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1 TIIVISTELMÄ

1.1 Alueen nykytila
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 9,8 ha, josta korttelialueiden pinta-ala on
nykyään yhteensä noin 6,6 hehtaaria. Kaavamuutoksen kohteena oleva alue
on rakennettua korttelialuetta, virkistysaluetta, vesialuetta ja katualuetta.

Alueen nykyinen kaupunkikuva on avoin ja jokseenkin jäsentymätön. Kaava-
alueelle Merituulentien varteen on keskittynyt suuria automyymälärakennuksia
laajoine pysäköintialueineen, 1980-luvulle osuneen rakentamisen aallon seura-
uksena. Alueen maamerkki on vuonna 1981 rakennettu punatiilinen Olarin kirk-
ko, joka sijaitsee kaava-alueen pohjoispuolella vanhalla Gräsan Olarsbyn kes-
kiaikaisella kylämäellä. Kirkon alue ei kuulu tähän kaava-alueeseen. Pohjoi-
seen kohti Olarinluomaa suuntautuu Tonttumaan puistoalue.

Riihitontun asemakaavamuutos on osa laajempaa Niittykummun kaavamuu-
toskokonaisuutta. Valmistelumateriaalina nähtävillä ollut alue on jatkosuunnitte-
lussa jaettu viiteen osa-alueeseen (Niittykummun keskus, Riihitonttu, Tonttu-
muori, Niittykallio ja Gräsankartano).

Riihitontun asemakaava-alue liittyy osana Länsimetron myötä tehtävään kau-
punkiuudistukseen. Alue liittyy toiminnallisesti Tapiolan ja Olari-Matinkylän
kaupunkikeskuksiin. Liikenteellisesti alue tukeutuu Merituulentiehen ja Olarin-
luomaan sekä Kotitontuntiehen.

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus
Kaavaehdotus tiivistää Merituulentien pohjoisreunaa uusilla asuinkerrostalo-
kortteleilla. Rälssitilankadun (nykyisen Olarinluoman) länsipuolisessa korttelis-
sa perusratkaisuna on umpikortteli (15037, kaavamääräys AK-1), jossa kortte-
lin pohjois- ja eteläreunojen 4-5-kerroksisia rakennuksia rytmittää neljä korke-
ampaa Merituulentiehen nähden poikittaista, tasaisesti kohoavaa lamellia. Poi-
kittaisten lamellien kerroskorkeus on Merituulentien puolella kahdeksan ja kir-
kon puolella viisi kerrosta. Korttelin itäreuna rajaa yhdessä kirkon kanssa Räls-
sitilankadun ja Merituulentien kulmaan toriaukion, Gräsantorin. Torin reunalle ja
Merituulentien varteen on osoitettu pohjakerroksiin julkiseen tilaan avautuvaa
liiketilaa. Gräsantoria rajaa Merituulentien ja Rälssitilankadun kulmauksessa
kevyt paviljonkimainen kioski- tms. rakennus. Tori toteutetaan vehreänä ja
oleskeluun houkuttavana.

Rälssitilankadun ja Kotitontuntien välisen suurkorttelikokonaisuuden (15025,
kaavamääräys AK-1) muodostavat kaksi U:n muotoista 5-8-kerroksista tasai-
sesti kohoavaa asuinrakennusta sekä neljä kahdesta 8/6-kerroksisesta porras-
tuvasta asuinrakennuksesta ja niiden välisestä pihakannesta koostuvaa koko-
naisuutta. Lounaiskulman rakennukseen on tutkittu tuetusta tai palveluasumi-
sesta, tähän liittyvistä yhteisistä ja julkisista tiloista sekä tavallisesta asumisesta
muodostuvaa toiminnaltaan monimuotoista rakennusta, joka osaltaan elävöit-
täisi Merituulentien ja Rälssitilankadun kulmausta. Korttelin sisälle toteutetaan
koko korttelin yhteinen vehreä maantasossa oleva piha. Pihan alla kulkee myös
useita Niittykummun alueelle välttämättömiä sähkö-, vesi- ja hulevesijohtoreit-
tejä.

Olarinluoma-kadun itäpuolinen puistoalue (Tonttumaa) sekä korttelin 15037
länsipuolinen Gräsankartanonpuisto säilyvät puistoalueina (VP).

Asuinkorttelit muodostavat Merituulentien varteen yhtenäisen kaupunkikuvan ja
täydentävät Merituulentien eteläpuolista rakennetta. Vaikka korttelien talotyyp-
piratkaisut ovat melko erilaiset, syntyy kadun varren jalustamaisista rakennus-
osista ja niiden päällä olevista poikittaisista korkeammista osista selkeä koko-
naisuus. Merituulentien varren pohjakerrosten julkisivujen suunnittelussa tulee
kaavamääräyksen mukaan välttää umpinaisen, muurimaisen julkisivun synty-
mistä.
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Kaava-alueelle on laadittu maankäytön yleissuunnitelma ja lähiympäristösuun-
nitelma, joka tähtää muotokieleltään yhtenäisen ja laadultaan korkeatasoisen
ympäristön toteutumiseen.

Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on noin 9,8 ha. Siitä noin 5,6 ha on
asuinkerrostalojen korttelialuetta, 0,5 ha torialuetta, 1,1 ha virkistysaluetta sekä
2,3 ha katualuetta ja kevyen liikenteen väylää.

Uusien asuinkerrostalojen korttelialueilla (AK-1) on asuinrakennusoikeutta yh-
teensä 91600 k-m2. Korttelissa 15037 on lisäksi yhteensä 900 k-m2 rakennus-
oikeutta liike- ja toimitiloille. Gräsantorin torialueella on liiketilaa 100 k-m2.

Kokonaiskerrosala on 92600 k-m2, mikä vastaa kaavan kokonaistehokkuutta
e=0,95 ja korttelitehokkuutta e=1,64. Uusi asuinrakennusoikeus 91600 k-m2

vastaa noin 1800 uutta asukasta (mitoitusarvolla 50 k-m2 / asukas).

1.3 Suunnittelun vaiheet

Lähtökohdat

Kaavan valmisteluun liittyvää selvitystyötä on tehty vuosina 2004-2006 Länsi-
väylä-Kehityskäytävä-maankäyttövision yhteydessä, jossa suunnittelijana toimi
Risto Linkovuori (nyk. Trofast). Raide-YVA:n (2004-2006) yhteydessä selvitet-
tiin ympäristön lähtökohtia. Länsimetron esisuunnitteluvaiheessa tutkittiin erilai-
sia maankäytön rakennemalleja.

Kaavamuutos tuli vireille kaavoituskatsauksessa 2009 nimikkeellä Niittykumpu
I. Vireilletulosta ilmoitettiin myös kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä se-
kä Hufvudstadsbladetissa 21.4.2010.

Suunnittelu

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaos teki Niittykummun
suunnitteluvarauspäätöksen 14.6.2010. Päätöksessä todettiin, että Niitty-
kummun metroasema rakennetaan ja rahoitetaan samanaikaisesti Länsimetron
muiden asemien kanssa sillä periaatteella, että aseman valmiiksi saattamisesta
sekä alueen kehittämiseen liittyvästä muusta kunnallisteknisestä rakentamises-
ta koituvat kulut katetaan kaupungin rakennusoikeuksien myynnillä ja yksityis-
ten maanomistajien osalta saatavilla maankäyttösopimustuloilla. Lisäksi päätet-
tiin, että Niittykummun metroaseman ja sitä ympäröivät lähialueet Merituulen-
tien ja Haukilahdenkadun risteysalueelta varataan yhdessä Keskinäinen työ-
eläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Oyj:lle ja SRV Yhtiöt Oyj:lle metroaseman
ja siihen liittyvän muun maankäytön suunnittelua varten. Edelleen kaupunki-
suunnittelulautakuntaa kehotettiin kiirehtimään alueen asemakaavoitusta niin,
että aseman rakentaminen on mahdollista Länsimetron muiden asemien aika-
taulussa sekä käynnistämään kaavoituksen Niittykummun alueelta poistuvan
autokaupan korvaavien tilojen sijoittamiseksi Kivenlahden teollisuusalueelle.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 25.5.2011 asemakaavamuutok-
sen kaavalliset tavoitteet.

Kaupunkisuunnittelupäällikkö hyväksyi 30.5.2011 valmisteluaineiston
asetettavaksi nähtäville. Valmisteluaineisto oli nähtävillä (MRA 30§) 13.6. -
8.7. sekä 25.7. - 31.8.2011.

Valmisteluaineiston nähtävillä olon jälkeen kaavamuutosalue jaettiin neljään
osa-alueeseen. Ensimmäisen osa-alueen, Niittykummun keskuksen, kaava hy-
väksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 24.4.2013. Riihitontun kaavamuu-
tos on osa-alueista seuraava, yhdessä Tonttumuorin kaavamuutoksen kanssa.

Arkkitehtitoimisto Sarc Oy laati metroaseman lähialueen maankäytöstä esisel-
vityksen 2010 ja jatkoi korttelin 15025 suunnittelua yhdessä SRV:n, Saton ja
Varman kanssa. Korttelia 15037 ovat suunnitelleet Arkkitehtitoimisto Jukka Tur-
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tiainen Oy ja arkkitehti Reino Ruotsalainen. Kunnallistekniikan yleissuunnittelun
konsulttina toimi Sito Oy.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 25.9.2013 ehdotuksen uudelleen
valmisteltavaksi. Evästyksissään lautakunta kehotti lisäämään alueen raken-
nusoikeutta, tarkastelemaan pysäköintiratkaisuja sekä parantamaan ehdotuk-
sen kaupunkikuvaa erityisesti Merituulentien ja Gräsantorin osalta. Ehdotusta
tarkistettiin merkittävästi evästysten pohjalta. Kerrosluku nousi korttelissa
15025 6/4 kerroksesta 8/6 kerrokseen. Kaava-alueen asuinrakennusoikeus
kasvoi näin 15 prosenttia 79500 k-m2:sta 91600 k-m2:öön. Asuinkorttelien py-
säköintinormia kevennettiin niin, että kasvanut rakennusoikeus oli edelleen
mahdollista toteuttaa. Korttelissa 15025 kehitettiin rakennusten sijoittelua ja
muotoa monimuotoisemmaksi. Gräsantorin suunnitelmia kehitettiin kaupunki-
kuvallisesti jäsentyneemmiksi ja vehreämmiksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 28.5.2014 asemakaavan muu-
tosehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä
11.8.–9.9.2014. Ehdotuksesta järjestettiin asukastilaisuus 2.9.2014. Kaavaeh-
dotuksesta jätettiin 6 muistutusta sekä 9 lausuntoa tai kannanottoa.

Kaavakarttaan ja –määräyksiin tehtiin saadun palautteen perusteella teknis-
luontoisia tarkistuksia. Meluun ja ilmanlaatuun liittyvät määräykset jaettiin erilli-
siksi määräyksiksi ja tekstiä selkiytettiin. Korttelin 15025 rakennusalojen rajoja
täsmennettiin hieman, jotta Riihitontuntien alla kulkevan 110kV maakaapelin ja
korttelin rakennusten yhteensovittaminen. Puistoihin on lisätty kaksi puisto-
muuntamoa. Tonttumaa-puistoon on lisätty ohjeellinen koirien ulkoilualue. Grä-
santorille osoitettiin korttelin 15037 pelastusajoyhteys.

Gräsantorin viitesuunnitelmaa kehitettiin nähtävillä olleesta versiosta huomat-
tavasti vehreämmäksi ja puistomaisemmaksi. Suuret nurmipinnat ovat sekä
oleskeluviihtyisyyden että toteutuskustannusten kannalta edullinen ratkaisu.
Torille jää silti riittävästi kivettyä pintaa mahdollisia toritoimintoja varten.

Autopaikkamääräys tarkistettiin valmisteilla olevien pysäköinnin periaatteiden
mukaisesti muotoon ”1 autopaikka asunto-, toimitila- ja liikekerrosalan 120 k-m2

kohti (kuitenkin vähintään 0,5 autopaikkaa / asunto) ja 1 autopaikka palvelu-
asumisen 200 k-m2 kohti. Lisäksi tulee toteuttaa 1 vieraspaikka / 1500 k-m2

Gräsantorin alaiseen pysäköintilaitokseen”.

2

kuva: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy
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LÄHTÖKOHDAT

2.1 Suunnittelutilanne

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

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

2.1.2 Maakuntakaava

Voimassa olevat:
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää
kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen
periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä
vuonna 2007.

Vireillä olevat:
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan
maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-
maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan
20.3.2013 ja se on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana.

kuva: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy
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2.1.3 Yleiskaava

Espoon eteläosien yleiskaava
Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaa-
ran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai
lainvoiman vuonna 2010.

Riihitontun alue on merkitty kehitettäväksi työpaikka-alueeksi (TP). Kaavaehdo-
tuksessa alueelle osoitetaan asuinkerrostaloja, joiden yhteydessä on mahdol-
lista olla pohjakerroksissa liiketiloja. Alue liittyy suoraan Merituulentien etelä-
puoliseen Niittykummun keskuksen kaava-alueeseen, jolla on merkittävä mää-
rä liiketilaa.

kuva: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy
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2.1.4 Asemakaava
Koko suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Voimassa olevissa
asemakaavoissa kortteli 15037 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten kortte-
lialueeksi (K) ja moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi (AM-1).
Korttelin pohjoispuolella on puistoalue (VP). Nykyinen kortteli 15025 on osoitet-
tu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K), pienteollisuusrakennusten
korttelialueeksi (TP-3), luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL) ja yh-
dyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET).
Tonttumaan puistoalue on osoitettu luonnontilassa säilytettäväksi puistoalu-
eeksi (PL). Alueella on myös katualuetta.

Asemakaavan muutos liittyy Länsimetron rakentamisen mahdollistavaan ase-
makaavaan Jousenpuiston - Matinkylän metrotunneli, kaava-alue 920300. Met-
rotunnelin kaavassa mahdollistetaan maanalaiset tilat metrotunnelia, metro-
asemaa sekä niihin liittyviä tiloja varten sekä metrotunnelista maanpintaan
nousevat yhteydet.

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

2.1.6 Tonttijako
Asemakaava-alueelle on laadittu tonttijako.

2.1.7 Rakennuskiellot
Asemakaava-alueella on voimassa rakennuskielto vuoden 2014 loppuun saak-
ka.

2.1.8 Muut suunnitelmat ja päätökset
Valtuusto päätti Espoon eteläosien joukkoliikennejärjestelmästä 25.9.2006.
Tämän jälkeen käynnistyi metroasemien sijoitusvaihtoehtojen etsiminen erilais-
ten maankäytön rakennevaihtoehtojen pohjalta.

Kaupunginhallitus päätti 18.6.2007, että Niittykumpuun sijoitetaan metroase-
ma.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää 13.6.2007 seuraavaa:



11 (26)

Niittykummun asemavaraus sijoitetaan Merituulentien eteläpuolelle niin että
käyttäjille voidaan järjestää toimiva alikulkuyhteys Merituulentien pohjoispuolel-
le. On kiirehdittävä maankäytön tutkimista myös Merituulentien pohjoispuolella.
Nopeutettua toteutusta tukee lähialueiden kehittämispotentiaali ja kirkon ympä-
ristön kehittämistarve. Asemaan tulee vähintään kaksi sisäänkäyntiä. Lisäksi
päätöksessä todetaan mm. seuraavaa: Asemien yksityiskohtaiset ratkaisut si-
sältyvät käynnissä olevaan hankesuunnittelutehtävään ja nyt annettavat linja-
ukset ohjaavat periaatteellisia ratkaisuja. Tarkat sisäänkäynnit ja niiden luku-
määrät sekä metrotunnelin linjaus ratkeavat asemakaavasuunnittelun yhtey-
dessä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.2.2010 kaupun-
kisuunnittelulautakunnan ja elinkeino- ja kilpailukykyjaoston iltakoulun
11.2.2010 muistion. Muistion linjauksia noudatetaan soveltuvin osin myös Niit-
tykummun osalta:

Valtuustosopimuksen (7.9.2009) mukaan:
Metroasemien esteettömyys, esteettisyys ja liityntäpysäköinti otetaan huomi-
oon suunnittelussa. Varmistetaan laadukkaat metroasemat ja toteutetaan ase-
manseudut innovatiivisesti ja tehokkaasti. Alueen kaupunkikuvallista ilmettä
kehitetään entistä laadukkaampaan ja eheämpään suuntaan.

Lautakuntasopimuksen (21.10.2009) mukaan:
Tavoitteena on nostaa metron käyttäjämäärää merkittävästi asemien laatuta-
son avulla. Metroasemien ympäristöt suunnitellaan kaupunkikuvaltaan korkea-
tasoisiksi siten, että nämä eheyttävät kaupunkirakennetta. Lautakunta huolehtii
siitä, että Espoossa asemat suunnitellaan osaksi monipuolisia palvelu-, asunto-
ja työpaikkakokonaisuuksia ja että joukkoliikenteen, henkilöautojen ja polku-
pyörien liityntäliikenteen toimivuus ja pysäköinnin riittävyys varmistetaan.

Tavoite: Aseman ja sen lähiympäristöjen merkitys on Espoon kehitykselle erit-
täin suuri. Lisäksi valmisteluaikataulu on kireä. Täten päätöksenteon johdon-
mukaisuuteen ja nopeuteen on syytä asettaa suuret vaatimukset.

Muistiossa todetaan myös Niittykummun osalta seuraavaa:
Monet seikat puoltavat sitä, että Niittykummun metroasema suunnitellaan käyt-
töönotettavaksi samanaikaisesti muiden asemien kanssa, vaikka lähialueen
suunnittelu ja rakentaminen ajoittuvat paljon pitemmälle aikavälille. Erityisen
tärkeää on, että tällöin Suurpellon liityntäpysäköinti käyttäisi pääasiassa sitä,
eikä Jousenpuistoa.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto (EKY) teki Niitty-
kummun suunnitteluvarauspäätöksen 14.6.2010. Päätöksessä todettiin, että
Niittykummun metroasema rakennetaan ja rahoitetaan samanaikaisesti Länsi-
metron muiden asemien kanssa sillä periaatteella, että aseman valmiiksi saat-
tamisesta sekä alueen kehittämiseen liittyvästä muusta kunnallisteknisestä ra-
kentamisesta koituvat kulut katetaan kaupungin rakennusoikeuksien myynnillä
ja yksityisten maanomistajien osalta saatavilla maankäyttösopimustuloilla. Li-
säksi päätettiin, että Niittykummun metroaseman ja sitä ympäröivät lähialueet
Merituulentien ja Haukilahdenkadun risteysalueelta varataan yhdessä Keski-
näinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Oyj:lle ja SRV Yhtiöt Oyj:lle
metroaseman ja siihen liittyvän muun maankäytön suunnittelua varten.

Edelleen kaupunkisuunnittelulautakuntaa kehotettiin kiirehtimään alueen ase-
makaavoitusta niin, että aseman rakentaminen on mahdollista Länsimetron
muiden asemien aikataulussa sekä käynnistämään kaavoituksen Niittykummun
alueelta poistuvan autokaupan korvaavien tilojen sijoittamiseksi Kivenlahden
teollisuusalueelle.

EKY päätti 6.6.2011 jatkaa suunnitteluvarausta täydentäen entisiä ehtoja siten,
että kaupungin velvoitteet asuntotuotannossa otetaan huomioon. Suunnittelu-
varausta jatkettiin myös 27.8.2012 ja se oli voimassa 30.6.2014 saakka.
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2.1.9 Pohjakartta
Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupungin teknisen keskuksen
kaupunkimittausyksikön laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaa-
timukset.

2.2 Selvitys alueesta

2.2.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 9,8 ha. Kaavamuutoksen kohteena oleva
alue on rakennettua korttelialuetta, virkistysaluetta, vesialuetta ja katualuetta.

Alueen nykyinen kaupunkikuva on avoin ja jokseenkin jäsentymätön. Kaava-
alueelle Merituulentien varteen on keskittynyt suuria automyymälärakennuksia
laajoine pysäköintialueineen, 1980-luvulle osuneen rakentamisen aallon seura-
uksena. Alueen maamerkki on vuonna 1981 rakennettu punatiilinen Olarin kirk-
ko, joka sijaitsee kaava-alueen pohjoispuolella vanhalla Gräsankartanon kylä-
mäellä. Kirkon alue ei kuulu tähän kaava-alueeseen. Pohjoiseen kohti Olarin-
luomaa suuntautuu Tonttumaan puistoalue.

2.2.2 Maanomistus
Nykyiset korttelit 15025 (kaavamääräykset K ja TP-3) ja 15037 (kaavamäärä-
ykset K ja AM-3) ovat kiinteistö-osakeyhtiöiden omistuksessa. Korttelin 15044
(ET) omistaa Fortum. Virkistys-, vesi- ja katualueet omistaa Espoon kaupunki.

2.2.3 Rakennettu ympäristö

Maankäyttö
Kaava-alue on lainvoimaisen asemakaavan mukaisesti rakennettua kortteli-,
virkistys-, vesi- ja katualuetta.
Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Kaava-alueella ei ole asukkaita. Alueen työpaikkamäärä vuonna 2011 oli noin
300 työpaikkaa. Alueella on tällä hetkellä kolme autokauppaa, huoltoasema
sekä muutamia liike- ja toimistotiloja.
Yhdyskuntarakenne
Niittykummun alue sijoittuu kaupunkirakenteessa Tapiolan ja Matinkylän alue-
keskusten väliin. Kaava-alueella on 1980- ja 90-luvuilla rakentuneita autokaup-
poja ja huoltoasema. Niiden takana, kaava-alueen ulkopuolella, sijaitsee Olarin
kirkko. Alue liittyy rakenteellisesti suoraan Merituulentien eteläpuoliseen Niitty-
kummun keskukseen.
Kaupunki-/taajamakuva
Niittykummun keskuksen alue ja sen eteläpuolinen Niittykallion alue on raken-
netun kulttuuriympäristön selvityksen (2011) mukaan luokiteltu sekä seudulli-
sesti että paikallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi. Merkittävää alueella
ovat 1960-luvulla suunniteltu asuntoalue, sen asemakaava ja ympäristön luon-
ne. Asemakaavan laatijoiksi mainitaan Risto Sammalkorpi ja Osmo Lappo. Me-
rituulentien pohjoispuolella sijaitseva liikerakentaminen on tyypillistä 80-90-
luvun rakentamista.
Liikenne
Ajoneuvoliikenne
Pääkadut Merituulentie, Olarinluoma, Riihitontuntie ja Kotitontuntie ovat toteu-
tuneet alun perin 80-luvulla ja ovat luonteeltaan tiemäisiä, joissa kevytliikenne
on kokonaan eriytetty.
Kevytliikenne
Merituulentien ja Olarinluoman varren molemmin puolin on kevyen liikenteen
väylä. Riihitontuntiellä ja Kotitontuntiellä väylä on vain toisella puolen katualuet-
ta. Varsinkin Merituulentien ylittäminen on jalankulkijoille ja pyöräilijöille suh-
teellisen työlästä.
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Alueen sisäinen liikenne ja paikoitus
Alueelle johtaa kaksi katua, Olarinluoma ja Kotitontuntie. Pysäköinti tapahtuu
ainoastaan tonteilla.
Julkinen liikenne

Alueella on sijaintinsa puolesta kattavat julkisen liikenteen yhteydet. Linja-autot
liikennöivät Merituulentiellä tiheällä vuorovälillä Tapiolan, Matinkylän sekä Hel-
singin keskustan suuntaan. Välittömästi alueen eteläpuolella sijaitsee tuleva
Niittykummun metroasema.

Palvelut
Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Niittykummun päiväkoti ja Niitty-
kummun koulu. Niittytorin liikekeskuksessa Merituulentien eteläpuolella on päi-
vittäistavarakauppa sekä muita liike- ja ravintolapalveluita. Niittykummun kes-
kuksen maankäytön kehittyessä metrokeskuksen alueelle tulee lisää kaupalli-
sia palveluita.
Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella on tavanomainen kunnallistekniikka – käyttövesi, jäteviemäröinti ja
kaukolämpö. Merituulentien yli ja korttelin 15025 sekä puistoalueen poikki kul-
kee Olarinluomaa kohti 110 kV voimansiirtolinja, joka kaavamuutoksen myötä
siirretään kulkemaan maan alla korttelin halki. Merituulentien varressa sijaitsee
pieni kaukolämmön pumppaamo, joka siirretään Kotitontuntien itäpuolen ET-
alueelle, Niittykummun keskuksen kaava-alueelle. Alueen läpi on suunniteltu
hulevesireitti, johon alueen läpi tällä hetkellä kulkeva Nässelkärrinoja johde-
taan. Tähän yhdistetään myös Merituulentien tulevan alikulun vaatima pump-
paamo.

2.2.4 Luonnonolosuhteet
Niittykumpu sijaitsee pienipiirteisessä rannikkovyöhykkeen suurmaisemassa,
jossa maisemarakenteen rytmin luovat vuorottelevat savilaaksot ja kallioiset
moreeniselänteet. Niittykummun maisemallinen lähtökohta on ollut laaja niitty-
alue, puropainanteineen ja siitä loivasti ylös kohoavine kalliokumpareineen.
Vielä 1964 vuodelta olevassa peruskartassa suuralue hahmottuu avoimena vil-
jelylaaksona, joka on ulottunut mereltä aina vanhan Mankkaan ja Tapiolan lai-
tamille. Niittykummun rakentamisen maisemallinen lähtökohta on ollut laaja niit-
tyalue, puropainanteineen ja siitä loivasti ylös kohoavine kalliokumpareineen.

2.2.5 Suojelukohteet
Rakennukset
Kaava-alueella ei ole rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kaupun-
kikuvallisesti merkittäviä rakennuksia.

Luonnonympäristö
Varsinaisia luonnonsuojelualueita ei kaava-alueella ole. Kaava-alueen reunalla
oleva Gräsanoja on luontotyypiltään (savimaiden purot) paikallisesti erittäin ar-
vokas.

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät
Ilmanlaatu
Ilmatieteen laitos on laatinut alueelle suunnittelun aikana leviämismallilaskel-
miin perustuvan ilmanlaatuselvityksen.

Selvityksen mukaan typpidioksidin raja-arvo ei ylity väylien ulkopuolella. Typpi-
dioksidin vuorokausiohjearvo ylittyy Kehä II:n ja Länsiväylän varsilla enimmil-
lään noin 120 metrin etäisyydellä väylästä. Merituulentiellä pitoisuudet ovat oh-
jearvotasolla tai ylittävät sen pääasiallisesti väylällä ja sen välittömässä lähei-
syydessä Haukilahdenkadun ja Kehä II:n väliin jäävällä osuudella. Merituulen-
tien vieressä olevissa erillistarkastelukohteissa pitoisuudet ovat hyvin lähellä
ohjearvotasoa, mutta typpidioksidin raja- ja ohjearvot eivät kuitenkaan ylity mil-
lään korkeudella.
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Pienhiukkasten vuosikeskiarvopitoisuudet alittavat selvästi vuosiraja-arvon.
Vuorokausiohjearvo PM2,5–hiukkasille ylittyy tutkimusalueella vilkasliikenteis-
ten väylien lisäksi myös väylien läheisyydessä, mm. Kehä II:n ja Merituulentien
risteysalueella noin 100 metrin säteellä sekä Länsiväylän ja Kehä II:n risteys-
alueen tuntumassa. Merituulentietä lähinnä olevissa erillistarkastelupisteissä
tienpinnan tasossa pitoisuudet ovat ohjearvotasolla. Hengitettävien hiukkasten
ohjearvot voivat ylittyä Länsiväylän, Kehä II:n ja Merituulentien ympäristöissä
katupölyepisodien aikana. Pitoisuuksiin vaikuttavat meteorologisten tilanteiden
lisäksi myös katujen kunnossapitotoimet.

Mallilaskelmien tulokset huomioon ottaen suositeltavaa olisi sijoittaa Olarin-
luoman ja Kehä II:n väylän väliin jäävän Merituulentien varteen suunniteltujen
rakennusten Merituulentien puoleisten julkisivujen alle 3 m (lattiapinnasta)
maanpinnasta sijoittuvat tilat muuhun kuin asuinkäyttöön. Kyseisen katuosuu-
den (Olarinluoman ja Kehä II:n väliin jäävä osuus Merituulentiestä) rakennus-
ten raittiin ilmanotto tulisi sijoittaa mahdollisimman korkealle maan pinnasta,
mieluiten rakennusten kattotasolle ja mahdollisimman etäälle väylästä. Suosi-
teltavaa olisi sijoittaa parvekkeet ja muut oleskelutilat muille kuin väylän puolei-
sille julkisivuille.

Melu
Merituulentie on vilkkaasti liikennöity pääkatu, ja alue sijoittuu suurten pää-
väylien, Kehä II:n ja Länsiväylän, välittömään läheisyyteen. Suunnittelun yhtey-
dessä tehtiin melu- ja julkisivumelumallinnuksiin perustuva meluselvitys, jossa
tarkasteltiin keskimelutasoja ennustetilanteessa vuonna 2030. Mallinnus perus-
tui liikenne-ennusteisiin sekä kaavassa alueelle suunniteltujen rakennusten ko-
koon ja sijaintiin.

Ennustetilanteessa melulaskentojen perusteella määrääväksi muodostuvat
päiväajan melutasot. Liikennemäärät lisääntyvät kaikissa suunnittelualueen
osissa, jonka vuoksi myös lähtömelutasot kasvavat. Ennustetilanteessa 55 dB
melutasot ylittyvät noin 60–120 metrin päässä Länsiväylästä, noin 150–180
metrin päässä Kehä II:sta, noin 50–90 metrin päässä Merituulentiestä, noin 50
metrin päässä Olarinluomasta ja noin 80 metrin päässä Haukilahdenkadusta.
Osassa selvitysaluetta melu leviää nykytilannetta kapeammalle alueelle, koska
uudet rakennusmassat rajoittavat melun leviämistä etäämmälle.

Uudet rakennusmassat ja pihakansirakenteet rajoittavat tieliikenteen melun le-
viämistä selvitysalueen sisäosiin. Merituulentien varressa rakennusten välille
on sijoitettu suunnitelmassa tonttiaitoja ja matalia rakennusosia, joiden korkeus
optimoitiin meluselvityksessä sellaiseksi, että uusien rakennusten oleskelualu-
eet sijoittuvat alle 55 dB meluvyöhykkeelle. Niittykummun keskuksen kaavassa
Merituulentien ja Kehä II:n risteämiskohdan itäpuoleiset asuinrakennukset suo-
jattiin erillisillä meluesteillä. Kyseisten asuinrakennusten piha-alueet sijaitsevat
osittain jopa 60 dB ylittävällä alueella. Mikäli Merituulentien varteen sijoitetaan
+4 metriä korkeat meluaidat ja Kehä II:lta Merituulentielle tulevan rampin itä-
puolelle +2 metriä korkea melukaide, on piha-alueiden melutaso mahdollista
saada pääosin 60 dB alittavalle tasolle.

Julkisivumelulaskennoissa julkisivuun kohdistuva melutaso Merituulentiellä on
hieman yli 65 dB. Melualueella parvekkeet tulee lasittaa. Lasitus vaimentaa
melua noin 10 dB, joten mikäli melutasot ylittävät 65 dB, edes lasitus ei riitä
suojaamaan riittävästi melulta, vaan lasitettu parveke on korvattava ääntä pa-
remmin eristävällä viherhuoneella. Merituulentien varrelle voidaan sijoittaa lasi-
tetut parvekkeet, lukuun ottamatta tien eteläpuolella muutamaa alinta kerrosta.
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3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet

Kaupunginhallitus hyväksyi 18.6.2012 valtion ja Helsingin seudun maankäytön,
asumisen ja liikenteen aiesopimuksen 2012-2015, jonka mukaan kaavoituksel-
la tulee luoda edellytykset vuosittain 2 500 asunnon vuosituotannolle. Tästä
määrästä 20% eli 500 asuntoa tulee olla valtion tukemaa tuotantoa.

Suunnittelualue on yleiskaavassa kehitettävää työpaikka-aluetta (TP). Kaava-
ehdotuksessa alueelle osoitetaan asuinkerrostaloja, joiden yhteydessä on
mahdollista olla pohjakerroksissa liiketiloja. Alue liittyy suoraan Merituulentien
eteläpuoliseen Niittykummun keskuksen kaava-alueeseen, jolla on merkittävä
määrä liiketilaa. Yleiskaavan yleistavoitteiden mukaan mm.

-  Maankäyttöä tehostetaan Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän ja Espoon-
lahden kaupunkikeskuksissa sekä Kauklahden keskustassa, niiden ympäris-
töissä ja niiden välisten hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

-  Maankäytön ratkaisuissa tulee kiinnittää erityistä huomiota muodostuvan
fyysisen ympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen sekä edellytyksiin sosi-
aalisesti tasapainoiselle väestökehitykselle.

-  Täydennysrakentaminen on oleellinen osa alueiden kehittämistä ja elinvoi-
maisuuden parantamista.

-  Kaupunkirakenteen suunnittelussa hyödynnetään olemassa olevat ja raken-
teilla olevat palvelut ja pyritään lähipalvelujen säilyttämiseen ja niiden moni-
puolistamiseen.

-  Tuetaan olemassa olevien kaupunkikeskustojen kehittymistä myös liikenne-
järjestelmäratkaisuissa.

-  Kevyen liikenteen yhteystarpeet varmistetaan varaamalla raitistolle tarvitta-
vat liikennealueet myös pääliikenneväylistä erillään olevilla reiteillä.

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet

Valtuustosopimuksen 2009 - 2012 (7.9.2009) mukaan:

Metroasemien esteettömyys, esteettisyys ja liityntäpysäköinti otetaan
huomioon suunnittelussa. Varmistetaan laadukkaat metroasemat ja to-
teutetaan asemanseudut innovatiivisesti ja tehokkaasti.

Lautakuntasopimuksen 21.10.2009 mukaan:

Tavoitteena on nostaa metron käyttäjämäärää merkittävästi asemien laa-
tutason avulla. Metroasemien ympäristöt suunnitellaan kaupunkikuval-
taan korkeatasoisiksi siten, että nämä eheyttävät kaupunkirakennetta.
Lautakunta huolehtii siitä, että Espoossa asemat suunnitellaan osaksi
monipuolisia palvelu-, asunto- ja työpaikkakokonaisuuksia ja että joukko-
liikenteen, henkilöautojen ja polkupyörien liityntäliikenteen toimivuus ja
pysäköinnin riittävyys varmistetaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.2.2010 kaupunki-
suunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston
iltakoulun 1.2.2010 muistion.
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto (EKY) teki Niittykummun
suunnitteluvarauspäätöksen 14.6.2010. Päätöksessä todettiin, että Niittykum-
mun metroasema rakennetaan ja rahoitetaan samanaikaisesti Länsimetron
muiden asemien kanssa sillä periaatteella, että aseman valmiiksi saattamisesta
sekä alueen kehittämiseen liittyvästä muusta kunnallisteknisestä rakentamises-
ta koituvat kulut katetaan kaupungin rakennusoikeuksien myynnillä ja yksityis-
ten maanomistajien osalta saatavilla maankäyttösopimustuloilla. Lisäksi päätet-
tiin, että Niittykummun metroaseman ja sitä ympäröivät lähialueet Merituulen-
tien ja Haukilahdenkadun risteysalueelta varataan yhdessä Keskinäinen työ-
eläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Oyj:lle ja SRV Yhtiöt Oyj:lle metroaseman
ja siihen liittyvän muun maankäytön suunnittelua varten.
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Edelleen kaupunkisuunnittelulautakuntaa kehotettiin kiirehtimään alueen ase-
makaavoitusta niin, että aseman rakentaminen on mahdollista Länsimetron
muiden asemien aikataulussa sekä käynnistämään kaavoituksen Niittykummun
alueelta poistuvan autokaupan korvaavien tilojen sijoittamiseksi Kivenlahden
teollisuusalueelle.

EKY päätti 6.6.2011 jatkaa suunnitteluvarausta täydentäen entisiä ehtoja siten,
että kaupungin velvoitteet asuntotuotannossa otetaan huomioon. Suunnittelu-
varausta jatkettiin myös 27.8.2012 ja 10.11.2014. Se on voimassa tarkistetussa
muodossa 30.11.2015 saakka.

Kaupunginhallitus päätti 30.9.2013 Niittykummun metroaseman rakentamisesta
Länsimetron aikataulussa. Päätöksen yhteydessä hallitus kehotti kaupunki-
suunnittelulautakuntaa laatimaan Niittykummun seuraavat asemakaavat niin,
että metroaseman rahoittaminen ja tarpeellinen kunnallistekniikka saadaan
varmasti rahoitettua maanmyynti- ja maankäyttötuloilla.

Niittykummun keskuksen asemakaavamuutos hyväksyttiin valtuustossa
21.10.2013. Tonttumuorin asemakaavamuutos hyväksyttiin 26.11.2014 kau-
punkisuunnittelulautakunnassa esitettäväksi kaupunginhallitukselle. Riihitontun
kaavamuutos liittyy suoraan näihin asemakaavoihin ja ne muodostavat yhte-
näisen kaupunkikuvallisen ja –rakenteellisen kokonaisuuden.

3.3 Osallisten tavoitteet
Asukasmielipiteet

Valmisteluaineisto oli nähtävillä MRL 30§ mukaan 13.6. - 8.7. ja 25.7.-
31.8.2011. Nähtävillä olon aikana saapui 29 mielipidettä ja 5 lausuntoa tai kan-
nanottoa. Näihin on vastattu Niittykummun keskuksen kaavaehdotuksen käsit-
telyn yhteydessä.

Asemakaavan muutosehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 11.8.–
9.9.2014. Ehdotuksesta järjestettiin asukastilaisuus 2.9.2014. Kaavaehdotuk-
sesta jätettiin 6 muistutusta sekä 9 lausuntoa tai kannanottoa. Teknisluontois-
ten huomautusten lisäksi palautteissa esitettiin kritiikkiä uudisrakentamisen mit-
takaavaa ja tehokkuutta kohtaan. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että uudis-
rakentamisen sijainti ja mittakaava vähentäisi kirkon asemaa kaupunkiraken-
teessa.

Kaavakarttaan ja –määräyksiin tehtiin saadun palautteen perusteella joitakin
tarkistuksia. Meluun ja ilmanlaatuun liittyvät määräykset jaettiin erillisiksi mää-
räyksiksi ja tekstiä selkiytettiin. Korttelin 15025 rakennusalojen rajoja täsmen-
nettiin hieman, jotta Riihitontuntien alla kulkevan 110kV maakaapelin ja kortte-
lin rakennusten yhteensovittaminen. Puistoihin lisättiin kaksi puistomuuntamoa.
Tonttumaa-puistoon lisättiin ohjeellinen koirien ulkoilualue. Gräsantorille osoi-
tettiin korttelin 15037 pelastusajoyhteys.

Gräsantorin viitesuunnitelmaa kehitettiin nähtävillä olleesta versiosta huomat-
tavasti vehreämmäksi ja puistomaisemmaksi. Suuret nurmipinnat ovat sekä
oleskeluviihtyisyyden että toteutuskustannusten kannalta edullinen ratkaisu.
Torille jää silti riittävästi kivettyä pintaa mahdollisia toritoimintoja varten.

Kirkon edessä olevan korttelin 15037 ja Gräsantorin mittakaavalliseen ratkai-
suun ei tehty muutoksia. Vaikka korttelin 15037 tuleva rakentaminen on merkit-
tävästi nykyistä korkeampaa, ei sillä ole oleellista vaikutusta kirkon näkymiseen
Merituulentielle. Nykyiset autokaupan ja huoltoaseman rakennukset peittävät
tälläkin hetkellä kirkon pääosin taakseen. Avoin näkymä kirkolle on lähinnä Me-
rituulentien ja Olarinluoman risteyksen sekavassa kokonaisuudessa. Korttelin
tuleva rakentaminen jäsentää ympäristöä ja ottaa kirkon osaksi kaupunkikoko-
naisuutta. Torin laajentaminen olisi mittakaavallisesti ja toiminnallisesti kaupun-
kikuvallinen virhe.
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4 ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus
Kaavaehdotus tiivistää Merituulentien pohjoisreunaa uusilla asuinkerrostalo-
kortteleilla. Rälssitilankadun (nykyisen Olarinluoman) länsipuolisessa korttelis-
sa perusratkaisuna on umpikortteli (15037, kaavamääräys AK-1), jossa kortte-
lin pohjois- ja eteläreunojen 4-5-kerroksisia rakennuksia rytmittää neljä korke-
ampaa Merituulentiehen nähden poikittaista, tasaisesti kohoavaa lamellia. Poi-
kittaisten lamellien kerroskorkeus on Merituulentien puolella kahdeksan ja kir-
kon puolella viisi kerrosta. Korttelin itäreuna rajaa yhdessä kirkon kanssa Räls-
sitilankadun ja Merituulentien kulmaan toriaukion, Gräsantorin. Torin reunalle ja
Merituulentien varteen on osoitettu pohjakerroksiin julkiseen tilaan avautuvaa
liiketilaa. Gräsantoria rajaa Merituulentien ja Rälssitilankadun kulmauksessa
kevyt paviljonkimainen kioski- tms. rakennus. Tori toteutetaan vehreänä ja
oleskeluun houkuttavana.

Rälssitilankadun ja Kotitontuntien välisen suurkorttelikokonaisuuden (15025,
kaavamääräys AK-1) muodostavat kaksi U:n muotoista 5-8-kerroksista tasai-
sesti kohoavaa asuinrakennusta sekä neljä kahdesta 8/6-kerroksisesta porras-
tuvasta asuinrakennuksesta ja niiden välisestä pihakannesta koostuvaa koko-
naisuutta. Lounaiskulman rakennukseen on tutkittu tuetusta tai palveluasumi-
sesta, tähän liittyvistä yhteisistä ja julkisista tiloista sekä tavallisesta asumisesta
muodostuvaa toiminnaltaan monimuotoista rakennusta, joka osaltaan elävöit-
täisi Merituulentien ja Rälssitilankadun kulmausta. Korttelin sisälle toteutetaan
koko korttelin yhteinen vehreä maantasossa oleva piha. Pihan alla kulkee myös
useita Niittykummun alueelle välttämättömiä sähkö-, vesi- ja hulevesijohtoreit-
tejä.

Olarinluoma-kadun itäpuolinen puistoalue (Tonttumaa) sekä korttelin 15037
länsipuolinen Gräsankartanonpuisto säilyvät puistoalueina (VP).

Asuinkorttelit muodostavat Merituulentien varteen yhtenäisen kaupunkikuvan ja
täydentävät Merituulentien eteläpuolista rakennetta. Vaikka korttelien talotyyp-
piratkaisut ovat melko erilaiset, syntyy kadun varren jalustamaisista rakennus-
osista ja niiden päällä olevista poikittaisista korkeammista osista selkeä koko-
naisuus. Merituulentien varren pohjakerrosten julkisivujen suunnittelussa tulee
kaavamääräyksen mukaan välttää umpinaisen, muurimaisen julkisivun synty-
mistä.

Kaava-alueelle on laadittu maankäytön yleissuunnitelma ja lähiympäristösuun-
nitelma, joka tähtää muotokieleltään yhtenäisen ja laadultaan korkeatasoisen
ympäristön toteutumiseen.

4.2 Mitoitus
Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on noin 9,8 ha. Siitä noin 5,6 ha on
asuinkerrostalojen korttelialuetta, 0,5 ha torialuetta, 1,1 ha virkistysaluetta sekä
2,3 ha katualuetta ja kevyen liikenteen väylää.

Uusien asuinkerrostalojen korttelialueilla (AK-1) on asuinrakennusoikeutta yh-
teensä 91600 k-m2. Korttelissa 15037 on lisäksi yhteensä 900 k-m2 rakennus-
oikeutta liike- ja toimitiloille. Gräsantorin torialueella on liiketilaa 100 k-m2.

Kokonaiskerrosala on 92600 k-m2, mikä vastaa kaavan kokonaistehokkuutta
e=0,95 ja korttelitehokkuutta e=1,64. Uusi asuinrakennusoikeus 91600 k-m2

vastaa noin 1800 uutta asukasta (mitoitusarvolla 50 k-m2 / asukas).

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa hieman yli 72000 k-m2..
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4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö

4.3.1 Maankäyttö
Korttelialueet
Merituulentien pohjoispuolisissa asuinrakennuksissa hallitsevan materiaali- ja
värimaailman muodostavat vaalean sävyiset puhtaaksimuuratut tiilipinnat sekä
niitä täydentävät rapatut julkisivuosiot. Lisäksi puun käyttöä pyritään suosimaan
sääsuojatuilla alueilla parveke- ja terassirakenteiden sekä täydentävien pihara-
kenteiden osina. Materiaalipaletin lähtökohtana tulee olemaan uudisrakentami-
sen yhdistäminen Merituulentien pohjoispuolisiin alueisiin sekä Olarin kirkon
punatiilisiin julkisivuihin. Maantasokerrosten umpiosien julkisivumateriaalina on
sama vaaleansävyinen tillipinta kuin asuinrakennuksissa. Melumuurit ja piha-
aidat rakennetaan katutasossa tiili- tai luonnonkivipintaisina tai korkeatasoisina
graafisina betoniaitoina jotka integroituvat asuinrakennusten materiaali ja väri-
maailmaan sekä muuhun rakentamiseen.

Virkistysalueet

Alueella on kaksi puistoaluetta, Tonttumaa ja osa Gräsankartanonpuistoa.
Maankäytön yleissuunnitelman ja lähiympäristösuunnitelman mukaan pääosa
Tonttumaasta toimii tarvittaessa Gräsanojan hallintaan liittyvänä tulvaniittynä.
Molemmat puistot toimivat linkkeinä Gräsanojan varren viherakselissa.

Muut alueet

Merituulentien ja Rälssitilankadun (nykyisen Olarinluoman) kulmaan, Olarin kir-
kon edustalle, muodostuu uusi vehreä ja puistomainen toriaukio, Gräsantori.
Aukion tavoite on paitsi jäsentää urbaania kaupunkitilaa, myös palvella käyttä-
jiä oleskeluun ja kohtaamiseen. Suuret nurmipinnat tarjoavat paikan oleske-
luun. Aukion portaikot on pyritty suuntaamaan saapumissuuntiin – uuden met-
roaseman sekä Rälssitilankadun suuntaan – jotta aukion saavutettavuus para-
nee. Torin pohjoisreunaan osoitetaan pienehkö pysäköintialue, joka rajataan
muusta torialueesta istutuksin. Torin alle sijoitetaan maanalainen noin 160-
paikkainen pysäköintilaitos, johon osoitetaan 120 paikkaa metron liityntä-
pysäköintiä sekä asuinkortteleiden pysäköintiä. Pysäköinti on erityisesti vieras-
paikkojen osalta tarkoituksenmukaista toteuttaa vuoroittaisena. Torin Rälssiti-
lankadun ja Merituulentien puoleiseen kulmaan sijoitetaan paviljonkimainen
kioski- tms. rakennus, joka rajaa toritilaa.

4.3.2 Liikenne
Ajoneuvoliikenne
Katuverkon rungon muodostavat pääkatuina toimivat Merituulentie, Rälssitilan-
katu ja sen jatke Olarinluoma, Riihitontuntie ja Kotitontuntie. Alueen eteläpuo-
lella kulkeva Merituulentie on peruspoikkileikkaukseltaan 2+2-kaistainen katu ja
kaikki sen liittymät ovat valo-ohjattuja. Rälssitilankadun, Olarinluoman ja Riihi-
tontuntien liittymä sekä Riihitontuntien ja Kotitontuntien liittymä muuttuvat kier-
toliittymiksi. Korttelin 15037 pysäköintilaitokseen ajetaan sisään Rälssitilanku-
jalta rakennukseen sijoitettua ajoväylää pitkin.

Kevyt liikenne
Kevyen liikenteen reitit liittyvät ympäröivään seudulliseen reitistöön tehokkaasti.
Pääreitit liittävät alueen keskeiset toiminnot toisiinsa. Tärkeimmät seudulliset
reittiyhteydet kulkevat kaava-alueen ulkopuolella Merituulentietä pitkin itä-länsi-
suunnassa, sekä Gräsanojan vartta pitkin etelä-pohjois-suunnassa. Merituulen-
tien pohjoisreunaan sijoittuu seudullinen kevytliikenteen pääväylä. Kaava-
alueen sisällä katujen varsille sijoittuvat yhdistetyt jalankulun ja pyöräilyn väy-
lät. Rälssitilankadun/Olarinluoman varrella väylät kulkevat molemmin puolin ka-
tua, Riihitontuntiellä ja Kotitontuntiellä vain toisella puolella katua. Alueen läpi
kulkee myös toissijainen itä-länsisuuntainen kevyen liikenteen yhteys Grä-
sanojan varresta Kotitontuntielle, joka korttelissa 15025 sijoittuu korttelin sisäi-
sen yhteispihan yhteyteen.
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Pysäköinti
Asukkaiden pysäköinti sijoittuu korttelien sisälle maanalaisiin ja pysäköintikan-
sien alaisiin pysäköintilaitoksiin. Gräsantorin alle sijoitetaan sekä korttelien
15025 ja 15037 pysäköintiä että liityntäpysäköintiä. AK-kortteleissa tulee raken-
taa vähintään 1 autopaikka asunto-, toimitila- ja liikekerrosalan 120 k-m2 kohti
ja 1 autopaikka palveluasumisen 200 k-m2 kohti. Lisäksi tulee toteuttaa 1 vie-
raspaikka 1500 k-m2 kohti Gräsantorin pysäköintilaitokseen.

Julkinen liikenne
Välittömästi kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee Niittykummun metroasema.
Liityntälinjastosuunnitelmaluonnoksen (HSL 2014) mukaan asemalle syötetään
mm. Olarin ja Suurpellon liikennettä. Liityntälinjojen pysäkit sijaitsevat metro-
aseman edustalla ja ne on mitoitettu kahdelle bussille. Rälssitilankadun varrella
on myös pysäkit Olarinluoman suuntaiselle liikenteelle. Liityntälinjojen lisäksi
alue on myös Espoon sisäisten linjojen saavutettavissa.

4.3.3 Palvelut

Kortteliin 15037 on osoitettu yhteensä 900 k-m2 rakennusoikeutta toimitiloille tai
muulle liikerakentamiselle. Nämä tilat on luontevaa sijoittaa pohjakerrokseen
Merituulentien varteen, jonne ei melun takia ole mahdollista sijoittaa asuintiloja,
sekä Gräsantorin reunalle, jossa kaupallinen toiminta liittyy luontevasti torin
toimintaan. Torin Rälssitilankadun ja Merituulentien puoleiseen kulmaan sijoite-
taan paviljonkimainen kioski- tms. rakennus, jolle on osoitettu 100 k-m2 raken-
nusoikeutta.

Korttelin 15025 lounaiskulmaan on viitesuunnitelmissa tutkittu hybridirakennus-
ta, johon sijoittuu monimuotoista asumista ja siihen liittyviä palveluita. Alimpiin
kerroksiin voi sijoittua esimerkiksi vammaisille suunniteltua tai muuten tuettua
asumista. Maantasokerroksessa on tähän liittyviä yhteisiä ja avoimia tiloja, jot-
ka avautuvat visuaalisesti ja toiminnallisesti Merituulentien ja Rälssitilankadun
kulmauksen julkiseen tilaan. Ylempiin kerroksiin voi sijoittua tavanomaisempaa
asuntotuotantoa, esimerkiksi Espoon Asuntojen vuokra-asumista.

Niittykummun keskuksen alueelle Merituulentien eteläpuolelle sijoittuu runsaas-
ti kaupallisia ja julkisia palveluita.

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto
Hulevesien hallinnan periaatteet
Vesitalous tulee äärevöitymään Niittykummun ja Merituulentien varren rakentu-
essa. Rakentamisen myötä uomiin saapuvien pintavesien määrä lisääntyy ja
rankkasateiden aikaiset virtaamahuiput tulevat kasvamaan. Suunnittelualuees-
ta merkittävä osa on maaperältään heikosti vettä läpäisevää savea. Niittykum-
mun paikallinen hulevesien hallinta perustuu viivyttämiseen. Niittykummun alu-
eella myös pohjavesi on lähellä nykyistä maanpintaa. Rakennetuilta alueilta tu-
levien hulevesien hallinnalla on keskeinen merkitys rankkasadetulvien ehkäi-
semisessä. Hulevesien käsittely jo niiden syntypaikalla kaupunkirakenteessa
on suositeltavaa. Hulevesien viivyttämiseen tähtäävät rakenteet vähentävät ja
tasaavat hulevesiviemäriin ja uomiin saapuvaa vesimäärää.

Muotoiltavat luiskat sekä uomien ja altaiden pohjat suojataan eroosiolta esim.
kookoskuituisilla eroosiosuojakankailla ja rantarullilla. Vesien kunnosta tulee
huolehtia myös rakentamisaikana. Huuhtoutuminen vesistöihin voidaan mini-
moida pitämällä avoimet pinnat suojattuina ja viimeistelemällä pinnat mahdolli-
simman nopeasti.

Pihasuunnittelussa korttelialueella tulee edistää veden luonnollista kiertokulkua
ympäristön kuormituksen vähentämiseksi. Hulevesiviemäreihin johdettavien
hulevesien määrä tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä.

Maanvaraisille pihoille tulee suunnitella hulevesiä hyödyntämällä pihan viihtyi-
syyttä, toiminnallisuutta ja moni-ilmeisyyttä vahvistavia rakennettuja vesiaiheita.
Hulevesien imeyttämiseksi kasvillisuuden käyttöön tulee pihoissa suosia mah-
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dollisimman paljon vettä läpäiseviä pintarakenteita. Laajoja asfaltti- ja tiivis-
saumaisia kiveyksiä tulee välttää. Pihojen pysäköinti- ja huoltoalueet voivat olla
esim. kivituhka- tai reikäbetonikivipintaisia. Kansirakenteiset pihat suunnitellaan
viherkattoina ja kattopuutarhoina. Myös muiden korttelialueiden piharakennus-
ten ja -rakenteiden katteena suositaan viherkattoja.

4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Kohde on geoteknisesti haastava ja kaivantojen tuennat ja linjojen pohjanvah-
vistukset vaativat kustannuksia nostavia toimenpiteitä. Huoltoaseman ja auto-
kauppojen kiinteistöillä saattaa olla pilaantuneita maita, jotka tulee tutkia ennen
rakennustoimenpiteitä.

4.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö
Tonttumaan puisto on osa Gräsanojan varren viheryhteyttä. Puistossa sijaitsee
idästä saapuvan ojan tulvaniitty, joka toimii varastokapasiteettina poikkeuksel-
listen sadetapahtumien yhteydessä. Sateella oja tulvii ympäristöään matalam-
malla sijaitsevalle tulvaniitylle, joka muuna aikanakin pysyy ympäristöään kos-
teampana. Tulvaniityllä menestyy kostean paikan kasvillisuus, joka poikkeaa
vehreämpänä ja lajirikkaampana muualla puistossa kasvavasta kuivasta niitys-
tä. Pohjoisessa puiston poikki virtaa Gräsanoja, jonka varressa oleva puusto
säilytetään ja täydennysistutetaan. Gräsankartanonpuiston poistuva puusto kor-
vataan yksittäispuilla ja puuryhmillä.

4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet
Kaava-alueella ei ole suojelukohteita.

4.5 Ympäristön häiriötekijät
Melu ja päästöt
Merituulentien ja Kehä II:n liikenne aiheuttaa melua ja päästöjä kaava-alueelle.
Tehtyjen melu- ja ilmanlaatuselvitysten perusteella Merituulentien varren asuin-
rakentamiselle on asetettu tarkempia määräyksiä. Merituulentien varrella asuin-
rakennusten alimpaan kerrokseen ei saa sijoittaa asuntoja, eivätkä asunnot
saa avautua pelkästään liikennemelun puolelle siellä, missä julkisivun melutaso
ylittää 65 dB. Kaikki kadun puoleiset parvekkeet on lasitettava. Asuinrakennus-
ten tuloilma on otettava riittävän korkealta ja mahdollisimman kaukana kadusta.
Ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden tulee olla 35
dB. Koska melutaso kuitenkin vaihtelee katujulkisivun eri korkeuksilla, voi ra-
kennusluvan yhteydessä esitettävällä tarkemmalla meluselvityksellä määräyk-
sestä poiketa. Rakennusten väliin tulee korttelissa 15025 rakentaa aitoja tai
vastaavia rakenteita, jotka suojaavat pihoja melulta ja päästöiltä.

4.6 Nimistö
Niittykummun kaupunginosan pohjoinen osa-alue on Tontunmäki – Tomtekul-
la. Vanha pellonnimi Tomtkulla sisälsi sanat tomt (merkitys: 'tontti') ja kulla, kul-
le (’kumpu’) ja viittasi autioituneeseen talonpaikkaan. 1900-luvulla syntynyttä
omakotialuetta alettiin kutsua Tomtkulla-nimestä mukaillulla nimellä Tomtekul-
la (sana tomte merkitsee tonttua). Asukkaat ehdottivat 1957 sille suomenkielis-
tä vastinetta Tontunmäki, joka otettiin myös viralliseen käyttöön. Sittemmin
alueen kaavanimistössä on käytetty runsaasti tonttujen aihepiiriä.

Mm. kadunnimet Kotitontuntie ja Riihitontuntie suunniteltiin 1968 ja vahvis-
tettiin kaavassa 1970-luvun alussa. Nimet säilyvät myös uudessa kaavassa. Si-
tä vastoin nimi Riihitontunpuisto poistuu, kun paikalle ei jää enää puistoa. Vuo-
den 1968 nimistösuunnitelmassa annettiin myös Tontunmäen länsilaidan puis-
tolle nimi Tonttumaa – Tomtebo, joka muistuttaa asukkaiden alueennimiehdo-
tuksissa 1957 toissijaisena esillä ollutta nimeä Tontunmaa. Puiston ulkoilutiet
saavat nimen Tonttumaanpolku ja Tontturanta.

Talonnimi Gräsa, jota on käytetty kylännimenäkin, on ollut vuosisatojen ajan
Etelä-Espoon tunnetuimpia nimiä. Vauraasta Gräsan tilasta tuli 1400-luvun ai-
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koihin Espoon ensimmäinen rälssitila. Rälssi merkitsi sitä, että tila sai verova-
pauden kustantamalla ratsupalveluksen. Gräsan kartano sijaitsi ikivanhalla
tonttimaalla nykyisen Olarin kirkon mäellä. Merituulentien ja Olarin kirkon välille
tuleva aukio saa nimen Gräsantori – Gräsatorget. Niittykummun länsi- ja lou-
naispuolella on lisää Gräsa-alkuisia kaavanimiä, kuten kadunnimet Gräsantulli,
Gräsanlaakso ja Gräsantörmä.

Gräsantoria reunustavat uudet kadut saavat kartanon historiasta kertovan ni-
men Rälssitilankatu – Frälsehemmansgatan ja Rälssitilankuja. Samalla
Luomankuja ja sen nimi poistuvat. Gräsanojalle johtaa Rälssitilanpolku.

Olarinluoma – Olarsbäcken annettiin 1970-luvulla Gräsanojan tuntumassa si-
jaitsevan osa-alueen nimeksi ja myös alueen keskeisen kadun nimeksi. Uu-
dessa kaavassa katu alkaa Riihitontuntien päästä. Gräsanojan ylittävä silta ni-
metään Olarinluomansillaksi. Nimistösuunnitelmassa varataan nimet myös
Riihitontuntien mahdollisille kiertoliittymille: länsipäässä Gräsankartanonym-
pyrä – Gräsagårdsrondellen, Kotitontuntien risteyksessä Riihitontunkierros
– Rietomtens runda.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä on laatinut nimistösuunnitelman
aiempien suunnitelmien pohjalta 12/2010–8/2013.

kuva: Arkkitehtitoimisto Sarc Oy
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5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET

5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
Alue rakentuu tiiviiksi kaupunkimaiseksi asuinalueeksi, joka jäsentää ja selkiyt-
tää Merituulentien varren kaupunkikokonaisuutta. Niittykummun alueen raken-
taminen parantaa ympäröivien asuinalueiden palveluja ja julkisen liikenteen yh-
teyksiä. Tiivistyvä yhdyskuntarakenne aiheuttaa toisaalta liikenteen lisäänty-
mistä, kaupunkikuvallisia muutoksia ja viheralueiden kulutuksen lisääntymistä,
mutta myös ympäristön laatutason kohoamista ja toimintojen monipuolistumis-
ta. Tiivis uudisrakentaminen vaikuttaa alueen luonteeseen, mutta hyvällä suun-
nittelulla metrokeskuksen ympäristöstä tulee alueelle uusi 2010-luvun kerros-
tuma, osaksi suurempaa Niittykummun kaupunkikokonaisuutta.

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Alueen katuja joudutaan rakentamaan kokonaan tai osittain uudelleen muuttu-
neiden järjestelyjen takia. Muutokset mahdollistavat liikenne- ja huoltojärjestely-
jen toimivuuden alueen asukasluvun kasvaessa. Gräsantorin alle toteutettava
pysäköintilaitos lisää metron liityntäpysäköintipaikkoja.

Tarkastelualueelle tehtiin liikenne-ennusteen päivitys HSL:n HLJ-
perusennusteen pohjalta. Vuoteen 2035 ulottuvat liikenne-ennusteet laadittiin
alla esitetyillä mitoitustiedoilla. Tulevaisuuden liikennehankkeista ennusteessa
mukana olivat Matinsolmun ja Piispansillan länsiramppien muutokset, Suomen-
lahdentie, Turvesolmu ja Turveradantien jatke, Kehä I järjestelyt Otaniemi–
Keilaniemi-alueella, Kehä II jatke ja Hakamäentien jatkeet.

Niittykummun alueen liikenne-ennusteessa käytetty rakennettava kerrosala on
noin 155 000 k-m2 (140 000 k-m2 asumista, 11 000 k-m2 liiketilaa) ja alueen
asukasmäärän kasvu noin 3 000 asukasta. Uusia pysäköintipaikkoja on arvioitu
tulevan 2 100 kappaletta, joista 200 on tarkoitettu liityntäpysäköintiin.

Alueen asukkaiden päivittäin tekemien matkojen määrät ja niiden kulkutapaja-
kautumat on oletettu pääkaupunkiseudun joukkoliikennevyöhykkeelle nykyisin
tyypillisiksi. Matkoista oletetaan tehtävän keskimäärin henkilöautolla noin 40%,
joukkoliikenteellä noin 30% ja kevyellä liikenteellä (kävely + pyöräily) noin 30%.
Lisäksi liikenne-ennusteissa on otettu huomioon alueelle muualta suuntautuvat
matkat sekä huoltoliikenne, bussiliikenne ja muu raskas liikenne. Liikenne-
ennusteen 2035 mukaan Merituulentien liikennemäärä Haukilahdenkadun län-
sipuolella on noin 33000 (KAVL) ja Haukilahdenkadun itäpuolella noin 24000.

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Laajassa mitassa alueen rakentumisella ei ole merkittäviä vaikutuksia luontoon
tai maisemaan, vaan rakentaminen on luonteeltaan täydentävää ja eheyttävää.
Keskeisenä periaatteena on nykyisiin virkistysreitteihin ja virkistysalueisiin tu-
keutuen luoda alueelle yhtenäisiä luonnonmukaisia puistoreittejä, joilla yhdisty-
vät erilaiset toiminnot ja eri-ikäiset käyttäjäryhmät.

Yleisten alueiden hoitoluokituksessa sovelletaan Viheralueiden hoitoluokitusta
2007 (VYL julkaisu 36). Niittykummun hoitoluokitus on esitetty hoitoluokituskar-
talla. Hoitoluokitus on alustava ja sitä tarkennetaan myöhemmissä suunnittelu-
vaiheissa. Lähiympäristösuunnitelman mukaan yleiset alueet jakautuvat käyttö-
viheralueisiin (A2) ja käyttö- ja suojaviheralueisiin (A3) sekä maisemaniittyihin
(B2) ja lähimetsiin (C1). Toiminta-alueet, kuten leikkipuistot, on sisällytetty A2-
tai A3-alueisiin.

5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimin-
tamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin)

Korttelin sisällä olevat kevyen liikenteen yhteydet palvelevat myös ympäristön
nykyisiä asukkaita. Joukkoliikenteen palvelutaso paranee Länsimetron valmis-
tumisen myötä.
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Kaavamuutoksen suoraa vaikutusta ympäröivien asuinalueiden sosiaalisiin
oloihin on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Selvää kuitenkin on, että asuntojen
uudistuotanto painottuu pieniin asuntoihin. Alueelle tulee myös vuokrattavia
asuntoja. Alueelle suunnitellaan asuntoja monipuolisille käyttäjäryhmille. Per-
heasuntojen lisäksi on mahdollista toteuttaa opiskelija-asuntoja tai vanhuksille
eritasoisia palveluasuntoja. Tämä monipuolistaa alueen väestöjakautumaa.
Samalla ympäristö toteutetaan korkeatasoisesti niin, että yleinen viihtyisyys,
sosiaalinen kontrolli ja vuorovaikutus korostuvat.

Ympäristön nykyisille asukkaille tulee hyötyä monipuolistuva asuntotarjontana,
lähipalvelujen parantumisena ja joukkoliikenteen kehittymisenä. Joukkoliiken-
teen kehittäminen lisää autottomien liikkumismahdollisuuksia.

Kaavamuutos mahdollistaa yhteensä noin 1800 uuden asukkaan sijoittumisen
alueelle. Asukasmäärän kasvaminen tuo kouluille ja muille palveluille sekä vir-
kistysalueille ja -reiteille lisää käyttäjiä.

5.5 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Koko Niittykummun kaavamuutosalueella (johon kuuluvat tämän kaavan lisäksi
Niittykummun keskuksen, Tonttumuorin, Niittykallion ja Gräsankartanon kaava-
alueet) tulee kaupungille kunnallistekniikan kustannuksia, jotka koostuvat muun
muassa katurakentamisesta, hulevesistä ja muusta infrarakentamisesta sekä
puistojen kunnostamisesta koko kaavoitettavalla alueella. Kustannuksista noin
puolet koskee Niittykummun keskuksen aluetta. Lisäksi kustannuksia tulee Niit-
tykummun metroaseman rakentamisesta noin 25 M€. Yhdyskuntataloudelliset
vaikutukset tulevat olemaan kaiken kaikkiaan tehtyjä investointeja tukevia ja
niiden laadullista parantamista.

Niittykummun alueen kaavamuutosten kokonaistaloudellisuutta on seurattu jat-
kuvasti kaavahankkeiden edetessä.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Rakentamisaikataulu
Kunnallistekniikan rakentaminen alkoi välittömästi Niittykummun keskuksen
kaavan tultua lainvoimaiseksi. Ensimmäisenä toimenpiteenä on sähkönsiirron
ilmakaapeleiden poistaminen ja korvaaminen maakaapeleilla. Niittykummun
keskuksen kaava-alueella rakentaminen voi alkaa vuonna 2014. Riihitontun
alueen rakentamisen on arvioitu sijoittuvan vuosille 2015-2022. Aikatauluarviot
ovat erittäin alustavia ja perustuvat olettamukseen, että asemakaavamuutos
saa lainvoiman talvella 2014-2015.

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet
Kaavan yhteydessä on laadittu maankäytön yleissuunnitelma ja lähiympäristö-
suunnitelma sekä vesihuollon yleissuunnitelma. Lisäksi Niittykummun keskuk-
sen kaavan yhteydessä on laadittu kunnallistekninen yleissuunnitelma. Nämä
yhdessä varsinaisten kaavakartan ja kaavamääräysten kanssa muodostavat
toteuttamiseen liittyvän ohjeiston.

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

7.1 Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset

Vireilletulo
Vireilletulo ja lähtökohdat
Kaavan valmisteluun liittyvää selvitystyötä on tehty vuosina 2004-2006 Länsi-
väylä-Kehityskäytävä-maankäyttövision yhteydessä, jossa suunnittelijana toimi
Risto Linkovuori (nyk. Trofast). Raide-YVA:n (2004-2006) yhteydessä selvitet-
tiin ympäristön lähtökohtia. Länsimetron esisuunnitteluvaiheessa tutkittiin erilai-
sia maankäytön rakennemalleja.

Kaavamuutos tuli vireille kaavoituskatsauksessa 2009 nimikkeellä Niittykumpu
I. Vireilletulosta ilmoitettiin myös kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä se-
kä Hufvudstadsbladetissa 21.4.2010.

Suunnittelua koskevat päätökset
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaos teki Niittykummun suunnitte-
luvarauspäätöksen 14.6.2010. Päätöksessä todettiin, että Niittykummun metro-
asema rakennetaan ja rahoitetaan samanaikaisesti Länsimetron muiden ase-
mien kanssa sillä periaatteella, että aseman valmiiksi saattamisesta sekä alu-
een kehittämiseen liittyvästä muusta kunnallisteknisestä rakentamisesta koitu-
vat kulut katetaan kaupungin rakennusoikeuksien myynnillä ja yksityisten
maanomistajien osalta saatavilla maankäyttösopimustuloilla. Lisäksi päätettiin,
että Niittykummun metroaseman ja sitä ympäröivät lähialueet Merituulentien ja
Haukilahdenkadun risteysalueelta varataan yhdessä Keskinäinen työeläkeva-
kuutusyhtiö Varmalle, SATO Oyj:lle ja SRV Yhtiöt Oyj:lle metroaseman ja sii-
hen liittyvän muun maankäytön suunnittelua varten. Edelleen kaupunkisuunnit-
telulautakuntaa kehotettiin kiirehtimään alueen asemakaavoitusta niin, että
aseman rakentaminen on mahdollista Länsimetron muiden asemien aikatau-
lussa sekä käynnistämään kaavoituksen Niittykummun alueelta poistuvan au-
tokaupan korvaavien tilojen sijoittamiseksi Kivenlahden teollisuusalueelle.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 25.5.2011 asemakaavamuutoksen
kaavalliset tavoitteet.

Kaupunkisuunnittelupäällikkö hyväksyi 30.5.2011 valmisteluaineiston asetetta-
vaksi nähtäville. Valmisteluaineisto oli nähtävillä (MRA 30§) 13.6. - 8.7. sekä
25.7. - 31.8.2011.

Valmisteluaineiston nähtävillä olon jälkeen kaavamuutosalue jaettiin neljään
osa-alueeseen. Ensimmäisen osa-alueen, Niittykummun keskuksen, kaava hy-
väksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 24.4.2013. Riihitontun kaavamuu-
tos on osa-alueista seuraava, yhdessä Tonttumuorin kaavamuutoksen kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 25.9.2013 ehdotuksen uudelleen
valmisteltavaksi. Ehdotusta tarkistettiin merkittävästi evästysten pohjalta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 28.5.2014 asemakaavan muu-
tosehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä
11.8.–9.9.2014. Ehdotuksesta järjestettiin asukastilaisuus 2.9.2014. Kaavaeh-
dotuksesta jätettiin 6 muistutusta sekä 9 lausuntoa tai kannanottoa.

Arkkitehtitoimisto Sarc Oy laati metroaseman lähialueen maankäytöstä esisel-
vityksen 2010 ja jatkoi korttelin 15025 suunnittelua yhdessä SRV:n, Saton ja
Varman kanssa. Korttelia 15037 ovat suunnitelleet Arkkitehtitoimisto Jukka Tur-
tiainen Oy ja arkkitehti Reino Ruotsalainen. Kunnallistekniikan yleissuunnittelun
konsulttina toimi Sito Oy.
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Sopimukset
Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimuk-
set, jotka hoitaa tonttiyksikkö.

7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma, joka on päivätty 19.3.2010 ja muutettu 12.9.2010.

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Suunnittelu
Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä maankäytön konsulttina toimi-
neiden Arkkitehtitoimisto Sarc Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n
kanssa. Projektipäällikkönä toimi Sarlotta Narjus, arkkitehti SAFA.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa kaavan valmistelusta ovat vastanneet
arkkitehti Sampo Sikiö (elokuusta 2012 alkaen) ja kehittämisarkkitehti Risto
Trofast (elokuuhun 2012 asti). Suunnitteluavustajina toimivat Mia Saarelma,
Otto Pyykkönen ja Markku Hyvärinen. Asemakaavayksiköstä työhön ovat lisäk-
si osallistuneet maisema-arkkitehdit Aino Aspiala ja Anu Lämsä. Liikenneyksi-
köstä työhön on osallistunut pääasiallisesti projektipäällikkö Marno Hanttu. Es-
poon kaupungin tekninen keskus on osallistunut kiinteästi työn ohjaukseen.
Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
Vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja niiden variaatioita on suunnittelun aikana tehty
useita. Nyt valittu vaihtoehto perustuu pääosin ratkaisuihin, joissa Merituulen-
tien vartta rajaavat matalahkot kadun suuntaiset rakennukset ja niiden päälle
sijoittuu korkeampia poikittaisia osia. Pysäköinnin sijoittaminen pois maan pin-
nalta sekä kunnallistekniset johtolinjaukset ovat osaltaan rajoittaneet rakennus-
ten sijoitteluvaihtoehtoja.

7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus

Ajankohta Käsittelytieto

25.5.2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavamuutoksen kaavalliset
tavoitteet.

30.5.2011 Kaupunkisuunnittelupäällikkö hyväksyi valmisteluaineiston asetettavaksi näh-
täville.

13.6.-8.7. ja 25.7.-31.8.2011 Valmisteluaineisto oli nähtävillä (MRA 30§). Valmisteluaineistosta saatiin 35
mielipidettä sekä kaksi lausuntoa tai kannanottoa.

16.6.2011 Asukastilaisuus Niittykummun koululla.

25.9.2013 Asemakaavaehdotuksen käsittely kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Ehdo-
tus palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Evästyksissään lautakunta kehotti
lisäämään alueen rakennusoikeutta, tarkastelemaan pysäköintiratkaisuja sekä
parantamaan ehdotuksen kaupunkikuvaa erityisesti Merituulentien ja Gräsan-
torin osalta. Ehdotusta tarkistettiin merkittävästi evästysten pohjalta.

28.5.2014 Asemakaavaehdotuksen käsittely kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

11.8.-9.9.2014 Asemakaavaehdotus oli nähtävillä (MRA 27§). Kaavaehdotuksesta saatiin 6
muistutusta sekä 9 lausuntoa tai kannanottoa.

10.12.2014 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Asemakaavaehdotuksen käsittely kaupunginhallituksessa

Asemakaavaehdotuksen käsittely kaupunginvaltuustossa
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