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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Keilaniemi 

Asemakaavan muutos 

Keilaniementien varteen, metroaseman ja rakentuvan pikaraitiotien varrelle suunnitel-
laan korkean rakentamisen kohdetta, joka sisältää liike-, asuin- ja toimistotiloja. Voi-
massa olevan asemakaavan mukainen tontti ei ole toteutunut. Asemakaavaa muute-
taan mahdollistamaan asuintornin sijaan entistä monipuolisempi rakentaminen tuke-
maan alueen kehittymistä eläväksi tiiviin ja korkean rakentamisen kokonaisuudeksi. 
Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota kävely- ja oleskeluympäristöön lisää-
mällä julkisiin tiloihin aukeavia liike- ja palvelutiloja sekä kehittämällä yhteyksiä puis-
tokannen ja katotason välillä. 

 

Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 
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Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
 

Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Keilaniemessä, Otaniemen kaupunginosassa, Keilaniemen-
tien varrella. Suunnittelu koskee korttelin 10065 tonttia 9 sekä sen lähiympäristöä. 

Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Alue on osa Keilaniemen kehittyvää asuin- ja työpaikka-aluetta. Suunnittelualue liittyy 
Keilaniemen puiston kansirakenteeseen sekä Keilaniementiehen. Välittömässä lähei-
syydessä on Keilaniemen metroaseman sisäänkäynti. Rakenteilla oleva pikaraitiotie 
ulottuu alueen vierelle, Keilaportti-kadun toiselle puolelle.  

Maanomistus 

Suunnittelualue on Espoon kaupungin omistuksessa. Ympärillä on sekä yksityisiä 
että kaupungin maita sekä valtion omistamaa liikennealuetta. 
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Kaavoitustilanne 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) ja vaiheittain uudistuvan 
maakuntakaavan yhdistelmässä alue on osoitettu Taajamatoimintojen alueeksi (rus-
kea täyttö) sekä Tiviistettäväksi alueeksi (ruskea ruudukko). Suunnittelualueen välit-
tömään lähiympäristöön on osoitettu myös Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö (turkoosi pystyviivoitus alueella Tapiola-Otaniemi), Viheryhteys-
tarve (vihreä katkoviiva) sekä Liikennetunneli, Moottoriväylä ym. läheisiin moottorilii-
kenteenväyliin ja metroon liittyviä merkintöjä. 

 

Kuva: Ote Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä. 
 

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu Työpaikka-alueeksi (TP) sekä osoi-
tettu ruudutettuna Kehitettäväksi alueeksi. Suunnittelualueen äärelle on osoitettu 
Maanalainen raide asemineen (metro), Kaksiajoratainen päätie tai pääkatu (punainen 
kaksoisviiva), Virkistysyhteyksiä (palloviiva), Päävoimansiirtolinja sekä Satama-alue 
(LS). 

 

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
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Alueella on voimassa asemakaava Keilaniemi, alue 220823 (hyväksytty valtuustossa 
21.5.2012). Kortteli 10065 on siinä osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Suun-
nittelualueelle (tontti 9) on osoitettu tornitalo enintään kerrosluvulla XXXVI ja raken-
nusoikeutta yhteensä 18000 kerrosneliömetriä. 

 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 
 

Aloite ja perittävät maksut 

Kaavoituspyyntö on tullut 26.6.2020 NCC Property Development Oy:ltä. Hakija mak-
saa asemakaavan muutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 

Kaavahankkeeseen ei liity maankäyttösopimusta (MRL 91 b §), sillä maapohja on 
kaupungin omistuksessa. 
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Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Keilaniementien varteen tavoitellaan metroasemaan ja pikaraitiotiehen kytkeytyvää 
monipuolista, nykyaikaista ja elävää kaupunkitilaa, joka yhdistelee toiminnallisesti 
työpaikkoja, palveluita ja asumista. Alueen suunnittelussa tavoitellaan jalankulkuym-
päristön kehittämistä siten, että edistetään palveluiden syntymistä, kävely-yhteyksiä 
katu- ja kansitasojen välillä sekä julkisen tilan viihtyisyyttä. 

Suunnittelualueelle tavoitellaan maamerkkirakennusta, joka sopeutuu osaksi Keila-
niemen korkean rakentamisen alueen muodostamaa maisemaan. Rakennuksen 
suunnittelussa tavoitellaan luontevaa kytkeytymistä katutilaan sekä Keilaniemenpuis-
ton kansitasoon näihin avautuvilla palvelu- ja liiketiloilla. Tavoiteltu rakennustyyppi on 
korkea hybridirakennus, jonka alimmilla tasoilla on palveluita, keskikerroksissa toimis-
totiloja ja ylimpänä asuinkerroksia. Rakennuksen ja sen eri kerrostasoille sijoittuvien 
toimintojen suunnittelua täsmennetään asemakaavaprosessin aikana. 

Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 

Espoon kaupunginhallituksen kilpailukyky- ja elinkeinojaos myönsi alueelle suunnitte-
luvarauksen 2.12.2019 sekä jatkoi sitä 30.11.2020. 

Pysäköintitilat toteutetaan nykyisten voimassa olevien asemakaavojen mukaisesti 
maanalaisina tiloina (kannen alle) korttelin 10065 yhteyteen. Tarvittava lisäys pysä-
köintipaikkojen määrään saavutetaan lähelle toteutuvan Keilaniemen maanalaisen 
keskuspysäköintiluolan valmistumisen myötä. 

Suunnitelman kuvaus 

Keilaniemi on Espoon ja koko Suomen merkittävimpiä työpaikka-alueita. Metroase-
man ja rakenteilla olevan pikaraitiotien myötä alue on entistä paremmin saavutetta-
vissa. Keilaniemeä kehitetään monipuoliseksi työpaikka- ja asuinalueeksi, jolle sijoit-
tuu myös palveluita alueen asukkaiden, alueella työskentelevien sekä paikalla vierai-
levien tarpeisiin. 

Tälle asemakaava-alueelle suunnitellaan nykyisen toteutumattoman asemakaavan 
mukaisen asuintornin sijaan monipuolisempaa toimisto- ja asuinrakentamisen sekä 
liiketilojen yhdistelmää ns. hybridirakennukseen. 

Asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan suunnitte-
lun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 
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Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat ensisijaisesti kortteli 10065 ja sen lähiympäristö. Korkean ra-
kentamisen maisemallinen vaikutus ulottuu laajalle alueelle. Kaikilta osin (esimerkiksi 
työllistävät vaikutukset ja vaikutukset asuntomarkkinoihin) vaikutusalueen täsmällinen 
määrittely ei ole mahdollista. 

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan 
muutoksen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskun-
tarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämi-
seen, luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. 

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa 
tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 

 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Osalliset 

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallinta-
oikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 
lisäksi viranomaiset. 

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 

Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi-
sella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys osallisten 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vai-
kutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 
tavat. 

 

Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §) 

Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluai-
neistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukä-
teen. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto  on nähtävillä 
21.12.2020 – 25.1.2021. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 25.1.2021 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 
PL 1,  
02070 ESPOON KAUPUNKI 

tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 

Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Keilaniemi, 220838). 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 
muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnassa keväällä 2021. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 
nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. 
Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa 
kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-
tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lau-
sunnot viranomaisilta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistu-
tukset ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen kaupungin vastineet lähetetään kunkin muistu-
tuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotuk-
seen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 

Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa 
lausunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 
ilman lautakunnan käsittelyä. 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 
Kaavan hyväksymisestä päättää valtuusto. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista ilmoitetaan kau-
pungin verkkosivuilla.  

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
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Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja sen nähtävilläolon 
aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös kaupungin 
ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 

Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomistajia sekä asukasyh-
distyksiä ja asukasfoorumia. 

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja niille, jotka 
ovat hyväksymispäätöksen kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja sa-
malla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §). 

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolta. Aineistoon voi tutustua 
myös teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Ota-
niemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

 

Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Antti Uusitupa, puh. 043 825 2869 

Jenny Asanti, maisemasuunnittelu, puh. 043 824 4837 

Olli Koivula, liikennesuunnittelu, puh. 046 877 3003 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

 

Lyhenteet: 

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

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 7.12.2020 

____________________________________ 

Torsti Hokkanen 
kaupunkisuunnittelujohtaja 

 

http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi
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Kuvia valmisteluaineistosta 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat oheiset alustavat suunnitelmat, jotka on laatinut Arkki-
tehtitoimisto Sarc Oy. 
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Suunnitelman (keskimmäinen kuva) vaikutusta maisemaan on tutkittu vertailuna lainvoimaisen 
asemakaavan mukaiseen ratkaisuun (ylimpänä) sekä matalampaan toimistotaloon (alimpana). 
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Katutason näkymiä Keilaniementien varrelta (metroaseman sisäänkäynti on rakennuksen edessä). 
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