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YHTEENVETO 
 
 
KCL:n tontilla (Tekniikantie 2, Espoo) sijaitsee vaikeasti hyödynnettävä vanha 
laboratoriorakennus (punatiilinen rakennuskokonaisuus) sekä koetehdas. Toimintojen 
jatkuminen nykyisellä paikallaan raideliikenteen vaikutusympäristössä on 
epätarkoituksenmukaista. Alueella on selkeä tarve erityyppiselle ja tehokkaammalle 
maankäytölle. 
 
KCL:n teettämän rakennushistoriaselvityksen mukaan punatiilisten rakennusosien 
historiallinen arvo liittyy ennen kaikkea niissä alun perin harjoitettuun toimintaan eikä itse 
rakennuksiin. Kompleksi on tarkoitettu nimenomaan laboratoriokäyttöön ja sen tilat eivät 
sovellu asumis-, majoitus- tai toimistokäyttöön ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia. 
 
KCL:n tontti sisältyy laajempaan suunnittelualueeseen, jossa on vireillä 
asemakaavanmuutos ”Hagalundinkallio (Kehä I:n tunnelointi)”. Kaavamuutoksen 
tavoitteena on mahdollistaa kehätien tunnelointi sekä asuntojen ja toimitilojen 
rakentaminen Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 19.10.2015 
tekemän päätösten periaatteiden mukaisesti. Lähtökohtana on uudistushankkeen 
läpivieminen niin, että Kehä I:n tunneloinnista aiheutuvat kustannukset voidaan 
kokonaisuudessaan kattaa maanmyyntituloilla ja maankäyttömaksuilla. KCL on merkittävä 
osapuoli tunnelointihankkeessa: sen nykyiselle tontille sijoittuu noin neljännes 
asemakaavamuutoksen suunnitellusta uudisrakentamisoikeudesta -olettaen, että tontilla 
nykyisin sijaitsevat rakennukset puretaan. 
 
Punatiilisen rakennuskokonaisuuden muoto ja sijoittuminen kaavamuutosalueen keskelle 
hankaloittaa maankäyttöä rakennuksen todellista volyymia enemmän. Sen osittainenkin 
säilyttäminen rajoittaa merkittävästi nyt kaavoitettavan laajemman alueen kehittämistä: 
Vanhat rakennusosat säilyttävä ratkaisu ei tuo KCL:lle riittävää määrää maanmyyntituloja 
tehtaan muuttoa ja sen toiminnan jatkamista varten, eikä myöskään Espoon Kaupungille 
riittävää määrää maankäyttömaksuja kattamaan tunneloinnin kustannuksia. 
 
KCL:n teettämä rakennushistoriaselvitys esittää, että rakennuksen ympäristöllinen ja 
kaupunkikuvallinen arvo perustuu rakennuksen ja vapaa-alueiden suhteeseen sekä 
ulkoalueiden käsittelytapaan. Näiden merkitys ja hierarkia kuitenkin häviävät, mikäli ne 
irrotetaan alkuperäisestä kontekstistaan. Kehä I:n kattaminen sekä Otaniemen ja Tapiolan 
kaupunginosat yhdistävän vision toteutuskelpoisuus on tärkeämpää kuin yksittäisen tontin 
lähiympäristön ominaispiirteiden säilyttäminen. 
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Hagalundin alue ja joukkoliikenne 
 
 
 
1. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
1.1 KAAVOITUSTILANNE 
 
KCL:n tontti (Tekniikantie 2, Espoo) sisältyy laajempaan suunnittelualueeseen jossa on 
vireillä asemakaavanmuutos ”Hagalundinkallio (Kehä I:n tunnelointi)”. 
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kehätien tunnelointi sekä asuntojen ja 
toimitilojen rakentaminen Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 
19.10.2015 tekemän päätösten periaatteiden mukaisesti. 
 
Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston käsittelemässä periaateratkaisussa on alustavana arviona 
esitetty Hagalundintien ja Tapiolantien kohdalle Kehä I:n ympäristöön 150 000 kem2 – 
200 000 kem2 uutta rakentamista, josta pääosa olisi asumista. Lähtökohtana on 
uudistushankkeen läpivieminen niin, että Kehä I:n tunneloinnista aiheutuvat 
kustannukset voidaan kokonaisuudessaan kattaa maanmyyntituloilla ja 
maankäyttömaksuilla. KCL on merkittävä osapuoli tunnelointihankkeessa: sen 
nykyiselle tontille sijoittuu noin neljännes suunnitellusta 
uudisrakentamisoikeudesta -olettaen, että tontilla nykyisin sijaitsevat rakennukset 
puretaan. 
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Kaupunginvaltuusto on 17.10.2016 päättänyt, että Kehä I:n Keilaniemen tunneli 
rakennetaan nyt käynnissä olevan parantamistyön yhteydessä valmiiksi. Edelleen 
tarkoituksena on, että Kehä I:n ja Tapiolantien väliaikaisten liikennejärjestelyjen 
kustannuksilta vältyttäisiin ja Kehä I:n ja Tapiolantien risteyksen järjestelyt tarkistetaan 
Tapiolan ja Otaniemen välisen Hagalundintunnelin toteuttamisen yhteydessä niin kuin 
kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 19.10.2015. 
 
Kaavamuutoksen tavoitteet toteuttavat hyvin valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita, erityisesti Helsingin seudun erityiskysymyksiä. 
 
Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty tiivistettäväksi alueeksi. 
Asemakaavan muutoksen tavoitteet ovat maakuntakaavan mukaisia. Etelä-Espoon 
2010 voimaantulleessa yleiskaavassa Kehä I on merkitty tunneloitavaksi Tapiolan ja 
Otaniemen välissä ja siihen liittyen on merkitty maankäyttöä, myös asumista.  
Alueen halki on osoitettu seutuliikenteen rata, minkä lisäksi alue sijaitsee Raide-jokerin 
vaikutusalueella. Asemakaavan muutoksen periaatteet ovat yleiskaavan mukaiset. 
 
1.2 TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA 
 
KCL:n tontilla sijaitsee vaikeasti hyödynnettävä vanha laboratoriorakennus sekä 
koetehdas. Toimintojen jatkuminen nykyisellä paikallaan on epätarkoituksenmukaista; 
raideliikenteen vaikutusympäristössä olisi selkeä tarve erityyppiselle, tehokkaammalle 
maankäytölle. Tehtaan muutolle (arvioitu kustannus n 30 miljoonaa euroa) ja sen 
toiminnan jatkamiselle tarvitaan riittävät taloudelliset edellytykset. 
 
KCL:n teettämän rakennushistoriaselvityksen mukaan punatiilisten rakennusosien 
historiallinen arvo liittyy ennen kaikkea niissä alun perin harjoitettuun toimintaan 
eikä itse rakennuksiin. Kompleksi on tarkoitettu nimenomaan laboratoriokäyttöön ja sen 
tilat eivät kerroskorkeutensa, ulkoseinien rakenteen ja ikkuna-aukotuksen puolesta sovellu 
sellaisenaan asumis-, majoitus- tai toimistokäyttöön. Rakennusten muoto mahdollistaa 
asuntosuunnittelun ainoastaan keskikäytäväratkaisuna, jolloin tuloksena on paljon vain 
pohjoiseen aukeavia asuntoja, umpiperäisiä käytäviä ja huono tehokkuus 
(htm2/kem2=0.68), mikä heikentää asuntomyynnin tuottoennustetta. 
 
KCL:n rakennuskannan peruskorjaus nykyiseen käyttötarkoitukseen on merkittävä ja 
riskialtis investointi. Toimistotilojen modernisoimisen lisäkustannuksia ei ole arvioitu. 
Alustava kustannusarvio (Indepro 2017) käyttötarkoituksen muutokselle asumiskäyttöön 
on n. 31 miljoonaa euroa (n. 4430 euroa / myytävä huoneistoneliö, ei sisällä pysäköinnin ja 
piha-alueiden järjestelyjä yms. erityiskuluja). 
 
Punatiilisen laboratoriorakennuksen muoto ja sijoittuminen kaavamuutosalueen keskelle 
hankaloittaa maankäyttöä rakennuksen todellista volyymia enemmän. Sen osittainenkin 
säilyttäminen rajoittaa merkittävästi nyt kaavoitettavan laajemman alueen 
kehittämistä sekä Kehä I:n tunneloinnin toteutusta. Asemakaavamuutoksessa 
operoitava alue ei kestä tehotonta maankäyttöä. Vanhat rakennusosat (n. 10 000 kem2) 
säilyttävä ratkaisu mahdollistaa KCL:n tontille n. 10 000 kem2 uutta rakennusoikeutta, uusi 
suunnitelma puolestaan n. 50 - 60 000 kem2. 
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10 000 kem2 uudisrakennusoikeutta ei tuo KCL:lle riittävää määrää maanmyyntituloja 
tehtaan muuttoa varten, eikä myöskään Espoon Kaupungille riittävää määrää 
maankäyttömaksuja kattamaan tunneloinnin kustannuksia. 
 
1.3 KAUPUNKIKUVALLINEN NÄKÖKULMA 
 
Rakennushistoriaselvitys esittää, että ”Rakennuksen ja vapaa-alueiden suhde sekä 
ulkoalueiden käsittelytapa ovat asioita, jotka sisältävät jatkossakin käyttökelpoisen ja 
samalla historiaan tukeutuvan näkökulman kiinteistön kehittämiseen”. Punatiilisen 
rakennuskokonaisuuden sijoittuminen nyt esitettävän Kehä I –tunnelointisuunnitelman 
keskelle tekee siitä kuriositeetin uuden kaupunkirakenteen sekaan. Sen ulkoalueiden 
hierarkia ja merkitys häviävät, mikäli ne irrotetaan alkuperäisestä kontekstistaan. Uusi 
kokonaisvaltainen aluesuunnitelma tuottaa kaupunkikuvallisesti hallitumman 
kokonaisuuden kuin punatiiliset rakennusosat säilyttävä ratkaisu. 
 
Kehä I:n kattaminen sekä Otaniemen ja Tapiolan kaupunginosat yhdistävän vision 
toteutuskelpoisuus on tärkeämpää kuin yksittäisen tontin lähiympäristön 
ominaispiirteiden säilyttäminen. 
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2. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAINEN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ 
 
Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 
maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaava ja yleiskaava ovat 
yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista. 
 
KCL:n tontti (Tekniikantie 2, Espoo) sisältyy laajempaan suunnittelualueeseen jossa on 
vireillä asemakaavanmuutos ”Hagalundinkallio (Kehä I:n tunnelointi)”. 
 
2.1 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 
 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ensisijaisena tehtävänä on valtakunnallisesti 
merkittävien alueiden huomioon ottamisen varmistaminen alueiden käytön suunnittelussa 
ja valtion viranomaisten toiminnassa. Ne tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää 
maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 
 
Kun alueeseen kohdistuu useampia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, on 
kaavamuutoksen yhtenä tehtävänä sovittaa yhteen eri tavoitteet siten, että valittu 
vaihtoehto edistää mahdollisimman hyvin eri tavoitteiden toteutumista. 
 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu (ohjelmakohta 4.3.), erityistavoitteet: 
 
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on 
tarjolla riittävästi tonttimaata. 
 
Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen 
alueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. 
 
Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten 
sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 
 
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa 
haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita 
melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää 
meluntorjuntaa. 
 
Helsingin seudun erityiskysymykset (ohjelmakohta 4.6.), erityistavoitteet: 
 
Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan 
riittävyys. 
 
Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, 
erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa 
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. Alueidenkäytössä 
tulee ehkäistä olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallista hajarakentamista. 
 
Uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden käyttöönotto ja jo olevien alueiden 
huomattava täydennysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että mahdollisuudet 
joukkoliikenteen hyödyntämiseen varmistetaan. 
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Helsingin seudun liikennejärjestelmää tulee kehittää koko seudun kattavan 
liikennejärjestelmäsuunnitelman avulla siten, että se hillitsee ilmastonmuutosta sekä tukee 
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämistä. 
 
Kaavamuutoksen tavoitteet toteuttavat hyvin valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita, erityisesti Helsingin seudun erityiskysymyksiä. 
 

 Alueen tehokas rakentaminen perustuu hyviin kulkuyhteyksiin. 
 
 Alue sijoittuu tulevien metroasemien välittömään läheisyyteen ja tukeutuu siten 

energiankäytöltään tehokkaaseen ja vähäpäästöiseen liikennejärjestelmään. 
 

 Suunnitelmassa varaudutaan Raide-Jokeriin, mikä tulee edelleen parantamaan 
alueen liikennejärjestelmän energiatehokkuutta. 

 
 Kehä I:n tunnelointi vähentää olennaisesti melusta ja ilman epäpuhtauksista 

aiheutuvaa haittaa. 
 
2.2 UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA 
 

 
 
Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on merkitty tiivistettäväksi alueeksi. 
Asemakaavan muutoksen tavoitteet ovat maakuntakaavan mukaisia. 
 
2.3 ETELÄ-ESPOON YLEISKAAVA 
 
Etelä-Espoon 2010 voimaantulleessa yleiskaavassa Kehä I on merkitty tunneloitavaksi 
Tapiolan ja Otaniemen välissä ja siihen liittyen on merkitty maankäyttöä, myös asumista. 
Alueen halki on osoitettu seutuliikenteen rata, minkä lisäksi alue sijaitsee Raide-jokerin 
vaikutusalueella. Alue on merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi (RKY 2009, Otaniemen 
kampusalue). Alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on 
suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä rakennuksia, vaan kohdistuu alueen 
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ominaispiirteiden vaalimiseen. Asemakaavan muutoksen periaatteet ovat yleiskaavan 
mukaiset. 
 
2.4 ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
Nyt vireillä olevan asemakaavanmuutoksen ”Hagalundinkallio (Kehä I:n 
tunnelointi)” tavoitteena on mahdollistaa kehätien tunnelointi sekä asuntojen ja 
toimitilojen rakentaminen Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 
19.10.2015 tekemän päätösten periaatteiden mukaisesti. 
 
Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston käsittelemässä periaateratkaisussa on alustavana arviona 
esitetty Hagalundintien ja Tapiolantien kohdalle Kehä I:n ympäristöön 150 000 kem2 – 
200 000 kem2 uutta rakentamista, josta pääosa olisi asumista. Lähtökohtana on 
uudistushankkeen läpivieminen niin, että Kehä I:n tunneloinnista aiheutuvat 
kustannukset voidaan kokonaisuudessaan kattaa maanmyyntituloilla ja 
maankäyttömaksuilla. KCL on merkittävä osapuoli tunnelointihankkeessa: sen 
nykyiselle tontille sijoittuu noin neljännes suunnitellusta 
uudisrakentamisoikeudesta -olettaen, että tontilla nykyisin sijaitsevat rakennukset 
puretaan. 
 
Kaupunginvaltuusto on 17.10.2016 päättänyt, että Kehä I:n Keilaniemen tunneli 
rakennetaan nyt käynnissä olevan parantamistyön yhteydessä valmiiksi. Edelleen 
tarkoituksena on, että Kehä I:n ja Tapiolantien väliaikaisten liikennejärjestelyjen 
kustannuksilta vältyttäisiin ja Kehä I:n ja Tapiolantien risteyksen järjestelyt tarkistetaan 
Tapiolan ja Otaniemen välisen Hagalundintunnelin toteuttamisen yhteydessä niin kuin 
kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 19.10.2015. 
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3. KCL, RAKENNUSKANTA 
 
Punatiilinen rakennuskokonaisuus käsittää KCL:n tontin rakennuskannasta 
kunnossapitosuunnitelman rakennusosat A, B, C ja E. Vastaavasti 
rakennushistoriaselvityksessä tällä ymmärretään tontin keskeisen rakennusmassan osia: 
laboratoriosiivet, hallintosiipi ja ruokasalisiipi. 
 

 
kunnossapitosuunnitelma:  rakennushistoriaselvitys: 
 
A, B-osat    laboratoriot 1962 
C-osa     hallinto 1962 
D1-osa    koetehdas 1962 
D2, D3-D4, F-osat   koetehtaan laajennus 1971, 1985, 1999 
E-osa     ruokasali 1962 
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KERROSALAT, Tekniikantie 2 
 
 
PUNATIILISET RAKENNUSOSAT / kunnossapitosuunnitelma 
 
A-osa:  
1.-5.krs  3840 
kellari   791 
yht   4630 
 
B-osa: 
1.-4.krs  3272 
kellari   677 
yht   3950 
 
C-osa: 
1.-4.krs  2296 
kellari   808 
yht   3104 
 
E-osa: 
1.krs   770 
kellari   771 
yht   1541 
 
_____________________ 
yht A+B+C+E 10178 kem2 
kellarit   3047 
yht   13225 kem2 
 
 
KOETEHDAS / kunnossapitosuunnitelma 
 
D-osat, F-osa: 
kerrokset  9038 
kellarit   922 
yht   9960 
 
 
 
kaikki tilat yht  23185 kem2
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4. PUNATIILINEN RAKENNUSKOKONAISUUS, KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 
 
4.1. PERUSKORJAUSTARVE, MODERNISOINTI, KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS 
 
Kunnossapitosuunnitelman (v.2008) yhteenveto toteaa rakennusten perus-
korjaustarpeesta nykyisessä käyttötarkoituksessaan seuraavasti:  
 
Rakennukset A, B, C, E, D1 ja D2 ovat LVIAS-tekniikan osalta peruskorjauksen tarpeessa 
seuraavan viiden vuoden kuluessa. Ennen peruskorjauksen suunnittelun aloittamista on 
suositeltavaa tehdä hankesuunnittelu, jossa päätetään peruskorjauksen laajuus ja 
mahdolliset tilamuutokset. LVIAS-tekniikan peruskorjaukseen on suositeltavaa 
sisällyttää ikkunoiden kunnostus tai uusiminen, joka vaikuttaa merkittävästi 
rakennuksen energiatalouteen ja ilmanvaihtoon. 
 
Peruskorjauksessa on suositeltavaa siirtää nykyisin kellarissa olevat tuloilmakoneet 
rakennuksen katolle. Uudet ilmanvaihtokoneet eivät todennäköisesti mahdu nykyiseen iv-
konehuoneeseen, joten tulevassa korjauksessa on varauduttava konehuoneen 
laajentamiseen. 
 
D3 ja D4 rakennusosassa suurimmat uusimiskustannukset ovat kylmäkoneiden sekä 
rakennusautomaatiojärjestelmän uusiminen. 
 
Lisäksi kunnossapitosuunnitelmassa (A,B,C,E ja D1 –osat) mainitaan: 
 
A-, B- ja D1-osien pintamateriaalit ovat pääosin alkuperäisiä. Lattiapinnoitteena on pääosin 
muovilaatta. Muovilaatat ja niiden kiinnitysliima sisältää todennäköisesti asbestia. 
 
A, B, C, E ja D1-osien lämpöjohtojen eristeet ovat alkuperäisiä ja sisältävät 
todennäköisesti asbestia…Käyttövesijohtojen eristeet sisältävät todennäköisesti 
asbestia… Ilmanvaihtokanavat saattavat sisältää asbestia. 
 
Kaiken kaikkiaan rakennusten peruskorjaus nykyisessä käyttötarkoituksessaan olisi 
niiden omistajalle (KCL) kallis ja riskialtis investointi; Otaniemen alueella on 
toiminnallisesti paremmin hyödynnettävää ja arkkitehtonisilta arvoiltaan merkittävämpääkin 
punatiilistä toimitilaa tyhjänä. 
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Rakennusten modernisointi ja/tai käyttötarkoituksen muutos edellyttäisi merkittäviä 
rakenteellisia muutoksia. 
 
Rakennusten kerroskorkeus on vaatimaton (3 metriä). Tilat eivät sovellu moderniksi 
toimistotilaksi. Myös mahdollisen asuin- tai majoituskäytön suunnittelu ja toteutus olisi 
haasteellista kerroskorkeuksista ja rakenneteknisistä ratkaisuista (palkit) sekä julkisivun 
mitoituksesta johtuen. 

 
Leikkaus laboratoriosiivestä. 
 
 
Laboratoriotyö on ollut seisomatyötä ja ikkunat onkin sijoitettu poikkeuksellisen 
korkealle (1100 lattiasta). Palkkien alapinta sijoittuu ikkuna-aukkojen yläreunan 
alapuolelle. Mahdolliset LVIS-tekniset vedot ja alakattoratkaisut ylipäätään olisivat 
hankalasti toteutettavia. 
 
 

         
Paperiosaston koepainatuskone.                                  Kartonkiosaston huone. 
 
Rakennushistoriaselvitys kertoo keskuslaboratorion alkuperäisten sisätilojen 
ominaispiirteistä seuraavaa: 
 
Toimistosiivissä…tilojen puiset ikkunapenkit ovat poikkeuksellisen korkealla, noin 1,1 
m lattiasta. Lämpö- ja sähköjohtojen vaakavedot on alun perin sijoitettu ulkoseinälle 
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lattianrajaan rakennettuihin koteloihin. Ulkoseinien rakenne on rakentamisajankohdalle 
tyypillinen: ikkunoiden kohdalla on 125-150 mm paksu betoniseinä, jonka ulkopuolella on 
mineraalivillaeriste 75-100 mm ja ulkoverhouksena punatiili 130 mm. Ulkoseinän 
vaatimatonta eristävyyttä heikentävät vielä ikkunoiden päällä olevat verhoustiiliä 
kantavat leukapalkit, jotka muodostavat seinän pituisia kylmäsiltoja joka 
kerrokseen. 
 

 
Julkisivun rakenteet osapiirustuksessa. 
 
Mikäli ikkunoiden uusimisen yhteydessä myös niiden aukotuksen koko muutettaisiin hyvän 
asuntosuunnittelun tavoitteiden mukaiseksi ja kylmäsillat korjattaisiin, tulisi myös pääosa 
tiilijulkisivusta rakentaa uusiksi. Lopputuloksena olisi runkoa lukuun ottamatta täysin 
uusi rakennus. 



15 
 

4.2. TILALLISET RATKAISUT, KUSTANNUSARVIO 
 
Rakennushistoriaselvityksessä on rakennuksen historiallista arvoa perusteltu seuraavasti: 
 
Otaniemeen toteutettu rakennuskokonaisuus perustuu toiminnalliselta jäsentelyltään 
ulkomaisiin esikuviin, tutkimuslaitoksiin, jotka toimivat nimenomaan massa- ja 
paperiteollisuuden tuotekehityksen parissa. Keskuslaboratorion rakennuskokonaisuuden 
omintakeisia piirteitä ovat laboratoriotilojen tarkasti tutkittu ja johdonmukaisesti 
sovellettu tilamoduuli sekä pilot-mittakaavaisen testaustoiminnan mahdollistava 
koetehdas, joka lienee laatuaan maan ensimmäinen. Rakennus on tarkoitettu 
nimenomaan laboratoriorakennukseksi. 
 
 
Punatiilisen rakennuskokonaisuuden muuttamisesta asunnoiksi on tehty tutkielmia 
(Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy / Vahanen-yhtiöt). Olennaista on huomata, että 
asuntosuunnitelmassa em. tilamoduulijärjestelmä hajoaa. 
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Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy / Vahanen-yhtiöt: KCL laboratoriosiipi 1. krs asuntotutkielma 
 
 
Rakennusten muoto mahdollistaa asuntosuunnittelun ainoastaan keskikäytäväratkaisuna, 
jolloin tuloksena on paljon vain pohjoiseen aukeavia asuntoja. 
 
Kustannustehokkuuden kannalta on puolestaan merkittävää asuntokerrospohjien 
tehottomuus (asuinkerrosten huoneistoalan suhde vastaavaan kerrosalaan on noin 0.68). 
Pitkät umpiperäiset käytävätilat eivät tee porrashuone/aulatiloista erityisen miellyttäviä. 
 
Asuntosuunnitelma tuottaa myytäviä neliöitä (rakennusosat A-E) yhteensä korkeintaan n. 
7000 htm2. 
 
Käyttötarkoituksen muutokselle on teetetty alustava kustannusarvio (Indepro 2017) 
perustuen pääkohdittain seuraaviin oletuksiin: 
-Ensimmäinen kerros osin/pääosin ja yläpuoliset kerrokset kokonaisuudessaan 
toteutetaan asunnoiksi ja kellarikerrokset varasto-, teknisiksi ja muiksi aputiloiksi. 
-Nykyisen rakennuksen purkutyöt toteutetaan laajasti (mukaan lukien ulkoseinä- ja 
yläpohjarakenteet) siten, että vain runko- ja perustusrakenteet säilytetään. 
-Huonejako ja määrä ovat em. selvityksen (Innovarch) mukaiset. 
-Laatutaso vastaa ns. standarditasoa vuokra- tai eri erityisasumiseen perustuen, ilman 
rakenteellisia tai teknisiä erityisvaatimuksia. 
 
Käyttötarkoituksen muutoksen kustannusarvio sisältäen suunnittelu- ja 
rakennuttajakustannukset, rakennustekniset työt sekä talotekniset työt on n. 31 miljoonaa 
euroa (4430 euroa / htm2). Hinta ei sisällä pysäköinnin ja piha-alueiden järjestelyjä yms. 
erityiskuluja. 
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5. SÄILYTTÄMISEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEEN 
 
KCL:n punatiilirakennusten säilyttäminen vaikuttaisi voimakkaasti alueen 
kehittämismahdollisuuksiin. 
 
KCL on kehittänyt tonttiaan jo pitkään. Alueella on vaikeasti hyödynnettävä vanha 
laboratoriorakennus sekä koepaperitehdas, jonka siirtäminen muualle olisi iso investointi. 
Vanha laboratoriorakennus sijaitsee alueen keskellä. Sen osittainenkin säilyttäminen 
rajoittaa merkittävästi nyt kaavoitettavan laajemman alueen kehittämistä sekä Kehä 
I:n tunneloinnin toteutusta. 
 
5.1. RAKENNUKSEN HISTORIALLINEN ARVO YMPÄRISTÖSSÄÄN 
 
KCL on teettänyt laboratoriorakennuksesta ansiokkaan rakennushistoriallisen selvityksen. 
Rakennuksen historiallinen arvo liittyy ennen kaikkea siinä alun perin harjoitettuun 
toimintaan eikä itse rakennukseen (kts kohdassa 2.2. esitetyt ”rakennuskokonaisuuden 
omintakeiset piirteet”). 
 
Ympäristöllisten arvojen osalta Rakennushistoriaselvityksen kirjoittaja Jorma J. Latva 
pohtii: 
 
Toteutuneessa muodossaan Keskuslaboratorion alkuperäinen rakennusryhmä on 
kiteytynyt täydellisen loogisesti jäsennellyksi kokonaisuudeksi, jossa näennäisestä 
pelkistyneisyydestään huolimatta on käytetty klassistisia, jopa mahtipontisia 
sommittelukeinoja. Esimerkiksi etupihan jäsentäminen samaan aikaan juhlapihaksi ja 
tapiolalaiseksi puistometsäksi antaa jännittävän ristiriitaisen vaikutelman ja luo hyvin 
omaperäisen tunnelman. 
 
Rakennuksen ja vapaa-alueiden suhde sekä ulkoalueiden käsittelytapa ovat asioita, 
jotka mielestäni sisältävät jatkossakin käyttökelpoisen ja samalla historiaan tukeutuvan 
näkökulman kiinteistön kehittämiseen. 
 
 

 
Etupiha 
 
KCL:n punatiilisen rakennuskokonaisuuden sijoittuminen nyt esitettävän Kehä I -
tunnelointisuunnitelman keskelle tekee siitä kuriositeetin uuden kaupunkirakenteen 
sekaan. Sen ulkoalueiden hierarkia ja merkitys häviävät, mikäli ne irrotetaan 
alkuperäisestä kontekstistaan. 
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Punatiilisen laboratoriorakennuksen muoto ja sijoittuminen alueen keskelle 
hankaloittaa maankäyttöä rakennuksen todellista volyymia enemmän. 
 
Tunnelin rakentaminen edellyttää rakennuksen osittaista purkamista, koska työmaa vaatisi 
tilaa tunnelilinjauksen ympärille. Yksittäisten rakennusosien tai –palasten säilyttäminen 
tuntuu keinotekoiselta, mutta on mahdollista, mikäli tarkoituksenmukaista käyttöä voidaan 
osoittaa. 
 
Uuden tunnelointisuunnitelman mahdollistama rakentaminen on kaupunkikuvallisesti 
hallitumpi kokonaisuus. 
 

 
   Hagalundinkallion alueen ideasuunnitelma 
 
 

 
   ”Säilyttävä” malli 
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5.2. RAKENNUS OSANA UUTTA SUUNNITELMAA 
 
Asemakaavamuutoksessa operoitava alue ei kestä tehotonta maankäyttöä. Tunneli-
investointi on Espoolle merkittävä kustannus ja maankäyttömaksut olennainen osa sen 
kattamisessa. On myös pohdittava, minkälaiseen suunnitelmaan KCL kykenee 
sitoutumaan. Tehtaan muuton ja peruskorjauksen (nykyisessä käyttötarkoituksessa) 
kustannukset ovat merkittävä investointi. Vanhojen punatiilisten rakennusosien (n. 10 000 
kem2) mahdollisen käyttötarkoituksen muutoksen (asumiskäyttöön) aiheuttama 
lisäkustannus on alustavan kustannusarvion mukaan n. 31 miljoonaa euroa (n. 4430 euroa 
/ myytävä huoneistoneliö, ei sisällä pysäköinnin ja piha-alueiden järjestelyjä yms 
erityiskuluja). Vanhojen rakennusten säilyttäminen ei ole taloudellisesti mahdollista 
tässä kokonaisyhtälössä. 
 
Vanhat rakennusosat säilyttävä ratkaisu mahdollistaa KCL:n tontille maksimissaan n. 
10 000 kem2 uutta rakennusoikeutta; uusi suunnitelma puolestaan moninkertaisesti 
enemmän (n. 50 – 60 000 kem2). 
 
10 000 kem2 uudisrakennusoikeutta ei tuo KCL:lle riittävää määrää maanmyyntituloja 
tehtaan muuttoa varten, eikä myöskään Espoon Kaupungille riittävää määrää 
maankäyttömaksuja kattamaan tunneloinnin kustannuksia. 
 
Kehä I:n kattaminen sekä Otaniemen ja Tapiolan kaupunginosat yhdistävän vision 
toteutuskelpoisuus on tärkeämpää kuin yksittäisen tontin lähiympäristön 
ominaispiirteiden säilyttäminen.



20 
 

lähteet: 
 
 
 
Arkkitehtitoimisto HKP Oy: ”Hagalundinkallion alueen ideasuunnitelma, Kehä I -
tunnelivaihtoehdot”, Helsinki 2016 
 
Jorma J. Latva: ”Oy Keskuslaboratorio – Centrallaboratorium Ab, 
Rakennushistoriaselvitys”, Lahti 2013 
 
Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy: 
”Kunnossapitosuunnitelma, Oy Keskuslaboratorio – Centrallaboratorium Ab”, Helsinki 
2008 
 
SITO Oy: ”Hagalundin alue ja joukkoliikenne”, Espoo 21.11.2016 
 
Uudenmaan maakuntakaava 
 
Etelä-Espoon yleiskaava 
 
Valtioneuvoston päätös Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, Helsinki 30.11.2000 
 
Valtioneuvoston päätös Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta, 
Helsinki 13.11.2008 
 
Espoon kaupunki, kaupunginhallitus: pöytäkirja 17.10.2016 
 
Espoon kaupunki, Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: pöytäkirja 
19.1.2015 
 
Indepro Oy / Seppo Kivilaakso: KCL, Alustava kustannusarvio kiinteistön rakennusosien 
A,B,C ja E muutosrakentamiseksi asuinrakennukseksi, Helsinki 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


