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  Alue 412501 

Kivenlahdentulli 
Asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Asemakaavan muutoksella laajennetaan liikuntatoiminnan edellytyksiä kiin-
teistöllä ja tarkastetaan vähäisessä määrin korttelin käyttötarkoitusta. Asema-
kaavan muutoksen yhteydessä varmistetaan laadukkaan kaupunkikuvan to-
teutuminen. 
 

 
Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 
 

 
Kuva: alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
  

Asianumero   3461/10.02.03/2020 
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  LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Vanhaan Jorvaksentiehen ja 
Länsiväylään rajautuvassa korttelissa 34006 Kiven-
lahden metrokeskuksen länsipuolella. 
 
Alueen nykytilanne 
Kortteli 34006 on nykyisin rakentumatonta. Nykyti-
lassa kortteli toimii osittain Länsimetron rakennustyö-
maa-alueena. 
 
Maanomistus 
Suunnittelualue on Espoon kaupungin omistuksessa.  
Ympäröivät katu- ja virkistysalueet omistaa Espoon 
kaupunki. Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkeva 
Länsiväylä on Suomen valtion Väyläviraston omistuk-
sessa. 
 
Kaavoitustilanne 
 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on osoitettu tiivistettäväksi taajama-
toimintojen alueeksi. Alueen pohjoispuolella kulkee 
moottoriväylä. 
 

 
Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta.  
 
 

Uusimaa-kaava 2050, joka korvaa nykyisen maakun-
takaavan, on valmisteilla. Maakuntahallituksen huhti-
kuussa 2020 hyväksymässä kaavaehdotuksessa 
suunnittelualue on osoitettu pääkaupunkiseudun ydin-
vyöhykkeeksi. Alueelle on osoitettu kulkevaksi metron 
linjaus.  
 
Espoo eteläosien yleiskaavassa alue on osoitettu 
uudeksi ja olennaisesti muuttuvaksi yhdyskuntatekni-
sen huollon laitosalueeksi (ET). Alueen koillispuolelta 
kulkee maanalainen raide. Alueen itäpuolelle on mer-
kitty joukkoliikenteen varikkoalue (jl). 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
 

Alueella on voimassa Kivenlahden metrokeskus 
asemakaava (lainvoimainen 12.8.2019). Kortteli 
34006 on siinä osoitettu toimitilarakennusten kortteli-
alueeksi, jolle saa sijoittaa toimitiloja, liikunta- ja hy-
vinvointipalveluja, opetustoimintaa palvelevia tiloja, 
pysäköintilaitoksen sekä hotellin (KTY-1). Kortteliin on 
merkitty kaksi rakennusalaa.  
 
Itäosan rakennusalalle on merkitty ala, jolle saa sijoit-
taa pysäköintilaitoksen rakennusoikeuden lisäksi (lpa-
1). Rakennusalalle on osoitettu rakennuksen kattora-
kenteen korkeus merkinnöillä, jotka määrittelevät ra-
kennuksen vesikaton ylimmän kohdan likimääräisen 
korkeusaseman. Rakennusoikeutta itäosan rakennus-
alalle on osoitettu 7000 k-m2.  
 
Korttelin 34006 lounaispuolelle on asemakaavassa 
osoitettu rakennusala, jolle saa sijoittaa hotellin (kl-1). 
Alalle on merkitty suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi 
XXII ja rakennusoikeutta 12 000 k-m2. 
 
Korttelin pohjoispuoli on asemakaavassa osoitettu 
puilla ja pensailla istutettavaksi alueen osaksi. Poh-
joispuolelle on merkitty myös rakennusala, jolle saa 
sijoittaa muuntamon (vm). Korttelin keskiosiin on 
osoitettu rakennusala, jolle saa sijoittaa metroon liitty-
viä ilmanvaihto- ja paineentasauskuiluja sekä hätä-
poistumistien maanalaisista tiloista (map-1). 
 
Korttelin eteläosaan on asemakaavassa merkitty ajo-
yhteys metron huolto- ja pelastusajoliikenteelle sekä 
hotellin huolto- ja saattoliikenteelle (ajo-1). Alueelle 
tulee varata tilaa metron huoltoajoneuvon pysäköin-
nille. Alueelle saa rakentaa pysäköintilaitoksen ajo-
luiskan. 
 
Suunnittelualueella on lisäksi voimassa Matinkylä-Ki-
venlahti metrotunnelin maanalainen asemakaava. 
Siinä suunnittelualue on merkitty metroaseman laituri-
tasoa, lippuhallia ja sisäänkäyntihallia varten 
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  varatuksi tilaksi suojavyöhykkeineen. Rakennusalalle 
saa sijoittaa myös maanpinnalle johtavat sisäänkäyn-
nin, aseman ja ratatunnelin vaatimat tilat, laitteet ja 
yhteydet tarvittavine rakennuksineen ja rakennelmi-
neen (ma-LMA/p). Lisäksi alue on osoitettu pysäköin-
tilaitosta varten varatuksi maanalaiseksi tilaksi suoja-
vyöhykkeineen. Rakennusalalle saa sijoittaa myös 
maanpintaan johtavat kulkuyhteydet ja ilmanvaihto-
kuilut (ma-py(-19.75)/p). Laituritason likimääräiseksi 
korkeusasemaksi on ilmoitettu -22.75. 
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 10.08.2020 hakenut kort-
telin 34006 maanomistaja sekä K-Sky Sport Oy ja 
KOY Kivenlahden liityntäpysäköinti. Hakija maksaa 
kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
 
Sopimukset 
Kaavahankkeeseen ei liity maankäyttösopimusta. 
 

 

 

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää 
ja turvata liikuntapalvelujen toteutuminen alueella. Ki-
venlahden metrokeskuksen ympäristön asukasmäärä 
on kasvussa ja alueen liikuntapalvelujen turvaaminen 
riittävällä laajuudella nähdään tarpeelliseksi. 
 
Asemakaavan muutoksella laajennetaan liikuntatoi-
minnalle osoitettuja tiloja korttelissa. Lisäksi tarkaste-
taan vähäisessä määrin korttelin muita käyttötarkoi-
tuksia. 
 
Korttelin 34006 rakennusoikeutta nostetaan ottamalla 
kellaritiloja käyttöön pääkäyttötarkoituksen mukaisina 
tiloina. Lisäksi korttelin rakennusaloja laajennetaan 
vastaamaan paremmin nykyisiä tavoitteita. Samalla 
muutoksella mahdollistetaan vuorottaispysäköinnin 
toteuttaminen kortteliin. Nykyisin hotellitoimintaa tar-
koitetulle rakennusalalle mahdollistetaan lisäksi ope-
tustoiminnan sijoittuminen. 
 

Muutoksen yhteydessä varmistetaan laadukkaan ja 
alueelle identiteettiä luovan kaupunkikuvan toteutumi-
nen. 
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 

- Kivenlahden metrokeskuksen asemakaava-
työ ja selvitykset  

- Kivenlahden täydennysrakentamisen tarkas-
telu 2016 

- Kiviruukin osayleiskaavatyö  
 
Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset 
 

- Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kil-
pailukykyjaoston päätös alueen varaamisesta 
K-Sky Sport Oy:lle liikuntahankkeen suunnit-
telua varten 4.5.2020 

 
- Espoon kaupunginhallituksen päätös metron 

liityntäpysäköintiratkaisuista 10.2.2020 
 
Suunnitelman kuvaus 
Kiinteistön rakennusoikeuden määrää nostetaan yh-
teensä 4500 k-m2 kokonaislukemaan 23 500 k-m2. 
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  Rakennusoikeuden nosto tapahtuu ottamalla kellariti-
loja käyttöön pääkäyttötarkoituksen mukaisina tiloina 
korttelin itäosan rakennusalalla. Samalla kaavalla 
mahdollistetaan itäosan rakennusalan toimintojen si-
joittuminen rinnakkain, niin että pysäköintilaitoksen 
korkeusasemien määräykset poistuvat. Myös raken-
nusalan kattoa ja julkisivua koskevat määräykset so-
vitetaan yhteen hankkeen kanssa. Rakennusala laa-
jenee neljä metriä pohjoiseen länsiväylän suuntaan ja 
kaksi metriä länteen. 
 
Asemakaavanmuutoksella muutetaan myös korttelin 
34006 lounaispuolen rakennusalan määräyksiä niin, 
että hotellitoiminnan lisäksi alalle on mahdollista sijoit-
taa opetustoimintaa palvelevia tiloja. Rakennusalaa 
laajennetaan pohjoiseen neljä kerroksisena. 
 

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

 
Suunnittelun toteuttaminen 

Asemakaavanmuutoksesta laaditaan viitesuunni-
telma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaava-
kartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
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 
34006 ja sen lähiympäristö. Vaikutusarvioinnissa hyö-
dynnetään aikaisempia alueen kaavoituksen yhtey-
dessä tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisä-
selvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin 
menetelmin. Olemassa olevia selvityksiä ovat mm.: 
 

- Espoonlahden – Kivenlahden liikenne-en-
nuste, Ramboll 2020 
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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 vuorovaikutuksenperiaatteet ja 
tavat.   
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.8.–
07.09.2020. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 
07.09.2020 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kau-
pungin 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 (Kivenlahdentulli, 412501) on mainittava.  

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
syksyllä 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 §). 
 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuun-
nittelulautakunta. Hyväksymispäätöksestä on mah-
dollista 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: 
Paltsa Salama, p. 040 188 2395 
Marie Nyman (maisemasuunnittelu), p. 046 877 2502 
Hannu Granberg (liikennesuunnittelu), p. 043 825 
1176 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
 
 
 
 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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Espoossa, 10.08.2020 
 
Torsti Hokkanen 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA  
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat: 

- Asemapiirros ja havainnekuva. Risto Urala/DPI-U2 Architects. 7.8.2020 
 

 
Asemapiirros korttelin tavoitellusta maankäytön jakautumisesta. (Risto Urala/DPI-U2 Architects) 
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Asemapiirros, josta selviävät korttelin tavoitellut liikennejärjestelyt. (Risto Urala/DPI-U2 Architects) 
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Havainnekuva korttelin sijoittumisesta ympäristöön. (Risto Urala/DPI-U2 Architects) 
 


