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  1 (12)      Asianumero   5461/10.02.03/2022   Aluenumero   920500    Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Vuorimies, maanalainen asemakaava 
Asemakaava ja asemakaavan muutos 
Osoitetaan nykyiset maanalaiset tilata ja mahdollistetaan niille 3D-kiinteistön muo-dostaminen. 
 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 
Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 

 



 
  2 (12)                 Lähtökohdat 

Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Otaniemen keskustassa, Kemistin, Kivimiehen ja Otakaaren suurkortteleiden alla. 
Varsinaisen asemakaavan ja  asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suun-nittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 
Suunnittelualue on osa Otaniemen työpaikka-, opetus- ja tutkimustoiminnan alueita. Alue on suurelta osin rakennettu, mutta alueen maankäyttö on kehittymässä voimak-kaasti.   Alueen läpi kulkeva metro sijaitsee kalliotunnelissa. Alueella on Senaatti-kiinteistöjen ja Aalto-yliopiston maanalaisia tiloja. 
Suunnittelualueella olevista luolista kaksi on Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa.  Alue käsittää maanalaiset luolat ja niihin liittyvät ajo- ja kulkutunnelit ja tekniset kuilut mm. ilmanvaihtokuilut. Toinen luola on tutkimushalli ja väestönsuoja käytössä ja toi-nen toimii pysäköintihallina.  
Aalto-yliopiston omistuksessa on yksi luola siihen liittyvine ajo- ja kulkutunneleineen ja teknisine kuiluineen. Luola on väetönsuoja ja tutkimuskäytössä. 

Maanomistus 
Suunnittelualue on pääosin valtion ja yksityisen tahojen omistuksessa. Espoon kau-punki omistaa katualueet. 

Kaavoitustilanne 
Uusimaa 2050 -kaavassa alue on osoitettu pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeksi ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. Alueella on metron linjaus. 
Kuva: Ote Uusimaa 2050 -kaavasta. 



 
  3 (12)                 

 
 
Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alu-etta sekä julkisten lähipalvelujen ja hallinnonaluetta. Alue on kaupunkikuvallisesti tär-keä. Alueella on maanalainen raide ja raide asema. 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 

 



 
  4 (12)                 Voimassaolevissa asemakaavoissa alue on pääosin opetus- ja tutkimustoimintaa pal-velevien rakennusten aluetta. 

Alueella on voimassa seuraavat maanpäälliset asemakaavat ja asemakaavan muu-tokset: 
220200 Otaranta, lainvoimainen 9.7.1979, osa korttelia 10010,  Viihde- ja ravitsemustarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialue (YVx).  220210 Dipoli, lainvoimainen 12.8.2015, osa korttelia 10010, Opetus-, tutkimus-, ko-kous-, ja ravintolatoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, joka on kaupunkiku-vallisesti, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä (Y-1/s).  220500 Otakaari, lainvoimainen 1.9.1980, osa katualuetta  220503 Otakaari ja Otaniemenranta, lainvoimainen 1.6.2005, Liikerakennusten kort-telialue (KL).  220504 Otakaari, lainvoimainen 4.8.2010, osa puistoaluetta.  220505 Otakaari, lainvoimainen 26.10.2022, osa korttelia 10001, Opetus- ja tutkimus-toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa toimisto- ja pal-velutiloja enintään 30 % asemakaavaan merkitystä rakennusoikeudesta, (YO-1).  220506 Otaniemen keskus, lainvoimainen 12.8.2015, osa korttelia 10001, Opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO-1), osa katuaukiota/toria ja osa katualuetta ja osa puistoaluetta.  220600 Hagalundinpuisto II, lainvoimainen 7.6.1982, korttelit 10021 ja 10016 Opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO), osa katu ja puistoalu-etta.  220607 Halundinpuisto II, lainvoimainen 8.10.1997, Erillispientalojen korttelialue, (AO).  220704 Kivimies, lainvoimainen 2.6.2004, osa korttelia 10014, Opetus- ja tutkimustoi-mintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jolla ympäristön luonne säilytetään (YO/s).  220718 Kivimies, lainvoimainen 19.8.2009, osa korttelia 10014, Opetus- ja tutkimus-toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jolla ympäristön luonne säilytetään (YO/s).  920200 Otaniemen - Tapiolan metrotunneli, lainvoimainen 17.2.2010.  920400 Keilaniemen kalliopysäköintilaitos, lainvoimainen 17.2.2021. 
 
     



 
  5 (12)                 

      Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

 
 
Alueella on voimassa maanalainen asemakaava 920200 Otaniemen – Tapiolan, (lainvoimainen 17.2.2010), metritunnelia varten varattu maanalainen tila suojavyöhykkeineen (ma-LM) ja Metroseman laituritaso, lippuhallia ja sisäänkäyntihallia varten varattu tila suojavyöhykkeineen (ma-LMA).  
Kuva: Ote maanalaisesta ajantasa-asemakaavasta: 

 
 



 
  6 (12)                 Aloite ja perittävät maksut 

Maanalaista asemakaavan muutosta ovat hakeneet Koy Espoon Otakaari 24, 29.6.2022 (Aalto-yliopisto) saapuneella hakemuksella ja Senaatti-kiinteistöt 7.9.2022 saapuneella hakemuksella.  Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
Mitä alueelle suunnitellaan? 
Tavoitteet 

Tavoitteena maanalaisessa kaavassa on todeta olemassa olevien maanalaisten luo-lien tilanne ja mahdollistaa 3D-kiinteitöjen muodostaminen alueella.  
Suunnitelman kuvaus 

Suunnitelmaan liittyy kolme Otaniemessä sijaitsevaa maanalaista tilaa, ja niihin liitty-vät ajo- ja kulkutunnelit ja tekniset kuilut mm. ilmanvaihtokuilut.  
Muutoksella mahdollistetaan maanalaisten tilojen muodostaminen 3D-kiinteistöiksi ja niihin liittyvät ajo- ja kulkutunnelit ja tekniset kuilut mm. ilmanvaihtokuilut 3D-kiinteis-töjä palveleviksi rasitteiksi. Maanalainen tila, joka nyt on väestösuojana ja tutkimus-hallina, muutetaan väestönsuojaksi ja pysäköintihalliksi. Alueelle tulee yhteensä noin 660 autopaikkaa Biologin alueen asukkaiden käyttöön. Muutoksen yhteydessä tutki-taan uutta jalankulkuyhteyttä luoteeseen Biologin alueella ja maanalaisen tilan laajen-nusta. Tarkasteltavana on myös Tekniikantien katutason ajoyhteys luolaan ja tarvitta-essa lisäjärjestelyt suunnitellaan, joilla varmistetaan pysäköintiluolan liittymän toimi-vuus. 
Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

Vaikutusten arviointi 
Vaikutusalueena ovat Kemistin, Kivimiehen ja Otakaaren suurkorttelien alueet lä-hiympäristöineen. 
Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan ja asema-kaavan muutoksen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. 
Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. 
Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 



 
  7 (12)                 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi-sella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys osallisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vai-kutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat. 

Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §) 
Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluai-neistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukä-teen. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto  on nähtävillä 20.3. – 19.4.2023. 
Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 19.4.2023 klo 15.45 mennessä osoitteella: 
Kaupungin kirjaamo, PL 1,  02070 ESPOON KAUPUNKI 
tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 
Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 
Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Vuorimies, 920500). 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-punkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2023. Kaavaehdotus on tämän jälkeen nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa 

mailto:kirjaamo@espoo.fi


 
  8 (12)                 kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lau-sunnot viranomaisilta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistu-tukset ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen kaupungin vastineet lähetetään kunkin muistu-tuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotuk-seen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. 
Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 
Jokaisella kaavalla on oma verkkosivu osoitteessa espoo.fi. Sieltä löydät kaavaa kos-kevat ajankohtaiset tiedot, aineistot ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet. Helpoiten löydät sivun, kun kirjoitat espoo.fi-verkkosivuston hakukenttään kaavan aluenume-ron.  
Kun kaavan valmisteluaineisto ja myöhemmin kaavaehdotus tulevat nähtäville, löydät aineistot kaavan omalta verkkosivulta. Voit tutustua aineistoihin myös kaupunkiympä-ristön asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipis-teissä. 

1. Kun valmisteluaineisto tulee nähtäville, ilmoitamme siitä kaavan omalla verkkosivulla. Lisäksi tiedotamme seuraavissa kanavissa: 
a) espoo.fi-sivustolla kohdassa Kaavakuulutukset 
b) Kuulutuksella sanomalehdissä: Länsiväylä, Hufvudstadsbladet 
c) kirjeellä kaava-alueen ja sen lähinaapuruston maanomistajille. 
d) sähköpostilla asukasyhdistyksille  

 
2. Kun kaavaehdotus tulee nähtäville, ilmoitamme siitä kaavan omalla verkkosivulla. Lisäksi tiedotamme seuraavissa kanavissa: 

a) espoo.fi-sivustolla kohdassa Kaavakuulutukset 
b) kirjeellä kaava-alueen ja sen lähinaapuruston maanomistajille.  
c) sähköpostilla asukasyhdistyksille  

 

https://www.espoo.fi/fi/haku?q=kuulutus&type=article&topics=Kaupunkisuunnittelu&sort=publishedTime-desc
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=kuulutus&type=article&topics=Kaupunkisuunnittelu&sort=publishedTime-desc


 
  9 (12)                 3. Mahdollisesta muusta vuorovaikutuksesta, kuten asukastilaisuuk-sista ilmoitamme kaavan omalla verkkosivulla. Lisäksi tiedotamme seu-raavissa kanavissa: 

a) Nähtävilläoloihin liittyvissä kuulutuksissa 
b) espoo.fi-sivustolla kohdassa kaupunkisuunnittelun tapahtumat  
c) Espoon kaupungin sosiaalisen median kanavilla  

 
4. Kun kaava on hyväksytty, ilmoitamme päätöksestä kaavan omalla verkkosivulla. Lisäksi tiedotamme seuraavissa kanavissa: 

a) espoo.fi-sivustolla kohdassa Kaavakuulutukset 
b) henkilökohtaisella viestillä niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytä-

neet kaavan nähtävilläolon aikana ja ilmoittaneet osoitteensa (MRL 
67 §, MRA 94 §).  

 
Sähköinen Vaikuta nyt -uutiskirje on helppo tapa saada tietoa kaikista edellä mai-nituista vaiheista. Uutiskirje listaa alueittain kaikki ajankohtaiset kaupunkiympäristön hankkeet ja asukastilaisuudet. Se lähetään tilaajien sähköpostiin kahden viikon vä-lein. Kokeilu uutiskirjeestä käynnistyi vuoden 2022 alussa ja jatkuu tilaajien määrästä riippuen.  
Lue asemakaavoituksen kulusta ja osallistumismahdollisuuksistasi tarkemmin verkko-sivultamme Asemakaavoitus vaihe vaiheelta. 
 

Valmistelijoiden yhteystiedot 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan. Kaavan valmis-telijoiden yhteystiedot löydät kaavan omalta verkkosivulta.  
Valmisteluvaiheen suunnittelijat ovat: 
Liisa Rouhiainen, puh. 043 825 5218 
Jenny Asanti, maisemasuunnittelu, puh. 040 636 5495 
Olli Koivula, liikennesuunnittelu, puh. 046 877 3003 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=kuulutus&type=article&topics=Kaupunkisuunnittelu&sort=publishedTime-desc
https://www.espoo.fi/fi/tilaa-uutiskirje#section-31741
https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/asemakaavoitus-vaihe-vaiheelta


 
  10 (12)                 Espoossa, 6.3.2023 

Torsti Hokkanen  Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelujohtaja 



 
  11 (12)                 Kuvia valmisteluaineistosta 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat suunnitelmat. 
Suunnitelmaa havainnollistavia kuvia. 
Maanalaisten tilojen likimääräinen sijainti. 

 
Kuvassa 3D-kiinteitön rajat (oransilla ja punaisella), kulkuyhteydet (violetti ja vihreä) sekä metrotunneli suojavyöhykkeineen, 

 
 
 



 
  12 (12)                 Kuvassa 3D-kiinteitön rajat (turkoosi) ja kulkuyhteydet (vihreällä). 

 
 
 


