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1 TIIVISTELMÄ  

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuntorakentamisen lisääminen 
teekkarikylään Servinniemeen ja Otarantaan.  
 
Samalla selvitetään alueen rakennusten ja Kappelipuiston suojelu. Otarannas-
sa vahvistetaan nykyisiä virkistys- ja palvelutoimintoja; suunnitellaan uutta vesi-
liikuntakeskusta, kahvilaa tai muuta palvelua sen yhteyteen sekä nykyistä laa-
jempaa pienvenesatamaa. Otarannassa selvitetään myös kelluvien asuintalo-
jen sijoittamista alueelle. 

1.3 Suunnittelun vaiheet 

- Alueen suunnittelusta järjestettiin kutsukilpailu 2.4.2007 -15.9.07. Kilpailu rat-
kaistiin 15.9.2007. 
 
- Varsinainen kaavan viitesuunnitelman teko käynnistyi  22.10.2009. Suunnitte-
lu jatkui koko kevään 2010. Suunnittelukokouksia pidettiin yhteensä kahdeksan 
kappaletta. Suunnittelun kuluessa kuultiin mm Otaniemen Venekehon, Otanie-
men Vesiliikuntakeskuksen ja Aalto Yliopiston ylioppilaskunnan edustajia. En-
simmäisen viitesuunnitelman suunnitteluvaiheen päätteeksi suunnitelmaa es-
teltiin kesäkuussa 2010 Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Viitesuunni-
telman jatkosuunnittelu käynnistyi 5.9.2010. 
 
- lautakunnan tavoitteet 
 

2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Suunnittelutilanne  

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat toimiva 
aluerakenne, eheyttävä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, kulttuuri- ja 
luonnonperintö, virkistyskäyttö sekä Helsingin seudun erityiskysymykset.  
Suunnittelualueella: 
 
- Huomioidaan rakennuskulttuurihistoriallinen aluekokonaisuus sekä turva-

taan alueen säilyminen elävänä osana kehittyvää kampusaluetta 
 
Alueidenkäytöllä edistetään valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön luonteen säilymistä. Suunnittelussa on otettu huomioon 
Museoviraston laatima rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi. 
 
Suunnittelualue sijaitsee Otaniemen kampusalueen välittömässä läheisyy-
dessä sekä tulevan metroaseman vaikutuspiirissä. Aluetta kehitetään 
eheyttämällä yhdyskuntarakennetta täydennysrakentamisella. 

 
- Mahdollistetaan täydennysrakentamisen sijoittuminen perinteikkääseen 

metsälähiömäiseen teekkarikylään ja asumisen lisääminen Otaniemessä. 
 
Suunnittelualueen maankäyttöä tehostetaan erityisesti opiskelija-
asuntotuotannon riittävyyden varmistamiseksi. 

 
- Mahdollistetaan merellisyyden huomioiminen asunto- ja ulkoilureittiraken-

tamisessa. 
 
Osa suunnittelualueesta sijaitsee tulvariski alueella. Uudisrakentaminen ja 
pelastusreitistö tullaan sijoittamaan kunnallisteknisen yleissuunnitelman 
mukaisesti arvioidun tulvariskirajan yläpuolelle. 

 
- Varmistetaan monipuolisen urheilu- ja ulkoilutoiminnan sijoittuminen ranta-

alueelle huomioiden Laajalahden Natura-alue. 
 

- Tukeudutaan autopaikoituksessa keskitettyihin ratkaisuihin. 
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2.1.2 Maakuntakaava 

Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää 
kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteet pitkälle tulevaisuuteen. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan mar-
raskuussa 2006. Uudenmaan maakuntakaava on lainvoimainen korkeimman 
hallinto-oikeuden 15.8.2007 tekemän päätöksen jälkeen. 
 
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan toimintoja, joilla on mer-
kittäviä ympäristövaikutuksia ja jotka edellyttävät keskinäistä yhteensovittamis-
ta. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 22.6.2010. Vaihekaava täydentää mar-
raskuussa 2006 vahvistettua Uudenmaan maakuntakaavaa. Käsiteltäviä aihei-
ta ovat jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviaineshuolto, moottoriurheilu- 
ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja terminaalit sekä laajat yhtenäiset 
metsätalousalueet. Myös hiljaisia alueita on tarkasteltu. 
 
Uudenmaan maakuntakaavan uudistamistyö eli 2. vaihemaakuntakaava on 
luonnosvaiheessa ja tulossa nähtäville keväällä 2011. Metropolimaakunnan ra-
kennetta on päästy ensi kertaa suunnittelemaan yhtenä kokonaisuutena Uu-
denmaan ja Itä-Uudenmaan yhdistyttyä. Maakuntakaavan uudistamisessa eli 2. 
vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maakuntakaavan 
ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaavan 
uudelleen tarkastelusta. 
 
Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva Uudenmaan 3. vaihe-
maakuntakaavan luonnos oli julkisesti nähtävillä 24.1.–25.2.2011. Tavoitteena 
on, että lopullinen kaavaehdotus saadaan maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 
vuoden 2011 loppuun mennessä. Kaavaehdotuksessa esitetään kohdemerkin-
nällä sijaintipaikka uudelle jätevedenpuhdistamolle Espoon Blominmäessä ja 
ohjeellisella merkinnällä siirtoviemärin linjaus puhdistamolta nykyiselle Suo-
menojan puhdistamolle. Samalla esitetään kumottavaksi 8.11.2006 vahvistetun 
maakuntakaavan Espoon Suomenojalla oleva jätevedenpuhdistamon kohde-
merkintä sekä 22.6.2010 vahvistetun Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan 
Espooseen osoitetut vaihtoehtoiset jätevedenpuhdistamon sijaintimerkinnät ja 
niihin liittyvät siirtoviemärien ohjeelliset linjaukset. 
 

2.1.3 Yleiskaava 

Espoon eteläosien yleiskaava 

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaa-
ran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai 
lainvoiman vuonna 2010. 
 
Ote yleiskaavasta on sisällytetty liitteeseen 2 (Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma). 
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2.1.4 Asemakaava  

Otaranta, 220200 (katu- ja puistoaluetta, venesatama- ja pysäköintialuetta) 
Vahvistettu sisäasiainministeriössä 9. marraskuuta 1978. 
 
Alueella on siinä katualuetta (Luolamiehentie), puistoaluetta (P), luonnon-
puistomaisesti istutettavaa puistoaluetta (Otaranta, PIY), vesialuetta sekä ve-
nesatama- ja pysäköintialuetta (Otasatama, LVPX). 
Venesatama- ja pysäköintialueelle on mahdollistettu yksikerroksinen, enintään 
450 k-m² veneilyä palveleva huoltorakennus. 
 
Otaranta, muutos, 220205 (katu- ja puistoaluetta, k 10008, k 10009, urheilu- 
ja virkistyspalvelujen aluetta) 
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9. kesäkuuta 2003 
urheilu- ja virkistyspalvelujen korttelialuetta (VU), lähivirkistysaluetta (Jämerän-
ranta, VL) sekä autopaikkojen korttelialuetta (LPA). 
VU-alueella on mahdollistettu yksikerroksinen, enintään 300 k-m² rakennus. 
Alueelle on merkitty myös maanalaisen väestönsuojan sisäänkäyntiaukko. Alu-
eelle on rakennettava 60 autopaikkaa. 
Alueelle on merkitty luonnonmukaisena puistometsänä säilytettävää ja/tai kehi-
tettävää aluetta.  
 
Otaranta, muutos, 220206 (katualuetta, k 10011,) 
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5. huhtikuuta 2004 
Alueella on siinä katualuetta (Otaranta, Retuperä), asuin-, liike, toimisto- ja 
asuntohotellirakennusten korttelialuetta (AL-1), hotellirakennusten kortteli-
aluetta (KL-1) sekä autopaikkojen korttelialuetta (LPA). 
KL-1 korttelialueella  autopaikkoja on rakennettava 1 ap / 100 k-m². Alueella on 
rakennusoikeutta 19 000 k-m². 
AL-1 korttelialueella autopaikkoja on rakennettava 1 ap / asuinkerrosalan 80 
m², 1/ap / liikekerrosalan 60 m² ja 1 ap / asuntohotellikerrosalan 150 m². Alu-
eella on rakennusoikeutta  4 200 k-m² 
Uudisrakennusten massoittelu, kattomuoto- ja kaltevuus, julkisivujen jäsentely, 
materiaalit ja väritys on sopeutettava Otarannan rakennettuun ympäristöön. 
Pääasiallisena julkisivumateriaalina on käytettävä vaaleata rappausta. 
 
Servinniemi, 220400 (korttelit 10004 ja 10006, pysäköimisaluetta, katu-, puis-
to- ja vesialueita). Vahvistettu sisäasiainministeriössä 5. elokuuta 1981. 
Alueella on siinä katualuetta (Jämeräntaival ja Otakaari), puistoaluetta (P), 
luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL), luonnonpuistomaisesti istutetta-
vaa puistoaluetta (PIY), muinaismuistoaluetta (EM), pysäköimisaluetta (LP), 
vesialuetta (Laajalahti), asuntokerrostalojen korttelialuetta (AK) ja kirkkojen ja 
muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK). 
AK-korttelialueelle (10006) saa rakentaa myös asuntolarakennuksia sekä niihin 
liittyviä yhteiskäyttötiloja. Kaavassa osoitetun kerrosluvun lisäksi saa rakennus-
ten pohjakerroksiin rakentaa myymälä-, toimisto- ja sosiaalisia tiloja. Raken-
nusten on oltava väreiltään ja materiaaleiltaan kortteleittain yhtenäisesti suunni-
teltuja. Rakennusten porrashuoneista on oltava suora uloskäynti molemmille 
puolille rakennusta. Autopaikkoja on rakennettava asuntolarakennuksia varten 
1 ap/ 150 k-m² ja muita rakennuksia varten 1 ap/ 85 k-m², mutta kuitenkin vä-
hintään 1 ap/ asunto. Autopaikat on sijoitettava p-paikoille ja Ap- tai Alp-
tonteille. Kortteliin saa rakentaa erillisen yksikerroksisen enintään 170 k-m²:n 
suuruisen saunarakennuksen. Alueella on rakennusoikeutta 32 120 k-m² (tontti 
1). 
YK-korttelialueelle (10004) saa rakentaa yhden erillisen asunnon kiinteistön-
hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Alueella on rakennusoike-
utta 500 k-m². 
 
Servinniemi, muutos, 220401 (korttelin 10002  t 1) 
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12. joulukuuta 1984 
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Alue on siinä asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Sinne saa rakentaa myös 
asuntolarakennuksia sekä niihin liittyviä yhteiskäyttötiloja. Kaavassa osoitetun 
kerrosluvun lisäksi saa rakennusten pohjakerroksiin rakentaa myymälä-, toimis-
to- ja sosiaalisia tiloja. Korttelissa on rakennusoikeutta 41650 k-m². Rakennus-
ten on oltava väreiltään ja materiaaleiltaan kortteleittain yhtenäisesti suunnitel-
tuja. Rakennusten porrashuoneista on oltava suora uloskäynti molemmille puo-
lille rakennusta. Autopaikkoja on rakennettava asuntolarakennuksia varten 1 
ap/ 150 k-m² ja muita asuinrakennuksia varten 1 ap/ 85 k-m², mutta kuitenkin 
vähintään 1 ap/ asunto. Autopaikat on sijoitettava p-paikoille. Yhdistettyjä 
myymälää, sosiaalista toimintaa sekä opetusta ja huoltoa palvelevia rakennuk-
sia varten on rakennettava 1 ap / 50 k-m².  
 
Servinniemi, muutos, 220402 (kortteli 10002, t 3 ja 4) 
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16. kesäkuuta 1993. 
Alueella on siinä asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK-1) sekä autopaikkojen 
korttelialuetta (LPA). 
AK-1-korttelialueelle saa rakentaa myös asuntolarakennuksia sekä niihin liitty-
viä yhteiskäyttötiloja. Kaavassa osoitetun kerrosluvun lisäksi saa rakennusten 
pohjakerroksiin rakentaa myymälä-, toimisto- ja sosiaalisia tiloja. Rakennusten 
on oltava väreiltään ja materiaaleiltaan kortteleittain yhtenäisesti suunniteltuja. 
Korttelialueen pohjoisosassa on maanalaista johtoa varten varattu alue ja länsi-
reunalla on maanalainen tila väestön suojaa varten. Auto-paikkoja on rakennet-
tava asuntolarakennuksia varten 1 ap/ 150 k-m² ja muita rakennuksia varten 1 
ap/ 85 k-m², mutta kuitenkin vähintään 1 ap/ asunto. Autopaikat on sijoitettava 
tonteille ja LPA-alueille. Alueella on rakennusoikeutta 8100 k-m². 
 
Servinniemi, muutos, 220404 (k 10002/ t 5) 
Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12. maaliskuuta 2001 
Alue on siinä sosiaalitoimintaa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 
korttelialue (YS). Autopaikkoja on rakennettava 1 ap/ 50 k-m² pysäköimiseen 
osoitetulle alueelle. Alueella on rakennusoikeutta 900 k-m². 
 
 

2.1.5 Rakennusjärjestys 

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). 
Rakennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

 

2.1.6 Muut suunnitelmat ja päätökset 

Suunnittelualueesta on tehty Otaranna ja Servinniemen kunnallistekninen 
yleissuunnitelma (luonnos 20.1.2012). 

2.1.7 Pohjakartta  

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on laadittu Espoon kaupungin 
vektorimuotoiselle fgs-pohjakartalle. 
 

2.2 Selvitys alueesta 

2.2.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Otaniemen kaupunginosan pohjois- ja itäosassa. 
Suunnittelualue käsittää Servinniemen teekkarikylän, Otarannan katualuetta ja 
Otaniemen urheilukeskuksen. Pohjoisesta ja idästä alue rajautuu Maarinlah-
den, Laajalahden ja Keilaniemen vesialueisiin. 
 
Suunnittelualue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY, Tapiolan kampusalue), ja se on yleiskaavassa osoitettu kaupunkikuvalli-
sesti arvokkaaksi alueeksi. Teekkarikylä on Suomen ensimmäinen ns. metsä-
lähiö, mikä edelleen näkyy alueen yleisilmeessä. 
 
Otarannassa kaupunkikuvaa hallitsevat venesatama, Otaniemen urheilukeskus 
sekä rantaan sijoittuvat hotellirakennukset. 
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Alueen pää- ja kokoojakatuina toimivat Otaniementie ja Otakaari. Tonttikatuja 
ovat Otaranta, Luolamiehentie, Jämeräntaival, Servin Maijantie sekä Servinku-
ja. Laajempia yhtenäisiä puistoalueita ovat Kappelipuisto sekä Otarannan, Jä-
meränrannan, Servinniemen ja Martinniemen ranta-alueet. Alue rajautuu poh-
joisesta Laajalahden Natura-alueeseen. 
 
Suunnittelualue on kooltaan noin 52 ha, josta merkittävä osa on vesialuetta. 
 
Matkaa Tapiolan keskustaan Servinniemestä on noin 3 km ja Otarannasta noin 
2 km.  

2.2.2 Maanomistus 

Alue on pääosin Senaattikiinteistöjen (Valtion liikelaitos) omistuksessa.  
 
Muut maanomistukset: 
- Espoon kaupunki omistaa katualueet  
 
-Otaniemen Asuntosäätiö omistaa määräalan (M501) korttelin 10002 tontista 1 
- Asunto Oy Espoon Servinkuja 6 c/o HOAS omistaa määräalan (M502) kortte-
lin 10002 tontista 1 
- Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö omistaa määräalan (M503) korttelin 
10002 tontista 1 
- Espoon Seurakuntayhtymä omistaa korttelin 10004 tontin 1. 
 
Vesialue 418-876-1 on tilojen 418-1-979 ja 418-1-1369 yhteinen vesialue. 
Tila 418-1-979 on ns. haamu eli sillä ei ole tiluksia, ainoastaan tämä osuus yh-
teiseen alueeseen. Tilasta 418-1-979 on muodostettu tontti 10-12-7, minkä 
omistaa Asunto-Osakeyhtiö Otaharju. 

 

2.2.3 Rakennettu ympäristö 

Maankäyttö 

Kampusalue on rakennettu entisen Otaniemen kartanon maille, jotka valtio osti 
vuonna 1949. Ensimmäisenä rakennettiin teekkarikylä opiskelijoiden asuinalu-
eeksi. Se toimi Helsingin olympialaisten kisakylänä vuonna 1952. Myös Otahal-
li, joka on samalla Suomen ensimmäinen urheiluhalli, rakennettiin alun perin ki-
sojen harjoitushalliksi. Kampusalueen yleissuunnitelman laati arkkitehti Alvar 
Aalto.  
 
1950-luvun tapaan alue mitoitettiin väljästi. Avoimessa kaavassa vaihtelevat 
kerrostalolamellit sekä pistekerrostalot. Rakennusten sijoittelu myötäilee maas-
toa ja luontoa on säilytetty mahdollisimman paljon. 
 
Servinniemen rakennuskanta koostuu eri vuosikymmeninä toteutetuista piste- 
ja lamellikerrostaloista. Rakennuskannalle on tyypillistä puhtaaksi muuratut pu-
natiilijulkisivut. Kuitenkin eri vuosikymmeninä rakennuksiin on käytetty ajalleen 
tyypillisen värisiä tehostemateriaaleja.  
 
Teekkarikylä Servinniemessä on edelleen esimerkki 1950-luvun metsäkaupun-
kiajatuksesta, jossa rakennukset myötäilevät mastomuotoja ja rakennusten vä-
leihin on jätetty puustoa. 
 
Aluetta on täydennetty vuosien varrella, kuitenkin siten, että alueen perusra-
kenne on säilynyt. Viimeisimmät asuintalot on rakennettu 2005. 
 
Otaranta on kampuksen urheilu- ja vapaa-ajan toimintojen alue. Alueen ilmettä 
hallitsee Dipoli ja Otahalli, sekä urheilukenttä ja avoin rantamaisema.  Alue on 
osin 1970-luvulla rakennetulla täyttömaalla. 
 
Kaavamuutoksen rakennettua ympäristöä ja sen ominaispiirteitä kuvataan tar-
kemmin selostuksen liitteenä olevassa ”Otarannan ja Servinniemen täydennys-
rakentaminen - Rakennetun ympäristön nykytilan ja säilyneisyyden arvioiminen 
asemakaavoitusta varten” selonteossa. 
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 Servinniemi 
 (kuva Espoo WebMap viistokuva 2009) 

Otaranta 
(kuva Espoo WebMap viistokuva 2008) 

 
 

Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Suunnittelualueella on asukkaita noin 2600 (vuoden 2010 tilanne) ja työpaikko-
ja noin 100 (vuoden 2008 tilanne). 
Alue on osa Otaniemen kampusaluetta, jossa on noin 15000 korkeakouluopis-
kelijaa ja 16000 työntekijää. 
 

Yhdyskuntarakenne  

Kaavamuutosalue muodostuu Servinniemessä pääosin täydennysrakennetta-
vista korttelialueista sekä liikenne-, katu- ja puistoalueista, joita jäsennetään 
uudelleen. Servinniemi edustaa maamme ensimäistä metsäkampusaluetta. ja 
se sisältää runsaasti erilaisia ympäristöarvoja. 
 
Otarantaa kehitetään virkistys- ja palveluelinkeinojen keskuksena, jonne sijoite-
taan myös täydennysrakentamista.  
 

Kaupunkikuva 

Servinniemi ja Otaranta eroavat kaupunkikuvalliselta ilmeeltään toisistaan 
huomattavasti. Servinniemessä on havaittavissa vahva metsäkampuksen hen-
ki: rakennukset on sijoitettu maastoa myötäillen, ja niiden väliin on jätetty paljon 
puustoa. Teekkariperinne näkyy kaupunkikuvassa edelleen. Suurin epäkohta 
ovat laajat pysäköintikentät ja hallitsematon pysäköinti ylipäätänsä. Metsä-, 
ranta- ja puistoalueiden puusto on paikoin hoitamatonta peittäen tärkeitä nä-
kymiä. 
 
Otarannan kaupunkikuvaa hallitsevat venesatama, Radisson SAS hotelli laa-
jennusosineen sekä urheilukenttä ja Otahalli. Yleisilme on avoin ja väljä. Meren 
läheisyys ja pitkät näkymät luovat alueelle ominaisleiman, vaikka rantaviiva si-
jaitseekin rannassa kulkevaa puistoreittiä huomattavasti matalammalla tasolla. 
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Alueen keskeinen julkinen tila on rantapuisto. Vaikka ranta on jo nykyisellään 
maisemallisesti toiminnallisestikin monipuolinen, sitä leimaa jonkinlainen kes-
keneräisyys. Ranta on viimeistelemätön ja kaikkia rannan täyttöjä ei ole suunni-
teltu maisemallisesti. Rannassa ei ole myöskään yhtenäistä jalankulkuraittia. 
Koska alueella on yleisötapahtumia, siellä on laajahkoja yleisiä paikoitusaluei-
ta. 
 

Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Suunnittelualueeseen kuuluu Jämeräntaival niminen katu sekä osa Otakaarta, 
Otaranta ja Luolamiehentie nimistä katualuetta. Servin Maijantie ja Servinkuja 
ovat kadunomaisia korttelin sisäisiä ajoyhteyksiä. 

 
(kuva Espoo WebMap ajantasa-asemakaava) 

 

Kevytliikenne 

Alueella on melko hyvä kevyen liikenteen reittiverkosto. Pääreitit kulkevat Ota-
niementietä ja Keilaniementietä pitkin Tapiolaan, Leppävaaraan ja Helsinkiin. 
Paikallisreitistössä on epäjatkuvuuskohtia erityisesti poikittaisyhteyksissä ja 
Rantaraitilla.  
 
Suunnittelualueen sisällä on paljon epävirallisia, pihojen ja metsäkaistaleiden 
kautta kulkevia reittejä, joiden käyttö on vakiintunutta. 
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(kuva Otarannan ja Servinniemen kunnallistekninen yleissuunnitelma / ARK-House arkkitehdit oy, 
Sito, Senaatti) 

 
Otarannan niemen kiertävä ulkoilureitti on merkittävä osa Espoon Laajalahtea 
kiertävää rantaraittia.  
Ulkoilureitti on Servinniemen kohdalla noin 2 metriä leveä hiekkapintainen pol-
ku. Otarannassa reitti poikkeaa katualueelle rannan tuntumassa. 
 

 
(kuva Espoo WebMap 2012) 

 
 

Alueen sisäinen liikenne ja paikoitus 

Voimassa olevissa asemakaavoissa on paikoitus osoitettu LPA tai LP alueille 
tai korttelien sisällä p-merkinnällä merkityille alueille.  
Otarannassa idänpuoleista LPA-aluetta ei ole toteutettu. Alue on nurmikkona ja 
toimii osana rantapuistoa. 
Tenniskentän viereinen LPA-alue on kaavassa osoitettu korttelien 10010 Yvx ja 
VU sekä 10012 Yux käyttöön (Dipoli ja Otahalli). Rasitteita ei kuitenkaan ole 
perustettu.  
 
Otahallilla tulee voimassa olevan asemakaavan mukaan olla 170 autopaikkaa, 
urheilukentällä 60 kpl ja Dipolilla 290 kpl.  
 
Dipolille on 2011 myönnetty poikkeamispäätös käyttötarkoituksen muutokselle 
sekä autopaikkojen vähentämiselle. Autopaikkoja tulee poikkeamispäätöksellä 
olla 126 kpl omalla tontilla. Koska tarvittava autopaikkamäärä löytyy tontilta, ei 
LPA-alueelle osoitetut varaukset ole ajankohtaisia. Dipolin korttelialueelle on 
voimassa olevassa asemakaavassa merkitty autopaikkoja myös Otahallin vie-
ressä sijaitsevaan LPA:lle. 
 
Otahallin ja urheilukentän toiminta ajoittuu osin eri vuodenajoille. Otahalli on 
kesäkuukausina suurimmaksi osaksi suljettu, jolloin urheilukentällä on enem-
män toimintaa. Vuoroittainen toiminta on helpottanut autopaikkojen riittävyyttä 
alueella. Vuoroittainen käyttö on ollut kirjaamaton sopimus, mutta toimiva sel-
lainen. Otahallilla on pihallansa noin 20 autopaikkaa ja kaavassa tutkijahotellin 
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pohjoispuolelle on osoitettu 10 autopaikkaa, joihin ei ole vielä perustettu rasitet-
ta. 
 

Vaaleanpunaisella on merkitty LPA ja LP-alueet. 
Keltainen väri osoittaa tonttien sisäiset p-merkinnällä kaavan mukaiset paikoi-
tusalueet sekä epäviralliset alueet. 
 

Julkinen liikenne 

Suunnittelualue on hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä.  
Otakaarta ajaa 5 Espoon sisäistä bussilinjaa (2,4,10, 10K, 15) ja 5 seutulinjaa 
(100N, 102,102T, 195N ja 501V).  
Kaava-alueen välittömässä läheisyydessä Otaniementietä pitkin ajaa 7 muuta 
linjaa, joista yksi on Jokerilinja no. 550. 

 
 

Palvelut 

 
(kuva Espoo WebMap 2012) 

 
 
Servinniemessä toimii 5 päiväkotia (Petunia, Otaniemen, Servin Maijan, Onni-
manni ja Keilaniemen päiväkodit) 
 
Kirjastoauton pysäkki sijaitsee Servin Maijantie 1:n kohdalla. 
 
Jämeräntaival 3 A:ssa sijaitsee Polyteekkarimuseo.  
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Otarannassa sijaitsevat urheilu- ja tenniskenttä sekä Otasatama, josta on reitti-
liikennettä Espoon ulkosaariin. Virallinen uimaranta on Teekkaarikylässä ran-
tasaunan yhteydessä. 
 
Otarannassa toimii Otaniemen venekerho ry. Venekerholla on käytössä 2 laitu-
ria joissa on yhteensä 98 venepaikkaa. Telakalla on 70-80 talvisäilytyspaikkaa 
veneiden koosta riippuen. 
 
Kaupallisia palveluita suunnittelualueella ei ole. Lähimmät elintarvikeliikeet ja 
apteekki sijaitsevat ostoskeskuksessa Otakaaren varrella.  

Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueella on kunnallistekninen vesijohto- ja viemäriverkosto sekä kaukolämpö- , 
sähkö- ja televerkko. 

 
(kuva Espoo WebMap 2012) 

 

Erityistoiminnat 

 

2.2.4 Luonnonolosuhteet 

Kaava-alueen maisemarakennetta hallitsee Servinniemestä lounaaseen jatku-
va selännevyöhyke. Laki- ja rinnealueilla on edelleen havupuuvaltaista metsää, 
joka on maiseman siluetin kannalta merkittävää. Tärkeimmät julkiset rakennuk-
set, kuten Otaniemen kappeli, Servinmökki ja Dipoli, sijaitsevat maiseman 
merkkikohdissa näkyvillä paikoilla. 
 
Kaava-alueella on runsaasti erityyppisiä metsäalueita, joista laki- ja rinnealuei-
den havumetsät ovat vähentyneet ja ne ovat paikoin maapohjaltaan kuluneita. 
Ranta-alueet ovat lehtipuuvaltaisia ja niillä esiintyy paljon mm. tervaleppää. 
Ruovikkoa esiintyy paljon erityisesti Servinniemen rannoilla. 
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Servinniemen pohjoisosaan rajautuu Laajalahden lintuvesialue, joka on osa 
Natura 2000-aluetta. Otaniemen kappelin ympäristö on maisemallisesti ja kau-
punkikuvallisesti arvokas ”Pyhä metsä”.  
 
Kaava-alueen hulevedet purkautuvat Laajalahteen. Rantarakentaminen on si-
joitettu paikoitellen hyvin alhaisille koroille, minkä takia meritulvan riski on ole-
massa. 
 
 

2.2.5 Suojelukohteet 

Kaava-alueella ei ole rakennussuojelu- tai muinaismuistolain nojalla suojeltuja 
kohteita.  
 
Otaniemen kampusalue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö (RKY). Arvotus ei perustu yksittäisiin kohteisiin, vaan kokonaisuu-
teen ja alueen ominaispiirteisiin.  
 
Kaavamuutosalue rajautuu Servinniemen pohjoisosassa Laajalahden lintuvesi-
alueen Natura 2000-alueeseen. 
 

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 

Alueella ei ole melu- ja päästöongelmia vähäisten liikennemäärien ja merelli-
syyden takia.  
 
Liikennemelumallinnukset ovat liitteenä. 
 

(kuva Espoo WebMap) 

Toiminnan perusteella on arvioitu että Otasatamassa maaperän pilaantuminen 
on todennäköistä. Kohde merkitty oranssilla ympyrällä. Alue tulee tutkia ja tar-
vittaessa kunnostaa ennen rakentamista. 
 

3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET  

3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Kaupungin tavoitteena on kehittää suunnittelualuetta elävänä osana kehittyvää 

kampusaluetta siten, että huomioidaan rakennuskulttuurihistoriallinen aluekoko-

naisuus. Tavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentamisen sijoittuminen perin-

teikkääseen metsälähiömäiseen teekkarikylään. 

 

Mahdollistetaan merellisyyden huomioiminen asunto- ja ulkoilureittirakentamises-

sa. 

 

Varmistetaan monipuolisen urheilu- ja ulkoilutoiminnan sijoittuminen ranta-

alueelle. 

 

Otaniemessä tavoitteena on sijoittaa autopaikoitus keskitettyihin kokonaisuuksiin, 

koska paikoitus on Serviniemellä ollut hallitsematonta. 
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4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus  

Kaavamuutoksella mahdollistetaan Servinniemeen seitsemän asuintalon ra-
kentaminen olemassa olevien kerrostalojen pohjoispuolelle rannan tuntumaan. 
Osa rakennuksista osoitetaan opiskelija-asumiseen. 
 
Lisäksi mahdollistetaan Otakaaren kadun varressa sijaitsevien asuinkerrostalo-
jen jatkaminen ja Jämeräntaipaleella lisärakentaminen kattokerroksen päälle. 
Lisärakentamista alueella rajoittaa ensisijaisesti autopaikoitus. Uudisrakennus-
ten autopaikat sijoitetaan pääasiassa rakennusten yhteyteen tuleviin paikoitus-
kansien alle. Olemassa olevien asuinrakennusten autopaikat osoitetaan pää-
asiassa kahteen suurempaan pysäköintialueeseen. Tavoitteena on päästä 
eroon alueella vallinneesta villistä pysäköintikulttuurista, jotta alueen yleisilme 
saadaan siistittyä.  
 
Otarannassa täydennysrakentaminen osoitetaan rannan läheisyyteen. Raken-
taminen yhtenäistää rantanäkymät ja luo huolitellun katuympäristön. Paikoitus 
sijoitetaan asuinkerrostalon vieressä sijaitsevalle LPA-1 autopaikkojen kortteli-
alueelle kansirakenteen alle, jonne mahdollistetaan myös. Kannen päälle sijoi-
tetaan urheilutoimintaa, esim. tenniskenttiä, kuten alueella nykyisinkin on.  
 
Nykyisen venesataman kohdalle sijoitetaan asuinkerrostalo. Rakennukset ase-
tellaan siten, että näkymät alueen vanhimmista rakennuksista merelle päin säi-
lyvät. 
 
Rakennushistoriallisille kohteille osoitetaan suojelumääräykset. 
 
Venesatama toimintoineen siirretään Otarantaan KTY korttelialueelle vesiliikun-
takeskuksen yhteyteen. Venesataman tarvitsemat alle 5 m pituisten veneiden 
talvisäilytys mahdollistetaan viereisellä LPA-alueella.  
 
Entisen venesataman eteen muodostetaan kellutalojen korttelialue. Enimmil-
lään kaksikerroksiset kelluvarakenteiset asuintalot kytketään kelluviin laiturira-
kenteisiin. Pelastus- ja huoltotiet sijoitetaan rannalle täyttömaalle. 
 

4.2 Mitoitus  

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 52 ha. Asuinkerrostalojen korttelialu-
eiden pinta-ala on yhteensä noin 12 ha, josta noin 2 ha on ns. kellutalojen kort-
telialuetta. Vesialuetta on noin 20 ha kaavamuutosalueen pinta-alasta. 
  
Alueella on rakennusoikeutta voimassa olevan asemakaavan mukaan noin 
89 000 k-m

2
, josta on toteutunut noin 82 000 k-m

2
.  

 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uutta rakentamista noin 35 000 k-
m

2
, josta Otarataan noin 15 000 k-m

2
 ja Servinniemeen noin 20000 k-m

2
. 

 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö  

Korttelialueet 

Servinniemen lisärakentaminen on luonteeltaan nykyistä rakennetta täydentä-
vää ja metsäkampuksen hengen huomioivaa. Niemen korttelirakenne on oksis-
tomainen. Rakennuskorttelit liittyvät katuverkkorunkoon jatkaen niiden linjaa 
rannan suuntaan ja muodostaen niille pääteaiheen.  
 
Nykyisten rakennusten päädyt ovat umpinaisia tiilipäätyjä ja näin ollen nykyis-
ten asuntojen näkymiä ei estetä. Lisärakennukset tulevat muodostamaan ran-
nan suuntaan yhtenäisen pääteteeman rakennuskortteleille. Uusien asuinra-
kennusten perusrungon kerrosluvut noudattelevat nykyisten rakennusten ker-
roslukuja. 
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Perusrungon yläpuolelle rakennusten rannanpuoleiseen päähän esitetään 
mahdollisuutta tehdä kaksikerroksinen kattokerros. Kattokerroksessa voi olla 
asukkaiden yhteistiloja tai jopa kaksikerroksisia asuntoja. Kattokerrokset kurot-
tuvat puiden latvusten yläpuolelle. Ne muodostavat Servinniemelle meren 
suunnasta katsottuna tunnistettavan silhuetin. 
 
Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on punatiili.  
 
Otarantaan on tulossa lisää palvelu- ja virkistystoimintoja, mutta myös lisära-
kentamista. Julkisivut ovat pääasiassa rapattua valkoista tiiltä. Kellutalojen ja 
Vesiliikuntakeskuksen arkkitehtuuri on modernia ja aikaa kestävää. 
 

 

Kaavamuutoksessa on muutettu rantaviivaa olemassa 
olevaan asemakaavaan nähden neljässä kohdassa. Täyt-
töalueet on merkitty harmaalla ja sinisellä täytöllä. 
Sinisen alueelle sijoittuva rakentaminen voidaan toteuttaa 
täyttömaan päälle tai kelluvana ratkaisuna. 
 
Vaaleanruskea täyttö on olemassa olevaa venesataman 
maa-alaa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ajantasa-asemakaava kuvassa violetin värisellä. ) 

 
Asuinkerrostalojen korttelialue AK (korttelit 10008, 10072, 10074) 
Kortteli 10008 sijaitsee Otarannan katualueen länsipuolella nykyisen paikoitus-
alueen tilalla. Rakentaminen on osoitettu neljälle 4…5 kerroksiselle rakennus-
alalle joita yhdistää yksikerroksiset osiot. Matalampi osio liittää pysäköintilaitok-
sen luontevasti osaksi ympäristöä. Rakennusmassojen välistä aukeaa näkymät 
merelle. 
Korttelialueen paikoitus sijoitetaan viereiseen pysäköintilaitokseen. 
 
Kortteli 10072 täydennysrakentamisella jatketaan kahta olemassa olevaa 
asuinkerrostaloa. Pohjoisimman rakennusalan läpi on jätettävä kulkuaukko 
yleiselle jalankululle. Lisäosat ovat III kerroksisia ja rakennusoikeutta on yh-
teensä 1800 k-m

2
. 

 
Korttelialueen pohjoisosaan mahdollistetaan kaksi asuinkerrostaloa, joiden kor-
keudet ovat 4…6 kerrosta. Rakennusoikeutta on yhteensä 4000 k-m

2
.  
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Korttelissa 10074 sijaitsee olemassa olevat asuinkerrostalot, joihin ei kohdistu 
kaavamuutosta. Kaavamuutoksella on muodostettu uusi korttelialue entisestä 
korttelista no. 20002. 
 
Asuinkerrostalojen korttelialue AK-2 (osa korttelia 10006) 
Asuinkerrostalot sijoittuvat pääasiassa entisen venesataman alueelle. 
5…6 kerroksiset rakennukset tukeutuvat visuaaliselta ilmeeltään Serviniemen 
tiiliarkkitehtuuriin, ollen kuitenkin oman ajan tuote. Rakennukset liittyvät toisiin-
sa I kerroksisilla osioilla. Rakennukset sijoittuvat maastoon, siten että näkymät 
merelle päin takana olevista kerrostaloista säilyvät. 
 
Korttelialueella on ennen rakentamista selvitettävä, onko aiempi toiminta aihe-
uttanut maaperän pilaantumista, josta voi koitua ympäristönsuojelulain 75-78 
§§:ssä mainittuja seurauksia tai velvoitteita. Tarvittaessa maaperä on puhdis-
tettava rakentamiseen sopivaksi. 
 
Asuinkerrostalojen korttelialue AK -1. Opiskelija-asuntoja varten. (korttelit tai 
osa korttelia 10002, 10006, 10073) 
Kortteliin 10002 mahdollistetaan yksi uudisrakennus alueen pohjoisosaan. Ra-
kennuksen korkeus on 4…6 ja rakennusoikeusmäärä on 1800 k-m

2
. 

 
Asuinkerrostalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään AK/s. (osa korttelia 
10006) 
korttelialueella sijaitsevat rakennukset sekä niiden ympäristö tulee säilyttää al-
kuperäisenä. 
Rakennuksia ei saa purkaa, eikä niihin saa tehdä muutoksia tai korjauksia, jot-
ka heikentävät rakennusten alkuperäistä arkkitehtuuria. 
 
Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa veneilyyn ja ulkoiluun 
liittyvän rakennuksen ja niihin liittyvät kokous ja sosiaalitilat. Lisäksi saa raken-
taa kahvilan. (KTY) (kortteli 10071) 
 
Korttelialueella on rakennusoikeutta 1600 k-m

2
 ja suurin sallittu kerrosluku on 

II. Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali tulee olla vaalea laudoitus. 
 
Vesialueella sijaitseva korttelialue, jolle saa sijoittaa kelluvia asuntoja ja niitä 
palvelevia laitureita, muita rakenteita sekä venepaikkoja W/A-1 
 
Korttelilla on rakennusoikeutta 1400 k-m

2
. Kellutalot tulee rakentaa vähintään 8 

metrin etäisyydelle toisistaan paloturvallisuuden takia. Näin ollen rakennusalal-
la voi olla 14 kpl 100 k-m

2
 kokoista asuntoa. 

 
Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue, jonka piha-
alueiden metsäinen luonne tulee säilyttää YK 
Korttelialueella sijaitsee suojeltava rakennus, jonka kulttuurihistoriallista arvoa 
tulee vaalia. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siihen saa tehdä sellaisia muutok-
sia tai korjauksia jotka heikentävät rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria. 
Rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä on neuvoteltava museoviranomai-
sen kanssa. 
 
Rakennuksen pohjoispuoleisista ikkunoista aukeava näkymä tulee säilyttää 
suomalaisena metsänä. 
 



  19 (29) 
 
 

 
(kuva kappelista 6/2010) 

 
 
Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue YS 
Asemakaavamuutoksella ei muuteta YS-korttelialueen kaavamääräyksiä. Ota-
kaaren katualuetta on tarkistettu korttelin kohdalla siten, että jalankulku ja pyö-
rätie on liitetty katualueeseen. Katualueen leviäminen on pienentänyt YS-
korttelialuetta noin k-m

2
 verran. 

 
 
Autopaikkojen korttelialue LPA, LPA-1 ja LPA-2 
Kaavamuutosalueella sijaitsee 6 autopaikkojen korttelialuetta. Servinniemessä 
sijaitseviin LPA-alueiden autopaikat voidaan sijoittaa useampaan. Jämeräntai-
paleen varrella kappelin itäpuolella sijaitseva paikoitustalo voidaan rakentaa 
kolmeen tasoon, kuitenkin siten ettei ylin paikoitustaso ylitä + 15.0 korkeus-
asemaa. Paikoituslaitos tulee maisemoida Otaniemen kappeliin päin maaval-
lein ja ympäristöön soveltuvin istutuksin. 
 
LPA-alue Otarannan varrella sijaitseva autopaikkojen korttelialue varataan kel-
lutalojen paikoitusalueksi. 
 

 
(kuva Otarannan ja Servinniemen kunnallistekninen yleissuunnitelma / ARK-House arkkitehdit oy, 
Sito, Senaatti) 

 
LPA-1 korttelialueella autopaikat sijoitetaan urheilutoimintaa palvelevan kansi-
rakenteen alle. Luolamiehentien puolelle saa sijoittaa kaksi kerroksisen urheilu-
toimintaa palvelevan rakennuksen. I kerros tulee sijaita katutasossa. 
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LPA-2 korttelialue on pääasiassa varattu KTY korttelialueen käyttöön. Alueella 
sallitaan veneiden talvisäilytys. Veneet eivät saa olla yli 5 metrisiä. Alue tulee 
maisemoida puurivein. 
 

Virkistysalueet 

Puisto VP  

Tupsulahti (entinen Otaranta) sijoittuu Otaranta-kadun ja meren väliin. Puisto 
jatkuu Servinniemeen päin ja sen saavutettavuus paranee kaikista suunnista. 
Puiston itäreunassa kulkee Rantaraitti. Puiston merkitys toiminnallisena ja vi-
suaalisena keskipisteenä on tärkeä. Venesatama, Vesiliikuntakeskus ja siihen 
liittyvät toiminnot edellyttävät puistolta riittävää laajuutta, hyviä kulkuyhteyksiä 
ja toimintojen jäsentämistä.  

Lähivirkistysalue VL  

Servinniemen ympäri merenrantaan rajoittuva lähivirkistysalue pitää sisällään 
kolme erinimistä osiota: Jämeränranta, Servinniemi ja Martinniemi. Puistot 
muodotavat yhtenäisen vihervyöhykkeen, jonka kautta kulkee Rantaraitti. Ta-
voitteena on säilyttää luonnonmukainen rantapuusto olemassa olevine pui-
neen. Tarvittaessa istutetaan tervaleppää ja pajua. 

Puisto, jonka metsäinen luonne on säilytettävä VP-1  

Kappelipuistossa on tavoitteena suomalainen sekametsä. Alueelle tulee laatia 
metsänhoitosuunnitelma. 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue VU 
Urheilukenttä sijoitetaan pysäköintikannen alle. Kansipihan likimääräinen kor-
keusasema 
on +5. Urheilukenttä sijoittuu länsireunasta 3…8 metriä ympäristöä alemmaksi, 
eikä tällöin muuta näkymälinjoja esim. Dipolista. 

 
(kuva urheilukentältä Dipoliin päin 6/2010) 

 

 
(kuva / ARK-House arkkitehdit oy) 
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4.3.2 Liikenne 

Kaavamuutoksella muodostetaan kaksi uutta katua, Servinkuja ja Servin Mai-
jan tie. Koska edellä mainitut kadut ovat olleet olemassa jo alueen rakentumi-
sesta lähtien, ei kaavamuutos aiheuta muutoksia liikenneverkkoon tai katu-
hierarkiaan. 
 
Katutilojen mitoitus muuttuu nykyistä leveämmäksi, samoin niiden ulkonäkö. 
Katutilat on kunnallisteknisistä seikoista huolimatta pyritty pitämään mahdolli-
simman kapeina ja selkeinä.  
 
Kevyen liikenteen verkoston toimivuus paranee erityisesti Otarannassa, jossa 
raittien epäjatkuvuuskohdat poistuvat.  
 
 
 

4.3.3 Palvelut 

Muodostettavalle KTY-korttelialueelle voi sijoittaa veneilyyn ja ulkoiluun liittyvää 
yritystoimintaa ja siihen liittyvää kokoustiloja. Lisäksi korttelialueelle saa sijoit-
taa kahvilaan.  
Korttelialue toimii myös saaristovenelaiturina. 

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueella on olemassa olevia kiinteistöjä varten rakennettuja vesi- ja viemärilin-
joja. Osa vesihuoltolinjoista sijaitsee kiinteistöjen alueella ja niille tulee kaavaan 
varata rasite-alue.  
 

4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Maaperän rakennettavuus 
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Maaperän puhtaus 
AK-2 korttelissa 10006 on ennen rakentamista selvitettävä, onko aiempi toimin-
ta aiheuttanut maaperän pilaantumista, josta voi koitua ympäristönsuojelulain 
75-78 §§:ssä mainittuja seurauksia tai velvoitteita. Tarvittaessa maaperä on 
puhdistettava rakentamiseen sopivaksi. 
 

4.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö 

Metsäalueet säilyvät VL-alueina sekä Servinniemessä että Otarannassa. Ser-
vinniemessä ja Otarannan itäosassa rantarakentamisen alta joudutaan poista-
maan sekä puustoa että ruovikkoa. Rannoille tehtävät massanvaihdot ja täytöt 
muuttavat vesiluontoa erityisesti rakentamisen aikana ja sen jälkeen. 
 
Kappelin luona oleva Pyhä Metsä säilyy ennallaan. Metsäalueille olisi suotavaa 
laatia luonnonhoitosuunnitelma. 
 

4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Laajalahden lintuvesialue säilyy ennallaan. Kaava-alueella tehtävien ruoppaus-
ten ja täyttöjen vaikutuksia on arvioitu erillisessä Naturan tarvearvioinnissa. 
 

4.5 Ympäristön häiriötekijät  

Alueen melu- ja päästötaso säilyvät ennallaan alhaisina eikä torjuntatoimenpi-
teitä tarvita. 
 
Liikennemelumallinnukset ovat selostuksen liitteenä. 
 

4.6 Nimistö 

Otaniemessä on muodostettu kaupunginosannimen mukaan runsaasti Ota-
alkuista nimistöä, kuten korkeakoulualuetta kiertävän kadun nimi Otakaari – Ots-
vängen ja rantakadun nimi Otaranta – Otstranden, jotka ovat samalla suurkort-
telinnimiäkin. Itse Otaniemen nimi perustuu kartanon ja aiemmin kylän nimeen 
Otnäs, joka on ollut asutusnimenä keskiajalta lähtien. Suomenkielinen alueennimi 
Otaniemi on syntynyt 1900-luvun alkupuolella. 
 
Otaniemen nimistönsuunnittelussa on käytetty myös alueen ideaan ja toimintaan 
perustuvia aihepiirejä, joita on saatu tieteen piiristä ja erityisesti opiskelija-
asuntojen alueella myös teekkariperinteestä. Otaniemen Teekkarikylän ensim-
mäiset opiskelija-asunnot valmistuivat 1951, ja Teknillinen korkeakoulu muutti 
Helsingistä Otaniemen tiloihin 1960-luvulla. Otarannan ja Servinniemen vakiintu-
nut, 1970- ja 80-luvulla asemakaavassa vahvistettu nimistö säilyy myös tässä 
kaavanmuutoksessa. 
 
Otaniemen pohjoisosan Servi-alkuisista paikannimistä vanhin on ravintola- ym. 
rakennuksen nimi  Servin Maijan mökki, jota käytetään yleisesti lyhyemmässä 
muodossa Servinmökki (ja leikillisesti Smökki). 1952 valmistunut mäen päällä 
sijaitseva rakennus sai nimensä teekkarien suosimasta laulusta, joka ensi sä-
keet kuuluvat: "Servin Maijan mökki se seisoo korkealla mäellä. Herrat sinne 
ajaa hevosella, jätkät saavat kävellä." Servinniemi – Serviudden annettiin 
vuoden 1977 nimistösuunnitelmassa suurkorttelin sekä rannan puistoalueen 
nimeksi. 
 
Kadunnimi Servin Maijan tie annettiin 1968. Siitä on käytetty vaihtelevia kirjoi-
tusasuja; oikea ja suositettava asu on Servin Maijan tie – Servi-Maijas väg. Si-
vukujan nimi Servinkuja – Servigränden otettiin käyttöön 1974 Otaniemen 
hoitokunnan nimistöehdotuksen mukaisesti. Tähän mennessä näitä kahta ni-
meä ei ole ollut asemakaavassa, vaan ne ovat olleet tontinsisäisten katujen 
sopimusnimiä, mutta nyt nämäkin kadut nimineen merkitään myös kaavakart-
taan. 
 
Ulkoilutie, joka on Servin Maijan tien pohjoinen jatke, saa nimen Servin Maijan 
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polku (nimeä ehdotettiin lähistölle ensi kerran jo 1968). Jo pitkään suunnitel-
missa ollut Otakaaren alikulku Servinportti on nimetty 1977. Nimi Servinpuis-
to annetaan Otakaaren varren puistikolle ja nimi Servinpolku kävelytielle, joka 
kulkee Servinkujan poikki. 
 
Servinniemen länsipuolinen rantapuiston osa Martinniemi oli saanut nimensä 
jo ennen vuotta 1977, jolloin nimi otettiin myös asemakaavan nimistösuunni-
telmaan. Nimen aiheena on Martti Levón (1892–1979), joka oli Teknillisen kor-
keakoulun rehtori 1940- ja 50-luvulla. Puiston ruotsinkielinen nimi Martinsnäs 
on luotu vapaamuotoisesti käyttäen etunimen ruotsalaista vastinetta. Otanie-
men kaikkein pohjoisimman kärjen puistoalueen nimeksi merkitään niemek-
keen perinteinen nimi Lackörsudden, joka liittyy läheisen luodon nimeen 
Lackören. 
 
Alueennimi Teekkarikylä tuli tutuksi jo ennen talojen rakentamista esimerkiksi 
vuoden 1949 teekkaritempauksen iskulauseesta "Otaniemi on – teekkarikylä 
tehdään". Nimellä tarkoitetaan koko Servinniemen asuinaluetta (sekä "Poika-
mieskylää" että "Perhekylää") tai suppeammin vain alkuperäistä Teekkarikylää 
Jämeräntaipaleella. Teekkarikylän eteläpuolinen puisto, joka ulottuu osin tä-
mänkertaisen kaavanmuutoksen alueelle, saa nimen Teekkarikylänpuisto – 
Teknologbyparken. 
 
Kadunnimi Jämeräntaival on ollut käytössä jo 1960-luvulla. Sen aiheena on 
teekkariperinteen hahmo 'Jämeräpartainen insinööri' eli Jämerä. Lainauksia 
'Korkeakoulu Otaniemeen' -opiskelijatempauksesta 1956: "Kuulkaamme Jäme-
rän käskyä!"; "Teekkarit! Kautta jämerän partani - -"; "Jämeräpartainen insinöö-
ri on antanut käskynsä käydä." Kadun ruotsinkielisenä nimenä on 1970-luvulta 
lähtien Bistervägen. Teekkarikylän itäpuolen rannan puiston nimi Jämerän-
ranta – Bisterstranden suunniteltiin 1977 ja vahvistettiin kaavassa 1981. 
 
1957 valmistunut Otaniemen kappeli on puiston ympäröimä. Puistolle ehdotet-
tiin 1968 nimeä Kappelipuisto – Kapellparken, joka on sittemmin tullut ase-
makaavaankin. Kappelin alttari-ikkunan maisemassa puiston poikki nouseva 
polku saa nimen Alttaririnne. 
 
Tietojen mukaan teekkarit ovat kutsuneet Teekkarikylän kohdalla ollutta lahde-
ketta Tupsulahdeksi. Niille main kaavailtiin vuoden 1984 nimistösuunnitelmas-
sa nimeä Tupsulahdenpolku, mutta se ehdotus raukesi. Lahti on pääosin ka-
donnut maantäytöissä, mutta sen paikalla oleva puisto ja sen edustalle kaavoi-
tettava kelluvien asuntojen kortteli saavat nimen Tupsulahti – Tofsviken. 
Kaavanmuutoksessa puistonnimi Otaranta jää pois täältä rannan puistokaista-
leen pohjoispäästä, koska yhtenäinen puistoalue katkeaa, mutta muulla osalla 
nimi säilyy. Otaniemeä kiertävä rantaraitti kantaa eri osuuksilla nimiä Otaranta 
(Otarannan kadun varressa), Tupsuranta (Tupsulahdessa), Jämeränranta 
(samannimisessä puistossa) ja Servinranta (Servinniemessä ja Martinniemes-
sä). 
 
Venesataman nimi Otasatama – Othamnen on ennestään asemakaavassa ja 
käytössä. Laituriulokkeen kävelytielle annetaan vielä uusi Ota-alkuinen nimi Ota-
laituri. Kaavaan merkitään myös vakiintunut kentännimi Otaniemen urheilu-
kenttä. Kaavanmuutosalueelle ulottuu myös Luolamiehentie – Grottmanna-
vägen, joka sai nimensä 1974. Nimenaihe saatiin Dipolin arkkitehtuurista, jos-
sa on paljon luonnonkiveä; jo rakennuksen suunnittelukilpailussa 1961 Reima 
Pietilän ja Raili Paatelaisen (Pietilän) ehdotuksen nimimerkkinä oli "Luolamies-
ten häämarssi". 

 

5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET  

 

5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Alue- ja yhdyskuntarakenne tiivistyy kaavamuutoksen myötä. Tiivistämistä tu-
kevat muut maankäyttö- ja liikennehankkeet kuten Otaniemen metro, kehä I 
kattaminen sekä kampusalueen lisärakentaminen. Yhdyskuntarakenteen tiivis-



  24 (29) 
 
 

täminen liittyy läheisesti Tapiolan ja Keilaniemen kaavoitukseen yhdistäen nä-
mä alueet tiiviimmin toisiinsa. 
 
Servinniemessä tiivistäminen on tehty kampusalueen henkeä kunnioittaen si-
ten, että uudet rakennukset sopeutuvat maastoon ja maisemaan mahdollisim-
man hyvin. Rakennusten sijoittamisessa on tutkittu huolella myös näkymät alu-
een sisällä ja sieltä ulos. Rantojen säilyminen puustoisina puskureina rakenta-
mista vastaan vähentää haitallisia vaikutuksia ja auttaa säilyttämään metsä-
kampuksen henkeä. Rannan täytöt ja ruoppaus muuttavat maisemakuvaa pai-
koitellen nykyistä avoimemmaksi. 
 
Otarannan kaupunkikuva muuttuu nykyisestä huomattavasti erityisesti vesialu-
eella ja rantaviivan tuntumassa. Venesatama laajenee nykyisestä ja siirtyy lä-
hemmäksi muita palveluja (hotelli, urheilukenttä, Dipoli, Otahalli) sekä uutta 
Vesiliikuntakeskusta. Saaristovenelaituri siirtyy lähemmäs muita palveluja. 
 
Otarannan alueesta tulee nykyistä rakennetumpi ja toiminnallisempi. Näkymä 
Kuusisaaresta Otarantaan muuttuu huomattavasti, ja avovesipinta suhteellisen 
kapeassa lahdessa vähenee entisestään.  
 
 

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Kansirakenteet ja uudet rakennukset katkaisevat vesihuollon reittejä alueella. 
Uusia vesihuoltolinjoja varten on kaavaan varattava alueita Jämeräntaipaleen 
itä- ja pohjoispuolella korttelialueille. Lisäksi rantaan Jämeräntaipaleen poh-
joispäähän tarvitaan aluevaraus jätevesipumppaamolle. 
 

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Luontoon kohdistuvat vaikutukset kohdistuvat rantapuuston ja ruovikon poista-
miseen sekä vesialueen täyttöihin ja massanvaihtoihin rantaan sijoittuvissa li-
säkortteleissa. Ruovikon poistaminen avaa näkymiä Rantaraitilta merelle päin, 
mikä on myönteinen näkökulma.  
 
Laajalahden Natura 2000-lintuveteen kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu erilli-
sessä Naturan tarvearvioinnissa. 
 
Kaavan mukainen rakentaminen vaikuttaa eniten maisemaan Servinniemen itä-
rannalla ja Otarannassa. Servinniemessä muutos on paikallinen ja näkyy lähin-
nä kaukomaisemassa ja sisäisten näkymien peittymisenä.  
 
Otarannassa koko alueen maisema- ja kaupunkikuva muuttuvat oleellisesti. 
Muutos ei silti ole haitallinen, sillä jäsentäminen ja lisätoiminnot parantavat alu-
een epämääräisyyttä ja keskeneräisyyttä. Maiseman sietokykyä voidaan punta-
roida vaiheittain rakentamisella, mikä alueella on hyvin todennäköistä. Näkymät 
Kuusisaaresta ja vesialueilta Otaniemeen muuttuvat nykyistä rakennetuimmiksi 
erityisesti akselilla Munkkiniemi- Keilaniemen silta. 
 
Maisemakuvan kannalta tärkeät havupuuvaltaiset lakimetsät säilyvät ennal-
laan. 
 

5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien toimin-
tamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) 

Suunnittelualueelle on tekeillä asemakaavoituksen yhteydessä kunnallistekni-
nen yleissuunnitelma, missä määritellään lähtökohdat toteutussuunnitelmaa 
varten.  
 
Kaavoituksella mahdollistetaan katu-, kevyenliikenteenverkoston kehittyminen. 
 

5.5 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

Alue täydentää jo olemassa olevaa asuinaluetta. Lisääntyvä asukaspohja tukee 
koko kampusalueen palvelujen kehittymistä. 
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 Asemakaavan muutoksella hyödynnetään jo olemassa olevaa teknisiä verkos-
toja. 
 
Opiskelija asuntojen lisääminen parantaa huomattavasti alueella opiskelevien 
asuntojen saatavuutta. Asuminen opiskelupaikan välittömässä läheisyydessä 
vähentää ajoneuvoliikennettä ympäristössä. 
 
Muu asuinrakentaminen lisää asuntotarjontaa alueella toimiville tahoille. 
 

6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS  

6.1 Rakentamisaikataulu  

Rakentamisesta vastaa kiinteistöjen omistajat. 
 

7 SUUNNITTELUN VAIHEET 

7.1 Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset 

 

Vireilletulo 

Asemakaavan muutosta on haettu 26.6.2009 saapuneilla hakemuksilla. 
Vireilletulosta on ilmoitettu Espoon kaavoituskatsauksessa 2010 nimikkeellä 
Otaranta-Servinniemi ja kuulutettu kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä 
ja Huvudstadsbladetissa, 2.6.2010. 
 

Sopimukset 

Asemakaavan muutoksesta käydään tarvittavat sopimusneuvottelut, jotka hoi-
taa tonttiyksikkö 
 

7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Asemakaavan muutosta varten on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma, joka on päivätty 29.10.2010.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on selostuksen liitteenä 2. 
 

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 

 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta on vastannut Tiina Piironen. 

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

 
 

7.4 Käsittelyvaiheet, vuorovaikutus ja esitetyt mielipiteet 

Ajankohta Käsittelytieto 

28.3.2012 KSL, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet 
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28.3.2012 Päätösehdotus tavoitteiksi 

 1.1 

Huomioidaan rakennuskulttuurihistoriallinen aluekokonaisuus sekä turvataan 
alueen säilyminen elävänä osana kehittyvää kampusaluetta 

 1.2 

Mahdollistetaan täydennysrakentamisen sijoittuminen perinteikkääseen met-
sälähiömäiseen teekkarikylään ja asumisen lisääminen Otaniemessä. 

 1.3 

Mahdollistetaan merellisyyden huomioiminen asunto- ja ulkoilureittirakentami-
sessa. 

 1.4  

Varmistetaan monipuolisen urheilu- ja ulkoilutoiminnan sijoittuminen ranta-
alueelle huomioiden Laajalahden Natura-alue. 

 1.5 

Tukeudutaan autopaikoituksessa keskitettyihin ratkaisuihin. 

 

28.3.2012 Lautakuntainfo muutoksen lähtökohtien ja tavoitteiden asettamista varten 

Kaupunkisuunnittelulautakunta jätti pöydälle 

10.4.2012 Lautakuntainfo muutoksen lähtökohtien ja tavoitteiden asettamista varten 

Kaupunkisuunnittelulautakunta jätti pöydälle 

25.4.2012 Esittely 
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9.5.2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti tavoitteet 
1 
hyväksyy seuraavat kaavalliset tavoitteet Otaranta-Servinniemi asemakaa-
vamuutoksen pohjaksi 
 1.1 
aluetta kehitetään elävänä osana kehittyvää Aalto-yliopiston kampusta li-
säämällä asunto- ja palvelurakentamista erityisesti opiskelijoiden ja tutkijoi-
den tarpeisiin. Alueen kaikessa kehittämisessä tulee huomioida sen merki-
tys Aalto-yliopiston hengen mukaisesti tekniikan, talouden ja taiteen sekä 
paikallisena että kansainvälisenä kohtaamispaikkana. 
 1.2 
korostetaan alueen merellisyyttä lisäämällä merkittävää rantarakentamista, 
mahdollistamalla erilaiset merelliset kohtaamispaikat ja vesiliikuntamahdolli-
suudet, säilyttämällä rannat kaikille avoimina yhtenäisen rantaraitin varrella, 
sekä korostamalla luonnonmukaisten, hyvin hoidettujen rantametsien ja ran-
taviivan merkitystä koko alueen vetovoimatekijänä. 
 1.3 
luodaan alueelle historiallista kerrostuneisuutta huomioiden samalla raken-
nuskulttuurihistoriallinen aluekokonaisuus. Huomioidaan kaikessa rakenta-
misessa läheinen Natura-alue. 
 2. 
tehty luonnos ei toteuta riittävästi edellä mainittuja tavoitteita, joten suunnit-
telua jatketaan seuraavien linjausten mukaisesti: 
 2.1 
poistetaan rakentaminen Servinniemen kärjestä siten, että Servinniemen 
rantametsät ja rantaraitti niemen kärjestä pohjoiseen säilyvät mahdollisim-
man luonnontilaisina. Alueelle voidaan sijoittaa pienimuotoisia nuotiopaikko-
ja ja niiden vaatimaa mahdollista rakentamista. Toteutetaan edelleen täy-
dennysrakentamista metsäkampuksen sisällä, esimerkiksi olemassa olevia 
rakennuksia korottamalla tai jatkamalla sekä nykyisiä parkkipaikkoja hyö-
dyntämällä, jolloin parkkipaikkoja keskitetään pysäköintilaitoksiin. 
 2.2 
uudistetaan Otarannan itäpuoli kokonaisuudessaan siten, että nykyisen ve-
nesataman pohjois- ja itäpuoliset ranta-alueet saadaan laajemmin virkistys-
käyttöön. Rantametsän tarvittavaan uudistamiseen ja riittävään hoitoon kiin-
nitetään erityistä huomiota. Tutkitaan mahdollisuudet lisätä alueelle opiskeli-
ja-asumista Servinniemestä poistuvaa rakennusmäärää korvaamaan. 
2.3 
nykyisen venesataman ja urheilukentän kohdalle tutkitaan merkittävää  
asuntorakentamista erityisesti yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan tar-
peisiin. Mikäli rakentaminen edellyttää merentäyttöä, on varmistettava että 
veden virtausta Laajalahteen ei heikennetä. Selvitetään, voiko tämä alue ol-
la merkittävä puurakentamisen kohde ja arkkitehtonisesti mielenkiintoinen 
vastavoima Otaniemen alueen punatiiliarkkitehtuurille. 
 2.4 
edellä mainitun alueen eteläpuolelle mahdollistetaan alueelle avoimia aktivi-
teetteja tuova vesiliikuntakeskus, uimapaikka, venesatama ja ravintola-alue 
ym. palveluita. Tästä tehdään merkittävä kohtaamispaikka myös rantaraitin 
osalta. Laajamittaiselle veneiden talvisäilytykselle ei alueella varata tilaa. 
Selvitetään yhteistyökumppanit, joilla on taloudellisia intressejä toteuttaa 
Otarannan muuhun rakentamiseen luontevasti sopiva kampustoimintoja 
palveleva toimintakeskus rantaterasseineen. Mikäli intressit ja edellytykset 
ovat olemassa, tämä mahdollistetaan kaavalla. 
täydennetään ja tarkistetaan tarvittaessa alueen jatkosuunnittelussa. 
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  2.5 
toteutetaan alueen liikennejärjestelyt Otaniemen liikkumis- ja liikennerefor-
min periaatteiden mukaisesti. Tukeudutaan autopaikoituksessa keskitettyi-
hin ratkaisuihin ja varmistetaan alueella sujuvat pyöräily- ja kävelyreitit 
huomioiden kuitenkin liikuntapaikkojen tarve autokuljetuksille. 
 3. 
lisäksi lautakunta toteaa, että valma -aineistoon sisältyvää luonnonsuojelu-
lain §:n 65 mukaista arviointia hankkeen vaikutuksista Laajalahden Nautura 
-alueeseen 
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Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kehottaa kaupunki-
suunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta selvittämään, voitai-
siinko Otaniemen Servinniemen alueen asuinrakentamista kehittää Senaat-
ti-kiinteistöjen ja Aalto-yliopistokiinteistöjen esitysten pohjalta sekä Espoo-
strategian ja MAL-aiesopimuksen toteuttamiseksi. 
 

11.11.2012 Kaupunkisuunnittelupäällikkö asetti MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville  
asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston 

26.11.-31.12.2012 Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto nähtävillä MRA 30 §:n  

mukaisesti. 
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