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Keilaniemi, alue 220838

Asemakaavan muutoksen valmistelijat:

• Antti Uusitupa, arkkitehti

• Olli Koivula, suunnitteluinsinööri (liikenne)

• Jenny Asanti, maisema-arkkitehti

• (Sampo Sikiö, aluearkkitehti)
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Esityksen kulku

• Suunnittelun lähtökohdat

• Asemakaavoituksen kulku

• Asemakaavan muutosehdotus

• Ehdotuksesta asemakaavaksi
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ympäristön 

muutoksia





Suunnittelua eri tasoilla
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Maakuntakaava

• Koko maakunnan alueidenkäyttö

• Tärkeimmät kehityskohteet

Yleiskaava

• Yleispiirteinen, pitkän aikavälin suunnitelma

• Koko kaupunki tai osa siitä

Asemakaava (asemakaavan muutos)

• Tarkin kaavataso

• Maankäyttö ja rakentaminen esimerkiksi 

korttelin tasolla. 



Asemakaavan muutoksen eteneminen

2020

syksy

aloitus

2021

talvi

OAS

2021

kesä

ehdotus

2021

syksy

hyväksyminen

2022

alkuvuosi
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Tavoitteellinen aikataulu



Aloituksesta ehdotukseen
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Asemakaavan muutos on käynnistetty 

kaupunginhallituksen elinkeino- ja 

kilpailukykyjaoston myönnettyä alueelle 

suunnitteluvarauksen 2.12.2019. 

Suunnitteluvarausta on jatkettu 30.11.2020.

Asemakaavan muutosta alueelle on hakenut NCC.

Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi osallistumis-

ja arviointisuunnitelman siihen liittyvine 

suunnitelma-aineistoineen nähtäville 7.12.2020. 

OAS oli nähtävillä 21.12.2020–25.1.2021.

OAS-vaiheen jälkeen suunnittelua on jatkettu ja on 

laadittu kaavaehdotus (kaavakartta ja määräykset).



Ehdotuksesta asemakaavaksi

Nähtävillä 31.5.–29.6.2021

Ehdotusvaiheessa laadittu asemakaavakartta 

määräyksineen on alustava ehdotus uudeksi 

asemakaavaksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 

ehdotuksen nähtäville 12.5.2021.

Nähtävillä ollessa kuullaan osallisia ja kerätään 

muistutuksia ja lausuntoja, jotka huomioidaan 

laadittaessa kaavaratkaisua valtuuston 

hyväksyttäväksi.

9



Ajantasa-asemakaava

• Suunniteltu rakentaminen sijoittuu

kortteliin 10065, joka on nykyisen

asemakaavan mukaisesti osoitettu

asuinkerrostalojen korttelialueeksi

(AK-1).

• Voimassa oleva asemakaava

osoittaa alueella kaksi asuintornia

sekä pohjoisimmaksi

toimistorakennuksen.

• Keilaniemi, alue 220823 on 

hyväksytty valtuustossa 21.5.2012 

ja asemakaavakaava on saanut

lainvoiman 27.11.2013.

10



Asemakaavan

muutosehdotus

• Muutos koskee korttelin 10065 

tontin 9 lisäksi rajautuvia katu- ja 

virkistysalueita VP-1) sekä

naapuritontteja.

• Keskeinen osa muutosta on 

käyttötarkoituksen osoittaminen

keskustatoimintojen korttelialueeksi

(C-1), joka mahdollistaa liike-, 

palvelu-, toimisto- ja asuintilojen

rakentamisen.

• Pohjoispuolen toimistorakennuksen

ja eteläisen pyöreän asuintornin

osalta kaavaratkaisu on toteava.
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Asemakaavan muutos

• Suunniteltu rakennushanke Next 2 

sijoittuu keskustatoimintojen 

korttelialueelle C-1

• Liike- ja toimistorakennusten 

korttelialueeksi osoitetaan tontti, jolle on 

jo valmistumassa toimistorakennus 

nykyisen asemakaavan mukaisesti.

• AK-1-alueelle odotetaan rakentuvan 

myöhemmin pyöreä asuintorni.
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Suunnitelmat ja 

selvitykset

• Hankkeen viitesuunnitelman on laatinut 

Arkkitehtitoimisto Sarc Oy

• Asemakaavan muutos pohjautuu myös 

selvityksiin, joita on laadittu mm. 

liikennemelun ja tuulisuuden 

vaikutuksesta olosuhteisiin sekä 

rakentamisen vaikutuksista kallioperän 

maanalaisiin tiloihin (metro).

• Ennen asemakaavan hyväksymistä 

voidaan laatia tarpeen mukaan 

lisäselvityksiä ja tarkentaa jo laadittuja. 
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Kalliomekaaninen

3D-simulointi

• Rakentamisen vaikutuksista metroon ja 

maanalaisiin tiloihin on laadittu 

kalliomekaaninen 3D-simulointi (RMCF 

22.9.2020)

• Simulointitulosten perusteella Next 2 -

hankkeen rakennuskuormilla ei ole 

merkittävää vaikutusta metron 

rakenteisiin
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Ehdotuksesta asemakaavan muutokseksi

2020

syksy

aloitus

2021

talvi

OAS

2021

kesä

ehdotus

2021

syksy

hyväksyminen

2022

alkuvuosi
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Hyväksymisestä päättää valtuusto



Ehdotus nähtävillä

Kaavaehdotus on nähtävillä 31.5.–29.6.2021

Muistutukset tulee jättää kaupungin kirjaamoon 

viimeistään 29.6.2021 klo 15.45

Helpoin tapa muistutuksen jättämiseen on

sähköpostiviesti osoitteeseen kirjaamo@espoo.fi
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