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  Alue 212219 

Niittysillankorva 
Asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan toimistorakennusten korttelialueen muuttaminen osittain asuin-
rakennusten korttelialueeksi. 

 

 
Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. © Espoon kaupunki 

 

 
Kuva: alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. © Espoon kaupunki 
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  LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Niittykummussa 300 metrin 
päässä Niittykummun metroasemasta ja kauppakes-
kuksesta. Asemakaavan muutos koskee tonttia 7 
korttelissa 15052. Varsinaisen kaavanmuutoksen 
aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 
 
Alueen nykytilanne  
Suunnittelualueeseen kuuluu lähes rakentamaton 
puustoinen toimistorakennusten korttelialueella (KT) 
sijaitseva tontti, jonka pohjoisosaan on rakennettu py-
säköintialue. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa 
Niittyporttiin, idässä Aarne Ervin suunnittelemaan toi-
mistorakennukseen ja sen laajennukseen, etelässä 
Länsiväylän suuntaisesti kulkevaan kevyen liikenteen 
yhteyteen ja lännessä Haukilahdenkadun suuntai-
seen kevyen liikenteen yhteyteen. Tontin pohjoispuo-
lella sijaitsee Niittysillanpuisto sekä Niittykummun 
koulu. Suunnittelualue on maastonmuodoiltaan ta-
saista, alueen luoteiskulma kohoaa hieman ympäris-
töstään. Suunnittelualue sijoittuu painaumaan suh-
teessa ympäröiviin Haukilahdenkatuun ja 
Länsiväylään. Korkeusero viereiseen Haukilahdenka-
tuun on korkeimmillaan noin 7 metriä.  
 
Maanomistus 
Korttelin 15052 tontti 7 on yksityisessä omistuksessa.  
Ympäröivät katu- ja virkistysalueet omistaa Espoon 
kaupunki.  
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu Ympä-
ristöministeriössä 8.11.2006) alue on osoitettu taaja-
matoimintojen alueeksi. Uudenmaan yhdistetyssä 
maakuntakaavassa alue on osoitettu tiivistettäväksi 
taajamatoimintojen alueeksi.   
 

 
Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta.  
© Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto, © Maanmittauslaitos 
 

 

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 
17.02.2010) alue on varattu kehitettäväksi työpaikka-
alueeksi, joka on ensisijaisesti yksityisille palveluille, 
hallinnolle ja liiketoiminnalle. 

 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. © Espoon kaupunki 
 

Alueella on voimassa Niittymaan asemakaava (lain-
voimainen 22.8.2005). Kortteli 15052 on siinä osoi-
tettu toimistorakennusten korttelialueeksi (KT). Ton-
tille saa sijoittaa 6-kerroksisia toimistorakennuksia 
sekä 7-kerroksisen pysäköintilaitoksen. Tontille saa 
rakentaa myös koko tontin laajuisen maanalaisen py-
säköintilaitoksen. Tontin kokonaisrakennusoikeus voi-
massa olevassa asemakaavassa on 18 750 k-m2. 
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. © Espoon kaupunki 
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  Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 24.8.2017 hakenut kortte-
lin 15052 tontin 7 maanomistaja. Hakija maksaa kaa-
vanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
 

Sopimukset 
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopi-
muksen (MRL 91b §) tai muun toteuttamissopimuk-
sen laatimista. Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa 
tonttiyksikkö. 
 

 

 

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on muuttaa tyhjillään oleva toimistora-
kennusten korttelialueella oleva tontti asuntorakenta-
misen mahdollistavaksi. Kaavanmuutos lisää asunto-
tonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alueella 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja MAL-
toteutusohjelman mukaisesti.  
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Suunnittelualue sijoittuu Niittykummun kaupungin-
osaan, jossa on käynnissä useita asemakaavahank-
keita.  
 
Suunnitelman kuvaus 
Alustavan suunnitelman mukaan tontille sijoittuu 6 
asuinkerrostaloa, joiden kerrosten lukumäärä vaihte-
lee 8-16 kerroksen välillä. Koilliskulmaan sijoittuu 12-
16-kerroksinen pistetalo sekä kaksi 8-kerroksista pis-
tetaloa. Haukilahdenkadun puolelle sijoittuu kolme 8-
kerroksista asuinkerrostaloa, jotka kytkeytyvät toi-
siinsa ääntä eristävin ja valoa läpäisevin parvekera-
kentein, jotta suunnittelualueen piha-alueet saadaan 
suojattua liikenteen melulta. Tontin eteläosaan on 
suunnitteilla 4-kerroksinen avoin pysäköintilaitos, 
jonka tarkoituksena on suojata aluetta Länsiväylän 
melulta ja hiukkaspäästöiltä. Pysäköintilaitokseen voi-
daan sijoittaa suunnittelualueen ja naapurikorttelin toi-
mistorakennuksen autopaikat. Pysäköintilaitoksen 
kattoa voidaan myös osittain hyödyntää asukkaiden 
virkistyskäytössä. Alustavien suunnitelmien mukaan 
alueen kokonaisrakennusoikeus on noin 30 000 k-m2. 
 

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

 
 
 

Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavamuutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, 
jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaavakartta laa-
ditaan kaavaehdotusvaiheessa ja sitä täydennetään 
tarvittaessa kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. 
 
Vaikutusten arviointi 
Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä 
arvioidaan asemakaavan muutoksen merkittävimmät 
vaikutukset.  Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, 
liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, luon-
toon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdys-
kuntatalouteen. Tärkeimmät vaikutukset esitetään 
kaavaselostuksessa.  Vaikutusalueena ovat kortteli 
15052 ja sen lähiympäristö. Vaikutusarvioinnissa hyö-
dynnetään aikaisempia alueen kaavoituksen yhtey-
dessä tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisä-
selvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin 
menetelmin.  
 
Olemassa olevia selvityksiä ovat mm.: 

- Niittykummun liito-oravaselvitys, Luontotieto 
Keiron Oy 2014 

- Niittykallio, liito-oravan huomiointi suunnitte-
lussa, Luontotieto Keiron Oy 2014 

- Niittykummun ekologiastrategia, Ramboll Oy 
2016 

- Gräsanojan tulvasuojelusuunnitelma, Sito Oy, 
2017 

- Niittykummun luontoselvitys, Luontotieto 
Keiron, 2011 

- Hulevesiselvitys Lukupuro-Henttaanpuro, 
Ramboll Oy, 2010 

- Niittykummun kaava-alueen ilmanlaatuselvi-
tys, Ilmatieteen laitos, 2012 

- Meluselvitys, Ramboll Oy, 2017 
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  OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Osalliset 
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden 
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, 
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut 
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi vi-
ranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvot-
teluin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman laatimisella.  Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksenperiaatteet ja 
tavat.   
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 
3.12.2018–3.1.2019. Kirjallisia mielipiteitä voi 
jättää 3.1.2019 klo 15.45 mennessä osoitteella: 
Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAU-
PUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@es-
poo.fi.  Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, 
kauppakeskus Entresse.  Kaavan nimi, alue- ja 
asianumero (Niittysillankorva, 212219, 4069/2017) 
on mainittava.  

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
keväällä 2019.  Kaavaehdotus on tämän jälkeen julki-
sesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdol-
lisuus jättää muistutus. Muistutus tulee toimittaa kir-
jallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla 
ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyyde-
tään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.  
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin vastineet 
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il-
moittaneelle allekirjoittajalle.  Jos kaavaehdotukseen 
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville (MRA 32 §). 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymi-
sestä päättää kaupunginvaltuusto. Hyväksymis-
päätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-
oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Li-
säksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä.  
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin ilmoituslehdissä ja erikseen niille muistuttajille, 
jotka ovat sitä pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana 
(MRL 67 §, MRA 94 §).  
 
Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on 
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspal-
velu (käyntiosoite: Virastopiha 3, katutaso, Espoon 
keskus). Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä myös 
Suur-Tapiolan asiointipisteessä (Espoon kulttuuri-
keskus, Kulttuuriaukio 2) ja kaupungin verkkosivuilla: 
www.espoo.fi/kaavoitus  
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Hanna Kiema, p. 043 825 5216 
hanna.m.kiema@espoo.fi 
Marno Hanttu (liikennesuunnittelu), p. 046 877 2749 
marno.hanttu@espoo.fi 
 
 
 
 
 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 
 

Espoossa, 1.11.2018 
 
Torsti Hokkanen 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja

mailto:kirjaamo@espoo.fi
mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavoitus
mailto:hanna.m.kiema@espoo.fi
mailto:marno.hanttu@espoo.fi
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  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet suunnitelmat: 
 
 

 
Ilmakuva suunnittelualueesta. Korkein rakennus 16-kerroksinen. Kuva: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy, 18.10.2018 
 

 
Ilmakuva suunnittelualueesta. Korkein rakennus 12-kerroksinen. Kuva: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy, 18.10.2018 
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Alueleikkaus. Kuva: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy, 18.10.2018 
 
 

 
Alueleikkaus. Kuva: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy, 18.10.2018 
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Havainnekuva. Kuva: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy, 18.10.2018  
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Näkymäkuva Niittyportin suunnalta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy, 18.10.2018  

 

 
Näkymäkuva tontin pihalta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy, 18.10.201 


