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Tiivistelmä 

1.1 Alueen nykytila 

Alue sijaitsee Otaniemessä, Laajalahden merialueen läheisyydessä Maarinrannan 

puistoalueen ja Otakaaren välissä ja käsittää tontit 5 ja 6 korttelissa 10018, pinta-alal-

taan yht. 59143 m². Alue on kaavoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten 

korttelialueeksi YO. Alueen vuonna 1981 vahvistettu asemakaava pohjautuu Alvar 

Aallon laatimiin Otaniemen maankäyttösuunnitelmiin. 

Alueen neljä yliopiston opetuskäytössä olevaa rakennusta (Konetekniikka 1-4) palve-

levat opetus- ja tutkimustoimintaa. Niissä on sekä luentosali-, laboratorio- ja koehalli- 

sekä hallintotiloja. Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Otakaari 8:ssa on siirtynyt 

toisaalle ja rakennus on tyhjillään. Lisäksi alueella sijaitsee Otaniemen lämpövoima-

laitos ja Maarintalo, jossa on mm. yliopiston tietokoneluokkia ja Terveystalon palvelu-

piste. Rakennukset ovat yksi-neljäkerroksisia, Otaniemen rakennuskannalle luon-

teenomaisia punatiilisiä rakennuksia. Lämpövoimalaitos on yli 20 metriä korkea 

(+22.70-24.30). Alueen eteläkulman rakennus (Konetekniikka 1) on 4-kerroksinen 

(+18.68) jonka päällä olevat iv-konehuoneet nousevat yli 20 metriin (+20.55 ja 

+21.10). Maamerkkinä alueen keskellä kohoaa lämpövoimalaitoksen piippu. Lämpö-

voimalaitos (1961) ja Otakaari 8 (1966) ovat Alvar Aallon toimiston suunnittelemia. 

Otakaari 8:aan on tehty lisäosa 1979. Rakennuksia ei ole suojeltu. Korttelin keskellä 

on noin hehtaarin kokoinen metsäinen alue, jossa kasvaa komeaa puustoa. Alueella 

on liito-oravien elinaluetta. Alueen kadut ovat osa korttelialuetta. 

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on korttelin täydennysrakentaminen, alueen 

selkeyttäminen ja kehittäminen yliopiston tulevia tarpeita varten. Suunnittelussa huo-

mioidaan Natura-alueen läheisyys, Otaniemen liito-oravien elinolosuhteet ja raken-

nussuojelun ja kulttuuriympäristön tavoitteet.  

Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on noin 59 ha. Kaava-alueen rakennusoikeus 

on 48200 k-m² ja aluetehokkuus on noin 0,81. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on 

15692 k-m². Kokonaisrakennusoikeus säilyy ennallaan. Uutta rakentamista kortteli-

suunnitelman mukaan on n. 18000 k-m² ja laajennusvaraa jää noin 4500 k-m². Kortte-

lisuunnitelman mukaan alueelta puretaan Konetekniikka 3 -rakennuksesta (Puumie-

henkuja 5) n. 2150 k-m², Konetekniikka 4 -rakennuksesta (Sähkömiehentie 4) n. 3400 

k-m² ja rakennuksesta Otakaari 8:ssa n. 1300 k-m². Alueelle tulevaan pysäköintilai-

tokseen (LPA) osoitetaan pysäköintipaikkoja myös korttelin ulkopuolelta kortteleista 

10001, 10017, 10018, 10077 ja alueelle muodostuvasta uudesta korttelista 10083. 

Pysäköintilaitokseen on suunniteltu 364 autopaikkaa. Otakaarelta Vedenemonran-

taan osoitetaan ekologinen yhteystarve liito-oravan elinalueiden välillä (eko-1). Kort-

telin sisäisiä ajoyhteyksiä muutetaan kaduiksi. Korttelin keskellä oleva metsäinen 

alue osoitetaan lähivirkistysalueeksi (VL-1). Rakennuksista suojellaan Alvar Aallon 



 

  7 (33) 
   
   
   
   
   

 

 

toimiston suunnittelema lämpövoimalaitos ja Arkkitehtitoimisto Kontio&Räiken suun-

nittelema Koneinsinööriosaston päärakennus, Konetekniikka 1. 

1.3 Suunnittelun vaiheet 

Asemakaavamuutos on tullut vireille maanomistajien aloitteesta. Vireilletulosta on tie-

dotettu kuulutuksella 1.4.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 

MRA 30§:n mukaisesti 6.4.–8.5.2020. Nähtävilläoloaikana ei saapunut kirjaamoon 

mielipiteitä. Lausunnot saatiin HSY:ltä vesihuoltoverkosta ja Carunalta sähköver-

kosta.  

Alueen maankäyttöä on suunniteltu yhteistyössä asemakaavan muutoksen hakijan 

sekä hakijan suunnittelukonsulttien (Playa Arkkitehdit Oy, Sitowise Oy ja Ramboll Oy) 

kanssa Espoon kaupungin asiantuntijoiden ohjaamana. 

Lähtökohdat 

2.1 Suunnittelutilanne 

2.1.1 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1. huhtikuuta 

2018.  

2.1.1.1 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 

aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 

Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityk-

sen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.  

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, 

joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseu-

duilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta 

eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä 

viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että 

ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 

2.1.1.2 Tehokas liikennejärjestelmä 

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittä-

mällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmista-

malla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville 

matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuu-

delle. 
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Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyh-

teyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnalli-

sesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdolli-

suudet. 

2.1.1.3 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 

rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta var-

mistetaan muutoin. 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja ter-

veyshaittoja. Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimin-

tojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai 

riskit hallitaan muulla tavoin. 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten ainei-

den kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten 

toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuo-

lustuksen ja rajavalvonnan tarpeet. 

2.1.1.4 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 

arvojen turvaamisesta. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 

yhteyksien säilymistä. Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyy-

destä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestä-

vää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhte-

näisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta 

merkittävien alueiden säilymisestä. 

2.1.1.5 Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisu-

jen tarpeisiin. 

Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin. Turva-

taan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kauko-

kuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuu-

det. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytä-

viä. 
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Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista 

muun muassa edistämällä kestävää liikkumista sekä luomalla terveellistä ja turvallista 

elinympäristöä huomioiden alueen luonto- ja kulttuuriympäristöä. 

2.1.2 Maakuntakaava 

Voimassa olevat: 

– Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaik-

kien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaat-

teet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 

2007. 

– Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa. 

Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviai-

neshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja terminaalit 

sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeu-

den päätöksellä lainvoiman vuonna 2012. 

– Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maa-

kuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-maakun-

takaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden pää-

töksellä lainvoiman keväällä 2016. 

– Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa koskee Uudenmaan 3. vaihemaa-

kuntakaava. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman 

huhtikuussa 2014. 

– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittämis-

linjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuulivoima, 

viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kaa-

van 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee voimaan en-

nen kuin se saa lainvoiman. Maakuntakaava tuli voimaan, kun siitä kuulutettiin 

maakuntakaavan alueen kunnissa. 

 

Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä. 
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Vireillä oleva: 

- Kaikki maankäytön keskeiset teemat käsittävän Uusimaa-kaavan 2050 koko-

naisuus hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti 

maakuntakaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Helsingin hallinto-oikeus on väli-

päätöksellään 22.1.2021 kieltänyt valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kaa-

voista jätettyjen valitusten perusteella. 

 

2.1.3 Yleiskaava 

Voimassa olevat: 

Espoon eteläosien yleiskaava 

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaaran, Ta-

piolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai lainvoiman 

vuonna 2010. 

Suunnittelualue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). Otaniemeä koskee 

merkintä ”kaupunkikuvallisesti arvokas alue”. Otakaari on osoitettu merkinnällä yk-

siajoratainen päätie, pääkatu tai alueellinen kokoojakatu. 

 

Ote epävirallisesta Espoon yleiskaavayhdistelmästä, jossa kaava-alueen sijainti on 

merkitty punaisella viivalla. 



 

  11 (33) 
   
   
   
   
   

 

 

Nyt laadittu asemakaavan muutoksen kartta on yleiskaavan mukainen.  

Otaniemi-Keilaniemen kaavarunkotarkastelu on yleiskaavatasoinen selvitys alueen 

maankäytön muutospaineista ja -mahdollisuuksista. Selvitys ei yksityiskohtaisesti rat-

kaise alueella havaittuja ongelmia ja tarpeita, vaan antaa suuntaviivoja ja ohjeita alu-

eiden asemakaavoitukseen. Tietyt reunaehdot ja ohjeet asemakaavojen kokonaisuu-

delle nousevat kaavarungosta ja siihen tehdyistä selvityksistä. Otaniemi-Keilaniemi-

kaavarungon mukaan alue on palvelujen ja hallinnon aluetta (P). Alue on varattu en-

sisijaisesti yliopiston tarpeisiin. Alueella voi sijaita myös työpaikkoja ja niihin liittyviä 

liiketiloja. Alueella on myös tontin osa (v), joka toimii osana julkista viheralueverkos-

toa. Aluetta tulee hoitaa osana merkittävää kulttuuriympäristöä ja se tulee pitää avoi-

mena julkiselle käytölle. 

 

 
Ote Otaniemi-Keilaniemi - kaavarungosta, jossa kaava-alueen likimääräinen sijainti 

on merkitty punaisella ympyrällä. 

2.1.4 Asemakaava 

Alueella on voimassa asemakaava 220900 Maarinranta (hyväksytty 5.8.1981). Kort-

teli 10018 on siinä osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi 

YO. Laboratorioita ja työhuoneita saadaan sijoittaa osaksi tai kokonaan maanpinnan 
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alapuolella olevaan tilaan. Rakennusten on oltava väreiltään ja materiaaleiltaan kort-

teleittain yhtenäisesti suunniteltuja. Korttelialueelle saa rakentaa asuntoja kiinteistön-

hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. 120 m2 kerrosalaa kohti on ra-

kennettava 1 autopaikka. Autopaikat on sijoitettava p-paikoille tai AP:llä merkityille 

rakennusaloille.  

Asemakaavassa on osoitettu rakennusalat ja vesikaton ja julkisivupinnan leikkausvii-

van suurimmat sallitut korkeudet metreissä maanpinnasta lukien ja suurimmat sallitut 

kerrosalat. Asemakaavassa on osoitettu tonttiliittymäkieltoja ja pysäköimispaikkoja (p 

ja AP). 

 

Ote voimassa olevasta asemakaavasta, jossa kaava-alue on merkitty punaisella vii-

valla. 
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2.1.5 Rakennusjärjestys 

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). Ra-

kennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

2.1.6 Tonttijako 

Asemakaava-alueelle on laadittu tonttijakoja seuraavasti: 

- tontti 10018:2, hyväksytty 22.09.2015 

2.1.7 Muut suunnitelmat ja päätökset 

Otaniemen ja Keilaniemen alueita kehitetään yhdessä monipuolisena yritys-, tutki-

mus- ja innovaatioalueena, jossa tulevaisuudessa myös asutaan hyvien palvelujen 

äärellä.  

Helsingin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt Otaniemen vesihuollon saneeraus-

suunnitelman, joka toteutetaan vuosina 2021-2026. Alueella rakennetaan kokonaan 

uusia verkosto-osuuksia, tehdään johtosiirtoja ja parannetaan verkostojen kapasiteet-

tia. Lisäksi 1950- ja 60-luvulta peräisin olevat, ikääntyneet ja huonokuntoiset vesi-

huolto- ja hulevesiverkostot saneerataan. Ensisijaisesti vesihuoltoa saneerataan Ko-

nemiehentiellä Puumiehenkujan risteyksestä pohjoiseen, Sähkömiehentiellä ja Ota-

kaaren luoteisosassa Servin Maijan tiehen asti. 

Kaava-alueen vieressä olevat Otakaaren ja Puumiehenkujan katualueet on äskettäin 

suunniteltu ja rakennettu. 

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 

Alue sijaitsee Otaniemessä, Laajalahden merialueen läheisyydessä Maarinrannan 

puistoalueen ja Otakaaren välissä ja käsittää tontit 5 ja 6 korttelissa 10018, pinta-alal-

taan yhteensä 59143 m². Alue on kaavoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennus-

ten korttelialueeksi YO. Alueen vuonna 1981 vahvistettu asemakaava pohjautuu Al-

var Aallon laatimiin Otaniemen maankäyttösuunnitelmiin. 

Otaniemen kampusalue on rakennettu Suomen vanhimmalle tekniikan ja arkkitehtuu-

rin yliopistolle. Alue on aikansa laajin yhtenäinen korkeakoulu-, tutkimus- ja asuin-

alue, jossa sijaitsee useita merkkirakennuksia, kuten Alvar Aallon suunnittelema enti-

nen Teknillisen korkeakoulun päärakennus, Kaija ja Heikki Sirénin suunnittelema 

Otaniemen kappeli sekä Raili ja Reima Pietilän suunnittelema Dipoli.  
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Aino ja Alvar Aallon vuoden 1949 kilpailuehdotuksen lähtökohtana oli hyödyntää ja 

kunnioittaa Otnäsin kartanon historian aikana rakentunutta kartanomaisemaa. Kaa-

vallisen ratkaisun yhtenä perusperiaatteena oli jättää peltojen ja niittyjen maisematilat 

avoimiksi ja keskittää rakentaminen metsäsaarekkeiden kohdalle. Kampusalueen pu-

natiiliset laitos- ja asuinrakennukset sovitettiin ympäristöön maastonmuotoja hyväksi-

käyttäen väljästi ja polveilevasti. 

Jo Alvar Aallon aikana maankäyttösuunnitelmaan jouduttiin tekemään useita tarkis-

tuksia kampusalueen kasvaessa nopeasti. Kampusaluetta tiivistettiin ja alueiden käyt-

tötarkoituksia päivitettiin tarpeiden muuttuessa. Täydennysrakentaminen toteutettiin 

kampusalueen alkuperäisen suunnitelman ideologiaa mukaillen. 

Vuonna 2012 tapahtui suuri rakenteellinen muutos, kun Teknillinen korkeakoulu, 

Kauppakorkeakoulu ja Taideteollisen korkeakoulu yhdistyivät uudeksi yliopistoksi, 

Aalto-yliopistoksi. Uuden yliopiston kampukseksi valikoitui Otaniemi ja korkeakoulu-

jen toimintojen siirtyminen Otaniemeen alkoi. Toimintoja on vuosien saatossa siirretty 

eri puolille Otaniemeä väliaikaisiin ja uusiin tiloihin ja muutokset jatkuvat yhä. Uusin ja 

näkyvin muutos Otaniemen ytimen kaupunkikuvassa on ollut Väre-rakennuksen ra-

kentaminen entisen päärakennuksen viereen. Uuteen Väre-rakennukseen rakennet-

tiin tilat Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululle (Arkkitehtiosasto ja Taideteollinen 

korkeakoulu) sekä kauppakorkeakoululle. Lisäksi rakennuksessa on useita palveluita, 

jotka palvelevat niin alueella asuvia, opiskelevia kuin työssäkäyviäkin. Kampusalueen 

ydin metroaseman välittömässä läheisyydessä tulee lähitulevaisuudessa muuttu-

maan lisää, kun Aalto-yliopisto keskittää toimintoja Otaniemen keskukseen. 

Alueen neljä yliopiston opetuskäytössä olevaa rakennusta (konetekniikka 1-4) palve-

levat opetus- ja tutkimustoimintaa. Niissä on sekä luentosali-, laboratorio- ja koehalli- 

sekä hallintotiloja. Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Otakaari 8:ssa on siirtynyt 

toisaalle ja rakennus on tyhjillään. Lisäksi alueella sijaitsee Otaniemen lämpövoima-

laitos ja Maarintalo, jossa on mm. yliopiston tietokoneluokkia ja Terveystalon palvelu-

piste. Rakennukset ovat yksi-neljäkerroksisia, Otaniemen rakennuskannalle luon-

teenomaisia punatiilisiä rakennuksia. Lämpövoimalaitos on yli 20 metriä korkea 

(+22.70…+24.30). Alueen eteläkulman rakennus (Konetekniikka 1) on 4 -kerroksinen 

(+18.68) jonka päällä olevat iv-konehuoneet nousevat yli 20 metriin (+20.55 ja 

+21.10). Maamerkkinä alueen keskellä kohoaa lämpövoimalaitoksen piippu. Lämpö-

voimalaitos (1961) ja Otakaari 8 (1966) ovat Alvar Aallon toimiston suunnittelemia. 

Otakaari 8:aan on tehty lisäosa 1979. Rakennuksia ei ole suojeltu. Korttelin keskellä 

on noin hehtaarin kokoinen metsäinen alue, jossa kasvaa komeaa puustoa. Alueella 

on liito-oravien elinaluetta. Alueen kadut ovat osa korttelialuetta. 

2.2.2 Maanomistus 

Kortteli 10018 on yksityisessä omistuksessa. Ympäröivät katualueet omistaa Espoon 

kaupunki ja ympäröivät virkistysalueet ovat valtion omistuksessa. 
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Karttaesitys maanomistuskartasta, jossa kaava-alue rajattuna punaisella. Kuvassa 

esitettynä vaaleanpunaisella kaupungin katualueet, sinisellä valtion omistamat alueet 

ja oranssilla yksityisessä omistuksessa olevat maat. 

2.2.3 Rakennettu ympäristö 

2.2.3.1 Maankäyttö 

Korttelialueen rakennuskanta on rakentunut pääasiassa 1960-luvun aikana ja sitä on 

täydennysrakennettu 1980- ja 1990-luvun vaihteen tuntumassa. Peruskorjauksia alu-

een rakennuksiin on tehty 2000-luvun puolella. Konemiehen alueen rakennukset ra-

kennettiin pääosin silloisen Teknillisen korkeakoulun koneinsinööriosaston käyttöön. 

Poikkeuksena korttelin ensimmäinen rakennus, lämpövoimalaitos, sekä korttelialueen 

pohjoisosaan vuonna 1992 valmistunut Maarintalo, joka toimi TKK:n palvelu- ja ATK-

opetuksen keskuksena. Rakennusten käyttötarkoitus ei ole vuosien saatossa oleelli-

sesti muuttunut. 

Rakennusoikeudesta (48200 k-m²) on rakentamatta 15692 k-m². 
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Asemakuva, jossa rakennukset on numeroitu 1. Konetekniikka 1, 2. Konetekniikka 2, 

3. Konetekniikka 3, 4. Lämpövoimalaitos, 5. Maarintalo, 6. Konetekniikka 4, 7. Ota-

kaari 8. 

1. Konetekniikka 1, Koneinsinööriosaston päärakennus, Arkkitehtitoimisto Kontio & 

Räike 1966, osoitteessa Otakaari 4 

Rakennus sisältää toimistoja, kokoushuoneita ja erikoisia luentosaleja sekä pienen 

30-paikkaisen kahvilaruokalan. Talossa on työpisteet noin 300 työntekijälle. Porras-

tettujen luentosalien yhteiskapasiteetti on 600 ihmistä. Lisäksi talossa on useita pie-

nempiä opetus- ja kokoustiloja sekä kolme opiskelijoiden kiltahuonetta. Opetus on 

luento- ja laskuharjoitustyyppistä. K1:ssä on myös Insinööritieteiden korkeakoulun 

palveluiden ja opetushallinnon toimistoja. Toiminta talossa tapahtuu pääosin arkisin 

9-18. 

Rakennus on tiilipintainen kolmi- osittain nelikerroksinen rakennus, jonka ”kubistinen” 

massoittelu ja sijainti korkeakoulun vastapäätä tekee siitä eräänlaisen katseenvangit-

sijan. Suuressa luentosalissa on korkeat sahamaiset kattoikkunat. Julkisivun detal-

jointi muistuttaa Aallon päärakennuksen julkisivuja, mutta on niitä vaatimattomampi. 

Rakennuskokonaisuus muodostaa koilliseen avautuvan J:n muotoisen pihan. Julkisi-

vut ovat pääosin nauhamaisia tiilijulkisivuja, joissa ikkunoiden välissä on rajoitetusti 

puuta. Suuren auditorion kattoikkunarakennelmat sekä räystäslistat ovat kuparia. 
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Miljöön kannalta rakennuksella on merkittävä asema, koska se sijoittuu kolmen Alvar 

Aallon suunnitteleman rakennuksen väliin, joihin se liittyy materiaaliensa ja muotokie-

lensä puolesta hyvin. 

2. Konetekniikka 2, Konepajateknillinen laboratorio, Arkkitehtitoimisto Kontio & 

Räike1965, osoitteessa Puumiehenkuja 3 

Konepajatekniikan kaksikerroksinen puikkomainen laboratoriorakennus valmistui 

vuonna 1965. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on pääosin raskasta kone-

paja- ja materiaalitekniikan laboratoriota sekä toimistotyöpisteet noin 20 työntekijälle, 

jotka työskentelevät suuren osan ajastaan laboratorioissa. Toisessa kerroksessa 

työskentelee noin 40 tutkimus- ja opetushenkilökuntaan kuuluvaa. Kellarissa on va-

rastotilaa, sosiaalitiloja sekä materiaalitekniikan tutkimuslaitteita, joille on eduksi olla 

pimeässä ja tasaisessa lämpötilassa. Rakennuksessa työskentelee pääosin Aalto-

yliopiston työntekijöitä ja siellä järjestetään opiskelijoille laboratorioharjoituksia tai de-

monstraatioita pienryhmissä (5-10 hlö). Toiminta talossa keskittyy aikaikkunaan arki-

sin 8-17. Rakennuksen länsipuolen koehallitilat aukeavat piha-alueelle. 

Rakennuksen ulkoarkkitehtuurissa kaakkoispuoli on tyypillinen nauhaikkunatiilijulki-

sivu, jossa ikkunoiden välit ovat puuta. Luoteispuolella on tiilen lisäksi käytetty suh-

teellisen paljon betoniseinää sekä lasia. Rakennus on osa korttelin tiilirakennusmil-

jöötä, mutta sen arkkitehtoninen laatu ei ansaitse erityismainintaa. 

3. Konetekniikka 3, Konelaboratorio, Arkkitehtitoimisto Blomstedt & Stenbäck 1968, 

laajennus 1976, osoitteessa Puumiehenkuja 5 

Konetekniikka 3-rakennuksen vuonna 1968 valmistunut ensimmäinen vaihe sisältää 

kaksikerroksinen toimistosiiven, pajaosan ja laboratoriosiiven. Rakennuksen länsisii-

peä on jatkettu lujuusopin koehallilla vuonna 1980 (arkkitehti Kai Blomstedt). Raken-

nuksen ensimmäisen vaiheen yksikerroksisessa osassa on laboratoriotiloja lujuus-

opin, auto-, liikenne- ja polttomoottoritekniikan sekä koneensuunnittelun tarpeisiin ja 

siellä on ns. sähkökonesali eli sähkömoottorilaboratorio. Näitä käyttävät Aalto-yliopis-

ton tutkimusryhmät.  

Rakennuksessa on käynnissä peruskorjaus. Peruskorjattavalle osalle sijoittuvat myös 

Design Factoryn prototypoinnin ja innovoinnin opetuksen toiminnot. Niiden hyvä ver-

tailukohta on laaja, monipuolinen ja kehittynyt teknisen käsityön opetustila. Talossa 

oleva kellari palvelee näitä toimia varastona ja aputilana isompien projektien toteutuk-

sessa. 

Rakennus on alun perin muodostanut lounaaseen avautuvan sisäpihan. Rakennuk-

sella on yksi- ja kaksikerroksiset varsin vaatimattomat tiilijulkisivut, joissa aukotus 

vaihtelee. Osittain ikkunat ovat nauhamaisia, joiden väliosat ovat puuta. Rakennus on 

tasakattoinen. Rakennukseen on 1980 tehty laajennus (konehalli) Konemiehentien ja 

Puumiehenkujan kulmaan. Hallin yläosassa on nauha harjattuja betonilevyjä, joilla on 

mahdollisesti tukittu alkuperäisiä ikkunoita. Ovia ja ikkunoita on osittain uusittu ja kor-

vattu metalli-lasiaukoilla. Kaksikerroksisessa osassa on suhteellisen kapeat ja ankeat 
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käytävät, joiden varrella tutkimus- ja opetushenkilökunnan tilat sijaitsevat. Muut tilat 

ovat hallimaisia laboratoriotiloja. Monissa halleissa on nosturiradat ja muita konehal-

leille tyypillisiä laitteita. Arkkitehtonisesti rakennus ei ole mikään valioyksilö, mutta tiili-

materiaali liittää sen ympäristön muihin rakennuksiin. 

4. Otaniemen lämpövoimalaitos, Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto 1962 (laajennus 

1965), osoitteessa Otakaari 6 

Alvar Aallon suunnittelema vuonna 1963 valmistunut lämpövoimalaitos piippuineen 

on Otakaaren pohjoisosan merkittävin maamerkki korkeakoulun päärakennuksen li-

säksi. Sen suuri lasiseinä, jonka läpi voimalaitoksen laitteet näkyvät, antaa rakennuk-

selle symbolimaisen merkityksen teknillisen opetuksen ja tutkimuksen voimanläh-

teenä. Sen rakentaminen oli edellytys muun korkeakoulukampuksen laajamittaiselle 

rakentamiselle. Rakennuksen säilyttäminen on Otaniemen rakennetun ympäristön 

kannalta erittäin tärkeää. 

Rakennuksen taakse on v.1993 pystytetty uusi vaalea teräksinen savupiippu, jonka 

juurella on tumma lähes veistosmainen tukiosa. Muutoksen syynä oli polttoaineen 

vaihtuminen raskaaksi polttoöljyksi. Uusi savupiippu korostaa hyvin lämpökeskusra-

kennuksen teknistä luonnetta. Alun perin rakennuksessa oli vain yksi savupiippu, joka 

sijaitsi korkeimman rakennusmassan päällä. Myöhemmin siihen rakennettiin toinen 

savupiippu. Uusi savupiippu hoitaa nykyään molempien entisten tehtäviä. 

Piippuja ja pieniä laajennuksia lukuun ottamatta rakennuksen ulkonäkö on säilynyt 

lähes alkuperäisenä. Sisätiloihin kantaviin rakenteisiin on tehty muutoksia vuonna 

1999 uuden kattilan asentamisen myötä. 

5. Maarintalo, Otaniemen palvelutalo, Arkkitehti Björn Krogius 1992, osoitteessa 

Sähkömiehentie 3 

Maarintalo rakennettiin vuonna 1991 korkeakoulun atk-opetuksen käyttöön sekä kor-

keakoulun tukitoimintojen palvelutaloksi. Maarintalo muodostaa alueelle epätyypilli-

seen tapaan urbaania katutilaa yhdessä K4-rakennuksen kanssa. Rakennuksen rikas 

julkisivuarkkitehtuuri poikkeaa ympäristöstään. Nykyisin rakennuksessa on yliopiston 

IT- ja ryhmätyötiloja sekä terveydenhuollon palveluita. 

6. Sähkömiehentie 4. Virtauslaboratorio, Konetekniikka 4, Arkkitehtitoimisto Kontio & 

Räike 1967 (laajennus 1993). 

Vuonna 1967 valmistunut 3‑4-kerroksinen virtauslaboratorio ja sen 1991 valmistunut 

laajennus (Rakennushallitus) on sijoitettu tontille Sähkömiehentien suuntaisesti, ja ne 

muodostavat kaupunkimaista katutilaa yhdessä Maarintalon kanssa. Rakennukseen 

liittyy Sähkömiehentien puolella veistosmainen betonirakenteinen tuulitunneli. Raken-

nuksessa työskentelee noin 80 henkeä. Se on luonteeltaan samankaltainen kuin Ko-

netekniikka 2 -rakennus. Siellä on energia-, LVI-, palamisen- ja hydraulitekniikan 

sekä 3D-tulostuksen laboratoriot, sekä pyörivien koneiden tutkimukseen keskittyvä A-

rotor-laboratorio. Talossa on yksi pienehkö luentosali. Opetus tapahtuu 
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laboratorioharjoituksina tai demonstraatioina pienryhmissä. Erikoistiloina talossa on 

lasinpuhallus- ja 3D-tulostuksen työpajat sekä tuulitunneli. Talossa on tällä hetkellä 

vuokralaisina VTT:n (3D-tulostus) ja Omnian toimintoja. Toiminta talossa on aktiivi-

sinta arkisin 8-17.  

Rakennuksessa on paikalla valettu betonirunko ja tiiliverhotut nauhajulkisivut. Ikku-

noiden välit ovat puuta. Massoittelu perustui kahteen eri osaan, jossa toisessa sijaitsi-

vat opetus- ja henkilökuntatilat ja toisessa korkeat tutkimushallit. Vuonna 1991 val-

mistui rakennuksen laajennusosa, joka käsittää nelikerroksisen työhuonesiiven Säh-

kömiehentien varrella sekä sen taakse sijoittuvat verstas- ja tutkimushallit, joista on 

suora ulkoyhteys lounaispuolella olevalle pihalle. Työhuonesiiven ja halliosan väliin 

sijoittuu neljän kerroksen läpi ulottuva ylävalaistu halli, jonka läpi käyntisillat yhdistä-

vät rakennuksen eri osia. Ylimmässä kerroksessa on lisäksi saunaosasto ja kattote-

rassi. Vanhan ja uuden osan välissä on sisäyhteys käytäviä pitkin. 

Arkkitehtonisesti uusi rakennus liittyy varsin hyvin Otaniemen miljöökokonaisuuteen. 

Rakennuksen ulkopuolella on betonirakenteinen tuulitunneli, joka teknisellä olemuk-

sellaan sopii ympäristöön. Rakennuksen uusi osa on sekä mielikuvitusrikkaampi että 

selkeämpi kuin vanhan osan tiukka keskikäytäväratkaisu ahtaine porras, käytävä, ja 

halliratkaisuineen. 

Yhdessä entisen TKK:n tuotanto- ja materiaalitekniikan sekä kuljetusväline- ja ko-

neenrakennustekniikan rakennusten kanssa rakennus muodostaa varsin tyypillisen 

tutkimuslaitoskokonaisuuden Otaniemessä. Vaikka rakennukset ovat suhteellisen ta-

vanomaisia ja erilaisia, massoittelu ja materiaali tekevät koko ryhmästä varsin yhte-

näisen. Näistä rakennuksista Energia- ja virtauslaboratorio on kokonaisuuden kan-

nalta tärkein. Se on myös hyvä esimerkki siitä, miten vanhaa säilyttämällä ja uusia 

laajennusosia harkitusti rakentamalla voidaan aikaansaada toimiva ja arkkitehtoni-

sesti mielenkiintoinen miljöö. 

7. Otaniemen hoitokunnan toimisto- ja korjaamorakennus, Otakaari 8, Arkkitehtitoi-

misto Alvar Aalto 1968. Laajennus 1982.  

Alun perin Otaniemen hoitokunnan käyttöön suunniteltu korjaamo- ja toimistoraken-

nus. Vuonna 1968 valmistunut ensimmäinen vaihe on Alvar Aallon suunnittelema. 

Rakennusta on vuonna 1982 laajennettu yksikerroksisella osalla. Rakennus on nyky-

ään huonon kunnon vuoksi pääosin tyhjillään, ja sen yksikerroksinen osa on suunni-

teltu purettavaksi. Kaksi- ja kolmikerroksisen osan jatkokäyttömahdollisuuksia tutki-

taan. 

Rakennus on osittain kolmikerroksinen keskikäytävärakennus Otakaaren varrella, 

jossa varsinaiset konttoritilat ovat sijainneet. Pääsisääntulo tapahtuu lounaisnurkasta 

porrashuoneen kautta, josta on pääsy muutama askel alempana olevaan ensimmäi-

seen kerrokseen sekä portaan kautta yläkertaan. Rakennussiipi pihan luoteispuolella 

on tehty tiililaattapintaisista betonielementeistä toisessa rakennusvaiheessa. Raken-

nuksen tiiliarkkitehtuurissa on osittain Aallon toimiston leima, mutta rakennuksena se 
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kuuluu Otaniemen vaatimattomimpiin niistä, jotka kantavat Aallon nimeä. Julkisivut 

ovat nauhajulkisivuja, joissa ikkunoiden välit on verhottu pellillä. Rakennuksessa on 

eri vaiheissa tapahtunut muutoksia. 

Rakennus sijaitsee ympäristöään matalammalla; pihan maantason korko on +2,1 m, 

ja maantasokerroksen lattiakorko on +2,1 m. Otakaaren ja rakennuksen välissä 

maasto nousee Otakaaren korkoon +3,2 m. Ylin tulvakorko alueella on +2.8 ja aaltoi-

luvara 30 cm. Rakennuksen alla on havaittu vettä. 

 

Otakaari 8:n toimisto-osasta on tehty kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Ra-

kennuksen käyttökelpoiseksi saattamiseksi tarvitaan mittavia korjauksia. Käyttökel-

poisuuden varmistamiseksi tulisi mm. muotoilla piha-alueet poispäin rakennuksesta, 

vedeneristää sokkeli, peruskorjata vesikatto, uusia julkisivumuuraus ja lämmöneriste, 

uusia alapohjarakenne runkolaattaan asti ja kunnostaa sekä uusia ikkunoita.  

2.2.3.2 Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Kaavamuutosalueella ei ole asukkaita. Tilastojen mukaan vuoden 2019 lopulla Suur-

Tapiolan alueella asui 49 100 asukasta ja vuoden 2017 lopulla työskenteli noin 41 

400 työntekijää. Otaniemessä asui vuoden 2019 lopulla 4129 asukasta, joista 86 % 

oli 19–39-vuotiaita. Alueen poikkeava väestörakenne johtuu alueen suuresta opiskeli-

jamäärästä. Otaniemessä työskenteli vuoden 2017 lopulla noin 18 700 henkilöä pää-

osin opetustehtävissä ja osaamisintensiivisillä aloilla. 

2.2.3.3 Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualue sijaitsee kampusalueen ytimessä alle 200 metrin kävelymatkan 

päässä uudesta Väre-rakennuksesta sekä sen yhteydessä olevasta metrokeskuk-

sesta palveluineen. Aalto-yliopiston päärakennukseen Dipoliin on noin 300 metriä. 

Espoon rantaraitti kulkee alueen vieressä.  

Korttelialueen rakennuskanta on rakentunut pääasiassa 1960-luvun aikana ja sitä on 

täydennysrakennettu 1980- ja 1990-luvun vaihteen tuntumassa. Alueella on yliopiston 

opetusrakennuksia ja lämpövoimalaitos, joiden käyttötarkoitus ei ole muuttunut. 

2.2.3.4 Kaupunkikuva 

Korttelin rakennukset ovat ilmeiltään pääosin horisontaaleja ja niukasti detaljoituja, ja 

julkisivujen ikkuna-aukotuksessa vaihtelevat toimistosiipien nauhaikkunat sekä koe-

hallien suuret ikkunapinnat. Rakennukset ovat yksi-neljäkerroksisia, Otaniemen ra-

kennuskannalle luonteenomaisia punatiilisiä rakennuksia lukuun ottamatta Maarinta-

loa, jonka rikas julkisivuarkkitehtuuri poikkeaa ympäristöstään. Alvar Aallon suunnitte-

lema vuonna 1963 valmistunut lämpövoimalaitos piippuineen on merkittävä maa-

merkki Otakaaren varrella ja Rakentajanaukion suunnalta. Voimalaitoksen vieressä 

on siihen liittyvät öljysäiliöt. Lämpövoimalaitos on yli 20 metriä korkea 

(+22.70…+24.30). Voimalaitoksen matala toimistosiipi sitoo veistosmaisen voimalai-

toksen kampuksen horisontaaliin rakennuskantaan. Alueen eteläkulman rakennus 

(Konetekniikka 1) on 4-kerroksinen (+18.68) jonka päällä olevat iv-konehuoneet 
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nousevat yli 20 metriin (+20.55 ja +21.10). Maa-merkkinä alueen keskellä kohoaa 

lämpövoimalaitoksen piippu. Korttelin keskellä on noin hehtaarin kokoinen metsäinen 

alue, jossa kasvaa komeaa puustoa. 

Rannan läheisyydessä maasto on tyypillisesti matalaa ja alueen matalimmat kohdat 

ovat Otakaari 8:n kohdalla (2,1 m) ja Sähkömiehentien ja Konemiehentien risteyk-

sessä (2,2 m). Puumiehenkujan varrella maanpinta on 3,2-4 metriä merenpinnan ylä-

puolella. Otakaaren katualue on Otakaari 8:n kohdalla 3,2 m ja Konetekniikka 1:n 

kohdalla 5,6 m, josta laskee kohti Maarintietä 4 metriin. Metsäisen saarekkeen koh-

dalla korttelin keskellä maanpinta kohoaa noin viiteen metriin. Pohjoispuolella aluetta 

ympäröi metsäinen rantapuisto. 

2.2.3.5 Liikenne 

2.2.3.5.1 Ajoneuvoliikenne 

Otakaari sekä Puumiehenkuja ovat paikallisia kokoojakatuja, jotka muodostavat lä-

piajettavan yhteyden Otaniemen läpi Servinniemen kautta. Yhteys palvelee myös 

bussireittinä. Katu on suunniteltu kokoojakatu-luokkaiseksi. Liikennemäärä on noin 

3000 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Kaavamuutosalueella sijaitsevat Sähkömiehen-

tie ja Konemiehentie ovat tontin sisäisiä yhteyksiä. Kaavamuutosalueen tonteille on 

ajoyhteyksiä edellä mainituilta kaduilta monesta eri kohdasta. 

 

Kuva. Ajoneuvoliikenteen tavoiteverkko 
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Jalankulku ja pyöräily 

Otakaarella ja Puumiehenkujalla on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie suunnittelualu-

een korttelin puolella. Otakaarella on lisäksi yhdistetty jalankulku- ja pyörätie kadun 

itäreunalla, joka kuuluu pyöräilyn pääreittiin tavoiteverkon mukaan. Sähkömiehen-

tiellä sekä Konemiehentiellä on jalkakäytävät. Pyöräily on ajoradalla. Maarinrannan 

puistoalueella meren puolella sijaitsee vilkkaassa käytössä oleva Espoon rantaraitti. 

2.2.3.5.2 Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Yliopiston henkilökunnan autopaikat sekä luvanvaraiset vieraspaikat sijoittuvat ton-

teille eri puolelle aluetta. Yleisiä autopaikkoja ei ole tonteilla eikä katujen varsilla.  

2.2.3.5.3 Julkinen liikenne/Joukkoliikenne 

Aalto-Yliopiston metroasemalle on n. 400-600 m etäisyys. Otakaarella on bussipy-

säkki kaava-alueen kohdalla, jossa tulee olemaan linjan 111 (Otaniemi-Hyljelahti) yh-

teys. Toistaiseksi linja on väliaikaisesti siirretty kulkemaan reitille Otakaari-Vuorimie-

hentie-Tekniikantie. 

2.2.3.6 Palvelut 

Otaniemen metrokeskuksessa on kaupallisia palveluita, kuten kaksi päivittäistavara-

kauppaa, apteekki sekä ravintoloita ja kahviloita. 

2.2.3.7 Yhdyskuntatekninen huolto 

Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Kaavamuu-

tosalueella sijaitsee mm. Otaniemeä palveleva jakeluvesijohto DN 160 ja jäteveden 

runkoviemäri DN 400/600, sähköasema, puisto- ja kiinteistömuuntamoita sekä eri jän-

nitteisiä kaapeleita. 

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt Otaniemen vesihuollon saneeraus-

suunnitelman, joka toteutetaan vuosina 2021-2026. Alueella rakennetaan kokonaan 

uusia verkosto-osuuksia, tehdään johtosiirtoja ja parannetaan verkostojen kapasiteet-

tia. Lisäksi 1950- ja 60-luvulta peräisin olevat, ikääntyneet ja huonokuntoiset vesi-

huolto- ja hulevesiverkostot saneerataan. Ensisijaisesti vesihuoltoa saneerataan Ko-

nemiehentiellä Puumiehenkujan risteyksestä pohjoiseen, Sähkömiehentiellä ja Ota-

kaaren luoteisosassa Servin Maijan tiehen asti. 

2.2.4 Luonnonolosuhteet 

Kaava-alue sijoittuu Laajalahden rannan tuntumaan ja alueen vedet laskevat kohti 

Laajalahtea. Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee myös Laajalahden Natura 2000-

alue. Natura-alueen ja kaava-alueen välillä on puistoaluetta, joka toimii Natura-alueen 

suojavyöhykkeenä. Tällä rantapuistolla on merkitystä myös liito-oravayhteytenä ja le-

pakoiden saalistusalueena. 
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Kaava-alueelta on tehty luontoselvitys vuonna 2014. Kaava-alueella keskiosassa on 

metsäinen saareke, joka sijaitsee rakennetun alueen ympäröimänä. Metsäalue on 

luontoselvityksessä luokiteltu sekapuustoiseksi lehtomaiseksi kankaaksi. Alueella on 

varttunutta kuusimetsää.  

Kaava-alueen metsiköstä on tehty liito-oravahavaintoja vuonna 2014 ja metsäalue on 

todettu liito-oravalle soveltuvaksi alueeksi. Alueelta löytyi tällöin yksittäisiä pa-

panapuita. Uusin kaava-alueelta tehty liito-oravaselvitys on vuodelta 2018. Tällöin 

alueelta ei tehty lainkaan liito-oravahavaintoja. Alueen on todettu jääneen hyvin eris-

tyksiin. Ainoa puustoinen yhteys alueelle on heikko.  

2.2.5 Suojelukohteet 

Asemakaava-alue sijoittuu Otaniemen RKY-alueelle (valtakunnallisesti merkittävä ra-

kennettu kulttuuriympäristö). Otaniemen kampusalue on Suomen vanhimmalle teknii-

kan ja arkkitehtuurin yliopistolle rakennettu, aikansa laajin yhtenäinen korkeakoulu-, 

tutkimus- ja asuinalue. Teknillisen korkeakoulun ja Valtion Teknillisen Tutkimuslaitok-

sen laitos- ja asuntoalueiden asemakaavaa pidetään yhtenä arkkitehti Alvar Aallon 

parhaista. 

Suunnittelualueella ei sijaitse suojeltuja rakennuksia, mutta viereiset Alvar Aallon 

suunnittelema kandidaattikeskus (entinen Teknillisen korkeakoulun päärakennus) ja 

Nanotalo (ent. TKK Puun mekaanisen teknologian laboratorio) on suojeltu asemakaa-

valla. Vuonna 1964 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema päärakennus veistokselli-

sine auditorioineen on Otaniemen tärkeimpiä maamerkkejä.  

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 

Ympäröivät kadut tuottavat liikennemelua alueelle. Oleskelu- ja virkistysalueita ei ole 

liikennemelun vaikutuspiirissä kaavamuutosalueella.  

Asemakaavan tavoitteet 

3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Kaupungin tavoitteena on kehittää Otaniemestä maailman luokan innovaatiokeskit-

tymä. Asemakaavoituksella mahdollistetaan Aalto-yliopiston ja muun Otaniemessä 

tapahtuvan tutkimus-, opetus- ja innovaatiotoiminnan sekä niihin tukeutuvan oppimi-

sen ja yritystoiminnan jatkuminen. 

Suuresta muutospaineesta huolimatta Otaniemeä kehitetään unohtamatta Otaniemen 

asemaa valtakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä. 

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet 

Tavoitteena on sovittaa uudisrakentaminen kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja ra-

kennustaiteellisesti merkittävään ympäristöön. Mitoituksen osalta tavoitteena on, että 
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alueen hierarkkisesti tärkeimmät rakennukset säilyttävät asemansa merkittävinä 

maamerkkeinä. 

3.3 Osallisten tavoitteet 

Asukasmielipiteet: 

Maarinrannan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetyistä suunnitel-

mista oli mahdollisuus jättää MRA 30 §:n mukaisesti mielipiteitä 6.4.–8.5.2020 väli-

senä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty yhtään mielipidettä. 

Asemakaavan kuvaus 

4.1 Yleisperustelu ja kuvaus 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on korttelin täydennysrakentaminen, alueen 

selkeyttäminen ja kehittäminen yliopiston tulevia tarpeita varten.  

Muutoksen myötä YO-alue muutetaan YO-1-alueeksi, korttelin keskellä oleva metsäi-

nen alue osoitetaan lähivirkistysalueeksi VL-1, korttelin sisäiset ajoyhteydet Konemie-

hentie ja Sähkömiehentie muutetaan kaduiksi ja alueelle osoitetaan pysäköintilaitos 

LPA, johon keskitetään autopaikkoja myös korttelin ulkopuolelta. Rakennusaloja on 

täsmennetty ja pienennetty lähivirkistysaluetta varten. Korttelin 10018 keskelle on 

osoitettu Koneaukio tapahtumia varten. Asemakaavan muutoksessa muodostuu uusi 

kortteli 10083, kun muodostuva katualue jakaa korttelialueen. 

Asemakaavassa huomioidaan kaavamääräyksin olevien rakennusten ja ympäristön 

suojeluarvot. Rakennuksista suojellaan Alvar Aallon toimiston suunnittelema lämpö-

voimalaitos ja Arkkitehtitoimisto Kontio & Räiken suunnittelema Koneinsinööriosaston 

päärakennus, Konetekniikka 1 sr-1- ja sr-2-merkinnöillä. Liito-oravayhteydet huomioi-

daan eko-1-yhteydellä puuston istuttamisella ja säilyttämisellä. Natura-alueen lähei-

syys huomioidaan asemakaavamääräyksillä. Rakentamisen aikaista haittaa on rajoi-

tettu 1.4.-30.9. välisenä aikana. 

YO-1-korttelialueille ja LPA-alueelle asetetaan määräykset julkisivumateriaaleista, 

kerrosten lukumääristä sekä korkeimmasta räystäskorkeudesta. Mittakaavallisesti uu-

disrakennukset noudattelevat Otaniemessä pääasiassa vallitsevaa korkomaailmaa. 

YO-1-korttelialueiden kerrosten lukumäärä vaihtelee yhden ja neljän välillä. 

4.2 Mitoitus 

Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on noin 5,9 ha. Kokonaisrakennusoikeus on 

48200 k-m2 ja aluetehokkuus on noin 0,81.  

Käyttämätöntä rakennusoikeutta on 15692 k-m². Kokonaisrakennusoikeus säilyy en-

nallaan. Uutta rakentamista korttelisuunnitelman mukaan on n. 18000 k-m² ja laajen-

nusvaraa jää noin 4500 k-m². Korttelisuunnitelman mukaan alueelta puretaan Kone-
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tekniikka 3 -rakennuksesta (Puumiehenkuja 5) n. 2150 k-m², Konetekniikka 4 -raken-

nuksesta (Sähkömiehentie 4) n. 3400 k-m² ja rakennuksesta Otakaari 8:ssa n. 1300 

k-m². 

Pysäköintilaitokseen on suunniteltu 364 autopaikkaa. 

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus pysyy ennallaan. Muutoksena aikai-

sempaan YO-1-korttelialueille saa sijoittaa toimisto- ja palvelutiloja enintään 30% 

asemakaavaan merkitystä rakennusoikeudesta. 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö 

Korttelialueet 

Kaava-alue koostuu opetus- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialu-

eista YO-1 ja autopaikkojen korttelialueesta LPA. Korttelialueella 10018 suojellaan 

asemakaavassa Lämpövoimalaitos ja Konetekniikka 1- rakennukset. Rakennusten 

suojelusta kerrotaan tarkemmin kohdassa kaavan mukaiset suojelukohteet. YO-1-

korttelialueiden rakennusalojen rajaus määräytyy pääasiassa olemassa olevien ra-

kennusten ja korttelisuunnitelman mukaisten uudisrakennusten mukaan, mutta kortte-

lialueelle on osoitettu jonkin verran laajennusvaraa. Rakennukset ovat I-IV-kerroksi-

sia. 

Rakennusalan rajoja on muutettu voimassa olevaan asemakaavaan nähden. Raken-

nusten mahdolliset laajennukset tulee sovittaa olemassa olevaan rakennuskantaan 

materiaaleiltaan ja mittakaavaltaan. 

Rakentamisen tulee massoittelultaan, mittasuhteiltaan, julkisivujen käsittelyiltään 

sekä käytettävien materiaalien osalta muodostaa hallittu ja harmoninen kokonaisuus 

kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön kanssa. Pääasial-

lisena julkisivumateriaalina tulee käyttää punatiiltä. Julkisivuja voidaan elävöittää 

myös muita materiaaleja käyttäen ympäröivän rakennuskannan luonne ja kaupunki-

kuvallinen laatutaso huomioiden. Kaupunkikuvallinen kokonaisuus ja mittakaava huo-

mioidaan myös osoittamalla Puumiehenkujan varren julkisivuille suurin sallittu kor-

keus. 

Konetekniikka 3 -rakennuksen pääosin toimistotiloja sisältävä kaakkoissiipi on esitetty 

purettavaksi ja tilalle on suunniteltu kolmikerroksinen uudisrakennus. Uudissiiven 

maantasokerrokseen on suunniteltu neuvotteluhuoneita ja tapahtumatiloja koko kam-

puksen yhteiseen käyttöön painottuen luonnollisesti sijoitettujen toimijoiden tarpeisiin 

ja käyttöön. Ensimmäisessä kerroksessa päätoimijoina ovat tutkinto-opetukseen liit-

tyvä yrittäjyyskoulutus (Aalto Ventures Program) ja opiskelijoiden yrittäjyys toiminnan 

fasilitointia (nk. Start-up-Sauna). Toisessa ja kolmannessa kerroksessa on Design 

Factoryn ja perinteisten tutkimusryhmien toimistotiloja. Lisäksi kolmannessa 
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kerroksessa on pieni sauna, jonka yhteydessä on sosiaalitiloja työmatkaliikuntaa var-

ten. Rakennuksessa tulee työskentelemään päivisin noin 150 henkeä.  

Konetekniikka 4 -rakennuksen ensimmäinen vaihe sekä tarpeettomaksi jäänyt ja tek-

nisesti vanhentunut tuulitunneli on korttelisuunnitelmassa esitetty purettavaksi, tilalle 

on esitetty uudisrakennus. Uudisrakennuksen massoittelu mahdollistaa uuden liito-

oravareitin korttelin keskeiseltä metsäalueelta rantametsävyöhykkeelle. 

Korttelin 10018 keskelle on osoitettu aukio tapahtumia varten. Tapahtuma-aukio on 

nimetty Koneaukioksi (Maskinplatsen). Alueelle on osoitettu jalankululle ja pyöräilylle 

varattuja alueen osia, jotka mahdollistavat kulkemisen Koneaukiolle. Aukion läpi kul-

keva reitti on nimetty Nivelakseliksi (Länkaxeln). 

Virkistysalueet 

Alueelle osoitetaan lähivirkistysalue (VL-1), jonka metsäinen luonne maisemaku-

vassa tulee säilyttää. Liito-oravan esiintyminen alueella tulee huomioida alueen hoi-

dossa. Puusto tulee suojata työmaa-aikana. Alue on nimetty Konemetsäksi (Mas-

kinskogen), ja sinne on osoitettu oleva polku nimellä Konepolku (Maskinstigen). Lähi-

virkistysalueelle on osoitettu eko-1-yhteys. Konemiehentien ja Sähkömiehentien kul-

maukseen on osoitettu VL-aluetta. VL-alueen läpi kulkee reitti viereiselle puistoalu-

eelle. 

Muut alueet 

Alueelle on osoitettu puilla istutettavia, metsäiseksi kehitettäviä alueita Maarintalon ja 

Otakaari 8 -rakennuksen, sekä Konetekniikka 1 -rakennuksen ja lämpövoimalaitok-

sen välisille alueille. Puilla istutettaville alueille on osoitettu eko-1-yhteys. 

4.3.2 Liikenne 

Kaava-alueelle sijoittuvat Konemiehentie sekä Sähkömiehentie kaavoitetaan ka-

duiksi. Liikennesuunnitelmassa on esitetty katujen liikennetekninen mitoitus ja tilan-

tarve. Uudet kadut ovat tonttikatu -luokkaisia. Kadut palvelevat ympäröiville tonteille 

suuntautuvaa liikennettä, joka aiheutuu työpaikkaliikenteestä, vierailijoista sekä huol-

toajosta. Läpikululiikenne sekä bussireitti Servinniemeen ohjataan edelleen Puumie-

henkujan kautta. 

Konemiehentien sekä Sähkömiehentien ajorata on suunnitelman mukaan 6 m leveä. 

Näin on myös huomioitu raskaan liikenteen tarpeet. Yliopiston toiminnot aiheuttavat 

paikoin kadulle raskaan kaluston liikennöintiä. Nykyiseen ajorataan nähden uusi ajo-

rata kapenee 1 metrin verran.  

Katutilassa on myös jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä tärkeä asema. Konemiehentiellä on 

eteläreunassa 3 m leveä jalkakäytävä. Sähkömiehentiellä on jalkakäytävät kummalla-

kin puolella katua leveydeltään 2,0-2,5 m. Pyöräily on ajoradalla. 
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Kortteli 10018 YO-1 on laaja, joten alueen poikki on osoitettu jalankululle ja pyöräilylle 

varattuja yhteyksiä, jotka mahdollistavat kulkemisen Koneaukiolle. Aukion läpi kul-

keva reitti on nimetty Nivelakseliksi. Koneaukiolta Otakaarelle on merkitty kaavaan 

raitti, jonka nimi on Konepolku. 

Pysäköinti on osoitettu pysäköintihalliin (364 autopaikkaa, LPA-korttelialue), jonne on 

ajoyhteys Puumiehenkujalta. Valtaosa alueen liikennetuotoksesta kuormittaa vain ko-

koojakatua, mikä on tonttikatujen kannalta hyvä asia.  

Huolto- ja pelastusliikenteen kaaviot on esitetty kaavan liikennesuunnitelmissa. Jäte-

pisteet sijaitsevat eri puolella aluetta, niin että jäteauto ajaa huoltoreiteiksi (pp/h ja h) 

suunniteltuja reittejä tontin sisällä. Jätteiden tyhjennys hoidetaan tonteilla sekä yh-

destä kohtaa Sähkömiehentiellä. Kokoojakaduilla ei jäteauton tarvitse pysähtyä. 

4.3.3 Palvelut 

YO-1- korttelialueille saa sijoittaa toimisto- ja palvelutiloja enintään 30% asemakaa-

vaan merkitystä rakennusoikeudesta. 

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut on tehnyt Otaniemen vesihuollon saneeraus-

suunnitelman, joka toteutetaan vuosina 2021-2026. Alueella rakennetaan kokonaan 

uusia verkosto-osuuksia, tehdään johtosiirtoja ja parannetaan verkostojen kapasiteet-

tia. Lisäksi 1950- ja 60-luvulta peräisin olevat, ikääntyneet ja huonokuntoiset vesi-

huolto- ja hulevesiverkostot saneerataan. Ensisijaisesti vesihuoltoa saneerataan Ko-

nemiehentiellä Puumiehenkujan risteyksestä pohjoiseen, Sähkömiehentiellä ja Ota-

kaaren luoteisosassa Servin Maijan tiehen asti. 
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4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

 

Karttaesitys maaperäkartasta ja rakennettavuusluokista. Kaava- 

alueen rajaus punaisella. 

 

Alueen luoteis-, pohjois- ja koillisreuna on savimaata, muu alue on moreenimaata, 

jonka päällä on silttiä ja savea. Suunnittelualue on suurimmaksi osaksi rakennetta-

vuudeltaan normaalisti rakennettavaa (luokka 2). Konemiehentie, osa Konetekniikka 

3 rakennuksesta, Maarintalo ja Otakaari 8 -rakennukset sijoittuvat rakentamiseen erit-

täin huonosti soveltuvalle alueelle (6), jossa rakentaminen vaatii paalutusta. 

4.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö 

Kaavassa osoitetaan lähivirkistysalueeksi korttelialueen keskellä säilyvä metsäinen 

alue. Lisäksi kaava-alueelle osoitetaan puilla istutettavia alueen osia, sekä istutetta-

via alueen osia. Kaavan istutetuilla alueen osilla ja lähivirkistysalueella on merkitystä 

virkistyksen lisäksi myös liito-oravan suojelun kannalta. Kaava-alueelle osoitetaan 

liito-oravan ekologinen yhteystarve ja liito-oravan elinympäristönä säilyvää metsäalu-

etta. 

Kaava-alueella menetetään osa liito-oravalle soveltuvasta metsäalueesta kaava-alu-

een eteläosassa. Kaava-alueelta kuitenkin kehitetään uusi liito-oravan latvusyhteys 

kohti rantaa. Nykyisellään korttelin metsäsaareke on hyvin eristäytynyt eikä uusim-

massa liito-oravaselvityksessä alueelta tehty liito-oravahavaintoja. Uusi yhteys liittää 

metsäsaarekkeen rantametsikköihin, jolloin alue on pitkällä aikavälillä paremmin liito-

oravan käytettävissä.   

4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Kaavamuutokseen liittyvien selvitysten perusteella suojellaan kaksi rakennusta. 
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Otakaari 4 / Konetekniikka 1, Koneinsinööriosaston päärakennus suojellaan asema-

kaavassa merkinnällä sr-2: kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus, jonka ominaispiir-

teet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Kaikista korjaus- ja muutostöistä on pyy-

dettävä museoviranomaisen lausunto. Laajennuksissa tulee kiinnittää huomiota ra-

kennuksen mittasuhteisiin, julkisivujen materiaalien ja värien sekä rakennustavan so-

peuttamiseen ympäristöönsä. Laajennusosan räystäskorkeus ei saa ylittää alkuperäi-

sen rakennuksen räystäskorkeutta. 

Otakaari 6 / Otaniemen lämpövoimalaitos suojellaan asemakaavassa merkinnällä  

sr-1: historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen 

osaa ei saa purkaa eikä siinä, sisätilat mukaan lukien, saa tehdä sellaisia korjaus- ja 

muutostöitä, jotka heikentävät sen arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. 

Kaikista korjaus- ja muutostöistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Kor-

jaus-, muutos-, ja lisärakentamistyöt tulee dokumentoida. 

4.5 Ympäristön häiriötekijät  

Katujen välittömässä läheisyydessä ei ole oleskelu- eikä virkistysalueita, joita pitäisi 

suojata liikennemelulta. Liikennemelua kantautuu ympäröiviltä kaduilta kortteliin sekä 

Maarinrannan puistoon vähäisessä määrin.  

4.6 Nimistö 

Asemakaavaan merkitään YO-1-alueelle nimet Konemetsä – Maskinskogen, Kone-

polku – Maskinstigen, Koneaukio – Maskinplatsen, Nivelakseli – Länkaxeln, 

jotka selventävät kaavakarttaa ja helpottavat paikoista puhumista. 

Asemakaavaratkaisun vaikutukset  

5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun kulttuuriympäris-

töön 

Rakennusoikeus alueella säilyy. Konetekniikka 3, Konetekniikka 4 ja Otakaari 8 -ra-

kennuksista puretaan osa. Puretuille osille tulee uudisrakennukset. Rakentamisen 

tulee muodostaa harmoninen kokonaisuus kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistorialli-

sesti arvokkaan ympäristön kanssa. Julkisivumateriaali säilyy punatiilenä. Alueella 

suojellaan kaksi rakennusta. Pysäköintipaikkoja keskitetään, jolloin useista kortte-

leista paikkoja siirtyy uuteen pysäköintilaitokseen, ja näin ollen ympäristö muuttuu 

viihtyisämmäksi. Alueelle tulee tapahtuma-aukio, joka on suunniteltu hyvin saavutet-

tavaksi uusilla jalankulun ja pyöräilyn reiteillä. Alue muuttuu julkisemmaksi lähivirkis-

tysalueen, aukion ja reittien myötä. Alueen läpi on jalankulun ja pyöräilyn yhteys ran-

tapuiston reiteille. 

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Konemiehentie sekä Sähkömiehentie edellyttävät kaupungilta katusuunnitelman te-

koa sekä katujen rakentamista. Parannettava katu (yhteensä 450 m) tulee olemaan 
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enimmäkseen samassa paikassa, jossa nykyään on tontin sisäinen ajoyhteys katu-

maisesti toteutettuna.  

Puumiehenkujan varteen tuleva suuri pysäköintitalo aiheuttaa paikoin hidastetta ka-

dun liikenteelle. Erillistä kääntyvää kaistaa ei kuitenkaan nähdä tarpeellisena, koska 

ajoneuvojen jonoutumien on kadun liikennemäärät huomioon ottaen vähäistä eikä se 

aiheuta suurta häiriötä.  

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Vaikutukset luontoon 

Kaava-alueella on vaikutuksia luontoon. Kaava-alueella oleva metsäinen pinta-ala 

pienenee nykytilanteesta. Suurin osa metsäisestä alueesta kuitenkin säilyy. Säilyvä 

metsä osoitetaan lähivirkistysalueeksi.  

Kaavalla on positiivisia vaikutuksia liito-oravayhteyksiin. Kaava-alueelle on osoitettu 

liito-oravayhteyksiä ja lähivirkistysaluetta, jonka hoidossa tulee huomioida liito-oravan 

esiintyminen. Korttelin lähivirkistysalueelle kulkee olemassa oleva liito-oravayhteys 

itäpuolelta Otakaaren yli. Nykytilanteessa tämä on ainoa puustoinen yhteys alueelle. 

Lähivirkistysalueelta kehitetään uusi liito-oravayhteys rantametsään pohjoisen suun-

taan. Tämä yhteys tulee kehittää istuttamalla riittävästi suureksi kasvavia puita yhtey-

den alueelle.  

Korttelialueella velvoitetaan viivyttämään ja pudistamaan hulevedet siten, että luon-

nonsuojelualueiden suojeluarvot eivät vaarannu. Lisäksi katualueelle on osoitettu hu-

levesien viivyttämistä ja suodattamista varten alueet, joille tulee rakentaa esimerkiksi 

biosuodatusalue tai muu hulevesien laatua parantava suodattava rakenne.  

Vaikutukset maisemaan 

Korttelin ilme muuttuu purettavien ja uusien rakennuksien johdosta. Vaikutukset mai-

semaan ovat paikallisia, sillä uusien rakennusten korkeudet eivät ylitä puiden latvus-

toa tai poikkea nykyisistä alueen rakentamisen korkeuksista. Korttelialueen sisällä 

säilyy suurin osa metsikköisestä saarekkeesta. Lisäksi kortteliin jäsentyy uusi aukio-

alue, jota rajaavat nykyiset ja uudet rakennukset. 

Vaikutukset Natura-alueeseen 

Maarinranta, arvio hankkeen vaikutuksista Laajalahden Natura 2000 -alueen suojelu-

perusteisiin 22.1.2021, Sitowise Oy). Lisäksi on arvioitu Laajalahden Natura 2000-

alueeseen kohdistuvat yhteisvaikutukset yhdessä muiden meneillään olevien hank-

keiden kanssa (Laajalahden Natura 2000 -alueeseen kohdistuvien yhteisvaikutusten 

arviointi 5.2.2021, Sitowise Oy).  

Hanke sijoittuu Natura-alueen tuntumaan jo nykyisin rakennetulle korttelialueelle. 

Kaava-alueen etäisyys Natura-alueesta on keskimäärin noin 30 m. Natura-alueen ja 

hankkeen välille sijoittuu puistoaluetta, joka on metsäistä ja toimii Natura-alueen 
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suojavyöhykkeenä. Arviossa todetaan, että kaava-alueen rakennusten korkeudet 

noudattelevat pääosin nykyisiä rakennuskorkeuksia ja katot ovat puuston latvuston 

tasolla. Näin ollen linnut osaavat väistää rakennuksia. Kaavassa velvoitetaan viivyttä-

mään ja puhdistamaan hulevedet siten, että luonnonsuojelualueiden luontoarvot eivät 

vaarannu. 

Natura-arviossa on todettu, että rakentamisesta voi aiheutua meluhäiriötä. Selvityk-

sen perusteella asemakaavamääräyksillä on rajoitettu rakentamisen aikaista haittaa 

1.4.-30.9. välisenä aikana. Arviossa todetaan, että kaavalla ei ole heikentäviä vaiku-

tuksia Natura-alueeseen kun määräykset rakennustöiden ajoittamisesta huomioi-

daan. 

5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettö-

myyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, 

sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) 

Opiskelutiloja ja toimintaa kehitetään ajanmukaiseksi.  

Konetekniikka 3 -rakennuksen pääosin toimistotiloja sisältävä kaakkoissiipi on 

esitetty purettavaksi ja tilalle on suunniteltu kolmikerroksinen uudisrakennus. Uudis-

siiven maantasokerrokseen on suunniteltu neuvotteluhuoneita ja tapahtumatiloja 

koko kampuksen yhteiseen käyttöön painottuen luonnollisesti sijoitettujen toimijoiden 

tarpeisiin ja käyttöön. Ensimmäisessä kerroksessa päätoimijoina ovat tutkinto-opetuk-

seen liittyvä yrittäjyyskoulutus (Aalto Ventures Program) ja opiskelijoiden yrittäjyys 

toiminnan fasilitointia (nk. Start-up-Sauna). Toisessa ja kolmannessa kerroksessa on 

Design Factoryn ja perinteisten tutkimusryhmien toimistotiloja. 

5.5 Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto 

Kaavamuutoksesta ei aiheudu kaupungille merkittäviä kustannuksia. Alueelle ei ole 

tarpeen rakentaa uutta katuverkostoa, kunnallistekniikkaa tai energiahuoltoa. Alue on 

jo nykyään kaukolämpöverkon osana. Kaupungin hallintaan siirtyy katu- ja puistoalu-

etta, joiden lunastamisesta sekä ylläpidosta aiheutuu kustannuksia. Kaupunki saa 

tontin arvonnoususta (käyttötarkoitus sallii 30% toimisto- ja palvelutiloja) maankäyttö-

sopimusmaksuja. 

Asemakaavan toteutus 

6.1 Rakentamisaikataulu 

Rakentaminen Konetekniikka 3 -rakennuksen osalta aloitetaan kaavan saatua lain-

voiman. 

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 

Kaavamuutosalueelle luodaan kulkuyhteys liito-oraville. Eko-1-yhteys edellyttää täy-

dennysistutuksia. 
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6.3 Toteutuksen seuranta 

Toteutusta korttelialueilla valvoo rakennusvalvontakeskus ja yleisillä alueilla kaupun-

kitekniikan keskus. 

Suunnittelun vaiheet 

7.1 Suunnittelua koskevat päätökset 

Tavoitteiden asettaminen Otaniemen keskuksen jatkokehittämiselle (kaupunginhalli-

tuksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto, 10.8.2020) 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan teesit ja jatkotoimenpiteitä ohjaavat linjaukset Ota-

niemen alueelle (kaupunkisuunnittelulautakunta, 25.9.2013) 

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma, (kau-

punki-suunnittelulautakunta 22.1.2014) 

Raide-Jokerin linjaus Espoon alueella (kaupunginhallitus, 10.2.2014) 

Otaniemen kokonaisuuteen liittyvät maankäytön ja liikennesuunnittelun tavoitteet, 

Otaniemen Kokokuva -raportti (kaupunkisuunnittelulautakunta 23.4.2014) 

Sopimukset 

 

Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimukset, jotka 

hoitaa tonttiyksikkö. 

7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtä-

villä MRA 30§:n mukaisesti 6.4.–8.5.2020. 

7.3 Suunnittelu  

Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä maanomistajien ja heidän suunnittelu-

konsulttiensa kanssa 

Aalto-yliopisto (ACRE) 

Playa Arkkitehdit Oy on laatinut kaava-alueen korttelisuunnitelman 

Sitowise Oy on laatinut pihakaavion ja liikennesuunnitelmat 

Ramboll Oy on laatinut hulevesisuunnitelman 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta 

ovat vastanneet 

Arkkitehti Virpi Leminen 

Maisema-arkkitehti Minna-Maija Sillanpää 

Liikennesuunnittelija Olli Koivula 
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7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  

 

- Asemakaavan muutoshakemus on saapunut 29.3.2018. 

- Kaupunkisuunnittelujohtaja on hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 23.3.2020. 

- Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

asetettiin nähtäville 1.4.2020. 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 6.4. – 

8.5.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty yhtään mielipidettä. 

- Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen MRA 

27 §:n mukaisesti nähtäville 18.2.2021. 

- Kuulutus asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta 3.3.2021. 

- Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 8.3.-7.4.2021. 
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