I:llä on suuri merkitys Länsisataman raskaalle liikenteelle Länsiväylän
kautta valtakunnan tieverkkoon.

- Suomen vilkkain maantie, keskiosalla liikennemäärä > 100 000 autoa/vrk.

- Tärkeä yhteys seudun työmatkaliikenteelle sekä elinkeinoelämälle.
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- Erittäin vilkkaasta liikenteestä johtuen liikennevirta on häiriöherkkää ja
ruuhka-aikoina kriittisillä osuuksilla on päivittäin pitkiä seisovia jonoja.

- Kehä I:tä on kehitetty kaupunkimaisena pääväylänä, joka tyydyttävällä ta-
solla pystyy välittämään turvallisesti suuren liikennemäärän.

- Vilkkaimmalta keskiosastaan Kehä I on parannettu eritasoliittymin varuste-
tuksi kaupunkiväyläksi, mutta länsi- ja itäosilla on vielä liikennevalo-
ohjattuja tasoliittymiä.

- Osuuksilla Kurkijoentie - Länsiväylä ja Kontula - Itäkeskus liittymät ovat va-
lo-ohjattuja tasoliittymiä, joissa tapahtuu runsaasti liikenneonnettomuuksia.
Liikennemäärien kasvaessa tasoliittymät korvataan eritasoliittymillä, joita
on suunniteltu kaupunkien ja valtion yhteistyönä.

- Valtateiden 4 ja 7 liikennemäärien lisääntyminen tuo vaatimuksen Kehä I:n
2 + 2 kaistaisen osuuden kapasiteetin lisäämiselle vt 4:n eritasoliittymästä
länteen.

- Väyläympäristö haittaa merkittävästi maankäyttöä Länsiväylän ja Turun
moottoritien välillä sekä jossain määrin Lahdenväylän ja Itäväylän välillä.

Kehä I välin Kalevalantie – Turunväylä tiesuunnitelma 2005
Kehä I:lle laadittiin tiesuunnitelma ”Kehä I välillä Kalevalantie – Turun-
väylä (vt 1)” vuosina 2004–05. Suunnitelma kuulutettiin syyskuussa 2004
tuona aikana voimassa olleen tielain mukaisesti. Uudenmaan tiepiiri ei laittanut
tiesuunnitelmaa tielain mukaiseen käsittelyyn muun muassa asemakaavatilan-
teen takia, joten käytännössä työ oli edelleen käynnissä tähän päivään asti.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti Maarinsolmun kaavan uudelleen
valmisteltavaksi 27.5.2009 ja ohjeisti päätöksessään jatkosuunnittelua: Tä-
män kaava-alueen ja sen lähialueiden asemakaavoitusta tulee uudelleen arvi-
oida osana Tapiola-projektia lähtien T3-alueen tavoitteenasettelusta. Hagalun-
dinkallion arkkitehtikilpailun tulos ja lautakunnan hyväksymä Maarinaukion
asemakaava asettavat tälle hyvät lähtökohdat.

Lautakunnalle esiteltiin uusia suunnitelmia lautakunnan infotilaisuudessa
30.9.2010. Maarinsolmun kaavoitus keskeytyi tiesuunnitelmien muututtua Ha-
galundinkallion tunnelisuunnitelmien vuoksi.

Kehä I:stä välillä Turunväylä-Länsiväylä valmistui vuonna 2010 aluevaraus-
suunnitelma. Maarinsolmussa vaihtoehdot olivat kiertoeritasoliittymä tai rom-
binen eritasoliittymä, molemmissa oli sama tilavaraus. Aluevaraussuunnitelma
sisälsi Kehä I:n uudistamisen toimenpiteet ja toimenpiteiden aluevaraukset
asemakaavoituksen pohjaksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 13.4.2011 asemakaavoituksen
pohjaksi laaditun aluevaraussuunnitelman Maarinsolmun osalta. Suunnitelma
perustuu eritasokiertoliittymään.

Vuonna 2017 valmistumassa olevassa tiesuunnitelmassa ”Kehä I välillä Ka-
levalantie – Turunväylä” Maarinsolmun eritasoliittymätyypiksi on valittu rom-
binen liittymä. Kalevalantie rakennetaan sillalle Kehä I:n yläpuolelle, josta aje-
taan ramppeja pitkin Kehä I:lle eri suuntiin. Tiesuunnitelmassa on Maarinsol-
mussa varauduttu ramppeihin, jotka yhdistävät Kehä I:n ja Hagalundin tunnelin
päällä kulkevan kadun. Maarinsolmu voidaan rakentaa ennen tunnelia.
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Tiesuunnitelma 2016, jossa rampit yhtyvät nykyiseen Kehä I:n tasoon.
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Yllä olevaan kuvaan v. 2016 on piirretty myös mahdollisen Hagalundintunnelin päälle
johtavat rampit.

Yllä vuonna 2010 tehty luonnos aluevaraussuunnitelmaa varten.
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Yllä vuonna 2010 tehty toinen luonnosaluevaraussuunnitelmaa varten. Kiertoliittymä on
soikion mallinen.

Tiesuunnitelma on osa laajempaa Kehä I:n parantamiskokonaisuutta. Kehä I:n
Kalevalantien ja Turunväylän välisen osuuden parantamistoimenpiteet pohjau-
tuvat vuonna 2000 hyväksyttyyn yleissuunnitemaan ”Kehä I (mt 101) Es-
poon alueella”. Tavoitteena on parantaa Kehä I eritasoliittymin varustetuksi
kaupunkipääväyläksi, jossa on painotettu joukko- ja kevytliikennettä sekä auto-
liikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen torjuntaa.

Espoon korkean rakentamisen periaatteet astuivat voimaan 24.4.2013.
Korkeiksi rakennuksiksi määriteltiin yli 40 m korkeat rakennukset. Korkeita ra-
kennuksia sijoitetaan periaatteiden mukaan vain kaupunkikuvallisista syistä pe-
rusteltuihin paikkoihin. Korkea rakennus sijaitsee korkeintaan 300 m päässä
raideliikenteen asemasta.

Kalevalantien 2+2-kaistaistamisen tilavaraussuunnitelma valmistui
12.1.2014. Tapiolan keskustan, Koivu-Mankkaan sekä Olarinluoman alueiden
maankäytön kehittyessä merkittävästi lähitulevaisuudessa Länsimetron myötä
alueen katuverkon liikennekysyntä kasvaa voimakkaasti.  Liikenteen ruuhkau-
tumista tapahtuu myös Kalevalantiellä, joka toimii yhtenä tärkeimmistä yhteyk-
sistä pohjoisesta Kehä I:ltä Tapiolaan ja Tapiolan urheilupuiston suuntaan. Ka-
levalantien tilavaraussuunnitelmassa selvitettiin kadun kehittämistarpeita pe-
rustuen Tapiolan alueella laadittuun liikenne-ennusteeseen ja liikenteen toimi-
vuustarkasteluihin.

Kalevalantien suunnitelmia päivitetään myöhemmässä vaiheessa, kun Haga-
lundinkallion asemakaava-alueella olevat liikennesuunnitelmat selkiintyvät.
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Maarinsolmun hulevesiselvitys valmistui 2015. Alueen korkeussuhteiden ja
tulevien liikennejärjestelyjen tilantarpeen vuoksi tulvareitti on välttämätöntä put-
kittaa pitkältä matkalta Kehä I ympäristössä.

Selvityksessä vertailtiin vaihtoehtoja, joissa 1) Kaksi tulvareittiä Kehä I alitse, 2)
Uusi kortteli rakennetaan. Vain yksi tulvareitti Kehä I alitse, 3) Uusi kortteli kor-
vataan viivytysalueella, tulvareitit molemmin puolin eritasoliittymää ja 4) Uusi
kortteli korvataan viivytysalueella, tulvareitti eritasoliittymän pohjoispuolelta.

Nykytilan säilyttäminen, vaikka Maarinniitylle ei osoitettaisi rakennuspaikkaa, ei
ole mahdollista Kehä I eritasoliittymän rakentuessa. Maarinniityn kosteikkomet-
sä menetetään kaikissa vaihtoehdoissa.

Vaihtoehtojen kustannuksiksi arvioitiin 7, 2 - n. 11 miljoonaa euroa. Vertailun
perusteella kustannuksiltaan edullisin toteuttaa olisi vaihtoehto 3. Tämä vaihto-
ehto voi kuitenkin johtaa voimakkaaseen ja pitkäaikaiseen kiintoaines- ja ravin-
nekuormitukseen Laajalahden alueella. Vaikutuksia voisi jonkin verran lieven-
tää jättämällä viivytysalueen toteuttaminen pois ja tekemällä mahdollisimman
vähän toimenpiteitä kosteikkometsän alueella. Välttämättömiksi toimenpiteiksi
jäisivät silti liikenneväylien alittavien tulvareittien uusiminen Laajalahteen asti
sekä kosteikkometsässä olevien uoman pullonkaulojen, mm. jätevesiviemärin
ja voimalinjan risteilyn uusiminen.

Vaihtoehtojen keskinäinen paremmuus riippuu siten käytännössä nykyisen
Maarinniityn kosteikkometsän rakentamisesta saavutettavista taloudellisista
hyödyistä.

Kaikissa vaihtoehdoissa rakentamisen aikana on selvityksen mukaan riski, että
Laajalahden Natura-alue liettyy ja kärsii ravinnekuormituksesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 23.4.2014, että ”kaikkiin tärkeimpiin
asemakaavoihin laaditaan myös kaavataloudelliset tuotto- ja menolaskelmat,
jotta luodaan nykyistä paremmat edellytykset eri toimenpiteiden priorisoinnille.”
Kaavoituksen työohjelmassa 2015 listattiin pilottikohteet, joista yksi on Maarin-
solmu. Pilottikohteista saatavien kokemusten perusteella KSL päättää siitä,
missä kohteissa ja missä laajuudessa kaavataloudellisia tarkasteluja laaditaan
asemakaavoitusprosessin osana.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 19.10.2015,
että Kehä I:n uudistamisen lähtökohtana Hagalundinkallion ja Tapiolantien
kohdalla on periaateratkaisu, jossa Kehä I tunneloidaan ja sen päälle suunnitel-
laan kaupunkibulevardi, joka johtaa Kehä I:ltä Maarinsolmusta Tapiolantielle.
Tiesuunnitelmassa on Maarinsolmussa varauduttu ramppeihin, jotka yhdistävät
Kehä I:n ja Hagalundin tunnelin päällä kulkevan kadun. Maarinsolmu voidaan
rakentaa ennen tunnelia.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 7.3.2016 vara-
ta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle alueen Maarinniitystä opiskelija-
asuntojen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten. Varausalu-
een maankäytön suunnittelu tulee myös aikataulullisesti sovittaa Maarinsolmun
asemakaavoitukseen. Suunnittelussa tulee huomioida, että paikka on kaupun-
kikuvallisesti vaativa: Suunnitteilla on näkyvä rakennus Tapiolan puutarhakau-
pungin ja Otaniemen kampuskaupunginosan saumassa vilkkaassa liikenneym-
päristössä. Varauksensaajien tulee yhteistyössä kaupungin kanssa varmistaa
suunnitelmien toteutettavuus mm. tulva- ja hulevesien osalta.

Laajalahden Natura 2000 -alueeseen kohdistuvien yhteisvaikutusten arvi-
oinnin (Sito Oy, 05/2016) perusteella Maarin, Maarinsolmun ja Maarinaukion
asemakaavoilla tai aikaisempien kaavojen toteutumisella ei ole selvästi osoitet-
tavissa olleita vaikutuksia.
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2.1.8 Pohjakartta
Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupungin teknisen keskuksen
kaupunkimittausyksikön laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a
§:n vaatimukset.

2.2 Selvitys alueesta
2.2.1 Alueen yleiskuvaus

Kaava-alue on suurelta osaltaan liikennealuetta. Kehä I:n, Otaniementien ja
Kalevalantein risteys on valo-ohjattu 4-haaraliittymä.  Liittymästä noin 110 met-
riä pohjoiseen on kevyen liikenteen silta, joka johtaa Pohjois-Tapiolasta Ota-
niemen puolelle.
Kalevalantien pohjoispuolella on sähköasema, huoltoasema, pysäköintikenttää
ja Tapiolan Lämpö Oy:n toimisto ja varikko, jotka täyttävät koko on 8641 m2

suuruisen tonttinsa.

Kalevalantien eteläpuolella, kiinni Kehä I:ssä, on kasvillisuudeltaan erittäin re-
hevä lähivirkistysalue, jota hoidetaan lähimetsänä. Alueella on avo-ojia. Kim-
meltien korttelissa on kaksi rivitaloa pihoineen ja autotallirakennuksineen.

Mimerkinkuja 8:ssa on liike- ja toimistokäytössä ollut, ja nyt tyhjillään oleva ra-
kennus, sen itäpuolella on yleinen pysäköintialue ja pieni matala myymälära-
kennus, jossa toimii pitseria. Kalevalantien varrella olevalla puistokaistaleella
kulkee kevyenliikenteen väylä.

Kehä I:llä kuljettaessa maisemassa erottuvat kaavan ulkopuoliset suuret toimis-
torakennukset ja puusto. Kalevalantien ympäristössä kaava-aluetta reunustaa
pitkälti rakennettu kaupunkiympäristö, jossa sijaitsee sekä asumista että työ-
paikkoja. Osoitteessa Mimerkinkuja 1 on verrattain suuri jätevedenpumppaa-
morakennus.

2.2.2 Maanomistus

Korttelin 16068 tontin 2 omistaa Tapiolan Lämpö Oy ja tontin 1 Kiinteistö Oy
Metsänpojankuja 4 (Nordea Henkivakuutus Suomi Oy).

Sähköaseman alueen, Rn:o 1:1582, omistaa Caruna Espoo Oy.

Kortteliin 12092 omistaa As Oy Kimmeltie.

Maarinniitty sekä nimeämättömät pienet puistokaistaleet ovat Espoon kaupun-
gin omistuksessa.

Senaattikiinteistöt omistaa osan risteysalueesta. Kehä I on kaupungin omistuk-
sessa, mutta paikoitellen omistus on Liikennevirastolla. Kadut omistaa kaupun-
ki.

Liikerakennuksen tontin 49-12-87-1 omistaa Ki Oy Hopia-avain.

Espoon kaupungin omistaa LP-alueen sekä Kalevalantien eteläpuolella olevan
pitserian tontin. Tontti on vuokrattu Suomen muuttolaatikko Oy:lle vuoteen
2017 asti.

2.2.3 Rakennettu ympäristö
Maankäyttö
Alue on toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.
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Suuri osa kaava-aluetta on liikennealuetta ja katua. Kalevalantien varrella ole-
valla puistokaistaleella on kevyenliikenteen väylä, jonka vieressä kasvaa lehti-
puita ja pensaita. Suurien ojien jakama Maarinniitty on alueen lähimetsä.

Kalevalantien pohjoispuolella, korttelin 16068 tontilla 2 on Tapiolan Lämpö
Oy:n varikko ja toimisto. Lähellä Maarinsolmua on Caruna Espoo Oy:n sähkö-
aseman ja sen vieressä huoltoaseman kortteli.

Mimerkinkuja 8:ssa on tyhjillään oleva Asuntosäätiön suunnittelema rakennus.
Vuodesta 1989 talossa toimi liikkeiden lisäksi lasten päiväkerho.

Kaupungin maalla (os. Mimerkinkuja 3) olevan rakennuksen on suunnitellut
arkkitehti Pekka Linkola kukkamyymäläksi vuonna 1995. Nykyisin rakennuk-
sessa toimii pitseria. Tontilla sijaitsee myös puistomuuntamo.

Mimerkinkuja päättyy yleiseen pysäköintialueeseen.

Korttelissa 12092, Maarinniityn eteläpuolella on kaksi rivitaloa sekä autotallira-
kennus. Ks. myös kohta 2.2.5 Suojelukohteet.

Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Huoltoaseman korttelialueella toimii hyvin vilkas ABC-huoltoasema. Viereisen
S-marketin pysäköintiä on myös kaava-alueelle. Alueella on Carunan sähkö-
asema. Tapiolan Lämpö Oy on siirtämässä toimitilansa muualle.

Mimerkinkujan varrella on ravintolassa muutama työpaikka.

Kimmeltien korttelissa on kaksi rivitaloa, joissa on yhteensä 24 huoneistoa.

Kaupunki-/taajamakuva
Kaava-alue sijoittuu olemassa olevaan kaupunkiympäristöön, johon liittyy eri-
tyisiä kulttuuriympäristöarvoja. Kaava-alue painottuu Kehä I:n
liikennealueeseen ja Kalevalantien katualueeseen ja niiden välittömään ympä-
ristöön. Maarinniityn alue on pitkälti umpeenkasvanutta, joten avoimia näkymiä
aukeaa lähinnä liikenneväylien ja avointen piha-alueiden kautta.

Tapiolan alkuperäistä kulttuurimaisemaa voi tarkastella esimerkiksi peruskar-
tasta vuodelta 1964: rakennukset on alkujaan sijoitettu alueen selännevyöhyk-
keille ja alavat pelto- ja niittyalueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Maa-
rinniitty on entistä peltoa, joka on metsittynyt. Alue poikkeaa maisemakuvaltaan
Tapiolan huolitellusta ja avoimesta ympäristökuvasta. Asukkaille tarjottiin 1990-
luvulla Maarinniityn itäosan rakentamista puistoksi, mutta asian saaman vas-
tustuksen vuoksi se jätettiin tekemättä. Alue ei nykyisin ilman melusuojausta
sovellu virkistyskäyttöön.

Liikenne
Ajoneuvoliikenne
Nykyinen liikennemäärä Kehä I:llä Kalevalantien eteläpuolella on n. 30 000
ajon/arkivrk. Pohjoispuolella liikennemäärä on n. 42 000 ajon./arkivrk. Kaleva-
lantien liikennemäärä on 15 000 ajon./arkivrk.

Kaava-alueella on kaksi liittymää Kalevalantiellä. Mielikinviidan katuliittymä joh-
taa asuinalueelle. Huoltoaseman ja marketin kohdalla on tonttiliittymä, joka joh-
taa mm. asiakaspysäköintiin liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialueelle.

Jalankulku ja pyöräily
Alueella on melko paljon pyöräilijöitä sen vuoksi, että osa Otaniemeen suuntau-
tuvasta vilkkaasta pyöräliikenteestä kulkee alueen läpi. Kevyt liikenne käyttää
Kehä I:n ylitykseen Maarinsiltaa, joka sijaitsee n. 100 m Kalevalantien liittymäs-
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tä pohjoiseen. Kehä I:n länsipuolen pyörätie kuuluu pyöräilyn tavoiteverkon
mukaan laatureittiverkkoon.

Alueen sisäinen liikenne ja paikoitus
Huoltoaseman ja marketin pysäköinti on maantasossa tontilla kadun ja raken-
nuksen välissä. Huoltoliikenne kortteliin 16068 voi käyttää myös Metsäpojanku-
jaa korttelin pohjoispuolella, jonne ajetaan Tietäjäntien kautta.

Mielikinviidan ja Mimerkinkujan kautta on ajo Kalevalantien eteläpuolella oleval-
le yleiselle pysäköintialueelle ja sitä lähellä oleville liikerakennuksille. Kadun-
varsipysäköintiä ei ole alueella.

Julkinen liikenne
Alueella on kattava HSL:n bussiliikenteen tarjonta. Kalevalantien Kalevalan-
vainio  –nimisillä pysäkeillä pysähtyy linjat 10 ja 103. Kehä I:llä Tietäjän pysä-
keillä pysähtyy linjat 550 ja 510. Lisäksi Kehä I pitkin ajaa kaukoliikenteen bus-
sit.

Palvelut
Kaava-alueella ei sijaitse palveluja lukuun ottamatta huoltoasemaa. Kaava ra-
jautuu S-marketin tonttiin. Lähimmät kaupungin palvelukarttaan merkityt palve-
lut ovat kolme päiväkotia lähikortteleissa, Hopealehdon ja Kalevalanvainion
leikkipaikat sekä kuntosali Metsänpojankujalla.

Monipuoliset julkiset ja kaupalliset palvelut ovat Tapiolan keskustassa, jonne
on matkaa noin kilometri.

Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella toimii Carunan sähköasema, jonka varassa on sekä Otaniemen että
Tapiolan alueen sähkönhuolto. Metsänpojanpolun katualueella ja korttelissa
12089 sijaitsee puistomuuntamot.

Mimerkinkujan päässä olevan LP-alueen läpi kulkee pääjätevesiviemäri 500 B,
joka on nyt suunniteltujen rakennusten paikalla. Kaavamuutosta varten teetet-
tiin selvitys pääjätevesiviemärin siirtämisestä tontin ulkopuolelle, Mielikinviidan
viereen. Myös muita merkittäviä vesihuoltolinjoja kulkee Kalevalantiellä ja ne
huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Kaava-alueen välittömästi läheisyydessä, osoitteessa Mimerkinkuja 1 on jäte-
vedenpumppaamorakennus.

2.2.4 Luonnonolosuhteet

Maarinniityssä kasvaa kosteikkometsää pääpuulajinaan koivu ja raita sekä ali-
kasvoksena pajua. Maarinniitty on hoitoluokitukseltaan C1 (lähimetsä). Maarin-
niitystä löytyy lähialueen lähes ainoat avouomat. Alue on kasvillisuudeltaan
erittäin rehevää ja maaperä ilmeisen ravinteikasta.

Maaperältään Kehä I:n länsipuoli on luokkaan 4 kuuluvaa savikkoa, paalupe-
rustusta vaativa alue.

Lähiasukkaan kuvaus puistoalueesta (palaute 22.1.2013):
”Hagalundintiehen, Kimmeltiehen ja Mielikinviitaan rajoittuva luonnonmetsä, jo-
ka on kasvanut Hagalundin kartanon entiselle pellolle, on yksi ainoita Tapiolas-
sa olevista luonnonmetsistä. Siellä viihtyvät satakielet, fasaanit ja monet muut
linnut, rusakot, ketut, siili, oravat ja monet muut metsäneläimet. Lisäksi alueella
kasvaa mm. suojeltuja sinivuokkoja. Alue on hyvin suosittu lasten leikkipaikka-
na, koirien ulkoilutusalueena ja se toimii erittäin tehokkaana meluvallina ja lii-
kennepölyn sekä -päästöjen estäjänä.”
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Koska suunnittelualue on alavaa laaksoa, kylmät ilmamassat valuvat ympäröi-
viltä korkeammilta alueilta sille ja alueella voi esiintyä myös sumunmuodostus-
ta. Kylmät pohjoistuulet pääsevät puhaltamaan alueelle Laajalahdelta lähes es-
teettä. Maarinniityn puiston metsäisyys kuitenkin suojaa eteläpuolen asuinra-
kennuksia kylmiltä pohjoistuulilta. Alue on lisäksi maaperältään kylmää, koste-
aa savikkoa.

Alueen pintavedet kerää Maarinniityn halki kulkeva tuettu oja, joka jatkuu sala-
ojana Kehä I:n ali ja edelleen kosteikko-aluetta muodostavana ojaverkostona
Tekniikantien mutkassa ja laskee koilliseen Laajalahteen. Pohjoistuulilla vesi
nousee tässä ojaverkostossa tulvakorkeuteen.

Pohjaveden tason voi arvioida olevan Maarinniityssä melkein maanpinnan ta-
solla.

Kaava-alueen ulkopuolella olevaa Laajalahden Natura-alueen rantavesaikkoa
on tutkittu tarkasti ja se on luokiteltu arvokkaaksi lintulahden osaksi. Muuta alu-
een eläimistöä ei ole systemaattisesti tutkittu.

2.2.5 Suojelukohteet

Kaava-alueella ei ole muinaismuisto- tai luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja
alueita tai kohteita.

RKY
Museovirasto on määritellyt Tapiolan puutarhakaupungin valtakunnallisesti
merkittäväksi aluekokonaisuudeksi.

Kuvaus
Tapiola on Suomessa laajin ja merkittävin esimerkki toisen maailmansodan jäl-
keisestä lähiöiden ja asuintalojen suunnitteluideologiasta, jota uuden polven
suunnittelijat sovelsivat luodakseen kokonaan uuden kaupunkiyksikön palvelui-
neen ja työpaikkoineen. Entisen Hagalundin kartanon maille 1950-luvulta lähti-
en rakennettu "new town" -tyyppinen avara ja vaihteleva puutarhakaupunki
kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään valikoimaan suo-
malaisen modernismin merkkiteoksia 1920-luvun lopulta 1970-luvulle.

Tapiola käsittää yhteisen keskustan ja sitä ympäröivät viheralueiden rajaamat
lähiöt. Tapiolaksi on katsottu alueet, jotka perustuvat alkuperäiseen Heikki von
Hertzenin luomaan periaatteeseen. Sen mukaan kukin alue- ja rakennusryh-
mäkokonaisuus on annettu yhden arkkitehdin suunniteltavaksi. Asemakaavalli-
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sesti keskeistä on maaston ja luonnonympäristön huomioiminen sekä avoimet,
Otsonlahden rannoille jatkuvat laajat niityt ja viheralueet. Asuintalojen piha-
alueet liittyvät avoimina hoidettuihin viheralueisiin. Korkeatasoisen rakennus-
kannan joukossa maamerkkejä ovat mm. Ervin suunnittelemat Tapion torni ja
Mäntytorni sekä Revellin suunnittelemat kerrostalot, ns. Taskumatit. Asun-
tosäätiön Tapiolaan olennaisesti liittyvien keskustan, itäisen, läntisen ja pohjoi-
sen lähiön lisäksi Tapiolaan lasketaan kuuluvaksi eteläiseen lähiöön 1960-
luvulla rakennetut Hakalehto, Suvikumpu ja Länsiranta.

Kullakin Tapiolan asumalähiöllä on oma ostoskeskus ja koulut. Alueen vaihte-
levat asuintalotyypit, kerrostalot, rivitalot, lamellitalot, atriumtalot, ketjutalot ja
omakotitalot, on sijoitettu toistensa ja viheralueiden lomaan. Alueen asema-
kaavoitus on tarjonnut monille tunnetuille arkkitehdeille mahdollisuuden vapaa-
seen ja kokeilevaan suunnitteluun. Monet asuinrakennuksista ovat aikakauten-
sa arkkitehtonisesti parhaita edustajia Suomessa.

Tapiolan yhteisen keskustan muodostavat keskusaltaan ympärille sijoittuneet
kirkko, koulu ja uimahalli sekä hotelli ja uudempi kulttuurikeskus. Keskustan
symboli on 13-kerroksinen Keskustorni.

Tapiolan itäosat ja keskustan yhdistävän Tapionraitin varrella sijaitseva beto-
nielementtirakenteinen kirkko on kokonaishahmoltaan selkeämuotoinen kuutio.
Siihen liittyvät toiminnalliset tilat ovat leveän käytävän yhdistämässä matalassa
siipiosassa. Kerhotilat sekä seurakuntasali ovat kumpikin lasiseinäisten sisäpi-
hojen rajaamat. Kirkon vieressä on alkuaan kirkkoherran ja kappalaisen sekä
talonmies-vahtimestarin virka-asunnoiksi varatut rakennukset piha-alueineen.

Tapiolan aikaisemmasta maankäytön historiasta on viheralueina toimivien pel-
tojen lisäksi säilynyt mäkialueilla venäläisten ensimmäisen maailmansodan ai-
kana rakentamia kantalinnoitettuja asemia. Erityisesti kaksi pyramidimaisen
seinärakenteen omaavaa suojahuonetta (XXXVII:6 ja 12 sekä XXXIII:7) ovat
ainutlaatuisia koko puolustusketjun alueella. Tapiolan tieverkko noudattaa osit-
tain vanhoja linnoitukseen kuuluneiden tykkiteiden linjauksia.

Itäkartanon kaavaselostuksesta 11.10.2006:
Itäkartano on Tapiolan vanhinta aluetta. Siellä erottuu hyvin puutarhakaupungin
arkkitehtonis-maisemallinen rakenne, jossa muodot ja rytmit perustuvat topo-
grafiaan. Tapiolaa rakennettaessa maiseman silhuetti jätettiin maastonmuotoja
korostavia tornitaloja lukuun ottamatta metsäpeitteen, kalliomännikön do-
minoimaksi. Maiseman laaksotilat - entiset pellot - perustettiin avoimiksi niitty-
puistoiksi. Rakentaminen sijoitettiin pääasiassa rinteille sekä rinteen ja pellon
taitekohtaan - oikeaoppisesti maiseman tilarakennetta kunnioittaen. Erityyppi-
set asuinrakennukset ja rakennusryhmät sopeutettiin viimeistä piirtoa myöten
maastoon. Samoin piha-, katu- ja puistoalueet suunniteltiin huolellisesti koko-
naisuutena, jossa eri alueiden väliset rajat eivät erotu maastossa.

Liito-oravat.
Maarinsolmun alueella olevalta Maarinniitystä etsittiin liito-oravan papananoita
lajille soveltuvilta alueilta haapojen, kuusten ja tervaleppien tyveltä 14.5.2014
tehdyllä maastokäynnillä. Vaikka tarkastus tehtiin vasta toukokuussa, se ei kui-
tenkaan ollut liian myöhäinen ajankohta, koska samanaikaisesti papanoita oli
vielä hyvin löydettävissä Espoossa muilla alueilla. Alueelta ei löydetty yhtään
liito-oravan papanaa. Silmämääräisesti arvioiden alue ei sovellu erityisen hyvin
liito-oravalle, sillä sopivan tiheää kuusi-haapametsikköä on vain pieni laikku,
muu puusto on lehtipuuvaltaista ja paikoin harvaa. Viheryhteydet alueelle ovat
heikot teiden, rakennusten ja avointen puistotilojen takia. Selvityksen perusteel-
la liito-oravat eivät ole este alueen kaavoitukselle.

Lepakot

Vuonna 2006 tehdyn lepakkokartoituksen tarkoituksena oli löytää lepakoiden
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, kulkureittejä sekä tärkeitä ruokailualueita
Hagalundinkallion ja Maarinsolmun asemakaava-alueilta ja niiden välittömästä
läheisyydestä. Kartoituksessa löydettiin kolme selkeää lepakkokeskittymää:
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Maarinranta (luokka III), Otaranta (luokka III) ja Otsolahden pohjoisranta (luok-
ka III). Alueelta ei löydetty lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Sään-
nöllisiä ruokailualueita löytyi Maarinrannasta, Otarannasta ja Otsolahden poh-
joisrannalta.

Maarinranta ja Otaranta olivat pääasiassa lepakoiden kulkureittejä, vaikka le-
pakot niillä ruokailivatkin ja Otsolahden ranta oli pääasiassa lepakoiden ruokai-
lualue. LSL 39 §:n mukaan kiellettyä on lepakoiden tahallinen häiritseminen
niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla, joita ovat esimerkiksi lepakoi-
den ruokailualueet ja kulkureitit. Alueellinen ympäristökeskus voi yksittäistapa-
uksissa myöntää luvan poiketa luonnonsuojelulain 39 §:n kielloista.

Kartoitusalueelta tavattiin 4–5 lepakkolajia: vesisiippa, viiksisiippa / isoviik-
sisiippa, pohjanlepakko ja korvayökkö. Valtalajina alueella oli pohjanlepakko.
Myös vesisiippaa esiintyi alueella säännöllisesti. Viiksisiippoja / isoviiksisiippoja
ja korvayökköjä tavattiin vain satunnaisesti. Lisäksi alueelta on aikaisemmin
havaittu pikku-, vaivais- ja kimolepakko.

Selvityksessä lepakoiden todettiin ylittävän Kehä I:n vain muutaman kerran,
kahdesti vesitornin kohdalta ja kerran Innopolin ja tallin välisellä alueella. Tun-
nelin rakentaminen voi tarjota yksittäisille lepakoille talvehtimispaikkoja ja tun-
nelin päälle rakentaminen saattaa lisätä pohjanlepakoiden määrää alueella, eri-
tyisesti jos rakennukset ja valaistus ovat valkoisia.

Selvityksessä rajatut lepakkokeskittymät eivät rajoita maankäytönsuunnittelua
Hagalundinkallion ja Maarinsolmun asemakaava-alueilla. Jos lepakkokeskitty-
mien alueella tehdään luonnonsuojelulain 39 §:n vastaisia toimenpiteitä, tulee
siihen anoa lupa alueelliselta ympäristökeskukselta.

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät
Kaavamuutosalue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Kehä I:n ympäristössä. Lii-
kenteestä aiheutuu melu- ja päästöhaittoja. Kehä I:n länsireunassa kaavamuu-
tosalueella on nykyään meluaita Kehä I:n länsipuolella Kimmeltien kohdalla.

Pilaantuneet maat

Kaava-alueella on kaupungin tietokannassa neljä ympäristövalvonnan kohdet-
ta, jotka tarkoittavat mahdollisesti pilaantuneita maita.
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.

2014-188. Pilaantunut maa. Tapiolan Lämpö Oy:n varikko. Luokka 3. Selvitys-
tarve. Alueella on tai on ollut maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa.
2.7.2014.

2011-162. Pilaantunut maa. Luokka 2. Kunnostettu, mutta alueella jäi kunnos-
tuksen jälkeen puhdistustavoitteen ylittäviä maita. 22.10.2015.

2015-312. Huoltoaseman pilaantuneisuus levinnyt kevyen liikenteen väylän alle
2-4 metrin syvyydessä. Luokka 4. Pilaantunut alue. Pilaantunut on todettu tut-
kimuksin tai tapahtuneen vahingon perusteella. 18.9.2015.

2015-264. Puistoalueella kuulopuheiden mukaan sijainnut jätevedenpuhdista-
mo 1950-luvulla. Luokka 0. Ei puhdistustarvetta. Alue on kunnostettu tai tutki-
muksin todettu puhtaaksi 8.9.2015.

Potentiaaliset happamat sulfaattimaat. Perustuu muinaisen Litorina-meren alla
(merenpinta nykyistä 40 metriä ylempänä) sijanneisiin savimaihin, joissa on
voinut muodostua sulfidisavea. Lisätietoja: Espoon ympäristökeskus. Aineisto
julkaistu 11/2016.
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3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti Maarinsolmun kaavan uudelleen
valmisteltavaksi 27.5.2009 ja ohjeisti päätöksessään jatkosuunnittelua: Tä-
män kaava-alueen ja sen lähialueiden asemakaavoitusta tulee uudelleen arvi-
oida osana Tapiola-projektia lähtien T3-alueen tavoitteenasettelusta. Hagalun-
dinkallion arkkitehtikilpailun tulos ja lautakunnan hyväksymä Maarinaukion
asemakaava asettavat tälle hyvät lähtökohdat. Tällöin erityisesti:

1. Koko alueesta mukaan lukien Spektrin, Laurean ja Innopolin ympäristöt tulee
laatia kokonaissuunnitelma, joka täyttää Otaniemi-Tapiola alueen pohjoisen si-
säänkäynnin korkeat arkkitehtoniset ja toiminnalliset laatuvaatimukset. Alueen
rooli Aalto-yliopiston ja T3-alueen suunnitelmien täsmennettyä on huomatta-
vasti merkityksellisempi kuin arveltiin 1990-lopussa ja 2000-luvun alussa, jolloin
Maarinsolmun kaava-alueen nyt esillä oleva perusratkaisu laadittiin.

2. Maarinsolmun asemakaava-alueen ratkaisuja, erityisesti Kalevalantien poh-
joispuolisen alueen luonnetta, on tarpeen muuttaa merkittävästi siten, että Ke-
hä I:n molemmat puolet ovat kaupunkikuvallisesti tasapainoisia. Kalevalantien
eteläpuolelle voidaan sijoittaa suhteellisen korkea rakennusmassa siten, että
sen ja Kimmeltien rivitalojen väliin jää riittävä, istutuksin täydennettävä viher-
alue. Tämä rakennusmassa voi olla esimerkiksi Laurean opetustiloja, palvelu-
yritystiloja ja opiskelija-asuntoja. Autopaikoitus olisi järjestettävä Hagalundinkal-
lion pysäköintiluolaan tai tähän ja lähikortteleihin maan tai kannen alle.

3. Kehä I:n silta- ja risteysratkaisulle on tarpeen asettaa korkeat laatu- ja toimi-
vuusvaatimukset. Tehdyt suunnitelmat ja myös liikenneratkaisut niin länteen
(Kalevalantie ja erityisesti Tietäjäntien ja Pohjantorin risteykset) kuin itään
(Tekniikantien risteys ja Otaniementien länsipää) tulee arvioida ottaen huomi-
oon niiden ympäristön uudet rakennushankkeet. Ns. rombisen liittymämallin
ohella on arvioita kiertoliittymämallia.

4. Maarinsolmun liittymän ja liikenneväylien ratkaisujen tulee olla läpäisykyvyl-
tään riittävät myös sinä tapauksessa, että liikennemäärät kasvavat ennustettua
suuremmiksi. Kehä I:n liikenteen sujuvuus ja ruuhkautumattomuus vähentävät
paikallisesti huomattavasti liikenteen päästöjä. Kevyen liikenteen toimivuuteen
tulee kiinnittää erityistä huomiota.

5. Otaniemi visiossa on tavoitteeksi asetettu joukkoliikennettä suosiva ja alueen
maisemallisia ydinkohtia pysäköinniltä vapauttava liikennereformi. Tämä pitää
konkretisoida osana T3-alueen suunnittelua alueen kaikkien toimijoiden kans-
sa. Maantasopysäköintiä Innopolin alueella ei lisätä.

6. Tämän palautuspäätöksen tuloksena tehtäviä hahmotelmia esitellään lauta-
kunnalle syksyllä 2009 ennen asemakaavaehdotuksen ja muiden yksityiskoh-
taisten ehdotusten laatimista.

Lisäksi kaupungin yleisenä tavoitteena on lisätä asuntotonttivarantoa hy-
vän saavutettavuuden alueella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja
maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL) -toteutusohjelman
mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kaavan uudelleen valmisteltavaksi
25.5.2016 sekä antoi jatkosuunnittelua ohjaavat teesit:

Teesi 1
Maarinsolmun alueelle toteutetaan sekä työpaikkoja että asuntoja, myös opis-
kelija-asuntoja sekä monipuolisia lähipalveluja. Alueelle soveltuvat erityisen hy-
vin ns. hybridikohteet, joissa on palveluja, työpaikkoja ja asuntoja

Teesi 2
Maarinsolmuun luodaan persoonallinen ja tunnistettava karaktääri, joka viestii
Otaniemen kampuskaupunginosasta ja Tapiolan puutarhakaupungista.
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Teesi 3
Maarinsolmuun liityvät kadut (Kalevalantie, Tekniikantie) suunnitellaan persoo-
nallisiksi kaupunkibulevardeiksi, joiden varrella on asuntoja, liiketiloja ja palve-
luita. Myös Maarin alueelle tulevan Raide-Jokerin ympäristö tulee suunnitella
kaupunkimaiseksi. Laajalahden Natura-alue ja sitä koskevien määräysten
huomioon ottaminen on olennainen osa Maarin alueen kehittämisessä.

Teesi 4
Joukkoliikenteen asemien läheisyys ja suurimittakaavainen väyläalue peruste-
levat Maarinsolmun ympäristöön tehokasta ja korkeaakin rakentamista kuiten-
kin niin, että alueelle syntyy kaupunkimaista viihtyisää lähiympäristöä ja että
suuretkin rakennusmassat muodostavat yhtenäisiä harmonisia kokonaisuuksia,
ei irrallisia torneja. HOAS:lle varatun korttelin massoittelu tulee toteuttaa esitet-
tyä matalampana

Teesi 5
Kehä I on tärkeä seudullinen poikittaisväylä, jossa liikenteen tulee olla sujuvaa
ja turvallista ja josta liittyminen kaupunkimaiseen katuverkkoon Maarinsolmun
eritasoliittymässä tulee tapahtua joustavasti ja turvallisesti. Maarinsolmun
suunnittelussa varaudutaan myös pikaraitiontien jatkoon Espoon liikenneverk-
kovision mukaisesti välille Otaniemi-Suurpelto-Kera.

Teesi 6
Maarinsolmun kaupunkimaisen kokonaismaiseman hallintaa tulee korostaa.
Tätä varten jatkosuunnittelussa tarkastellaan eritasoliittymän mahdollisia toteu-
tusvaihtoja, joilla liittymä vie mahdollisimman vähän arvokasta rakennusmaata
ja mahdollisesti rakennettavaan Kehä I:n Hagalundinkallion tunneliin johtava
taso voidaan madaltaa nykytilaan verrattuna. Eritasoliittymän tulee yhdistää
Tapiola ja Otaniemi kaupunkimaisesti niin, että siirtyminen alueelta toiselle
myös jalan ja polkupyörällä voi tapahtua miellyttävästi ja turvallisesti. Liikenteen
melun- ja pölyntorjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota hyödyntämällä raken-
nusmassoja ja viherrakentamista.

Teesi 7
Maarinsolmun liittäminen mahdollisesti toteutettavaan Hagalundinkallion tunne-
liin ja sen päälle tulevaan kaupunkibulevardiin suunnitellaan maisemallisesti
erityisen huolellisesti siten, että kaupunkimaisuus korostuu ja bulevardi muo-
dostuu saranaksi Tapiolan puutarhakaupungin ja Otaniemen innovaatio- ja yri-
tyskaupungin välille.

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet
Huoltoasema ja sähköasema jatkavat toimintaansa edelleen. Tavoitteena on
teesien mukaisesti osoittaa alueelle suuri määrä Tapiolaan ja Aalto yliopiston
kampuksen lähelle sopivaa asumista.
HSY:n kannanotossa muistutettiin, että HSY:n pumppaamon ja leikkipihan vä-
liin tulisi asentaa aita turvallisuussyistä.

3.3 Osallisten tavoitteet
Asukasmielipiteet
Mielipiteiden mukaan Maarinniityn puisto tulee säilyttää rakentamattomana
luonnonarvojen vuoksi ja maisemallisista syistä, eikä se sovellu rakentamiseen
vetisyytensä takia. Huoltoaseman haluttiin säilyvän. Kaavamuutoksen pelättiin
tuovan alueelle lisää liikennettä. Meluaitoja haluttiin Kalevalantien melua vas-
taan.

Aarnivalkea- Maarinniitty II:n osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koskien
korttelia 12089, LP-aluetta ja korttelin 12087 tonttia 1 tuli neljä mielipidettä. Ra-
kennuksia pidettiin paikkaan sopimattomia ja mielipiteiden mukaan lisääntyvä
liikenne tulee haittaamaan nykyisiä asukkaita.  Mielipiteissä painotettiin, että
kevyen liikenteen turvallisuudesta ei saa tinkiä.
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4 ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus

Kehä I:n liikenne ruuhkautuu nykyisin kaikkina arkipäivinä aamu- ja iltahuippu-
tuntien aikana. Maankäytön kehittyessä ja liikenteen lisääntyessä Kehä I:n ja
sen liittymien kapasiteetti ylittyy ja nykyinen tasoliittymiin perustuva ratkaisu ei
enää toimi. Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseksi Maarinsol-
muun esitetään tiesuunnitelmassa eritasoliittymää. Muita perusteita ja tavoittei-
ta on kaupunkirakenteen tiivistäminen, ympäristöhaittojen lieventäminen sekä
jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen.

Asemakaava ja asemakaavan muutosalue käsittää Kehä I:n ehdotetun linjauk-
sen liittymineen sekä ne korttelit, katu- ja puistoalueet, joihin väylien uudelleen-
järjestelyt välittömästi vaikuttavat. Liittymäjärjestelyjen ja tien aluevaraukset
pienentävät Carunan omistamaa sähköaseman korttelialuetta, huoltamon tont-
tia, Kimmeltien varren asuinkorttelia sekä osaltaan myös Maarinniittyä.

Maarinsolmun liikennealue mahdollistaa Maarinsolmun sillalta etelään mene-
vän liikenteen liittymisen sekä nykyiseen Kehä I:n tasoon että myöhemmin Ha-
galundinkallion tunnelin edellyttämiin tasoihin. Hagalundinkallion alueen suun-
nittelu on aloitettu.

Kalevalantien pohjoispuolella liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialue
muutetaan asuin- ja liikekortteliksi. Kalevalantien eteläpuolella Maarinniityn
puistoon esitetään asuinkerrostaloa opiskelijoille. Mimerkinkujalle rakennetaan
kaksi uutta asuintaloa liikerakennusten ja pysäköintialueen paikalle. Uudet
asuinrakennukset ja eritasoliittymä muodostavat maamerkin ja portin sekä Ta-
piolaan että Otaniemeen.

Maarinniityn puiston eteläosa jää puistoksi, joka palvelee jatkossa virkistysalu-
een ja jossa on hulevesien viivytysalue.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 25.5.2016 asettamaa ohjeistoa, teesi 1:n seu-
raten Maarinsolmun alueelle toteutetaan työpaikkoja, asuntoja ja opiskelija-
asuntoja. Lähipalveluja on välittömästi kaava-alueen vieressä olevalla S-
marketin tontilla.

Teesi 2:n seuraten Maarinsolmuun luodaan persoonallinen luonne. Tapiolan
RKY-alueella asuinrakennusten ylimmät kerrokset muuta rakennusta keveäm-
pinä tuovat alueelle tunnistettavaa arkkitehtuuria.

Teesi 3:n seuraten Kalevalantie on kaupunkimainen katu, jonka varrella on pui-
ta, asuntoja, liiketiloja ja palveluita.

Teesi 4:n seuraten Raide-Jokerin aseman läheisyys ja suurimittakaavainen
väyläalue perustelevat tehokasta ja verrattain korkeaa rakentamista. Alueelle ei
osoiteta irrallisia torneja. HOAS:lle varatun korttelin massoittelu on esitetty
edellistä ehdotusta matalampana. ( Edellinen ehdotus sisälsi rakennuksen,
jonka osat olivat 14 ja 18-kerrosta korkeita. Nyt kerrosluvut ovat 10 ja 13.)

Teesi 5:n seuraten kaava mahdollistaa tärkeän seudullisen poikittaisväylän Ke-
hä I:n sujuvan ja turvallisen liikenteen. Liittyminen kaupunkimaiseen katuverk-
koon Maarinsolmun eritasoliittymässä on joustavaa ja turvallista. Maarinsolmun
kaavassa on varauduttu myös pikaraitiontien jatkoon Espoon liikenneverkkovi-
sion mukaisesti välille Otaniemi-Suurpelto-Kera.

Teesi 6:ssa painotettuja Maarinsolmun eritasoliittymän mahdollisia toteutus-
vaihtoja on tutkittu suunnittelun kuluessa vuosien varrella. Uusimman suunni-
telman mukaan Kehä I kulkee kaukalossa eritason kohdalla. Silta nousee ta-
soon +6, vain 3-4 metriä ympäröivän maanpinnan tasosta. Siirtyminen Tapio-
lasta ja Otaniemeen myös jalan ja polkupyörällä tapahtuu miellyttävästi ja tur-
vallisesti. Rakennusmassat sijoittuvat niin että liikenteen melu- ja pölyhaitat ei-
vät ulotu oleskelupihoille. Kaavamääräyksillä edistetään viherrakentamista.
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Teesi 7:n seuraten kaava mahdollistaa Maarinsolmun liittämisen mahdollisesti
toteutettavaan Hagalundinkallion tunneliin ja sen päälle tulevaan katuun.  Liit-
tymässä on mahdollista korostaa Tapiolan puutarhakaupungin ja Otaniemen
innovaatio- ja yrityskaupungin välistä saranaa korkeatasoisesti muotoilluilla sil-
tarakenteilla ja kevyelle liikenteelle rakennetavalla futuristisella katoksella.

4.2 Mitoitus
Kaava-alueen kokonaispinta-ala 108659 m2.

Kaavaehdotuksen rakennusoikeus on 33 210 k-m2, josta 28 000 k-m2 on uusilla
asuinkortteleilla, 4610 k-m2 nykyisen kaavan mukaisesti säilyvää rakennusoi-
keutta huoltoaseman ja rivitalojen korttelialueilla sekä 600 k-m2 sähköaseman
korttelialueella.

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 21 153,5 k-m2, josta 600
k-m2 on merkitty sähköasemalle.

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö
4.3.1 Maankäyttö

Korttelialueet
Asuinkerrostalojen korttelialueille (AK-1 ja AK-2) osoitetaan asumista yhteensä
14800 +7900+ 5200= 27 900 k-m2.
AK-1 -korttelialue on varattu opiskelija- ja tutkija-asuntoja sekä niihin liittyviä yh-
teiskäyttötiloja varten. AK-2 - korttelialueet ovat asuinkerrostalojen korttelialuei-
ta.

Rakennusten massoittelun, julkisivujen jäsentelyn ja materiaalien tulee luontua
Tapiolan valtakunnallisesti merkittävään ympäristöön. Rakennusten julkisivujen
tulee olla pääosin valkoisia ja materiaalin kestäviä ja korkeatasoisia. Julki-
sivuissa tulee käyttää pääosin vaaleaa kiviaineista materiaalia.  Korttelin 12185
julkisivuissa ei saa olla yli kerroksen korkuisia yhtenäisiä heijastavia lasipin-
toja lintujen törmäysvaaran takia. Parvekkeita saa ulottaa kaavan rakennus-
alan ulkopuolelle enintään 2.4 m. Ilmanvaihtokoneet ja muut tekniset tilat tulee
käsitellä laadukkaalla tavalla osana rakennuksen arkkitehtuuria.

Rakennusten ensimmäinen kerros tulee suunnitella jalankulku- ja oleskeluym-
päristöä silmälläpitäen. Julkisivujen aukotukseen ja mittakaavaan tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota. Julkisivuissa ei saa olla pitkiä ikkunattomia pintoja. Kort-
teleissa 16068 ja 12185 tulee ensimmäisen kerroksen julkisivujen poiketa
muista kerroksista.
Korttelissa 12185 saa ylimmän kerroksen pinta-ala olla korkeintaan 3/4 nor-
maalikerroksen pinta-alasta.
Rakennusten I-kerroksisen osan kattona tulee olla viherkatto. Pysäköintilaitok-
sen julkisivuja tulee elävöittää aukotuksilla ja muilla viihtyisyyttä lisäävillä tavoil-
la. Pysäköintilaitoksen julkisivuilla tulee mahdollistaa seinille kasvavat köyn-
nökset.

Korttelin 16068 AK-2 -alueelle tulee rakentaa vähintään 200 k-m2 liike-, palve-
lu-, toimisto-, työ-, kerho tms tilaa. Tilan saa rakentaa rakennusoikeuden lisäk-
si. Korttelin 12087 AK-2 -alueelle tulee rakentaa 100 k-m2 liike-, palvelu-, toi-
misto-, työ-, kerho tms tilaa.

Hulevesikaukalo kulkee osittain rasitteena kortteleissa molemmin puolin Kale-
valantietä. Katetun kaukalon (1,5m x 3,5m) yläpinnan korkeusasema on noin
+2,3. Putkien päälle voidaan sijoittaa pysäköintiä.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella (AR) raken-
nukset suojellaan ja kaavaehdotuksessa säilytetään nykyisen kaavan määrä-
ykset: Kortteli-, katu- ja puistoalueita tulee säilyttää, hoitaa ja tarvittaessa uu-
distaa alkuperäisen suunnitelman tai toteutuksen luonteen mukaisesti.



30 (48)

Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueelle ominaisiin hienovaraisiin maaston-
muotoiluihin, Iuonteenomaisiin materiaaleihin, rakenteisiin, pinnoitteisiin, ulko-
valaisimiin ym. rakennelmiin sekä tyypillisiin kasvilajeihin ja istutusryhmiin.
Kortteli-, katu- ja puistoalueiden välisten rajojen ei tule näkyä maastossa.  Tont-
teja ei saa aidata rakennelmin.

Carunan sähköaseman alue on kaavassa energiahuollon korttelialue sähkö-
asemaa varten (EN-1). Kortteli pienenee puoleen nykyisestä koostaa ja sitä
koskee vesijohtorasite. Carunan 110 kv maakaapeli on kaavassa suojavihera-
lueella (EV-1), jossa rakentamisessa tulee ottaa huomioon alueella olevat
maanalaiset johdot.

Huoltoaseman korttelialueelle (LH-1) saa myös rakentaa kahvila-, ravintola- ja
myymälätiloja. Kalevalantien tonttiliittymästä ei saa järjestää ajoyhteyttä Met-
säpojankujalle. Tarvittaessa sallitaan huoltoliikenne, jolloin ajo-yhteys on muul-
ta liikenteeltä suojattava puomein. Huoltoaseman korttelialuetta koskee vesi-
johto - ja tulvaputkien rasite.

Virkistysalueet
Hopealehdon puistoa on kaavassa 9952 m2. Puistoon tulee rakentaa hulevesi-
en viivytysallas.
Puiston länsireunassa etelä-pohjoissuuntaisesti kulkee puistoreitti.

Muut alueet
Kalevalantien katualueelle ja yleisen tien alueelle siirretään sähkö- ja puhelin-
kaapeleita, vesi-, jätevesi- ja kaukolämpöputkia.  Suurelle hulevesikaukalolle
on varattu myös tilaa.

4.3.2 Liikenne

Ajoneuvoliikenne ja pysäköinti

Opiskelija-asuntojen liikenne AK-1 -korttelialueelle osoitetaan Kalevalantien liit-
tymän kautta, joka on vastapäätä huoltoaseman ja marketin tonttiliittymää.
Opiskelija-asuntojen (AK-1) pysäköintimääräys on vähintään 1ap/230 k-m2, jo-
ten autopaikkoja on toteutettava tontille vähintään 34 kpl.

Asuinkerrostalojen kortteleissa (AK-2) asuntojen autopaikkämääräys on 1
ap/95 k-m2, kuitenkin vähintään 0,5 ap/asunto. Kalevalantien pohjoispuolen
asuinkerrostalojen kortteliin ajetaan Metsäpojankujan kautta. Autopaikkoja voi-
daan sijoittaa myös korttelin kaakkoiskulmaan, jonne ajetaan huoltoaseman
tontin liittymästä Kalevalantieltä.

Kalevalantien eteläpuolella korttelin 12087 pihakannen alaiseen pysäköintiin
ajetaan Mielikinviidan kautta Mimerkinkujalta.

Korttelin 12092 länsipuolelta osoitetaan ajoyhteys kadulta puiston kautta piha-
alueelle, jonne ei aiemmin kaava mahdollistanut pääsyä autolla. Vastaavia ajo-
yhteyksiä on suojelukaavassa muualla.

Yleistä pysäköintiä on mahdollista järjestää Metsänpojankujan varrella, mikäli
katua parannetaan sitä varten. Mielikinviidan ympäristössä ei tämän kaavara-
jauksen takia ole mahdollista esittää alueelle yleisen pysäköinnin paikkoja. Joi-
takin paikkoja voi kuitenkin olla sekä Mimerkinkujan että Mielikinviidan ajoradal-
la.

Jalankulku ja pyöräily
Tiesuunnitelman mukaan Maarinsolmun eritasoliittymän alueella Kalevalantien
kummallakin puolella on jalankulku- ja pyörätiet, joten nykytilanteeseen nähden
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yhteydet paranevat. Lisäksi yhteydet paranevat tiesuunnitelman myötä myös
siten, että Kalevalantien ali on suunniteltu Kehä I:n länsipuolen laatureitille uusi
alikulku.

Huoltoaseman läpi aiemmin kulkeneille jalankulkijoille ja pyöräilijöille osoitetaan
kaavassa uusi yhteys AK-2 korttelin itäreunaan. Tämä yhteys, joka parantaa
huomattavasti liikkumista alueella, toimii myös pelastusreittinä.

Joukkoliikenne
Metron alkaessa liikennöidä aluetta palvelee seutulinja 550 sekä Espoon sisäi-
nen linja 111, joka yhdistää Otaniemen muuhun Espooseen. Lähimmät pysäkit
ovat Kalevalantien Kalevalanvainion pysäkit sekä Kehä I:n Tietäjän pysäkit.
Raide-Jokerin lähin pikaraitiotien pysäkki tulee olemaan kävelymatkan etäisyy-
dellä Kehä I toisella puolella Vaisalantiellä.

Raitiotieyhteysvaraus
Kalevalantien pohjoispuoleisiin kortteleihin jätetään rakentamiselta vapaaksi
alue, joka tulevaisuudessa voidaan muuttaa katualueeksi. Siihen voidaan tarvit-
taessa osoittaa tilaa pikaraitotieyhteydelle Otaniemi-Suurpelto-Kera.

Melun huomioiminen
Liikennealueelle on rakennettava melueste kaavassa osoitetulle paikalle. Me-
luesteen korkeus on ilmoitettu. Myös uudet rakennukset toimivat meluesteenä
tonttiensa pihoille ja laajemmalle alueelle.

Kaavassa määrätään, että leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten
ja rakenteiden muodostamaan melukatveeseen siten, että asuinalueille asete-
tut ulkoalueiden melun ohjearvot eivät ylity.

Korttelissa 16068 siellä missä meluselvityksen julkisivulaskelman mukaan jul-
kisivuille kohdistuu yli 65 dB melutaso, ei rakennusalalle saa sijoittaa sellaisia
asuntoja, joiden ikkunat avautuvat pelkästään liikennemelun puolelle.
Korttelissa 12087 saa sijoittaa asuntojen parvekkeita vain talon eteläiselle jul-
kisivulle. Mikäli päätyjen kattoterassit toteutetaan, tulee ne suojata melulta.

Kaavamääräyksissä merkintään 32 dB sisältyvä numeroarvo ilmaisee, että ky-
seisen rakennusalan sivun puoleisten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden raken-
teiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun kohdistuvan äänitason ja
asuinhuoneissa havaittavan äänitason A-painotettu erotus on vähintään nume-
roarvon mukainen.

Kaavamääräyksissä merkintään 30/12 dB sisältyvä ensimmäinen numeroarvo
ilmaisee, että kyseisen rakennusalan sivun puoleisten ulkoseinien, ikkunoiden
ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun kohdistu-
van äänitason ja asuinhuoneissa havaittavan äänitason A-painotettu erotus on
vähintään numeroarvon mukainen. Merkintään sisältyvä jälkimmäinen numero-
arvo ilmaisee, että parvekkeiden lasituksen, kaideosan ja muiden rakenteiden
tulee olla sellaisia, että liikenteestä niihin kohdistuvan äänitason ja parvekkeella
havaittavan äänitason A-painotettu erotus on vähintään numeroarvon mukai-
nen.

Ilmanlaadun huomioiminen

HSY:n ilmalaatuvyöhykkeiden mukaan asuinrakennuksen minimietäisyys Kehä
I:een (lähimmän rampin reunaan) on 39 metriä kun ajoneuvoja on 55 000 arki-
vuorokautena, ja Kalevalantiehen (ajoväylän reunaan) 11 metriä kun ajoneuvo-
ja on 16 600 arkivuorokautena (v. 2040). Uusiin asuinkortteleihin tulevat raken-
nukset ovat ilmanlaadun suhteen riittävällä etäisyydellä tiestä ja kadusta.
Asuinrakennusten etäisyydet ovat Kehä I:stä 39 metriä ja Kalevalantiestä 11 ja
22 metriä. Oleskelualueet tulevat rakennusten suojaan. Pysäköinti on kannen
alla tai Kehä I:n ja kadun puolella. Määräyksen mukaan rakennusten tuloilma
tulee ottaa ullakon tasolta ja sisäpihan puolelta. Tuloilma on suodatettava käyt-
täen parasta mahdollista tekniikkaa.
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4.3.3 Palvelut
Huoltoaseman korttelialue (LH-1) säilyy nykyisessä käytössä. Korttelin koko on
n.1800 m2 pienempi kuin nykyisessä kaavassa, joten pysäköintipaikkoja mah-
tuu alueelle vähemmän.
AK-2- korttelissa Kalevalantien pohjoispuolella tulee maantasoon rakentaa vä-
hintään 200 k-m2 liike-, toimisto, myymälä-, kerho- tms. tilaa. Kalevalantien ete-
läpuolelle mahdollistetaan 100 k-m2 liiketilaa. Tilaan voi sijoittaa esimerkiksi ra-
vintolan.

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto
Hulevesireittien suunnittelua on tehty tiesuunnitelman yhteydessä.
Kalevalantien eteläpuolella nykyisen LP-alueen poikki kulkeva jätevesijohto siir-
retään Mielikinviidan katualueelle. Uudet korttelit liitetään olemassa oleviin
kunnallisteknisiin verkostoihin.

AK-1 -korttelialueella vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee
viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoi-
tustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri (1 m3) jokaista sataa vettä läpäisemä-
töntä pintaneliömetriä (100 m2) kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -
säiliöiden tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niihin tulee
suunnitella hallittu ylivuoto. Viherkaton viivytystarve on 2/3 vettä läpäisemättö-
män pinnan viivytystarpeesta.

AK-2 -korttelialueilla vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee
viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoi-
tustilavuuden tulee olla puoli kuutiometri (0,5 m3) jokaista sataa vettä läpäise-
mätöntä pintaneliömetriä (100 m2) kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -
säiliöiden tulee tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niihin tulee
suunnitella hallittu ylivuoto. Viherkaton viivytystarve on 2/3 vettä läpäisemättö-
män pinnan viivytystarpeesta. Hulevesiä saa korttelissa 12087 hallitusti ohjata
virkistysalueille.

Tien rakentamisen takia tehtävät, Carunan omistaman sähköasemaan liittyvät,
johtosiirrot on suunniteltu tiesuunnittelun yhteydessä.

Metsänpojanpolun katualueella ja kortteliin 12087 on osoitettu varaukset muun-
tamoille.

4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Kaavakarttaan merkitään saa- merkinnöillä Tapiolan Lämpö Oy:n nykyinen
tontti kokonaisuudessaan, koska tontin käyttötarkoitus muuttuu.
Merkintä ”saa” tarkoittaa puhdistettavaa/kunnostettavaa maa-aluetta. Pilaantu-
nut maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Huoltoaseman tonttia ei merkitä saa- merkinnällä sillä, tontti jää kaavassa huol-
toaseman korttelialueeksi.

Katualueella oleva kohde välittyy Kalevalantien kadun ja kevyenliikenteen väy-
län rakentajille tiesuunnitelmassa, eikä sitä tarvitse merkitä kaavaan.

Puistossa oleva kohde ei vaadi merkintää kaavaehdotukseen.

Kaavassa on lisäksi tiedottava määräys: Rakentamisessa tulee huomioida
mahdolliset happamat sulfaattimaat. Lisätietoja antaa Espoon ympäristökes-
kus.

4.3.6 Tulvariski
Uudisrakentamisessa tulee huomioida tulvariski. Korttelissa 12185 on ylin tul-
vakorko +2.8 ja aaltoiluvara 30 cm. Korkeustason +3.1 (N2000) alle rakennet-
taessa merivesi voi vaurioittaa rakenteita.  Ylin tulvakorko alueella muissa kort-
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teleissa on +2.8 ja aaltoiluvara 20 cm. Korkeustason +3.0 (N2000) alle raken-
nettaessa merivesi voi vaurioittaa rakenteita.

Näiden alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita ilman
asianmukaista vesieristystä.

Rakentaminen ei saa aiheuttaa rakennuksille tai kasvillisuudelle haitallista poh-
javeden alentamista.

Alueen pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa. Ennen vallitsevan pohjaveden
pinnan alapuolelle rakentamista on laadittava pohjaveden hallintaselvitys.

Kaavaehdotuksessa esitetyt hulevesiratkaisut noudattavat Espoon kaupungin
hulevesiohjelman periaatteita.

4.3.7 Kaavan mukainen luonnonympäristö
Kaavassa ei säily luonnonympäristöä, sillä eritasoristeyksen ja uuden korttelin
rakentaminen sekä Kehä I:n parantaminen muuttavat ratkaisevasti olosuhteita
Maarinniityssä. Puistoon rakennetaan hulevesien viivytysallas. Tulevaisuudes-
sa puiston hoitotasoa nostetaan nykyisestä.

4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet
Korttelin 12092 rakennukset ja kaupunkikuvallisesti tärkeä katuympäristö ja sii-
hen liittyvät etupiha-alueet suojellaan alkuperäisen vuonna 2006 hyväksytyn
asemakaavan mukaisesti. Rakennukset suojellaan niiden kulttuurihistoriallisten
sekä rakennustaiteellisten tai kaupunkikuvallisten arvojen vuoksi.

4.5 Ympäristön häiriötekijät
Kaavamääräyksillä pyritään vähentämään liikenteestä johtuvien häiriötekijöiden
vaikutuksia. Melun ja ilmanlaadun huomioimiseen liittyviä kaavamääräyksiä on
selostettu kohdassa 4.3.2 Liikenne.

4.6 Nimistö
Otaniemen Maari-nimet, kuten osa-alueen nimi Maari – Maren, Maarinranta ja
Maarinaukio tulevat vanhasta niitynnimestä Marängen (varhaisin asiakirjatieto
1706). Sana mar merkitsee 'alavaa maata, vesijättöä'. Otaniemeen ja Tapio-
laan johtavan eritasoliittymän nimi Maarinsolmu – Marknuten on ollut suunni-
telmissa vuodesta 2004. Otaniemen keskuksen katuverkon järjestelyissä 2015
läpiajo katkaistiin niin, että nimi Otaniementie säilyi vain metroaseman itäpuo-
lella, ja läntiselle osuudelle oli annettava oma nimi Maarintie – Marvägen. Ka-
tu ulottuu tällä nimellä Maarinsolmuun asti.

Pohjois-Tapiolan suuntaan vievän pääkadun nimi Kalevalantie – Kalevalavä-
gen (1979) kuuluu Tapiolan suomalaishenkisen puutarhakaupungin 1950-
luvulta alkaen suunniteltuun kansallisen mytologian aihepiirinimistöön. Tietäjän
suurkorttelissa aiheina on erityisesti mytologisia olentoja, kuten nimessä Met-
sänpojanpolku – Skogsmansstigen. Tapiolan ja Leppävaaran välisen Kehä
I:n osuuden nimeä Hagalundintie – Hagalundvägen käytetään mm. varmis-
tamaan, etteivät samankaltaiset nimet Kehä I, II ja III sekaannu.

Nimi Maarinporras – Marspången (2005) tarkoittaa kehätien ylittävää kevyen
liikenteen siltaa ja sen päissä olevia pp-osuuksia, joista itäisellä nimi on jo en-
nestään kaavassa. Vanhassa nimistösuunnitelmassa ollut nimi Maarinsilta jää
pois. Maarinsolmuun rakennettava autoliikenteen silta saa puolestaan nimen
Maarinsolmunsilta – Marknutsbron.

Kehä I:n länsipuolella ollut puistonnimi Maarinniitty jää pois, kun pääosa puis-
tosta muutetaan korttelialueeksi. Jäljelle jäävä osa voidaan lukea puistoon, jolla
on etelämpänä jo nimi Hopealehto – Silverlunden (1983) siellä kasvavien ho-
peapajujen mukaan. Kalevalantieltä puiston halki Aarnivalkeantielle vievä käve-
lyreitti saa nimen Hopealehdonpolku – Silverlundsstigen.
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Kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä on suunnitellut ja tarkastanut
kaava-alueen nimistön 2004, 2009 ja 2016.

5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET
5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Kaava-alueen rakentaminen tulee parantamaan liikenteen sujumista ja merkit-
semään Tapiolan ja Otaniemen pohjoisen sisääntulon paikan uudella raken-
nuksella. Nykyinen yleisen tien alue levenee, nykyinen lähimetsä muuttuu ja
puistoa pienenee. Eritasoristeyksen silta nousee maisemassa yksikerroksisen
talon korkeudelle. Kortteliin 12185 tulevan rakennuksen ylimmät kerrokset tule-
vat näkymään kaukaa aukeilta paikoilta katsottuna.
Kalevalantien eteläpuolella puretaan kaksi liikerakennusta. Uudet asuinraken-
nukset sijoittuvat olevien asuinkortteleiden lähelle ja muuttavat naapureiden
kokemaa lähimaisemaa. Kävely-yhteydet säilyvät lähes nykyisen mukaisina.

Tapiolan Lämpö Oy:n tontin rakennukset puretaan ja tilalle tulee korkeampia
rakennnuksia. Kalevalantien pohjoispuolelle tulee lisää asukkaita. Huoltoase-
man pysäköintialue ja sähköaseman alue pienenevät sillä tiealue ja kevyenlii-
kenteen väylä vaativat nykyistä enemmän tilaa.

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Huoltoaseman läpi aiemmin kulkeneille jalankulkijoille ja pyöräilijöille osoitetaan
kaavassa uusi yhteys AK-2-korttelin itäreunaan (yleiselle jalankululle varattu
alueen osa). Tämä yhteys parantaa huomattavasti liikkumista alueella.

Metsäpojankujan liikenne lisääntyy korttelin 16068 (AK-2) asukkaiden synnyt-
tämän liikenteen verran.

Kalevalantien eteläpuolella liikenne korttelin 12087 uudisrakennukseen kulkee
Mielikinviidan kautta Mimerkinkujalta. Arvioitu asumisen tuottama liikennemää-
rä Mielikinviidalla on n. 110 ajon./vrk.

AK-1 –korttelin asuinrakennusten liikenne osoitetaan uuden liittymän kautta Ka-
levalantieltä, joten tämän vuoksi Kalevalantielle tulee uusi nelihaaraliittymä. Lii-
kenteen toimivuus varmistetaan katusuunnittelussa.

Kehä I:n tiesuunnitelman myötä liikenne sujuvoituu ja turvallisuus paranee laa-
jasti alueella.

Mielikinviidan alueen yleinen pysäköinti vähenee LP-alueen poistuttua kaavas-
ta. Riittävä yleinen pysäköinti on ratkaistava tämän kaava-alueen ulkopuolella.

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Eritasoristeyksen ja uuden korttelin rakentaminen sekä Kehä I:n parantaminen
muuttavat ratkaisevasti ympäristöä ja kaupunkikuvaa Hopealehdossa. Nykyi-
nen puusto menetetään suurimmalta osin rakentamisen ja hulevesijärjestelyjen
vuoksi. Jäljelle jäävän puiston hoitotasoa nostetaan tulevaisuudessa ja ympä-
ristö muuttuu hoidetummaksi puistoksi.

Maisema muuttuu Tapiolan Lämpö Oy:n tontin (Kalevalantien 5) verrattain ma-
talien rakennusten purkamisen ja tilalle suunniteltujen 6-13-kerroksisten asuin-
rakennusten rakentamisen seurauksena. Maarinniityn puustoa häviää ja tilalle
tulee verrattain korkea rakennus. Kehä I:ltä ja avoimesta puistosta katsoen on
muutos kaupunkikuvassa suuri. Rakennukset näkyvät maisemassa kaukaa
avoimia näkymiä pitkin. Korkeiden rakennusten vaikutuksia Tapiolan valtakun-
nallisesti merkittävään rakennettuun ympäristöön on arvioitu kappaleessa 5.7.

Luontoon kohdistuu vaikutuksia etenkin vesiolosuhteiden, maaperän tiivistymi-
sen ja pinnoittamisen, kasvillisuuden poistamisen ja näiden kautta elinolosuh-
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teiden muuttumisen myötä. Olosuhteet äärevöityvät tuulisuuden ja auringonsä-
teilyn lisääntymisen myötä. Nämä kaikki vaikuttavat lajiston ja paikallisen
elinympäristön muuttumiseen. Alueen lajistossa ei ole havaittu tavanomaisesta
poikkeavia, rauhoitettuja tai suojeltuja lajeja, joten vaikutukset yksittäisiin luon-
toarvoihin eivät ole merkittäviä. Suunnittelualueella ei ole myöskään merkittä-
vää roolia ekologisessa verkostossa.

Vaikutuksia kaupunkikuvaan ja luontoon voidaan lieventää säilyttämällä / istut-
tamalla puustoa katujen varsille ja puistoalueelle sekä jättämällä mahdollisim-
man paljon läpäisevää maanpintaa. Luonnonmukaiset hulevesien pidätys- ja
imeytysratkaisut voivat tarjota myös pieniä habitaatteja tietyille lajeille.

5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väes-
töryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuu-
riin)

Vaikutukset kaava-alueen ulkopuolella
Kaava-alueen tehokas rakentaminen tulee vaikuttamaan merkittävästi lähiluon-
toon ja kaava-alueen ympäristöstä nähtyyn lähimaisemaan. Kaava-alueen ym-
päristössä asuvat ihmiset joutuvat sopeutumaan muutoksiin ympäristössään,
joka on ollut pitkään muuttumaton. Nykyisten asukkaiden lähiluontoon liittyvät
kokemukset vähenevät tai muuttuvat.

Kaava-alueesta jää yhteiseen käyttöön tarkoitetuiksi puistoiksi 8800 m2. Koirien
ulkoilutusreitit vähenevät, mutta kaavalla ei ole muuten merkittävää heikennys-
tä nykyisten asukkaiden liikkumiseen. Huoltoaseman läpi aiemmin kulkeneet
pyöräilijät ja kävelijät voidaan kaavan mukaisesti ohjata suoria reittejä Kaleva-
lantieltä Metsänpojankujalle.

Osa asukkaista kokee muutosten heikentävän kiinteistönsä arvoa. Nykyisten
asukkaiden pihat tai parvekkeet tulevat paikoitellen enemmän näkyviin kaava-
alueelta katsottuna, jolloin kokemus yksityisestä rauhasta muuttuu. Kielteisiä
vaikutuksia voidaan lieventää mm. säilyttämällä/istuttamalla puustoa nykyisen
ja uuden asutuksen väliin ja tekemällä puistosta miellyttävä lähiasukkaiden vir-
kistyspaikka.

Liikenteen aiheuttamat äänet vähenevät kun meluesteet ja rakennukset raken-
netaan. Rakentamisen aikana syntyy ajoittain ja paikoitellen melua ja pölyä.
Rakentamisessa ja sen aikatauluttamisessa joudutaan kuitenkin huomioimaan
myös naapurusto. Rakentaminen ei saa säädösten mukaan aiheuttaa haittaa
ympäristölle. Ympäristöviranomaiset valvovat melusta ja pölystä ympäristölle
aiheutuvia haittoja.

Nykyisiä viheralueet ja kadut saavat lisää käyttäjiä uusista asukkaista. Uusia
vakituisia asukkaita tulee kortteliin 16068 noin 290 ja kortteliin 12087 noin 100
kun arvioidaan asumistiheydeksi 1 asukas/50 k-m2. Jos arvioidaan opiskelija-
asuntojen asukastiheyden olevan 1 asukas/30 k-m2, tulisi uusia asukkaita Maa-
rinniityn kortteliin noin 260.

Uusien asuinrakennusten aiheuttama liikenteen lisäys ei kuitenkaan aiheuta
ongelmia. Liikennemäärät kasvavat maltillisesti ja alueen rakentamisella ei ole
merkittävää vaikutusta lähialueen liittymien välityskykyyn.

Uusien kerrostalojen kerrosluvut; 6-13 (Kalevalantie 5, Tapiolan Lämpö Oy) ja
5-6 (Mimerkinkuja 8) sekä 13 ja 10 (HOAS) poikkeavat hyvin paljon ympäröivis-
tä matalista rivitaloista ja myös paljon viereisistä kerrostaloista.  Osa nykyisistä
asukkaista kokee rakennukset liian korkeiksi ja massiivisiksi.

Näkymiseen vaikuttavat myös valaistusolosuhteet ja säätila.

Etäisyys korttelissa 12185 olevan kymmenen kerrosta korkean rakennusosan
eteläisimmän nurkan ja sitä lähinnä olevan rivitalon välillä on noin 82 metriä.
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Lyhimmillään etäisyys lounaspuolella olevaan kerrostaloon on 35 metriä. Alku-
kesän aikaisimpina hetkinä, auringon noustessa koillisesta, voidaan korkeiden
rakennusten varjojen ajattelevan lankeavan sen lounaispuolella oleviin kerros-
taloihin. Etäisyys talosta, josta varjo lankeaa, on matkaa noin 55 metriä. Tällä
hetkellä puusto varjostaa taloja.

Nykyisen rivitalon ja uudisrakennuksenväliin on osoitettu puistoaluetta, johon
tulee rakentaa hulevesipainanne.

Kaavan mukaan on mahdollista rakentaa alueelle yhteensä vähintään 300 k-m2

liiketilaa. Kalevalantien eteläpuolelle on mahdollista sijoittaa pieni ravintola.

Vaikutukset kaava-alueella.
Suunnitellut rakennusmassat ja pihakannen aita korttelissa 16068 suojaavat
piha-alueiden leikki- ja oleskelualueita liikenteen melulta.

Korttelin 16068 AK-2-alueelle tulee maantasoon rakentaa vähintään 200 k-m2

liike-, toimisto, myymälä-, kerho- tms. tilaa. Kansipihalla on melulta suojattu
leikki- ja oleskelualue.

Korttelin 12087 AK-2-alueella rakennus suojaa oleskelualueen liikenteen melul-
ta. Matalaan siipeen sijoittuu liiketilaa. Asunnoista on suora yhteys rakennuk-
sen ja pihakannen alla oleville autopaikoille.

Uuteen kortteliin 12185 osoitetaan opiskelija - ja tutkija-asuntoja, jotka ovat va-
kituista asumista väliaikaisempia. Rakennusala on ilmanlaadun suhteen riittä-
vällä etäisyydellä tiestä ja kadusta. Uusien asukkaiden viihtyvyyttä lisäävät ra-
kennuksen ylimpään kerrokseen rakennettavat yhteistilat. Opiskelija-
asunnoissa on reilut pyöräpysäköintitilat. Alueelta on lyhyt etäisyys yliopisto-
kampukseen. Meluselvityksen mukaan rakennusmassat suojaavat rakennuk-
sen länsi- ja eteläsivua melulta. Piha jää myös melun suhteen katveeseen.
Kaavassa määrätään ulkoseinärakenteiden ja parvekelasitusten vähim-
mäisääneneristävyys. Kaikkien asuinrakennusten tuloilma tulee ottaa ullakon
tasolta ja sisäpihan puolelta. Tuloilma on suodatettava käyttäen parasta mah-
dollista tekniikkaa.
Kts kohta 4.3.2 Melun huomioiminen ja Ilmanlaadun huomioiminen.

5.5 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Maarinsolmun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suuret investoinnit
kohdistuvat liikenneverkoston järjestämiseen, johtojen siirtoon ja hulevesirat-
kaisujen toteuttamiseen. Espoon kaupungille syntyy tuloja maankäyttömaksuis-
ta ja maan myynnistä tai vuokrasta, erilaisista verotuloista ja liityntämaksuista.
Kaavassa esitetyt liikennejärjestelyt vaikuttavat positiivisesti yhdyskuntatalou-
teen matka-aikojen lyhenemisestä saatavien säästöjen kautta. Liikenteen suju-
vuudesta on hyötyä laajalla alueella, erityisesti Otaniemessä ja koko Pohjois-
Tapiolassa. Kehä I:n parantamisen ja eritasoristeyksen rakentamisen sekä
suuren alueen hulevesiratkaisun toteuttamisen kustannuksia ei ole mahdollista
kattaa kokonaan kolmesta korttelista saaduilla tuloilla. Kustannusten jako valti-
on ja kaupungin välillä sovitaan erikseen.

5.6 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Maarinsolmun kaavassa
Seuraavassa on listattu alueidenkäyttötavoitteita ja arviointi siitä miten hyvin
kaava toteuttaa tavoitteen.

4.3 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkaraken-
tamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.

Toteuttaa hyvin tavoitetta.
Maarinsolmun kaavassa osoitetaan 27 900 k-m2 rakennusoikeutta asumiseen.
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Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelu-
toimintojen alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntara-
kenteesta.

Toteuttaa hyvin tavoitetta.
Yhdyskuntarakenne tiivistyy kun asuntoalueiden läheisyydessä oleva väljästi
rakennettu tai rakentamaton alue muuttuu asuntoalueeksi.

Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja
varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.
Toteuttaa tavoitetta

Tiesuunnitelmaan kuuluu kävelylle ja pyöräilylle tarkoitetut reitit Kehän I:n
suuntaisesti ja sen yli.

Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset
tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Yleis- ja ase-
makaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja
taajamatulviin.

Toteuttaa hyvin tavoitteita.
Korttelissa 12185 on ylin tulvakorko +2.8 ja aaltoiluvara 30 cm. Korkeustason
+3.1 (N2000) alle rakennettaessa merivesi voi vaurioittaa rakenteita.
Ylin tulvakorko alueella muissa kortteleissa on +2.8 ja aaltoiluvara
20 cm. Korkeustason +3.0 (N2000) alle rakennettaessa merivesi voi vaurioittaa
rakenteita. Näiden alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia raken-
teita ilman asianmukaista vesieristystä.

Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista
aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia
asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille
varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.

Toteuttaa tavoitteita
Valtioneuvoston päättämät melutason ohjearvot eivät ylity asunnoissa tai pihoil-
la kun ne suojataan. Asunnot sijaitsevat myös ilmanlaadun suhteen riittävän
etäisyyden päässä katu- ja tiealueista.

Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien ener-
gialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.

Toteuttaa tavoitteita
Uudet korttelialueet on mahdollista liittää kaukolämpöverkkoon.

4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuu-
riympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät.

Toteuttaa tavoitteita osittain
Maarinniitylle sijoittuva uusi kortteli kulttuuriympäristöä on RKY-alueen reunal-
la. Rakennusten arkkitehtuuri on pyritty sovittamaan Tapiolan kulttuurimaise-
maan.
Kaavan suunnittelussa on painotettu alueen hulevesien imeyttämistä ja johta-
mista alueelta. Virkistysalue on pienentynyt. Vaikutukset Natura-alueeseen on
selvitetty.

4.6 Helsingin seudun erityiskysymykset
Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukko-
liikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituk-
sella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismah-
dollisuuksia. Alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdyskunta-
rakenteesta irrallista hajarakentamista.
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Toteuttaa hyvin tavoitteita
Kaava-alueen sijaitsee tulevan raidejokerin aseman läheisyydessä. Kävelyetäi-
syydet asuinkortteleista Raide-Jokerin Maarinrannantielle sijoittuvalle pysäkille
ovat 350 - 650 metriä. Linnuntietä HOAS:in rakennuksesta pysäkille on 270
metriä. Alueen tehokas asuntorakentaminen perustuu hyvien kulkuyhteyksien
hyödyntämiseen.

Uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden käyttöönotto ja jo ole-
vien alueiden huomattava täydennysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että
mahdollisuudet joukkoliikenteen hyödyntämiseen varmistetaan.

Toteuttaa tavoitteita
Raidejokeri valmistuu aikaisintaan vuonna 2021. Kehä I:n parantamisen ajan-
kohtaa ei ole päätetty. Kaava-alueen rakentuminen ajoittuu mahdollisesti vuo-
sille 2020 - 2025.

5.7 Muut merkittävät vaikutukset

Vaikutukset Tapiolan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun ympäris-
töön.

Maisema muuttuu kun Kalevalantien 5 tontin verrattain matalat rakennukset pu-
retaan ja tilalle tulee korkeampien asuinrakennusten kortteli. Maarinniityn puus-
toa häviää ja tilalle tulee verrattain korkea rakennus, joka näkyy maisemassa
kaukaa avoimia näkymiä pitkin.

Maarinsolmun asemakaavan vaikutuksia kaupunkikuvaan ja rakennettuun kult-
tuuriympäristöön selvitettiin Keilaniemen, Hagalundinkallion ja Maarinsolmun
asemakaavojen ympäristövaikutusselvityksessä, Pöyry, 2011. Selvityksen ai-
kaan suunnitelmissa oli Tapiolan Lämpö Oy:n (Metsänpojankuja 6) korttelissa
kaksi tornia, joiden kerrosluvut olivat 20 ja 24.  Maarinniitylle ehdotetut raken-
nukset olivat 8 kerrosta korkeita. Pöyryn arviointia voi käyttää edelleen, muis-
taen kuitenkin, että Tapiolan Lämpö Oy:n rakennukset eivät enää erotu mai-
semassa yhtä korkeina, vaan niiden korkeus on nyt enintään puolet tornien
korkeudesta. Kalevalantien eteläpuolen rakennusten vaikutus maisemaan on
jonkin verran suurempi kuin kerrosluvut ovat nyt 10 ja 13 kuvien 8-kerroksen si-
jasta.

Keilaniemen, Hagalundinkallion ja Maarinsolmun asemakaavojen ympäristö-
vaikutusselvityksestä (Pöyry  2011):
”Kaavaluonnoksessa osoitetut uudet korkeat tornitalot poikkeavat mitoituksel-
taan kaava-alueen ja sen lähiympäristön nykyisestä rakentamisesta. Uudet ra-
kennukset ovat merkittävästi korkeampia kuin lähiympäristön aiemmat toimitila-
tai asuinrakennukset, ja erityisesti mittakaavaero viereisiin Tapiolan pientalo-
alueisiin on suuri. Uudet rakennukset vastaavat kuitenkin korkeudeltaan lähi-
alueilla jo käynnissä olevaa kehitystä (Maarinaukion torni max. 16 kerrosta).
Kaukomaisemassa rakennukset erottuvat erityisesti Laajalahden avoimen me-
renlahden kautta. Uusien rakennusten lisäksi Maarinsolmun alueen maisemaa
ja kaupunkikuvaa tulevat muuttamaan Maarinsolmun liikennejärjestelyt: Liitty-
mäalue laajenee ja itse liikennealueiden lisäksi ympäröiviä viheralueita pienen-
tävät liittymäalueen melunsuojausratkaisut.”

”Tapiolan ja Otaniemen rakennetuilla alueilla maastonmuodot, kasvillisuus ja
rakennukset ja rakenteet katkaisevat monin paikoin tehokkaasti näkymiä kohti
uusia tornitaloja, mutta näkymiä kohti kaava-alueen korkeita rakennuksia saat-
taa välittömän lähiympäristön lisäksi avautua esim. avoimilta viheralueilta
(esim. Silkkiniitty (Kuva 3-44.), Pohjankulma (Kuva 3-42.), Teknillisen korkea-
koulun avoimilta nurmialueilta (Kuva 3-46.), katuosuuksilta, jotka ovat suuntau-
tuneet kaava-aluetta kohti tai muilta kaava-aluetta kohti suuntautuneilta avoi-
milta alueilta (esim. pihat, pysäköintikentät tms.). Vaikka uudet rakennukset
paikoitellen näkyisivätkin kauempana sijaitseviin katselupisteisiin, eivät ne riko
arvokkaisiin kokonaisuuksiin sisältyviä eheitä maisematiloja tai dominoi erityi-
sen tärkeitä näkymäsektoreita tai sisääntulonäkymiä. Otaniemen vesitornin
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merkitys alueen maamerkkinä vähenee, mutta esimerkiksi suhteessa Teknilli-
sen korkeakoulun (Aalto-yliopiston) päärakennukseen tai Tapiolan keskustor-
niin kaava-alueen uudet korkeat rakennukset sijoittuvat suhteellisen etäälle ar-
vokokonaisuuksien ydinalueista ja näiden maamerkkien hahmottamisen kan-
nalta tärkeimmistä näkymäakseleista. Näkymiä kohti kaava-alueen korkeita ra-
kennuksia aukeaa myös rakennuksista, jotka nousevat ympäröivän kasvillisuu-
den yläpuolelle, mutta näkymiä rakennuksista ei ole tässä työssä selvitetty.
Kaava-alueen välittömässä lähiympäristössä Kalevalantien eteläpuolelle osoi-
tettujen uusien korkeiden rakennusten toteuttaminen muuttaa Tapiolan arvok-
kaaseen puutarhakaupunkialueeseen kuuluvan Kimmeltien pohjoisosan pienta-
lokokonaisuuden asemaa maisemakokonaisuudessa jonkin verran. Alue rajau-
tuu jatkossakin puistoalueeseen, joka on osa alkuperäistä Tapiolan viheralue-
järjestelmää. Puistoalue kuitenkin pienenee ja rajautuu tulevassa tilanteessa
liikennealueen sijaan kerrostalorakentamiseen. Puistoalueen tilallinen jäsennys
ja näkymät rivitaloilta kohti uusia tornitaloja muuttuvat (Kuva 3-43). Maarinsol-
mun ympäristössä jo tapahtuneen rakentamisen myötä korkeat toimitilaraken-
nukset ovat kuitenkin jo nykyisellään osa Kimmeltien pientaloalueen ympäris-
tön maisemakokonaisuutta, joten muutos alueen luonteessa ei ole merkittävä.
Alueen muut rakennukset Kalevalantien eteläpuolella eivät ole Tapiolan alku-
peräistä rakennuskantaa vaan myöhäisempi lisä vaikka sijoittuvatkin RKY-
rajauksen sisäpuolelle. Kalevalantien pohjoispuolella sijaitsee toimitalo, joka on
osa Tapiolan vanhempaa rakennuskerrostumaa. Rakennuksen lähiympäristö
muuttuu merkittävästi viereen toteutettavien korkeiden tornitalojen myötä.”
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Maarinsolmun kaavaan kuuluu yllä olevan kuvaan lisätyistä uusista rakennuksista vain i-
kirjaimella merkitty rakennus. Se on uuden kaavan mukaisena kuvan tilannetta kaksi ja
viisi kerrosta korkeampi (punaiset viivat).

Tapiolan Lämpö Oy:n rakennukset ovat uudessa kaavaehdotuksessa j-kirjaimella esitetty-
jä torneja vähintään 11-kerrosta matalampia. Ne eivät siis uuden kaavan mukaisina, ja 6-
13-kerroksisina, näy Kehä I:ltä tästä kohtaa. Maarinsolmun sillan eteläpuolella i-kirjaimella
merkitty rakennus on uuden kaavan mukaisena kuvan tilannetta kaksi ja viisi kerrosta kor-
keampi (punaiset viivat).
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Yllä: Tapiolan Lämpö Oy:n rakennukset ovat uudessa kaavaehdotuksessa j-kirjaimella
esitettyjä torneja 11-kerrosta matalampia. Ne ovat siis uuden kaavan mukaisina vähintään
puolet matalampia kuin yllä olevassa kuvassa. Rakennusmassa, joka on merkitty i-
kirjaimella, on kaksi ja viisi kerrosta korkeampi uuden kaavan mukaisena ja näkyy Pohjan-
kulman puistoalueelta jonkin verran.

Yllä: Rakennusmassat, jotka on merkitty i-kirjaimella on kaksi ja viisi kerrosta korkeampia
uuden kaavan mukaisena (punaiset viivat) kuin kuvan tilanteessa, näkyvät Kimmeltien
pohjoisosasta. Takana oleva f-kirjaimella merkitty rakennus on nykyisen kaavan mukainen
tornitalo Otaniemen puolella.
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Yllä: Tapiolan Lämpö Oy:n rakennukset ovat uudessa kaavaehdotuksessa j-kirjaimella
esitettyjä torneja vähintään 11-kerrosta matalampia. Ne ovat siis vähintään puolet mata-
lampia (punaiset viivat) kuin yllä olevassa kuvassa ja näkyvät osittain puiden latvojen ylä-
puolella. Rakennusmassa, joka on merkitty i-kirjaimella, on kaksi ja viisi kerrosta korke-
ampi uuden kaavan mukaisena ja näkyy Silkkiniityn suunnalta selvästi puiden latvojen
yläpuolella (punaiset viivat). Takana oleva f-kirjaimella merkitty rakennus on nykyisen
kaavan mukainen tornitalo Otaniemen puolella.

Yllä:
Rakennusmassat, jotka on merkitty i-kirjaimella on kaksi ja viisi kerrosta korkeampia uu-
den kaavan mukaisena (punaiset viivat), näkyvät Menninkäisentien rivitalojen alueelta
katsottuna selvästi. Takana oleva f-kirjaimella merkitty rakennus on nykyisen kaavan mu-
kainen tornitalo Otaniemen puolella.
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Yllä: Tapiolan Lämmön rakennukset ovat uudessa kaavaehdotuksessa j-
kirjaimella esitettyjä torneja vähintään 11-kerrosta matalampia (punainen viiva).
Ne ovat siis vähintään puolet matalampia kuin yllä olevassa kuvassa eivätkä
näy entiseltä päärakennukselta. (Mallikuvaan ei ole kuvattu kaikkia rakennuksia
Otaniemen keskustassa). Vieressä oleva f-kirjaimella merkitty rakennus on ny-
kyisen kaavan mukainen tornitalo Otaniemen puolella.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Rakentamisaikataulu

Kaava-alueen rakentamisen on mahdollista alkaa kaavan hyväksymisen jäl-
keen, mutta rakentamisaikatauluja ei ole tiedossa.

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet
Kortteleiden 16068, 12087 ja 12185 uudisrakennuksia varten on tehty viite-
suunnitelmat, joista selviävät alustavasti mm rakennusten julkisivuratkaisut,
pyöräpaikoitus, hulevesiratkaisut ja pelastuspaikat.

6.3 Toteutuksen seuranta
Kaavan toteutuksen seuranta jää rakennuslupaviranomaisten tehtäväksi. Ra-
kennuslupia myönnettäessä tulee kaavan asettamat tavoitteet ja määräykset
ottaa huomioon.

7 SUUNNITTELUN VAIHEET
7.1 Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset

Vireilletulo
Tielaitos teetti yleissuunnitelman 1999 Kehä I:sta Espoon alueella (+yva), jossa
Maarinsolmuun esitettiin eritasoliittymää, jonka rakentaminen edellyttää
kaavanmuutoksia siihen rajoittuvilla alueilla. Maarinsolmun asemakaavan vireil-
letulosta kuulutettiin 17.11.2004.

Viranomaisneuvottelu
Kaavasta on käyty MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu 16.9.2010.
Neuvottelu koski Keilaniemen, Hagalundinkallion, Maarinsolmun ja Itäkartanon
asemakaavoja.

Vuonna 2016 useiden Laajalahden ympäristössä olevien hankkeiden takia tee-
tettiin yhteisvaikutusselvitys, jossa lähteenä käytettiin aiemmin laadittuja Laaja-
lahden ympäristön kaavojen Natura-arvioita (Laajalahden Natura 2000 -
alueeseen kohdistuvien yhteisvaikutusten arviointi, Sito Oy, 05/2016). Maarin-
solmun kohdalla selvityksessä käytettiin Natura-arviota ” Maarinsolmun ase-
makaavan, Maarinaukion asemakaavan ja Maari II asemakaavan muutoksen
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maankäytön yhteisvaikutukset, 2008”.  Vuoden 2008 selvityksen perusteella
Maarinsolmun asemakaava ei merkittävästi heikennä alueen Natura-arvoja.
Sopimukset
Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimuk-
set, jotka hoitaa tonttiyksikkö.

7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maarinsolmun asemakaavan vireilletulosta kuulutettaessa 17.11.2004 ilmoitet-
tiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta Espoon kaupunki-
suunnittelukeskuksen asiakaspalvelussa.

Kimmeltien rivitalojen korttelialueen valmisteluaineisto oli erikseen nähtävänä
6.9. - 20.9.2010 nimellä Itäkartano, muutos, 211501.

Aarnivalkea-Maarinniitty II, 210209, osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli
nähtävänä 7.11.- 5.12.2016

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
Suunnittelu
Asemakaavan muutoksen sisältämien asuinkorttelien suunnittelu on laadittu
yhteistyössä Gullichsen-Vormala Arkkitehtien ja Arkkitehtiryhmä A6:n kanssa.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä ja liikennesuun-
nitteluyksikössä ovat kaavan valmistelusta vastanneet Kaisa Rauhalammi, Aino
Aspiala ja Olli Koivula.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 3.3.2005 Maarinsolmun asemakaava-
luonnoksen nähtäville ja samalla lautakunta päätti, että nähtävilläoloaikana
tehdään selvitys mm. mahdollisuuksista lisätä merkittäväsi asuntorakennusoi-
keutta. Nähtävänä olleessa ehdotuksessa Maarinniityn puistoon osoitettu kort-
teli oli kooltaan 8424 m2, etäisyys Kimmeltien rivitalokorttelista oli vajaa 10 m ja
rakennusoikeutta oli kahdessa kolmekerroksisessa L-mallisessa talossa 2390
+ 2970 k-m2. Kulku tapahtui rasitteena viereisen asuinkorttelin omistuksessa
olevan LPA- alueen kautta. Tapiolan Lämpö Oy:n, huoltoaseman ja ABC-
myymälän tonteille esitettiin liike- toimistorakennusten korttelialueeksi. Teolli-
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suus- ja varikkotoiminta sallittiin kaavassa, joten sille osoitettiin 3-kerroksinen
K-1-alue.  Myös sähköaseman aluetta esitettiin liike- toimistorakennusten kort-
telialueeksi (K-1). Kaavaan sisältyi nykyistä laajempi alue.

Ehdotus esitettiin lautakunnalle 27.5.2009. Siinä Maarinniityn puistoon oli esi-
tetty 7200 k-m2 asumista 6-kerrokseen. Kalevalantien pohjoispuolen tontit oli-
vat nykyisessä käyttötarkoituksessa. Vuoden 2009 kaavamuutosehdotuksessa
Maarinniittyyn oli esitetty puistoa 0,23 ha vähemmän kuin v.2016 tai uudessa v.
2017 ehdotuksessa. Lautakunta palautti kaavan uudelleen valmisteltavaksi.

Vuonna 2010 Tapiolan Lämmöntontille suunniteltiin tornitaloja (20 ja 44 kerros-
ta) ja Maarinniittyyn suunniteltiin 8-kerroksisia torneja (rakennusoikeus 9800 k-
m2) Tätä suunnitelmaa käytettiin Pöyryn selvityksessä vuonna 2011. (Kts kuva
sivulla 39)

Ksl:n 25.5.2016 palauttama ehdotus.
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Vuonna 2016 palautetussa ehdotuksessa Tapiolan Lämpö Oy:n tontille (kortteli
16068)  ehdotettiin 24- ja 20-kerroksisia asuintornitaloja ja Maarinniittyyn opis-
kelija-asuintaloa, jossa oli 14- ja 18-kerrosta. Kaavasta oli työn kuluessa erotet-
tu Maarinaukion kaava omaksi kaavaksi ja siitä oli jäänyt pois yksi tontti kortte-
lista 16068, kortteli 16067, korttelin 12088 LPA-alue sekä yksi kortteli Kehä I:n
itäpuolelta. Puisto oli v. 2016 samankokoinen kuin se on vuoden 2017 ehdo-
tuksessa. Vuoden 2017 kaavaehdotuksen kaavarajausta suurennettiin ja puis-
toon lisättiin ajo-yhteysmerkintä.

Lautakunnalle 16.3.2017 esitetyssä ehdotuksessa oli Hopealehdon eteläosas-
sa tulvapenger ja kevyenliikenteen ohjeellinen polku. Lautakunta poisti ne näh-
täville asetetusta ehdotuksesta, ja samalla pienensi korttelia 12185 ja siirsi hu-
levesiallasta pohjoiseen.

7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus

Ajankohta Käsittelytieto

4.11.2004

03.03.2005

Maarinsolmun osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kaupunkisuunnittelulautakunta: Otaniemi, Maarinsolmu, Asemakaavaluon-
noksen ja siihen liittyvien asemakaavan muutosluonnosten hyväksyminen
nähtäville (MRA 30 §)
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21.3. - 19.4.2005

27.4.2009

27.05.2009

16.9.2010.

6.9. - 20.9.2010.

25.5.2016

7.11.- 5.12.2016

28.3.2017

2.5 - 1.6.2017

Asemakaavaluonnos nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennettiin kun suunnittelualue laajeni
Itäkartanon kaavan kortteliin 12092.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti Maarinsolmun ehdotuksen uudelleen
valmisteltavaksi.

Viranomaisneuvottelu. Neuvottelu koski Keilaniemen, Hagalundinkallion, Maa-
rinsolmun ja Itäkartanon asemakaavoja. Viranomaisneuvottelun perusteella
tehtiin ympäristövaikutusselvitys kaavojen yhteisvaikutuksesta ja Natura-
arvion päivitys.

Itäkartanon, korttelin 12092 kaavamuutos oli nähtävänä.

Lautakunta palautti Maarinsolmun kaavaehdotuksen uudelleen valmistelta-
vaksi sekä antoi jatkosuunnittelua ohjaavat teesit.

Aarnivalkea- Maarinniitty II:n osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskien kort-
telia 12089, LP-aluetta ja korttelin 12087 tonttia 1 oli nähtävillä. HSY:n kan-
nanotossa muistutettiin, että alueella olevien putkien siirrosta tulee tehdä
suunnitelma. HSY:n pumppaamon ja leikkipihan väliin tulisi asentaa aita tur-
vallisuussyistä. Kannanotto huomioidaan kaavassa. Mielipiteitä tuli neljä kap-
paletta. Rakennuksia pidettiin paikkaan sopimattomia ja lisääntyvä liikenne
tulee mielipiteiden mukaan haittaamaan nykyisiä asukkaita.  Mielipiteissä pai-
notettiin, että kevyen liikenteen turvallisuudesta ei saa tinkiä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi ehdotuksen nähtäville lisäyksin:
KSL päättää, että kaavakarttaan ja muuhun materiaaliin tehdään seuraavat korjaukset
ennen ehdotuksen asettamista nähtäville:
- Hopealehtoa suurennetaan pohjoiseen ja sinne sijoitetun hulevesiallas sijoitetaan ja
suunnitellaan siten, että suuret saarni- ja kuusipuut säilyvät ja metsäaluetta täydenny-
sistutetaan melu- ja näkösuojaksi ja lähimetsäksi.
- Hopealehdon läpi merkitty kevyen liikenteen ohjeellinen yhteys ja tulvapenger poiste-
taan kaavakartasta.
- HOAS:n korttelin 12185 rakennusalan rajoja siirretään lähemmäksi Kalevalantietä ja
laajennetaan länteen sekä samalla korttelia sen eteläosalta pienennetään. Näin mah-
dollistetaan Hopealehdon metsän parempi säilyminen ja voidaan massoitella raken-
nuskokonaisuutta paremmin kaupunkikuvaan sopivaksi.
Lisäksi lautakunta päättää, että ennen kaupunkisuunnittelulautakunnan seuraavaa
käsittelyvaihetta tehdään:
- Tehdään tarkemmat suunnitelmat asemakaava-alueelle tarvittavista järeistä hulevesi-
meritulvajärjestelyistä, jotka täyttävät nykyiset laatuvaatimukset sekä myös Hopealeh-
don puistosta. Tutkitaan tarvitaanko ja jos niin millainen tulvapenger, jotta Kimmeltien
korttelin turvataan myös tulvaolosuhteissa. Kaava-alueen ulkopuolella olevia mahdolli-
sia hulevesiratkaisuja selvitetään.
- Tehdään tarkemmat suunnitelmat HOAS:n opiskelija-asuntorakennuksen kaupunki-
kuvallista massoittelusta kaavaehdotusta tarvittaessa muuttaen siten, että rakennus
sopii hyvin sen vaativaan sijaintiin suhteessa Tapiolan asuntoalueeseen.
- Tarkastelu, miten Kalevalantien ja Kehä I:n ratkaisuja voidaan keventää ja niiden
katu- ja tiealueita pienentää siten, että tavoitteena olevat kaupunkimaisuus sekä Ota-
niemen ja Tapiolan yhdistyminen kaupunkitilana toteutuu.

Kaavaehdotus nähtävillä.
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