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Alue 441415
Kaitaan metrokeskus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksella on mahdollistetaan tehokas asuntorakentamisen alue
Kaitaan tulevan metroaseman välittömässä läheisyydessä, sijoittuen pääasiassa
Kaitaantien ja Iivisniementien väliselle alueelle sekä nykyisen ostoskeskuksen kort-
teliin.

Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla.

Kuva: alustava suunnittelualueen rajaus ilmakuvapohjalla © Espoo kaupunki 2013.

Asianumero   4561/10.02.03/2014
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LÄHTÖKOHDAT

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Kaitaantien eteläpuolella,
rajautuen eteläosassaan Iivisniemen olevaan raken-
teeseen Iivisniementiehen ja Iivisniemen aukioon.
Varsinaisen kaavanmuutoksen aluerajaus tarkentuu
suunnittelun edetessä.

Alueen nykytilanne
Kaava-alue on nykytilassa suureksi osaksi pohjois- ja
länsireunalla mäntypuuvaltaista sekametsää ja itäi-
sessä ja eteläisessä osassa rehevämpää sekamet-
sää, jossa on myös laaja-alainen liito-oravien elinym-
päristö sekä papanapuuhavaintoja.  Suunnittelualue
rajautuu pohjoisessa Hannusjärven pientaloaluee-
seen sekä metsään. Kaitaantie on luonteeltaan
maantiemäinen, eikä sen eteläreunalla ole ollenkaan
jatkuvaa kevyen liikenteen yhteyttä.

Metrosuurkorttelin eteläreunassa, Iivisniementien
pohjoispuolella on katualueeseen liittyvä maanpäälli-
nen asukaspysäköinti. Lännessä alue rajautuu Iivis-
niemenkatuun. Matala ostoskeskusrakennus rajautuu
Iivisniemen aukioon, joka on hieno esimerkki toteu-
tusaikakauden aukiosuunnittelusta. Ostoskeskuksen
pohjoispuolella on asiakas- ja asukaspysäköintialue.

Suunnittelualueella on liito-oravien elinympäristö sekä
Kaitaantien poikki kulkeva yhteystarve.

Maanomistus
Suunnittelualue, johon kuuluu puistoalue sekä korttelit
31003 ja 31004 ovat nykyisin pääasiassa yksityisessä
maanomistuksessa. Kaupunki omistaa katualueet
sekä pienen osan Kaitaantien eteläpuolisesta puisto-
alueesta.

Kaavoitustilanne
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Uudenmaan 2. vaihemaankuntakaavassa
(vahvistettu YM, 30.10.2014)

Kuva: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (lähde: Uudenmaan-
liiton karttapalvelu 1/2014 © Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan
liitto, © Maanmittauslaitos lupa nro 744/MYY/06).

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen
17.2.2010) alue on kokonaisuudessa keskustatoimin-
tojen ja lähipalveluiden aluetta (C), johon on lisäksi
osoitettu maanalainen raidejoukkoliikennevaraus
sekä asema. Alueen eteläisin reuna, joka liittyy Iivis-
niemen olevaan kaupunkirakenteeseen on merkitty
kaupunkikuvallisesti tärkeäksi alueeksi.

Alue on mukana parhaillaan valmistelussa olevassa
Kaitaa-iivisniemen osayleiskaavassa, jossa se on
esitetty kokonaisuudessaan keskustatoimintojen alu-
eeksi, kuten vahvassa Espoon eteläosien yleiskaa-
vassakin.

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (1/2014) © Espoon
kaupunki.

Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat:
Hannusjärvi (2), Iivisniemi sekä Iivisniemi muutos-
nimiset asemakaavat. Asemakaavassa suunnittelu-
alueella on puisto-, katu- sekä asukaspysäköinnin ja
asuin- ja liikerakentamisen korttelialueet.
(1. asemakaava lainvoimainen 27.5.1968). Kortteli
31003 on siinä osoitettu asukaspysäköinnin kortteli-
alueeksi ja 31004 pysäköinnille ja asuin- ja liikera-
kennuksille. Muilta osin asemakaavan muutosalue on
puisto- ja katualuetta.
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Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta (1/2014) © Espoo kaupunki.

Aloite ja perittävät maksut
Asemakaavan muutoksen aloittamisesta on sovittu
kaupungin ja  suunnittelualueen maanomistajat kes-
ken. Asemakaavan muutoksen hakijat maksavat kaa-
vanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §).

Sopimukset
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopi-
muksen (MRL 91b §) tai muun toteuttamissopimuk-
sen laatimista. Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa
tonttiyksikkö.

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN?

Tavoitteet
Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa
tehokas asuntorakentamisen alue Kaitaan metro-
aseman välittömässä läheisyydessä, sijoittuen pää-
asiassa Kaitaantien ja Iivisniementien väliselle alueel-
le sekä nykyisen ostoskeskuksen kortteliin.
Kaitaantien nykyistä ja melko leveää katualuetta ka-
vennetaan siten, että rakentamista voidaan toteuttaa
tehokkaammin ja joustavammin, myös metron raken-
tamisesta johtuva vaiheistus huomioiden. Kaava-
alueeseen kuuluu myös nykyinen ostoskeskuksen
kiinteistö ja pysäköintialue Iivisniementien ja Iivisnie-
menaukion välissä.

Asemakaava-alue sijoittuu osin kulttuurihistoriallisesti
arvokkaalle alueelle ja kaavoituksen tavoitteena on
osaltaan vahvistaa alueen ominaispiirteitä ja kunnioit-
taa paikan henkeä.

Uuden ja vanhan rakenteen rajapinnassa, uusi raken-
taminen mukautuu olemassa olevaan.
Iivisniemen 1960- ja 70-lukuinen kerrostaloalue on
luokiteltu Espoon eteläosan yleiskaavan yhteydessä
kaupunkikuvallisesti merkittäväksi alueeksi. Asema-
kaavoituksen yhteydessä tehdään rakennus- ja kult-

tuuriympäristön inventointi sekä laaditaan lähiympä-
ristösuunnitelma kaavaehdotuksen tueksi.  Tarkaste-
lualueena on koko Iivisniemen keskusta-alue, myös
asemakaavan muutosalueen ulkopuolinen osa. Muilta
osin rakentaminen muodostaa uuden ja omaleimai-
sen metrokaupungin kerrostuman alueen rakennus-
ja kulttuurihistoriaan.

Metrokorttelit toimivat alueen uutena sisäänkäyntinä
ja nivelkohtana kaupunkirakenteen liitoskohdassa.
Kaavoituksessa pyritään säilyttämään ja vahvista-
maan Iivisniemen alueen laadullisia ominaispiirteitä.
Uusi rakentaminen on laadukasta ja omaleimaista.
Määriteltävien pääyhteyksien varsille sekä metro-
aseman ja nykyisen ostoskeskuksen eteläpuolella
oleva kokoavan Iivisniemenaukion ympäristöön sijoi-
tetaan liike-, palvelu- ja työtiloja maantason kerrok-
sissa, tavoitteena luoda elävä ja mittakaavaltaan ih-
misläheinen paikallinen keskusta. Kaavaratkaisulla
varaudutaan joustavasti mm. yhteystarpeiden osalta
siihen, että tulevaisuudessa, osayleiskaavan valmis-
tuessa, keskustatoimintojen alue jatkuu myös Kai-
taantien pohjoispuolelle.



Kaitaan metrokeskus- asemakaavan muutos, alue 441415
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

s. 4 / 10

Alueen jalankulku- ja polkupyöräyhteyksiä kehitetään
monipuolisemmaksi. Kaitaantien molemmin puolin
sijoittuvat polkupyöräilyn pääreitti, Iivisniemenaukio
liitetään metroasemaan jalankulku- ja pyöräraitilla ja
metroaseman ja Kaitaan koulun välinen suoraa yh-
teystarvetta kehitetään. Alueen aukiosta ja raiteista ja
niihin liittyvistä puisto- ja virkistysalueista tehdään
monipuolinen ja kaupunkitilojen verkosto.

Kaavaehdotuksen tueksi laaditaan lähiympäristö-
suunnitelma, jossa tarkastelualueena on koko Iivis-
niemen keskusta-alue.

Alueen pysäköinti esitettään toteutettavaksi kokonai-
suudessaan laitospysäköintinä, jonka sijainti ja toteu-
tustapa tarkentuu kaavoituksen edetessä. Pihakansi-
en alaisen pysäköinnin lisäksi jatkossa tutkitaan
erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa kustannustehokkaita ja
alueellisia ja osin yhteiskäyttöisiä pysäköintiratkaisui-
ta.

Liito-oraville säilytetään Kaitaantien ylittävä yhteys ja
selvityksen mukaisen ydinalueen elinpiirirajaus. Liito-
oravien elinympäristöä ja rakennettavia korttelialueita
tutkitaan kokonaisuutena siten että  aluetta voitaisiin
soveltuvilla tavoilla hyödyntää mahdollisesti  osana
asukkaiden lähivirkistystä. Alue muodostuu metro-
aseman sisäänkäynnin ympäristön lisäksi rakennetta-
van uuden alueen toiseksi rajaksi.

Kaavanmuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saa-
vutettavuuden alueella valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukai-
sesti.

Asemakaavoituksesta ei ole järjestetty erillistä viran-
omaisneuvottelua, koska alue on osa parhaillaan
vireillä olevaa Kaitaa-iivisniemi-osayleiskaavoitusta.
Kaupunginmuseon kantana on, että Iivisniemen alu-
een rakennukset ja rakennettu ympäristö tulee inven-
toida asemakaavoituksen yhteydessä.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi
10.6.2015 asemakaavan muutoksen tavoitteiksi:

1. Toiminnalliset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet

Tavoitteena on luoda tiivis, asumispainotteinen koko-
naisuus metroaseman välittömään läheisyyteen siten,
että keskeisille paikoille katutasoon kaavoitetaan
myös kaupallisia palveluita ja työtiloja. Alueelle osoi-
tetaan tehokasta, keskustamaista rakentamista, ra-
kentamisen painopisteen olleessa Kaitaantien ja Ii-
visniementien välisellä alueella.

Kaavoituksessa huomioidaan alueen liittyminen ole-
massa olevaan ja kulttuurihistoriallisia arvoja omaa-
vaan Iivisniemen alueeseen. Kaavoituksessa huomi-
oidaan myös riittävän joustavat mahdollisuudet
keskusta-alueen laajentamiseksi tulevaisuudessa
myös Kaitaantien pohjoispuolelle.

Kaitaantien nykyistä katualuetta tiivistetään siten että
tuleva keskustarakentaminen voidaan toteuttaa te-
hokkaasti myös mm. metroaseman rakentamisesta
johtuva vaiheistus huomioiden.

Alueen pysäköinti toteutetaan kokonaisuudessaan
keskitettynä pysäköintinä, jonka sijainti ja toteutusta-
pa tarkentuu kaavoituksen edetessä.

2. Kaupunkikuvalliset ja jalankulku- ja polkupyöräily-
ympäristön kehittämisen tavoitteet

Uudet metrokorttelit toimivat alueen uutena sisään-
käyntinä ja nivelkohtana kaupunkirakenteen liitoskoh-
dassa. Kaavoituksessa pyritään säilyttämään ja vah-
vistamaan Iivisniemen alueen laadullisia
ominaispiirteitä. Uusi rakentaminen on laadukasta ja
omaleimaista.

Alueen jalankulku- ja polkupyöräilyyhteyksiä kehite-
tään. Kaitaantielle sijoittuu polkupyöräilyn pääreitti.
Suunnittelualueen aukiosta ja raiteista  tehdään mo-
nipuolisia, liittyen olemassa olevaan kaupunkiraken-
teeseen. Nykyinen Iivisniemenaukio liitetään metro-
asemaan jalankulku- ja polkupyöräraitilla ja
metroaseman ja Kaitaan koulun välistä  yhteystarvet-
ta kehitetään.

Jalankulun, polkupyöreittien ja aukiotilojen suunnitte-
lussa korostetaan turvallisuutta ja laadukkuutta sekä
metroaseman hyvää saavutettavuutta. Alueelle osoi-
tetaan riittävästi polkupyöräpaikkoja.

3. Luontoarvojen tavoitteet

Liito-oraville säilytetään Kaitaantien ylittävä yhteys
tukemaan etelä-pohjoissuuntaista yhteystarvetta.
Liito-oravan ydinalueen elinpiiristä säilytetään. Met-
sää voidaan hyödyntää osana alueen lähivirkistystä.

Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat
Asemakaavoitettava alue sijaitsee vireillä olevan Kai-
taa-iivisniemi-osayleiskaavan sisällä.

Suunnitelman kuvaus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä on
liitteenä kolme alustavan maankäyttöratkaisua, joissa
kokonaisrakennusoikeus asumisen osalta vaihtelee n.
50 000 - 57 000 k-m2:n välillä.

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa.
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Suunnittelun toteuttaminen
Asemakaavanmuutoksesta laaditaan viitesuunnitel-
ma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaavaehdo-
tusvaiheessa suunnitelma sisältää korttelisuunnitel-
ma- ja lähiympäristösuunnitelma tasoiset
arkkitehtisuunnitelman sekä liikenne-, melu- ja hule-
vesien hallintaselvityksen sekä rakennusinventoinnin.
Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaihees-
sa.
Lisäksi Kaitaantien puuttuva yleissuunnitelman tarkis-
tus aloitetaan kaava-alueen osalta kaavoituksen
alussa.

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 korttelien
31003 ja 31004 sekä edelliseen liittyvän puistoalueen
välitöän lähiympäristö. Vaikutusarvioinnissa hyödyn-
netään aikaisempia alueen kaavoituksen yhteydessä
tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisäselvityk-
siä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin mene-
telmin. Olemassa olevia selvityksiä ovat mm.:

Vaikutusten arviointia tullaan esittämään asemakaa-
van muutoksen selostuksessa.

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
viranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteis-
työ järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin
neuvotteluin.

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.  Osallisilla on mahdollisuus esittää Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY)
neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman
riittävyydestä ennen kuin asemakaavaehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville.

Mielipiteet (MRA 30 §)
Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 17.8.2015-
15.9.2015. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää
15.9.2015 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupun-
gin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai
sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi.  Kirjaamon
käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse.
Kaavan nimi ja aluenumero (Kaitaan metrokeskus,
441415) on mainittava.
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään Kai-
taan koululla  (Iivisniementie 1) torstaina 27.8.2015
kello 17.30. Suunnittelijat ovat paikalla kello 16.30
alkaen.

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §)
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja
selvitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena
on, että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakun-
nassa syksyllä 2015.  Kaavaehdotus on tämän jäl-
keen julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä
on mahdollisuus jättää muistutus. Muistutus tulee
toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa mai-
nitulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvai-
heessa pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisil-
ta.
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Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §)
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin kannanotto
muistutuksiin kunkin muistutuksen ensimmäiselle
osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle.  Jos kaa-
vaehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, se ase-
tetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). Lautakunnan
puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhalli-
tuksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymisestä
päättää kaupunginvaltuusto.  Valtuuston hyväksy-
mispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin
hallinto-oikeuteen.

Tiedottaminen
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa.
Lisäksi kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomista-
jille sekä asukasyhdistykselle lähetetään kirje.  Kaa-
van hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin
ilmoituslehdissä ja kirjeitse niille muistuttajille, jotka
ovat osoitteensa ilmoittaneet.
Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus (käyntiosoite:

Kirkkojärventie 6 B, 4. kerros, Espoon keskus). Eri
kaavavaiheissa aineistoa on esillä myös Suuralueen
yhteispalvelupisteessä (Kauppakeskus Lippulaiva,
Espoonlahdenkatu 4) ja kaupungin verkkosivuilla:
www.espoo.fi/kaavoitus

Lisätietoja
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan:
Patrik Otranen (kaavoitusarkkitehti), p. 043 8250 799
Mikla Koivunen (maisemasuunnittelu), p. 046 877
3669.
Juhani Lehikoinen (liikennesuunnittelu), p. 046 877
2502
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lyhenteet:
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

Torsti Hokkanen

Päiväys ja allekirjoitus

Espoossa, 10.8.2015

_______________________________________
Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
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KUVIA SUUNNITELMASTA
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat:

- Kaitaan keskustan ja lähiympäristön viitesuunnitelma (Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, 2015)
o Suunnitelma ve 1, ”kukkulat” (ote osayleiskaavan maankäyttöluonnoksen keskeisestä alueesta)
o Suunnitelma ve 2, ”saarekkeet” (ote osayleiskaavan maankäyttöluonnoksen keskeisestä alu-

eesta)
- Kaitaa, maankäyttöselvitys (Espoon seurakuntayhtymä, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, 2015)

o ve 3

Viistoilmakuva asemakaavan muutosalueesta © Länsimetro Oy 2013.

Asemakaavanmuutosalueen alustava rajaus.
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Havainnekuva: ve 1 ”kukkulat”, ote Kaitaa-Iivisniemi- osayleiskaavan havainnekuvasta (Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, 2015)

Havainnekuva: ve 2 ”saarekkeet”, ote Kaitaa-Iivisniemi- osayleiskaavan havainnekuvasta (Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, 2015)
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Näkymäkuva: ve 1 ”kukkulat”, ote Kaitaa-Iivisniemi- osayleiskaavan havainnekuvasta (Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, 2015)

Näkymäkuva: ve 2 ”saarekkeet”, ote Kaitaa-Iivisniemi- osayleiskaavan havainnekuvasta (Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, 2015)
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Havainnekuva: ve 3  (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen  Oy, 2015)

Havainnekuva: ve 3  (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen  Oy, 2015)


