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WESTENDINPORTTI   
K Oy Kuninkaansatama 1 
 
 
Yleistä 
 
Suunnitelmana on rakentaa korkealuokkainen asuntokohde sekä tuoda myös palveluita 
alueelle. Arkkitehtuuri on korkeatasoista ja luo viihtyisää ympäristöä suojaten rantaa 
ympäristön melulta. Ulkoasultaan rakennukset liittyvät Tapiolan arkkitehtuuriin, 
asuinrakennuksen käärmemäinen muoto ja puupinnat luovat kuitenkin alueelle oman vahvan 
identiteetin ja tunnistettavuuden. 
 
Westendin alueella on paljon asukkaita, jotka haluaisivat muuttaa pientaloista 
korkealaatuiseen ja helpompaan asuinympäristöön saman kaupunginosan sisällä. Tämän 
toiveen toteutumiseksi ei ole kovin montaa mahdollisuutta, koska alueelle on vaikea saada 
lisää kerrostaloja. Viime vuosina on myös ilmennyt muuttoliikettä Helsingin keskusta-alueilta 
Espoon Tapiolaan. Syynä muuttoon on ollut mm. Helsingin keskusta-alueiden vaikea 
pysäköintitilanne. Tämä kohde toimii varmasti houkuttelevana mahdollisuutena tälle 
asiakaskunnalle.  
	
	
Korkeasta rakentamisesta matalampaan massoitteluun 
 
Tornirakentamista tutkittiin tarkkaan jo aikaisemmassa hotellikaavassa ja hotellin 
rakennusluvassa ja torni olisi suunnitelmien mukaan soveltunut hyvin myös 
asuntorakentamiseen.  
 
OAS:sta saatujen palautteiden ja kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntojen perusteella on 
luovuttu sekä torniratkaisusta että rantaraitin varteen rakennettavista erillistaloista. 
Asuinrakennus on ratkaistu matalampana, useasta lamellista muodostuvana käärmemäisenä 
rakennusmassana. Massa on visuaalisesti katkaistu keskeltä ja porrastettu sekä länsipäässä 
että itäpäässä rannan puolella. Asuinrakennuksen autopaikat sijoittuvat maan alle sekä 
erilliseen pysäköintilaitokseen rakennusmassan ja Länsiväylän väliin. 
Erillinen palvelurakennus sijoittuu tontin eteläreunalle uimarannan ja Käärmesaarenpuiston 
läheisyyteen. Palvelurakennuksen ja uimarannan yleiset autopaikat jäävät asuinrakennuksen 
ja palvelurakennuksen väliin.   
 
Asuntosuunnittelussa on huomioitu melu- ja ilmanlaatuasiat. Asunnot ovat joko läpitalon 
asuntoja tai etelään merelle päin avautuvia, yksikään asunto ei avaudu pelkästään 
Länsiväylän suuntaan.  Kaikkien asuntojen parvekkeet avautuvat etelän suuntaan.  
 
Länsiväylän pohjoispuolella, Etelä-Tapiolassa olevien uusien asuintornien (Jalopuukortteli) 
ylimmän asuinkerroksen lattian korkeusasema on n. +49,5. Suunnitellussa Westendinportin 
asuinrakennuksessa olisi ylimmän, eli 8 kerroksen lattian korkeusasema n. +28,0. 
Kun Jalopuukorttelin asuintornit rakennettiin, oli hotellikaava torneineen jo lainvoimainen ja 
kaavaan määritelty rakentamisen korkeus 18 kerrosta. Ylin räystäs olisi suunnitelmien 
mukaan ollut noin 80 m korkeudessa, nyt esitetty matalampi rakennusmassa madaltaisi 
rakentamista lähes 50 metriä. 
 
 
Palvelut 
 
Suunnitellut ravintola, kahvilapaviljonki, pieni spa-tyyppinen kylpylä sekä kuntosali ovat 
kaikkien kaupunkilaisten käytössä ja tärkeä osa kokonaisuutta. Tontin omistaja katsoo 
suunnitellut palvelut tärkeäksi lisäarvoksi myös asuntojen markkinoinnissa. 
 
 
 



8.5.2018 

Westendinportti / K Oy Kuninkaansatama 1  2 / 4 
 

Yleiskaava 
 
Yleiskaavassa alue on osoitettu ”Keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alueeksi”. Alueelle saa 
sijoittaa muiden keskustatoimintojen lisäksi keskustaan soveltuvaa asumista. Alue on 
merkitty yleiskaavassa myös ”Uudeksi ja olennaisesti muuttuvaksi alueeksi” ja se liittyy 
kaavakartassa Tapiolan keskustatoimintojen alueeseen (C-merkintä).  
Yleiskaavaan merkitty Westendin kaupunkikuvallisesti arvokas alue ei ulotu Westendinportin 
kaava-alueelle asti, vaan jää sen eteläpuolelle. EKE:n tontti sen sijaan sijoittuu yleiskaavassa 
tälle kaupunkikuvallisesti arvokkaalle alueelle. Yleiskaavan keskustatoimintojen ja 
pientaloalueen raja ei kulje Länsiväylässä, vaan Westendinkadussa. 
 
 
Aikaisempi asuntoasemakaava v. 2000 ja kylpyläsuunnitelma v.2017 
 
Rakennusliike Skanska tutki lamellitalovaihtoehtoa n. v. 2000, eikä se edennyt vahvaksi 
kaavaksi asti. Suunnitelma kaatui KHO:ssa puutteellisiin ja puutteellisesti laadittuihin 
selvityksiin. Vuoden 2000 suunnitelma poikkesi merkittävästi nykyisestä suunnitelmasta, 
rakennettava maapinta-ala oli noin kolminkertainen ja perustui pitkälti merenlahden 
täyttämiselle. Täyttömaan päälle esitetty pitkä lamellitalo ulottui laajalti yli nykyisen tontin 
ja myös pysäköintialue oli sijoitettu aivan rantaviivan tuntumaan. Uimaranta ei olisi säilynyt 
yleisessä käytössä eikä rantaraittia olisi ollut mahdollista toteuttaa rakennusten ja meren 
väliin. 
Nyt merenlahden täyttöjä ei ole suunnitelmissa ja rakennusoikeus mahtuu omalle tontille, 
jolloin uimaranta jää yleiseen käyttöön. 
 
Avanto-arkkitehtien kylpyläsuunnitelma vuodelta 2017 ei ole tontinomistajan tilaama, eikä 
sillä siten voida katsoa olevan painoarvoa. Suunnitelma ei myöskään taloudellisessa mielessä 
ole realistinen tai toteutuskelpoinen huomioiden tontin hankintahinta ja kylpylärakennuksen 
laskennallinen tuotto. 
 
 
Uimaranta ja rantaraitti 
 
Rakentaminen sijoittuu olemassa olevalle tontille, eikä tontin rajoja ole tarkoitus 
kaavamuutoksessa muuttaa. Tämä tontti ei ulotu rantaan asti, vaan sen ja rannan väliin jää 
uusi osuus rantaraitista sekä Westendin uimaranta. Tontin pohjoispuolta kulkeva kevyen 
liikenteen väylä säilyy myös.  
 
Uimarantaa, tontin eteläpuolista puistoaluetta ja rantaraittia on kunnostettu ja rakennettu 
kesän 2016 aikana. Ranta puistoineen ja kulkureitteineen tulee säilymään kaikkien 
kaupunkilaisten käytössä tontin rakentamisen jälkeenkin. Korttelialueelle on suunniteltu 
autopaikkoja uimarannan käyttäjille, palvelurakennukselle ja muuhun yleiseen käyttöön 
yhteensä 37 kpl. Nykyiselle uimarannan pysäköintipaikalle mahtuu n. 20 autopaikkaa, joten 
paikkojen määrä kasvaa nykyiseen verrattuna. Pysäköinnin on tarkoitus olla edelleen 
ilmaista, mutta pysäköintiaikaa on tarkoitus rajoittaa esim. pysäköintikiekolla, jotta nämä 
paikat pysyvät aktiivikäytössä. 
 
Asuinrakennus on suunnitelmassa sijoitettu aivan tontin pohjoislaitaan, mahdollisimman 
kauaksi uimarannasta. Asuinrakennuksen piha-alue on tarkoitus rajata rantaraitista matalalla 
muurilla ja istutuksin, jolloin yksityisen ja julkisen alueen raja on selkeä, eivätkä asuntopihat 
levittäydy puistoalueelle tai uimarannalle.  
Suurin osa asunnoista sijaitsevat pikemminkin Käärmesaaren puiston, kuin itse uimarannan 
kohdalla, jolloin suorat näkymät asunnoista suuntautuvat pääosin uimarannan ohi 
länsipuolelta. Useiden Espoon merenrannan uimarantojen vieressä on asuntoja niin, että 
asuntojen parvekkeet avautuvat uimarannalle. 
 
Kuninkaansataman tonttiliittymän päähän sijoittuva palvelurakennus halutaan toimivan 
rantaraitin luontevana pysähdys- ja levähdyspaikkana ja on avoinna kaikille kaupunkilaisille. 
Ravintolapuolen terassi avautuu hiekkarannan ja meren suuntaan.  
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Meluasiat  
 
Promethor Oy: ”Laskennan perusteella asuinhuoneistoja sisältävien rakennusten 
julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset Länsiväylän puoleisella julkisivulla ovat 36 dB(A). 
Kerroksissa 1–3 voidaan soveltaa vaatimuksena 34 dB(A), koska niihin Länsiväylän melu ei 
pääse kulkeutumaan yhtä voimakkaasti. Kaikkien asuinrakennusten julkisivujen tulee 
täyttää vähintään minimivaatimus 30 dB(A)” 
 
Asuntojen suunnittelussa otetaan huomioon Länsiväylän melu. Nykyisillä rakenteilla ja 
ikkunoilla pystytään vaaditut melunvaimennusarvot saavuttamaan ilman suurempia 
vaikeuksia. Huoneistot tullaan lisäksi varustamaan viilennysjärjestelmällä, joten ikkunoiden 
avaaminen huoneistojen viilentämiseksi ei ole tarpeellista.  
 
Suunniteltu rakennus suojaa uimarannan länsipuolta, Käärmesaaren puistoa ja rantaraittia 
Länsiväylän melulta. Rakennus vähentää Länsiväylän aiheuttamaa melua myös rakennuksen 
eteläpuolella sijaitsevilla asuntotonteilla.  
 
 
Ilmanlaatu  
 
Ilmatieteenlaitos: ”Mallilaskelmien tulosten mukaan typpidioksidipitoisuuden vuosiraja-
arvo alittuu selvästi Kuninkaansataman suunniteltujen raittiinilmanottojen kohdilla. Myös 
typpidioksidipitoisuuden vuorokausiohjearvo alittuu kaikissa tarkastelukohteissa. 
 
Tulosten mukaan raittiinilmanotto voidaan suorittaa asuntokohtaisesti 
asuinrakennuksen sisäpihan julkisivuilta +7,5 mmpy − +28,4 mmpy korkeuksilta 
merenpinnasta. Ilmanlaatu kuitenkin paranee nopeasti etäisyyden kasvaessa 
päästölähteestä ja maanpinnalta ylöspäin mentäessä, jossa ilmanlaatu on alimpia 
korkeuksia parempaa. Ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat pienimmillään tutkitulla 
+31,5 mmpy korkeustasolla merenpinnasta, jonne suunniteltu vaihtoehtoinen ja keskitetty 
ilmanvaihtojärjestelmä oli aiottu sijoittaa. 
 
Suomen rakennusmääräyskokoelman ilmanottoaukkojen etäisyysvaatimus 
vilkasliikenteisestä tiestä täyttyy reilusti. Kaikki sisään tuleva ilma kulkee 
ilmanvaihtokoneiden tehokkaiden suodattimien läpi. Suunnitelmassa Länsiväylän puolelle 
alimpiin kerroksiin on sijoitettu asumista palvelevia tiloja, kuten varastoja, teknisiä tiloja ja 
muita yhteistiloja. 
 
 
Liikenne 
 
SITO Oy: ”Westendintien ja Westendinkadun kolmihaaraliittymä ruuhkautuu 
nykytilanteessa hetkellisesti liikenteen huipputuntien aikaan. Samoin tapahtuu 
ennustetilanteessa nykyistä herkemmin, kun sivusuunnan (Westendintien) liikennemäärä 
kasvaa maankäytön kehittymisen seurauksena. 
 
Westendinportista Westendintielle liittyminen riippuu nimenomaan Westendinkadun 
liittymän jonoutumisesta, muuten Westendinportin yhteyksien osalta ei ole 
toimivuusongelmia. 
 
Uuden maankäytön (asuminen + palvelut) vaikutus Westendinkadun liittymän ja 
lähikatuverkon toimivuuteen on verrattain pieni.” 
 
Kuninkaansataman uuden maankäytön liikennetuotos kasvattaa noin 3 % Westendinkadun 
liikennemäärää. Vertailun vuoksi on vastaavan kokoisen hotellikokonaisuuden 
ajoneuvoliikenteen liikennetuotos noin 2-3 –kertainen asumiseen verrattuna. 
Etäisyys Tapiolan metroasemaan on kevyenliikenteen reittejä pitkin n. 1000 m.  
Autopaikkoja tontille rakennetaan Espoon uuden pysäköintinormin mukaisesti tai yli. 
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Luontoarvot ja meren pinnan nousu  
 
Tontti on tällä hetkellä hiekkakenttä. Kaupunki käytti tonttia työmaansa varikkona ja 
varastoalueena rantaraitin ja uimarannan rakennustöiden aikana, joten varsinaisia 
luontoarvoja tontilla ei ole.  
 
Lepakkojen elinolosuhteita selvitettiin hotellikaavaa laadittaessa yhteistyössä Uudenmaan 
ELY-keskuksen ja Espoon kaupungin kanssa. ELY-keskuksen kannanoton mukaan 
kaavamuutoksen alainen tontin osa aivan Länsiväylän vieressä ei sopinut lepakoiden 
elinympäristöksi, sillä metsä oli liian tiheä ja pusikkoinen ja liikennemelu haittasi 
suunnistamista. Käärmesaaren puistossa oli kuitenkin havaittu joitain lepakoiden 
levähdyspaikkoja. 
 
Uimarannan rakentamisen yhteydessä on parannettu lepakoiden elinolosuhteita 
harventamalla puustoa Käärmesaaren puistosta, jotta lepakkojen liikkumiseen suotuisia 
metsänreunoja ja lentoväyliä avautuu. Puistoon on myös lisätty levähdyspönttöjä lepakoille. 
 
Merenpinnan nousuun ja tulvimiseen varaudutaan sijoittamalla alimmat asuinkerrokset ja 
sisäänkäynnit Espoon kaupungin määrittelemän tulvakorkeuden yläpuolelle. 
 
 
 


