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1 TIIVISTELMÄ  

1.1 Alueen nykytila 

Kaava-alue sijaitsee Niittykummussa, noin 400 metrin kävelymatkan päässä 
Niittykummun metrokeskuksesta. Kaava-alue rajautuu kolmeen katualueeseen, 
pohjoisessa Niittyporttiin, etelässä Länsiväylään sekä lännessä Haukilahdenka-
tuun ja itäpuolella sijaitsee liikerakennus. 
 
Kaava-alue on rakentamatonta toimistorakennusten korttelialuetta. Kaava-alue 
on pääosin metsikköä ja sen pohjoisosaa käytetään pysäköintialueena. Kaava-
alue on yksityisessä omistuksessa, ympäröivät katu- ja puistoalueet omistaa 
kaupunki. 

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Asemakaavan muutos koostuu asuinkerrostalojen korttelialueesta (AK) sekä 
katualueesta. Kaavamuutoksen myötä olemassa oleva tontti pienenee ja katu-
alue levenee, kun Niittyportin varrelle suunnitellaan korttelialueen suuntaisesti 
jalkakäytävä sekä pyörätie.  
 
Asuinkerrostalojen korttelialueelle saa rakentaa kuusi 6-16-kerroksista asuin-
kerrostaloa sekä 6-kerroksisen pysäköintilaitoksen. Kortteli on umpikorttelimai-
nen Länsiväylästä aiheutuvan melun johdosta. Haukilahdenkadun ja Länsi-
väylän varren asuinrakennukset sekä pysäköintilaitos tulee rakentaa ensimmäi-
senä, jotta pihan sekä asuntojen ääniolosuhteet ovat suotuisat. Parvekkeita ei 
saa avata Haukilahdenkadun tai Länsiväylän suuntaan. Osa korkeimman ra-
kennuksen parvekkeista on ratkaistava viherhuonein. 
 
Kaikki autopaikat sijaitsevat pysäköintilaitoksessa, mikä mahdollistaa sen, että 
korttelialueelle voidaan rakentaa vehreä maanvarainen piha, minne saa hule-
vesialtaan. Nykyisen metsäisen tontin olemassa olevaa kookasta puustoa tulee 
mahdollisuuksien mukaan säilyttää pihalla. 
 
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 1,6 ha. Kokonaiskerrosala on 26 000 
k-m2. Tontin tehokkuus on 1,55. Asemakaavan myötä tontin rakennusoikeus 
kasvaa 7250 k-m2. 

1.3 Suunnittelun vaiheet 

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut 
nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 3.12.2018-3.1.2019.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin kaksi mielipidettä. Mielipiteissä 
toivottiin, että rakentaminen toteutettaisiin maltillisesti huomioiden ympärille jo 
rakentuneet rakennukset, viihtyisyys ja vehreys. Mielipiteessä huomautettiin 
myös naapurissa olevan toimistorakennuksen äänihaitoista ja taksiliikenteestä, 
Niittysillankäytävän turvallisuudesta sekä pysäköintilaitoksen sijainnista ja sen 
katon käytöstä virkistyskäytössä.    
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen korttelin perusajatus on säilynyt 
samana, mutta rakennusten muotoa ja kerrosten lukumäärää on tarkistettu. 
Haukilahdenkadusta ja Länsiväylästä aiheutuva melu vaikuttaa rakennusten 
korkeuteen. Haukilahdenkadun varren rakennusten on oltava korkeampia, jotta 
pihalla ja sen ympärille avautuvilla asunnoilla ja niiden parvekkeilla melua kos-
kevat ohjearvot eivät ylity. Rakennusoikeus on säilynyt lähes samana. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Suunnittelutilanne  

 

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1. huhti-
kuuta 2018. Valtioneuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017. 

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti 
merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toimin-
nassa. 

Tavoitteiden uudistamisella pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. 
Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen: toimivat yhdyskunnat ja 
kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen 
elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
sekä uusitumiskykyinen energiahuolto. Näistä kyseessä olevaa asemakaavan 
muutosta koskevat alla olevat kokonaisuudet: 

 
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
 
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perus-
tuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyö-
dyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle 
sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotan-
nolle. 

 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-
selle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla 
kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 
 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutetta-
vuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkolii-
kennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan si-
ten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutet-
tavissa. 
 
Tehokas liikennejärjestelmä  
 
Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta 
kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä 
varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön 
perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmu-
kohtien toimivuudelle. 
 
Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestin-
täyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja 
valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen 
kehittämismahdollisuudet. 
 
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö  
 
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 
Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien 
hallinta varmistetaan muutoin. 
 
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- 
ja terveyshaittoja. Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä 
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aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riit-
tävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin. 
 
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten 
aineiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, 
yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 
 
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti 
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet. 

 
Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteu-
tumista. 

 

2.1.2 Maakuntakaava  

 
Voimassa olevat: 
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää 
kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 
vuonna 2007. 

 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan 
maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-
maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oi-
keuden päätöksellä lainvoiman keväällä 2016. 
 
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittä-
mislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuuli-
voima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntavaltuusto hy-
väksyi kaavan 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee 
voimaan ennen kuin se saa lainvoiman. Maakuntakaava tuli voimaan, kun siitä 
kuulutettiin maakuntakaavan alueen kunnissa.  
 
Voimassa olevassa maakuntakaavojen yhdistelmässä kaava-alue on osoitettu 
tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi. Taajamatoimintojen aluetta suunni-
tellaan asumisen, ympäristöönsä soventuvien tylpaikkatoimintojen sekä niihin 
liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena. 
 
 

 
Ote voimassa olevasta maakuntakaavojen yhdistelmästä.  
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Vireillä oleva:  
Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, 
jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava 
korvaa nyt voimassa olevat Uudenmaan ja entisen Itä-Uudenmaan alueen 
maakuntakaavat. Uusimaa-kaavan valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävillä 
27.2-13.4.2018. 
 

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. Kaava-alue on varattu kehitettäväksi työpaikka-alu-
eeksi, joka on ensisijaisesti yksityisille palveluille, hallinnolle ja liiketoimmin-
nalle. 
 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. © Espoo kaupunki 

 
Nyt laadittu asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta.  
Tontille on kaavoitettu 2000-luvun alussa liikerakennusten korttelialue. Länsi-
väylän läheisyydestä huolimatta, tontin sijainti ei ole ollut tarpeeksi houkutte-
leva ja se on jäänyt rakentamatta. 
 
Niittykummun alueella on työpaikkavarantoa, vaikka työpaikka-alueita on muu-
tettu asuinalueiksi. Myös tilojen tehostaminen nykypäivänä on johtanut siihen, 
että samoissa tiloissa työskentelee enemmän ihmisiä kuin aikaisemmin.  
 
Länsiväylän varsi kaava-alueesta itään säilyy työpaikka-alueena sekä Merituu-
lentien pohjoispuolella suunnitteilla olevalla Vuoritontun kaava-alueella säilyy 
noin 34 000 kerrosneliötä toimitilaa. Osa olemassa olevista rakennuksista säi-
lyy, mutta myös uutta rakennetaan asuinrakentamisen ympärille.  
 

2.1.4 Asemakaava  

Alueella on voimassa Niittymaan asemakaava (lainvoimainen 22.8.2005). 
Kortteli 15052 on siinä osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi (KT). Ton-
tille saa sijoittaa 6-kerroksisia toimistorakennuksia sekä 7-kerroksisen pysä-
köintilaitoksen. Tontille saa rakentaa myös koko tontin laajuisen maanalaisen 
pysäköintilaitoksen.  
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Ote ajantasa-asemakaavasta. © Espoo kaupunki 

 

2.1.5 Rakennusjärjestys  

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

2.1.6 Tonttijako 

Asemakaava-alueelle on laadittu tonttijako, joka on hyväksytty 13.06.2007. 
Tontti on lohkottu 20.10.2007. 

 

2.1.7 Pohjakartta 

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen 
laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset.  
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2.2 Selvitys alueesta  

2.2.1 Alueen yleiskuvaus  

Kaava-alue sijoittuu Niittykummun kaupunginosaan Haukilahdenkadun, Länsi-
väylän ja Niittyportin väliin. Kaava-alueen pohjoispuolelle sijoittuu asuinkerros-
taloja, Niittykummun koulu sekä puistoaluetta. Itäpuolella sijaitsee liikeraken-
nus. 
 

2.2.2 Maanomistus 

Kaava-alue on yksityisomistuksessa. Ympäröivät katu- sekä puistoalueet omis-
taa kaupunki. 
 

 
Kuva: Ote maanomistuskartasta. © Espoo kaupunki 

 

2.2.3 Rakennettu ympäristö  

Maankäyttö 

Niittykummun metrokeskus ja sen lähiympäristö on sekoittunutta asumisen, 
työpaikkojen ja palveluiden aluetta. Metroaseman rakentumisen myötä ympä-
ristö on muuttumassa asuntovaltaisemmaksi. 
 
Kaava-alue on rakentamatonta toimistorakennusten korttelialuetta, jonka poh-
joisosaa käytetään pysäköintialueena.  

Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Vuoden 2018 ja 2019 vaihteessa Niittykummussa asui noin 5400 asukasta, 
joista noin 17 % oli 0-18-vuotiaita, 66 % työikäisiä ja 17 % yli 65-vuotiaita. Koko 
Suur-Tapiolan alueeseen verrattuna alueella asuu vähemmän lapsia ja enem-
män työikäisiä. 
 
Niittykummun alueen työpaikat sijoittuvat pääasiassa Länsiväylän varren toi-
mistorakennuksiin, jonka lisäksi Merituulentien varrella on useita liikerakennuk-
sia sekä Niittykummun metrokeskus kaupallisine palveluineen.  

 

Yhdyskuntarakenne  

Kaava-alue sijoittuu Haukilahdenkadun ja Länsiväylän kulmaan noin 400 metrin 
kävelymatkan päähän Niittykummun metrokeskuksesta.  
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Kaupunkikuva 

Niittykummun kaupunkikuva muodostuu useiden erityyppisten alueiden koko-
naisuudesta, joka muuttuu jatkuvasti metrokeskuksen ympäristön tiivistämisen 
myötä. Nykyisellään kaupunginosaa halkova Merituulentie ja sen varsi on kau-
punkirakenteeltaan jäsentymätöntä. Katutila ei rajaudu rakennuksiin. Merituu-
lentien pohjoispuoli on metsikköä, jonka taakse sijoittuu Tontunmäen pientalo-
alue ja eteläpuoli koostuu matalista liikerakennuksista pysäköintialueineen. Me-
rituulentien varsi kehittyy tulevaisuudessa entistä urbaanimmaksi, kun kadun 
ympäristöä kehitetään kadun molemmin puolin. Myös Haukilahdenkatu on 
muuttumassa kaupunkimaisemmaksi ympäristöksi.  
 
Metrokeskuksen länsipuolella sijaitseva Niittykallio on kallioisen mäen ympärille 
kietoituva väljästi rakennettu vehreä asuinalue pientaloineen ja kerrostaloineen, 
jossa rakennukset sijoittuvat ympäristöönsä maastonmuotoja myötäillen, kun 
taas Tontunmäen asuinalue on selkeän katuverkoston ympärille muodostunut 
tiivis ja matala pientaloalue. Niittykallion reuna-alueet Kehä II:n ja Länsiväylän 
kulmassa täydentyvät lähitulevaisuudessa uusilla asuinkerrostaloilla ja Tontun-
mäen länsipuolelle on suunnitteilla uusi tiivis kerrostaloalue Outokummun enti-
selle työpaikka-alueelle. 

Niittykummun rakennusten korkeudet vaihtelevat metrokeskuksessa olevan 
Niittyhuippu-nimisen 24-kerroksisen rakennuksen ja pientaloalueiden 1-2-ker-
roksisten rakennusten välillä.  

Kaava-alue sijoittuu metroaseman läheisyyteen noin 400 metrin kävelymatkan 
päähän ja on osa kehittyvää metrokeskusta. Niittyportti, jonka varrelle kaava-
alue sijoittuu on nykyään osin vielä jäsentymätöntä katuympäristöä. Niittyportin 
pohjoispuoli rajautuu Niittysillanpuiston puistoalueeseen, jossa sijaitsee mm. 
skeittipuisto. Niityportin eteläpuolella sijaitseva rakentumaton kaava-alue on 
tällä hetkellä metsikköä ja sen vieressä on Aarne Ervin suunnittelema 70-luvun 
alussa valmistunut 2-kerroksinen toimistorakennus ja sen 2000-luvulla raken-
nettu 5-kerroksinen laajennus. Niittyportin kulmassa kaava-alueesta itään päin 
valmistuu lähiaikoina uusi asuinkerrostalojen kortteli, jonka rakennusten kerros-
ten lukumäärä vaihtelee 8-16 kerroksen välillä. 

Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Kaava-alue rajautuu Länsiväylään, Haukilahdenkatuun ja Niittyportti -katuun. 
Kaava-alueella olevalle parkkipaikalle, joka palvelee viereistä toimistoraken-
nusta, ajo tapahtuu Niittyportin kautta.  Niittyportin kautta ajetaan myös vierei-
selle Niittykummun koululle. 

Niittyportti on paikallinen kokoojakatu, joka on hiljattain rakennettu valmiiksi itä-
päästä, mutta länsipää (Niittykallio) on vielä rakentumatta asemakaavan mukai-
seen paikkaan.  

Arkivuorokausiliikennemäärä vuonna 2018 olivat Länsiväylällä 67200 ajon./vrk, 
Haukilahdenkadulla 10900 ja Niittyportilla kohtalaisen paljon.  

Niityportti -kadulla suoritettiin liikennelaskentaa 12.11.2019 klo 7.30 – 9.30 aa-
muhuipputunnin selvittämiseksi. Aamuhuipputuntia pidetään mitoittavana teki-
jänä koulun saattoliikenteen takia. Selvityksestä löytyy erillinen raportti: Niittysil-
lankorvan liikenteellinen tarkastelu, Sitowise. 

Raportista lyhyesti, nykytila: 

 Koulun saattolenkin (Koulusillankuja) toiminnassa ei havaittu ongelmia 

 Koulun saattoliikennettä oli jonkin verran myös Niittyportin varrella 

 Pieniä hetkellisiä häiriöitä aiheutui liittymässä (Niittyportti/Koulusillan-
kuja/Niittysillankäytävä) kun sekä pysäköintialueelle että koulun saatto-
lenkille oli yhtäaikaisia menijöitä 

 Suuri osa autoista ajoi saattolenkin läpi pysäköintialueille koulun pihalla 
(koulun henkilökunnan pysäköinti) 
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 Taksit ajoivat koulun portille ja IF:n konttorin taksiliikennettä aamuhuip-
putunnin aikana oli 9 ajoneuvoa. 

 

 
Kuva. Ajoneuvoliikenteen tavoiteverkko 

 
Kävely ja pyöräily 

Alueelta on kohtalaisen hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet nykyinen maankäyttö 
huomioiden. Asuinrakentamisen myötä kävely- ja pyöräily-yhteyksiä joudutaan 
hieman täydentämään ja sellaisenaan nykyinen reitistö ei tue asuinrakenta-
mista, esim. Niittyportti -kadulta puuttuu pyörätie idän suuntaan kokonaan. 
 
Kouluun, joukkoliikenteen pysäkeille, kauppaan ja toimistorakennuksille alu-
eelta löytyy hyvät ja lyhyet yhteydet. Niittykummun koululle on hyvät ja turvalli-
set koulureitit. Voimassa olevassa asemakaavassa, kaavoitettavan alueen itä-
reunaa pitkin, toimistorakennuksen puolella, on kaavamerkintä ’pp’: Jalanku-
lulle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie. Yhteys kulkee nimellä Niittysillankäy-
tävä ja se on tärkeä/säilytettävä koulureitti. 
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Kuva. kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko 
 

Alueen sisäinen liikenne ja paikoitus 

Asemakaavoitettavalla alueella on viereisen toimistorakennuksen parkkipaikka, 
n. 120 autopaikkaa, maantasopysäköintiä. 
Viereisen toimistorakennuksen autopaikkavaatimus lainvoimaisessa asema-
kaavassa on 1 ap / 60 k-m2. 14 500 kerrosalalla se tarkoittaa, että toimistora-
kennuksella tulee olla 240 autopaikkaa. Heidän omalla tontilla on nyt noin 80 
autopaikkaa ja yhteisjärjeselyistä on näiden kahden tontin välillä rasitesopimus 
jäänyt tekemättä. 
Kyseinen toimistorakennus tai sen tontti ei kuitenkaan kuulu tähän asemakaa-
van muutos alueeseen.  
 
Parkkipaikka myös palvelee toimistorakennuksen saattoliikennettä (taksit). 
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Ajo toimistorakennuksen omalla tontilla olevalle parkkipaikalle tapahtuu nyt 
LPA-1 tontin kautta. LPA-1: Autopaikkojen korttelialue. Huoltoajo ja tontille ajo 
sallitaan. LPA-1 tontilla olevat autopaikat ovat toimistorakennuksen itäpuolella 
olevan AK korttelin omistuksessa. Toimistorakennuksella ei ole rasiteoikeutta 
käyttää LPA-1 tonttia. Asemakaava muutoksen myötä rasitesopimuksia on ai-
heitta päivittää. 

 

Julkinen liikenne 

Alueelta on noin 400 metrin kävelymatka Niittykummun metroasemalle. Bussi-
liikennettä palvelee pysäkit Länsiväylällä, Haukilahdenkadulla ja Merituulen-
tiellä. 

 
Kuva. joukkoliikennepysäkit 
 

Palvelut 

Merituulentien varrella on kaupallisia palveluita samoin kuin metrokeskuksen 
yhteydessä olevassa kauppakeskus Niityssä. Lisäksi lyhyen metromatkan 
päässä sijaitsevat kauppakeskus Omena Matinkylässä julkisine ja kaupallisine 
palveluineen sekä kauppakeskus Ainoa ja Tapiolan keskuksen palvelut 

Taksit 

M 

Toimisto-
rakennus 

ajo 
LPA-1 



  15 (23) 
 
 

Tapiolassa. Niittykummussa sijaitsee kaksi koulua: Niittykummun koulu kaava-
alueen pohjoispuolella ja syksyllä 2019 aloittanut Uusikummun koulu Vuoriton-
tun kaava-alueella. Kappelitiellä ja Niittymaantiellä sijaitsevat lähimmät päivä-
kodit.  

Yhdyskuntatekninen huolto 

Kaava-alue sijoittuu olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja alueella on 
olemassa kattava yhdyskuntatekninen verkosto. 

2.2.4 Luonnonolosuhteet 

Kaava-alueella kasvaa runsasta lehtipuuvaltaista metsikköä, joka on melko 
tavanomaista kulttuurivaikutteista kaupunkiluontoa. Metsäaluetta rajaavat tiet 
lännessä ja etelässä sekä rakennetut alueet pohjoisessa ja idässä. Alueen 
kautta ei kulje tärkeää ekologista yhteyttä. Lähimmät liito-oravahavainnot ovat 
noin 200 metrin päässä Haukilahdenkadun länsipuolella. Nämä alueet 
yhdistyvät puustoisilla latvusyhteyksillä muihin Etelä-Espoon liito-orava-
alueideisiin. 
 
Noin 700 m alueen länsipuolella virtaa Gräsanoja-kaupunkipuro, joka toimii 
ekologisena yhteytenä ja maakuntakaavan mukaisena viheryhteytenä. Suomen 
luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (2018) mukaan Gräsanoja edustaa 
äärimmäisen uhanalaista savimaiden puro -tyyppiä.  Gräsanojan laaksossa 
maasto on alavaa ja oja on herkästi tulviva. Alavassa maastossa tulvat leviävät 
laajalle alueelle, ja vaikutukset ulottuvat hulevesiviemäristön välityksellä myös 
huomattavan suurelle alueelle.  

2.2.5 Suojelukohteet 

Kaava-alueella ei ole suojeltuja rakennuksia.  

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 

Kaava-alue sijoittuu Länsiväylän välittömään läheisyyteen melualueelle. 
 

3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET  

3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Espoon tavoitteena on edistää tiivistä rakentamista raideyhteyksien kuten Län-
simetron varrella sekä niiden asemien ja pysäkkien ympäristössä.  

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet  

Tavoitteena on tiivistää metrokeskuksen lähiympäristöä ja lisätä asuinrakenta-
mista hyvän saavutettavuuden alueella. Suurista liikenneväylistä huolimatta 
kaava-alueelle on tavoitteena rakentaa viihtyisä ja vehreä asuinkerrostalojen 
korttelialue, jossa on maanvarainen piha ja hulevesiallas pihan miljöötä rikas-
tuttamassa. Tavoitteena on myös jäsennellä Niityportin katutilaa tehden siitä 
katumaisemman ympäristön.  

3.3 Osallisten tavoitteet 

Asukasmielipiteet 

Mielipiteitä jätettiin kaksi kappaletta. Mielipiteissä toivottiin, että rakentaminen 
toteutettaisiin maltillisesti huomioiden ympärille jo rakentuneet rakennukset, 
viihtyisyys ja vehreys. Mielipiteessä huomautettiin myös naapurissa olevan toi-
mistorakennuksen äänihaitoista ja taksiliikenteestä, Niittysillankäytävän turvalli-
suudesta sekä pysäköintilaitoksen sijainnista ja sen katon käytöstä virkistys-
käytössä.  

 

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS  

4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus  
 

Asemakaavn muutoksen tavoitteena on muuttaa toimistorakennusten kortteli-
alue asuinkerrostalojen korttelialueeksi hyvän saavutettavuuden alueella. 
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4.2 Mitoitus   

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 1,6 ha. 
 

Kokonaiskerrosala on 26 000 k-m2..  
 
Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 7 250 k-m2.. 
 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö  

Korttelialue 

Asuinkerrostalojen korttelialueelle (AK) saa rakentaa kuusi asuinkerrostaloa, 
joiden kerrosten lukumäärä vaihtelee 6-16 kerroksen välillä. Haukilahdenkadun 
varteen lähemmäksi Länsiväylää sijoittuu kaksi 10-kerroksista kerrostaloa. 
Muut matalammat asuinrakennukset ovat 6-8-kerroksisia. Korttelialueen poh-
joisosaan sijoittuu 14-16-kerroksinen asuinkerrostalo, joka toimii vastinparina 
metrokeskuksen 24-kerroksiselle Niittyhuipulle sekä Niittytaipaleella olevalle 
16-kerroksiselle Hujopille. Korkeimman rakennuksen ylimpiin kerroksiin tulee 
sijoittaa yhteistiloja. Korttelialueen eteläosaan lähimmäksi Länsiväylää saa ra-
kentaa 6-kerroksisen pysäköintilaitoksen, joka palvelee myös naapurissa ole-
vaa toimistokiinteistöä. 
 
Kaava-alue sijaitsee melualueella. Rakennukset on massoiteltu niin, että pi-
halle saadaan suotuisat ääniolosuhteet. Pervekelasitukset eivät saa avautua 
Haukilahdenkadun suuntaan.  Haukilahdenkadun varren 10-kerroksiset asuin-
rakennukset sekä pysäköintilaitos toimivat melumuurina korttelin muille raken-
nuksille. Länsiväylästä aiheutuvan melun johdosta Haukilahdenkadun varren 
asuinrakennukset sekä Länsiväylän varrella oleva pysäköintilaitos on rakennet-
tava ensimmäisessä vaiheessa. Korkeimmassa rakennuksessa parvekkeita on 
melun johdosta ratkaistava viherhuonein.  
 
Rakennusten pääasiallisena julisivumateriaalina käytetään tiiltä, paikallamuu-
rattua tiiltä, rappausta ja väribetonia. Asuinrakennusten tulee olla julkisivuiltaan, 
kattomuodoiltaan ja väritykseltään yhteensopivia, mutta yksilöllisiä, erityisesti 
julkisivun värityksen osalta.  
 
Pysäköintilaitoksen julkisivut tulee sovittaa ympäröivien asuinrakennusten ark-
kitehtuuriin ja toteuttaa niiden julkisivujen laatutasoa vastaaviksi. Pysäköintilai-
toksen suunnittelussa tulee huomioida viereiset asuinrakennukset. Ajovaloista 
ei saa aiheutua häikäisyä asuntoihin. Pysäköintilaitoksen kattoa on mahdollista 
käyttää oleskeluun. Oleskelualueet tulee kuitenkin sijoittaa ja suojata siten, että 
melutaso ei päivällä ylitä 55 dB eikä yöllä 45 dB.  
 
Asuinkerrostalojen korttelialueen piha on maanvarainen. Pihan tulee olla veh-
reä ja sinne tulee istuttaa puita ja pensaita. Olemassa olevaa kookasta puustoa 
tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Pihalle on mahdollista rakentaa hule-
vesiallas. Korttelialueen reunoille Haukilahdenkadun ja Länsiväylän puolella on 
osoitettu puilla ja pensailla istutettava alueen osa. 
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4.3.2 Liikenne 

 

 
Kuva. kulkureittikaavio 
 

Ajoneuvoliikenne 

Asuinkerrostalojen korttelialueen piha on maanvarainen. Pihalle on mahdollista 
rakentaa pelastustiet ja nostopaikat. Huoltoliikenne käyttää pelastusteitä. 
 
Tontin itäreunaan on osoitettu ajoyhteys -rasite merkinnällä ’ajo’. Ajoyhteyden 
tulee palvella naapurikiinteistön taksiliikennettä sekä yleistä ajoa pysäköintilai-
tokseen. Kyseinen ajoyhteys tulee tehdä kaupungin ohjauksessa ja kaupungin 
suunnitteluohjeita noudattaen, jotta sille varataan riittävästi tilaa kävelylle kuin 
myös aurauslumille. Hankkeen esittämässä korttelisuunnitelmassa tilavaraus 
on riittämätön. Naapurikiinteistön suostumuksella ajoyhteys voidaan rakentaa 
myös osittain rajalle (kuva). 
 

 
 
Ajoyhteys ja pysäköintitalo tulee rakentaa ensimmäisessä vaiheessa. Riippuen 
ajoväylän sijainnista (sijainti on ohjeellinen), asuinrakennusten tulee tarvitta-
essa väistää ja antaa riittävästi tilaa turvallisen ajoyhteyden, jalkakäytävien ja 
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erotuskaistojen toteuttamiseen. Lumitilat, viherkaistat ja porraskäytävät on huo-
mioitava suunnittelussa. 
 

Kävely ja pyöräily 

Niittyportti -kadulta puuttuu pyörätie idän suuntaan kokonaan. Puuttuva pyörä-
tieyhteys olisi erittäin tärkeä asuinalueen liittämiseksi olemassa olevaan pyörä-
tieverkostoon. Tämä kuitenkin vaatii naapurikiinteistön suostumusta, koska Niit-
typortti -katu on hiljattain rakennettu valmiiksi eikä katualuetta tälle parannustoi-
menpiteelle esitetä. Pyörätien levennys joudutaan siis rakentamaan naapurin 
tontille. 
 
Uuden korttelin kohdalle varataan katualuetta jalankulun ja pyöräilyn yhdiste-
tylle reitille. Tämä uusi reitti edellyttää myös suojatietä Niittysillankulman liitty-
män itäpuolelle ja lyhyttä yhteyttä suojatieltä Niittysillanpolulle. Näillä suhteelli-
sen pienillä parannustoimenpiteillä asuinalue saadaan liitettyä olemassa ole-
vaan reitistöön tehokkaasti. 
 
Niittysillankäytävä (pp) säilyy pyörätienä ja turvallisena koulureittinä. 
 

Pysäköinti  
Yleistä pysäköintiä ei rakennettuun ympäristöön saada, joten ne on ehdotuk-
sessa esitetty osoitettavaksi pysäköintitaloon (1 ap / 1500 k-m2). Asemakaava-
määräys mahdollistaa myös vuorottaispysäköinnin (toimistot / asuminen) mikäli 
pysäköintipaikat toteutetaan nimeämättöminä. Pysäköintitalo on kaavamää-
räyksessä määrätty rakennettavaksi ensimmäisessä vaiheessa. Ajo pysäköinti-
taloon on osoitettu korttelin sisäisellä yhteydellä. Ajoyhteys on esitetty yleisen 
pysäköinnin ja naapurikiinteistön tarpeiden vuoksi yleiseen käyttöön. 
Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään: asunnot 1 ap / 110 k-m2, kuitenkin vä-
hintään 0,5 ap / asunto. 
 

4.3.3 Palvelut 

Asemakaavan muutos ei tuo muutoksia alueen palveluihin. 
 

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Kaava-alue sijoittuu rakennettuun ympäristöön, jossa on olemassa kunnallis-
tekninen verkosto. 
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4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Korttelialue sijaitsee osin savimaalla ja osin moreenimaalla, jonka päällä on 
silttiä ja savea. Korttelialue on osin länsiosasta normaalisti rakennettavaa (alue 
2) ja osin vaikeasti rakennettavaa pehmeikköä (alue 3A). Korttelialueen itäosa 
on vaikeasti rakennettavaa syvää pehmeikköä (alue 4). 
 
Kaava-alueella ei ole tiettävästi pilaantuneita maita. 
 

   
Ote maaperäkartasta ja rakennettavuusluokista. © Espoon kaupunki 
 

4.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö 

Korttelin keskelle muodostuu yhtenäinen maanvarainen piha-alue. Piha-aluei-
den ilmeen tulee olla vehreä ja niille tulee istuttaa puita ja pensaita. Pihan kes-
kiosassa tulee pyrkiä säilyttämään mahdollisimman paljon olevaa suurikokoista 
puustoa. Tulee huomioida, että säilytettävät metsikköalueet ovat tarpeeksi laa-
joja yhtenäisiä alueita, jotta puilla olisi menestymismahdollisuus. Puustoa säily-
tetään mahdollisuuksien mukaan myös korttelin länsi- ja eteläreunoilla ja täy-
dennetään istutuksin.   
 
Korttelialueella viivytetään hulevesiä kaavamääräyksen mukaisesti. Luonnon-
mukaisia hulevesien viivytysmenetelmiä suositaan. Hulevesiä johdetaan pinta-
valuntana kasvillisuuden käyttöön ja viher- sekä sorapainanteiden kautta viivy-
tettynä hulevesiverkostoon. 
 
Rakentamisessa huomioidaan tulvariski rakentamalla rakennusten lattiakorot 
riittävän korkealle huomioiden meritulvakorko ja aaltoiluvara (+2.8 mpy + aaltoi-
luvara 20 cm, N2000). 

4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Kaava-alueella ei ole suojelukohteita. 
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4.5 Ympäristön häiriötekijät  

Kaava-alue sijaitsee melualueella. Kaavoituksen yhteydessä on laadittu melu-
selvitys, jonka pohjalta rakennukset on sijoitettu kortteliin niin, että ohjearvot 
täyttyvät pihojen ja asuntojen osalta. Kaavassa on määrätty parvekkeiden 
avautumissuunnasta. Korkeamman rakennuksen osalta osan huoneistojen par-
vekkeet täytyy ratkaista viherhuonein. 

 

5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET  

 

5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Asemakaavan muutoksen myötä Niittykummun kaupunginosa tiivistyy kuudella 
uudella 6-16-kerroksisella rakennuksella. Niittyportin katualue muuttuu kaupun-
kimaiseksi, kun rakentamaton tontti täydentyy.  

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Alueen jalankulku- ja pyöräteitä joudutaan rakentamaan kokonaan tai osittain 
uudelleen muuttuneiden järjestelyjen takia. Asiaa on käsitelty myös kohdassa 
4.3.2. Liikenne 
 

jalankulku ja pyöräily 

Jalankulkijoiden sekä pyöräilijöiden turvallisuuden vuoksi alueella on jo käytetty 
alhaista nopeusrajoitusta 30 km/h. Uuden korttelin kohdalle varataan tila jalan-
kulun ja pyöräilyn yhdistetylle reitille, joka täydentää alueen reittejä. Tämä uusi 
reitti edellyttää myös suojatietä Niittysillankulman liittymän itäpuolelle ja lyhyttä 
yhteyttä suojatieltä Niittysillanpolulle. Uusi reitti pitäisi myös jatkaa koko mat-
kalle Niittytaival -kävely ja pyörätielle asti. 
 
Uuden korttelin jalankulkuyhteydet turvataan jalkakäytävällä pysäköintiajoyh-
teyden länsipuolella. Tästä pitää tehdä vielä tarkempi suunnitelma ennen kuin 
asuinrakennukset rajoittavat. 
 
Korotettujen suojateiden rakentaminen parantaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden 
turvallisuutta (osa nykyisistä korotettuja). Koulun ja uuden korttelin liittymäalu-
een korotus lisää suojateiden turvallisuutta. Liittymän korotus vaatii tarkemman 
suunnittelun, mutta mm. saatto-/kadunvarsipysäköinti Niittyportilla lyhenee 
muutamilla metreillä (1 ap). 
 

ajoneuvoliikenne 

Uusi asuinkortteli lisää merkittävästi liikennemääriä Niittyportilla. Liikennemää-
rät yli kaksinkertaistuvat Niittyportilla, ja selvät piikit syntyvät aamulla asuinalu-
eelta lähtevistä ja iltapäivällä palaavista matkoista, muina aikoina liikenteen 
kasvu on tasaisempaa. Vaikka liikennemäärät kasvavat, ovat liikennemäärät 
silti maltillisia alueen katuverkolla. Niittykallion alueelle suuntautuvaa läpiajolii-
kennettä on arvioitu aiempien selvitysten perusteella ja liikenne suuntautuu 
pääasiallisesti Niittysillankulman kautta Haukilahdenkadulle. Liittymien ei ha-
vaittu tarvitsevan ajoneuvoliikenteen parantamistoimenpiteitä simuloinnin pe-
rusteella. Simuloinnissa käytetyt liikennemäärät edustivat arvioitua maksimilii-
kennettä. 
 
Koulun alkamisajankohtana alueella saattaa esiintyä hetkellisiä häiriöitä liiken-
teen sujuvuuteen. Tämä on lyhyt n. 15 min aikajakso aamulla. Mikäli läpiajolii-
kenne Niittyportilla lisääntyisi merkittävästi, kärsisivät sivuteiltä liittyjät. Läpiajo-
liikennettä voidaan hillitä liikenteen hidastamisella ja opastuksella (mm. Niitty-
kallion alueelle opastus Haukilahdenkadun kautta). Alue ei ole houkutteleva 
läpiajoliikenteen näkökulmasta nykytilanteessa (hyvä ja saavutettava pääkatu-
verkko kohteen ympärillä). 
 
Alueelta on mahdollisuus poistua kolmen liittymän kautta, mikä jakaa liikenteen 
usealle liittymälle ja sujuvoittaa katuverkon toimintaa.  
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5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Alueen metsikkö on nykyisellään melko eristynyt eikä alueen kautta kulje tär-
keää ekologista yhteyttä. Kaava-alueen rakentamisella ei ole merkittävää vai-
kutusta luontoarvoihin. Kaava-alue sijaitsee arvokkaan kaupunkipuron, Gräsa-
nojan, lähistöllä. Hulevedet tulee viivyttää ja suodattaa siten, että lännessä si-
jaitsevan Gräsanojan luontoarvot eivät vaarannu.  
 
Rakentamisen johdosta maisema muuttuu metsäisestä alueesta tiiviisti raken-
netuksi ja näkymiltään rajatummaksi. Rakennusten edustoille etelään ja län-
teen jätetään puilla ja pensailla istutettavaa aluetta. Korttelin keskiosaan jää 
rakennuksilla rajattu vehreä pihatila, jolla säilytetään mahdollisuuksien mukaan 
olevaa puustoa.  

5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin  

Kaavamuutoksen myötä rakentamaton toimistorakennusten korttelialue muut-
tuu urbaaniksi kaupunkiympäristöksi. Kasvillisuuden väheneminen voi vaikuttaa 
osaan asukkaista viihtyisyyden laskemisena. Tavoitteena on kuitenkin luoda 
laadukasta kaupunkiympäristöä hyvän saavutettavuuden alueelle.  
 
Kaava-alueen pohjoispuolella, tarkemmin luoteen puolella sijaitsee asuinraken-
nuksia. Varjostustarkastelun mukaan uusi kortteli varjostaa lähimmäisen raken-
nuksen kulmaa ainoastaan keväällä ja syksyllä aamuisin, kun aurinko on sen 
verran alhaalla. Muina kellonaikoina tai vuodenaikoina uudesta korttelista ei 
aiheudu varjostushaittaa naapureille. Korttelialueen korkein rakennus tulee var-
jostamaan koulun pihaa vain aamuisin syksystä kevääseen.  

5.5 Kaavataloudelliset vaikutukset   

Kaupunki saa tontin rakentamisesta maankäyttösopimusmaksuja. Osa kortteli-
alueesta muutetaan katualueeksi ja Niittyportin varteen rakennetaan jalkakäy-
tävä sekä pyörätie. Katualueella tapahtuvat muutokset tulevat kaupungin mak-
settavaksi. 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

6.1 Rakentamisaikataulu  

Korttelialueen rakentaminen toteutunee lähivuosina kaavan saatua lainvoiman. 
 

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 

Kaavamääräysten lisäksi kaavaa varten laadittu korttelisuunnitelma ohjaa jat-
kosuunnittelua. 
 
Rakentaminen tulee vaiheistaa Länsiväylästä aiheutuvan melun johdosta. En-
simmäisenä tulee rakentaa Haukilahdenkadun suuntaan olevat asuinkerrosta-
lot sekä Länsiväylän varressa oleva pysäköintilaitos. 

6.3 Toteutuksen seuranta  

Toteutusta korttelialueella valvoo rakennusvalvonta ja yleisillä alueilla tekninen 
keskus. 
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7 SUUNNITTELUN VAIHEET 

7.1 Suunnittelua koskevat päätökset 

Sopimukset  

Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimuk-
set, jotka hoitaa tonttiyksikkö. 
 

7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut 
nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 3.12.2018 – 3.1.2019. 
 

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 

Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä maanomistajan ja maanomista-
jan arkkitehtikonsultin kanssa. Korttelisuunnitelman on laatinut arkkitehtitoi-
misto Konkret Oy. 
 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta on vastannut arkkitehti Hanna Kiema, maisema-arkkitehti Minna-Maija 
Sillanpää ja liikennesuunnittelija Marno Hanttu. 
 

7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  

 

Ajankohta Käsittelytieto 

24.8.2018 Asemakaavan muutoshakemus 

1.11.2018 Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville. 

1.12.2018 Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille ja osallistumis- ja arviointisuunni-
telma asetettiin nähtäville. 

3.12.2018.–3.1.2019 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä. 

 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy ehdotuksen nähtäville MRA 27 §:n 
mukaisesti. 

 Ehdotus MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä. 
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