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  Alue 210807 

Tapiolan jalkapallostadion 
Asemakaavan muutos 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
 

Tapiolan urheilupuistoa kehitetään rakentamalla jalkapallostadion ja muita 
urheilutoimintoja. Asumista limitetään urheilutoimintojen lomaan hyvien kul-
kuyhteyksien äärelle. Kulkuyhteydet alueelle sekä alueen läpi suunnitellaan 
sujuviksi. Rakentamisella kehitetään alueen ilmettä ja luodaan sille identi-
teetti. Asemakaavan muutos on osa Tapiolan urheilupuiston laajempaa pitkä-
jänteistä kehittämistä. 

 

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 
 
 

 
Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
  

Asianumero   4613/10.02.03/2019 
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  LÄHTÖKOHDAT 

 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Tapiolan kaupunginosassa, 
rajautuen pohjoisessa Tuohimäen alueeseen, idässä 
Kaskiniittyyn, etelässä Jousenkaaren sekä Tapiolan 
urheilupuiston alueisiin ja lännessä Koivu-Mankkaan 
tiehen. Kaavamuutos sisältää alustavasti Tuohipuis-
ton alueen, osia Koivu-Mankkaan tiestä, Tapiolan ur-
heilupuiston pohjoisosan ja osan Kaskiniitystä. Varsi-
naisen kaavanmuutoksen aluerajaus tarkentuu 
suunnittelun edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Aluetta ympäröivä rakentaminen on Tapiolan Jousen-
kaaren ja Kaskenkaatajan pääosin 1960-luvun ker-
ros- ja rivitaloja, Tuohimäen 1970–1990-luvun rivita-
loja, Orionin 1970–1980-lukujen 
teollisuusrakentamista ja Tontunmäen koillisnurkan 
1980–1990-lukujen luhtitalokortteleita. Suunnittelualu-
een eteläpuoleisella urheilupuiston osalla oleva Es-
port Center on rakennettu 1980-luvulla ja sen pohjois-
puolella oleva Esport Arena 2000-luvulla. 
 
Tapiolan viheralueverkosto ulottuu suunnittelualueen 
laidalle asti. Verkosto ulottuu Otaniemen kärjestä Ola-
rinluomaan ja Lukupuron sekä Vanha-Mankkaan alu-
eille lähes katkeamattomana. Tällä hetkellä Tapiolan 
urheilupuisto katkaisee yhteyden osittain Olarin-
luoman suuntaan. 
 

 

 
Yllä: Näkymä suunnittelualueelle luoteen suunnasta. Etualalla 
hiekkapintainen pysäköintialue. Taustalla Espoon Metro 
Areena ja Esport Arena. 
Alla: Sisääntulo suunnittelualueelle Koivu-Mankkaan tien 
suunnasta. 
 

Alue on nykyisin Tapiolan merkittävin ja Espoon mer-
kittävimpiä urheilupalveluiden keskittymiä. Siellä on 
muun muassa: Espoon Metro Areena, harjoitusjää-
halli, Tapiolan liikuntahalli, Honkahalli, jalkapallosta-
dion, 3 tekonurmikenttää, pienpelikenttiä, yleisurhei-
lun suorituspaikkoja ja FC Honka ry:n toimistona 
toimiva rakennus. Suuri osa alueesta on varattu myös 
urheilutoimintoja palvelevalle pysäköinnille. Alueen 
yleisilme on avara, sillä suuret osat siitä ovat pelikent-
tiä tai asfaltoituja pysäköintialueita ja kulkuväyliä. 
Avara ja toiminnallisuuteen keskittynyt maisema on 
suurpiirteinen ja pienempää mittakaavaa tuovat yksi-
tyiskohdat ovat harvassa. Suuret urheilurakennukset 
korostavat vaikutelmaa. 
 
Pohjoisosassa on Tuohipuiston viheralue, jolla sijait-
see myös alueen läpi kulkevaan maakaasuputkeen 
liittyvä kaasuasema. Tuohipuisto toimii rajaavana vi-
heralueena Tuohimäen asuinalueen ja urheilupuiston 
välillä. 
 

 
Kuva: Kaskiniityltä päin alueelle saavutaan hiekkapintaista 
väylää pitkin. Urheilutoiminnot on rajattu Kaskiniityn puisto-
maisemasta metsiköin ja puuryhmin. 
 
Itälaita on osa Kaskiniittyä (ennen Laurinniitty), joka 
on läntisen lähiön keskeinen puisto. Se liittyy Tapio-
lan laajaan yhtenäiseen viheralueverkostoon, johon 
kuuluvat myös muun muassa Leimuniitty, Silkkiniitty, 
Pohjankulman puisto ja Rantaluhta. Kaskiniityllä 
maasto nousee puiston reunoja kohti. Laaja avoin 
nurmi rajautuu pohjois- ja itäreunoilla reunakasvilli-
suuteen, joka toimii rauhallisena taustana vihreälle 
nurmelle. (Tapiola – Kasvillisuuden uusimisen ja hoi-
don suuntaviivat, yleisohjeet 28.1.2009. Maisema-
arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy.) 
 
Maanomistus 
Suunnittelualue on Espoon kaupungin omistuksessa. 
Ympäröivät katu- ja virkistysalueet omistaa Espoon 
kaupunki. Osia alueesta on vuokrattu pitkäaikaisilla 
vuokrasopimuksilla kaupungin organisaation sisällä 
tai muulle haltijalle. 
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Kuva: Maanomistuskartta. Espoon kaupungin maanomistus 
vaaleanpunaisella. Kaupungin organisaation sisäisesti vuokra-
tut alueet pinkillä rasterilla. Muulle haltijalle vuokratut alueet 
mustalla rasterilla. 
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Alueen etelälaitaan ulottuu tiivistettävä alue ja 
itälaitaan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö (RKY). Alueen pohjoisosaan ulot-
tuu maakaasun runkoputki. 
 

 
Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta.  
 

 
Espoon eteläosien yleiskaavassa (kaupunginval-
tuusto 2008) alue on varattu julkisten palvelujen ja 
hallinnon alueeksi (PY) sekä virkistysalueeksi (V). 
Alue on osoittain kaupunkikuvallisesti arvokasta (pys-
tysuuntainen viivarasteri). Sen läpi kulkee 

virkistysyhteyksiä (palloviivat) ja päävoimansiirtolinja 
(z) sekä maakaasulinja (k). Suunnittelualueella on 
myös yksiajoratainen päätie, pääkatu tai alueellinen 
kokoajakatu (musta viiva alueen länsilaidalla; Koivu-
Mankkaan tie). 
 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Suunnittelualueen 
likimääräinen rajaus punaisella viivalla. 
 

 
Alueella on voimassa asemakaavat 210800 Koivu-
mankkaa (lainvoimainen 5.2.1973), 210803 Koivu-
Mankkaa (lainvoimainen 5.6.2013), 211100 Tuohi-
mäki (lainvoimainen 29.6.1973), 211201 Jousen-
puisto (lainvoimainen 30.4.2014) ja 211900 Koivu-
mankkaa II (lainvoimainen 28.11.1977).  
 
Suunnittelualue on voimassa olevissa asemakaa-
voissa urheilualuetta, urheilutoimintaa palvelevien ra-
kennusten korttelialuetta, istutettavaa puistoaluetta, 
lähivirkistysaluetta ja katualuetta. Alueelle on osoi-
tettu olemassa olevia rakennuksia rakennusaloin. Li-
säksi alueella on muun muassa rakennusaloja, joille 
ei ole rakentunut rakennuksia, torialueita, jalankululle 
ja pyöräilyllä varattuja alueen osia, alueen osia, joi-
den puusto tulee säilyttää, suojeltava tykkitie, maan-
alaisen rakentamisen alueita ja maanalaisia johtoja 
varten varattuja alueen osia. 
 
Valtaosalla alueesta on voimassa asemakaava 
210803 Koivu-Mankkaa. Kaavassa on runsaasti käyt-
tämätöntä rakennusoikeutta liikuntapalveluille – alue 
on toteutunut ainoastaan osittain kaavassa suunnitel-
lulla tavalla. 
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Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen alus-
tava, likimääräinen rajaus punaisella viivalla. 
 
 
Suunnittelualue rajautuu osin alueisiin, joille hyväk-
sytty asemakaavan muutos odottaa lainvoiman saa-
mista tai, joille on vireillä asemakaavan muutos. Sel-
laisia asemakaavan muutoksia ovat itäpuolelle 
sijoittuva 213800 Kaskenkaataja, eteläpuolella oleva 
210805 Jousenkaaren koulu ja länsi-luoteispuolella 
oleva 211907 Koivu-Mankkaa II. 213800 Kaskenkaa-
taja on hyväksytty. Siitä on valitettu ja kaavamuutos 
odottaa oikeuden päätöstä. 210805 Jousenkaaren 
koulu erotettiin omaksi kaavakseen 210900 Länsikor-
keesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävil-
läolon jälkeen. 211907 Koivu-Mankkaa II on palau-
tettu valmisteluun maankäyttöneuvottelujen katkettua. 
Vireillä olevat kaavamuutokset huomioidaan myös 
suunnittelussa. 

 
Kuva: Vireillä olevat asemakaavat. Alueen itäpuolella 213800 
Kaskenkaataja, eteläpuolella 210805 Jousenkaaren koulu ja 
länsipuolella 211907 Koivu-Mankkaa II. 
 
Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 29.10.2019 hakenut Es-
poon kaupungin tonttiyksikkö. Hakija maksaa kaavan-
muutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
 
 

 
 
MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on mahdollistaa Tapiolan urheilupuiston 
alueen kehittäminen yhä monipuolisemmaksi urheilu-
palvelujen keskittymäksi. Asemakaavan muutoksella 
mahdollistetaan urheilupalvelurakennusten, mukaan 
lukien jalkapallostadionin, rakentaminen. Samalla alu-
eelle suunnitellaan myös asuntoja. Alueella olevat ra-
kennukset säästetään pääosin. Hankekokonaisuu-
desta suunnitellaan hiilineutraali. 
 
Suunnitelmalla kehitetään viheralueverkkoa yhdistä-
mällä Kaskiniityn ja Tonttuleikin viheralueet toisiinsa 
aiempaa paremmin. Samalla luodaan sujuva kulkuyh-
teys suunnittelualueen läpi. Tuohipuistoa myöten kul-
keva viheryhteys Kaskiniityltä Tuohimäen ohi pohjoi-
seen säilytetään. 
 

Suunnittelussa huomioidaan alueen laidalle ulottuvan 
Tapiolan rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) arvot 
sekä Kaskiniityn puiston maisema. 
 
Suunnitelman toteuttaminen vaiheistetaan siten, että 
Tapiolan urheilupuiston alue pysyy käytettävänä ra-
kentamisaikanakin. 
 
Kaavanmuutos lisää palveluita ja asuntotonttivaran-
toa hyvän saavutettavuuden alueella valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjel-
man mukaisesti. 
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Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Suunnittelussa huomioidaan aiemmat alueelle laadi-
tut suunnitelmat. Kaava liittyy 210805 Jousenkaaren 
koulun asemakaavan muutokseen. Asemakaavan-
muutoksen alueella toteutetaan koululle ajoyhteys. 
 
Alueen kehittämiseksi on 2018 laadittu myös Tapiolan 
urheilupuiston visio, jota käytetään kehittämisessä 
lähtöaineistona. Lähtöaineistona käytetään myös län-
sipuolella olevaan Tonttuleikkiin 2016 laadittua luon-
nossuunnitelmaa. 
 
Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset 
Tapiolan urheilupuiston aluetta on käsitelty kapungin 
luottamuselimissä useaan otteeseen. Kokonaissuun-
nitelmaa on käsitelty elinkeino- ja kilpailukykyjaos-
tossa 27.6.2016, 13.3.217, 30.10.2017, 12.3.2018 ja 
10.9.2018. 
 
Espoon kaupunginhallitus päätti 17.6.2019 § 31 hy-
väksyä hankekokonaisuuden alustavat luonnossuun-
nitelmat jatkokehittämisen lähtökohdaksi ja kehotti 
kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään 
asemkaavanmuutoksen laadinnan. 
 
 
 
 
 

Suunnitelman kuvaus 
Alustavan suunnitelman mukaan alueelle rakenne-
taan jalkapallostadion, uusi monitoimihalli, mailapeli-
halli, kolme ulkokenttää jalkapalloiluun, yksi pienempi 
ulkokenttä, ulkokenttiä mailapeleihin ja ulkoliikunta-
paikkoja. Jalkapallostadionin yhteyteen rakennetaan 
asuinkortteli, palvelukortteli ja hotelli. Alueen pysä-
köinti keskitetään jalkapallostadionin alle halliin (n. 
500 ap). Autoliikenne keskitetään stadionin pohjois-
puolelle, josta huoltoajo tapahtuu pistokatuja pitkin 
etelää kohti. Katuverkosta varataan tilaa saattoliiken-
teelle ja lyhytaikaiseen pysäköintiin. 
 
Uudet urheilurakennukset sijoittuvat rakennettavan 
aukiosarjan ympärille. Aukioilta on kulku myös nykyi-
siin rakennuksiin, jotka uusien rakennusten kanssa 
yhdessä rajaavat aukiotilaa. Suunnitelmalla paranne-
taan pohjois–eteläsuuntaisia ja itä–länsisuuntaisia 
kulkuyhteyksiä aukiosarjan avulla. Tonttuleikin ja Kas-
kiniityn viheralueiden välille luodaan viheryhteys au-
kiosarjan läpi. 
 
Tuohipuisto säilytetään viheralueena, jota myöten on 
mahdollista kehittää kulkua alueen läpi.  
 
Alueen etelälaidalle rakennetaan katu (Palloilutie) uu-
delle Jousenkaaren koululle, joka toteutetaan nyt sul-
jettuna olevan koulun viereen pelikentän alueelle. Ka-
tuyhteys palvelee myös urheiluhallin saattoliikennettä. 

Kuva: Vuorovaikutustyön pohjalta tehty visiokartta. Sitowise 2018. 
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  Rakennusten sijoittelusta ja liikenneratkaisuista on 

laadittu useita eri vaihtoehtoja, joista kolme esitellään 
tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman ohessa. 
Toiminnot ovat lähes samat kaikissa. Suurimmat erot 
ovat sijoittelussa. 
 
Jalkapallostadionista on laadittu alustava 
luonnossuunnitelma, jolla on hahmoteltu rakennuksen 
tilantarvetta asemakaavan laatimista varten. 
Luonnossuunnitelmaa kehitetään ja tarkennetaan 
tarvittaessa siten, että saadaan laadittua 
rakentamista ohjaavat asemakaavamääräykset 
ehdotusvaiheeseen. 
 
Stadionista on suunniteltu 6000-paikkaista ja 
kansainväliset vaatimukset täyttävää. Stadionin 
autoliikenne on suunniteltu pohjoispuolelta ja 
saattoliikenne sekä huolto itäpuolelta. Samaan 
kokonaisuuteen on yhdistetty myös stadionin 
länsipuolelle sijoittuvien asuinrakennusten pysäköinti, 
joka on kuitenkin stadionin pysäköinnistä erikseen. 
Stadion avautuu etelään aukiolle, joka kokoaa yhteen 
eri urheilutoiminnot alueella. Stadionin toisesta 
kerroksesta mennään sisään katsomoon ja siellä 
sijaitsee myös pääosa palveluista. 
Luonnossuunnitelmassa toiseen kerrokseen 
saavutaan ala-aulan kautta tai suoraan ulkoa suuria 
portaita tai ramppeja pitkin. Pyöräpysäköinti on 
sijoitettu toiseen kerrokseen kannen päälle. 
 
Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on noin 
68 500 k-m2. 
 
Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 
 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavanmuutoksesta laaditaan viitesuunni-
telma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaava-
kartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Kaavan kanssa samanaikaisesti suunnitellaan urhei-
lupuiston ympäristön kehittämistä laajemmin ja pitkä-
jänteisesti. Pidemmälle tulevaisuuteen tähtääviä 
suunnitelmia on myös tämän osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman lopussa. Suunnitelmissa toteutus on ja-
ettu kolmeen eri vaiheeseen, joista ensimmäinen to-
teutetaan tällä asemakaavanmuutoksella. Jäljemmät 

kaksi vaihetta toteutetaan erillisillä kaavanmuutoksilla 
myöhempinä ajankohtina. 
 
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 on asemakaa-
van muutosalue ja sen lähiympäristö. Vaikutusarvioin-
nissa hyödynnetään aikaisempia alueen kaavoituksen 
yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa tehdään 
lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukai-
sin menetelmin. Olemassa olevia selvityksiä ovat 
mm.: 
 

- Tapiola – Kasvillisuuden uusimisen ja hoidon 
suuntaviivat, Maisema-arkkitehdit Byman & 
Ruokonen Oy, 2009 

- Tapiolan Länsikorkeen alueen luontoselvitys, 
Ympäristösuunnittelu enviro 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 vuorovaikutuksen periaatteet ja 
tavat.   
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 
16.12.2019–20.1.2020. Kirjallisia mielipiteitä voi 
jättää 20.1.2020 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 ja aluenu-
mero (Tapiolan jalkapallostadion, 210807) on mai-
nittava. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjeste-
tään Etelä-Tapiolan lukiossa (Ahertajantie 
5) 9.1.2020 kello 17.30 – 19.00. Suunnittelijat ovat 
paikalla kello 17.00 alkaen.  

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
kesällä 2020. 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 §). 
 
Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä 
ehdotuksesta annetuissa lausunnoissa ole esitetty 
huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen kä-
sittelyyn ilman lautakunnan käsittelyä. 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymi-
sestä päättää valtuusto. Hyväksymispäätöksestä on 
mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla 
www.espoo.fi/kaavakuulutukset.  
 
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja sen nähtävilläolon aikana mahdollisesti 
pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös 
kaupungin ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvud-
stadsbladetissa.  
 
Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä. 
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin verkkosivuilla www.espoo.fi/kaavakuulutukset ja 
niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan 
nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa. (MRL 67 §, MRA 94 §).  
 
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivus-
tolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineis-
toon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen 
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) 
ja Espoon asiointipisteissä. 
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Toni Saastamoinen, p. 040 520 8272 
Minna-Maija Sillanpää (maisemasuunnittelu), p. 
040 642 7847 
Marno Hanttu (liikennesuunnittelu), p. 046 877 2749 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 
 

Espoossa, 2.12.2019 
 

Torsti Hokkanen 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat: 
- Tapiolan urheilupuisto – alustava yleissuunnitelma. Arkkitehtitoimisto HKP ja Sitowise. 25.11.2019. 
- Tapiolan urheilupuiston jalkapallostadion – alustavat ark-luonnokset. Arkkitehtitoimisto HKP. 14.11.2019. 

 

 
Toiminnalliset pääyhteydet metroasemilta Tapiolan urheilupuistoon. Tapiolan keskuksesta on suunniteltu reittiä, joka kulkisi kulttuuriau-
kion kautta Weegee-talolle ja sieltä edelleen Kaskiniityn läpi urheilupuistoon. Arkkitehtitoimisto HKP. 25.11.2019. 
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Tapiolan urheilupuiston yleissuunnitelman 1. vaihe, joka käsittää tämän kaavanmuutosalueen. Vaihtoehto 1. Alueen pohjoisosaan on sijoi-
tettu jalkapallokenttiä. Jalkapallostadion, jonka yhteyteen rakennetaan asumista ja palveluita, sijaitsee Koivu-Mankkaantien vieressä. Sen 
itäpuolella on uusi monitoimihalli. Kaksi nykyistä monitoimihallia säilytetään alueella samoin kuin Espoon Metro Areena. Stadionin ja mo-
nitoimihallin eteläpuolelle rakennetaan aukio, joka yhdistää alueen itä- ja länsipuolilla olevat viheralueet ja toimii alueen jalankulun ja pyö-
räilyn keskuksena. Aukion yhteyteen rakennetaan myös uusi mailapelihalli. Autoliikenne järjestetään stadionin pohjoispuolelta. Arkkiteh-
tuuritoimisto HKP. 25.11.2019. 
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Tapiolan urheilupuiston yleissuunnitelman 1. vaihe, joka käsittää tämän kaavanmuutosalueen. Vaihtoehto 2. Toisessa vaihtoehdossa poh-
joisosaan sijoittuva kenttä on käännetty pohjois-eteläsuuntaiseksi, mikä parantaa sen valaistusolosuhteita pelatessa. Sen yhteyteen on 
sijoitettu asuinrakentamista. Monitoimihalli on sijoitettu jalkapallostadionin yhteyteen ja saattoliikenne sen itäpuolelle nykyisen monitoimi-
hallin viereen. Näin myös rakennukset saavat enemmän tilaa. Jousenkaaren tulevan koulun ja Esport Arenan saattoliikenne liittyy Orionin-
tien risteykseen rakennettavaan kiertoliittymään. Stadionin yhteyteen suunniteltu hotelli sijoitetaan kiertoliittymän vierelle. Arkkitehtuuri-
toimisto HKP. 25.11.2019. 

VE 2 



 
 
 

Kaavanimi asemakaavan muutos, alue 210807 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

s. 11 / 18 
 
 

 
  

 
Tapiolan urheilupuiston yleissuunnitelman 1. vaihe, joka käsittää tämän kaavanmuutosalueen. Vaihtoehto 3. Kolmas vaihtoehto on laadittu 
toisen vaihtoehdon pohjalta. Edellisestä se poikkeaa sillä, että saattoliikenneväylän paikkaa on hieman muutettu ja yksi jalkapallokenttä on 
käännetty pohjois-eteläsuuntaisesta itä-länsisuuntaiseksi. Siten alueelle saataisiin sovitettua yksi pienempi pelikenttä lisää. Arkkitehtuuri-
toimisto HKP. 25.11.2019. 
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Alustava mitoituslaskelma vaihtoehdon 1 perusteella. Kuvassa myös alustava suunnittelualueen rajaus. Arkkitehtuuritoimisto HKP. 
25.11.2019. 
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Autoliikennereitit ja pysäköintipaikat. Sitowise Oy. 25.11.2019. 
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Jalankulun ja pyöräilyn reitit. Sitowise Oy. 25.11.2019. 

 

 
Viheryhteydet. Poikittaista yhteyttä Tapiolan urheilupuiston läpi kehitetään asemakaavanmuutoksella. Arkkitehtitoimisto HKP. 25.11.2019. 

 



 
 
 

Kaavanimi asemakaavan muutos, alue 210807 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

s. 15 / 18 
 
 

 
  

 
Ilmakuva suunniteltuun urheilupuistoon. Uudet ja olevat urheilutoiminnot yhdistyvät kokonaisuudeksi. Arkkitehtitoimisto HKP. 25.11.2019.
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Näkymä suunnitellulle jalkapallostadionille ja sen edustalla olevalle aukiolle etelästä. Oikealla taustalla näkyy Espoon Metro Areena, joka 
yhdistyy aukioiden sarjan kautta samaan kokonaisuuteen. Arkkitehtitoimisto HKP. 25.11.2019. 
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  Jalkapallostadionin luonnossuunnitelma 

 

 
Jalkapallostadionin luonnossuunnitelma: Pohjakerrokseen on osoitettu urheilupuiston alueen pysäköinti sekä huolto-, palvelu- ja myymä-
lätilaa. Arkkitehtitoimisto HKP. 14.11.2019. 
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Jalkapallostadionin luonnossuunnitelma: Toisesta kerroksesta käydään stadionille sisään. Stadionkokonaisuuteen yhdistyy myös asuinra-
kentamista. Pyöräpysäköinti on sijoitettu pääosin toiseen kerrokseen kannen päälle. Pelikenttä on kannen päällä pysäköintitilojen yläpuo-
lella. Arkkitehtitoimisto HKP. 14.11.2019. 
 
 

 
Jalkapallostadionin luonnossuunnitelma: Poikittaisleikkaus stadionista. Katsomot on katettu yhtenäisellä katoksella, joka antaa stadionille 
ja ympäröiville rakennuksille yhtenäisen muodon. Katkoviivalla on esitetty stadionin yhteyteen suunniteltu asuminen ja hotelli. Arkkitehti-
toimisto HKP. 14.11.2019. 
 


