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1 TIIVISTELMÄ  

1.1 Alueen nykytila 

Suunnittelualue sijaitsee Espoon Keilaniemessä liike- ja toimistorakennusvaltai-
sella työpaikka alueella lähellä Keilaniemen rantaa. Suunnittelualueena toimi-
valla korttelin 10033 tontilla 2, sijaitsee vuonna 1987 rakennettu seitsemänker-
roksinen toimistorakennus. 
 
Suunnittelualueen ympäristössä Keilaniemessä on tällä hetkellä vain toimitila-
rakennuksia. 

 

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Asemakaavassa mahdollistetaan rakennuksen kellarikerroksen ja ylimmän ker-
roksen tilojen muuttaminen käyttötarkoituksen mukaisiksi yritys- ja toimistoti-
loiksi. Kaavamuutoksen myötä rakennusoikeus kasvaa 1950 k-m2, jolloin tontin 
kokonaisrakennusoikeus on 7650 k-m2. 
 

1.3 Suunnittelun vaiheet 

Asemakaavan muutoksen hakijana on kiinteistön omistaja Keilaranta 4 Oy. 
Asemakaavan muutoshakemus on saapunut 4.5.2018. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty 1.4.2019 päivätyn osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut 
nähtävillä MRA 30§ mukaisesti 29.4.- 29.5.2019. 
 

2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Suunnittelutilanne  

 

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat erityi-
sesti seuraavat tavoitteet: 
 
- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 
- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
 
Asemakaava/ asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden toteutumista. Kaavamuutoksessa sijoitetaan rakentamista ja palve-
luita hyvien joukkoliikenne- ja työmatkayhteyksien varrelle sekä luodaan edelly-
tyksiä elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle.  

 

2.1.2 Maakuntakaava  

 
Voimassa olevat: 
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää 
kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 
vuonna 2007. 

 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan 
maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-
maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oi-
keuden päätöksellä lainvoiman keväällä 2016. 
 
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittä-
mislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuuli-
voima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntavaltuusto hy-
väksyi kaavan 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee 
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voimaan ennen kuin se saa lainvoiman. Maakuntakaava tuli voimaan, kun siitä 
kuulutettiin maakuntakaavan alueen kunnissa. 
 
 

 
Kuva: Ote voimassa olevien Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä (lähde: 
Uudenmaan liiton karttapalvelu 5/2019 © Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto, 
© Maanmittauslaitos lupa nro 744/MYY/06). 

 
Uudenmaan voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelu-
alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Sen länsipuolella on merkitty kul-
kevaksi moottoriväylä. Alueen pohjoispuolella sijaitsee kulttuuriympäristön vaa-
limisen kannalta tärkeä alue. Alueen välittömään läheisyyteen on merkitty kul-
kevaksi liikennetunneli. Alueelle on myös merkitty kulkevaksi viheryhteystarve. 
 
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. Uusimaa-kaavan ehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.10.–
8.11.2019. 
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2.1.3 Yleiskaava  

Voimassa olevat: 

Espoon eteläosien yleiskaava 

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaa-
ran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai 
lainvoiman vuonna 2010. 
 
Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu kehitettäväksi työpaikkojen 
alueeksi (TP). Alueen län-sipuolella kulkee maanalaisen raiteen ohjeellinen si-
jainti ja sen takana kaksiajoratainen päätie. Alueen etelä- ja itäpuolella kulkee 
viheryhteystarve. 
 
Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (5/2019) © Espoon kaupunki. 
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2.1.4 Asemakaava  

Alueella on voimassa asemakaava Keilaniemi (lainvoimainen 21.6.1972, alue-
numero 220800). Suunnittelualue on siinä osoitettu liike- ja konttorirakennusten 
korttelialueeksi (AL13). Korttelialueelle ei saa sijoittaa myymälätiloja, ja auto-
paikkoja on rakennettava 1ap/40k-m2. Rakennusoikeudeksi kiinteistölle 
10033/2 on asemakaavassa merkitty 57000 k-m2. a/ma II-merkintä osoittaa 
maanalaisen autonsäilytyspaikan rakennusalan ja autonsäilytyspaikkojen kella-
ritasojen lukumäärän. Korttelin 10033 tonteille rakennettavien rakennusten 
pohjapinta-alasta vähintään puolet tulee olla kolmekerroksista (III-V). Tontin 2 
poikki kulkevalla viivamerkinnällä osoitetaan osittain tai kokonaan maanalaiset 
kellaritasot, joiden likimääräinen korkeusasema on merkitty lävistäjien kohdalle. 
Pystyviiva-merkinnällä on osoitettu yleiselle jalankululle varattu korttelinosa, 
joka on tontin eteläosassa ulokkeellinen (u). 
 
Alueella on voimassa myös maanalainen asemakaava Keilaniemen metrotun-
neli (lainvoimainen 19.1.2009, aluenumero 920100). Sähköasemaa varten va-
rattu maanalainen tila suojavyöhykkeineen ylettyy suunnittelualueen eteläpuo-
lelle (ma-s / p). Rakennusalalle saa sijoittaa myös maanpintaan johtavat kulku-
yhteydet ja ilmanvaihtokuilut. Tilat saa rakentaa maanpäälliseen asemakaa-
vaan merkityn kerrosluvun ja kerrosalan lisäksi. Kaavassa sallittua lisäkerros-
alaa ei oteta huomioon maanpäällisten kaavojen vaatimia autopaikkoja lasket-
taessa. Alueella olevien maanalaisten johtojen tarkka sijainti on tutkittava ra-
kennussuunnittelun yhteydessä. Johtojen siirto myöhemmin toteutettavaan 
paikkaan edellyttää sopimusta kaupungin kanssa. Siirron jälkeen johdoilta va-
pautuvan alueen voi käyttää kaavan mukaiseen rakentamiseen. Alueella on 
maanpintaan ulottuvia tiloja. 
 
Ote voimassa olevasta asemakaavasta: 
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Ote voimassa olevasta maanalaisesta asemakaavasta: 

 
 

2.1.5 Rakennusjärjestys  

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). 
Rakennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

 

2.1.6 Tonttijako 

Asemakaava-alueelle on laadittu tonttijako. 
 

 

2.1.7 Muut suunnitelmat ja päätökset 

 
Keilaniemen alueen kehittämisen tavoitteet ja teesit 
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 16.4.2018 hyväksyä 
Keilaniemen alueelle, johon sisältyvät myös Otaniemen eteläosan korttelit, alu-
een kehittämistä koskevat tavoitteet ja teesit. Yleisenä tavoitteena on Keilanie-
men alueen kehittyminen kansainvälisesti ja kansallisesti merkittäväksi, elä-
väksi ja viihtyisäksi yritysten, tutkimuksen ja monipuolisen innovaatiotoiminnan 
kasvualustaksi, joka elää tiiviissä vuorovaikutuksessa Aalto-yliopiston kanssa 
ja jossa asutaan ja eletään ja jonka erityispiirteinä ovat erinomaiset paikalliset 
ja kansainväliset joukkoliikenneyhteydet sekä alati vilkas rantaraitti. 
 
Tämän jatkuvan kehittämisprosessin tueksi ja ohjeeksi seuraavassa on tiivis-
tetty Keilaniemen alueen kehittämisen tavoitteet kahdeksitoista teesiksi: 
 
Teesi 1 
Keilaniemen aluetta kehitetään monipuolisena kansainvälisenä yritys-, tutki-
mus- ja innovaatioalueena, joka elää ja kehittyy tiiviissä vuorovaikutuksessa 
Aalto-yliopiston kanssa. 
 
Teesi 2 
Keilaniemen alueesta kehitetään monipuolinen kaupunginosa, joka toimii kes-
tävän kehityksen referenssialueena siten, että toiminnot ja käyttäjäryhmät se-
koittuvat ja toimivat tehokkaassa vuorovaikutuksessa. Tätä edistetään kytke-
mällä tiloja toisiinsa. Kaiken toteuttamisessa otetaan huomioon eri vuodenajat. 
 
Teesi 3 
Keilaniemen alueelle toteutetaan monipuoliset seudulliset, valtakunnantasoiset 
ja kansainväliset joukkoliikenneyhteydet. Tallinna-tunnelin jatkosuunnittelussa 
varaudutaan Keilaniemen kautta kulkevaan vaihtoehtoon, joka nopeuttaisi olen-
naisesti myös Helsinki-Vantaan lentokenttäyhteyttä. Henkilöautoliikenteen tar-
peet otetaan huomioon. Myös tiederaitiotieyhteyteen varaudutaan. 
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Teesi 4 
Keilaniemen alueelle toteutetaan vetovoimaisia ja monipuolisia asuntoja merel-
liseen ja virikkeelliseen ympäristöön. 
 
Teesi 5 
Keilaniemen alueelle luodaan edellytykset monipuolisten palvelujen kehittymi-
selle. Merkittävämmät kaupalliset sekä hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut löytyvät 
Tapiolasta. 
 
Teesi 6 
Keilaniemen alueen rantavyöhykettä kehitetään aktiiviseksi ja kaikkina vuoden-
aikoina eläväksi rantaraitiksi, jossa on tarjolla monipuoliset palvelut. 
Otaniemen ja Keilaniemen rannassa kulkeva rantaraitti yhdistetään kulkemaan 
Lehtisaaren sillan ali ja tavoitellaan rantaraitin kulkemista rannassa myös Keila-
niemen kärjessä. 
 
Teesi 7 
Keilaniemen metroaseman ja Raide-Jokerin päätepysäkin ja Kivimiehenrannan 
pysäkin ympäristöt toteutetaan leimallisesti elävänä ja eri vuodenajat huomioon 
ottavana kaupunkina, jota dominoivat kadulle aukeavat palvelut ja viihtyisät ul-
kotilat jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Myös esteettömyys tulee alueella ottaa 
huomioon. 
 
Teesi 8 
Keilaniemen tunnelin päälle tuleva puisto liittää Tapiolan Itärannan alueen luon-
tevasti Keilaniemeen. 
 
Teesi 9 
Keilaniemi-Otaniemi alueella korostetaan kävelyn ja pyöräilyn kattavia yhteyk-
siä. Raide-Jokerin päätepysäkiltä ja Keilaniemen metroasemalta toteutetaan 
korkeatasoiset ja selkeät kevyen liikenteen reitit Karhusaarentien ali Otanie-
meen ja edelleen Otaniemen keskustaan. 
 
Teesi 10 
Keilarannanpuiston edustalle toteutetaan luontevan laajuinen ja Keilaniemen 
kokonaishahmoa rikastuttava meritäyttöalue, johon suunnitellaan monipuolisia 
toimintoja ja myös asumista sekä kehitetään elävää rantaraittia, joka yhdessä 
entisen Fortumin kiinteistön uusien ratkaisujen ja Ilmarisen/Hartelan hankkeen 
sekä uusien rakentamishankkeiden kanssa muodostaa Keilaniemeen ympäri 
vuoden aktiivisen sekä palveluja ja merellistä kaupunkiluontoa ja luontoarvoja 
korostavan rantavyöhykkeen. Meritäyttöalueen laajuudesta on tarpeen laatia 
useita vaihtoehtoisia suunnitelmia. 
 
Teesi 11 
Karhusaarentiestä Otaniemen ja Keilaniemen välissä rakennetaan kaupunki-
mainen tiivis ja vihreä katu, joka yhdistää Otaniemen ja Keilaniemen alueita. 
 
Teesi 12 
Entiselle raja- ja merivartiokoulun tontille, vanhalle GTK:n tontille, Betonimie-
henkuja 2-5:n tontille sekä Kivimiehenrannan alueelle toteutetaan tiivistä ja 
kaupunkimaista asumista, jossa alimmissa kerroksissa on tiloja palveluille ja  
startup-yritystoiminnalle. Korttelirakenteen tulee olla avoin niin, että se liittää 
Keilaniemen ja Otaniemen alueet luontevasti toisiinsa. Kivimiehenrannasta to-
teutetaan aktiivinen osa julkista rantaraittia. Kivimiehenrannan Raide-Jokerin 
pysäkin ympäristöstä rakennetaan mielenkiintoinen sisääntulo Otaniemeen. 
 
 
Alueen länsipuolella on käynnissä Valokeilan kaavamuutos jossa asemakaava-
muutoksella mahdollistetaan Raide-Jokerin päätepysäkin ympäristön kehittämi-
nen. Tavoitteena kaavamuutoksella on Raide-Jokerin pysäkin sekä asuinraken-
nuksen ja toimistorakennusten sijoittaminen alueelle. Kaavamuutoksella mah-
dollistetaan tyhjänä olevan alueen rakentaminen Keilaniemen metroaseman 
välittömässä läheisyydessä. 
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2.1.8 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 on osa Keilaniemen työpaikka-aluetta lähellä Keilaniemen ran-
taa. Alueella sijaitsee vuonna 1987 rakennettu viisikerroksinen toimistoraken-
nus. Rakennus on käytössä eri toimijoiden toimistotiloina kokous- ja saunatiloi-
neen. Rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsee väliaikaislla luvilla toimiva kun-
tosali. 
 
Keilaniemi on tehokkaasti rakennettua työpaikka-aluetta, eikä alueella sijaitse 
luonnonympäristöä, merialuetta lukuunottamatta. Ranta-alueet ovat rakennet-
tuja ja niiden viihtyvyyttä sekä käytettävyyttä kehitetään koko ajan. 
 

2.2.2 Maanomistus 

Suunnittelualueen omistaa muutoksen hakija, Keilaranta 4 Oy. 
 

2.2.3 Rakennettu ympäristö  

Maankäyttö 

Suunnittelualue on osa Keilaniemen toimisto- ja liikerakennusten korttelialuetta 
lähellä Keilaniemen rantaa. Alueen länsipuolella sijaitsee pysäköintialue, 
muulta osin alue on ympäröity liikerakennuksilla. Suunnittelualue rajautuu ete-
lässä Keilaranta-nimiseen katualueeseen.  

Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Keilaniemen metroaseman ympäristössä (400 m säde) on toteutunutta asunto-
kerrosalaa noin 37 000 k-m² ja asukkaita on noin 700. Toteutunutta työpaikka-
kerrosalaa on noin 155 000 k-m² ja työpaikkoja on noin 4 700 vuonna 2015. 

Yhdyskuntarakenne  

Suunnittelualue on osa Keilaniemen työpaikka-aluetta. 

Kaupunki-/taajamakuva 

Keilaniemelle on muodostunut oma, Tapiolasta ja Otaniemestä selkeästi erot-
tuva kaupunkikuva, ja alue muodostaa kaukomaisemassa selkeästi erottuvan 
tornien sommitelman. Keilaniemi on korkeiden, lasisten toimistotalojen ja pää-
konttoreiden keskittymä Espoon ja Helsingin rajan läheisyydessä. Aluetta kier-
tää urbaanisti rakennettu rantaraitti. 

Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Suunnittelualue rajautuu etelässä Keilaranta-nimiseen katuun, jonka liikenne-
määrä on noin 4 300 ajoneuvoa arkivuorokaudessa (vuonna 2017). Ennusteen 
mukaan liikennemäärä vuonna 2030 tulee olemaan 8 300 ajoneuvoa arkivuoro-
kaudessa. Suunnittelualueelta on lyhyt yhteys vilkasliikenteiselle pääkadulle 
Kuusisaarentielle sekä edelleen Kehä I:lle ja Länsiväylälle.  
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Kuva: Suunnittelualueen sijainti ajoneuvoliikenteen tavoiteverkossa. 
 

Jalankulku ja pyöräily 

Molemmilla puolilla Keilaranta-katua on yhdistetyt kävely- ja pyörätiet. Pyöräi-
lyn laatureitti kulkee Kehä I:n ja Kuusisaarentien varrella. Yhteystarve Keilanie-
men kautta on tunnistettu, ja otettu alueen kaavoituksessa huomioon. Valokei-
lan kaavassa on pyöräilyn laatukäytäväyhteys Kuusisaarentieltä Keilarantaan.  
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Kuva: Suunnittelualueen sijainti jalankulku- ja pyöräteiden tavoiteverkossa. 
 

Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Suunnittelualueelle on ajoneuvoliittymä Keilaranta-kadulta. Pysäköinti on järjes-
tetty kiinteistöllä maantasossa (22 autopaikkaa) sekä pysäköintihallissa (113 
autopaikkaa). Lisäksi 26 autopaikkaa on sijoitettuna kiinteistöille Keilaranta 6 ja 
8. Suunnittelualueen pohjois- ja itäreunaan on asemakaavassa osoitettu ylei-
selle jalankululle varattu alueen osa.  
 

Julkinen liikenne / Joukkoliikenne 

Keilaniemen metroasema on noin 250 metrin päässä suunnitelualueelta. Lähin 
linja-autopysäkki Keilaranta on noin 150 metrin päässä, ja siitä liikennöi linja 
555 Keilaniemi-Martinlaakso. Raide-Jokerin päätepysäkki tulee sijoittumaan 
suunnittelualueen välittömään läheisyyteen Keilaniementien puoleiseen pää-
hän Keilaranta-kadulla.  
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Palvelut 

Keilaniemen alueella on nykyisin vähän julkisia palveluita. Kaupallisia palveluita 
on muodostumassa metroaseman yhteyteen. 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Suunnittelualueella on rakennettu kunnallistekniikka. Keilarantaa pitkin kulkee 
runsaasti johto-, kaapeli- ja putkilinjastoja mm. vesijohto, jätevesiviemäri, sade-
vesi sekä kaukolämpö. 

Erityistoiminnat 

Kaikessa rakentamisessa on huomioitava maanalainen metro ja sen vaatimat 
yhteydet sekä suojaetäisyydet. 

2.2.4 Luonnonolosuhteet 

Alue on täysin rakentunutta. Keilaniemen vesistöalue sijaitsee suunnittelualu-
eesta n. 200 metrin päässä. 

2.2.5 Suojelukohteet 

Suunnittelualueella ei sijaitse suojelukohteita. 

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 

Suunnittelualue sijaitsee tieliikenteen meluvyöhykkeellä. 
 

3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET 

Asemakaavan muutos tukee Keilaniemen statuksen säilymistä Espoon merkittävämpänä kan-
sainvälisen tason työpaikka-alueena. 

3.1 Osallisten tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen käsittelyssä noudatetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
esitettyä menettelyä. Asukasmielipiteitä, muistutuksia ja saatuja kannanottoja sekä lausuntoja 
selostetaan selostuksen kohdassa 7.4. 
 

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS  

4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus  
 

Asemakaavan muutos tukee Keilaniemen kehitystä kasvavana työpaikka-alu-
eena. Kaavamuutoksella saatetaan pysyväksi väliaikaisilla luvilla toimivia toi-
mintoja, jotka ovat osana alueen toimintaa. 

4.2 Mitoitus   

Kaava-alueen kokonaispinta-ala 3800 m2. 
Kokonaiskerrosala on 7650 k-m2..  
 
Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 1950 k-m2.. 
 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö  

4.3.1.1 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K-1) 

Suunnittelualue on kokonaisuudessaan merkitty liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueeksi (K-1). Alueelle sallitaan sosiaali-, virkistys- sekä kuntokeskus-
toimintaa palvelevien tilojen rakentaminen. 

 

4.3.2 Liikenne 

Nykyinen liittymä Keilaranta-kadulta suunnittelualueelle säilyy ennallaan. Kaa-
vahanke keskittyy kohteena olevan kiinteistön sisäisiin muutoksiin. Esitetty 
käyttötarkoituksen muutos arviolta lisää liikennettä alueella, mutta hankkeen 
pienestä koosta johtuen muutos liikennemäärissä ei ole merkittävä.  
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Nyt muutettavana oleva asemakaava on 1970-luvulta. Kaavan mukaan pysä-
köintipaikkoja tulee toteuttaa vähintään 1 ap / 40 k-m2. Keilaniemen alueella on 
2000-luvun alkupuolella ollut käytäntönä mitoittaa autopaikkoja toimitilarakenta-
misessa 1 ap / 70 k-m2. Metron myötä saavutettavuus joukkoliikenteellä on pa-
rantunut ja paranee edelleen Raide-Jokerin myötä. Lisäksi Kehä I:n kattami-
sella on luotu edellytyksiä kävelyn ja pyöräilyn edellytysten paranemiseen. Es-
poon kaupungin voimassa olevan mitoitusohjeen mukaan kaava-alueella auto-
paikkoja tulee toteuttaa toimitilojen osalta vähintään 1 ap / 75 k-m2. Pyöräpai-
koitusta tulee järjestää vähintään 1 pp / 50 k-m2, joista vähintään puolet tulee 
sijoittaa katettuun ja lukittavissa olevaan tilaan.  
 

4.3.3 Palvelut 

Suunnittelualueen rakenuksessa toimii kaupallinen kuntosaliyritys. 

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Alue on liitetty vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöverkkoihin. 

4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Alueella tehtyjen maaperätutkimusten perusteella suunnittelualue on maaperäl-
tään moreenia sekä osittain kalliota. 
 

4.4 Ympäristön häiriötekijät  

Merkittävimmät ympäristön häiriötekijät ovat ympäröivän liikenneverkon liiken-
teen aiheuttamat häiriöt. Alueen käyttötarkoitus ja toiminta huomioiden haitta 
on kuitenkin vähäistä.  
 

4.5 Nimistö 

Kaavamuutosalueelle ei tule uutta nimistöä. 
 
 

5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET  

 

5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Kaavamuutos tukee Keilaniemen alueen säilymistö Espoon merkittävimpänä 
kansainvälisentason työpaikka-alueena. 

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Hanke nojaa olemassa olevaan tekniseen verkostoon. 

 

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

6.1 Rakentamisaikataulu  

Kaavamuutoksella lähtökohtaisesti mahdollistetaan väliaikaisilla luvilla olevien 
toimintojen säilyminen. Tarvittava rakentaminen voidaan aloittaa kaavan saa-
tua lainvoiman. 

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet sisältyvät kaavamääräyksiin. 

6.3 Toteutuksen seuranta  

Kaavan toteutumista toimitilojen rakennushankkeiden osalta valvovat kaupun-
gin rakennusvalvontaviranomaiset. Katualueiden osalta toteutuksesta vastaa 
kaupunkitekniikan keskus. 
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7 SUUNNITTELUN VAIHEET 

Sopimukset  

 
Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimuk-
set, jotka hoitaa tonttiyksikkö. 
 

7.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut 
nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 29.04.2019 - 29.05.2019. 
 

7.2 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 

 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta on vastannut Paltsa-Kai Salama sekä liikennesuunnitteluyksikössä Kati 
Kinnunen. 
 

7.3 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  

 
 

Ajankohta Käsittelytieto 

4.5.2018 Asemakaavan muutoshakemus. 

29.04.2019 - 29.05.2019 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.04.2019 - 29.05.2019. 
Mielipiteitä kaavamuutoksesta ei saatu. Lausuntoja saatiin yksi kappale. Siinä 
Caruna Oy esitti lausuntosa kaavamuutosalueen nykyisestä sähköverkosta.  
Alueella kulkee kaksi Caruna Oy:n 110 kV maakaapelia. Voimajohtojen kaa-
pelialueille on lunastettu käyttöoikeuden rajoitus, jonka perusteella niille ei saa 
sijoittaa ilman voimajohdon omistajan lupaa maanpäällisiä tai maanalaisia ra-
kennuksia tai rakennelmia eikä tehdä ojia tai muita kaivauksia. Voimajohdon 
asettamat rajoitukset tulee huomioida kaava-alueen suunnittelussa. 

Kaavamuutosalueella ei sijaitse merkittäviä maakaapeleita, jotka olisi huomioi-
tava tämän kaavamuutoksen kaavakartassa merkinnöillä. Caruna Oy:n maa-
kaapelit sijoittuvat kaavamuutosalueen pohjoispuolen katualueelle, joka sisälly 
nyt muutettavaan kaavaan. 

5.2.2020 Ksl ehdotus nähtäville 

24.2.-24.3.2020 Ehdotus nähtävillä 
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