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1 Tiivistelmä 

1.1 Alueen nykytila 

Suunnittelualueena on Länsiväylän ja Vanhan Jorvaksentien väliselle alueelle sijoit-
tuva kortteli 34006. Alue on osa Kivenlahden metrokeskuksen aluekokonaisuutta. 
Kortteli 34006 on nykytilassa kahta pienehköä talousrakennusta lukuun ottamatta ra-
kentamatonta osin puustoista kalliomaastoa, ja toimii länsiosaltaan tällä hetkellä län-
simetron rakennustyömaana.  

 

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa liikuntatoiminnalle osoitettuja tiloja 
korttelissa. Lisäksi kaavamuutoksella tarkastetaan vähäisessä määrin korttelin muita 
käyttötarkoituksia. Korttelin 34006 rakennusoikeutta nostetaan ottamalla kellaritiloja 
käyttöön pääkäyttötarkoituksen mukaisiksi tiloina. Lisäksi korttelin rakennusaloja laa-
jennetaan vastaamaan paremmin nykyisiä tavoitteita. Samalla muutoksella mahdollis-
tetaan vuorottaispysäköinnin toteuttaminen kortteliin. 

Kiinteistön rakennusoikeuden määrää nostetaan yhteensä 5 500 k-m2. 

1.3 Suunnittelun vaiheet 

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 24.8.-
7.9.2020. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen nähtäville 
16.12.2020. Ehdotus oli nähtävillä 11.1-9.2.2021. 

2 Lähtökohdat 

2.1 Suunnittelutilanne 

2.1.1 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat erityisesti 
seuraavat tavoitteet: 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Tehokas liikennejärjestelmä 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutu-
mista. Rakentuva pysäköintilaitos ja sinne sijoittuva Länsimetron liityntäpysäköinti 
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tukee toimivan yhteiskunnan ja kestävän liikkumisen tavoitetta. Pysäköintilaitos tukee 
osaltaan myös tehokkaan liikennejärjestelmän tavoitteen toteutumista. Myös rakentu-
vien toimintojen kautta huolehditaan terveellisen ja turvallisen ympäristön tavoitteiden 
toteutumisesta. Alueelle on sijoitettu meluvyöhykkeelle soveltuvaa toimintaa. 

2.1.2 Maakuntakaava 

Voimassa olevat: 

 Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaik-
kien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaat-
teet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 
2007. Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoi-
mintojen alueeksi. Alueen pohjoispuolella kulkee moottoriväylä. 

 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maa-
kuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-maakun-
takaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden pää-
töksellä lainvoiman keväällä 2016. Vaihemaakuntakaavassa alue on osoitettu tii-
vistettäväksi alueeksi. Ympäristöön on osoitettu liityntäpysäköintipaikka sekä 
joukkoliikenteen vaihtopaikka. 

Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä. 

 

Vireillä oleva: 

 Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, jotka 
tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava korvaa nyt 
voimassa olevat Uudenmaan ja entisen Itä-Uudenmaan alueen maakuntakaavat. 
Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavakokonaisuuden 25.8.2020. Uusimaa-kaava 
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2050:ssä suunnittelualue on osoitettu osaksi pääkaupunkiseudun ydinvyöhyk-
keeksi. Alueelle on osoitettu kulkevaksi metron linjaus. 

2.1.3 Yleiskaava 

Espoon eteläosien yleiskaava 
Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaaran, Ta-
piolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai lainvoiman 
vuonna 2010. Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on osoitettu uudeksi ja olennai-
sesti muuttuvaksi yhdyskuntateknisen huollon laitosalueeksi (ET). Alueen koillispuo-
lelta kulkee maanalainen raide. Alueen itäpuolelle on merkitty joukkoliikenteen varik-
koalue (jl). 

Ote epävirallisesta Espoon yleiskaavayhdistelmästä. 

 

Kivenlahdentullin asemakaavan muutos pohjaa vuonna 2020 lainvoimaistuneeseen 
Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavaan, jossa kortteli 34006 on vastaavalla 
kaavamerkinnällä osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi (KTY). Vaikka ase-
makaavanmuutos poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta yleiskaavan keskeiset 
ratkaisuperiaatteet säilyvät ja yleiskaavan tarkoitus toteutuu. Espoon eteläosien yleis-
kaava vahvistui ennen, kuin päätös Länsimetron jatkon rakentamisesta ja Kivenlah-
den metroasemasta oli tehty. Siten Espoon eteläosien yleiskaavassa esitetty maan-
käyttö ei ota kantaa kaikkiin metron toteuttamiseen liittyviin maankäytön muutostar-
peisiin, eikä ole kaikin osin ajan tasalla metrokäytävän vaikutusalueella. 
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2.1.4 Asemakaava 

Alueella voimassa olevassa asemakaavassa (Kivenlahden metrokeskus, 412500) 
kortteli 34006 on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa toi-
mitiloja, liikunta- ja hyvinvointipalveluja, opetustoimintaa palvelevia tiloja, pysäköinti-
laitoksen sekä hotellin (KTY-1). Kortteliin on merkitty kaksi rakennusalaa. 

Korttelin itäosan rakennusalalle on merkitty ala, jolle saa sijoittaa pysäköintilaitoksen 
rakennusoikeuden lisäksi (lpa-1). Rakennusalalle on osoitettu rakennuksen kattora-
kenteen korkeus merkinnöillä, jotka määrittelevät rakennuksen vesikaton ylimmän 
kohdan likimääräisen korkeusaseman. Rakennusoikeutta itäosan rakennusalalle on 
osoitettu 7000 k-m2. 

Korttelin 34006 lounaispuolelle on asemakaavassa osoitettu rakennusala, jolle saa 
sijoittaa hotellin (kl-1). Alalle on merkitty suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi XXII ja 
rakennusoikeutta 12 000 k-m2. 

Korttelin pohjoispuoli on asemakaavassa osoitettu puilla ja pensailla istutettavaksi 
alueen osaksi. Pohjoispuolelle on merkitty myös rakennusala, jolle saa sijoittaa 
muuntamon (vm). Korttelin keskiosiin on osoitettu rakennusala, jolle saa sijoittaa me-
troon liittyviä ilmanvaihto- ja paineentasauskuiluja sekä hätäpoistumistien maanalai-
sista tiloista (map-1). 

Korttelin eteläosaan on asemakaavassa merkitty ajoyhteysmetron huolto- ja pelastus-
ajoliikenteelle sekä hotellin huolto- ja saattoliikenteelle (ajo-1). Alueelle tulee varata 
tilaa metron huoltoajoneuvon pysäköinnille. Alueelle saa rakentaa pysäköintilaitoksen 
ajoluiskan. 

Suunnittelualueella on lisäksi voimassa Matinkylä-Kivenlahti metrotunnelin maanalai-
nen asemakaava. Siinä suunnittelualue on merkitty metroaseman laituritasoa, lippu-
hallia ja sisäänkäyntihallia varten varatuksi tilaksi suojavyöhykkeineen. Rakennus-
alalle saa sijoittaa myös maanpinnalle johtavat sisäänkäynnin, aseman ja ratatunnelin 
vaatimat tilat, laitteet ja yhteydet tarvittavine rakennuksineen ja rakennelmineen (ma-
LMA/p). Lisäksi alue on osoitettu pysäköintilaitosta varten varatuksi maanalaiseksi 
tilaksi suojavyöhykkeineen. Rakennusalalle saa sijoittaa myös maanpintaan johtavat 
kulkuyhteydet ja ilmanvaihtokuilut (ma-py(-19.75)/p). Laituritason likimääräiseksi kor-
keusasemaksi on ilmoitettu -22.75.  
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2.1.5 Rakennusjärjestys 

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). Ra-
kennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

2.1.6 Tonttijako 

Kaava-alueelle on laadittu tonttijako. 

2.1.7 Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 

2.1.8 Muut suunnitelmat ja päätökset 

- Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavatyö ja selvitykset 

- Kivenlahden täydennysrakentamisen tarkastelu 2016 

- Kiviruukin osayleiskaavatyö 

- Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätös alueen va-
raamisesta K-Sky Sport Oy:lle liikuntahankkeen suunnittelua varten 4.5.2020 

- Espoon kaupunginhallituksen päätös metron liityntäpysäköintiratkaisuista 
10.2.2020 
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2.1.9 Pohjakartta 

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen laatima 
ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset. 

2.2 Selvitys alueesta 

2.2.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Länsiväylän ja Vanhan Jorvaksentien välisellä alueella kort-
telissa 34006. Nykytilassa suunnittelualue on kahta pienehköä talousrakennusta lu-
kuun ottamatta rakentamatonta ja on länsiosaltaan käytössä Länsimetron rakennus-
työmaana. Suurmaisemassa aluetta määrittää sen harvapuustoinen kalliokukkula. 
Alue liittyy osaksi Kivenlahden metrokeskuksen aluekokonaisuutta, joka muodostaa 
uuden kaupunkikeskuksen Espoonlahden alueelle.  

Alueen ympäristöön on rakentumassa Kivenlahden metrokeskuksen keskustamainen 
aluekokonaisuus, johon metroaseman lisäksi on rakentumassa mm. asuinkerrostalo-
jen korttelialue sekä liikekeskus torialueineen. Suunnittelualue on Kivenlahden metro-
keskuskokonaisuuden läntisin osa-alue. 

2.2.2 Maanomistus 

Suunnittelualue on Espoon kaupungin omistuksessa. Ympäröivät katu- ja virkistysalu-
eet omistaa Espoon kaupunki. Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkeva Länsiväylä 
on Suomen valtion Väyläviraston omistuksessa. 

2.2.3 Rakennettu ympäristö 

2.2.3.1 Maankäyttö 

Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta puustoista kalliomaastoa. Sen itäosassa 
sijaitsevat vuosina 1987 ja 2004 rakennetut pienehköt varastorakennukset. Suunnit-
telualue toimii länsiosaltaan nykyisin Länsimetron rakennustyömaana.  

2.2.3.2 Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Kaava-alueella ei ole asukkaita. Alueen eteläpuolella sijaitsee Ala-Kivenlahden ker-
rostalovaltainen asuinalue. Alueen ympäristöön on rakentumassa Kivenlahden metro-
keskuksen kaupunkimainen keskustatoimintojen- ja asuinkerrostalojen alue. 

2.2.3.3 Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualue kytkeytyy luontevasti osaksi rakenteilla olevaa Kivenlahden metro-
keskuksen aluetta. Rakentuva metrokeskus toimii Matinkylä-Kivenlahti metrolinjan 
pääteasemana ja sen metroliikennöinti linjalla aloittaa kulkunsa vuonna 2023. Suun-
nittelualue sijaitsee Kivenlahden kerrostalovaltaisen asuinalueen pohjoispuolella.
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2.2.3.4 Liikenne 

2.2.3.4.1 Ajoneuvoliikenne 

Suunnittelualueelle on yksi Länsimetron käytössä oleva ajoneuvoliittymä, joka yhtyy 
Vanhaan Jorvaksentiehen.  

Alue rajautuu pohjoisessa Vanhaan Jorvaksentiehen, lännessä Länsiväylän ramppei-
hin ja pohjoisessa Länsiväylään. Vanha Jorvaksentie on itä-länsi suuntainen alueelli-
nen kokoojakatu, jonka liikennemäärä nykytilanteessa on noin 11 000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Länsiväylä on itä-länsi suuntainen päätie, jonka liikennemäärä nykytilan-
teessa on noin 39 500 ajon./vrk. Alueen itäpuoleiset kadut ovat nykytilanteessa vielä 
rakentumattomat. 
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Ajoneuvoliikenteen tavoiteverkko alueella. 

2.2.3.4.2 Jalankulku ja pyöräily 

Vanhan Jorvaksentien eteläreunassa kulkee yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn yhteys, 
joka toimii nykyisenä pääyhteytenä Kivenlahden keskuksesta kohti länttä ja Sauna-
lahtea. Nykytilanteessa suunnittelualueella ei ole jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.
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Jalankulun ja pyöräilyn tavoiteverkko alueella. 

2.2.3.4.3 Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Suunnittelualueella ei ole nykytilanteessa muuta ajoneuvoliikennettä kuin Länsimet-
ron tekniikkakuilun työmaaliikenne sekä ympäröivien katutyömaiden aiheuttama työ-
maaliikenne. 
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2.2.3.4.4 Julkinen liikenne/Joukkoliikenne 

Suunnittelualue sijaitsee Kivenlahden välittömässä läheisyydessä. Ympäristössä lii-
kennöi useita bussilinjoja. Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat Vanhalla Jorvaksentiellä 
ja Kivenlahdenkadulla.   

2.2.3.5 Palvelut 

Alueella ei sijaitse julkisia palveluja. Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen on 
rakentumassa Kivenlahden metrokeskus, jonka alueelle sijoittuu runsaasti kaupallis-
ten toimijoiden palveluja. Näihin lukeutuvat mm. päivittäistavarakauppa sekä erilaiset 
myymälä- ja liiketilat. 

2.2.3.6 Yhdyskuntatekninen huolto 

Suunnittelualueen ympäristössä on olemassa oleva kunnallistekniikka, johon on mah-
dollista liittyä. 

2.2.3.7 Erityistoiminnat 

Suunnittelu alueella sijaitsee Länsimetro Oy:n rakennustyömaa. Työmaa poistuu 
31.12.2022. 

2.2.4 Luonnonolosuhteet 

Kaava-alue on nykytilassaan kahta pienehköä talousrakennusta lukuun ottamatta ra-
kentamatonta harvapuustoista kalliomaastoa. Alueen länsiosassa on tällä hetkellä 
länsimetron rakennustyömaa. Kaava-alueella ei ole suojeltavia tai säilyttämistä edel-
lyttäviä luontoarvoja. Alue sijaitsee lähellä merta ja sen vedet laskevat Espoonlah-
teen. Alueen pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa.  

2.2.5 Suojelukohteet 

Alueella ei ole suojelukohteita. 

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 

Länsiväylän ja muiden ympäröivien katujen liikenne aiheuttaa alueelle melua ja liiken-
teen päästöjä. 

3 Asemakaavan tavoitteet 

3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää ja turvata liikuntapalvelujen toteutu-
minen alueella. Kivenlahden metrokeskuksen ympäristön asukasmäärä on kasvussa 
ja alueen liikuntapalvelujen turvaaminen riittävällä laajuudella nähdään tarpeelliseksi. 
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Asemakaavan muutoksella laajennetaan liikuntatoiminnalle osoitettuja tiloja kortte-
lissa. Lisäksi tarkastetaan vähäisessä määrin korttelin muita käyttötarkoituksia.

Korttelin 34006 rakennusoikeutta nostetaan ottamalla kellaritiloja käyttöön pääkäyttö-
tarkoituksen mukaisina tiloina. Lisäksi korttelin rakennusaloja laajennetaan vastaa-
maan paremmin nykyisiä tavoitteita. Samalla muutoksella mahdollistetaan vuorottais-
pysäköinnin toteuttaminen kortteliin. 

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet

Alueelle suunnitellaan monipuolisen liikuntatoiminnan mahdollistava liikuntakeskus, 
vuorottaispysäköinnin mahdollistava enintään 700-paikkainen ja seitsemänkerroksi-
nen pysäköintilaitos sekä 22-kerroksinen hotelli/toimistorakennus. Kaupunkiraken-
teellisesti ja -kuvallisesti tavoitteena on kaupunkimainen ympäristö, joka tukee raken-
tuvaa Kivenlahden metrokeskuksen alueen toimintaa ja toimintoja. Muutoksen yhtey-
dessä varmistetaan laadukkaan ja alueelle identiteettiä luovan kaupunkikuvan toteu-
tuminen. 

3.3 Osallisten tavoitteet 

Asukasmielipiteet: 

MRA 30§ 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 24.8.-
7.9.2020. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu mielipiteitä. 

MRA 27§ 
 
Kaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27§:n mukaisesti 11.1.-9.2.2021. Kaavaehdotuk-
sesta ei saatu muistutuksia. Lausuntoja ja kannanottoja saatiin kuusi kappaletta. 

Lausuntoja ja kannanottoja saatiin Uudenmaan ELY-keskukselta, Väylävirastolta, 
Helsingin seudun liikenteeltä, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta, HSY:ltä sekä 
Caruna Espoo Oy:ltä. 

Caruna Espoo Oy:llä ja HSY:llä ei ollut huomautettavaa. ELY-keskus ja Väylävirasto 
lausuivat alueen liityntäpysäköinnin merkittävyydestä ja tarpeellisuudesta alueella. 
Molemmat tahot painottavat, että asemakaavanmuutosalueelle tulee toteuttaa alu-
eelle edellytetyt liityntäpysäköintipaikat. Lisäksi ELY-keskus kiinnitti huomiota laaduk-
kaan jalankulunympäristön toteutumiseen. ELY-keskus myös huomio kaavamuutok-
sen poikkeamisen Espoon eteläosien yleiskaavasta. ELY-keskus kiinnittää lausun-
nossaan myös huomiota alueen sijoittumiseen erittäin voimakkaan melun alueelle 
sekä esitti ilmanlaadun huomioimisesta kiinteistöllä. Helsingin seudun liikenne (HSL) 
toteaa alueen bussilinjaverkostosta sekä julkisesta liikenteestä. HSL esitti 
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lausunnossaan, että asemakaava-alueen ympäristön alueelle tehdään sujuvuustar-
kastelu sekä liikenne-ennuste vuoteen 2030 asti. Myös HSL painottaa liityntä-
pysäköinnin merkittävyyttä alueella. Länsi-uudenmaan pelastuslaitos toteaa lausun-
nossaan, että alueelle tulee varmistaa tarvittavat toimet kuten pelastusteiden suunnit-
telu sekä pelastusajoneuvojen esteetön pääsy hyökkäysreittien välittömään läheisyy-
teen pelastustoiminnan turvaamiseksi. 

Lausuntojen myötä neuvoteltiin yhdessä Väyläviraston kanssa ja keskustelun poh-
jalta liityntäpysäköinnin kaavamääräystä tarkennettiin, jotta liityntäpysäköinnin toteu-
tuminen varmistuu. Kaavamääräyksiä on täydennetty hotelli-/toimistorakennuksen 
ulkovaipan äänitasoerovaatimuksilla liikennemelua vastaan. Ilmanlaadun osalta kaa-
vaan on lisätty kaavamääräys tuloilman suodattamisesta ja ottopaikoista. Kaava-ai-
neistoon on lisätty kaavio eri kulkumuotojen liikkumisesta korttelissa ja sen ympäris-
tössä. Kaavaselostukseen on avattu kaavamuutoksen suhdetta yleiskaavaan. Kaava-
määräyksiä on täydennetty siten, että kaavanmukaiselle aukiolle tulee varata tilaa pa-
lovesiasemien toteuttamiseksi. 

4 Asemakaavan kuvaus 

4.1 Yleisperustelu ja kuvaus 

Asemakaavan muutosta on hakenut Espoon kaupungin tonttiyksikkö sekä K-Sky 
Sports Oy ja Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysäköinti 10.8.2020 päivätyllä hake-
muksella. Hakijat tavoittelevat asemakaavan muutoksella korttelin rakennusoikeuden 
nostoa, rakennusalojen laajentamista sekä uudelleen sijoittelua ja vuorottais-
pysäköinnin mahdollistamista suunnittelualueelle. 

Kiinteistön rakennusoikeuden määrää nostetaan yhteensä 5 500 k-m2 kokonaisluke-
maan 24 500 k-m2. Rakennusoikeuden nosto tapahtuu ottamalla kellaritiloja käyttöön 
pääkäyttötarkoituksen mukaisina tiloina korttelin itäosan rakennusalalla. Samalla kaa-
valla mahdollistetaan itäosan rakennusalan toimintojen sijoittuminen rinnakkain, niin 
että pysäköintilaitoksen korkeusasemien määräykset poistuvat. Myös rakennusalan-
kattoa ja julkisivua koskevat määräykset sovitetaan yhteen hankkeen kanssa. Raken-
nusala laajenee neljä metriä pohjoiseen Länsiväylän suuntaan ja kaksi metriä län-
teen. 

Asemakaavanmuutoksella korttelin 34006 lounaispuolen hotellitoiminnan rakennus-
alaa laajennetaan pohjoiseen neljä kerroksisena. 

Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen itäosan liikuntakeskukselle tarkoitettua rakennus-
alaa on kasvatettu metrin verran länteen ja kolme metriä pohjoiseen. Myös pysäköin-
tilaitokselle osoitettua rakennusalaa on kasvatettu kolme metriä pohjoiseen. Raken-
nusalanmuutoksella alueen pohjoisosaan sijoittuvat liikuntakeskuksen ja pysäköinti-
laitoksen muuntamot sekä muu tekninen laitteisto saadaan sijoitettua osaksi raken-
nusalaa. Muutokset eivät edellytä uudestaan nähtäville asettamista. 
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4.2 Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala 9269 m2. 

Kokonaiskerrosala on 24 500 k-m2. 

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 5 500 k-m2. 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö 

Korttelialueet 

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY-1) 

Toimitilarakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa toimitiloja, liikunta- ja hyvinvointi-
palveluja, pysäköintilaitoksen sekä hotellin. 

Korttelin pohjoinen laita on osoitettu puin ja pensain istutettavaksi alueen osaksi. Alu-
eelle on myös osoitettu rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon. 
 
Läntisen ja itäisen rakennusalan väliin asettuva alueen osa on osoitettu au-
kiomaiseksi alueen osaksi. Alueen pintamateriaalina tulee käyttää laatoitusta, ki-
veystä tai vastaavaa korkeatasoista puolijulkiseen ulkotilaan soveltuvaa materiaalia. 
Tukimuurien materiaaleineen tulee olla samaa laatutasoa rakennusten kanssa. Alu-
eelle tulee istuttaa puita ja pensaita. Alue tulee suunnitella ja toteuttaa yhtenäisenä 
kokonaisuutena mahdollisesta tonttijaosta riippumatta. 
 
Korttelialuetta koskevat erilliset tuulisuus-, pohjavesi- ja hulevesimääräykset. Tuuli-
suus tulee huomioida määräyksen mukaan suunnittelussa ja mahdollisten tuulisuoja-
rakenteiden tulee olla kaupunkikuvallisesti ja materiaaleiltaan korkeatasoisia. Alueen 
pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa. Maanalaisten tilojen vesitiiviiden rakentei-
den yläreunan tulee tämän takia olla tasossa +8.0 mpy. Korttelialueella tulee kaava-
määräysten mukaisesti viivyttää hulevesiä, minkä lisäksi liikennöidyillä alueilla synty-
vät hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatua parantavalla menetelmällä.
Laadullisella määräyksellä pyritään turvaamaan lähellä olevan Espoonlahden veden-
laatu. 
 
Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen itäosan liikuntakeskukselle tarkoitettua rakennus-
alaa on kasvatettu metrin verran länteen ja kolme metriä pohjoiseen. Myös pysäköin-
tilaitokselle osoitettua rakennusalaa on kasvatettu kolme metriä pohjoiseen. Raken-
nusalanmuutoksella alueen pohjoisosaan sijoittuvat liikuntakeskuksen ja pysäköinti-
laitoksen muuntamot sekä muu tekninen laitteisto saadaan sijoitettua osaksi raken-
nusalaa. Muutokset eivät edellytä uudestaan nähtäville asettamista. 
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4.3.2 Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Kaavalla mahdollistetaan liikuntakeskuksen ja pysäköintitalon sijoittaminen vierekkäin
siten, että pysäköintitalo sijoittuu itään Kiviruukinkadun puolelle ja liikuntatilat pysä-
köintitalon länsipuolelle. 

Korttelialueen itäpuolelle suunnittelualueen ulkopuolelle rakentuu Kiviruukinkatu nimi-
nen alueellinen kokoojakatu. Kiviruukinkatu tarjoaa uuden ajoneuvoliikenteen ja jalan-
kulun sekä pyöräilyn yhteyden Länsiväylän pohjoispuolelle Kiviruukin alueelle. Lisäksi 
alueelle on rakentumassa itä-länsi-suuntainen Höyrylaivantie niminen alueellinen ko-
koojakatu. 

Korttelialueelle on kaksi ajoneuvoliittymää. Pysäköintilaitoksen ajoneuvoliittymä on 
sijoitettu Kiviruukinkadun puolelle ja se sijoittuu Hyörylaivantien ja Kiviruukinkadun 
väliseen risteykseen. Risteyksestä on suunniteltu valo-ohjattu. Pysäköintilaitokseen 
on yksi sisäänajokaista ja pysäköintilaitoksesta ulos on kaksi ajokaistaa. Yhteensä 
pysäköintilaitokseen on suunniteltu noin 700 pysäköintipaikkaa, jotka palvelevat Län-
simetron liityntäpysäköintiä, liikuntakeskusta sekä hotelli tai toimitilatoimintaa sisältä-
vää rakennusta. 

Vanhan Jorvaksentien puolella on myös oma ajoliittymänsä, joka on toteutettu Van-
han Jorvaksentien lyhyiden liittymävälien ja suurten liikennemäärien vuoksi suuntais-
liittymänä. Tämä liittymä palvelee hotelli- tai toimitilatoimintaa sisältävän rakennuksen 
saattoliikennettä, huoltoajoa sekä pelastustoimintaa. Lisäksi ajoliittymän kautta tapah-
tuu nyt rakenteilla olevan Länsimetron tekniikkakuilun huoltoajo tulevaisuudessa.

Jalankulku ja pyöräily 

Vanhan Jorvaksen tien pohjoisreunaan on suunniteltu yhdistetty jalankulun ja pyöräi-
lyn yhteys, joka palvelee koko korttelia. Korttelin itälaitaan on suunniteltu eroteltu jal-
kakäytävä ja pyörätie sekä suojatie, joka johtaa Höyrylaivantien itäpuolelle.  

Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Korttelialueen pysäköinti on sijoitettu korttelialueen itälaitaan sijoittuvaan noin 700 au-
topaikan pysäköintitaloon. Samassa pysäköintitalossa on Länsimetron liityntä-
pysäköintipaikkoja, liikuntakeskuksen pysäköintipaikkoja sekä hotelli- tai toimitilatoi-
mintaa sisältävän rakennuksen pysäköintipaikkoja. 

Kaavamuutoksen pysäköintimääräykset: 
 
Liityntäpysäköinnin mahdollistaessa alueen kaikki pysäköintipaikat voivat olla alueelli-
sessa vuorottaiskäytössä. 
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Liityntäpysäköinnin tarvittava priorisointi tulee mahdollistaa pysäköinninhallintajärjes-
telmällä. 
 
Autopaikkojen vähimmäisvaatimus asemakaava-alueella: 

- toimitilat 1 ap/500 k-m² 
- hotelli 1 ap/500 k-m² 
- liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tilat 1 ap/500 k-m² 

Tälle asemakaava-alueelle saadaan sijoittaa 700 autopaikkaa liityntäpysäköintiä var-
ten. 
 
Kaavan pysäköintiratkaisu perustuu vuorottaispysäköintiin, jossa liityntäpysäköintiin 
on mahdollista osoittaa 700 autopaikkaa. Muille toiminnoille autopaikkamääräys on 1 
ap/500 k-m². 

  
Tämä tarkoittaa, että mikäli rakennusoikeus käytetään kokonaisuudessaan, on liikun-
takeskuksen vähimmäisautopaikkamäärä 24 autopaikkaa ja hotelli- tai toimitilatoimin-
taa sisältävän rakennuksen vähimmäisautopaikkavaatimus 28 autopaikkaa. Lisäksi 
liityntäpysäköintiin on mahdollista osoittaa 700 autopaikkaa. 
 
Asemakaavan muutoksessa mahdollistetaan enintään 700 liityntäpysäköintipaikan 
sijoittaminen kaava-alueelle toteutettavaan pysäköintilaitokseen. Liityntäpysäköinti-
paikkojen sijoittaminen Kivenlahden metrokeskuksen alueella ratkaistaan kuitenkin 
kokonaisuutena, eikä kaikkia esitettyä 700 liityntäpysäköintipaikkaa välttämättä sijoi-
teta Kivenlahdentullin kaava-alueelle vaan pysäköintipaikkoja voidaan sijoittaa metro-
keskuksen alueella myös muualle keskeiselle sijainnille lähelle metron sisäänkäyntiä.

 
Metron jatkeen liityntäpysäköinnistä on laadittu kysyntäennuste, jonka mukaan vuo-
den 2030 tilanteessa liityntäpysäköintipaikkoja on Kivenlahden alueella 700 liityntä-
pysäköinnin kysynnän ollessa 304 pysäköintipaikkaa. Ennusteen vastatessa todel-
lista kysyntää ja kaikkien liityntäpysäköintipaikkojen sijaitessa kaavan pysäköintilai-
toksessa, olisi pysäköintilaitoksessa päivittäin lähes 400 pysäköintipaikkaa käyttämät-
tömänä. Tämä vastaa 55% pysäköintilaitoksen kokonaiskapasiteetista.  
 
Länsimetron ensimmäisen vaiheen liityntäpysäköinnin seurannan perusteella voidaan 
todeta, että liityntäpysäköinnin kysynnässä ei tapahdu juurikaan päivittäistä heilahte-
lua, vaan kysyntä on viikonloppujen ja lomakausien aiheuttamaa kysynnän laskua lu-
kuun ottamatta hyvin tasaista päivästä toiseen. Tämä helpottaa liityntäpysäköinnin 
kysynnän arviointia sekä lyhyellä, että pitkällä aikajänteellä. Suurimmillaan liityntä-
pysäköinnin kysyntä on päiväsaikaan ja vastaavasti pienimmillään illalla sekä yöllä.  
 
Pysäköintilaitoksen hallinnoinnista vastaa Kivenlahden pysäköintiyhtiö Oy, joka on 
kokonaisuudessaan Länsimetro Oy:n omistama. Pysäköintilaitokseen 
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mahdollistetaan 700 liityntäpysäköintipaikan sijoittaminen. Kaavassa mahdollistetaan 
liityntäpysäköinniltä ylijäävien pysäköintipaikkojen kapasiteetin hyödyntäminen muu-
hun toimintaan. Pysäköintipaikkoja voidaan vuokrata toistaiseksi voimassa olevilla 
sopimuksilla muuhun kaupalliseen pysäköintitoimintaan. Lisäksi ylimääräistä pysä-
köintikapasiteettia voidaan hyödyntää muuhun maksulliseen pysäköintikäyttöön sekä 
alueelliseen vuoroittaiskäyttöön Kivenlahden metrokeskuksen alueen muiden toimin-
tojen kanssa. 
 
Liityntäpysäköinnin kysynnän kasvaessa tulee varmistaa pysäköinninhallintajärjestel-
mällä, että liityntäpysäköinti käyttöön on aina saatavilla vähintään kysyntää vastaava 
määrä pysäköintipaikkoja. Tilanteeseen, jossa liityntäpysäköinnin kysyntä kasvaa ja 
kapasiteettia tarvitaan odotettua enemmän liityntäpysäköinti käyttöön, tulee varautua.
 
Vastaavasti muuhun käyttöön voidaan osoittaa vähemmän pysäköintipaikkoja, mikäli 
liityntäpysäköinnin kysyntä on ennustettua suurempaa. Tämä voi johtaa muiden toi-
mintojen kohdalla pysäköintipaikkojen niukkuuteen. Käyttäjille jää mahdollisuus etsiä 
vaihtoehtoisia pysäköintipaikkoja ympäristöstä tai käyttää kestäviä kulkumuotoja saa-
puessansa korttelialueelle. Liityntäpysäköintipaikkojen kysynnän ollessa hyvin enna-
koitua on muiden pysäköijien mahdollista oppia tunnistamaan ajankohdat, jolloin py-
säköintilaitoksessa on erityisen vähän pysäköintipaikkoja tarjolla muille kuin liityntä-
pysäköijille. 

 
Korttelialueelle tulee rakentaa polkupyöräpaikkoja vähintään seuraavasti: 
- hotelli 1 pp/300 k-m² sisäänkäyntien läheisyyteen. 
- toimitilat 1 pp/50 k-m². Vähintään puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyö-

räpaikoista tulee sijaita katetussa ja lukittavissa olevassa tilassa. 
- liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tilat 1 pp/100 k-m² sisäänkäyntien läheisyyteen.
 
Kaavamuutoksen pyöräpaikat on järjestetty osittain ulkotiloihin katettuina tai katta-
mattomina. Lisäksi rakennuksiin varataan tilaa mahdollisia pyöräpysäköintitiloja var-
ten. 
 
Julkinen liikenne/Joukkoliikenne 

Kaavamuutoksella ei ole suoranaisia vaikutuksia julkisen liikenteen järjestämiseen. 
Hankkeen sijoittaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle kuitenkin lisää jouk-
koliikenteen käyttöä ja mahdollistaa joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen sekä 
mahdollistaa kestävien kulkumuotojen käyttämiseen liikkumisessa. Länsimetron jat-
keen valmistuttua hanke tukeutuu vahvasti metroaseman ja Kivenlahden kasvavan 
kaupunkikeskuksen läheisyyteen. 
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4.3.3 Palvelut 

Suunnittelualueelle rakentuu liityntäpysäköinnin mahdollistava pysäköintilaitos, moni-
puolisesti erilaisia liikkumisen mahdollisuuksia tarjoava liikuntakeskus sekä lisäksi 22-
kerroksinen hotellitorni. 

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueella on olemassa oleva kunnallistekniikka, johon voidaan liittyä. 

4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Suunnittelualue on maaperältään moreenia, kalliota sekä moreenia, jonka päällä alle 
kolmen metrin kerros silttiä, soraa, hiekkaa ja savea. 

Hankkeessa ja sen suunnittelussa sekä rakentamisessa huomioidaan suunnittelualu-
een kohdalla sijaitsevan metron tunnelin maanalaisen asemakaavan tuomat rajoit-
teet. 

4.4 Ympäristön häiriötekijät  

Koko Kivenlahden metrokeskuksen alueen, niin kuin myös tämän asemakaavan 
muutoksen alueen, melutilannetta on tutkittu syksyllä 2020 lainvoiman saaneen Ki-
venlahden metrokeskus 412500 -nimisen asemakaavan muutoksen yhteydessä. Me-
lulaskennat on tehty tieliikenteen ennustetilanteen 2040 liikennemäärillä (KAVL). Me-
lulähteinä on huomioitu Länsiväylä, Höyrylaivantie, Kivenlahdenkatu, Merivirta, Meri-
poiju, Meriusva, Merivalkama, Kiviruukinkatu ja Vanha Jorvaksentie. Meluselvityk-
sessä on selvitetty suurimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot. 

Toimistolle annettu melun ohjearvotaso on päiväaikana 45 dB. Majoitushuoneille an-
nettu melun ohjearvotaso on päiväaikana 35 dB ja yöaikana 30 dB. Tässä tapauk-
sessa majoitushuoneille annettu päiväajanohjearvo on mitoittava. Aiemmin laaditun 
meluselvityksen perusteella suurimmillaan toimisto-/hotellirakennuksen julkisivuun 
kohdistuvat melutasot ovat päiväaikaan 68 dB, jolloin ääneneristävyysvaatimus on 33 
dB. 

Vertailtaessa voimassa olevan kaavan rakennusalan rajaan mahdollistetaan nyt laa-
dittavassa asemakaavan muutoksessa rakennuksen sijoittaminen lähemmäs Länsi-
väylää ja Länsiväylän ramppeja. Kaavan mahdollistaessa rakentamisen lähemmäs 
melunlähdettä kohdistuu julkisivuihin suurempi melu, jota on voitu arvioida aiemmin 
laaditun selvityksen perusteella. Selvityksen perusteella voidaan todeta julkisivuihin 
kohdistuvan noin 70 dB:n melutaso kun taas voimassa olevan asemakaavan tilan-
teessa julkisivuihin kohdistuu suurimmillaan 68 db:n melutaso. 
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Julkisivuihin kohdistuvat melutasot. 

Kaavassa on annettu määrätty julkisivujen ääneneristävyydestä. Länsiväylän puolei-
silla julkisivuilla vaaditaan, että kyseisen rakennusalan sivun puoleisten ulkoseinien, 
ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun koh-
distuvan äänitason ja asuinhuoneissa havaittavan äänitason A-painotettu erotus on 
vähintään 35 dB. Vanhan Jorvaksentien puoleisilla julkisivuilla liikenteestä julkisivuun 
kohdistuvan äänitason ja asuinhuoneissa havaittavan äänitason A-painotetun erotuk-
sen tulee olla vähintään 33 dB. 

4.5 Nimistö 

Asemakaavan muutoksella alueelle ei synny uutta nimistöä. 

5 Asemakaavaratkaisun vaikutukset  

5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Kaava-alueen rakentuminen täydentää ympäröivää rakennettua ympäristöä. Hanke 
tiivistää olevaa yhdyskuntarakennetta ja monipuolistaa alueen toimintoja, tuoden asu-
misen ja liikepalvelujen rinnalle liikuntapalvelujen keskittymän. Asemakaavan mah-
dollistamat pysäköintijärjestelyt vaikuttavat osaltaan yhdyskuntarakenteeseen, niiden 
mahdollistaessa vuorottaispysäköinnin sekä tuomalla merkittävän määrän 
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pysäköintipaikkoja alueelle. Lisäksi hanke tuo palveluja ja toimintoja hyvien joukkolii-
kenneyhteyksien läheisyyteen sekä tukee osaltaan joukkoliikenteen kestävää hyö-
dyntämistä. 

Liikuntakeskus elävöittää alueen toimintoja ja tuo alueelle lisää kävijöitä. Kiinteistölle 
rakentuva 22-kerroksinen hotellitorni on alueen uusi näyttävä maamerkki. Kaavoituk-
sen yhteydessä varmistetaan laadukkaan kaupunkikuvan toteutuminen. 

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Hanke lisää palveluja hyvän saavutettavuuden alueella ja mahdollistaa palveluiden 
saavuttamisen jalan, pyörällä tai julkisella liikenteellä. Hanke lisää myös ajoneuvolii-
kennettä alueella. Suhteessa voimassa olevaan asemakaavan liikenne lisääntyy vain 
vähän. Hankkeessa mahdollistetaan merkittävä määrä hyvin saavutettavia Länsimet-
ron liityntäpysäköintipaikkoja Kivenlahden metroaseman yhteyteen. Kaavamuutok-
sessa mahdollistetaan liityntäpysäköinniltä ylijäävän pysäköintikapasiteetin hyödyntä-
minen muuhun pysäköintikäyttöön. 

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Alueen merkitys suurmaisemassa korostuu uuden tornirakennuksen myötä aluetta eri 
suunnista lähestyttäessä.  

Alueen rakentamisen myötä nykyinen kasvillisuus sekä puusto poistuvat käytännössä 
kokonaan, samoin kuin alueella sijaitsevan kalliokukkulan maastonmuoto. Alueella ei 
kuitenkaan ole suojeltavia tai säilyttämistä edellyttäviä luontoarvoja eikä erityistä mai-
semallista merkitystä nykytilassaan.  

Läpäisemätön pinta lisääntyy kaava-alueella, mikä kasvattaa alueella 
muodostuvan huleveden määrää. Kaavassa määrätään, että korttelialueilla 
hulevesiä tulee viivyttää. Alue sijaitsee lähellä merta ja sen vedet laskevat Espoon-
lahteen. Hulevesien johtamisella Espoonlahteen saattaa olla vaikutusta rantaveden 
laatuun ja sen myötä muun muassa meriuposkuoriaisten elinolosuhteisiin. Mahdolli-
set vaikutukset vedenlaatuun ovat kuitenkin todennäköisesti vähäisiä ja kaavamäärä-
yksin hallittavissa.  

 

5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettö-
myyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, 
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) 

Kaavoituksen yhteydessä taataan turvallisen liikkumisen sekä esteettömyyden toteu-
tuminen. Suunnittelualueelle rakentuva liikuntapalvelu tuo liikuntakulttuurin alueen 
asukkaiden lähiympäristöön. Kaavamääräyksin ohjataan kaupunkikuvaa käsittele-
mään jalankulun tason rakentamista, niin että ison kokoluokan rakentamisen sivuun 
muodostuu pienemmän mittakaavan lähestyttävää rakentamista. 
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Korkea rakentaminen lisää tuulisuutta: kävelyn vaikeaksi tekeviä puuskatuulia voi 
esiintyä tornien juurella useammin kuin kerran vuodessa. Tuulisuuden vaikutuksia 
voidaan lieventää muun muassa rakentamalla katoksia tai sisäänvetoja sisäänkäyn-
tien yhteyteen, istuttamalla monikerroksellista kasvillisuutta (eri kokoisia puita ja pen-
saita) rakennusten tuntumaan sekä pihoille että yleisille alueille tai rakentamalla 
muita tuulensuojarakenteita. 

5.5 Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto 

Kaupunki saa Kivenlahdentullin asemakaava-alueelta maanvuokratuloja. Tuloilla pyri-
tään kattamaan asemakaavan aiheuttamat kunnallistekniikan toteutuskustannukset. 
Alueella hyödynnetään olemassa olevaa ja Kivenlahden metrokeskuksen rakentami-
sen yhteydessä rakentuvaa energiahuollon verkostoa.  

6 Asemakaavan toteutus 

6.1 Rakentamisaikataulu 

Tarvittava rakentaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. 

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet sisältyvät kaavamääräyksiin. 

6.3 Toteutuksen seuranta 

Kaavan toteuttamista toimitilojen rakennushankkeiden osalta valvovat kaupungin ra-
kennusvalvontaviranomaiset. Katualueiden osalta toteutuksesta vastaa kaupunkitek-
niikan keskus. 

7 Suunnittelun vaiheet 

7.1 Suunnittelua koskevat päätökset 

Sopimukset 
Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimusta. 

7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtä-
villä MRA 30§:n mukaisesti 24.8 -7.9.2020. 
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7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta 
on vastannut asemakaavainsinööri Paltsa Salama, liikenneinsinööri Hannu Granberg 
sekä maisema-arkkitehti Anja Karhula. 

7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  
 

 10.8.2020 Asemakaavan muutoshakemus 

 24.8.-7.9.2020 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 

 16.12.2020 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen nähtä-
ville. 

 11.1.-9.2.2021 Ehdotus nähtävillä 

 12.5.2021 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavamuutoksen 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPOON KAUPUNKI 

KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 

 
 
Paltsa Salama 
Asemakaavainsinööri 

 

 

Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja 









 

 

 

 

 

 

 



 














