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  Alue 220608 

Kemisti 
Asemakaavan muutos 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyistä tiiviimpi ra-
kentaminen Vuorimiehentien varrelle, kehittyvien joukkoliikenneyhteyksien 
äärelle. Alueelle tutkitaan yliopisto- ja tutkimustoimintaa, asumista, järjestöti-
loja sekä julkisia ja kaupallisia palveluita. Suunnittelualueella on käynnissä 
kansainvälinen arkkitehtikutsukilpailu Mountain Man 15.6.–15.11.2016. 
 

 
Kuva: suunnittelualueen alustava rajaus opaskarttapohjalla. 

 

 
Kuva: suunnittelualueen sijainti ortoilmakuvapohjalla. 
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  LÄHTÖKOHDAT 

 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue on Suur-Tapiolan alueella Otanie-
messä, kampusalueen keskuksessa, Aalto-yliopiston 
metroaseman ja tulevan raide-Jokerin pysäkkien välit-
tömässä läheisyydessä. Suunnittelualue sijoittuu Al-
var Aallon suunnittelemien entisen Teknillisen kor-
keakoulun päärakennuksen (nykyinen Kanditalo) 
läheisyyteen, vastapäätä entistä Teknillisen korkea-
koulun kirjastoa (nykyinen Aalto-yliopiston oppimis-
keskus). 
 
Alueen nykytilanne 
Suunnittelualue on nykytilassaan sijainniltaan ja toi-
minnaltaan keskeinen osa Otaniemen kampusaluetta. 
Otaniemen kampusalue sisältyy valtakunnallisesti 
merkittäviin kulttuuriympäristöihin (RKY) ja sillä on 
keskeinen asema maamme kulttuuriperinnössä. Ke-
mistin alue ajautuu pohjoisreunaltaan asemakaavalla 
suojeltuun lehmuskujaan sekä Hagalundinpuistoon. 
Itäreunaltaan alue rajautuu Otaniementiehen, eteläs-
sä Vuorimiehentiehen ja Tekniikantiehen. 
 
Suunnittelualueella on 1960-80-luvuilla rakennettuja 
toimisto-, opetus- ja tutkimustiloja, jotka liityvät VTT:n 
ja Aalto-yliopiston toimintaan sekä niihin liittyviä py-
säköintialueita ja ajoyhteyksiä. 
 
Maanomistus 
Suunnittelualueen maanomistajat ovat Aalto-
yliopistokiinteistöt Oy sekä Senaatti-kiinteistöt.  Ym-
päröivät katualueet omistaa Espoon kaupunki.  
 
 
Kaavoitustilanne 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan 
alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriperin-
nön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti 
vaihtelevan luonteen säilymistä. Otaniemen kampus-
alue sisältyy valtakunnallisesti merkittäviin kulttuu-
riympäristöihin (RKY). 
 
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva 
valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 
ja sen tarkistus 1.3.2009. Valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden 4.6 kohdan Helsingin seudun eri-
tyiskysymyksiä koskevien erityistavoitteiden mukaan 
alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentami-
nen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raidelii-
kenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituksella 
tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja 
hyödyntämismahdollisuuksia. 
 
 
 
 
 
 

Maakuntakaava 
Uudenmaan liiton vahvistettujen maakuntakaavojen 
yhdistelmässä suunnittelualue lähiympäristöineen on 
merkitty taajamatoimintojen alueeksi (ruskea pohjavä-
ri), tiivistettäväksi alueeksi (ruskea ruudutus) sekä 
valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristön 
vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (RKY 2009). 
Länsimetron kohdalla on liikennetunnelin merkintä. 
Suunnittelualueen lähiympäristöön on osoitettu mm. 
Kehä I tunneleineen moottoriväyläksi sekä Otanie-
men pohjoispuolinen Natura-alue. 
 

 
Kuva: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen 
likimääräinen sijainti osoitettu punaisella renkaalla. 
Uudenmaan liitto / karttapalvelu. 
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Yleiskaava 
Alueella on voimassa 17.2.2010 vahvistunut Espoon 
eteläosien yleiskaava, jossa suunnittelualueelle on 
osoitettu kahta pääkäyttötarkoitusta: keskusta-alue 
(C) sekä julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY). 
Alue on kokonaisuudessaan osoitettu kaupunkikuval-
lisesti arvokkaaksi alueeksi. Toisaalta koko suunnitte-
lualue on osoitettu kehitettäväksi alueeksi. Suunnitte-
lualueelle on lisäksi merkitty maanalainen raide 
asemineen, katuja sekä virkistysyhteys suunnittelu-
alueelta Tapiolan suuntaan sekä merenrantaan.  

 
Kuva: Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta. Suunnittelualueen 
sijainti on osoitettu punaisella renkaalla. Espoon kaupunki. 
 
Asemakaava 
Ajantasa-asemakaavassa suunnittelualue on pääosin 
yliopisto- ja tutkimustoiminnan korttelialuetta (YO), 
puistoa (VP, P) sekä katualuetta. Rakennusoikeutta 
suunnittelualueelle on nykyisellään osoitettu 43 500 
kerrosneliömetriä. Asemakaavassa sekä maanalai-
sessa asemakaavassa on myös osoitettu maanalaisia 
tiloja mm. metron sekä kallioon louhittujen tutkimusti-
lojen käyttöön. Suunnittelualueella ei ole asemakaa-
vassa suojeltuja rakennuksia. 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen sijainti 
on osoitettu punaisella renkaalla. Espoon kaupunki. 
 
Alueen voimassa olevat asemakaavat: 

• Otakaari, alue 220504, 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2010 

• Otaniemen keskus, alue 220506, 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.6.2015 

• Hagalundinpuisto II, alue 220600, 
vahvistettu sisäasianministeriössä 21.5.1982 

• Kivimies, Kivimies muutos, Keilaniemi ja 
Otaranta, alue 220704, 
hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.4.2004 

 
 
Aloite ja perittävät maksut 
Kaavoitushanke on käynnistynyt maanomistajien 
hakemuksesta. Hakijat maksavat kaavanmuutoksen 
laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
 
Sopimukset 
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopi-
muksen (MRL 91b §) tai muun toteuttamissopimuk-
sen laatimista. Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa 
tonttiyksikkö. 
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MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Suunnittelun tavoitteena on kehittää Otaniemen kes-
kustaa kampusalueena sekä monipuolisena kaupun-
kitilana metroaseman ja tulevan pikaraitiotien mahdol-
listamien hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
läheisyydessä. Suunnittelualueen keskeinen sijainti ja 
nykyinen suhteellisen väljä rakentaminen luovat hyvät 
edellytykset täydennysrakentamiselle. 
 
Alueen kehityksen taustalla vaikuttavat mm. Aalto-
yliopiston päätös toimintojen keskittämisestä Otanie-
meen, tarve uusille asunnoille, alueen kasvava kysyn-
tä palveluille sekä joukkoliikenteen palvelutason pa-
rantuminen. 
 
Kaava-alueen suunnittelusta käydään kansainvälinen 
arkkitehtikilpailu 15.6.-15.11.2016, johon on kutsuttu 
neljä arkkitehtitoimistoa: 
• Estudio Herreros (Espanja) 
• Morphosis Architects (Yhdysvallat) 
• Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy 
• Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy 
 
Asemakaavan muutoksen ehdotusvaihe ja tarkempi 
suunnittelu käynnistyvät, kun kilpailu on saatu ratkais-
tua arviolta vuodenvaihteessa 2016-2017. 
 
Viranomaisneuvottelu 
Asemakaavan muutoksesta järjestetään tarvittaessa 
viranomaisneuvotelu, kun arkkitehtikilpailun tulokset 
ja tarkemmat suunnitelmat alueen kehittämiseksi ovat 
selvillä. 
 
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 
31.8.2016 asemakaavan muutoksen tavoitteet: 
 
1.1. Toiminnot ja mitoitus 
Tavoitteena on mahdollistaa uusien tutkimustoimin-
taa, kaupallisia ja muita palveluita, opiskelija- ja jär-
jestötoimintaa sekä merkittävän asuntomäärän ja 
asumista palvelevien rakennusten toteuttaminen kes-
keiselle sijainnille Otaniemessä. Asemakaavan muu-
toksella tavoitellaan kerrosalaltaan noin 60 000 - 80 
000 neliömetrin kokonaisuutta. 
 
1.2 Arkkitehtikilpailu 
Hyviä toteuttamisideoita ja tavoitteita toteuttavia rat-
kaisuvaihtoehtoja haetaan Aalto-yliopistokiinteistöt 
Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen järjestämällä Mountain 
Man -arkkitehtikilpailulla. Kilpailusta saadut ideat sovi-
tetaan ympäristöön ja muihin suunnittelun lähtökoh-
tiin. Arkkitehtikilpailun ratkettua jatkoselvitetään tar-
peita nykyisten rakennusten purkamiseen ja 
säilyttämiseen kilpailutulosten perusteella ja liiken-
neyhteyksiin. 
 
 
 

1.3 Kaupunkikuva 
Vuorimiehentien varteen ja vastapäätä Otaniemen 
kirjastoa tavoitellaan 20.5.2015 asetettuja tavoitteita 
toteuttaen nykyistä tiiviimpää ja kaupunkimaisempaa 
ympäristöä, jonka suunnittelussa otetaan huomioon 
alueen maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot. 
Ympäristön arvot sekä asema valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä 
sekä alueellisena kokonaisuutena otetaan huomioon 
sovittamalla uusi rakentaminen nykyiseen rakennet-
tuun ympäristöön. 
 
1.4 Mittakaava 
Suunnittelualueen keskeinen sijainti ja siitä johtuva 
suuri jalankulku- ja pyöräliikenteen määrä otetaan 
huomioon suunnittelussa siten, että katutila rajautuu 
kaupunkimaisesti, rakennusten alimpiin kerroksiin 
sijoitetaan avoimia ja näkyviä toimintoja, myös ylei-
sesti avoimia palvelu- ja liiketiloja, sekä suunnittele-
malla ympäristö jalankulun merkitystä painottaen. 
 
1.5 Liikenne ja pysäköinti 
Keskusta-aluetta kehitetään joukkoliikenneyhteyksien 
ja ajoneuvoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn sol-
mukohtana. Ennen asemakaavan hyväksymiskäsitte-
lyä on oltava lautakunnan hyväksymä ajoneuvoliiken-
teen, kävelyn ja pyöräilyn pääverkostosuunnitelma 
kattaen koko Otaniemen. Kulkuyhteydet joukkoliiken-
teen pysäkeiltä ja pysäköintipaikoilta suunnitellaan 
selkeiksi. Pysäköintiohjetta tarkennetaan. 
 
1.6 Luonto ja ympäristö 
Kemistin suunnittelussa otetaan huomioon luontevat 
yhteydet luonto- ja virkistystoimintoihin sekä alueen ja 
sen ympäristön merkittävät luontoarvot ja niiden säi-
lyttäminen. 
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Suunnittelualue rajautuu koillisesta Otaniementiehen, 
jota pitkin on suunniteltu kulkemaan ns. raide-Jokeri 
eli joukkoliikenteen kehämäinen pikaraitiotieyhteys 
Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä. 
Suunnittelualueen koillisnurkkaan, kirjaston kohdalle, 
on tulossa myös pikaraitiotien pysäkkipari. Espoon ja 
Helsingin valtuustot hyväksyivät raide-Jokerin hanke-
suunnitelman kesällä 2016. Pikaraitiotien arvioitu 
toteutusaikataulu on 2020-luvun alussa. 
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  Aiemmat Otaniemeen ja kaava-alueelle liittyvät 

päätökset 
• Otaniemen jatkosuunnittelun tavoitteet (kau-

punkisuunnittelulautakunta 20.5.2015). 
• Otaniemen kokonaisuuteen liittyvät maankäy-

tön ja liikennesuunnittelun tavoitteet, Otanie-
men Kokokuva- raportti (kaupunkisuunnittelu-
lautakunta 23.4.2014). 

• Otaniemen keskus, asemakaavan muutoksen 
lähtökohdat ja tavoitteet (kaupunkisuunnitte-
lulautakunta 23.4.2014). 

• Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin ke-
hittämisen toimenpideohjelma, (kaupunki-
suunnittelulautakunta 22.1.2014) 

• Raide-Jokerin linjaus Espoon alueella, (kau-
punginhallitus 10.2.2014). 

• Kaupunkisuunnittelulautakunnan teesit ja jat-
kotoimenpiteitä ohjaavat linjaukset Otanie-
men ja Keilaniemen alueille, (kaupunkisuun-
nittelulautakunta 25.9.2013). 

 
Otaniemen jatkosuunnittelun tavoitteissa (ksl 
20.5.2015) on päätetty Otaniemen keskuksen ase-
makaavan muutoksesta rajatun korttelin 10016 suun-
nittelusta siten, että alueelle tavoitellaan kaupallisia ja 
muita palveluja, yliopiston toimintoja, opiskelija- ja 
järjestötoimintoja sekä vapaarahoitteista sekä opiske-
lija-asumista. Tavoitteena on sekoittunut kaupunkira-
kenne sekä joukkoliikenneyhteyksien ja kävely- ja 
pyöräily-yhteyksien solmukohtana. Lisäksi tavoitel-
laan Otaniemen keskustan osa-alueiden suunnittelun 
kytkeytymistä laajempaan Otaniemi-Keilaniemi-
kokonaisuuteen. 
 
Otaniemen kokonaisuuteen liittyvien maankäytön ja 
suunnittelun tavoitteiden (ksl 23.4.2014) mukaisesti 
alueella mahdollistetaan Aalto-yliopiston ja muun 
Otaniemessä tapahtuvan tutkimus-, opetus- ja inno-
vaatiotoiminnan sekä niihin tukeutuvan oppimisen ja 
yritystoiminnan jatkuminen ja kehittyminen, vähintään 
7 500 uuden asukkaan muuttaminen Otaniemeen 
painottaen erityisesti metroaseman ympäristöä, riittä-
vät palvelut huomioiden asukasmäärän kasvu sekä 
opiskelijakeskuksen toteuttaminen. Suunnittelussa 
huomioidaan arvokas kulttuuriympäristö sekä luonto- 
ja maisema-arvot. Liikenneverkkoa kehitetään jalan-
kulun ja pyöräilyn erityisalueena sekä selvittämällä 
koko Otaniemeä parhaiten palvelevan joukkoliiken-
teen toteutusta. 
 
Otaniemen keskuksen lähtökohdissa ja tavoitteissa 
(ksl 23.4.2014) on linjattu keskuksen asemakaava-
suunnittelua siten, että Asemakaavoituksella luodaan 
edellytykset toteuttaa Aalto-yliopistolle uutta toimitilaa 
Otaniemen ydinkeskustaan, muita läheisiä rakennus-
paikkoja tutkitaan, aluetta kehitetään alueen toiminto-
jen ja kaupallisten ja muiden palveluiden keskuksena 
sekä joukkoliikenneyhteyksien ja kävely- ja pyöräily-
yhteyksien solmukohtana, liikenneratkaisuissa paino-
tetaan hyvää jalankulkuympäristöä,  pyritään tehok-
kaisiin keskitettyihin pysäköintiratkaisuihin ja huomi-

oidaan Otaniemen pysäköintiohjeistus ja toteutetaan 
sen esittämät toimenpiteet. Lisäksi Keskeinen aukio 
kehitetään korkeatasoiseksi, kampuksen henkeä 
ilmentäväksi eläväksi kaupunkitilaksi, johon myös 
ympäristön rakennukset avautuvat.  Suunnittelussa 
huomioidaan maisemalliset ja kulttuurihistorialliset 
arvot, alueen asema valtakunnallisesti ja maakunnal-
lisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä sekä alueelli-
sena kokonaisuutena. 
 
Lisäksi aluetta koskevat aiemmat päätökset pysäköin-
tiohjeesta, Raide-Jokerin linjauksesta sekä teeseistä 
ja jatkotoimenpiteistä Otaniemen ja Keilaniemen alu-
eelle. 
 
 
Suunnitelman kuvaus 
Alustavan arvion mukaan suunnitelman kokonaisra-
kennusoikeus on noin 80 000 k-m2, josta arviolta noin 
30 000 k-m2 on asuinrakentamista, uusia tutkimustilo-
ja n. 30 000 k-m2 ja säilytettäviä tiloja sekä muita 
toimintoja yhteensä n. 20 000 k-m2. 
 
Alueelle on suunnitteilla Bionova-nimellä tunnettu 
tutkimuskeskushanke, opiskelija-asuntoja, vapaara-
hoitteisia asuntoja, järjestötiloja kaikille Aalto-
yliopiston opiskelijajärjestöille ja ylioppilaskunnalle 
sekä liiketiloja ja palveluita. 
 
Maanomistajat yhteistyössä Espoon kaupungin kans-
sa ovat käynnistäneet aluetta koskevan suunnittelu-
kilpailun, jota käydään 15.6.-15.11.2016. Kilpailun 
voittaja selvinnee vuoden 2016 aikana. 
 
Suunnittelualueesta on tämän osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelman lopussa alustavaa kuvamateriaalia. 
Tarkempaa suunnitteluaineistoa saadaan nähtäville, 
kun aluetta koskevan suunnittelukilpailun kilpailuaika 
päättyy. 
 
 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavan muutos perustuu suunnittelukilpailuun, 
jonka voittaneen työryhmän kanssa pyritään jatka-
maan suunnittelua yhteistyössä. Asemakaavakartta 
laaditaan kaavaehdotusvaiheessa huomioiden kilpai-
lutyö ja siihen tarvittavat jatkokehitysvaiheet viite-
suunnitelmana. Suunnitelmien toteutusaikataulu tar-
kentuu kaavahankkeen aikana. Tavoitteena on 
toteuttaa suunnitelmat nopeasti. 
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  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 
10016 ja sen lähiympäristö. Vaikutusarvioinnissa 
hyödynnetään aikaisempia alueen kaavoituksen yh-
teydessä tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa tehdään 
lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukai-
sin menetelmin. 
 

Olemassa olevia selvityksiä ovat mm.: 
- Otaniemen palvelurakenneanalyysi 2015 (Realpro-
jekti) 
- Otaniemen liikenneverkkoselvitys 2014 (Ramboll) 
- Otaniemen keskeinen kampusalue. Kulttuuriympä-
ristöselvitys 2014 (Livady & Maisema-arkkitehtuuri 
MM) 
- Otaniemi. Lepakkoselvitys 2014 (Keiron) 
- Espoon Otaniemen alueen luontoselvitys 2014 
(Ympäristötutkimus Yrjölä) 
- Campus 2015 –arkkitehtikilpailu (2012) 
- Pyöräilykaupungin kehittäminen Espoon metro-
asemien ympäristössä 2012 (Strafica) 
- Otaniemen liikenne- ja liikkumisreformi 2011 
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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 
viranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteis-
työ järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin 
neuvotteluin. 
 
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 24.10.–
21.11.2016. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 
21.11.2016 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kau-
pungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi.  Kirjaa-
mon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Ent-
resse.  Kaavan nimi, alue- ja asianumero (Kemisti, 
220608, 3480/2016) on mainittava. Saatujen mielipi-
teiden lyhennelmiin ja vastineisiin voi tutustua kaava-
ehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä. 
 
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään tarvit-
taessa ehdotusvaiheessa. 
 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja 
selvitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena 
on, että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakun-
nassa keväällä 2017.  Kaavaehdotus on tämän jäl-
keen julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä 
on mahdollisuus jättää muistutus. Muistutus tulee 
toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa mai-
nitulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvai-
heessa pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisil-
ta.

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin kannanotto 
muistutuksiin kunkin muistutuksen ensimmäiselle 
osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle.  Jos kaa-
vaehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, se ase-
tetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). Lautakunnan 
puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhalli-
tuksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymisestä 
päättää kaupunginvaltuusto.  Valtuuston hyväksy-
mispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin 
hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 
Lisäksi kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomista-
jille sekä asukasyhdistykselle lähetetään kirje.  Kaa-
van hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin 
ilmoituslehdissä ja kirjeitse niille muistuttajille, jotka 
ovat osoitteensa ilmoittaneet.  
 
Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on 
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspal-
velu (käyntiosoite: Virastopiha 2 C, 1. kerros, Es-
poon keskus). Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä 
myös Tapiolan yhteispalvelupisteessä (Espoon kult-
tuurikeskus, Kulttuuriaukio 2) ja kaupungin verk-
kosivuilla: www.espoo.fi/kaavoitus  
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
 
Antti Uusitupa, 
p. 043 825 2869 
 
Mikla Koivunen (maisemasuunnittelu), 
p. 046 877 2502 
 
Olli Koivula (liikennesuunnittelu), 
p. 046 877 3003 
 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 
 
Espoossa, 5.10.2016 
 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavoitus
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  KUVIA SUUNNITELMASTA 

Käynnissä olevasta suunnittelukilpailusta johtuen suunnitelma-aineistoa saadaan nähtäville vasta kilpailun 
päätyttyä. 
 
Asemakaavan valmisteluaineiston kuvalähteinä toimivat: 

- Mountain Man -kilpailuohjelma.  
- Otaniemen keskeinen kampusalue. Kulttuuriympäristöselvitys. Arkkitehtitoimisto Livady Oy & Maisema-

arkkitehtuuri MM. 14.11.2014. 
- Espoon kaupungin kuvapankin viistoilmakuvat. 

 

 
Mountain Man -kilpailualueen rajaus. Kilpailuohjelma 2016. 
 

  
Karttakuva: Merkittäviä kaukonäkymiä sekä rakennusten suojelukysymyksiä. Otaniemen keskeinen kampusalue. Kulttuuriympäristöselvitys. 
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Näkymäluonnos suunnittelualueesta Vuorimiehentien ja Otaniementien risteyksestä katsoen. Antti Uusitupa / Espoon kaupunki 30.9.2016. 
 

 
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus osoitettu punaisella viivalla. Lentokuva Vallas Oy 2006. 
 


