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Alue 220209
Kivimies
Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksessa kehitetään Kivimiehen aluetta yhdistäen Otaniemi
ja Keilaniemi kaupunkirakenteessa. Luodaan edellytykset asuntojen sekä lähi-
ja aluepalvelujen lisäykselle nykyään työpaikka-, opetus- ja tutkimusalueena
painottuvaan Otaniemeen. Tavoitteena on noin 150 000 kerrosneliömetrin uu-
disrakentaminen, joka voi mahdollistaa noin 3 000 uuden asukkaan lisäyksen
sekä uusia työpaikkoja. Rakentaminen sovitetaan ympäristöönsä, kulttuuri-
historialliset arvot ja luontoarvot huomioiden. Lisäksi selvitetään säilytettä-
vien rakennusten uusiokäytön mahdollisuudet.

Kuva: Suunnittelualueen alustava viitteellinen, tarkentuva sijainti opaskarttapohjalla.

Kuva: Suunnittelualueen alustava viitteellinen, tarkentuva sijainti ortokartalla.

Asianumero 4522/10.02.03/2017
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LÄHTÖKOHDAT

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Otaniemen kaupungin-
osassa, rajautuen Kuusisaarentien siltaan, Karhusaa-
rentiehen, Tekniikantiehen, Vuorimiehentiehen, Ota-
niementiehen, Otaranta -katuun sekä Laajalahteen,
sisältäen osan merialuetta. Varsinaisen kaavanmuu-
toksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Alueen nykytilanne
Suunnittelualue on Otaniemen kampusalueen etelä-
osa, joka on valtakunnallisesti merkittävää kulttuu-
riympäristöä (RKY-alue). Suunnittelualueella on
1950–2000 -luvuilla rakennettuja toimisto-, opetus- ja
tutkimustiloja, jotka liittyvät muun muassa VTT:n ja
Aalto-yliopiston toimintaan. Nyt osa tiloista on arvioitu
toiminnallisesti vanhentuneiksi. Toimintojen siirryttyä
muualle rakennuksia on myös vajaakäytöllä. Otanie-
men kaupunginosa on alkujaan suunniteltu modernis-
tiseksi luonnehditulla, toimintoja alueellisesti toisis-
taan eriyttäneellä periaatteella.

Kivimiehen kaupunkikuvan solmukohtia ovat alueen
kulmat, ohjaamassa kampuksen keskiosiin saapu-
mista eri suunnista. Merkittävimmät ovat Otaniemen-
tien ja Vuorimiehentien risteys, Otaniementien ja
Lämpömiehenkujan risteys sekä Vuorimiehentien ja
Tekniikantien risteys. Kampusalueelle sisäänajo ei
erityisemmin korostu risteyksissä. Näkymälinjoja on
alueen sisällä suoria ja lyhyitä tielinjoja pitkin. Raken-
nukset ovat yleensä metsäisessä ja kallioisessa
maastossa irti katulinjasta, mutta uudemmat toimisto-
rakennukset Miestentien eteläpuolella muodostavat
yhtenäisempää ja korkeampaa reunaa kadun var-
ressa. Rakennukset on pääosin sijoitettu katujen
suuntaisiin koordinaatistoihin. Rakennusten ja kadun
väliin jää usein nurmikkoalueena etupihavyöhykkeet,
joiden takana ovat pysäköinti- ja huoltopihat. Siten
katutila ei yleensä rajaudu kovin selkeästi. Vuorimie-
hentie ja Tekniikantie ovat rajaamassa tiiviimmin ja
tunnistettavammin aluetta. Pysäköinti on järjestetty
pääosin laajoilla yhtenäisillä maantason paikoitusalu-
eilla, jotka huoltopihojen kanssa vievät kovina, vettä
läpäisemättöminä pintoina suuria osia korttelimaasta.
Kadunvarren pysäköinti on paikoin sallittu.

Rakennukset ovat useimmiten pitkänomaisia, joita on
laajennettu ja peruskorjattu ajan kuluessa vaihtelevan
kokoisilla ja muotoisilla halleilla ja lisäsiivillä. Kerros-
ten määrät vaihtelevat yhdestä seitsemään. Julkisivu-
jen materiaalit ja värit ovat pääosin harkitun yhtenäi-
siä ja osin tyypillisinä voi pitää puhtaaksimuurattuja
punatiiliseiniä, vaakasuuntaisia ikkunanauhoja, tum-
mia puuosia sekä punertavia tai ruskeita pelti- ja ku-
pariverhoiluja. Rationaalinen, käytännöllinen ja laadu-
kas, paikoin arkinen arkkitehtuuri on osin seurausta
kaavamääräyksistä.

Kivimiehen alue jää pääosin reunoiltaan harvan puus-
ton tai sitä reunustavien rakennusten sisälle piiloon.

Maisemakuva on vehreä ja havupuuvaltainen. Yhte-
näisiä metsiä ei juuri ole, silti maisemakuva paikoin
sulkeutuu ulospäin tiheikköineen. Rakennusten vä-
leissä on kapeina kaistaleina puistometsiä, hoitonur-
mia, hoitamattomia tai vähäisellä hoidolla olevia met-
siköitä sekä aluetta eri suuntiin läpäiseviä
liikenneväyliä (Kivimiehentie, Betonimiehenkuja, Me-
tallimiehenkuja ja Lämpömiehenkuja), jalankulku- ja
pyöräilyreittejä (esim. Tutkijanpolku) sekä maastoon
tallautuneita oikopolkuja. Viheralueita ei ole suunni-
teltu yhtenäisesti, joten niistä voi paikoin välittyä sat-
tumanvarainen vaikutelma. Tutkijanpolun pohjoispuo-
lella on muutamia avokallioalueita sekä
kallioleikkauksia ja maastopengerryksiä.

Otarannassa on kapea, avoin ja lehtipuuvaltainen
rantapuisto, joka lähellä Otaniementietä Kivimiehen-
rannassa muuttuu lehtomaiseksi. Rantaviivalle on
paikoin vaikea päästä ruovikkovyöhykkeen ja paikoin
viimeistelemättömien ja keskeneräisten maatäyttöjen
vuoksi. Rantaraitti on itsenäisenä kulkureittinään me-
ren tuntumassa vain rantapuistossa, pohjoiseen Re-
tuperä ja Otaranta -katujen risteyksestä. Sen sijaan
risteyksestä etelään rantaraitti on Otaranta -kadulla ja
siinä ranta on luonnontilainen ja vaikeakulkuinen.
Lehtipuukerrostumat estävät näkymiä alueelta ulos-
päin, toisaalta vaihtumisvyöhykkeenä lisäävät alueen
monimuotoisuutta. Otaniementien molemmin puolin
on laajalti alavaa tulvariskialuetta, alle +3 metriä me-
ren pinnasta.

Maanomistus
Kortteli 10014 on pääosin Senaatti-kiinteistöjen tai
Aalto-yliopiston omistuksessa. Kortteli 10035 on yksi-
tyisessä omistuksessa. Ympäröivät katualueet omis-
taa Espoon kaupunki. Senaatti omistaa myös meren-
rannan viheralueet ja osin vesialueet, paitsi
suunnittelualueen koillisosassa olevan vesialueen
418:876:1 omistavat kiinteistöt 1:844–1:864.

Kaavoitustilanne
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM
8.11.2006), 2. vaihemaakuntakaavassa ja (vahvis-
tettu YM 30.10.2014) tai 4. vaihemaakuntakaavassa
(24.5.2017) alue on osoitettu tiivistettäväksi taajama-
toimintojen alueeksi, joka tukeutuu kestävään liiken-
nejärjestelmään ja sitä on suunniteltava joukkoliiken-
teeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvana kyseisen
taajaman muuta aluetta tehokkaammin rakennetta-
vana alueena. Alue on kulttuuriympäristön tai maise-
man vaalimisen kannalta tärkeää aluetta, joka on val-
takunnallisesti merkittävä (RKY 2009).
Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä on kiinnitettävä
huomiota erityisesti alueen ominaispiirteisiin ja kult-
tuuriympäristöön, elinympäristön laatuun, ekologisen
verkoston toimivuuteen sekä lähivirkistysalueiden riit-
tävyyteen. Alueelle on merkitty seutuliikenteen rata
(metro), johon liittyy rakentamisrajoitus sekä viheryh-
teystarve, johon ei liity rakentamisrajoitusta. Aluetta
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sivuavat länsipuolella moottoriväylän ja sen liikenne-
tunnelin merkinnät.

Kuva: Ote yhdistetystä voimassa olevien Uudenmaan maakun-
takaavojen yhdistelmästä 2017 ja viitteellinen kaavarajaus ©
Uudenmaan liitto, Maanmittauslaitos.

Maakuntakaavan luonnoksessa Uusimaa-kaava
2050 (nähtävillä 8.10–9.11.2018) alue on osa valta-
kunnallisesti ja/tai maakunnallisesti merkittävää kult-
tuuriympäristöä "Otaniemen kampusalue sekä Ta-
piola" sekä taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä,
jota on kehitettävä tiiviinä asumisen, työpaikkojen ja
palveluiden alueena. Vyöhykkeen maankäyttöä tulee
tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuk-
siin ja asemanseutuihin tukeutuen sekä joukkoliiken-
teen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parantaen.
Vyöhykkeen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
tulee turvata riittävät virkistysmahdollisuudet sekä
paikallisen viherverkoston liittyminen maakuntakaa-
van virkistysalueverkostoon. Lisäksi alue on pääkau-
punkiseudun ydinvyöhykettä, jota on suunniteltava
joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutu-
vana muuta taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä
tehokkaammin rakennettavana alueena. Yhdyskunta-
rakennetta tiivistettäessä on kiinnitettävä huomiota
vyöhykkeen arvokkaisiin ominaispiirteisiin ja elinym-
päristön laatuun. Vyöhykkeen tiivistämisen vaikutuk-
set kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen, ekologi-
sen verkoston toimivuuteen sekä
virkistysmahdollisuuksiin tulee selvittää ja arvioida ta-
pauskohtaisesti. Alueella on myös metroyhteys, johon
liittyy MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus, seu-
dullisesti merkittävä tie sekä Tallinna-tunnelin vaihto-
ehtoinen ohjeellinen linjaus, jonka tarkka sijainti mää-
ritellään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Kuva: Ote Uudenmaan maakuntakaavan luonnoksesta Uusi-
maa-kaava 2050 ja viitteellinen kaavarajaus © Uudenmaan liitto,
Maanmittauslaitos.

Espoon eteläosien yleiskaavassa (kv 2008) alue on
julkisten palvelujen ja hallinnon alueena (PY) kehitet-
tävää aluetta sekä kaupunkikuvallisesti arvokasta alu-
etta, joka on kaupunkimaisema, jonka rakennus- ja
kulttuurihistoriallisia sekä kaupunkikuvaa on suojel-
tava. Suojelu ei koske yksittäisiä rakennuksia, vaan
kohdistuu alueen ominaispiirteiden vaalimiseen. Alu-
een kehittämisen on tapahduttava sen omista lähtö-
kohdista käsin ja alueen erityisarvojen ehdoin. Alueen
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asettaa erityi-
nen paino alueiden ominaisluonteen säilymiseen. Alu-
eella on merkinnät päätiestä, pääkadusta tai alueelli-
sesta kokoojakadusta sekä maanalaisesta raiteesta.

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta ja viitteellinen kaa-
varajaus..

Alueella ovat voimassa
· asemakaava 220704 (kv. 5.4.2004),
· asemakaava 220718 (kv. 25.5.2009),
· asemakaava 220700 (vahv. SM 9.12.1981),
· asemakaava 220822 (ksl. 30.9.2009),
· asemakaava 220200 (vahv. SM. 9.11.1978),
· asemakaava 220719 (kv. 19.1.2009)
· maanalainen asemakaava 920200

(kv 19.1.2009) ja
· maanalainen asemakaava 920100

(kv 19.1.2009).
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Ajantasa-asemakaavojen perusteella alue on
· opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevien ra-

kennusten korttelialue, jolla ympäristön
luonne säilytetään ja joka on varattu korkea-
koulun ja rakennuksia varten ja jolla myös tut-
kimustoimintaan liittyvä pienimuotoinen tuo-
tantotoiminta sallittu ja jossa laboratorioita ja
työhuoneita saadaan sijoittaa osaksi tai koko-
naan maanpinnan alapuolella olevaan tilaan
ja jossa uudisrakentamisen tulee sopeutua
olevaan korttelirakenteeseen siten, että kort-
telin perusrakenne ja tärkeät näkyrnat säily-
vät ja jossa uudisrakennusten tulee julkisivu-
materiaalin, muodon, värityksen ja jäsentelyn
suhteen olla sopusoinnussa olevien raken-
nusten kanssa (YO/s),

· liikerakennusten korttelialuetta, jossa raken-
nusten ensimmäinen kerros on rakennettava
rakennuksen muusta julkisivusta selvästi eri-
laisena ja rakennusten yllmmän kerroksen ala
saa olla enintään 1/2 edellisen kerroksen
alasta ja jossa korttelialueelle saadaan raken-
taa asuntoja kiinteistönhoidon kannalta välttä-
mätöntä henkilökuntaa varten, mutta tonttia
kohden enintään kaksi asuntoa (AL),

· liike- ja toimistorakennusten ja opetustoimin-
taa palvelevien rakennusten korttelialuetta.
Alueelle saa sijoitta myös ympäristövaikutuk-
siltaan vähäisiä tuotanto- ja tutkimustiloja
(K-1),

· luonnonpuistomaisesti istutettavaa puistoalu-
etta (PIY) ranta-alueen tuntumassa,

· venevalkama- ja pysäköimisaluetta (LVP) tai
· katualuetta.
· Kaava-alueella on nyt kaavassa määrättyä

enimmäiskerrosalaa yhteensä noin
161 000 k-m2.

Kortteli 10014 on pääosin yhtä tonttia ja
· siellä on kahdelletoista rakennusalalle an-

nettu suojelumääräys (sr), jonka mukaan
kyse on rakennustaiteellisesti ja historiallisesti
arvokkaasta rakennuksesta ja maankäyttö- ja
rakennuslain nojalla määrätään, että raken-
nusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sel-
laisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmele-
vat julkisivujen tai vesikaton historiallista
arvoa ja jos rakennus on aiemmin korjattu
sen alkuperäistä ulkoasua muuttamalla, tulee
korjaustyöt tehdä entistäen tai muulla raken-
nuksen sopeutuvalla tavalla (sr).

· Korttelissa 10014 on eräille rakennusaloille
annettu määräyksiä rakennuksen julkisivun
enimmäiskorkeudesta.

Otaniemen–Tapiolan metrotunnelin maanalaisessa
asemakaavassa (920200, kv 19.1.2009) on merkitty
metrotunnelin raiteen ylimpiä likimääräisiä korkeus-
asemia ja annettu määräys alueen osasta, johon saa
sijoittaa maanpintaan johtavan ilmanvaihtokuilun ja
hätäpoistumistien.

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta ja viitteellinen, tarkentuva
kaavarajaus.

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta, kaava-alueen länsiosa ja
viitteellinen, tarkentuva kaavarajaus

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta, kaava-alueen itäosa ja viit-
teellinen, tarkentuva kaavarajaus.
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Aloite ja perittävät maksut
Asemakaavan muutosta ovat 4.3.2019 ja 6.3.2019
hakeneet korttelin 10014 ja tilan 49-418-1-859 maan-
omistajat. Hakijat maksavat kaavamuutoksen laati-
miskustannukset (MRL 59 §).

Sopimukset
Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL
91b §). Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa tontti-
yksikkö.

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN?

Tavoitteet
Asemakaavan muutoksessa muutetaan käyttämättö-
mäksi jääneitä tai käytöstä poistuvia opetus- ja tutki-
muskortteita asuntorakentamista varten. Alueelle lisä-
tään liike- ja palvelutilaa osana Otaniemen–
Keilaniemen kokonaisuuden toiminnallisia tavoitteita.
Lisäksi Otarannan ja Otaniementien väliin suunnitel-
laan uusi merellinen alue, jossa on asuntoja, puistoa
sekä rantaraitin osa Keilaniemen ja Servinniemen vä-
lillä. Rakennukset ja niiden käyttötarkoitukset sekä
ympäristö pääosin säilytetään nykyisellään Vuorimie-
hentien ja Tutkijanpolun välisellä osalla korttelia sekä
Miestentien ja Karhusaarentien välissä.

Kaavamuutos lisää asuntorakentamista hyvän saavu-
tettavuuden alueella valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden ja MAL-ohjelman (2019 luonnos) mukai-
sesti. Tavoitteet koskevat muun muassa

· yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, jolla on
suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemi-
sen sekä yhdyskuntien toimivuuden ja talou-
dellisuuden kannalta. Se luo edellytyksiä kau-
pungin monikeskuksiselle aluerakenteelle
sekä alueiden tasapainoiselle kehittämiselle
ja elinvoiman lisäämiselle.

· vähähiilisiä ja resurssitehokkaita ratkaisuja,
jotka tukeutuvat ensisijaisesti nykyiseen ra-
kenteeseen, missä liikennejärjestelmillä on
keskeinen merkitys.

· sään ääri-ilmiöihin varautumista erityisesti tul-
variskialueella.

· melun, tärinän ja ilmanlaadun ympäristö- ja
terveyshaittojen ehkäisemistä.

· kulttuuriympäristön kestävää käyttöä. Raken-
netun ympäristön vajaakäyttö tai käytön
puute ovat suurimpia haasteita kulttuuriympä-
ristöjen arvojen säilyttämiselle. Rakennetun
ympäristön laadukkaalla kehittämisellä voi-
daan edistää kulttuuriympäristön monimuotoi-
suutta ja ajallista kerroksellisuutta. Niiden
merkitys alueiden identiteetille ja vahvuuksiin
perustuvalle elinkeinoelämälle sekä asukkai-
den viihtyisyydelle ovat voimistumassa muun
muassa kansainvälistymisen myötä.

· luonnon monimuotoisuutta, ekologisten yh-
teyksien säilymistä ja viherverkoston jatku-
vuutta.

· liikkumistarpeiden vähentämistä ja liikkumis-
tapoja, mitkä liittyvät eri kulkumuotojen käyt-
tömahdollisuuksiin ja liikenneinfrastruktuurin
tilantarpeeseen ja kokonaiskustannuksiin.
Esimerkiksi lähipalvelut ja työpaikkojen lähei-
syys vähentävät liikkumistarvetta.

Pääosa edellä mainituista tavoitteista liittyy keskei-
sesti ilmastovaikutusten hallintaan

Aiempaa tehokkaampi kaupunkirakentaminen on
myös ympäristön kannalta ja taloudellisesti kestävää.
Erilaisten toimintojen kytkeminen ja lomittaminen kes-
kenään luo edellytykset elävälle ja toimivalle kaupun-
ginosalle, koska työnteon ja vapaa-ajanvieton mah-
dollisuudet sekä palvelut voivat olla lähellä asukkaita.
Suunnittelussa sovitetaan uudisrakentaminen säilytet-
tävän rakentamisen kanssa, ympäristön ja sen arvo-
jen suhteen sekä selvitetään suojeltujen ja muiden
säilytettävien rakennusten uusiokäytön mahdollisuuk-
sia. Viheralueita osin säilytetään ja uudistetaan eheyt-
täen. Katutiloja tavoitellaan urbaaneiksi. Liikkumisrei-
tit korttelissa suunnitellaan selkeiksi ja
käyttäjäystävälliseksi erityisesti joukkoliikenteen pysä-
keille ja asemille sekä toisaalta houkuttelemaan viih-
tyisään oleskeluun kortteleissa. Kampus- ja kaupun-
kiympäristöä täydennetään luoden alueelle omaa,
naapurialueista poikkeavaa, selkeää identiteettiä.

Asemakaavasta järjestettiin 1.3.2019 aloitusvaiheen
viranomaisneuvottelu, jossa esille tuli seuraavaa:

· Maanomistajien ja kaupungin tavoitteet ovat
pitkälti yhteneväiset maankäytön tehostami-
sen, toiminnallisen monipuolistamisen ja asu-
misen lisäämisen osalta.

· Kivimiehen alue ja Otaniemi laajempana ko-
konaisuutena on nyt toiminnallisesti yksipuoli-
nen. Suunnitelmassa merkittävä uusi asuin-,
työpaikka- ja palvelutoimintojen alue on erit-
täin hyvin saavutettavissa kestävien liikkumis-
muotojen, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräi-
lyn kannalta. Siten sijainti tiivistämiselle
erinomainen.

· Otaniemessä tavoiteltavien kaavamuutosten
pohjaksi laaditaan kaavarunko, jolla hallitaan
parhaiten muutoksessa olevaa kokonaisuutta.
Toimintojen lisäksi tarkastelussa ovat mm.
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liikenne, virkistys, palvelut sekä suojelunäkö-
kohdat.

· Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleis-
kaavasta voidaan poiketa. Edellytyksenä ovat
riittävät selvitykset, joilla perustella esitettyjä
suunnitteluratkaisuja.

· Kivimiehen kaupunkisuunnittelussa on huomi-
oitava paitsi suojelutavoitteet, identiteetti,
mutta samalla myös kestävä alue- ja kaupun-
kirakenne sekä alueidenkäyttö. Rakennusten
ja tilojen vajaakäyttö on ongelmallista kulttuu-
riympäristöarvojen säilymiselle. Laadukkaalla
täydennysrakentamisella mahdollistetaan mo-
nimuotoinen ja ajallisesti kerrostunut kulttuu-
riympäristö. Sillä on merkitystä alueiden iden-
titeetille, elinkeinoelämän vahvistamiselle ja
viihtyisälle asumiselle.

· Kivimiehen suunnittelussa on huomioitava riit-
tävän laajasti ympäröivä liikenne, infrastruk-
tuuri ja muut verkostot.

Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat
Otaniemessä ja Keilaniemessä on vireillä useita
kaava- ja kehityshankkeita, jotka rajautuvat Kivimie-
hen alueeseen tai ovat sen tuntumassa, muun mu-
assa asemakaavan muutokset Keilaniemessä Valo-
keila (220830, ehdotus nähtävillä 12.11.–12.12.2018),
Otaniemessä Otaranta (220211, vireillä) ja Kemisti
(220608, oas nähtävillä  24.10.-21.11.2016). Alueella
on myös käynnissä eri vaiheissa useita liikenteen
hankkeita muun muassa Kehä I:n uudistushanke Ha-
galundintiellä sekä Raide-Jokeriin liittyvä katualuei-
den suunnittelu Otaniementiellä ja Karhusaarentiellä.

Kaavaan liittyvät päätökset
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hy-
väksyä 12.12.2018 asemakaavan muutoksen tavoit-
teiksi asemakaavoituksen pohjaksi: Kivimies, ase-
makaavan muutos, kaavan tavoitteet, alue 220209,
10. kaupunginosa Otaniemi:
1.1 Toiminnat ja mitoitus
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda edel-
lytykset asuntojen sekä lähi- ja aluepalvelujen lisäyk-
selle nykyiselle työpaikka-, opetus- ja tutkimuspainot-
teiselle alueelle Otaniemessä. Tavoitteena on noin
150 000 kerrosneliömetrin uudisrakentaminen, joka
voi luoda edellytykset noin 3000 asukkaan lisäykselle.
Tavoitteena on myös mahdollistaa työpaikkojen mää-
rän lisäys. Selvitetään säilytettävien rakennusten uu-
siokäytön mahdollisuudet.
1.2 Kaupunkikuva ja mittakaava
Tavoitteena on tiivistyvä, kestäviin kulkumuotoihin pe-
rustuva kaupunkirakenne. Suunnittelualueella on kes-
keinen sijainti hyvien joukkoliikenneyhteyksien var-
rella, joten tavoitellaan nykyistä tiiviimpää
kaupunkiympäristöä. Siten katutilat suunnitellaan ur-
baaneiksi ja jalankulkuympäristönä korkealaatuisiksi.
Avoimia ja näkyviä toimintoja, myös palvelu- ja liiketi-
loja sijoitetaan rakennusten alimpiin kerroksiin kadun
puolella sekä Otaniementien ja meren välisellä alu-
eella myös rannan puoleisiin tiloihin. Rakennusten on

muodostettava mahdollisimman tiivistä katutilaa ja ka-
tualueiden yhteyteen toreja ja aukioita. Otaniementien
ja Karhusaarentien on korostuttava pääkatuina ja nii-
den varsien rakentamisen on oltava korkeampaa.
Selvitetään mahdollisen korkean rakentamisen kau-
punkikuvalliset ja maisemalliset vaikutukset. Asema
arvokkaana kulttuuriympäristönä sekä alueellisena
kokonaisuutena otetaan huomioon sovittamalla uusi
rakentaminen nykyiseen ympäristöön.
1.3 Liikenne ja pysäköinti
Alueelle suunnitellaan korkeatasoista jalankulku- ja
pyöräily-ympäristöä. Kulkuyhteydet joukkoliikenteen
pysäkeille suunnitellaan selkeiksi. Suunnittelussa ko-
rostetaan alueelle sijoittuvien pyöräilyn laatureittien
ts. baanojen merkitystä. Alueen pää- ja kokoojakadut
on suunniteltava toimiviksi ajoneuvoliikenteen ja jouk-
koliikenteen kannalta. Kivimiehen eteläosassa tavoit-
teena ovat rakenteelliset pysäköintiratkaisut (kallio-
luolat, kellarit, maanalaiset tilat, pihakansien alaiset
tilat, pysäköintilaitokset) sekä kadunvarsipysäköinti.
Tutkijanpolun pohjoispuolella nykyisten maantason
pysäköintiratkaisujen kehittämisen tarve selvitetään,
hakien ratkaisuja, joilla voidaan parantaa pysäköinti-
paikkojen käyttöastetta.
1.4 Viheralueet
Viheralueiden suunnittelussa huomioidaan kulttuuri-
historialliset arvot, luontoarvot sekä asukkaiden tar-
peet (esim. leikkipuisto). Viheralueiden määrä ja pal-
velut mitoitetaan siten, että ne palvelevat alueelle
tulevaa asukasmäärää. Ranta-alueelle suunnitellaan
viihtyisä ja vehreä Rantaraitti Otaniemestä Keilanie-
meen. Varmistetaan liito-oravayhteyden toimivuus
alueen halki Servinniemestä Tapiolaan. Kaavasuun-
nittelussa käytetään viherkerroinmenetelmää tai vas-
taavaa ekologista suunnittelutyökalua.
Kaavan tavoitteet sisältävät lisäksi kaupunkikuvaan,
toiminnallisuuteen, käyttötarkoituksiin, vaiheittain ra-
kentamiseen, ympäristöön sovittamiseen, korkeaan
rakentamiseen, pysäköintiratkaisuihin, viheralueiden
verkostoon, luontoarvoihin, virkistykseen, liikkumi-
seen, palveluihin, katuverkkoon, julkiseen liikentee-
seen, katutilaan, rantaraittiin ja merenrannan viher-
alueeseen liittyviä määritelmiä.

Aiemmat kaavoitukseen liittyvät päätökset
Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailuky-
kyjaostolla on useita Kivimiehen alueen kehittämistä
koskevia päätöksiä:

· Se hyväksyi 16.4.2018 alueen kehittämistä
koskevat tavoitteet ja teesit Keilaniemen alu-
eelle ja Otaniemen eteläosan kortteleihin,

· antoi 30.4.2018 suunnittelukehotuksen kau-
punkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunki-
suunnittelukeskukselle käynnistää viipymättä
toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset Ota-
niemen Kivimies-korttelin eteläosan ja Kivi-
miehenrannan alueen toteuttamisen käynnis-
tämiselle Aalto-yliopiston ja Senaatti-
kiinteistöjen esittämien yleisten tavoitteiden
pohjalta) sekä
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· teki 11.2.2019 suunnitteluvarauspäätöksen
Keilaniemen maanalaiselle, noin 2000 auton
pysäköintilaitokselle.

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailuky-
kyjaoston 16.4.2018 hyväksymissä Keilaniemen
alueen ja Otaniemen eteläosien kortteleiden kehit-
tämisen tavoitteissa ja teeseissä todetaan alueen
kehittyminen kansainvälisesti ja kansallisesti merkittä-
väksi, eläväksi ja viihtyisäksi yritysten, tutkimuksen ja
monipuolisen innovaatiotoiminnan kasvualustaksi,
joka elää tiiviissä vuorovaikutuksessa Aalto-yliopiston
kanssa ja jossa asutaan ja eletään ja jonka erityispiir-
teinä ovat erinomaiset paikalliset ja kansainväliset
joukkoliikenneyhteydet sekä alati vilkas rantaraitti. Tä-
män jatkuvan kehittämisprosessin tueksi ja ohjeeksi
seuraavassa on tiivistetty Keilaniemen alueen kehittä-
misen tavoitteet kahdeksitoista teesiksi:

· Teesi 1
Keilaniemen aluetta kehitetään monipuoli-
sena kansainvälisenä yritys-, tutkimus- ja in-
novaatioalueena, joka elää ja kehittyy tiiviissä
vuorovaikutuksessa Aalto-yliopiston kanssa.

· Teesi 2
Keilaniemen alueesta kehitetään monipuoli-
nen kaupunginosa, joka toimii kestävän kehi-
tyksen referenssialueena siten, että toiminnot
ja käyttäjäryhmät sekoittuvat ja toimivat te-
hokkaassa vuorovaikutuksessa. Tätä ediste-
tään kytkemällä tiloja toisiinsa. Kaiken toteut-
tamisessa otetaan huomioon eri vuodenajat.

· Teesi 3
Keilaniemen alueelle toteutetaan monipuoli-
set seudulliset, valtakunnantasoiset ja kan-
sainväliset joukkoliikenneyhteydet. Tallinna-
tunnelin jatkosuunnittelussa varaudutaan Kei-
laniemen kautta kulkevaan vaihtoehtoon, joka
nopeuttaisi olennaisesti myös Helsinki-Van-
taan lentokenttäyhteyttä. Henkilöautoliiken-
teen tarpeet otetaan huomioon. Myös tiede-
raitiotieyhteyteen varaudutaan.

· Teesi 4
Keilaniemen alueelle toteutetaan vetovoimai-
sia ja monipuolisia asuntoja merelliseen ja vi-
rikkeelliseen ympäristöön.

· Teesi 5
Keilaniemen alueelle luodaan edellytykset
monipuolisten palvelujen kehittymiselle. Mer-
kittävämmät kaupalliset sekä hyvinvointi- ja
kulttuuripalvelut löytyvät Tapiolasta.

· Teesi 6
Keilaniemen alueen rantavyöhykettä kehite-
tään aktiiviseksi ja kaikkina vuodenaikoina
eläväksi rantaraitiksi, jossa on tarjolla moni-
puoliset palvelut. Otaniemen ja Keilaniemen
rannassa kulkeva rantaraitti yhdistetään kul-
kemaan Lehtisaaren sillan ali ja tavoitellaan
rantaraitin kulkemista rannassa myös Keila-
niemen kärjessä.

· Teesi 7
Keilaniemen metroaseman ja Raide-Jokerin
päätepysäkin ja Kivimiehenrannan pysäkin

ympäristöt toteutetaan leimallisesti elävänä ja
eri vuodenajat huomioon ottavana kaupun-
kina, jota dominoivat kadulle aukeavat palve-
lut ja viihtyisät ulkotilat jalankulkijoille ja pyö-
räilijöille. Myös esteettömyys tulee alueella
ottaa huomioon.

· Teesi 8
Keilaniemen tunnelin päälle tuleva puisto liit-
tää Tapiolan Itärannan alueen luontevasti
Keilaniemeen.

· Teesi 9
Keilaniemi-Otaniemi alueella korostetaan kä-
velyn ja pyöräilyn kattavia yhteyksiä. Raide-
Jokerin päätepysäkiltä ja Keilaniemen metro-
asemalta toteutetaan korkeatasoiset ja sel-
keät kevyen liikenteen reitit Karhusaarentien
ali Otaniemeen ja edelleen Otaniemen kes-
kustaan.

· Teesi 10
Keilarannanpuiston edustalle toteutetaan
luontevan laajuinen ja Keilaniemen kokonais-
hahmoa rikastuttava meritäyttöalue, johon
suunnitellaan monipuolisia toimintoja ja myös
asumista sekä kehitetään elävää rantaraittia,
joka yhdessä entisen Fortumin kiinteistön uu-
sien ratkaisujen ja Ilmarisen/Hartelan hank-
keen sekä uusien rakentamishankkeiden
kanssa muodostaa Keilaniemeen ympäri vuo-
den aktiivisen sekä palveluja ja merellistä
kaupunkiluontoa ja luontoarvoja korostavan
rantavyöhykkeen. Meritäyttöalueen laajuu-
desta on tarpeen laatia useita vaihtoehtoisia
suunnitelmia.

· Teesi 11
Karhusaarentiestä Otaniemen ja Keilaniemen
välissä rakennetaan kaupunkimainen tiivis ja
vihreä katu, joka yhdistää Otaniemen ja Kei-
laniemen alueita.

· Teesi 12
Entiselle raja- ja merivartiokoulun tontille,
vanhalle GTK:n tontille, Betonimiehenkuja 2-
5:n tontille sekä Kivimiehenrannan alueelle
toteutetaan tiivistä ja kaupunkimaista asu-
mista, jossa alimmissa kerroksissa on tiloja
palveluille ja startup-yritystoiminnalle. Kortteli-
rakenteen tulee olla avoin niin, että se liittää
Keilaniemen ja Otaniemen alueet luontevasti
toisiinsa. Kivimiehenrannasta toteutetaan ak-
tiivinen osa julkista rantaraittia. Kivimiehen-
rannan Raide-Jokerin pysäkin ympäristöstä
rakennetaan mielenkiintoinen sisääntulo Ota-
niemeen.

Suunnitelman kuvaus
Alustavien suunnitelmien perusteella uuden kerros-
alan määräksi tavoitellaan noin 150 000 k-m2 kortte-
liin 10014 sekä muodostettaviin uusiin kortteleihin
rannan puolella. Säilytettävää rakentamista kaava-
alueella on yhteensä noin 120 000 k-m2. Uudisraken-
netaan pääosin asumista varten ja lisätään tarvittavat
lähi- ja aluepalvelut. Pysäköinti toteutetaan pääosin
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rakenteellisina ratkaisuina, kallioluoliin, pihakansien
alaisiin tiloihin, kellareihin, pysäköintilaitoksiin ja katu-
jen varsille. Suunnitellaan elävää, viihtyisää sekä mo-
nen erilaisen ja yhtäaikaisen toiminnan kaupunkiym-
päristöä. Varmistetaan mahdollisuudet kaikille
liikkumistavoille, kävelyetäisyydellä kahdelle nykyi-
selle metroasemalle sekä useille suunniteltaville pika-
raitiotiepysäkeille. Kadut perustuvat pääosin nykyisiin
linjauksiin ja tasauksiin. Katutilat suunnitellaan mah-
dollisimman tiiviiksi, urbaaniksi ja korkealaatuiseksi
ympäristöksi myös jalankulun ja pyöräilyn kannalta.
Nykyinen kortteli 10014 jaetaan uusilla katu- ja viher-
alueilla jäsennöityihin muodostettaviin kortteleihin. Vi-
heralueiden määrä ja palvelut mitoitetaan palvele-
maan vähintään alueelle tulevaa asukasmäärää.
Suunnitellaan yleinen, kiinnostava ja toiminnallinen
merenrantapuisto ja siihen osa rantaraittia Otaniemen
ja Keilaniemen välille. Otaniementien itäpuolinen uu-
disrakentaminen ja viheralue suunnitellaan osin meri-
täytön kohdalle. Palvelu- ja liiketiloja on sijoitettava
rakennuksiin maantasoon katujen puolelle sekä Ota-
niementien ja Laajalahden välisellä alueella myös
merenrannan puoleisiin tiloihin. Alueelle suunnitellaan
osa Otaniemen ja Keilaniemen viherverkkoa, joka
osaltaan tukee myös palveluja ja liikkumista. Luonto-
ja suojeluarvot huomioidaan suunnittelussa ja uudis-
rakentaminen sovitetaan ympäristöön. Liikennesuun-
nittelussa huomioidaan muun muassa asukas- ja työ-
paikkamäärien kasvu ja joukkoliikennejärjestelmät.

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

Suunnittelun toteuttaminen
Asemakaavanmuutoksesta laaditaan viitesuunni-
telma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaava-
kartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa.

Vaikutusten arviointi
Viitesuunnitelmien pohjalta kaavoituksen yhteydessä
arvioidaan asemakaavan muutoksen merkittävimmät
vaikutukset. Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia
yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön,
liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, luon-
toon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdys-
kuntatalouteen. Tärkeimmät vaikutukset esitetään
kaavaselostuksessa. Vaikutusalueena ovat suunnitte-
lualue ja sen ympäristö. Vaikutusarvioinnissa hyödyn-
netään aikaisempia alueen kaavoituksen yhteydessä
tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisäselvityk-
siä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetel-
min. Olemassa olevia selvityksiä ovat mm.:

· Espoon kaupunkisuunnittelukeskus: Kivimie-
hen alue, asemakaavan muutoksen lähtötie-
dot (2018)

· Ark-byroo: Kulttuuriympäristöselvitys Kivimie-
hen alue (2017)

· Ark-byroo: Rakennushistoriaselvitys Geolo-
gian tutkimuskeskus GTK (2017)

· Ark-byroo: Rakennushistoriaselvitys Metalli-
miehenkuja 6–8 (2017)

· Ark-byroo: Rakennushistoriaselvitys Kivimie-
hentie 2 (2017)

· Arkkitehdit NRT: Rakennushistoriallinen selvi-
tys Lämpömiehenkuja 3 (2017)

· A-Konsultit Oy: Otaniemen kaupunkikuvahis-
toriallinen tarkastelu (2008)

· Otaniemen jatkosuunnittelun tavoitteet (ksl
20.5.2015)

· Senaatti ja ACRE: Otaniemen kokonaisuu-
teen liittyvät maankäytön ja liikenteen tavoit-
teet - Otaniemen kokokuva -raportti (2014, ksl
23.4.2014)

· Museovirasto: Valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt RKY, Otanie-
men kampusalue. Valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden tarkoittama kulttuuriympä-
ristön inventointi (1.1.2010)

· Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Pöyry
Oy: Keilaniemen, Hagalundinkallion ja Maa-
rinsolmun asemakaavojen ympäristövaikutus-
selvitys (2011)

· Strafica Oy: Pyöräilykaupungin kehittäminen
Espoon metroasemien ympäristössä, Ota-
niemi ja Keilaniemi (2012)

· Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, HSL,
Liikennevirasto, Uudenmaan ELY-keskus,
WSP Oy ja Ramboll Oy: Raide-Jokerin han-
kesuunnitelma” (2016), ”Raide-Jokerin han-
kesuunnitelman kustannusarviot ja suunnitel-
mat” (2015)

· Raidejokeri, hankesuunnitelma Keilaniemen
pysäkki (31.1.2017)

· Raidejokeri, katusuunnitelma Karhusaarentie
(luonnos 8.10.2018)

· Raidejokeri, hankesuunnitelma Otarannan
pysäkki (31.1.2017)

· Raidejokeri, katusuunnitelma Otaniementie
(luonnos 8.10.2018)

· Raidejokeri, katusuunnitelma Otaniementien
aukiot (luonnos 8.10.2018)

· Espoon kaupunki ja Strafica Oy: Espoon rai-
deliikennevisio 2011

· Tiederatikan vaikutusalueen maankäytön ke-
hittämisperiaatteet (Helsingin yleiskaavan sel-
vitys, 2013)

· SITO Oy: Kivimiehenranta, pohjarakennus,
Senaatti-kiinteistöt, pohjatutkimuksen piirus-
tukset (2018)

· SITO Oy: Raide-Jokeri, Natura-arvio hank-
keen vaikutuksista Laajalahden Natura 2000-
alueeseen (2016)

· SLA Architects Ltd: Otaniemi City Of Growth,
Conceptual Landscape Plan For Otaniemi
(2018)

· Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Meeri
Tolonen: Keilaniemi visio (2017)
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· Espoon kaupunkisuunnittelukeskus: Kemisti,
asemakaavan muutos, alue 220608, osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma (2016)

· Espoon kaupunkisuunnittelukeskus: Valo-
keila, asemakaavan muutos, alue 220830,
kaavakartta, määräykset, osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma ja viitesuunnitelmat (2016)

· Espoon kaupunkisuunnittelukeskus: Hagalun-
dinkallio, asemakaavan muutos, alue 221300,
kaupunginhallituksen pöytäkirja 18.1.2016

· Espoon kaupunkisuunnittelukeskus: Keilanie-
menranta, asemakaavan muutos, alue
220833, kaavakartta, määräykset, osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma, viitesuunnitelmat
sekä liiteaineisto (2019)

· Espoon kaupunkisuunnittelukeskus: Otakaari,
asemakaavan muutos, alue 220505, osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma (2019)

· Espoon kaupunkisuunnittelukeskus: Itäranta,
asemakaavan muutos, alue 211700, osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma sekä liiteaineis-
tot (2018)

· Espoon kaupunkisuunnittelukeskus: Servin-
niemi, asemakaavan muutos, alue 220408,
kaavakartta, määräykset, selostus, havainne-
kuvat ja viitesuunnitelmat (2018)

· Espoon kaupunkisuunnittelukeskus: Ota-
ranta, asemakaavan muutos, alue 220211,
vanha osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(2009)

· Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy:
Keilaniemi–Lähiympäristö- ja korttelisuunni-
telma (2011)

· Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy:
Tapiola–Maisema- ja kaupunkirakenne
(2017)

· Arkkitehdit NRT: Otaniemen Kivimiehenran-
nan arkkitehtuurikilpailuehdotus (2007)

· Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen: Espoo,
Keilaniemi, alueen mikroilmasto ja sen vaiku-
tus kaavoitukseen (2009)

· Maisemasuunnittelu Hemgård: Aalto-yliopis-
ton Teknillinen korkeakoulu Otaniemi, päära-
kennuksen ympäristön maisemahistoriallinen
selvitys (2011)

· Colliers International Finland Oy: Lausunto
Keilaniemenranta-hankkeen kaupallisista vai-
kutuksista (2018)

· Realprojekti Oy: Kaupallisten vaikutusten ar-
viointi - Keilaniemen Fortum-torni asunnoiksi
ja palveluiksi (2014)

· Ramboll: Otaniemen päivittäistavarakaupan
sijainti ja mitoitus (2017)

· Espoon korkean rakentamisen periaatteet
2013

· Espoon kaupunki ja Strafica: Kehä I:n kehittä-
minen Tapiolassa, liikenneselvitys (luonnos,
2018)

· Ympäristötutkimus Yrjölä: Espoon Otaniemen
alueen luontoselvitys (2014)

· SITO: Otaranta–Servinniemi asemakaavan
muutos. Laajalahden lintuveden Natura-arvi-
ointi (2014)

· Faunatica: Otaniemen liito-oravaselvitysra-
portti (2018)

· Faunatica Oy: Espoon Otaniemen Servinnie-
men liito-oravaselvitys vuonna 2017 (2017)

· Luontotieto Keiron Oy: Lepakkoselvitys
(2014)

· Luontotieto Keiron Oy: Lepakkovaikutusten
arviointi (2014)

· Ympäristösuunnittelu Enviro Oy: Espoon Kivi-
miehenrannan–Otarannan–Servinniemen alu-
een luontoselvitys (2013)

· Ympäristösuunnittelu Enviro Oy: Luontoselvi-
tys Raide-Jokerin Espoon osuutta varten
(2015)

· Alleco Marine Biological And Limnological
Consultants: Meriuposkuoriaisen esiintymi-
nen Otaniemessä (2012)
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OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Osalliset
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat,
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi vi-
ranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö
järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvot-
teluin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §)
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis-
ja arviointisuunnitelman laatimisella.  Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksenperiaatteet ja
tavat.

Mielipiteet (MRA 30 §)
Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.4.–
20.5.2019. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää
20.5.2019 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kau-
pungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAU-
PUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@es-
poo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11,
kauppakeskus Entresse. Kaavan nimi, alue- ja asi-
anumero (Kivimies, 220209, 4522/10.02.03/2017)
on mainittava.
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään Ur-
ban Mill co-working-tilan aulassa (Betonimiehen-
kuja 3E, 02150 Espoo) 2.5.2019 kello 17–19.
Suunnittelijat ovat paikalla kello 17.00 alkaen.

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §)
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on,
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa
syksyllä 2019. Kaavaehdotus on tämän jälkeen julki-
sesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdol-
lisuus jättää muistutus. Muistutus tulee toimittaa kir-
jallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla
ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyyde-
tään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.

Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin vastineet
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il-
moittaneelle allekirjoittajalle.  Jos kaavaehdotukseen
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen
nähtäville (MRA 32 §).

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §)
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymi-
sestä päättää kaupunginvaltuusto. Hyväksymis-
päätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-
oikeuteen.

Tiedottaminen
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla
www.espoo.fi/kaavakuulutukset.

Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja sen nähtävilläolon aikana mahdollisesti
pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös
kaupungin ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvud-
stadsbladetissa.

Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä.

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin verkkosivuilla www.espoo.fi/kaavakuulutukset ja
niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan
nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa.  (MRL 67 §, MRA 94 §).

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivus-
tolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineis-
toon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi)
ja Espoon asiointipisteissä.

Lisätietoja
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan:
Petteri Erling, arkkitehti, p.+35843 8253 629
Minna-Maija Sillanpää (maisemasuunnittelu),
p.+35840 6427 847
Olli Koivula (liikennesuunnittelu), p.+35846 8773 003
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi

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

Päiväys ja allekirjoitus

Espoossa, 15.03.2019

_________________________________________
Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet suunnitelmat ja selvitykset:

- Viitesuunnitelma. A-Konsultit Oy. 16.5.2016.
- Viitesuunnitelma. Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. 5.5.2017.
- Viitesuunnitelma. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy. 12.1.2017.
- Viitesuunnitelma. Huttunen–Lipasti Arkkitehdit Oy. 11.5.2016.
- Viitesuunnitelma. SARC Arkkitehtitoimisto Oy. 30.5.2017.
- Luontoselvitys. Espoon Otaniemen liito-oravaselvitys vuonna 2018. Faunatica Oy. 18.4.2018.
- Luontoselvitys: Otaniemi lepakkoselvitys 2014, karttaliite 2. Luontotieto Keiron Oy. 31.10.2014
- Luontoselvitys: Meriupokaskuoriaisen esiintyminen Otaniemessä 2012. Alleco Marine Biological And Limnologi-

cal Consultants Oy Ltd. 5.12.2012
- Kulttuuriympäristöselvitys: Kivimiehen alue. Ark-byroo Oy. 22.9.2017

Viitesuunnitelman havainnekuva Kivimiehen viitesuunnitelmien kokonaisuudesta (Senaatti, Aalto-yliopisto, A-konsultit, Anttinen Oiva Ark-
kitehdit Oy, Huttunen–Lipasti Arkkitehdit Oy, SARC Arkkitehtitoimisto Oy ja Tietoa Oy. –Osa kuvassa esitetystä maankäytöstä ja liikenne-
ratkaisuista ei ole osa Kivimiehen asemakaavan muutosta.)
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Viitesuunnitelman havainnekuva: Ilmakuva Otaniementien länsipuolen tontista. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

Viitesuunnitelman havainnekuva: Katunäkymä Otaniementieltä pohjoiseen. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy
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Viitesuunnitelman havainnekuva: Ilmakuva kohti Karhusaarentien ja Otaniementien liittymän tuntumassa olevaa asumisen ja kaupan ra-
kennusta. A-Konsultit Oy

Viitesuunnitelman havainnekuva: Ilmakuva kohti Karhusaarentien ja Otaniementien liittymän tuntumassa olevaa asumisen ja kaupan ra-
kennusta. A-Konsultit Oy
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Viitesuunnitelman havainnekuva: Pystyleikkaus Karhusaarentien ja Otaniementien liittymän tuntumassa olevasta asumisen ja kaupan
rakennuksesta. A-Konsultit Oy

Viitesuunnitelman havainnekuva: Kivimiehenrannan kortteli. Ilmakuva idästä. Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
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Viitesuunnitelman havainnekuva: Kivimiehenrannan alustava asemapiirros. Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Viitesuunnitelman havainnekuva: Näkymä Karhusaarentietä pitkin länsiluoteeseen kohti Kivimiehenrannan korttelia. Anttinen Oiva Arkki-
tehdit Oy
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Viitesuunnitelman havainnekuva: Näkymä Miestentieltä pohjoiseen Geologian tutkimuslaitoksen tontille. Huttunen–Lipasti Arkkitehdit Oy

Viitesuunnitelman havainnekuva: Ilmakuva Geologian tutkimuslaitoksen tontille. Huttunen–Lipasti Arkkitehdit Oy
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Viitesuunnitelman havainnekuva: Ilmakuva Raja- ja merivartiokoulun tontista. SARC Arkkitehdit Oy

Viitesuunnitelman havainnekuva: Raja- ja merivartiokoulun tontin alustava asemapiirros. SARC Arkkitehdit Oy
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Luontoselvitys: Espoon Otaniemen liito-oravaselvitys vuonna 2018, s. 2. Faunatica Oy
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Luontoselvitys: Otaniemi lepakkoselvitys 2014, karttaliite 2. Luontotieto Keiron Oy
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Luontoselvitys: Meriuposkuoriaisen esiintyminen Otaniemessä (2012), s. 4. ja s. 7. Alleco Marine Biological And Limnological Consultants
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Kulttuuriympäristöselvitys: Kivimiehen alue (2017), s. 8. Ark-byroo Oy



Kaavanimi asemakaavan muutos, alue 220209
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

s. 22 / 23

Kulttuuriympäristöselvitys: Kivimiehen alue (2017), s. 10. Ark-byroo Oy
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Kulttuuriympäristöselvitys: Kivimiehen alue (2017), s. 94, yhteenveto. Ark-byroo Oy


