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Alue 210102 

Tapiolan keskus II A 
Asemakaavan muutos 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusi asuinkerrostalo 
nykyisen toimistorakennuksen tilalle.  
 

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 

 
Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. (2019) © Espoon kaupunki 
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Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Tapiolan keskuksen pohjois-
puolella Pohjantien ja Opintien risteyskohdassa. Alue 
rajautuu Opinkujaan, Opintiehen ja Pohjantiehen. 
Kaavamuutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun 
edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Alueella on vuonna 1987 rakennettu kolmekerroksi-
nen toimistorakennus, jonka kerrosala on 1717 k-m2. 
 
Maanomistus 
Kortteli 12049 on yksityisessä omistuksessa. Ympä-
röivät katu- ja virkistysalueet omistaa Espoon kau-
punki.  
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on taajamatoimintojen aluetta ja valta-
kunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäris-
töä (RKY 2009). Alueiden käytössä on varmistettava, 
että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristö-
jen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueen yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja sovi-
tettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun 
käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen 
maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. 
 

 
Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta (2017).  
 

 
 
Espoon eteläosien yleiskaavassa  (lainvoimainen 
17.2.2010) alue on varattu asuntoalueeksi (A). Muu-
tosalue on merkitty myös kaupunkikuvallisesti arvok-
kaaksi alueeksi: kaupunkimaisemaksi, jonka raken-
nus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunki-
kuvaa on suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä ra-
kennuksia, vaan kohdistuu alueen ominaispiirteiden 
vaalimiseen. 
 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (9/2019) © Espoon 
kaupunki. 
 

Alueella on voimassa asemakaava Tapiolan keskus 
IIa (Kelloseppäkoulu) (lainvoimainen 4.2.2008). Kort-
telin 12049 tontti 5 on siinä osoitettu toimistorakennus-
ten korttelialueeksi KT. Suurin sallittu kerrosluku läh-
tien likimääräiseltä pihatasolta +16 on kolme. 
Rakennusoikeutta alueelle on osoitettu 1 400 k-m². 
 
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta (9/2019)© Espoon kaupunki. 
 
Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 20.9.2019 hakenut kortte-
lin 12049 tontin 5 maanomistaja. Hakija maksaa kaa-
vanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
 
Sopimukset 
Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL 
91b §). Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa tontti-
yksikkö. 
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MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on toteuttaa laadukasta kerrostaloasu-
mista ja kehittää korttelialuetta lähialueiden kehityk-
sen mukaisesti. Toimistorakennus 1717 k-m2 pure-
taan ja tilalle rakennetaan asuinkerrostalo n. 2700 k-
m2. Kaavamuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän 
saavutettavuuden alueella valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukai-
sesti.  
 
Asemakaavasta järjestettiin 13.11.2019 aloitusvai-
heen työneuvottelu, jossa esille tuli seuraavaa: 

- alueella ei ole erityisesti huomioitavia luonto-
arvoja 

- rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo on 
tutkittu 2007 asemakaavassa, sen mukaan 
rakennuksella ei ole erityisiä arvoja 

- liikenteen melu huomioidaan kaavamääräyk-
sissä ja viitesuunnitelman asuntopohjien 
suunnittelussa 

 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Pohjantien länsipuolella korttelissa 12091 on rakentu-
massa Ahertajankulman kortteli ja Kulttuurimajakka. 
  
Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 24.8.2011 
Tapiolan keskuksen uudistamisen teesit. Alla on esi-
tettynä niistä kaavan kannalta oleelliset: 
 

- Teesi 1. Metron tulo Tapiolaan luo edellytyk-
set rakentaa Tapiolaan uusi keskus, joka to-
teuttaa Tapiolan alkuperäistä henkeä: uusi 
rohkea ratkaisu, jossa nykyajan kestävän ke-
hityksen tavoitteista lähtien toteutetaan ihmi-
sille elävä ja viihtyisä kaupunkikeskus tapiola-
maisen vihreyden keskelle. 

- Teesi 2. Asetetut tavoitteet edellyttävät vaati-
vaa kokonaistoteutusta, jossa toiminnalliset ja 
arkkitehtoniset tavoitteet saadaan taloudelli-
sesti toteutetuksi siten, että samalla koko 
keskusta-alue uudistetaan energiateknisesti 
ja toiminnallisesti kestävän kehityksen käy-
täntöjen esimerkkialueeksi. 

- Teesi 9. Rakennusten kattokerrokset ja katot 
suunnitellaan eläviksi ja huolitelluiksi. 

- Teesi 10. Pohjantien itä- ja länsipuolelle 
suunnitellaan kevyen liikenteen väylät, jotka 
johtavat suoraan Merituulentien eteläpuolelle. 
Länsituulentien (joka muuttuu galleriatilaksi) 
länsipäähän suunnitellaan suojatie Pohjantien 
yli. 

- Teesi 15. Keskukseen suunnitellaan polku-
pyöräparkit keskeisiin solmukohtiin eri 

suunnista saavuttaessa. Keskuksen ohittami-
nen hoidetaan pyöräilijöille sujuvasti ja turval-
lisesti pyöräilijöille tarkoitettua kehätietä pit-
kin. 

- Teesi 20. Tapiolan keskusta-alueen suunnit-
telu ja toteutus edellyttää parhaiden asiantun-
tijatahojen kanssa tapahtuvaa innovatiivista ja 
avointa vuorovaikutusta. 

- Teesi 21. Alueen toteutuksessa korostetaan 
maisemointia koskien Merituulentien suuauk-
koja, joiden kautta ajoneuvot alittavat Tapio-
lan ydinkeskustan. 

- Teesi 23. Tapiolan keskustaan tarvitaan 
myös opiskelija-asuntoja, erityisesti lapsiper-
heille. 
 

Suunnitelman kuvaus 
Alustavan suunnitelman mukaan tontille 5 osoitetaan 
7-kerroksinen asuinrakennus. Ylin kerros on sisään-
vedetty. Tonttia on tarvittaessa mahdollista laajentaa 
siirtämällä tontin etelärajaa kohti katua. Suunnitelman 
kokonaisrakennusoikeus on noin 2 700 k-m2. 
 

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavanmuutoksesta laaditaan viitesuunni-
telma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaava-
kartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Vaikutusten arviointi 
Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä 
arvioidaan asemakaavan muutoksen merkittävimmät 
vaikutukset.  Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, 
liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, luon-
toon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdys-
kuntatalouteen. Tärkeimmät vaikutukset esitetään 
kaavaselostuksessa.  Vaikutusalueena ovat kortteli 
12049 ja sen lähiympäristö. Vaikutusarvioinnissa hyö-
dynnetään aikaisempia alueen kaavoituksen yhtey-
dessä tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisä-
selvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin 
menetelmin. Olemassa olevia selvityksiä ovat mm. 

- Tapiolan keskuksen uudistaminen, Suunnitel-
man kehittämisen taustat ja tavoitteet sekä 
toimenpiteitä ohjaavat teesit, Tapiolan kehit-
tämisprojekti, 5.3.2012 

- Tapiolan Kelloseppäkoulun ja asuntolan ra-
kennushistoriaselvitys 2005, Arkkitehtitoi-
misto OKULUS Oy 
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OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Osalliset 
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden 
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, 
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut 
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi vi-
ranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvot-
teluin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman laatimisella.  Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 
tavat.   
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 
16.12.2019–31.1.2020. Kirjallisia mielipiteitä voi 
jättää 31.1.2020 klo 15.45 mennessä osoitteella: 
Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAU-
PUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@es-
poo.fi.  Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, 
kauppakeskus Entresse.  Kaavan nimi ja aluenu-
mero (Tapiolan keskus II A, 210102) on mainit-
tava.  

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
kesällä 2020.  Kaavaehdotus on tämän jälkeen julki-
sesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdol-
lisuus jättää muistutus. Muistutus tulee toimittaa kir-
jallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla 
ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyyde-
tään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin vastineet 
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il-
moittaneelle allekirjoittajalle.  Jos kaavaehdotukseen 
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville (MRA 32 §). 
 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymi-
sestä päättää kaupunginhallitus. Hyväksymispää-
töksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-
oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla 
www.espoo.fi/kaavakuulutukset.  
 
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja sen nähtävilläolon aikana mahdollisesti 
pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös 
kaupungin ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvud-
stadsbladetissa.  
 
Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä. 
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin verkkosivuilla www.espoo.fi/kaavakuulutukset ja 
niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan 
nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa.  (MRL 67 §, MRA 94 §).  
 
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivus-
tolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineis-
toon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen 
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) 
ja Espoon asiointipisteissä. 
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Virpi Leminen, p. 040 506 7428 
Minna-Maija Sillanpää (maisemasuunnittelu),  
p. 040 642 7847 
Salla Karvinen (liikennesuunnittelu 12.1.2020 asti)  
p. 046 877 3001 
Olli Koivula (liikennesuunnittelu), p. 046 877 3003 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
 
 
 
 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

Päiväys ja allekirjoitus 
 

Espoossa, 2.12.2019 
 
Torsti Hokkanen 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat: 
Opinkuja – korttelin 12049 asemakaavanmuutoksen alustava maankäyttöluonnos. 

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy 16.9.2019 

 
 
Kuva 1: Havainnekuva muutossuunnitelman sovittamisesta Tapiolan keskus II A- asemakaava-alueeseen (ei mittakaavassa). 
 

 
Kuva 2: Alueleikkaus Opintielle etelään. 
 

 
Kuva 3: Alueleikkaus Pohjantielle länteen. 
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Kuva 4: Perspektiivikuva Opintien ja Pohjantien risteyksestä etelästä katsottuna. 


