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1 TIIVISTELMÄ 

1.1 Alueen nykytila 
  
Maarinsolmun suunnittelualue käsittää Kehä I:n, Maarinsillan ja suunnitteilla 
olevan Hagalundinkallion tunnelin välisen alueen. Pohjoisessa ja idässä rajana 
ovat Otaniementie ja Tekniikkatie, Maarinranta ja Vaisalantie. Lännessä suun-
nittelualueeseen kuluu Kehä I:n ja Kalevalantien risteyksen pohjoispuoliset 
korttelialueet, osa Maarinniittyä ja osa Kimmeltien ja kehä I:n välisistä alueista. 
Suunnittelualueella sijaitsevat mm. Esson huoltoasema, E.ON:n rakennus, Ta-
piolan lämmön varikkoalue, koetaloalue ja osa Innopolia.  

1.2 Suunnittelu 
Maarinsolmun liittymäjärjestelyt edellyttävät lähikortteleiden uudelleen jäsen-
tämistä ja antavat puitteet Otaniemen läntisen sisääntuloaukion suunnittelulle; 
alue varataan korkeakouluyhteisölle ja yksityiselle toimitilarakentamiselle sekä 
Tapiola asuinrakentamiseen liittyvään Maarinniityn asuinrakentamiseen. 
  
Korttelin 16967 kaavamuutoksen hakijana on Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy, 
PL 32, 00441 HKI (23.4.2004).  
  
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty erillisen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman mukaisesti. Ympäristövaikutukset on selvitetty kaavaselostuk-
sessa.    

1.3 Mitoitus 
Maarinsolmun itäpuolelle kaavoittamattomalle alueelle kaavoitetaan toimisto- 
sekä korkeakoulun tutkimuslaitosten korttelialuetta (KTO-2 / 22000 k-m2). 
  
Maarinsolmun länsipuolelle Kalevalantien pohjoispuolelle muuntamon tontille ja 
huoltoaseman tontille on kaavoitettu lisäkerrosalaa liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueeksi (K / 9200 k-m2). 
Kortteliin 16067 on kaavoitettu lisäkerrosalaa liike- ja toimistorakennusten kort-
telialueeksi (K / 4102 k-m2). 
  
Osa Maarinniityn alueesta muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK / 
5800 k-m2). 
  
Tarvittavat pysäköintipaikat osoitetaan tonteille ja rakennusten alle.  

1.4 Muutoksen sisältö 
Maarinsolmun eritasoliittymän rakentaminen edellyttää muutoksia siihen rajoit-
tuvilla korttelialueilla liittymien ja niihin liittyvien uusien ramppien takia. Kaupun-
kikuvallisesti korostetaan Maarinsolmua Otaniemen uutena läntisenä pää-
sisääntulokohtana sekä Tapiolan keskuksen pohjoisena pääsisääntulokohtana. 
  
Kaavan ja kaavanmuutoksen tavoitteena on kulttuurihistoriallisesti ja arkkiteh-
tonisesti arvokkaiden kaupungiosien reunojen sopeuttava viimeistely, mutta 
samalla korkealaatuisen, 2000-lukua heijastavan asuin- ja työympäristön luo-
minen. 
  

1.5 Suunnittelutilanne 

1.5.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskee kulttuuri- 
ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat- kohta (ohjelmakohta 4.4). 
Yleisiin tavoitteisiin on kirjattu tavoitteeksi, että kansallisen kulttuuriympäristön 
ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä 
edistetään ja luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua ediste-
tään parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä.  
  
Erityistavoitteissa on esitetty, että alueidenkäytössä on varmistettava että val-
takunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Aluei-
denkäytössä on otettava huomioon kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat kan-
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sainvälisten sopimusten velvoitteet sekä valtioneuvoston päätökset. Lisäksi vi-
ranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit 1) otetaan huomioon aluei-
denkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava 
valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriperintöalueet ja -kohteet. 
Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on alueidenkäytön sovelluttava 
niiden historialliseen kehitykseen. 
  

1) Näillä tarkoitetaan kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevia viranomaisten laati-
mia valtakunnallisia inventointeja, jotka perustuvat riittävän laaja-alaiseen val-
misteluun. Tätä päätöstä tehtäessä ovat olemassa seuraavat inventoinnit: Valta-
kunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsuoje-
luosasto, mietintö 66/1992), Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset 
ympäristöt (Museovirasto, rakennushistorianosasto, julkaisu 16, 1993) ja Valta-
kunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet (Sisäasianmi-
nisteriö, kaavoitus- ja rakennusosasto, tiedotuksia 3/1983).  

  
Tapiolan kaupunginosa: Tapiolan puutarhakaupunki sekä Otaniemen campus-
alue sisältyvät Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt- 
selvitykseen (Museovirasto, rakennushistorianosasto, julkaisu 16, 1993), ja niil-
lä on keskeinen asema maamme kulttuuriperinnössä.  
  
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat myös 
Helsingin seudun erityiskysymykset (ohjelmakohta 4.6). Niillä luodaan edelly-
tyksiä asuntorakentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle, hyö-
dynnetään ympäröivän kaupunkiverkon mahdollisuuksia, varaudutaan raidelii-
kenteen laajentamiseen asuntojen ja työpaikkojen sijoittelulla ja ehkäistään yh-
dyskuntarakenteen hajautumista.  
  
Laadittu asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa yllämainittujen tavoitteiden 
kanssa. 

1.5.2 Seutukaava  
Espoo on kuulunut Helsingin seutukaavaliittoon, joka 1.1.1993 alkaen on muut-
tunut Uudenmaan liitoksi. Maakuntakaava on valmisteilla.  Seutukaavojen ti-
lanne on seuraava:  
  
Maa- ja metsätalousalueet, virkis-
tysalueet ja suojelualueet käsittävä 
seutukaava (I) 

Ministeriö vahvistanut 
Lainvoimainen 

12.12.1977
15.7.1980

Seutukaava I:n muutos 
  

Ministeriö vahvistanut 
Lainvoimainen 

30.10.1987
20.1.1989

Suojelualueet, virkistysalueet ja 
maa- ja metsätalousalueet käsittä-
vä seutukaava (II) 

Ministeriö vahvistanut eräin poik-
keuksin 
Lainvoimainen 

30.10.1987
 

20.1.1989
Jätehuollon alueet käsittävä seutu-
kaava (III) 

Ministeriö vahvistanut 
Lainvoimainen 

30.10.1987
20.1.1989

Arvokkaat harjumaisemat käsittävä 
seutukaava 

Ministeriö vahvistanut 
Lainvoimainen 

28.11.1994
7.10.1996

Energiahuollon seutukaava Ministeriö vahvistanut 
Lainvoimainen 

21.10.1994
21.11.1994

Taajama-alueet ja liikenneväylät ja 
-alueet käsittävä seutukaava 

Ministeriö vahvistanut eräin poik-
keuksin 
Lainvoimainen eräin poikkeuksin 

18.6.1996
 

8.7.1997.
  
Suunnittelualue on Helsingin seudun taajamat käsittävässä seutukaavassa 
osoitettu työpaikka-alueeksi.  
  
Uuden maakuntakaavaehdotuksen (22.9.2003, nähtävillä 3.11-5.12.2003) mu-
kaan suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta sekä eteläosiltaan kulttuu-
riympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde. 
  
Nyt laadittu asemakaavan muutos on maakuntakaavaehdotuksen mukainen, 
mutta poikkeaa lievästi vahvistetusta seutukaavasta. 
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1.5.3 Yleiskaava 

Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos 2004. 
  
Suunnittelualueesta on Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksessa Kehä I:n 
Otaniemen puoli merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY), josta 
eteläisin osa on merkitty myös kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi ympäristök-
si.  
Kehä I:n länsipuolella Kalevalantien pohjoispuoli on merkitty työpaikka-alueeksi 
(TP) ja eteläpuoli asuntoalueeksi (A), joka on merkitty myös kulttuurihistorialli-
sesti merkittäväksi ympäristöksi. 
  
Nyt laadittu asemakaavanmuutos on yleiskaavaluonnoksen mukainen.   
  

1.5.4 Asemakaava 
Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 

  
Maarinniitty III 
16. kaupunginosa, Pohjois-Tapiola 
Korttelit 16069, 16089, 16130-16132 sekä katu-, suojaviher- ja liikennealueita,  
10.kaupunginosa Otaniemi 
liikennealue 
Asemakaava 213200 
Vahvistettu ympäristöministeriössä 26.10.1989. 
Suunnittelualueilla sijaitsee mm. osa Kehä I:stä sekä Maarinsillan jalankulkusil-
ta ramppeineen, suojaviheralueineen ja maanalaisine johtoineen. 

  
Maarinniitty I 
16. kaupunginosa, Pohjois-Tapiola 
Korttelit 16064-16068 
Asemakaava 213400 
Vahvistettu sisäasiainministeriössä 24.4.2979. 
Suunnittelualueella (kortteleissa 16067 ja 16068) sijaitsee mm. E-On, Esson 
huoltoasema, Tapiolan Lämpö Oy:n varikkoalue ja Hartela Kiinteistömarkki-
nointi Oy:n omistama liike- ja pienteollisuusrakennus.  
Korttelin 16067 ja korttelin 16068 tontti 2:n tontin pinta-alasta saa rakentaa 50 
%, kerrosluku on II ¼ ja tonttitehokkuus on e=0,7 liike- ja pienteollisuusraken-
nusten korttelialueella.  
Korttelin 16068  itäreunassa on muuntamoalue ja puistoalue sekä huoltoase-
matontti, jonka rakennusoikeus on 750 k-m2 ja kerrosluku I. 

  
Maarinniitty I 
16. kaupunginosa, Pohjois-Tapiola 
Kortteli 16068 tontti 3 
Asemakaavan muutos 213406 
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.10.1991. 
Suunnittelualueella sijaitsee Kiinteistö Oy Metsänpojankuja 4:n / Tapiola-yhtiöt 
Revontulentie 17 liike- ja toimistorakennus, tonttitehokkuus on 0,9, tontista saa 
käyttää 40 % rakentamiseen, kerrosluku on II ¼: Puolet rakennusoikeudesta 
voidaan käyttää ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuuden tiloiksi. 
Katuliittymä on Metsänpojankujalta, autopaikkoja tarvitaan 1 ap/70 k-m2. 

  
Aarnivalkea-Maarinniitty II 
16. kaupunginosa, Pohjois-Tapiola 
Korttelit 16086-16088 
12. kaupunginosa, Tapiola 
Korttelit 12065-12072 sekä korttelit 12079-12089 
Asemakaava 210200 
Vahvistettu sisäasiainministeriössä 24.1.1983. 
Suunnittelualueella on mm. Maarinniityn puistoalue.
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Aarnivalkea-Maarinniitty II 
12. kaupunginosa, Tapiola 
Puistoalue, 
Asemakaavan muutos  
Maarinniitty I 
16. kaupungiosa, Pohjois-Tapiola, Kalevalantie 
Asemakaava 212702 
Vahvistettu ympäristöministeriössä 18.9.1985. 
Suunnittelualueella on Kalevalantie. 

  
Aarnivalkea-Maarinniitty II 
16. kaupunginosa, Tapiola 
Puistoalue  
Asemakaavan muutos 210204 
Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.9.1992 
Maarinniityn pohjoinen puistoviipale on muutettu osaksi Kalevalantietä. 

  
Aarnivalkea-Maarinniitty II 
12. kaupunginosa, Tapiola 
Kortteli 12088 
Asemakaavan muutos,  
Osa korttelia, Tonttijaonmuutos, 210203 
Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.12.1992. 
Suunnittelualueella on autopaikkojen korttelialue, johon on lisäksi merkitty kul-
kuoikeusrasite. 

  
Maari III 
10. kaupunginosa, Otaniemi 
Osa kortteleista 10018 ja 10039 sekä katu- ja virkistysalueet 
Asemakaava. 
Maarinranta ja muutos 
10. kaupunginosa, Otaniemi 
Osa korttelia 10018 sekä puistoalueet 
Asemakaavan muutos 
Maari 
10. kaupunginosa, Otaniemi 
Kortteli 10019 ja katualue 
Asemakaavan muutos 
Maari II 
10. kaupunginosa, Otaniemi 
Kortteli 10039 
Asemakaavanmuutos 221000 
Vahvistettu ympäristöministeriössä 29.3.2000. 
Suunnittelualueella (korttelissa 10039) on mm. osa Innopolista, osa Otanie-
mentiestä ja osa Kehä I:stä.  
Osa Innopolista on toimisto- sekä korkeakoulun ja tutkimuslaitosten korttelialu-
etta, rakennusoikeus 22.000 k-m2 ja kerrosluku VII. 
Kehä I:n viereisten julkisivuille on annettu 32 dB(A) määräys.  
Autopaikkoja on rakennettava seuraavasti: 
asunnot 1 ap/100 k-m2, opetus- ja tutkimustilat 1 ap/120 k-m2, toimistot 1 
ap/70 k-m2,  
liiketilat 1 ap/50 k-m2 ja varastotilat 1 ap/150 k-m2. 

  
Maari II 
10. kaupunginosa, Otaniemi 
Korttelit 10037, 10039 sekä katu- ja liikennealueet 
Asemakaava 220605 
Vahvistettu ympäristöministeriössä 17.5.1988. 
Suunnittelualue sisältää siivun Kehä I:sta. 

  
Maari II 
10. kaupunginosa, Otaniemi 
Kortteli 10034 sekä siihen liittyvät katualueet ja osa liikennealuetta 
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Asemakaavan muutos, tonttijaon muutos 220615, hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 13.11.2000. 
Suunnittelualueella siivu Kehä I:ta ja osa Vaisalantietä. 

  
Hagalund, Rakennussuunnitelma Meurman 1947 (ent. rakennuskaava) 
Suunnittelualueella sijaitsee kaksi puistometsä- tai viljelyaluetta Maarinniityssä. 

  
Tapiola, Tapiolan ja Hagalundin rakennuskaavojen muutos. Nironen 1961 
(ent. rakennuskaava) 
Suunnittelualueella sijaitsee osa Kehä I:stä. 

  
Kehä I:n liittymän Otaniemen itäpuolella on kaavoittamaton alue aina Laajalah-
teen asti.   

1.5.5 Rakennusjärjestys 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen  
14.10.2002 (5§). Valtuusto määräsi 16.12.2002 (5§) maankäyttö- ja rakennus-
lain 202 §:n nojalla 14.10.2002 hyväksytyn rakennusjärjestyksen tulemaan 
voimaan 1.1.2003 lukien ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.  

1.5.6 Kiinteistörekisteri                 
Alue on sekä Espoon kaupungin että valtion ylläpitämissä kiinteistörekistereis-
sä.  

1.5.7 Rakennuskiellot                   
Kehä I:n itäpuolella kaavoittamattomalla alueella on voimassa rakennuskielto. 
Asemakaavan muutoksen alueella ei ole rakennuskieltoa niillä alueilla, joilla on 
voimassa olevat asemakaavat. 
Asemakaavan muutoksen alueella on rakennuskielto niillä alueilla, joilla vanhat 
rakennuskaavat ovat astuneet asemakaavoina voimaan 1.1.2000. Kaupungin-
hallitus on pidentänyt rakennuskieltoa 16.12.2003, ja se on voimassa 
31.12.2008 saakka MRL § 38:n perusteella (rakennuskielto yleiskaavan valmis-
telun takia).  

1.5.8 Muut suunnitelmat ja päätökset 
  

- Tapiola ulkoilualueiden perusparantaminen, Espoon kaupunki, Tekninen vi-
rasto, Tapiolan lämpö, Maisemasuunnittelu Iisakkila & Byman Oy, Espooo 
1991. 

- "Maankäyttövaihtoehtojen kuvaus", Otaniemen maankäyttösuunnitelma, 
Rakennushallitus, arkkitehtitoimisto A-Konsultit, LT-Konsultit, Arkkitehdit 
Paunila & Rautamäki, 1994. 

- Otaniemen alueen kehittämisryhmä, Täydennysrakentamisselvitys, ark-
kit.tsto A-Konsultit 11.4.1997. 

- Maari III asemakaava-alue, Ympäristövaikutusselvitys, SITO, 8.12.1997. 
- Espoon etelärantojen yleissuunnitelma, Selostus, Arkkitehtitoimisto A-

Konsultit oy, 9.9.1998. 
- Tielaitoksen teettämä Kehä I Espoon alueella, Yleissuunnitelma 1999 (+ yva 

matkalta Leppävaara-Keilaniemi 1998). 
- Tapiolan puuston hoito- ja uudistamissuunnitelma 2000 – 2030, Espoon 

kaupunki, Tekninen keskus, Viherpalvelut, LT-konsultit Oy, Helsinki 1999. 
- Maari III asemakaava-alue. Ympäristövaikutusselvityksen täydennys. Luon-

totyyppi- ja lajikohtaiset vaikutusarviot, SITO, 19.7.1999. 
- Maari II asemakaavan muutos, Tavoiteohjelman mukainen ympäristövaiku-

tusselvitys, SITO, 29.12.1999. 
- Otaniemen väestönsuojat, alueellinen kokonaissuunnitelma, Maa ja Vesi Oy 

v.2000. 
- Otaniemi, Tarkastelualueen ympäristön arvottaminen ja siitä seuraavat joh-

topäätökset ja yhteenveto kilpailun pohjaksi, Alvar Aaalto Säätiö, 1.3.2001. 
- Valtion kiinteistölaitoksen teettämä Otaniemen rakennusten suojeluedelly-

tysten selvitys, arkkitehtitoimisto Bengt Lundsten oy. 
- Raideliikenteen yhdistelmävaihtoehto (PIRATE), linjausvaihtoehdot, 

19.6.2001. 
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- Tapiolan läntisten lähiöiden rakennuskannan säilyneisyysinventointi ja ar-
vottaminen 2001 – 2002, Arkkitehtitoimisto HNP Heikinheimo, Helsinki 
30.8.2002. 

- Otaniemen kaupunkikuvahistoriallinen tarkastelu, Senaatti kiinteistöt, arkki-
tehtitoimisto A-Konsultit Oy, 29.8.2002. 

- Tapiola huomenna, Tapiolan tulevaisuustyöryhmän raportti, Espoon kau-
punkisuunnittelukeskus 2003. 

- Otaniemen maankäyttösuunnitelman päivitys. Luonnos 11.5.2004. Senaatti-
kiinteistöt - Arkkit.tsto A-Konsultit. 

- Hagalundinkallion asemakaavan liikennesuunnittelu. Ramboll 6/2004. 
- Kehä I, Hagalundin tunneli Otaniemi, Espoo. Kehä I:n Otaniemen ja Kehä 

II:n Hiidenkallion tunnelin liikennetärinämittaukset. Fundus Oy 15.6.2004. 
- KehäI, Hagalundin tunneli, Otaniemi, Espoo, Kehä I:n Otaniemen ja Kehä 

II:n Hiidenkallion tunnelin liikennetärinämittaukset, Fondus 15.6.2004.  
- Kehä I välillä Kalevalantie- Karhusaarentie, Aluevaraussuunnitelma, Espoon 

kaupunki, Tiehallinto, Ramboll, LT-Konsultit,kesäkuu 2004. 
- Kehä I välillä Kalevalantie - Turunväylä, Espoo, Tiesuunnitelman laatiminen, 

Espoon kaupunki, Tiehallinto, Ramboll, käynnistyi lokakuussa 2004. 
- Kehä I:n parantaminen välillä Kalevalantie - Karhusaarentie. Arvio vaikutuk-

sista pohjaveteen. Tekninen keskus, Geotekniikkayksikkö, Ossi Ikävalko, 
12.2004.  

1.5.9 Pohjakartta 
Pohjakartta 1:1000 mittakaavassa on Espoon kaupungin kiinteistöpalvelukes-
kuksen kaupunkimittausyksikön laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuk-
sen 1284/99 vaatimukset. 

  
1.6 Selvitys alueesta  

1.6.1 Alueen yleiskuvaus 
Asemakaava-alue ja asemakaavan muutosalue käsittää Kehä I:n nykyisen ja 
ehdotetun linjauksen liityntäalueineen sekä ne korttelit, katu- ja puistoalueet, 
joihin väylien uudelleenjärjestelyt välittömästi vaikuttavat. 
  
Maarinsolmun eritasoliittymän itäpuolella on rakentamatonta ja kaavoittamaton-
ta aluetta. 
Maarinsolmun läsipuolella, Kalevalantien pohjoispuolella, on rakennettuja tont-
teja joiden tontinrajoja muutetaan katujen ja liityntäramppien tasauksesta ai-
heutuvien luiskien takia. 
Kalevalantien eteläpuolella on Maarinniityn puistoalue.   

1.6.2 Maanomistus 
Espoon kaupunki omistaa Kehä I:n tiealueen, katualueet, puistoalueen Kaleva-
lantien pohjoispuolella ja Maarinniityn puistoalueen. 
Kehä I:n yleistiealue on tullut kaupungin omistukseen rakennuskaavojen muut-
tuessa asemakaavoiksi vuonna 2000; maankäyttö- ja rakennuslaki 93 § (ylei-
sen tien tiealueen siirtyminen kunnalle ja 213 § ( siirtymäsäännös: rakennus-
kaava).  
  
Kehä I:n länsipuolen kaavoittamattomat alueet omistaa Senaatti kiinteistöt. 
  
Korttelin 16067 tontti 1:n omistaa Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy. 
  
Kottelin 16068: 
Tontin 1 omistaa Oy Esso Ab 
Tontin 2 omistaa Tapiolan Lämpö Oy, Kalevalantie 5, 02130 Espoo 
Tontin 3 omistaa Kiinteistö Oy Metsänpojankuja 4 
RN:o 1:1582:n omistaa E.ON Finland 
  
Korttelin 10039 tontti 1:n (Innopoli) omistaa Kapiteeli Oyj. 
  
Korttelin 12088 LPA-tontin omistaa Suomen Asumisoikeus Oy Espoonkruunu / 
Kyllikinkoto 
  



  12 (30) 
  

 
 

 
1.6.3 Rakennettu ympäristö 

  
Suunnittelualueen rakennettu lähiympäristö koostuu liikerakennuksista (mm. 
Spektri), Arcadan Tekniska läroverket, Aarnivalkean kerrostaloista, Itäkartanon 
rivitaloista, rakentamattomasta Falconin liikerakennuksesta (rakennuslupa saa-
tu), Innopoli 2:sta, Vesilaboratoriosta ja Tietokonekeskuksesta sekä kaavoite-
tuista mutta rakentamattomista Otaniemen korkeakoulun rakennuksista. 
  
Suunnittelualueen eteläpuolella on vireillä Hagalundinkallion kaavanmuutos, 
jossa on tarkoitus tunneloida Kehä I ja rakentaa päälle asuntoja ja toimistora-
kennuksia.   

1.6.3.1 Maankäyttö     
Alueella on Kehä I:n tiealue, katualueet, puistoalue Kalevalantien pohjoispuo-
lella ja Maarinniityn puistoalue. 
  
Kehä I:n länsipuolen kaavoittamattomat Senaatti kiinteistön alueet ovat luon-
nontilaista kosteikko- ja tulva-aluetta. 
  
Korttelin 16067 tontti 1:lla on toimistorakennus tontin länsiosassa (rakennettu 
4815 k-m2). 
  
Korttelin 16068: 
Tontilla 1 on Esson huoltoasema. 
Tontilla 2 on Tapiolan Lämpö Oy:n varikkoalue rakennuksineen (rakennettu 
4502 k-m2).  
Tontilla 3 on työtila- ja toimistorakennus (rakennettu 1964 k-m2). 
rno 1:1582:lla on E.ON. Finland Oyj:n muuntamo. 
  
Korttelin 10039 tontilla 1 on Innopoli 1 (rakennusoikeus 22000, III - VIII krs) . 
  
Korttelin 12088 LPA-tontti on autopaikoitus alueena.  

1.6.3.2 Liikenne 
Ajoneuvoliikenne 
Kaavamuutosalueen paikalliskatuverkon muodostavat Kalevalantie, Otanie-
mentie ja Tekniikantie, joihin tonttikadut liittyvät. Ajoneuvoliikenteen yhteys 
kaava-alueelta etelään ja pohjoiseen on Kehä I:stä pitkin, länteen ja Tapiolaan 
päin Kalevalantietä pitkin sekä itään ja Otaniemeen päin Otaniementietä pitkin.  

  
Kevytliikenne 
Pitkämatkaisen kevyen liikenteen väylä kulkee Kehä I:n länsipuolella. Kevyt lii-
kenne ylittää Kehä I:n Maarinsolmun pohjoispuolelta. Kalevalantien molemmin 
puolin on kevyen liikenteen väylä. Myös Metsänpojanpolun pohjoisreunalla, 
Otaniementien eteläreunalla ja Tekniikantien länsireunalla on kevyen liikenteen 
väylät. 
  
Alueen sisäinen liikenne ja paikoitus 
Alueen pysäköinti on toteutettu maantasoisena. Kehä I:n poikki Tapiolasta 
Otaniemeen pääse tasoliittymästä Kalevalantien ja Otaniementien kautta. 
  
Julkinen liikenne 
Alue on hyvien joukkoliikenneyhteyksien vaikutuspiirissä. Kehä I:stä pitkin kul-
kevat paikallislinjat 52 ja 57 sekä seutulinjat 510, 512A, 514 ja 550. Osa linjois-
ta kääntyy Kalevalantielle Tapiolaan päin ja osa Tekniikantietä Otaniemeen 
päin. Maarinsolmusta etelään päin Kehä I:stä pitkin ei kulje yhtään bussilinjaa. 
Lisäksi Kalevalantietä Tekniikantielle kulkee linja 103.  

1.6.3.3 Palvelut 
Päiväkodit : 
-          Jousenkaaren päiväkoti  os. Jousenjänne 1 
-          Metsolan päiväkoti  os. Kelohongantie 6 
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-          Silkkiniityn päiväkoti  os. Opinkuja 1 
-          Tuohimäen päiväkoti  os. Tuohimäki 6 
-          Tapiolan päiväkoti os. Menninkäisentie 7 
  
Ala-aste : 
-          Jousenkaaren koulu  os.  Jousenkaari 10 
-          Vindängens skola  os. Tuulikuja 3 
-          Revontulen koulu  os. Revontulentie 10 
-          Aarnivalkean koulu os. Aarnivalkeantie 9 
  
Yläaste : 
Tapiolan koulu  os. Opintie 1 
  
Lukio : 
-          Etelä-Tapiolan lukio, Ahertajantie 5 
-          Tapiolan lukio  os. Opintie 1 
  
Aikuislukio: 
Tapiolan aikuislukio os. Opintie 1 
  
Kirjasto : 
Tapiolan kirjasto  os. Kulttuurikeskus, Kaupinkalliontie 10 
  
Kulttuuri : 
- Galleria  Otso  os. Ahertajankuja 4 
- Espoon Kaupunginteatteri 

-          Louhisali  Espoon Kulttuurikeskus 
-          Revontulihalli  os. Revontulentie 8A 

- Kulttuurikeskus, Kaupinkalliontie 10 
- Kelloseppäkoulu ja -museo os. Opinkuja 6 
- WeeGee-talo os. Ahertajantie 5. Tällä hetkellä Etelä-Tapiolan lukio väliai-

kaisesti ja Helinä Rautavaaran museo, tulossa lukuisia kulttuuripalveluja 
meneillään olevan projektin kautta. 

  
Liikunta : 
- Tapiolan urheilupuisto / urheiluhalli  os. Urheilupuistontie 2 ja jäähalli os. 

Urheilupuistontie 3 
- Tapiolan kuntosali  os. Kauppamiehentie 6 
- Tapiolan uimahalli / kuntosali  os. Kirkkopolku 3 
- Tuulimäen palloiluhalli / kuntosali  os. Itätuulenkuja 9 
- Tapiolan urheilukenttä  os. Kaupinkalliontie 
- Keilahalli os. Kauppamiehentie 6 
  
Monipuoliset kaupalliset palvelut ovat Tapiolan keskustassa. 
  
Otaniemen campusalueella on erilaisten tutkimuskeskusten ja korkeakoulun 
opetustilojen lisäksi korkeakouluyhteisön sosiaalisen toiminnan, vapaa-ajan ja 
urheilun palvelut ja toimipisteet. Rantavyöhykkeen toiminnot suuntautuvat muu-
ta Otaniemeä selkeämmin myös ulkopuolisille: kongressikeskus Dipoli, Otahal-
li-urheilukenttä, hotelli, terveyskeskus, uimahalli, venesatamat. 

  
1.6.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

  
Suunnittelualueella on rakennettu vesijohto- ja viemäriverkosto sekä kauko-
lämpö. Alue kuuluu E.ON. Finland Oyj:n toimintapiiriin (kaukolämpö ja sähkö) 
sekä keskitetyn jätehuollon ja puhtaanapidon piiriin. 
 

1.6.4 Luonnonolosuhteet 
Maisemakuva, topografia ja kasvillisuus 
Suunnittelualueen maisemakuvaa dominoivat leveät ja vilkasliikenteiset Kehä 
I:n, Kalevalan- ja Tekniikantien liikennealueet Maarinsolmun risteysalueineen. 
Kalevalantien pohjoispuolella on Spektrin toimistorakennuksia, eteläpuolella 
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alava Maarinniityn puisto, Tekiniikantien pohjoispuolella alava tulvaniittyalue 
Maarinsillan ylikulkusiltaan saakka. Maasto nousee Maarinsolmun +1,7 metrin 
tasosta Kehä I eteläjaksolla +5 metriin mpy, ja pohjoisjaksolla +3,9 metriin mpy. 
Kalevalantien taso on 1,7 metriä ja Tekniikantien korkeustaso 1,1 metriä mpy. 
Maarinniityn puistoalueen korkeustaso on 1,5 metriä mpy. 

  
Kehä I:n vierialueella Maarinniityssä kasvaa luonnontilaista kosteikkometsää 
pääpuulajinaan koivu ja raita ja alikasvoksena pajua. Maarinsolmun itäpuolella 
on luonnontilaista kosteikko- ja tulva-aluetta, joka on pensoittunut pajulla. Inno-
polin alueet ovat koivu- ja erilaisia pensaslaji-istutuksia ja vastaavalla kohdalla 
Kehä I:n länsipuolella on tien vieressä angervoista massaistutus. 

  
Maaperä 
Maaperältään Kehä I:n länsipuoli on luokkaan 4 kuuluvaa savikkoa, paalupe-
rustusta vaativa alue. Itäpuoli on luokkaan 6 kuuluvaa savikkoa, erittäin heikosti 
rakentamiseen soveltuvat alueet. 

  
Paikallisilmasto 
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. Alue on lisäksi maaperältään kylmää, kosteaa savikkoa. 

  
Pintavedet 
Alueen pintavedet kerää Maarinniityn halki kulkeva tuettu oja, joka jatkuu sala-
ojana Kehä I:n yli ja edelleen kosteikko-aluetta muodostavana ojastona Teknii-
kantien mutkassa ja laskee koilliseen Laajalahteen. Pohjoistuulilla vesi nousee 
tässä ojastossa tulvakorkeuteen. 
  
Pohjavedet 
Pohjaveden tason voi arvioida olevan Maarinniityssä melkein maanpinnan ta-
solla. Tiealueen perustukset laskevat pintaa kuivatussyvyyteen saakka ja Tek-
niikantien mutkassa pohjaveden taso on taas lähes maanpinnan tasossa. 

  
Eläimistö 
Kaava-alueen ulkopuolella olevaa Laajalahden Natura-alueen rantavesaikkoa 
on tutkittu tarkasti ja luokiteltu arvokkaaksi lintulahden osaksi.  
Muuta alueen eläimistöä ei ole systemaattisesti tutkittu, mutta se käsittänee ta-
vallisimpia piennisäkkäitä kuten oravia, siilejä, jäniksiä jne. Laajalahden ran-
nassa. 

  
1.6.5 Suojelukohteet 

Alueella ei ole muinaismuisto- tai luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja aluei-
ta tai kohteita. 
  
Museovirasto on määritellyt Otaniemen Campusalueen ja Tapiolan puutarha-
kaupungin valtakunnallisesti merkittäväksi aluekokonaisuudeksi. 
  

1.6.6 Ympäristön häiriötekijät 
Kaavamuutosalue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Kehä I:n ympäristössä. Ny-
kyinen Kehä I:n liikennemäärä Maarinsolmun pohjoispuolella on keskimäärin 
45 200 ja Maarinsolmun eteläpuolella 27 100 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. 
Merkittävä osa Kehä I:n liikenteestä suuntautuu Kalevalantielle, jonka liiken-
nemäärä on 16 700 ajoneuvoa. Liikenteestä aiheutuu melu- ja päästöhaittoja. 
Kehä I:n länsireunassa kaavamuutosalueella on nykyään meluaita Kehä I:n 
länsipuolella Kimmeltien kohdalla. 
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2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET  

2.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 
  
Tavoitteet perustuvat kaupunginhallituksen 6.5.1997 hyväksymään Tapiolan, 
Keilaniemen ja Otaniemen pitkän aikavälin kehittämisvisioon eli nk. Apilamal-
liin. 
  
Espoon kaupunginvaltuusto on Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen  näh-
tävilläolon (RakL 154§ v. 1997) jälkeen korottanut Espoon työpaikka- ja väestö-
tavoitteita ja siten asettanut yleiskaavallisia tavoitteita maankäytön tehostami-
sesta ja kaupunkirakenteen tiivistämisestä.  
  
Espoon kaupunginvaltuusto päätti 16.12.2002 Espoon eteläosien yleiskaavan 
yleistavoitteiksi mm.: 
”Tapiolan kaupunkikeskuksen suunnittelussa otetaan huomioon elinvoimaisuu-
den säilyttäminen, kaupunkikuvan ominaispiirteet ja kulttuurihistorialliset arvot.” 
”Täydennysrakentaminen on oleellinen osa alueiden kehittämistä ja elinvoimai-
suuden parantamista.” 
”Uusia asuntoaluevarauksia osoitetaan ennakoitua väestönkasvua ja asumisen 
tarpeita vastaavasti huomioon ottaen jo kaavoitettujen ja rakennettujen aluei-
den täydennysrakentaminen ja tiivistäminen sekä uusien alueiden toteutumisen 
edellytykset.” 
  
Pääkaupunkiseudun keskeiselle alueelle on syntynyt yliopiston, korkeakoulujen 
ja tutkimuslaitosten valtakunnallinen keskittymä: Viikin tiedekeskus, Arabian-
rannan taideteollinen alue, Kumpulanmäen tutkimuskeskusalueen ja Sörnäis-
ten kautta Helsingin ydinkeskustaan. Espooseen jatkuessaan kehittämisvyöhy-
ke jatkuu Kehä I:n ja Kehä II:n varrella ja solmukohdissa. Mm. Otaniemen koh-
dalla kehittämisvyöhykkeellä pyritään turvaamaan eri toimintojen kehittymistä ja 
laajentumismahdollisuutta. 
  

2.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet 
  
Tavoitteena luoda uutta asuntorakentamista kävelyetäisyydelle Tapiolan palve-
luista ja omalta osaltaan lisätä Tapiolan elinvoimaisuutta ja ostovoimaisuutta. 
  
Otaniemen kansainvälisestikin merkittävän teknologisen opetuksen, tutkimuk-
sen ja kehittämistoiminnan keskittymän täydennysrakentamisessa vahvistetaan 
kaikkien osapuolten toimintaedellytyksiä ja synergiaetuja. Kaupunkikuvallisesti 
korostetaan Maarinsolmua Otaniemen uutena pääsisääntulokohtana. 
  
Asemakaavan muutoksesta on tehty Hagalundinkallion tavoiteohjelma, jonka 
kaupunginhallitus hyväksyi 30.3.2004. Tavoiteohjelman hyväksymisen jälkeen 
on suunnittelualuetta laajennettu ja jaettu kahtia, pohjoisosa Maarinsolmuksi ja 
eteläosa Hagalundinkallioksi. Tavoiteohjelman päätösklemmissä todetaan 
Maarinsolmun osalta, että tutkitaan rakentamista Maarinsolmun länsi- ja lou-
naispuolelle.                       
   

2.3 Osallisten tavoitteet 
  

Asukasmielipiteet 
Mielipiteitä voi esittää valmisteluaineiston nähtävilläoloaikana ja muistutuksia 
voi esittää kaavanmuutosehdotuksen nähtävilläoloaikana. 

  
  
3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 

3.1 Yleisperustelu ja –kuvaus 
  

Maarinsolmu muodostaa Espoon kaupunkirakenteessa merkityksellisen pai-
kan. Siitä tulee entistä korostetummin Tapiola pohjoinen sisääntulokohta ja 
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Otaniemen "pääportti". Liittymämaisemassa edustaa Otaniemeä Innopoli 2 ja 
kolmeen muuhun sektoriin tarjoutuu mahdollisuuden rakentaa tunnisteiksi 
edustavat uudisrakennukset. Näiden arkkitehtonista hahmoa ja julkisivujäsen-
telyä tulisi sovittaa yhteen ja mahdollisuuksien mukaan integroida samaan ko-
konaisuuteen myös kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen siltarakenteet ja 
ramppien luiskat. 
  
Kalevalantien sillalta laskeudutaan Maarinaukiolle, joka on luonteeltaan raken-
nettua, ihmisen ja tekniikan muovaamaa ympäristöä. Maarinlahtea kohti luon-
non osuus ympäristötekijänä vahvistuu ja aukio sulautuu rajattomasti, maise-
mallis-ekologisesti asteittain, Laajalahden Natura-alueeseen vaihtelevine ve-
denkorkeuksineen. 
  
Kehä I:n länsipuolella Kalevalantien linjaus ja tasaus edellyttävät pohjoissivun 
korttelin uudelleenjärjestelyjä, mm. huoltoaseman ja varikkoalueen liittymien 
poistamista ja tontin rajojen muuttamista. Tilalle ehdotetaan yhtenäinen toimiti-
lojen julkisivurintama merkittävä yrityspuiston uudeksi reunaksi. 
  
Maarinsolmun lounaissektoriin on tutkittu Silkkiniitylle suojaavan "selän" muo-
dostavan ja Aarnivalkean rakennuksiin liittyvien asuinrakennusten sijoittamista.  

3.2 Mitoitus 
Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 17,2 ha. Siitä n. 3,9 ha on osoitettu KTO-2- 
korttelialueeksi, n. 1,3 ha K-korttelialueeksi, n. 1,2 ha K-1-korttelialueeksi ja 
n.=0,8 ha AK- korttelialueeksi. LPA- korttelialueen osuus on n. 0,2 ha. Puisto-
alueiden (VP + VP-1) osuus on n. 1,9 ha ja EV-aluetta n. 0,2 ha. 
  
Kaavamuutoksessa kokonaiskerrosalaksi annetaan 77 000 k-m2, josta lisäker-
rosalaa on 39 812 k-m2. 
  
Asemakaavan muutoksen mukainen autopaikkavaatimus on: 
asunnot: 1 ap/ 85 k-m2 
opetus- ja tutkimustilat: 1 ap/ 120 k-m2 
toimistot, liiketilat, teollisuustilat ja varikkotilat: 1 ap/ 70 k-m2 
varastotilat: 1ap/ 150 k-m2 

  
3.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö  

3.3.1 Maankäyttö 
Asemakaavassa muodostetaan uusia rakennuspaikkoja Kehä I:n itäpuolelle 
toimisto- sekä korkeakoulun ja tutkimuslaitosten rakennuksia varten (KTO-2). 
  
Kaavamuutoksessa muutetaan kaavamuutosalueen nykyisiä käyttötarkoituksia. 
Liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialue, huoltoaseman korttelialue ja 
muuntamoalue muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K) sekä 
lisätään rakennusoikeutta.  
  
Kaksi tonttia on mukana kaavanmuutoksessa koska tiejärjestelyiden takia tontit 
pienenevät ja kaavanmuutoksella varmistetaan aikaisempi rakennusoikeus ja 
käyttötarkoitus (K-1).  
  
Maarinsolmun luoteispuolelle on esitetty asuinkerrostaloja (AK). 
  
Aarnivalkean - Maarinniityn  pysäköintialueeseen (LPA) lisätään määräys, että 
sen kautta sallitaan huoltoajo uusille asuinrakennuksille.  

3.3.1.1 Korttelialueet 
  

Toimisto- sekä korkeakoulun ja tutkimuslaitosten rakennusten kortteli-
alue (KTO-2) 
  
Kortteli 10039: 
Innopoli 1 on kaavanmuutoksessa mukana, koska Kehä I:n muuttuneen linja-
uksen takia tontin eteläosasta muutetaan pieni kolmio yleisen tien alueeksi. 
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Käyttötarkoitus, kaavamääräykset ja rakennusoikeus säilyvät ennallaan ja ra-
kennus on jo rakennettu. 22 000 k-m2 / VII. 
  
Kortteli 10055 (1:1486): 
Kaavoittamaton alue. Uutta rakennusoikeutta 12 000 k-m2 / III krs. 
Tontille rakennettavista autopaikoista suurin osa on rakennettava pääasiallises-
ti maanpinnan alapuolelle rakennuksen käyttötarkoituksesta riippuen yhteen tai 
kahteen kerrokseen. 
  
Kortteli 10056 (1:859): 
Kaavoittamaton alue. Uutta rakennusoikeutta 10 000 k-m2 / IV krs. 
Tontille rakennettavista autopaikoista suurin osa on rakennettava pääasiallises-
ti maanpinnan alapuolelle rakennuksen käyttötarkoituksesta riippuen yhteen tai 
kahteen kerrokseen. Yksi autopaikkakerros on tarkoitus upota Maarinsolmun 
ramppien luiskiin, niin että luiskat eivät näyttäisi niin syviltä. 
  
YHT. 44 000 K-M2, josta uutta rakennusoikeutta 22 000 k-m2.  
  
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) 
  
Kortteli 16067: 
Tontin pinta-ala 68 897 m2. Vanha rakennusoikeus 4828 k-m2 (e = 0.7) / II ¼ 
krs ja käytetty kerrosala 4815 k-m2. Vanha käyttötarkoitus oli liike- ja pienteolli-
suusrakennusten korttelialue (ALT) ja autopaikkavaatimus 1ap / 70 k-m2.  
Asemakaavan muutoksessa tontti jaetaan kahtia ja vanhalle tontinosalla ra-
kennusoikeus on 4830 k-m2 ja uudella 4100 k-m2 eli uutta rakennusoikeutta on 
4102 k-m2 (asemakaavan muutoshakemus 2561/503/2004).  
Rakennusoikeudesta 10 % saa rakentaa myymälätiloiksi. 
Autopaikkavaatimus on 1ap / 70 k-m2.  
Kerrosluku III. 
  
Kortteli 16068 tontti 1: 
Vanha rakennusoikeus 750 k-m2 / I krs. Vanha käyttötarkoitus oli moottoriajo-
neuvojen korttelialue (AM) ja autopaikkoja oli rakennettava 5 autopaikkaa kuta-
kin huoltopaikka kohden sekä yksi autopaikka kahta työntekijää kohden. 
Asemakaavan muutoksessa Kalevalantie nostamisen takia osa tontin etelä-
osasta muutetaan katualueeksi ja Kalevalantien alittavan pohjois-
eteläsuuntaisen uuden kadun takia tontti jakautuu kahtia (itäpuolella ollut kau-
pungin omistama puistoalue on muutettu katualueeksi rampin luiskien takia). 
Rakennusoikeudeksi merkitään 3800 k-m2, eli uutta rakennusoikeutta on 3800 
- 750 = 3050 k-m2.  
Metsänpojanportin vesieristetyn kaukalon kautta ei voi ottaa erillistä luiskaa 
tontille joten tonttiliittymä on otettava rasitteena pohjoisemman k 16068 tontti 
3:n kautta. 
  
Kortteli 16134 (ent. k16068 rno 1:1582 + osa ent. huoltoasematonttia): 
Vanhan kaavan mukaa alue oli kortteliin 16068 kuuluvaa muuntaja-aluetta jo-
hon sai rakentaa alueen käyttöön liittyviä rakennuksia rakennelmia ja laitteita, 
eteläosiltaan huoltoasematonttia sekä itäkulmaltaan puistoaluetta. Tontin rajoja 
joudutaan muuttamaan itäosilta Maarinsolmun eritasoliittymän ramppien luiski-
en takia ja länsiosasta uuden pohjois-eteläsuuntaisen kevytliikenneyhteyden 
(Metsänpojanportti) takia. 
Asemakaavan muutoksessa lisärakennusoikeudeksi merkitään 1800 k-m2 + 
3600 k-m2, jonka lisäksi tontilla sallitaan muuntamorakennus. 
Yhteinen tonttiliittymä ja sisäänajo paikoituskerrokseen on tehtävä yhteisenä 
eteläpuoleisen korttelinosan kanssa, koska rakennuksen lattiaa on nostettava 
(n. 1m) lattian alla kulkevan pintavesiputken takia ja liittyminen Metsänpojan-
portin kautta käy kohtuuttoman kalliiksi (luiskasta tulee pitkä).  
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Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolla sallitaan myös teollisuus- 
ja varikkorakennuksia (K-1) 
  
Kortteli 16068 tontti 2: 
Tapolan lämmön varikkoalue on mukana kaavanmuutoksessa koska katualue 
pienentää eteläreunassa tonttia ja tien tasauksen vuoksi ei enää sallita tonttiliit-
tymää Kalevalantieltä. Vanhan kaavan mukainen käyttötarkoitus oli liike- ja 
pienteollisuusrakennusten korttelialue (ALT), jolla rakennusten on oltava väreil-
tään ja materiaaleiltaan kortteleittain yhtenäisesti suunniteltuja, autopaikkoja on 
rakennettava yksi kutakin 70 m2 kohti ja autopaikat on sijoitettava korttelialu-
eelle. 50% tontista saa käyttää rakentamiseen, e = 0,7, II1/4 krs. Tontin pinta-
ala oli 8642 m2, rakennusoikeus 0,7 x 8642 = 6049,4 m2 josta on rakennettu 
4502 m2. 
Asemakaavan muutoksessa käyttötarkoitukseksi on merkitty liike- toimistora-
kennusten korttelialue, jolla sallitaan myös teollisuus- ja varikkorakennuksia (K-
1), jossa rakennusoikeudesta 50% saa käyttää ympäristöhäiriötä aiheuttamat-
tomia teollisuusrakennuksia varten ja 10% rakennusoikeudesta saa käyttää 
myymälätiloja varten. Rakennusoikeudeksi merkitään 6050 k-m2 ja kerroslu-
vuksi III krs. 
  
Kortteli 16068 tontti 3: 
Tontti on mukana kaavanmuutoksessa koska uusi tieyhteys (Metsänpojanport-
ti) Kalevalantien ali pienentää tonttia itäreunasta. Vanhan kaavan mukainen 
käyttötarkoitus oli liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K), jolla rakennus-
ten on oltava väreiltään ja materiaaleiltaan yhtenäisesti suunniteltuja, autopaik-
koja on rakennettava 1ap / 70 k-m2. 40% tontista saa käyttää rakentamiseen, 
50% sallitusta kerrosalasta saa kyttää ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teol-
lisuusrakennuksia varten, e = 0,9, II1/4 krs. Tontin pinta-ala oli 3949 m2, ra-
kennusoikeus 0,9 x 3949 = 3554 k-m2 josta on rakennettu 1964 k-m2. 
Asemakaavan muutoksessa käyttötarkoitukseksi on merkitty liike- toimistora-
kennusten korttelialue, jolla sallitaan myös teollisuus- ja varikkorakennuksia (K-
1), jossa rakennusoikeudesta 50% saa käyttää ympäristöhäiriötä aiheuttamat-
tomia teollisuusrakennuksia varten ja 10% rakennusoikeudesta saa käyttää 
myymälätiloja varten. Rakennusoikeudeksi merkitään 3560 k-m2 ja kerroslu-
vuksi III krs. Autopaikat saa sijoitta myös maanpinnan alapuolelle yhteen ta-
soon rakennuksen ja pihakannen alle. 

  
Asuinrakennusten korttelialue (AK) 
  
Kortteli 12185: 
Vanhassa kaavassa osa alueesta oli kaavoitettu Maarinniityn puistoalueeksi ja 
osassa alueesta on vanha rakennuskaava (Meurman 1947) astunut voimaan 
v.2000 asemakaavoina merkinnällä puistometsä- tai viljelyalue. 
Kaavanmuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalojen (AK) sijoittuminen Es-
poon kaupungin omistamalle korttelialueelle. Rakennusoikeudeksi merkitään 
2390 + 2870 = 5260 k-m2, joka kokonaisuudessaan on lisärakennusoikeutta. 
Kalevalantien ja Kehä I:n puoleisilta ulkoseinärakenteilta ikkunoilta vaaditaan 
32 dB ääneneristävyyttä, rakennusalalle ei saa sijoittaa sellaisia asuntoja joi-
den ikkunat avautuvat pelkästään merkinnän osoittaman rakennusalanrajan 
puolelle myöskään rakennuksen ilmanottoaukkoja eikä asunnon parvekkeita 
saa sijoittaa merkinnän osoittamalle rakennusalan puolelle. Autopaikkoja on 
rakennettava 1ap / 85 k-m2 ja ne sijoitetaan maantasoon Kehä I:n viereen ra-
kennusten itäpuolelle. 
  
Korttelin halki on merkitty maanalaista johtoa varten varattu alueen osa pinta-
vesiputkea varten. Pintavesiputken takia nykyistä maanpintaa on tältä osin nos-
tettava n. 1m. 
  
Tontin katuyhteys ja paikoitukseen ajo on tontin pohjoispuolelta Kalevalantieltä 
ja huolto- ja pelastusajo lännestä viereisen LPA-korttelialueen kautta.  
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Autopaikkojen korttelialue (LPA) 
  
Kortteli 12088: 
Vanhassa kaavassa LPA-korttelialueen autopaikat oli varattu viereisten asuin-
kerrostalotonttien käyttöön ja LPA-korttelialueelle oli merkitty kulkurasiteoikeus. 
  
Koska läheisen korttelin 12185 pohjoinen autopaikoille ajoyhteys ei mahdollista 
jyrkkien mutkien takia täyspitkien palo-, pelastus- ja huoltoajoneuvojen tontille 
ajoa on LPA-tontti otettava mukaan kaavanmuutokseen. LPA- tontti on edel-
leen varattu vain korttelin 12088 autopaikoille, mutta kulkuoikeusrasitetta on 
laajennettu koskemaan myös huoltoajoa kortteliin 12185. 

  
Puisto (VP) 
  
Maarinniitty
Maarinniityn länsipuoli on kunnostettu 1990-luvun alussa Tapiolan niittypuis-
toksi tuettuine vesiuomineen, kevyen liikenteen väylineen ja avoimine niittyalu-
eineen. Itäpuoli on luonnontilaista tulvavesaikkoa. Nyt tästä puistosta pääosa 
tulee rakennetuksi AK-korttelialueeksi. Maarinniityn länsireunaa hoidetaan 
puistona. 

  
Maarinaukio
Maarinaukion puiston merkittävin elementti tulee olemaan tukimuurein raken-
nettava tulvavesiallas. Alue on ilmeeltään urbaani tukimuuri- ja kivettyine pin-
toineen.  
Puisto, joka tulee toteuttaa ja hoitaa niin, että alueen luonnonmukainen ranta-
vyöhykeluonne säilyy (VP-1). 
  
Puisto, joka tulee toteuttaa ja hoitaa niin, että alueen luonnonmukainen 
rantavyöhykeluonne säilyy (VP-1) 
  
Maarinranta
Maarinrannan viheralueen puusto hoidetaan tiheänä suojaviheralueena eikä 
linnustoa suojaavaa rantapensaikkoa poisteta. Syvä vesiuoma säilytetään sel-
laisenaan. Alueelle tulee luonnonhavainnoinnin mahdollistava kevyt ulkoilupol-
ku. 

  
Suojaviheralue (EV) 
Maarinniityn itäreunaa hoidetaan Kehä I:n suojaviheralueena.   

3.3.2 Liikenne 
Kehä I:n, Kalevalantien ja Tekniikantien nykyisen liikennevalo-ohjatun tasoliit-
tymän korvaa eritasoliittymä, joka on tyypiltään rombinen eli suorilla rampeilla 
varustettu. Maarinsolmun pohjoispuolella Kehä I säilyy nykyisellä paikallaan 
3+3-kaistaisena tienä. Myös Maarinsolmun eteläpuolella Kehä I  tulee olemaan 
3+3-kaistainen tie. Alueen eteläosassa Kehä I linjautuu uudestaan hieman 
itään päin. Maarinsolmun kohdalla Kehä I rakennetaan vesitiiviiseen kaukaloon 
130 m matkalla. Kaukalossa Kehä I on 2+2-kaistainen tie.  
  
Kehä I:n suuntainen pitkämatkainen pyöräliikenne vaatii kaukalorakenteen Ka-
levalantien alitse. Huoltoajo AK-alueelle tapahtuu Kalevalantien eteläpuolisen 
LPA-alueen kautta. 
  
Kalevalantielle tarvitaan Kehä I:ltä pohjoisesta tulevalle ja etelään menevälle 
liikenteelle ryhmittymiskaistat. Myös Kehä I:n ylittävällä sillalla tarvitaan va-
semmalle kääntyvien kaistat. Tekniikantien ja Otaniementien liittymä rakenne-
taan kanavoituna ja liikennevalo-ohjattuna. Tekniikantien liikennemäärä sen 
pohjoispäässä lisääntyy selvästi tulevassa tilanteessa johtuen tämän kaava-
muutosalueen eteläpuolelle rakentuvasta Hagalundinkallion kaavamuutosalu-
eesta.  
  
Maarinsolmun pohjoispuolisiin ramppeihin sijoitetaan jokeribussilinjan pysäkit. 
Liittymän valo-ohjauksessa tullaan myös suosimaan jokerilinjan busseja.  
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Myös mahdolliset raideliikennevaraukset on kaavassa otettu huomioon.  
3.3.3 Palvelut 

Uusi asuintuotanto osaltaan parantaa Tapiola keskustan palvelujen elinvoimai-
suutta. 
Otaniemessä ja Maarinniityssä on pyritty turvamaan korkeakoulun ja tutkimus-
laitosten kehittyminen ja laajentumismahdollisuus. 

  
3.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Kaavamuutosalue on liitetty vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöverkostoihin.  
  
3.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Esson tontilla (k 16068 / tontti 1) mahdolliset saastuneet maa-alueet on kun-
nostettava ennen rakentamista tontin huoltoasemakiinteistökäytön jälkeen. 
  
Kehä I:n itäpuoli on erittäin heikosti rakentamiseen soveltuvaa aluetta ja vaatii 
perustuksilta erikoisratkaisuja.  
  

3.4 Kaavan mukainen luonnonympäristö  
Kaava-alueen rakennetut muihin osiin liittyvät puistot rakennetaan viimeistellys-
ti asukkaiden käyttöön. Suojaviheralueilla (Kehä I länsireuna ja Maarinranta) 
puusto hoidetaan mahdollisimman tiheänä ja luonnonmukaisena, ja näillä alu-
eilla alkuperäistä Laajalahden rantaluontoa jää maisemakuvaa hallitsevaksi 
elementiksi.  
  

3.5 Ympäristön häiriötekijät  
Melun, päästöjen ja tärinän osalta tehdään erillinen ympäristövaikutusselvitys.  
  

3.6 Kaavan mukaiset suojelukohteet  
Asemakaavan muutoksessa on otettu huomioon alueen kulttuurihistoriallinen, 
kaupunkirakenteellinen ja rakennustaiteellinen arvo.  
Kaavan muutosalueella ei ole suojeltavaksi ehdotettuja kohteita.       

3.7 Nimistö 
Nimistöllä on toiminnallinen tehtävä. Nimistö määrittelee paikkakäsitteet, sen avul-
la ohjataan fyysisten rakenteiden hahmotusta ja paikannetaan kohteita. Nimistö 
on myös kulttuuri- ja identiteettitekijä. Nimistönsuunnittelu pyrkii sekä säilyttämään 
omaleimaisia paikannimiä että korostamaan alueen historiallisia, ympäristöllisiä 
tms. erityistekijöitä. Nimistö on myös keskeisiä kaupunkikuvan ja sen symbolisten 
merkitysten luojia. Nimet ja niiden tarinat luovat osaltaan mielikuvia ja mielikuvat 
luovat paikan hengen, jonka tulisi ilmetä samansuuntaisena niin nimistössä kuin 
yleensäkin alueen toteutuksessa.  

  
Kaava-alueelle rakentuu Tapiolan ja Otaniemen tärkeä sisääntulo ja maamerkki, 
Maarinsolmu - Marknuten. Sen pohjoispuolinen kevyenliikenteensilta (aiempi 
Maarinsilta) saa nyt vähemmän painottuneen nimen Maarinporras - Marspån-
gen.   

  
Alue on ollut vanhastaan Maarinniittyä - Marängen (Mar Ängen 1706), mar mer-
kitsee 'alavaa maata, vesijättöä'. Maarinniitty jää Hagalundintien eli Kehä I:n länsi-
puolelle korttelina ja puistona. Metsänpojankujalta erkanevan alikulkupolun nimi 
on Metsänpojanportti - Skogsmansporten. Metsänpoika-nimet liittyvät Tietäjän 
korttelin mytologisten olentojen aihepiirin - korttelin nimien aiheina ovat niityn ja 
metsänrajan näyttäytyjät keiju ja metsänneito. Metsänpojankujalle aikoinaan eh-
dolla ollut ruotsinkielinen vastine Skogsalfsgränden olisi liittänyt nimen paremmin 
tarustoaiheisiin, mutta sitä vastustettiin ja se vaihdettiin vähemmän mytologiseen 
muotoon Skogsmansgränden. 

  
Varsinaisesti Maari aktivoituu kuitenkin Otaniemen puolella Maarin osa-alueena, 
jossa tähän kaavaan kuuluvat Maarinaukio Otaniementien ja Tekniikantien riste-
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yksessä ja Maarinrannan puistoalue ja kortteli rannempana. Maarinrannan kortte-
lin katu on Vaisalantie. Nimeä ovat asukkaat ruvenneet käyttämään noin 1968. 
Alueella oli tuolloin säähavaintolaitteita, jotka oli valmistanut Vaisala Oy. Yrityksen 
perusti prof. Vilho Väisälä (1889-1969, meteorologian professorina 1948-58) Töö-
lön Mittari Oy:na. Yhtiö muutti nimensä 1950-luvulla Vaisala Oy:ksi suuntauduttu-
aan kansainvälisille markkinoille. Koska yritys ei ole koskaan sijainnut Otaniemes-
sä eikä "yritysmainonta" kaavanimissä muutenkaan kuulu yleisiin nimeämisperi-
aatteisiin, esitettiin ja asemakaavassa vahvistettiin tielle nimi Väisäläntie professori 
Väisälän elämäntyön mukaan. Asukkaat kuitenkin asettuivat vastustamaan nimen 
muuttamista, eikä sitä siksi otettu viralliseen osoitekäyttöön. Kun Vaisalantien voi-
tiin katsoa jo olevan osa alueen historiaa, ja kun lisäksi lähellä Laajalahdessa on 
sekoittuva Räisäläntie, Vaisalantie - Vaisalavägen voidaan hyväksyä totuttuna 
nimenä.  
Tästä alavasta suunnasta korkeakoululle vievä tie oli alkuun nimeltään Kelirikko-
tie, mutta siitä tuli sittemmin osa kaupunginosan yhtenäistä pääkatua Otaniemen-
tietä, joka nyt ulotetaan opastusta selkeyttävästi edelleen Kehä I:n liittymään asti. 

  
Maarin nimen "usvaniittysävy" ja muu alueen mytologishenkinen nimistö sopii eri-
tyisesti Tapiolan sisääntuloalueelle ja luo kansalliseepoksemme maailmansynty-
aiheen mieleen tuovan sillan Tapiolan muuhun, Kalevalaan ja luonnonilmiöihin pe-
rustuvaan aiheistoon.  

  
Kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä (MVL, SBS) on suunnitellut / tarkis-
tanut alueen nimistön 11/2004.  
 

  
4 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET  

4.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 
  

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
Asuin-, korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakentaminen kulttuuri-, sosiaalisten ja 
kaupallisten palvelujen lähietäisyydelle monipuolistaa yhdyskuntarakennetta. 
  
Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Asemakaavanmuutos täydentää ja saattaa osaltaan valmiiksi Maarinsolmun 
eritasoliittymän ympäristökokonaisuutta, rakentaminen täydentää kaupunkiku-
vaa ja katukuvaa ja muodostaa Otaniemen itäisen ja Tapiolan pohjoisen pää-
sisäänkäynnin. 
  
Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin arvoihin: valtakunnalliset ja paikalliset 
arvoalueet ja -kohteet 
Kaavan mukainen rakentaminen sijoittuu Tapiolan ja Otaniemen valtakunnalli-
sesti merkittävän kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden rajauksen sisäpuolelle 
Maarinsolmun lounaissektorin alueella, jonne on osoitettu asuinkerrostalojen 
korttelialue (12185). Uusi kaava muuttaa viheralueen rakennetuksi.   

  
4.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

  
Vaikutukset ajoneuvoliikenteeseen 
Maarinsolmun alueen uudet asuin- ja toimistorakennukset aiheuttavat jonkin 
verran liikenteen lisäystä, mutta ei merkittävästi. Kehä I:n ja Kalevalantien liit-
tymä muuttuu valo-ohjatusta tasoliittymästä eritasoliittymäksi. Yhteys Maarin-
solmun lounaiskulman AK-alueelle on uuden Kalevalantien alittavan ajoyhtey-
den kautta. Tämä alikulkuyhteys vaatii kaukalorakenteen. Maarinsolmun luo-
teiskulman ajoyhteydet siirtyvät Metsänpojankujan ja uuden Metsänpojanportin 
puolelle. 
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Vaikutukset kevyeen liikenteeseen 
Uusi kevyenliikenteen väylä eritasoliittymän sillan eteläreunaa pitkin parantaa 
Tapiolan ja Otaniemen välistä yhteyttä. Kehä I:n ylittävä kevyen liikenteen silta 
rakennetaan uudestaan. 
   
Vaikutukset joukkoliikenteeseen 
Maarinsolmun pohjoispuolisiin ramppeihin sijoitetaan bussijokerin pysäkit. Vai-
salantien katualuetta levennetään pikaratikkavarauksen vuoksi.  
  
Vaikutukset pysäköintiin 
Osa uusien rakennusten pysäköinnistä voidaan toteuttaa maanalaisena. 
Maanalainen pysäköinti vaatii vesieristettyjä ratkaisuja, koska pohjaveden pinta 
alueella on melko ylhäällä.  
  
Vaikutukset yhdyskuntatekniseen huoltoon 
Huoltoajo Maarinsolmun lounaiskulman AK-alueelle tapahtuu sen länsipuolella 
olevan LPA-alueen kautta. 
  

4.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
                                              

Vaikutukset maaperään ja rakennettavuuteen 
Maarinsolmun alueella maaperä on suurimmalta osaltaan paksuhkoa savikkoa, 
jossa rakennukset, liikennealueet ja kunnallistekniikka edellyttävät pohjanvah-
vistustoimenpiteitä. Kaava-alueen pohjoisreuna, korttelin 10055 alue on raken-
nettavuudeltaan parempaa maata, jossa hyvin kantavan moreenimaan päällä 
on ohut kerros savea ja hiekkaa. 

  
Savikkoalueella Kehä I on suunniteltu toteutettavaksi vesitiiviiseen betoni-
kaukaloon. Kaukalo on suunniteltu perustettavaksi lyöntipaaluilla kovaan poh-
jaan ja kaivanto tehtäväksi tuettuna. Kaukalon molemmilla puolilla kehätien 
leikkauspohja ja -luiskat sekä Tekniikantien liittymäalueet ja Otaniementien 
kohta on suunniteltu vahvistettavaksi syvästabiloinnilla, samoin Maarinsolmun 
eritasoliittymän ramppien ja kehätien väliset maastonmuotoilutäytöt. Kalevalan-
tien, ramppien E3/R1…E3R4 ja raitin K1J korkeat penkereet on suunniteltu pe-
rustettavaksi paalulaattojen varaan. Kalevalantien alittavan raitin pohjaveden 
alapuoliseen leikkauksen syvimpään kohtaan on suunniteltu betonikaukalo. 

  
Pohjanvahvistuksilla ei ole laajempia vaikutuksia maaperään. 
  
Vaikutukset pohjaveteen 
Pohjaveden pinta Maarinsolmun savikkoalueella on hyvin lähellä maan pintaa, 
luokkaa +1.0 – +1.8m. Rakentaminen pohjaveden pinnan alapuolelle edellyttää 
vesitiiviiden rakenteiden toteuttamista. 

  
Kalevalantien risteysalueella, ja siitä tunnelin pohjoiselle suuaukolle, Kehä I ra-
kennetaan paksuhkolle savikolle. Rakentamisperiaatteena on yleissuunnitel-
man mukaisesti vesitiiviin rakenteen toteuttaminen niin että pohjaveteen ei vai-
kuteta. Menetelminä ovat vesitiiviit kaukalot ja betonitunnelit. Vaikka rakenteet 
toteutetaan vesitiiviinä, tullee pohjavesi alenemaan kaukalorakenteiden lähei-
syydessä, mutta vaikutusalue jäänee vähäiseksi. Yleissuunnitelmassa ei ole 
selvitetty tierakenteiden vaikutusta pohjaveteen, vaan on lähdetty siitä, että ra-
kenteet tehdään vesitiiviiksi eikä vaikuteta pohjaveteen.  

  
Pohjaveden pinnan pysyvä aleneminen aiheuttaa savikon kuivumista ja siitä 
johtuvaa kokoon puristumista. Sen seurauksena tapahtuu savikon varaan pe-
rustettujen rakenteiden painumista, kuten rakennusten, pihojen, katujen ja put-
kistojen painumista. Lisäksi mahdolliset puupaaluperustukset vaurioituvat pe-
rustusten kuivuessa.  

  
Geoteknisessä yksikössä selviteltiin mahdollisia riskialttiita rakennuksia, mikäli 
pohjaveden pinta alenisi. Kalevalantien risteysalueella olevalla savikolla ja sen 
reunavyöhykkeellä tulevan tien läheisyydessä (100 – 200 m) on lähinnä Kim-
meltien pohjoiskaarteen alueella muutamia vanhoja (50 – 70 –luku) rivitaloja, 
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joista metroselvitysten yhteydessä on saatu tietoja puupaaluperustuksista. 
Osasta vanhoja rakennuksia ei ole löydetty perustustietoja. Nämä ovat niin lä-
hellä Kehä I:n aluetta, että mahdollinen kaukaloiden rakentamisen aiheuttama 
pohjaveden aleneminen savikkoalueella saattaa vaikuttaa. Alueella ollaan aloit-
tamassa geotekniikkayksikön pohjavesitarkkailu. Muutoin alueella esiintyy uutta 
rakennuskantaa, joka on perustettu savikolla teräsbetonipaalujen varaan. 

  
Edellisen lisäksi savikon painuessa mahdollisia vaurioita syntyy pihojen, katu-
jen ja kunnallisteknisten putkistojen painuessa. Lähinnä tällöin tulee kyseeseen 
Kehä I:n ja Tekniikantien väliin jäävä (Innopolin) alue. Alueella on kuitenkin il-
meisesti käytetty pihojen ja putkilinjojen lujittamiseen kalkkipilarointia, joten vai-
kutukset jäänevät vähäiseksi. 

  
Rakentamisen aikana kaivannoista joudutaan pumppaamaan pohjavettä ja vai-
kutukset ovat laaja-alaisempia kuin käytönaikaiset vaikutukset, mutta selvästi 
lyhytkestoisempia. Työnaikaista pohjavedenhallintaa ja vaikutuksia ympäris-
töön ei yleissuunnitelmassa ole käsitelty.  Työn aikana voidaan pumpatut vedet 
imeyttää takaisin maaperään ja näin minimoida ympäristövaikutuksia. Tar-
kemmassa rakennussuunnittelussa tulee selvittää rakentamisen aikaiset poh-
javesivaikutukset ja laatia suunnitelmat vaikutusten minimoimiseksi. 

  
Tulevassa tarkemmassa rakenteiden suunnittelussa tulee lähteä siitä, että vai-
kutukset pohjaveteen tulee minimoida. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota koh-
tiin, missä tierakenteet ja rakennekerrokset lävistävät tiiviit savikerrokset alla 
oleviin karkeampirakeisiin vettä johtaviin kerroksiin. Tällöin tulee estää pohja-
veden mahdollinen purkautuminen mm. tien rakennekerroksia pitkin. 

  
Jos pohjaveden pinta alueella kaikesta huolimatta alenee, niin vaikutusalue 
jäänee melko pieneksi. Vaurioherkkiä (painumaherkkiä) rakenteita ympäristös-
sä on vähän. Vaurion mahdollisesti aiheutuessa rakenteille haitan aiheuttaja 
korvaa korjaamisen. 

  
Tarkemmassa rakennussuunnittelussa tulee selvittää rakentamisen aikaiset 
pohjavesivaikutukset ja laatia suunnitelmat vaikutusten minimoimiseksi. 

  
Vaikutukset pintavesiin 
Rakentaminen ei merkittävästi vaikuta pintavesien kulkuun. Tehokas rakenta-
minen saattaa tosin nopeuttaa pintavesien kulkua ja siten kuivattaa aluetta. 

  
Tie- ja katujärjestelyjen kuivatus hoidetaan suurelta osin sadevesiviemäröinnillä 
ja sadevesipumppaamoilla. Kehä I:n Maarinsolmun kaukalo-osuudelle ja Kale-
valantien kevyen liikenteen alikulkukäytävän kuivatusta varten rakennetaan 
omat pumppaamot ja tarvittavat sadevesiviemärijärjestelmät.  

  
Pintavesien kannalta keskeisimmän uoman, Maarinniityn halki kulkevan ojan ja 
muut Kehä I:n ja Kalevalantien liittymän lounaisneljänneksen pintavedet johde-
taan Maarinsolmun ohi rakennettavan viemärin avulla Maarinlahteen. Maarin-
rannan puolella oja säilyy viheralueen vesiaiheena. 
  
Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön; biodiversiteettiin, suojelukoh-
teisiin 
Kaavan toteutuessa alueen viherpinta-ala vähenee ja kasvillisuus muuttuu osin 
puistomaisemaksi:   
-         Maarinniityn puistomainen viheralue häviää lähes kokonaan uuden asuin-

kerrostalojen korttelin 12185 tieltä. Puistoksi jää uudessa kaavassa kapea 
viherkiila asuinkorttelin ja vanhan rakenteen väliin sekä suojaviheralue Ke-
hä I:stä vasten. 

-         Maarinaukio jää uudessa kaavassa keskelle toimistokortteleita ja uudistu-
via tiejärjestelyitä. Alueen luonne muuttuu nykyisestä pensaikkoisesta tul-
vaniittyalueesta rakennetuksi puistoksi, jossa vesiaihe on rakentein hallittu. 

-         Maarinrannan viheralue säilyy uudessa kaavassa ilmeeltään nykyisenlai-
sena luonnonmukaisena Laajalahden luonnonsuojelualueen suojavyöhyk-
keenä. Toimistokorttelin 10055 alle jäävän kaavoittamattoman alueen kas-
villisuus, joka on etupäässä villiintynyttä puutarhaa, poistuu. 
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Vaikutukset Laajalahden suojeluarvoihin 
Maarinsolmun kaava-alue sijoittuu Laajalahden luonnonsuojelualueen ulkopuo-
lelle.  
  
Tätä ennen kaavoittamattoman alueen muuttaminen toimistokäyttöön lisää alu-
een sisäistä liikennemelua nykyiseen verrattuna. Toisaalta rakennusmassat 
Natura-alueen ja Kehä I:n välissä estävät melun leviämistä suojelualueelle. 

  
Kaava-alueelle on korttelin 12185 asuinkerrostaloja (5800 k-m2) lukuun otta-
matta suunniteltu vain liike- ja toimistorakentamista, joten suojelualueelle ei 
kohdistu merkittävää uutta virkistyskäyttöpainetta. 

  
Tuleva toimistorakentaminen on Maarinrannassa vain kolmikerroksista, joten 
se ei häiritse suurikokoisten vesilintujen lentoreittejä. 

  
Vaikutukset Laajalahden Natura-aluetta ympäröivälle vyöhykkeelle 
Maarinsolmun kaava-alueen luonnonarvoiltaan merkittävin kohta on alueen 
pohjoisreunassa Maarinrannassa Natura-alueeseen rajautuva herkkä vyöhyke, 
joka on lehtoa. Lehto on suojelualueeseen rajautuvilta osiltaan tärkeä luonto-
kohde. Kaavassa lehtovyöhyke on merkitty puistoksi, joka tulee toteuttaa ja hoi-
taa niin, että alueen luonnonmukainen rantavyöhyke säilyy, eikä suojaavaa 
rantapensaikkoa poisteta. Rehevä kasvillisuus toimii puskurina suojelualueen 
ja tulevan toimistokorttelin välissä. 

  
Viereisen toimistokorttelin (10055) tehokas rakentaminen saattaa muuttaa pin-
tavesien kulkua ja kuivattaa ympäröivää viheraluetta ja saattaa siten muuttaa 
kasvillisuutta. Kuivumishaittaa voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota ra-
kennusten massoitteluun ja sadevesien järjestelyyn tontilla.   

  
Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
Merkittävimmät vaikutukset luonnonarvoille aiheutuu alueen rakentamisen ai-
kaisista vaikutuksista. Tiejärjestelyjen ja kortteleiden rakennustyömaan toimin-
nasta aiheutuu rakennusaikaista melua ja häiriötä työmaan välittömässä lähei-
syydessä pesiville linnuille. Erityisesti paalutuksesta aiheutuva melu on lintujen 
pesinnän kannalta haitallista. Voimakasta melua ja tärinää aiheuttavat raken-
nusvaiheet on toteutettava lintujen pesimäajan ulkopuolella, mieluiten talvella. 

  
Aikaisemmat selvitykset ja päätökset 
Kehä I:n Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (v.1998) johtopäätöksenä 
tien rakentamisen aikaiset haittojen lieventämiseksi esitetään, että Laajalahden 
lähistöllä rakennustyöt ajoitetaan lintujen pesimäajan 1.4.-31.8. ulkopuolelle. 
Myös muina aikoina rakennustöiden aiheuttamia vaikutuksia Laajalahden eläi-
mistöön sekä vesi- ja kosteikkokasvillisuuteen minimoidaan. 

  
Laajalahden luonnonsuojelualueeseen kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty 
Maari II:n ja Maari III:n asemakaavamuutoksia varten tehdyissä ympäristövai-
kutusselvityksessä. Näitä selvityksiä on käytetty Maarinsolmun vaikutusten ar-
vioinnin pohjana:  
- Maari III asemakaava-alue, Ympäristövaikutusselvitys. Suomalainen insi-

nööritoimisto Oy. Espoon kaupunki, Kaupunkisuunnittelukeskus, asema-
kaavayksikkö. 8.12.1997. 

- Maari II asemakaavan muutos, Ympäristövaikutusselvitys. Suomalainen in-
sinööritoimisto Oy. Espoon kaupunki, Kaupunkisuunnittelukeskus, asema-
kaavayksikkö. 29.12.1999. 

  
Maari II asemakaavamuutoksesta valitettiin perusteena ympäristöselvitysten 
riittämättömyys, mutta Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. 
  
Vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan 
Maisema ja kaupunkikuva Maarinsolmun kaava-alueella muuttuvat olennaisesti 
nykyisestään uudisrakentamisen ja eritasoliittymän rakentamisen myötä.  
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Väylämaisemaan vaikuttavat merkittävimmät muutokset Maarinsolmussa ovat 
seuraavanlaisia: 
- Nykyinen Kalevalantien ja Tekniikantien tasoliittymä korvataan eritasoliit-

tymällä. Kehä I painetaan liittymän kohdalla n. 3,5 m tien nykyistä alem-
maksi maaleikkaukseen 130 metrin matkalla. Leikkaus toteutetaan tuki-
muurein tuettuna kaukalorakenteena. 

- Eritasoliittymässä Kehä I:n ylittävä katu, Kalevalantie-Otaniementie noste-
taan n. 3 metriä nykyistä korkeammalle. Liittymässä on suorat rampit (tyy-
piltään rombinen), jolloin se on voitu suunnitella mahdollisimman vähän ti-
laa vieväksi.  

- Uusia meluesteitä rakennetaan Kehä I:n länsipuolelle, eritasoliittymän ete-
lään johtavalle rampille ja länsireunalle. Meluesteet ovat tyypiltään melu-
kaidetta, meluaitaa sekä maavallia/maastonmuotoilua. 

  
Maarinsolmu sijaitsee Silkkiniityn-Maarinlahden laaksossa, maiseman alatason 
hierarkkisen pisteen tuntumassa. Uuden eritasoliittymän järjestelyt, teiden uu-
det tasaukset, sillat ja rampit eivät tukeudu maiseman muotoon, ja luovat siten 
sekavaa kaupunkikuvaa. Ramppien penkereet sopivat erittäin huonosti tasai-
seen laaksoon. Merkittävä kaupunkikuvallinen vaikutus on Kehä I:n ylittävillä 
kevyen liikenteen sillalla ja  Kalevalantien sillalla, jotka hahmottuvat korostetusti 
porttiaiheina Kehä I:llä liikkuville. Väyläympäristön erisuuntaisten rakenteiden ja 
näihin liittyvien varusteiden muokkaaminen hallituksi arkkitehtoniseksi kokonai-
suudeksi sekä sovittaminen luontevasti ympäröivään maisemaan on kaupunki-
kuvan kannalta keskeistä. Korkealuokkaiset materiaalit ja viimeistellyt yksityis-
kohdat ja rajapinnat vaikuttavat olennaisesti lopputulokseen.  

  
Uudet toimistokorttelit ryhmittyvät tiiviisti eritasoliittymän ympärille, mikä tukee 
Maarinsolmun luonnetta Tapiolan pohjoisena sisääntulona ja Otaniemen pää-
porttina.  Eritasoliittymää ympäröivät uuden kaavan rakennukset ovat enim-
mäkseen III-IV-kerroksisia. Matala rakentaminen tukeutuu maisemaa parem-
min kuin korkea. Kaupunkikuvallisiksi dominanteiksi jäävät siten Innopolin VII-
kerroksiset rakennukset (ja Spektrin rakennukset). 

  
Näköyhteys Maarinrantaan on luontaisesti tiheän puuston ja pensaikon peittä-
mä, joten toimistokortteleiden toteutuminen Maarinsolmun koillispuolelle ei sul-
je tärkeitä näkymiä. 

  
Maarinsolmun lounaissektorin asuinkerrostalojen kortteli sulkee mahdollisuu-
den puistomaiseen sisääntulonäkymään Kehältä Tapiolaan käännyttäessä, mi-
kä on puutarhakaupungin maisemakuvalle menetys. Toisaalta kortteli istuu eri-
tasoliittymän porttiaiheeseen, joka sulkee lounaisnäkymän myös itsessään. 
  
Vaikutukset luonnonvaroihin 
Tiejärjestelyt vaativat jonkin verran uusia maa-alueita. Purettavia tierakenteita 
on paljon.  
  

4.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimin-
tamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) ja yhdyskunta-
taloudelliset vaikutukset  

  
Vaikutukset meluun 
Kaukaloon painuva Kehä I vähentää meluhaittoja Maarinsolmun kohdalla. Ka-
levalantielle ja Otaniementielle nousevien ramppien liikenne vastaavasti aiheut-
taa lisää meluhaittoja.  

Alueen eteläosan Kehä I:n uudelleen linjauksen johdosta nykyiset meluesteet 
joudutaan purkamaan. Uusia meluesteitä rakennetaan tien länsipuolelle: Maa-
rinsolmun lounaiskulman ramppiin melukaide, rampista etelään meluaita sekä 
tämän jatkona maavalli.  
Kaavaluonnoksessa on AK-korttelialueen Läntiselle rakennussivustalle on esi-
tetty kaavamerkintä, joka osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten raken-
nuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden on ääneneristävyy-
den on oltava vähintään 32 dB. 
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Meluselvityksiä tarkennetaan kaavamuutoksen ehdotusvaiheessa.   
 
Vaikutukset päästöihin 
Päästöt kohdistuvat tunnelin suuaukkoihin. Varsinaista leviämismallia ei ole 
tehty, mutta päästöjä on alustavasti arvioitu Mestarintunnelin yhteydessä tehty-
jen laskelmien perusteella. Päästöjen leviämismalli tehdään kaavan ehdotus-
vaiheeseen.  
Ulkoilman epäpuhtauksille on Suomessa annettu terveysvaikutusten perusteel-
la kansalliset ohjearvot, jotka tulivat voimaan vuonna 1996. Typpidioksidin vuo-
rokausiohjearvo on 70 mikrogrammaa/m3, tuntiohjearvo 150 mikrogram-
maa/m3 ja hiilimonoksidin tuntiohjearvo on 20 mg/m3. Ohjearvot ohjaavat 
suunnittelua, ja pitkällä aikavälillä ohjearvojen ylittyminen on pyrittävä estä-
mään. Ilmanlaadulle on annettu myös EU:n direktiiveihin perustuvat raja- ja 
kynnysarvot, jotka määrittelevät suurimmat hyväksyttävät pitoisuudet. Raja-
arvoja ei ole pääkaupunkiseudulla niiden voimassaoloaikana ylitetty.  
  
Maarinsolmun kaavamuutosalueella uusia asuntoja tulee vain alueen lounais-
osaan. Näiden asuinrakennusten Länsisivut jäävät alueelle, jossa typpidioksi-
din vuorokausiohjearvo ylittyy epäsuotuisissa sääolosuhteissa. Asuinrakennuk-
sen länsisivustalla kielletään ilmanottoaukot ja korvausilmanotto on varustetta-
va suojauksin. Näin varautuminen nykyiseen päästötilanteeseen katsotaan riit-
täväksi. Tulevaisuuden päästötilanteen odotetaan ennusteen mukaan olevan 
nykyistä parempi. 
  
Tärinävaikutukset 
Alueen rakennuskanta ja rakennuksissa olevat tärinäherkät laitteet on selvitetty 
Kehä I:n Aluevaraussuunnitelman 2004 (Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy, LT-
Konsultit Oy, Ramboll, Tiehallinto, Espoon kaupunki) työn yhteydessä. Tunne-
lin välittömässä läheisyydessä olevat rakenteet on perustettu pääasiassa kalli-
onvaraisesti tai murskepatjalla kallion varaan. Maanvaraisia rakennuksia ovat 
tunnelin itäpuolella Hagalundin kartanon päärakennus ja sen läheisyydessä 
oleva pientaloalue sekä pohjoisessa nykyisen Kehä I:n länsipuolella olevat 
pientalot. 
Alueella sijaitsee Keskuslaboratorion, VTT:n, TKK:n ja Tullilaboratorion tutki-
mustiloja, joissa on laitteita, joiden toiminta voi häiriintyä louhintaräjähdysten 
aiheuttaman tärinän vuoksi. Lisäksi alueella on rakenteilla Mittatekniikan kes-
kuksen toimi- ja laboratoriotilat. 
Kehä II:n Hiidenkallion tunnelissa suoritettiin tärinämittaus, jonka mukaan tun-
nelissa olevan liikenteen tierakenteeseen aiheuttama tärinä ei välity tunnelia 
ympäröivään kallioon eikä siten aiheuta tärinähaittaa ympäristöön.. 
  
Tärinätutkimus on raportoitu erikseen. (Kehä I, Hagalundin tunneli Otaniemi, 
Espoo. Kehä I:n Otaniemen ja Kehä II:n Hiidenkallion tunnelin liikennetä-
rinämittaukset. Fundus Oy 15.6.2004). 
  
Vaikutukset palveluihin 
Maarinsolmun kaava ei tuo alueelle uusia julkisia palveluja eikä myöskään 
merkittäviä uusia kaupallisia palveluita. 

  
Asuntojen täydennysrakentaminen vahvistaa Itäkartanon ja Tapiolan palvelujen 
kysyntää ja sitä kautta myös tarjontaa. 

  
Uudet poikittaisyhteydet Otaniemen ja Tapiolan välillä parantavat palveluiden 
saavutettavuutta. 

  
Vaikutukset liikkumiseen, turvallisuuteen ja virkistykseen 
Kevyen liikenteen palvelutaso paranee nykyisestä. Nykyisen kevyenliikenteen 
runkoraitin liikenneturvallisuuden kannalta ongelmalliset kohdat poistuvat, joten 
tiejärjestelyt parantavat ympäristön turvallisuutta. Alueen työpaikkojen saavu-
tettavuus paranee. 
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Kevyen liikenteen yhteyksien parantuminen Kehä I:n yli parantaa virkistysmah-
dollisuuksia. Maarinniityn läpi nykyisin viheryhteys kapenee, mikä heikentää 
alueen virkistysarvoa. 

  
Maarinniityn asuinkorttelista yhteys liikenneverkkoon on järjestetty Kalevalan-
tien alittavan tunnelina. Ratkaisu on liikkumisen kannalta hankala ja saattaa 
muodostua epämiellyttäväksi ja turvattomuuden tunnetta lisääväksi ympäris-
töksi. 

  
Maarinsolmun ja muiden liikenneväylien toteuttaminen aiheuttaa rakentamisai-
kana häiriötä sekä hankaloittaa ja rajoittaa liikkumista alueella. 
  
Vaikutukset viihtyisyyteen 
Asumisviihtyisyys lisääntyy meluhaittojen pienentyessä. 

  
Kalevalantien ja Maarinsolmun liittymäjärjestelyt aiheuttavat ympäristöllisiä 
muutoksia, jotka nykyiset asukkaat saattavat kokea häiritseviksi. Eritasoliitty-
män korkeus nousee nykyiseen liikenneympäristöön verrattuna, jolloin liittymä 
näkyy maisemassa kauemmas. Myös pimeän aikaan eritasoliittymä valoineen 
on nykyistä liittymää huomattavasti näkyvämpi kokonaisuus. 

  
Uusi asuinrakentaminen Maarinsolmun lounaissektorissa peittää näkymiä ny-
kyisestä asutuksesta eritasoliittymään päin, ja vaikuttaa näin rauhoittavasti 
Maarinniityn ympäristöön. 

  
Rakentamisen aikana esiintyy liikenteen aamu- ja iltapäiväruuhkautumista, joka 
lisää välillisiä ympäristöhaittoja. Uuden rakentaminen ja vanhan tien purkami-
nen aiheuttaa melu-, pöly- ja tärinähaittoja. Rakentamisen aikainen visuaalinen 
haitta on merkittävä. 

  
Sosiaaliset olot, vaikutus väestörakenteeseen 
Täydennysrakentamalla voidaan monipuolistaa asuntotarjontaa esimerkiksi 
hissillisten rakennusten, uusien talotyyppien saamisella alueelle. 
  

4.5 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Asuin-, korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakentaminen osaltaan lisää Tapiolan ja 
Otaniemen elinvoimaisuutta ja ostovoimaisuutta. 

  
4.6 Muut merkittävät vaikutukset 

Kaavanmuutoksella korjataan paikan keskeneräistä ja ”takapihamaista” ilmet-
tä.  
 

  
5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

5.1 Rakentamisaikataulu 
Osa alueesta on yksityisessä omistuksessa ja rakentamisaikataulu riippuvainen 
omistajan tarpeista ja taloudellisista mahdollisuuksista.  

5.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 
Alueelle ei tulla laatimaan erillisiä toteuttamisohjeita vaan kaavamääräyksien 
katsotaan riittävän ohjaamaan suunnittelua. 
  

  
6 SUUNNITTELUN VAIHEET 

6.1 Suunnittelun vireille tulo sekä sitä koskevat päätökset  

6.1.1 Vireille tulo 
Tielaitos teetti yleissuunnitelman 1999 Kehä I:sta Espoon alueella (+yva), jossa 
Maarinsolmuun esitettiin eritasoliittymää, jonka rakentaminen edellyttää kaa-
vanmuutoksia siihen rajoittuvilla alueilla. 
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Hartela Kiinteistömarkkinointi on hakenut asemakaavan muutosta korttelin 
16967 tontti 1:lle 23.4.2004 kirjatuilla hakemuksella (2561/503/2004). Konsult-
tina Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine. 
  
Maarinsolmun eritasoliittymän vaikutuksia - myös kaavallisia vaatimuksia - on 
tutkittu Aluevaraussuunnitelma 2004:ssä, Espoon kaupunki, Tiehallinto, Ram-
boll, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy ja LT-konsultit 18.6.2004. 
  
Vireilletulosta on kuulutettu 17.11.2004.  

6.1.2 Sopimukset 
Alueen toteuttamisesta neuvotellaan tarvittaessa maanomistajan kanssa raken-
tamis- ja yhteistoimintasopimus siten, että se on allekirjoitettu tai kaupunginhal-
litus on sen hyväksynyt, kun asemakaava on valtuuston hyväksyttävänä tai so-
velletaan maankäyttö- ja rakennuslakia kehittämiskorvauksen määräämisestä.  

6.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Osallistuminen ja vuorovaikutus järjestetään liitteenä olevan osallistumis-  ja 
arviointisuunnitelman mukaan. Vireilletulosta kuulutettaessa 17.11.2004 ilmoi-
tettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta Espoon kaupunki-
suunnittelukeskuksen asiakaspalvelussa.  

6.3 Suunnittelu 
Maankäytön, kaupunkikuvan ja väyläympäristön visiossa (kesäkuu 2004, ark-
kit.tsto A-Konsultit Oy, LT-Konsultit Oy) on tutkittu Kehä I:n parantamista välillä 
Kalevalantie - Karhusaarentie. 
  
Asemakaavan muutos kortteliin16067 tontille 1 on laadittu yhteistyössä maan-
omistajan konsultin Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy:n kanssa. 
  
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta on vastannut aluearkkitehti Olli Pitkänen. 
Liikennesuunnittelijana on toiminut suunnitteluinsinööri Matti Peltola, ympäris-
tövaikutukset on arvioinut erikoissuunnittelijat maisema-arkkitehti Marja-Leena 
Miettinen ja maisema-arkkitehti Laura Yli-Jama ja nimistön nimistösuunnittelija 
Marja Viljamaa-Laakso.   
 

6.4 Kaavaratkaisun eri vaihtoehdot 
Arkkitehtitoiminta Kai Wartiainen Oy tarkasteli aluetta Maarinsolmusta Länsi-
väylää kolmella vaihtoehdolla 23.12.1996: 
- Ajopuu (Kehä I tunneloitu, Karhusaarentie maanpinnalla) 
- Apila (Kehä I ja Karhusaarentie tunneloitu) 
- Varsi (ei tunnelointia vaan rakennuksia ulokkeella tien päällä) 
Kaupunginhallitus hyväksyi 6.5.1997 Apila-mallin pitkän aikavälin kehittämis-
visioksi eli tarkoituksena on yhdistää Tapiola, Otaniemi ja Keilaniemi. 
  
Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy teki Keilaniemi - Kehä I yleissuunnitelman 
(15.3.2000), jossa Maarinsolmun eritasoliittymä oli esitetty liikenneympyrä-
vaihtoehtona. 
  
17.3.2003 valmistui Kehä I:n tunneli Otaniemen ja Keilalahden kohdalla: Esi-
selvityksen loppuraportti (SSC Viatek Oy, A-Konsultit Oy, LT-Konsultit Oy), jos-
sa Maarinsolmua oli tarkasteltu liikenneympyrä-vaihtoehtona ja Maarinniittyyn 
oli esitetty toimistorakentamista Kehä I:n viereen, tonttiliittymä  Aarnivalkean 
kautta. 
  
23.10. 2003 arkkit.tsto A-Konsultit teki kolme vaihtoehtoa jatkotyön pohjaksi 
yleissuunnitelman laatiminen: Kehä I välillä Kalevalantie - Karhusaarentie: 
- Selkämalli (puutarha-Tapiola ja campus-Otaniemi selittäin kiinni tosissaan 
Maarinsolmusta lähtien) 
- Sylimalli (Tapiola + Otaniemi, ajaton täydennysrakentaminen) 
- Lapsimalli (Otapiola: omaleimainen 2000-luvun miljöö) 
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SCC Viatek Oy (Ramboll) esitti hankeryhmän kokouksessa 11.11.2003 esitti 
kolme vaihtoehtoa Maarinsolmun eritasoliittymän kevyen liikenteen ratkaisuiksi. 
Kaikissa vaihtoehdoissa Maarinsolmun eritasoliittymä oli tutkittu liikenneympy-
ränä. 
  
Maarinsolmun eritasoliittymälle tutkittiin vaihtoehtoja: liikenneympyrä ja rombi-
nen ramppi. 26.2.2004 ympäristöryhmä päätti esittää suunnitteluryhmälle että 
Maarinsolmussa rombinen ramppiratkaisu tarjoaa ehdottomasti parhaat maan-
käytön kehittämismahdollisuudet Otaniemen alueella. 

6.5 Käsittelyvaiheet 
  

6.5.1997 Kaupunginhallitus hyväksyi Tapiolan, Keilaniemen ja Otaniemen pitkän aika-
välin kehittämisvision nk. Apila-mallin (Kehä I ja Karhusaarentie tunneloitaisiin 
ja kaupunginosat yhdistettäisiin). 

1999 Kaupunginhallitus hyväksyi Tapiolan, Keilaniemen ja Otaniemen pitkän aika-
välin kehittämisvision nk. Apila-mallin (Kehä I ja Karhusaarentie tunneloitaisiin 
ja kaupunginosat yhdistettäisiin). 
Tielaitos teetti yleissuunnitelman 1999 Kehä I:sta Espoon alueella (+yva), jos-
sa Maarinsolmuun esitettiin eritasoliittymää, jonka rakentaminen edellyttää 
kaavanmuutoksia siihen rajoittuvilla alueilla. 

29.8.2002 Otaniemen kaupunkikuvahistoriallinen tarkastelu. Arkkitehtitoimisto A-
Konsultit Oy. Kalevalantien liittymän (Maarinsolmu - Maarinaukio) yhteyteen 
esitetään muodostettavaksi väljä sisääntuloaukio joka johdattaa TKK:n päära-
kennukseen. 

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

20.8.2003 Kehä I:n tunnelointia (sis. Maarinsolmun) koskeva viranomaisneuvottelu.  

30.3.2004 Kaupunginhallitus hyväksyi Hagalundinkallion (sis. Maarinsolmun) asemakaa-
van ja asemakaavanmuutoksen tavoiteohjelman.  

23.4.2004 Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy jätti hakemuksen kaavan muuttamiseksi 
kortteliin 16967 tontille 1 (Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy). 

18.6.2004 Valmistui Aluevaraussuunnitelma 2004, Kehä I parantaminen välillä Kaleva-
lantie - Karhusaarentie. Espoon kaupunki, Tiehallinto, Ramboll, Arkkitehtitoi-
misto A-Konsultit Oy, LT-konsultit (sis. Maankäytön, kaupunkikuvan ja väy-
läympäristön vision). 

18.6.2004 Tapiolan kehittämisprojektin johtoryhmä päätti että on tutkittava lisärakenta-
mista Kauppamiehentien eteläpuolelle (Maarinniitty) asuntovaihtoehdolla ja 
toimistovaihtoehdolla sekä lisärakentamista Miestenmetsään. 
 

23.8.2004 Tapiolan kehittämisprojektin johtoryhmä päätti että Maarinsolmun lounaissek-
toria kehitetään asuntovaihtoehdon pohjalta sekä Miestenmetsän korttelia 
10035 voidaan tehostaa n. 2000 k-m2 ja sen itäpuolelle voidaan kaavoittaa 
uutta toimistotilaa n. 8500 k-m2.  

21.9.2004 Asemakaavayksikössä päätettiin suunnittelualueen laajentumisen takia, että 
Hagalundinkallion asemakaavan muutosalue jaetaan kahtia: pohjoisosa Maa-
rinsolmun ja eteläosa Hagalundinkallion kaavanmuutosalueeksi. 

4.10.2004 Käynnistyi tiesuunnitelman laatiminen Kehä I välillä Kalevalantie - Turunväylä, 
Espoo (Espoon kaupunki, Uudenmaan tiepiiri, Ramboll).  

17.11.2004 Maarinsolmun asemakaava ja asemakaavan muutos kuulutettiin vireille tul-
leeksi. Vireilletuloilmoituksessa kuulutettiin myös uusi Maarinsolmun osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville kaupunkisuunnittelukeskuksen asia-
kaspalvelussa. 

12.2004 Kehä I:n parantaminen välillä Kalevalantie - Karhusaarentie. Arvio vaikutuksis-
ta pohjaveteen. Tekninen keskus, Geotekniikkayksikkö, Ossi Ikävalko 
 

 



 
ESPOON KAUPUNKI 
KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 
Asemakaavayksikkö 
 
 
 
 
 
 
Olli Pitkänen 
aluearkkitehti 
 

 
 

     
Kristiina Peltomaa 
Asemakaavapäällikkö 
 

 
      


	TIIVISTELMÄ
	Alueen nykytila
	Suunnittelu
	Mitoitus
	Muutoksen sisältö
	Suunnittelutilanne
	Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
	Seutukaava
	Yleiskaava
	Asemakaava
	Rakennusjärjestys
	Kiinteistörekisteri               
	Rakennuskiellot                 
	Muut suunnitelmat ja päätökset
	Pohjakartta

	Selvitys alueesta 
	Alueen yleiskuvaus
	Maanomistus
	Rakennettu ympäristö
	Maankäyttö   
	Liikenne
	Palvelut
	Yhdyskuntatekninen huolto

	Luonnonolosuhteet
	Suojelukohteet
	Ympäristön häiriötekijät


	ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET 
	Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet
	Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat 
	Osallisten tavoitteet

	ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS
	Yleisperustelu ja –kuvaus
	Mitoitus
	Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 
	Maankäyttö
	Korttelialueet

	Liikenne
	Palvelut
	Yhdyskuntatekninen huolto
	Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

	Kaavan mukainen luonnonympäristö 
	Ympäristön häiriötekijät 
	Kaavan mukaiset suojelukohteet 
	Nimistö

	ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET 
	Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristö
	Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
	Vaikutukset luontoon ja maisemaan
	Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuutee
	Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
	Muut merkittävät vaikutukset

	ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
	Rakentamisaikataulu
	Toteuttamis- ja soveltamisohjeet

	SUUNNITTELUN VAIHEET
	Suunnittelun vireille tulo sekä sitä koskevat päätökset 
	Vireille tulo
	Sopimukset

	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
	Suunnittelu
	Kaavaratkaisun eri vaihtoehdot
	Käsittelyvaiheet


