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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Maarinkulma 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimisto- sekä korkeakoulun ja 

tutkimuslaitosten rakennusten korttelialueen täydentäminen ja muuttaminen osittain 

asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä näitä palvelevan pysäköintilaitoksen rakenta-

minen. Samalla mahdollistetaan Tekniikantien katualueen laajentaminen kadun yleis-

suunnitelman mukaisesti. 

 

Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 

Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Otaniemessä Tekniikantien ja Maarintien kulmauksessa ai-

van Kehä I:n liittymän läheisyydessä.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 18.10.-16.11.2021 suppeam-

malla aluerajauksella. Tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman aluerajaukseen 

on lisätty Tekniikantien länsipuolinen Innopolin alue sekä osa Tekniikantietä.  

Varsinaisen asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Suunnittelualueen poikki kulkee Tekniikantien katualue. Suunnittelualueelle Teknii-

kantien itäpuolelle on valmistunut vuonna 2020 7-kerroksinen toimistorakennus IV-

konehuoneineen. Itäpuolisen alueen keskiosaa käytetään pysäköintialueena. Alueen 

itäosassa kasvaa puustoa. Tekniikantien länsipuolella on pysäköintialuetta, ja alueen 

länsi- ja pohjoisosissa 4–7-kerroksiset toimistorakennukset Innopoli 1 ja 2. Ajo mo-

lemmille korttelialueille tapahtuu Tekniikantien kautta. 

Maanomistus 

Korttelin 10019 tontin 5 ja korttelin 10039 tontin 3 omistaa Technopolis Kiinteistöt 

Pääkaupunkiseutu Oy c/o Technopolis Holding Oyj ja korttelin 10039 tontin 2 Kiin-

teistö Oy Innopoli II c/o Innopoli Oy. Ympäröivät katu- ja virkistysalueet omistaa Es-

poon kaupunki. 

Kaavoitustilanne 

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on osoitettu taaja-

matoimintojen alueelle. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

(RKY-alue) sivuaa suunnittelualueen itäosaa. 
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Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. 

 

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu kehitettävälle julkisten palveluiden 

ja hallinnon alueelle (PY). Tontin itälaita sijoittuu kaupunkikuvallisesti arvokkaalle alu-

eelle. Yleiskaavan rajaukset ovat karkeita rajauksia, eikä niitä näin ollen tule tulkita 

liian yksityiskohtaisesti. 

 

Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 

 

Alueella on voimassa Maarinaukion asemakaava 221601 (lainvoimainen 30.5.2018). 

Korttelin 10019 tontti 5 on siinä osoitettu toimisto- sekä korkeakoulun ja tutkimuslai-

tosten rakennusten korttelialueeksi (KTO-1), johon toimistorakennuksia saa rakentaa 

enintään 70 % rakennusoikeudesta. 
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Alueella on lisäksi voimassa Maarinkulman vaiheasemakaava VK2002 (lainvoimai-

nen 23.6.2021), jossa tontille osoitettua rakennusoikeutta on järjestelty uudelleen. 

Luoteisosassa olevalle rakennusalalle on osoitettu 14 600 kerrosneliömetriä ja suurin 

sallittu kerrosten lukumäärä on seitsemän, jonka päälle saa rakentaa teknisiä tiloja. 

Muulle tontin osalle on osoitettu rakennusoikeutta 20 400 kerrosneliömetriä ja suurin 

sallittu kerrosten lukumäärä on neljä. Muutamia teknisluonteisia määräyksiä on täs-

mennetty vastaamaan viereisen Maarinaukion kaavan määräyksiä. 

Tekniikantien länsipuolisella alueella on voimassa Maari III, k 10018 ja 10039 Maarin-

ranta, Maari ja Maari II muutokset kortteleihin 10018, 10019 ja 10039 (lainvoimainen 

9.5.2001). Korttelin 10039 tontit 2 ja 3 on siinä osoitettu toimisto- sekä korkeakoulun 

ja tutkimuslaitosten rakennusten korttelialueeksi (KTO-2). 

  

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

 

Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 16.8.2021 hakenut tontin maanomistaja Kiinteistö Oy 

Technopolis. Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

Sopimukset 

Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL 91 b §). Maankäyttösopimus-

neuvottelut hoitaa tonttiyksikkö. 
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Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Tavoitteena on mahdollistaa toimisto- sekä korkeakoulun ja tutkimuslaitosten raken-

nusten korttelialueen täydentäminen ja muuttaminen osittain asuinkerrostalojen kort-

telialueeksi. Tavoitteena on lisäksi mahdollistaa pysäköintilaitos kaavamuutoksen 

edellyttämille autopaikoille Tekniikantien länsipuolelle, ja Tekniikantien katualueen 

laajentaminen kadun yleissuunnitelman mukaisesti. Kaavamuutos lisää asuntotontti-

varantoa hyvän saavutettavuuden alueella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-

den ja MAL-toteutusohjelman mukaisesti. Kaava-alue sijaitsee Natura-alueen lähei-

syydessä ja alueesta on laadittu Natura-arvio. Natura-arvion suositukset ja ohjeistuk-

set huomioidaan kaavoituksessa. 

Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat  

Alue rajautuu pohjoisessa Maarintiehen, jota pitkin Raide-Jokeri tulee tulevaisuu-

dessa kulkemaan. Alueen keskellä sijaitsee Tekniikantie, johon on suunnitteilla ka-

dunparannustöitä. Tietä levennetään ja korotetaan nykyisestä. 

Suunnitelman kuvaus 

Alustavan suunnitelman mukaan alueen länsiosaan tulisi kaksi toimistorakennusta, 

joiden yhteenlaskettu kerrosala olisi noin 32 500 kerrosneliötä. Tästä uutta toimistoti-

laa tulisi olemaan noin 18 000 kerrosneliötä. Tontilla sijaitsee tällä hetkellä 7-kerroksi-

nen toimistorakennus IV-konehuoneineen, jonka laajennus on rakenteilla nykyisen 

kaavan puitteissa. Suunnittelualueen itäosaan on suunnitteilla asuinkerrostalojen 

korttelialue, jonka yhteenlaskettu kerrosala on noin 21 400 kerrosneliötä. Toimisto- ja 

asuinrakennusten korkeus sovitetaan tontilla jo rakentuneen toimistorakennuksen 

korkeuteen. Pysäköinti tulee sijoittumaan osittain tontille kansipihan alle ja osin naa-

puritontille rakentuvaan pysäköintilaitokseen. 

Asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan suunnitte-

lun edetessä. Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Valmisteluaineiston kuvia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat kortteli 10019 tontti 5, kortteli 10039 tontit 2 ja 3 ja lähiympä-

ristö. Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muu-

toksen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskuntara-

kenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, 

luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. 

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa 

tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. 
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Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Osalliset 

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallinta-

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

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 

lisäksi viranomaiset. 

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 

Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi-

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

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

kutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 

tavat.  

Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §) 

Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluai-

neistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Mielipiteet voi esit-

tää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 

27.12.2021-25.1.2022. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 25.1.2022 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 

PL 1,  

02070 ESPOON KAUPUNKI 

tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 

Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Maarinkulma, 220301). 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 18.10.-16.11.2021 suppeam-

malla aluerajauksella.  

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 

muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
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kaupunkisuunnittelulautakunnassa keväällä 2022. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 

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

Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa 

kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-

tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lau-

sunnot viranomaisilta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistu-

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

tuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotuk-

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

Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa 

lausunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 

ilman lautakunnan käsittelyä. 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Tiedotamme kaavan nähtävilläoloista kaupungin verkkosivustolla kaavakuulutuksissa 

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

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

Mahdollisista asukastilaisuuksista ilmoitamme kaupungin verkkosivustolla kaupunki-

suunnittelun tapahtumissa sekä kaavan omalla verkkosivulla.  

Kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa, kuulutetaan 

kaavan vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä 

nähtävilläolon aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta. Lisäksi tiedo-

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

sijöiden kautta) sekä sähköpostitse alueen asukasyhdistyksille.  

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotamme kaupungin verkkosivuilla kaavakuulutuk-

sissa sekä kaavan verkkosivulla. Lisäksi tiedotamme henkilökohtaisesti niille, jotka 

ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet 

osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §).  

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

neistoon voi tutustua myös kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 

2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

https://www.espoo.fi/fi/haku?q=Kuulutus&type=article&topics=Kaupunkisuunnittelu
http://www.espoo.fi/
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
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Asemakaavoituksen kulkua ja osallistumismahdollisuuksia eri vaiheissa kuvataan tar-

kemmin verkkosivullamme Asemakaavoitus vaihe vaiheelta. 

Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Virpi Leminen, puh. 040 506 7428 

Ina Westerlund, maisemasuunnittelu, puh. 040 636 9256 

Olli Koivula, liikennesuunnittelu, puh. 046 877 3003 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 13.12.2021 

 

Torsti Hokkanen 

____________________________________ 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 

 

  

https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/asemakaavoitus-vaihe-vaiheelta
mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi
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Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat selvitykset ja suunnitelmat. 

Viitesuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Sarc Oy, 2021 

Espoon Otaniemen alueen luontoselvitys, Ympäristötutkimus Yrjölä 2014 

Liito-oravaselvitys Technopoliksen alueelle, Ympäristötutkimus Yrjölä, 2020 

Maarinkulma, Arvio hankkeen vaikutuksista Laajalahden Natura 2000 -alueen suoje-

luperusteisiin, 2020  

Laajalahden Natura 2000 -alueeseen kohdistuvien yhteisvaikutusten arvioinnin päivi-

tys, 2020 

 

Suunnitelmaa havainnollistavia kuvia. 

 

Kuva 1: Asemapiirros. Toimistorakennukset sijoittuvat Tekniikantien varteen ja Maarintien ja tekniikan-

tien kulmaan. Asuinrakennukset sijoittuvat Maarintien varteen ja korttelin sisäosiin. Pysäköintilaitos sijoit-

tuu Tekniikantien lounaispuolelle. Arkkitehtitoimisto Sarc Oy 
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Kuva 2: Ilmakuva kaakon suunnasta kohti suunnittelualuetta ja Laajalahtea. Arkkitehtitoimisto Sarc Oy 

 


