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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Keilaranta 

Asemakaavan muutos 

Keilaniemeen suunnitellaan toimistoja, hotelli, kongressikeskus ja asuntoja. Muutos 

on osa Keilaniemen kehittymistä kansainväliseksi yritys-, tutkimus- ja innovaatioalu-

eeksi. Alue sijaitsee Keilaniemessä osoitteissa Keilaranta 3, 5 ja 7 sekä näiden etelä-

puolisilla katu-, puisto- ja vesialueilla. Asemakaavan muutoksella myös parannetaan 

rantaraittia sekä kehitetään rantaa toiminnallisesti ja ekologisesti monipuolisemmaksi 

julkiseksi alueeksi.  

 

Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 

Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla.  
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Keilaniemessä osoitteissa Keilaranta 3, 5 ja 7 ja käsittää 

myös näiden eteläpuolista katu-, puisto- ja vesialuetta.  

Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

 

Alueen nykytilanne 

Suunnittelualue on osa rakennettua Keilaniemen työpaikka-aluetta. Keilaniemen met-

roasema sijaitsee suunnittelualueen vieressä.  

Suunnittelualue käsittää tontit 49-10-32-2, 49-10-32-3, 49-10-32-4 ja näiden etelä-

puolista puisto- ja vesialuetta. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 5 ha. 

Suunnittelualue on voimassa olevassa asemakaavassa liike- ja konttorirakennusten 

korttelialuetta, katu-, puisto- ja vesialuetta. 

Suunnittelualueella sijaitsee kolme vuonna 2001 valmistunutta toimistorakennusta, 

joiden kerrosala on yhteensä noin 17 000 k-m2. Keilaranta 5:n toimistorakennuksessa 

toimii myös 3-ryhmäinen päiväkoti. Keilarannan tonteille on ajoyhteys Keilaranta-ka-

dulta. Rantaan on ajoyhteys Valovirta-kadulta. 

Vesialueella sijaitsee työmaatie, joka kulkee rakenteilla olevaan kortteliin 10030. Ran-

taraitti kulkee tämän pohjoispuolella, ja yhteys on työmaan vuoksi tällä hetkellä 

poikki. 

 

Maanomistus 

Tontin 49-10-32-2 omistaa Kiinteistö Oy Keilaranta 3. Tontit 49-10-32-3 ja 49-10-32-4 

omistaa Kiinteistö Oy Espoon Keilaranta 5-7. Espoon kaupunki omistaa vesi-, katu- ja 

puistoalueet. 

 

Kaavoitustilanne 

Uusimaa 2050 -maakuntakaavassa Keilaniemi on osoitettu pääkaupunkiseudun ydin-

vyöhykkeeksi. Alueen läpi kulkee seudullisesti merkittävä tie (Kehä I) ja metro. 
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Kuva: Ote Uusimaa 2050 -kaavasta. 

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 17.2.2010) suunnittelualue on osoi-

tettu pääosin kehitettäväksi työpaikka-alueeksi (TP). Suunnittelualueen eteläosaan 

on osoitettu uutta satama-aluetta (LS) ja vesialuetta. Alueelle on osoitettu sijainnil-

taan ohjeellinen ja yhteydeltään sitova virkistysyhteys. Työpaikkarakentamisen tulee 

olla ympäristövaikutuksiltaan liike-, toimisto- ja näihin verrattavia tiloja. Yleiskaava 

osoittaa kunkin alueen pääkäyttötarkoituksen. Pääkäyttötarkoituksen ohella alueella 

sallitaan myös muuta maankäyttöä, mikäli se ei aiheuta haittaa alueen pääkäyttötar-

koitukselle. 

 

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
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Keilaniemen tulevaa maankäyttöä on tutkittu myös selvityksessä ”Otaniemi-Keila-

niemi kaavarunko”. Selvityksessä on todettu, että Keilaniemen alueelle on mahdol-

lista muodostaa sekoittunutta kaupunkirakennetta tuomalla alueelle asumista. Koh-

tuullinen asumisen lisääminen ei uhkaa alueen työpaikkakehitystä. Asumista tukevat 

palvelut sijoittuvat pääosin Keilaniemen metroaseman ja Raide-Jokerin päätepysäkin 

tuntumaan. Myös Kuusisaarentien pohjoispuolelle on mahdollisesti tulossa päivittäis-

tavaramyymälä ja muita palveluita.  

Kaavarungossa suunnittelualueelle on osoitettu sekoittunutta työpaikkojen ja asumi-

sen aluetta. Alueen halki on osoitettu kapea virkistysalue ja -yhteys. Suunnittelualu-

een eteläosaan on osoitettu mahdollisuus meritäytölle ja meritäytön rantaan on osoi-

tettu uusi rantaraitin yhteys.  

 

Kuva: Ote Otaniemi-Keilaniemi kaavarungosta.  

 

Alue on asemakaavoitettu. Pääosalla suunnittelualuetta on voimassa Keilaniemen 

asemakaava (lainvoimainen 10.7.1972). Osalla katu- ja vesialueesta on voimassa 

Keilaniemen (lainvoimainen 4.6.2008), Keilaniemenrannan (lainvoimainen 17.3.2021) 

ja Valokeilan asemakaavan muutokset (lainvoimainen 19.8.2020). Suunnittelualue on 

voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu liike- ja konttorirakennusten korttelialu-

eeksi, puisto-, katu- ja vesialueeksi. Korttelialueiden rakennusoikeus on yhteensä 

20 000 k-m2.  
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Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa Keilaniemen kalliopysäköintilaitoksen 

maanalainen asemakaava (lainvoimainen 17.2.2021). Maanalainen asemakaava 

mahdollistaa yleisen kalliopysäköintilaitoksen ja väestönsuojan rakentamisen sekä 

sieltä maanpintaan johtavat ajo-, kulku- ja kuiluyhteydet. 

 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta.  

 

Aloite ja perittävät maksut 

AB Invest AS on 22.4.2022 hakenut asemakaavan muutosta perustuen Espoon kau-

punginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston suunnitteluvaraukseen. 

Tontin 49-10-32-2 omistaja Kiinteistö Oy Keilaranta 3 on 2.5.2022 hakenut asema-

kaavan muutosta.  

Tonttien 49-10-32-3 ja 49-10-32-4 omistaja Kiinteistö Oy Espoon Keilaranta 5-7 on 

6.5.2022 hakenut asemakaavan muutosta. 

Hakijat maksavat kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

 

Sopimukset 

Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL 91 b §) tai muu toteuttamissopi-

mus. Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa tonttiyksikkö. 
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Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Keilaniemeen toimistoja, ho-

telli, kongressikeskus ja asuntoja sekä vehreä julkinen rantavyöhyke. Jalankulkuun ja 

pyöräilyyn kiinnitetään erityistä huomiota sekä rannan toiminnallisuutta ja kaupunki-

kuvallista ilmettä kehitetään. Erityistä huomiota kiinnitetään uuden rakentamisen vai-

kutuksiin kaukomaisemaan sekä maantason mittakaavaan ja viihtyisyyteen. Pysä-

köintipaikat sijoitetaan pääosin Keilaniemen kalliopysäköintilaitokseen. Uudella ra-

kentamisella vahvistetaan Keilaniemen alueen palvelurakennetta. 

Toteutuessaan kaavanmuutos vahvistaa Keilaniemeä merkittävänä työpaikka-alu-

eena ja samalla lisää asuntotonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alueella valtakun-

nallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja 

liikenteen sopimuksen (MAL) mukaisesti. Toteutuessaan kaavanmuutos turvaa myös 

lähivirkistystä ja edistää alueen ilmastonkestävyyttä.  

Suunnittelussa huomioidaan hankkeita koskevat valmistelukehotukset ja Keilaniemen 

alueen kehittämistä koskevat tavoitteet ja teesit, jotka on hyväksytty 16.4.2018 kau-

punginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa. 

 

Kaavaan liittyvät päätökset 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto myönsi 14.10.2019 suunnittelu-

varauksen AB Invest AS:lle Keilaniemestä pääosin meritäyttöalueelle hotelli- ja kong-

ressikeskushankkeen sekä toimistorakennushankkeen kehittämistä ja suunnittelua 

varten. Suunnitteluvarausta jatkettiin 28.3.2022. Varauksensaajan tulee yhteistyössä 

kaupungin kanssa kehittää alueen suunnitelmia alueelle laadittavaa asemakaavan-

muutosta silmällä pitäen ottaen huomioon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailu-

kykyjaoston 16.4.2018 § 59 päättämät tavoitteet ja teesit mm. rantaraitin osalta sekä 

11.2.2019 § 13 päättämät tavoitteet yleisen kalliopysäköintilaitoksen kehittämiseksi ja 

suunnittelemiseksi Keilaniemeen. 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 29.11.2021 kehottaa kau-

punkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään viipy-

mättä toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset Keilaniemessä sijaitsevan Skanska 

CDF Oy:n omistaman osoitteessa Keilaranta 3 sijaitsevan kiinteistön kehittämiselle 

yhtiön esittämät tavoitteet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Lisäksi kaupungin-

hallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti, että kiinteistöjen kehittämisessä tu-

lee ottaa huomioon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 16.4.2018 

hyväksymät Keilaniemen kehittämisen tavoitteet ja teesit sekä päätöksen selostus-

osassa esitetyt periaatteet. Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyja-

osto kehotti kiinteistöjen kehittämisessä selvittämään myös purkavan 
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täydennysrakentamisen mahdollisuudet kiertotalouden ja kestävän kehityksen näkö-

kulmat huomioiden alueen keskeisen sijainnin vuoksi. 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 29.11.2021 kehottaa kau-

punkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään viipy-

mättä toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset Keilaniemessä sijaitsevien eQ Varain-

hoito Oy:n hallinnoiman Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöjen omistamien osoit-

teissa Keilaranta 5 ja 7 sijaitsevien kiinteistöjen kehittämiselle yhtiön esittämät tavoit-

teet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeino- ja 

kilpailukykyjaosto päätti, että kiinteistöjen kehittämisessä tulee ottaa huomioon kau-

punginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 16.4.2018 hyväksymät Keilanie-

men kehittämisen tavoitteet ja teesit sekä päätöksen selostusosassa esitetyt periaat-

teet. Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kehotti kiinteistöjen 

kehittämisessä selvittämään myös purkavan täydennysrakentamisen mahdollisuudet 

kiertotalouden ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden alueen keskeisen si-

jainnin vuoksi. 

Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 16.4.2018 hyväksyä Keila-

niemen alueelle, johon sisältyvät myös Otaniemen eteläosan korttelit, alueen kehittä-

mistä koskevat seuraavat tavoitteet ja teesit. Yleisenä tavoitteena on Keilaniemen 

alueen kehittyminen kansainvälisesti ja kansallisesti merkittäväksi, eläväksi ja viih-

tyisäksi yritysten, tutkimuksen ja monipuolisen innovaatiotoiminnan kasvualustaksi, 

joka elää tiiviissä vuorovaikutuksessa Aalto-yliopiston kanssa ja jossa asutaan ja ele-

tään, ja jonka erityispiirteinä ovat erinomaiset paikalliset ja kansainväliset joukkolii-

kenneyhteydet sekä alati vilkas rantaraitti.  

Tämän jatkuvan kehittämisprosessin tueksi ja ohjeeksi seuraavassa on tiivistetty Kei-

laniemen alueen kehittämisen tavoitteet kahdeksitoista teesiksi: 

Teesi 1 

Keilaniemen aluetta kehitetään monipuolisena kansainvälisenä yritys-, tutkimus- ja 

innovaatioalueena, joka elää ja kehittyy tiiviissä vuorovaikutuksessa Aalto-yliopiston 

kanssa. 

Teesi 2 

Keilaniemen alueesta kehitetään monipuolinen kaupunginosa, joka toimii kestävän 

kehityksen referenssialueena siten, että toiminnot ja käyttäjäryhmät sekoittuvat ja toi-

mivat tehokkaassa vuorovaikutuksessa. Tätä edistetään kytkemällä tiloja toisiinsa. 

Kaiken toteuttamisessa otetaan huomioon eri vuodenajat. 

Teesi 3 

Keilaniemen alueelle toteutetaan monipuoliset seudulliset, valtakunnantasoiset ja 

kansainväliset joukkoliikenneyhteydet. Tallinna-tunnelin jatkosuunnittelussa 
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varaudutaan Keilaniemen kautta kulkevaan vaihtoehtoon, joka nopeuttaisi olennai-

sesti myös Helsinki-Vantaan lentokenttäyhteyttä. Henkilöautoliikenteen tarpeet ote-

taan huomioon. Myös tiederaitiotieyhteyteen varaudutaan. 

Teesi 4 

Keilaniemen alueelle toteutetaan vetovoimaisia ja monipuolisia asuntoja merelliseen 

ja virikkeelliseen ympäristöön. 

Teesi 5 

Keilaniemen alueelle luodaan edellytykset monipuolisten palvelujen kehittymiselle. 

Merkittävämmät kaupalliset sekä hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut löytyvät Tapiolasta. 

Teesi 6 

Keilaniemen alueen rantavyöhykettä kehitetään aktiiviseksi ja kaikkina vuodenaikoina 

eläväksi rantaraitiksi, jossa on tarjolla monipuoliset palvelut. 

Otaniemen ja Keilaniemen rannassa kulkeva rantaraitti yhdistetään kulkemaan Lehti-

saaren sillan ali ja tavoitellaan rantaraitin kulkemista rannassa myös Keilaniemen kär-

jessä. 

Teesi 7 

Keilaniemen metroaseman ja Raide-Jokerin päätepysäkin ja Kivimiehenrannan pysä-

kin ympäristöt toteutetaan leimallisesti elävänä ja eri vuodenajat huomioon ottavana 

kaupunkina, jota dominoivat kadulle aukeavat palvelut ja viihtyisät ulkotilat jalankulki-

joille ja pyöräilijöille. Myös esteettömyys tulee alueella ottaa huomioon. 

Teesi 8 

Keilaniemen tunnelin päälle tuleva puisto liittää Tapiolan Itärannan alueen luontevasti 

Keilaniemeen. 

Teesi 9 

Keilaniemi-Otaniemi alueella korostetaan kävelyn ja pyöräilyn kattavia yhteyksiä. 

Raide-Jokerin päätepysäkiltä ja Keilaniemen metroasemalta toteutetaan korkeatasoi-

set ja selkeät kevyen liikenteen reitit Karhusaarentien ali Otaniemeen ja edelleen 

Otaniemen keskustaan. 

Teesi 10 

Keilarannanpuiston edustalle toteutetaan luontevan laajuinen ja Keilaniemen koko-

naishahmoa rikastuttava meritäyttöalue, johon suunnitellaan monipuolisia toimintoja 

ja myös asumista sekä kehitetään elävää rantaraittia, joka yhdessä entisen Fortumin 

kiinteistön uusien ratkaisujen ja Ilmarisen/Hartelan hankkeen sekä uusien rakenta-

mishankkeiden kanssa muodostaa Keilaniemeen ympäri vuoden aktiivisen sekä 
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palveluja ja merellistä kaupunkiluontoa ja luontoarvoja korostavan rantavyöhykkeen. 

Meritäyttöalueen laajuudesta on tarpeen laatia useita vaihtoehtoisia suunnitelmia. 

Teesi 11 

Karhusaarentiestä Otaniemen ja Keilaniemen välissä rakennetaan kaupunkimainen 

tiivis ja vihreä katu, joka yhdistää Otaniemen ja Keilaniemen alueita. 

Teesi 12 

Entiselle raja- ja merivartiokoulun tontille, vanhalle GTK:n tontille, Betonimiehenkuja 

2-5:n tontille sekä Kivimiehenrannan alueelle toteutetaan tiivistä ja kaupunkimaista 

asumista, jossa alimmissa kerroksissa on tiloja palveluille ja startup-yritystoiminnalle. 

Korttelirakenteen tulee olla avoin niin, että se liittää Keilaniemen ja Otaniemen alueet 

luontevasti toisiinsa. Kivimiehenrannasta toteutetaan aktiivinen osa julkista rantarait-

tia. Kivimiehenrannan Raide-Jokerin pysäkin ympäristöstä rakennetaan mielenkiintoi-

nen sisääntulo Otaniemeen. 

Keilaniemen alueen kehityshankkeet 

Keilaniemessä on vireillä useita kehityshankkeita. Yhteenvetokuva alueen hankkeista 

on osallistumis- ja arviointisuunnitelman sivulla 21.  

Keilaniemen ilmastonkestävä rantavisio 

Keilaniemen rannoille on laadittu Keilaniemen ilmastonkestävä rantavisio vuonna 

2020. Vision mukaisesti alueelle luodaan uusi julkinen rantapuisto, joka tarjoaa sekä 

virkistysmahdollisuuksia että ekosysteemipalveluita.   

 

Suunnitelman kuvaus 

Alustavan suunnitelman mukaan suunnittelualueelle rakennetaan toimistoja, hotelli, 

kongressikeskus ja asuntoja. Alustavan suunnitelman uudisrakentamisen kerrosala 

on yhteensä noin 96 000 k-m². Tarvittavat uudet pysäköintipaikat sijoitetaan tulevaan 

Keilaniemen kalliopysäköintilaitokseen. Ranta-alue toteutetaan yleisenä ja korkealaa-

tuisena virkistysympäristönä. 

Osoitteeseen Keilaranta 3 on suunniteltu korkeaa toimistorakennusta olemassa ole-

van viisikerroksisen toimistorakennuksen viereen. Uudisrakennuksen kerrosluku on 

alustavasti kaksikymmentä ja kerrosala on noin 23 000 k-m². Uudisosan rakennustöi-

den yhteydessä olemassa oleva rakennus kunnostetaan vastaamaan nykypäivän työ-

ympäristövaatimuksia.  

Osoitteeseen Keilaranta 5 on suunniteltu kahta korkeaa asuinrakennusta, joiden ker-

rosluvut ovat alustavasti seitsemäntoista ja kaksikymmentäneljä. Asuntojen kerrosala 

on yhteensä noin 19 000 k-m². Osoitteeseen Keilaranta 7 on suunniteltu korkeaa 
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toimistorakennusta olemassa olevien toimistorakennusten väliin. Uudisrakennuksen 

kerrosluku on alustavasti viisitoista ja kerrosala on noin 10 000 k-m². 

Keilarannan ja Valovirran eteläpuolelle pääosin meritäyttöalueelle on kaupunginhalli-

tuksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston suunnitteluvaraukseen perustuen suunniteltu 

hotellitornia, kongressikeskusta ja toimistorakennusta. Hotellitornin kerrosluku on 

alustavasti kolmekymmentäneljä ja kerrosala on noin 29 000 k-m². Hotelliin on suun-

niteltu noin 500 huonetta. Hotellitorniin sijoitetaan myös yleinen näköalatasanne. Ho-

tellin länsipuolelle suunnitellun toimistorakennuksen kerrosluku on alustavasti kah-

deksan ja kerrosala on noin 15 000 k-m². 

Korkeaa rakentamista on alustavasti käsitelty Espoon kaupungin laajennetussa kau-

punkikuvatoimikunnassa. Toimikunta kiinnitti erityistä huomiota alueen eri mittakaa-

vojen kaupunkikuvalliseen yhteensovittamiseen sekä pienilmaston ja tuulisuuden hal-

lintaan. 

Asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan suunnitte-

lun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat suunnittelualue ja sen ympäristö. Korkean rakentamisen mai-

semallinen vaikutus ulottuu laajalle alueelle. 

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutok-

sen  merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskuntara-

kenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, 

luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. 

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa 

tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. Ole-

massa olevia selvityksiä lähialueille ovat:  

- Keilaniemen meritäyttöjen virtaus- ja vedenlaatuselvitys, Sitowise Oy, 2022 

- Keilaniemen meritäyttöhankkeiden kalatalousselvitys, Sitowise Oy, 2022 

- Espoon korkean rakentamisen periaatteet, Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy, 

2012. 

Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 
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Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Osalliset 

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallinta-

oikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 

lisäksi viranomaiset. 

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 

Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi-

sella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys osallisten 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vai-

kutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 

tavat. 

Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §) 

Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluai-

neistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukä-

teen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto  on nähtävillä 

22.8.2022 – 20.9.2022. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 20.9.2022 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 

PL 1,  

02070 ESPOON KAUPUNKI 

tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 

Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Keilaranta, 220836). 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 

muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-

punkisuunnittelulautakunnassa kevätkaudella 2023. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 

nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. 

Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
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kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-

tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lau-

sunnot viranomaisilta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistu-

tukset ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen kaupungin vastineet lähetetään kunkin muistu-

tuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotuk-

seen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 

Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa 

lausunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 

ilman lautakunnan käsittelyä. 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Kaavan hyväksymisestä päättää valtuusto. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Tiedotamme kaavan nähtävilläoloista kaupungin verkkosivustolla kaavakuulutuksissa 

sekä kaavan omalla verkkosivulla. Näin löydät kaavan verkkosivun espoo.fi -verkkosi-

vustolta: kirjoita kaavan aluenumero hakukenttään (”Hae sivustolta”). 

Mahdollisista asukastilaisuuksista ilmoitamme kaupungin verkkosivustolla kaupunki-

suunnittelun tapahtumissa sekä kaavan omalla verkkosivulla.  

Kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa, kuulutetaan 

kaavan vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä 

nähtävilläolon aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta. Lisäksi tiedo-

tamme niistä kirjeitse kaava-alueen ja sen lähinaapuruston maanomistajille (isännöit-

sijöiden kautta) sekä sähköpostitse alueen asukasyhdistyksille.  

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotamme kaupungin verkkosivuilla kaavakuulutuk-

sissa sekä kaavan verkkosivulla. Lisäksi tiedotamme henkilökohtaisesti niille, jotka 

ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet 

osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §).  

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolla, kaavan omalla sivulla. Ai-

neistoon voi tutustua myös kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 

2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

Asemakaavoituksen kulkua ja osallistumismahdollisuuksia eri vaiheissa kuvataan tar-

kemmin verkkosivullamme Asemakaavoitus vaihe vaiheelta. 

https://www.espoo.fi/fi/haku?q=Kuulutus&type=article&topics=Kaupunkisuunnittelu
http://www.espoo.fi/
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/asemakaavoitus-vaihe-vaiheelta
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Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Matias Kallio, puh. 043 825 4590 

Matias.L.Kallio@espoo.fi 

Jenny Asanti, maisemasuunnittelu, puh. 040 636 5495 

Olli Koivula, liikennesuunnittelu, puh. 046 877 3003 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi.  

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 8.8.2022  

Torsti Hokkanen 

 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 

 

  



 

  14 (21) 
   
   
   
   
   

 

Kuvia valmisteluaineistosta 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat selvitykset ja suunnitelmat: 

- Keilaniemen meritäyttöjen virtaus- ja vedenlaatuselvitys, Sitowise Oy, 2022 

- Keilaniemen meritäyttöhankkeiden kalatalousselvitys, Sitowise Oy, 2022 

- Keilaniemen ilmastonkestävä rantavisio, Nomaji maisema-arkkitehdit Oy, 2020. 

 

Suunnitelmaa havainnollistavia kuvia. 

 

Kuva: Asemapiirros, jossa suunnitellut toimistorakennukset ovat oranssilla värillä, ho-

telli ja kongressikeskus ovat tummanharmaalla värillä ja asuinkerrostalot ovat ruske-

alla värillä. Arkkitehtitoimisto ALA Oy ja Nomaji maisema-arkkitehdit Oy.  
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Kuva: Ilmakuva koilliseen. L Arkkitehdit Oy. 

 

 

Kuva: Ilmakuva etelään. L Arkkitehdit Oy. 
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Kuva: Näkymä mereltä länteen. L Arkkitehdit Oy.  

 

 

Kuva: Näkymä mereltä luoteeseen. L Arkkitehdit Oy.  
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Kuva: Näkymä Keilalahdelta pohjoiseen. L Arkkitehdit Oy. 

 

 

Kuva: Näkymä Keilaranta-kadulta etelään. L Arkkitehdit Oy. 
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Kuva: Näkymä Valovirralta länteen. L Arkkitehdit Oy. 

 

 

Kuva: Näkymä Valovirralta itään. L Arkkitehdit Oy. 
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Kuva: Näkymä Valovirralta lounaaseen. Snøhetta ja Arkkitehdit Davidsson Tarkela 

Oy. 

 

 

Kuva: Ilmakuva luoteeseen. Snøhetta ja Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy. 
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Kuva: Näkymä Länsiväylältä Keilalahdelle. L Arkkitehdit Oy. 

 

 

Kuva: Näkymä Länsiväylältä Otsolahdelle. L Arkkitehdit Oy. 
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Kuva: Näkymä Kuusisaarentieltä. L Arkkitehdit Oy. 

 

 

Kuva: Keilaniemen alueen kehityshankkeet. 


