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JOHDANTO

Kaavarunko-nimitystä käytetään Espoossa selvityksistä, joissa tarkas-
tellaan jotakin aluetta asemakaavaa laajemmin. Tarkastelussa tutkitaan 
rajattua ongelmakenttää ja sillä mahdollisesti etsitään ratkaisuja ja to-
teuttamismahdollisuuksia osayleiskaavaa suppeammilla parametreilla. 
Selvityksellä osoitetaan haettujen linjojen yleiskaavan mukaisuutta, tai 
esitetään perustellut poikkeamismahdollisuudet yleiskaavasta, jolloin 
asemakaavoitus voi käyttää sitä yleiskaavallisena selvityksenä mahdol-
lisessa yleiskaavan poikkeamisessa.  

Otaniemi-Keilaniemen kaavarunkotarkastelu on yleiskaavatasoinen 
selvitys alueen maankäytön muutospaineista ja -mahdollisuuksista. 
Selvitys ei yksityiskohtaisesti ratkaise alueella havaittuja ongelmia ja 
tarpeita, vaan antaa suuntaviivoja ja ohjeita alueiden asemakaavoituk-
seen. Tietyt reunaehdot ja ohjeet asemakaavojen kokonaisuudelle nou-
sevat kaavarungosta ja siihen tehdyistä selvityksistä. 

Otaniemi-Keilaniemen alueella on tarvetta kehittää maankäyttöä 
alueen keskeisen sijainnin ja uusien liikenneyhteyksien (metro, Rai-
de-Jokeri) suomien mahdollisuuksien pohjalta. Selvityksen taustalla on 
tarve tunnistaa muuttuvan maankäytön aiheuttamat yhteisvaikutukset 
palveluihin ja virkistystarpeeseen sekä osoittaa, että suunnitelmissa 
olevat muutokset eivät vaaranna alueella voimassa olevan yleiskaavan 
tavoitteita. 

Alueen maankäytön monipuolistumisen kautta saadaan mm. pienen-
netyksi läheisten liikenneväylien ruuhkautumisongelmaa. Kun kaikki 
eivät aamulla pyri Otaniemeen ja Keilaniemeen työpaikoilleen ja taas 
iltapäivällä sieltä pois vaan liikennettä suuntautuu molempiin suuntiin, 
on liikenteen sujuvuus todennäköisesti parempaa. Lisäksi asuntojen ja 
työpaikkojen sijoittuminen lähelle toisiaan voi ainakin osalla asukkaista 
vähentää liikkumisen tarvetta tarjoamalla mahdollisuuden asettua asu-
maan suhteellisen lähelle työpaikkaa. 

Otaniemen-Keilaniemen kaavarungon pohjana on voimassa oleva 
yleiskaava sekä kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 
antamat ohjeet (mm. alueelle laaditut teesit) alueen kehittämiseksi. 
Ratkaisut perustuvat jo tehtyihin päätöksiin, konkretisoiden niitä ja 
tuoden mukaan näkökulmia, joita ei ehkä päätöksentekohetkellä ole 
ollut käytettävissä. Kaavarunkotyötä ei sellaisenaan ole siten tarvet-
ta viedä päätöksentekokäsittelyyn. Se on yleiskaavatasoinen selvitys, 
ja varsinainen päätöksenteko asiasta tapahtuu asemakaavojen kautta. 
Kaavarunkotöillä on kuitenkin mahdollisuus tarkastella asioita asema-
kaavaa laajempina kokonaisuuksia, jolloin voidaan myös antaa ohjeita 
tarkempaan suunnitteluun alueen suurten linjojen ja yhtenäisten pe-
riaatteiden turvaamiseksi. Laajemman alueen tarkastelulla voidaan 
myös osoittaa, että valmisteilla olevat asemakaavat eivät vaaranna 
alueen tulevaisuutta, ja tuoda esiin asemakaavoituksessa huomioon 
otettavia kokonaisuuksia.

Tarkastelualueen rajaus  
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1 OTANIEMI JA KEILANIEMI ALUEENA

1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS

Otaniemen-Keilaniemen kaavarunkoalue sijaitsee Espoon kaakkoiskul-
massa, Helsingin rajalla. Aluetta rajaa idässä, etelässä ja pohjoisessa 
meri, lännessä Kehä I. Kehä I estevaikutuksineen on tähän asti rajannut 
alueen irralliseksi esimerkiksi Tapiolan kaupunginosasta. 

Suunnittelualueella sijaitsee muun muassa Aalto-yliopiston kampus 
sekä yksi Espoon kiinnostavimmista työpaikka-alueista. 

1.2 KARTANOMILJÖÖSTÄ KAMPUKSEKSI JA EDELLEEN   

KAUPUNGIKSI

Otaniemen kehitys liittyy voimakkaasti koko Espoon kaupungin kehi-
tykseen. 1950-luvulle asti Otaniemi on ollut selkeä agraariyhteiskunnan 
merkkipiste. Alueen kaksi kartanoa ja niiden harjoittama maanviljely 
on muokannut maisemakuvaa ja ympäristöä, pellot, metsät ja kartano-
puistot ovat olleet alueen identiteettitekijöitä pitkään. 

1950-luvulla syntyi päätös siirtää Helsingin teknillinen korkeakoulu 
Otaniemeen. Ensimmäiseksi valmistui teekkarikylän opiskelija-asunto-
ja, joita käytettiin vuoden 1952 olympialaisten urheilijoiden majoitus-
rakennuksina. Vähitellen alueelle alkoi nousta myös Teknillisen kor-
keakoulun (sittemmin Aalto-yliopisto) opetukseen liittyviä rakennuksia, 
sekä korkeakoulun toimintaan läheisesti liittyviä valtion tutkimuslaitok-
sen rakennuksia. 

Korkeakoulun kampusalue rakentui funktionalistisen ihanteen mukai-
sesti; asuminen, opetus ja tutkimuslaitokset sijaitsivat omilla alueillaan. 
Kampuksen sydämenä oli korkeakoulun päärakennus sekä kirjasto ja 
niiden läheisyyteen sijoittunut ostoskeskus. Alueen asuntorakentami-
nen palveli pääosin opiskelijoita, jotka saapuivat eri puolilta Suomea. 
Otarantaan syntyi hieman myöhemmin pieni asuinalue, jossa asui sekä 
korkeakoulun henkilökuntaa että muita työssäkäyviä.
 
Otaniemi rakentui vähitellen rakennus rakennukselta. Vilkkaimmat ra-
kentamisjaksot olivat heti alkuaikoina 1950-60-luvuilla. 1990-luvun la-
ma-aika toi hiljaisemman jakson rakentamiseen, joka sitten taas uudel-
leen kiihtyi vuosituhannen taitteen jälkeen. 

Viime vuosina merkittävästi parantuneet joukkoliikenneyhteydet ovat 
nostaneet alueen kiinnostavaksi myös asuntorakentamisen näkökul-
masta. Toisaalta pyritään myös siihen, että asukkaiden liikkumistarvet-
ta saataisiin vähennetyksi. Asuminen lähellä työpaikkaa on houkutte-
leva vaihtoehto myös Aalto-yliopiston vieraileville tutkijoille. Niinpä on 
syntynyt paine löytää uusia alueita asumiselle kampusalueelta. Uusista 
asumisen kohteista pyritään silti tässäkin aallossa muodostamaan mie-
lekkäitä kokonaisuuksia, jotka synnyttävät mahdollisuuden myös asuk-
kaiden yhteisöllisyyteen. 

Samaan aikaan on käynnissä tutkimuksen ja opetuksen tilojen uudel-
leen järjestelyä. Vuosikymmenten takaiset tutkimustilat, jotka raken-
tuessaan vastasivat valtavaan perustutkimuksen tarpeeseen eivät 
enää muunnukaan joustavasti tämän päivän muuttuneeseen työnte-
koon. Niinpä jatkuvasti rakennetaan uusia tiloja, jotka paremmin vas-
taavat työnteon tarpeisiin, ja toisaalta vanhoja tiloja jää tyhjilleen tai 
vajaakäytölle. Osa on muunnettavissa uusiin käyttötarkoituksiin, mutta 
osassa mitoitus ei mahdollista nykyaikaisten vaatimusten mukaista ta-
lotekniikkaa ja varustelua, vaan ne joutuvat väistymään uudisrakenta-
misen tieltä. 

Voimakkaan uudistumisen paineessa on syntynyt huoli, että alueen 
kehitys vaarantaa alueen yleiskaavalliset tavoitteet. Tähän tarpeeseen 
vastaamaan on laadittu tämä Otaniemen-Keilaniemen kaavarunko. 
Tarkoituksena on sekä osoittaa, että asuntorakentaminen ei vaaran-
na alueen työpaikka- ja yliopistotoimintojen tulevaisuutta, ja toisaal-
ta osoittaa, millä edellytyksillä asuntorakentamista voidaan alueelle 
osoittaa. Toisin sanoen, selvittää virkistyksen ja palvelujen tarpeet, 
sekä keinot ottaa huomioon alueen merkittävät luontoarvot.

Alue on ainutlaatuisuutensa vuoksi arvotettu valtakunnallisesti arvok-
kaaksi kulttuuriympäristöksi (RKY). RKY on Museoviraston laatima in-
ventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja 
rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön 
osalta 1.1.2010 alkaen. Kulttuuriympäristöarvo tulee ottaa huomioon 
alueen jatkosuunnittelussa. 

1.3 KASVUN KESTÄVÄ HALLINTA

Espoon kaupungin väkiluku on viimeiset vuosikymmenet kasvanut ta-
saiseen tahtiin noin 4000-5000 asukasta vuodessa. Jatkuvasti kasvava 
väestö on haaste kaupunkirakenteelle. Ilmastonmuutoksen torjuminen 
edellyttää toimenpiteitä liikkumisen tarpeen vähentämiseksi. Kestävän 
kasvun kanssa tämä tarkoittaa mm. yhä enemmän joukkoliikenteeseen 
tukeutuvan kaupunkirakenteen kehittämistä. Tämän vuoksi ei voida 
olla ottamassa jatkuvasti käyttöön uusia alueita, vaan kaupunkiraken-
netta tulee tiivistää erityisesti niillä alueilla, joissa on tai on kehitty-
mässä hyvät joukkoliikenneyhteydet. Metro ja Raide-Jokeri luovat täs-
sä mielessä erinomaiset puitteet kaupunkirakenteen tiivistämiselle ja 
kehittämiselle Otaniemessä ja Keilaniemessä.

1.4 ALUEEN KEHITTÄMISEN PAINEET

Otaniemen asema kaupunkirakenteessa on aikojen saatossa muuttu-
nut. Se mikä joskus oli Helsingin keskustasta katsoen metsäinen peri-
feria, onkin nyt pääkaupunkiseudulla hyvin keskeisesti sijaitseva alue. 
Otaniemen-Keilaniemen rakennuspainetta nostaa vuonna 2017 käyn-
nistynyt Länsimetron liikennöinti sekä rakentumassa oleva Raide-Joke-
ri. Otaniemi-Keilaniemi on noussut keskiöön ja kiinnostavaksi sijoittu-
miskohteeksi myös muulle kuin yliopistolle. 

Keskeinen sijainti ja hyvä saavutettavuus on tehnyt alueen kiinnosta-
vaksi myös asuntorakentamisen näkökulmasta. Alueella on käynnissä 
useita asemakaavahankkeita, joissa alueelle on tulossa runsaasti kerro-
salaa asuntorakentamiselle. Voimassa olevia kaavoja ei ole suunniteltu 
asuntorakentamisen lähtökohdista, joten tarvitaan selvitys hankkeiden 
yhteisvaikutuksista sekä siitä, miten asukkaiden tarvitsemat julkiset, 
kaupalliset ja virkistyspalvelut kyetään alueelle järjestämään. Asumi-
sen lisääminen sekä vähentää liikkumisen tarvetta että muuttaa liikku-
misen suuntauksia tasapainoisemmaksi, jolloin ruuhkia on mahdollista 
tasata.

Asumisen lisääntyminen lisää myös erilaisten palvelujen tarvetta. Kau-
palliset lähipalvelut kehittynevät jatkossa. Sen lisäksi tulevaisuudessa 
kasvaa myös tarve julkisille palveluille. Kivimiehen koulu tulee jatkossa 
tyydyttämään uusien asukkaiden koulutarpeen, mutta päiväkoteja tul-
laan tarvitsemaan useampiakin. 

Keilaniemen puolella kaupallisetkin palvelut ovat tällä hetkellä hyvin 
niukat. Keilaniemenranta-hankkeessa on varauduttu kaupallisten pal-
veluiden laajentumiseen, mutta uudelle päiväkodille tulee jonkin käyn-
nissä olevan tai käynnistyvän hankkeen myötä löytää sijainti, jotta tu-
levien asukkaiden arki saadaan sujuvaksi.
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Alueen sijainti pääkaupunkiseudulla. 

Kaavarunkoalue ja vastaavan kokoinen rajaus Helsingin kantakaupungin alueella.

Alueella käynnissä olevat asemakaavamuutoshankkeet.
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2 OTANIEMEN-KEILANIEMEN KAAVARUNKO

2.1 KAAVARUNGON TAVOITTEET

Otaniemen -Keilaniemen kaavarungossa on tutkittu asuntorakentami-
sen sijoittumismahdollisuuksia alueelle. Tavoitteena on ollut tunnistaa 
alueet, jotka tulee säilyttää yliopiston tarpeisiin myös tulevaisuuden 
kehitystarpeet huomioon ottaen sekä alueet, jotka tulevaisuudessakin 
halutaan säilyttää työpaikkavaltaisina. Kaupunkirakenteen toimintojen 
monipuolisuus ja sekoittuneisuus on tavoitteena tulevassa kehitykses-
sä. Asukkaiden myötä alue muuttuu eläväksi kaupunginosaksi, joka ei 
tyhjene viikonloppuisin ja opiskelijoiden loma-aikoina.

2.2 MITOITUS

Alueen suunnittelun yhtenä lähtökohtana on ollut jo käynnissä olevien 
asemakaavahankkeiden mitoituksen tutkiminen ja huomioon ottami-
nen. Sen lisäksi on periaatteellisella tasolla osoitettu alueet, joiden pää-
käyttötarkoitus voi tulevaisuudessakin vielä muuttua. Näiden pohjalta 
on laskettu arviot tulevista asukas- ja työpaikkamääristä. Tavoitteena 
ei ole täyttää koko tarkastelualuetta maksimaalisella asukas- ja työ-
paikkamäärillä, vaan löytää mitoitustaso, jossa alueen sijainti voidaan 
hyödyntää säilyttäen alueen nykyiset toiminnot, ominaispiirteet ja kult-
tuurimiljöön arvot. 

Työpaikkoja 2015 uusia yhteensä

Otaniemi 9200 3800-5500 13000-14700

Keilaniemi 7800 3200-4600 11000-12400

yhteensä 17000 7000-10100 24000-27100

Asukkaita 2018 uusia yhteensä

Otaniemi 3700 9800 13500

Keilaniemi - 3000 3000

Yhteensä 3700 12800 16500

Taulukko työpaikkojen ja asukasmäärien arvioidusta kehityksestä. Työpaikat on las-
kettu väljyysvaihtelulla 35-50 k-m2/tp

Käynnissä olevat asemakaavahankkeiden on arvioitu tuottavan yllä 
olevan taulukon mukaiset asukasmäärät. Kaavarunkotyön aikana on 
esimerkiksi Keilaniemen Valokeilan asemakaavamuutoksen valmistelu 
aloitettu uudestaan, eikä tulevasta asuinkerrosalasta ole vielä tietoa. 
Mikäli Keilaniemen keskeinen alue muuttuu jatkossa sekoittuneek-
si kaupunkirakenteeksi kasvaa Keilaniemen asukasluku mahdollises-
ti 1000-2000 asukkaalla. Valokeilan kasvavan asukaslukuun lisättynä 
tämä saattaa laukaista esimerkiksi toisen uuden päiväkodin tarpeen 
Keilaniemeen.

Mikäli voimassa olevan yleiskaavan mukaiset meritäyttöalueet toteu-
tuvat Keilaniemessä, tarkoittaa se tehokkuudesta riippuen 2000-3000 
uutta työpaikkaa ja 300-400 asukasta enemmän. 

Pitkällä tähtäimellä on vaikea arvioida työpaikkamäärän kasvua hen-
kilölukuina, koska tilankäyttö on murroksessa. Toimistotyöpaikoissa 
tilamitoitus on viime vuosia huomattavasti tiiviimpi kuin menneinä 
vuosikymmeninä. Työpaikkojen väljyyttä on siksi laskettu haarukalla 
1/ 35-50 k-m2. Asumisväljyytenä on pitkään käytetty arvioita 1 asukas 
/ 50 k-m2. Opiskelija-asumisessa väljyys on jo nykyisin pienempi, ja 
asuntojen hintakehityksen valossa näyttää siltä, että väljyys ei ehkä 
tulevaisuudessakaan kasva käytettyyn lukemaan. Mikäli asumisväljyy-
den kasvu pienenee tai jopa kääntyy laskuun, on alueelle tuleva asu-
kasmäärä vastaavasti isompi. Arvioinnissa on nyt kuitenkin käytetty 
suhdelukua 1/50.

Tavoitteena on saada sekä Otaniemeen että Keilaniemeen syntymään 
opiskelija-asuntojen lisäksi myös perheasuntoja, jotta kaupunginosan 
sosiaalinen rakenne muodostuisi tasapainoiseksi. 

Kaavarungossa esitetyssä laajuudessa alueelle syntyvä asuminen ei 
uhkaa yleiskaavan tavoitteita alueen kehittämiselle työpaikkakeskitty-
mänä ja yliopisto- ja tutkimuskampuksena. Tässä työssä esitettyä laa-
jempi ja tehokkaampi asuntorakentaminen edellyttää yleiskaavan päi-
vittämistä ja liittyy koko Etelä-Espoon metrokäytävän kehittämiseen. 
Voi myös olla, ettei esitettyä laajempi asuntorakentaminen ole mahdol-
lista erilaisten reunaehtojen vuoksi.

2.3 TOIMINTOJEN SIJOITTUMINEN

Toimintojen sijoittumisen lähtökohtana on riittävän suurien toimin-
nallisten kokonaisuuksien luomien. Toimintoja pyritään myös sekoit-
tamaan, mutta toisaalta luomaan luontevia kokonaisuuksia. Asumista 
ei ripotella tasaisesti kaikkialle, vaan se keskittyy tietyille alueille, jolle 
varataan myös viheralueet asukkaiden virkistystä varten. Näille alueil-
le on osoitettu likimääräiset sijainnit tarvittaville uusille päiväkodeille. 
Kaupalliset palvelut sijoittuvat asumiseen tukeutuen. Otaniemessä on 
myös kauppakeskus ABloc sekä vanha Otaniemen ostoskeskus, jonka 
peruskorjaus on käynnissä. Keilaniemen puolella kaupalliset palvelut 
sijoittuvat metroaseman läheisyyteen. Myös Keilaniemessä tulee jat-
kossa varautua päiväkodin tilatarpeeseen. Pääosin alueiden kaupalliset 
palvelut sijaitsevat Tapiolan keskustassa, joka on kaavarunkoalueen vä-
littömässä läheisyydessä. 

Uutta asumista on sijoittumassa Keilaniemessä Kehä I:n tunnelin tuntu-
maan, Raide-Jokerin päätepysäkin viereen ja rantaan kahteen kohtaan. 
Jatkossa osa työpaikka-alueesta voi edelleen muuttua asumiseen, si-
ten, että asumisesta muodostuu toisiaan tukeva kokonaisuus. Nämä 
alueet on erikseen osoitettu kaavarunkokartalla. Pääosin Keilaniemi 
tulee säilymään työpaikka-alueena, ja suuri osa onkin osoitettu yksin-
omaan työpaikka-alueeksi, johon asumista ei tule sijoittaa. 

Otaniemessä asuminen keskittyy pääasiassa Kivimiehen eteläosaan ja 
Kehä I:n tunneloinnin myötä Hagalundinkallion alueelle. Servinniemes-
sä oleva opiskelijakylä tiivistyy ja sen läheisyyteen on osoitettu uutta 
asumista myös Otakaaren varrelle.
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Otaniemi-Keilaniemi kaavarunko 
26.6.2020 

Merkkien selitykset 

Keskustatoimintojen alue. Alue voi sisältää kaupallisia palveluita, 
julkisen palvelun ja hallinnon tiloja, työpaikkoja ja asumista. Asumisen 
osuus korkeintaan 30% kerrosalasta. 

Asuinalue. 

Valkoinen raidoitus osoittaa alueen, jolla on tarpeen tehdä meritäyttöä 
alueen toteuttamiseksi. 

Sekoittunut työpaikkojen ja asumisen alue. Alueen kerrosalasta 
korkeintaan puolet voi olla asuinkerrosalaa. 

Valkoinen raidoitus osoittaa alueen, jolla on tarpeen tehdä 
� meritäyttöä alueen toteuttamiseksi. 
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Työpaikka-alue. 

Valkoinen raidoitus osoittaa alueen, jolla on tarpeen tehdä 
meritäyttöä alueen toteuttamiseksi. 

Palvelujen ja hallinnon alue. Alue on varattu ensisijaisesti yliopiston 
tarpeisiin. Alueella voi sijaita myös työpaikkoja ja niihin liittyviä liiketiloja. 

Julkinen lähipalvelu (päiväkoti ja peruskoulu). 

Ympyrä osoittaa, että alueelle on varattava tila/tontti päiväkodille. 
Päiväkodin tarkempi sijainti määritellään asemakaavoituksen yhteydessä. 

Kirkko tai muu seurakunnallinen rakennus. 

Lähivirkistysalue. 

Natura-alueen suoja-alue. 

Urheilu- ja liikuntapalveluiden alue. 

Tontin osa, joka toimii osana julkista viheralueverkostoa. Aluetta tulee 
hoitaa osanan merkittävää kulttuuriympäristöä ja se tulee pitää 
avoimena julkiselle käytölle. 

Lähivirkistysalue. Ympyrän suuruus osoittaa asukkaiden tarpeisiin 
varattavan virkistysalueen pinta-alatarpeen. Alueen tarkka sijainti ja 
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2.4 KAAVARUNGON RATKAISUT

Kaavarunko ei ole virallinen kaava. Se pikemminkin kuvaa kaaviomai-
sesti alueelle sijoittuvia toimintoja ja niiden välisiä yhteyksiä. Kaava-
rungon kartalla näkyviä alueita ei siten tule tulkita korttelin rajoina, 
vaan esimerkiksi Maarintien pohjoispuolella olevissa korttelissa on 
Laajalahden suojavyöhykkeeksi esitetty myös tonteilla olevat, ase-
makaavassa Natura-alueen suojavyöhykkeiksi varatut alueet. Kartalla 
näkyy myös eri värillä keskeisellä kampusalueella tonteilla sijaitsevia 
puistomaisia aluetta, joita käytetään kuten julkista viheraluetta, vaikka 
ne ovat juridisesti tontin osia. 

Kaavarungossa on osoitettu alueiden pääkäyttömuodot. Alueet sisältä-
vät myös muita käyttötarkoituksia sopivassa määrin. Esimerkiksi ole-
massa olevia päiväkoteja ei ole erikseen merkitty kaavarunkokartalle, 
vaikka ainakin osan niistä oletetaan säilyvän alueella. 
    

Keskustatoimintojen alue (C)

Otaniemen keskeisimmälle alueelle on osoitettu kaksi korttelia keskus-
tatoimintojen alueiksi. Näiden kortteleiden toiminnot tulevat olemaan 
jatkossa huomattavan monipuolisia. Kemistin korttelissa säilyy yliopis-
ton opetustiloja. Niiden lisäksi alueelle suunnitellaan asumista sekä 
opiskelijoille että työntekijöille. Vuorimiehentien varteen kehittyy tule-
vaisuudessa tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten vyöhyke. Bio-
login korttelissa on jo nyt taidekorkeakoulun Väre-rakennus, Business 
School, ostoskeskus ja metroasema. VTT:n toimintojen siirtyessä Tieto-
miehen kortteliin siirtyy osa Aalto-yliopiston opetuksesta vapautuviin 
tiloihin tai niiden tilalle rakennettaviin uusiin tiloihin. Lisäksi alueelle on 
mahdollista sijoittaa opiskelija-asumista. 

Asumisen osuus keskustatoimintojen alueen kerrosalasta voi olla kor-
keintaan 30 %. Työpaikkojen ja yliopiston tilojen välinen suhde täs-
mentyy suunnittelussa ja voi vaihdella kortteleittain. Kemistin kortteliin 
tulee todennäköisemmin enemmän työpaikkoja, Biologin korttelissa 
painottunevat yliopiston tarpeet. Vanhan ostoskeskuksen yhteyteen ei 
ole tarkoitus lisätä asumista. 

Asuinalueet (A)

Kartalle on rajattu nykyiset pääosin asumiseen varatut alueet, jotka 
säilyvät asuinalueina. Lisäksi asuinalueiksi on osoitettu alueet, joiden 
käyttötarkoitus tulee muuttumaan pääosin asumiseen (esimerkiksi Ki-
vimiehen eteläosa ja Hagalundinkallio). Asuinalueille on mahdollista 
osoittaa asemakaavoituksessa myös tilaa palveluille ja liiketiloille sekä 
vähäisemmässä määrin työpaikoille. 

Sekoitetut työpaikkojen ja asumisen alueet (TP/A)

Osa alueista on merkitty raidoituksella asumisen ja työpaikkojen sekoit-
tuneiksi alueiksi. Esimerkiksi Maarin suunnalla alueelle on jo tulossa 
uusia työpaikkarakennuksia tällaiselle alueelle, mutta jatkossa vanho-
jen toimintojen väistyessä alueelle on mahdollista lisätä myös asumista 
siten, että muodostuu monipuolista kaupunkia. Keilaniemessä merkin-
nällä on osoitettu alueita, jotka osittain voisivat muuttua asumiseen ja 
siten nivoa yhteen jo käynnissä olevia asumisen hankkeita. Tarkoituk-
sena ei ole alueiden muuttaminen yksinomaan asumiseen, vaan moni-
puolisen sekoittuneen kaupunkirakenteen syntyminen. 

Työpaikka-alueet (TP)

Kartalla työpaikka-alueiksi varatut alueet sijaitsevat siten, että niiden 
halutaan jatkossakin säilyvän työpaikka-alueina. Ne toimivat paikoitel-
len puskurivyöhykkeinä liikenteen haittoja vastaan, ja toisaalta esimer-
kiksi Keilaniemessä muodostavat suurmittakaavaisen ikonisen ”Espoon 
julkisivun”, joka on koko kaupungille identiteettiä luova näkymä. Työ-
paikka-alueiden sisällä voi myös sijaita palveluja ja liiketiloja monipuo-
listamassa alueen toimintoja ja tekemässä alueesta kaupunkimaisem-
man työskentely-ympäristön. Katutason julkisivu on näilläkin alueilla 
merkittävässä roolissa parempaan jalankulkuympäristöön pyrittäessä. 

Palvelun ja hallinnon alueet (P)

Palvelun ja hallinnon alueiksi on merkitty alueet, joilla pääasiallisena 
runkona on yliopiston toimintaan liittyvät rakennukset. Alue voi sisäl-
tää myös työpaikkoja, pitäen sisällään myös yliopiston toimintaan liit-
tyviä start-up-yrityksiä ja kokeilutoimintoja. 

Julkinen lähipalvelu (PL)

Kivimiehen korttelissa on päiväkoti-peruskoulu-kokonaisuus osoitettu 
erikseen julkisten lähipalveluiden alueeksi, koska se on pinta-alaltaan 
ja mittakaavaltaan merkittävä. Muut alueella sijaitsevat koulut sisäl-
tyvät joko työpaikka-alueisiin tai palvelujen ja hallinnon alueisiin. Osa 
kouluista jää pysyvästi Otaniemeen, kun taas osa on tällä hetkellä väis-
tötiloissa ja palaa todennäköisesti tulevaisuudessa takaisin omaan si-
jaintiinsa.

Rakennuksia:

1. Kandikeskus, entinen TKK:n 
päärakennus

2. Dipoli, Yliopiston päärakennus
3. Harald Herlin oppimiskeskus
4. Väre, Business School ja ABlok

Osa-alueiden nimet ja keskeisimmät rakennukset 
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Symbolimerkki päiväkodille

Kaavarunkokartassa on neljä symbolivarausta uusille päiväkodeille; 
kolme Otaniemessä ja yksi Keilaniemen puolella. Nämä päiväkodit on 
välttämätöntä toteuttaa, jotta asukkaiden tarvitsemat palvelut saa-
daan tuotetuksi riittävän lähellä asuntoja. Päiväkotien tarkka sijainti 
päätetään asemakaavoituksessa.

Kirkko tai muu seurakunnallinen rakennus (YK)

Otaniemen kappeli on kaavarunkokartassa merkitty omalla merkinnäl-
lään. 

Lähivirkistysalueet (VL)

Kaavarunkoalueelle on osoitettu lähivirkistysalueita, jotka toimivat 
sekä asukkaiden virkistysalueina että ekologisina yhteyksinä. Osa näis-
tä on osoitettu nykyisten asemakaavojen laajuudessa, osa on nykyisin 
asemakaavassa vain istutettavana tontin osana. Jatkossa on tärkeä 
saada kaikki virkistysalueiksi tarvittavat alueet osaksi julkista vihera-
lueverkostoa. 

Natura-alueen suoja-alue (VS) 

Otaniemen pohjoisreunalla on Laajalahden rannalle osoitettu Natu-
ra-alueen suojavyöhyke. Osa vyöhykkeestä ulottuu olemassa oleville 
tonteille. Kyseiset tontin osat on jo asemakaavoissa edellytetty varatta-
viksi yleiseen virkistykseen ja Naturan suojavyöhykkeeksi. Suojavyöhy-
kettä ei siten ole entisestään laajennettu, mutta ratkaisulla halutaan ko-
rostaa myös tontilla tapahtuvan toiminnan tärkeydestä Natura-alueen 
suhteen. 

Urheilu- ja liikuntapalvelut (VU) ja vesiliikuntapaikat

Otaniemen urheilukentän ympäristö ja Otahalli on esitetty erikseen 
urheilupalvelujen alueena. Nämä molemmat palvelevat koko Espoon 
aluetta, joten käyttäjäkunta on huomattavasti laajemmalta alueelta 
kuin vain lähiympäristöstä. Alueen kehittäminen on yhteydessä Ota-
rannan puiston ja sen toimintojen kehittämiseen. Keilaniemen edustal-
le ja Otarantaan on symbolimerkinnällä osoitettu olemassa olevat ja 
suunnitellut vesiliikuntakohteet.

Tontin osa, joka toimii osana julkista viherverkostoa (v)

Otaniemen keskeisellä alueella on ositettu kolme tontilla sijaitsevaa vi-
heraluetta, jotka asemakaavoissa on osoitettu tontin osiksi, joiden tu-
lee olla istutettuja. Näistä alueista kulttuurihistoriallisestikin arvokkaat 
Alvarin aukio ja Martti Lévonin puisto on perinteisesti mielletty yleisiksi 
alueiksi, vaikka ne sijaitsevat tontilla. Konemiehen korttelin keskiosiin 
jääneen metsikön arvo on tunnistettu viime vuosina, ja se on saanut 
samanlaisen merkinnän. Metsikkö on myös liito-oravien käyttämää 
aluetta, ja tulevaisuudessa on tarkoitus parantaa sekä virkistys- että 
liito-oravayhteyttä metsiköstä pohjoiseen ranta-alueelle.

Lähivirkistysalue (ympyräsymboli)

Kaavarungon alueelle on osoitettu pyöreällä 1,5 ha symbolisella mer-
kinnällä kaksi lähivirkistykseen tarvittavaa aluetta. Molemmat liittyvät 
merkittäviin uusiin asuinalueisiin, toinen Kivimieheen ja toinen Haga-
lundinkallioon. Molemmilla näillä alueilla asukasmäärä kasvaa niin pal-
jon, että tarvitaan uusi suurempi viheralue palvelemaan asukkaiden 
lähivirkistystä. Alueet on merkitty symbolimaisesti ympyrällä, jotta saa 
käsityksen siitä, minkä kokoisesta alueesta on kyse. Alueita ei kuiten-
kaan ole tässä vaiheessa ollut mahdollista merkitä tarkalla rajauksella, 
vaan niiden tarkka sijainti ja muoto täsmentyvät asemakaavasuunnit-
telun yhteydessä. 

Virkistyskohde

Rantaraitin yhteyteen on osoitettu kohtia, joissa tulisi erityisesti kehit-
tää rantaraittiin liittyvää toimintaa tai kohtaamispaikka. 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten tai 

rakennusten alue (ET)

Merkintä koskee Kehä I:n vieressä sijaitsevaa pumppaamoa. Otaniemen 
vesitornia ei ole merkitty erikseen, koska sen yhteydessä on myös työ-
paikkoja. 

Pienvenesatamat

Olemassa olevat venesatamat on merkitty kaavakartalle näkyviin. Ota-
niemessä venesataman sijoittumista on hyvä tutkia Otarannan puisto-
alueen kehittämisen yhteydessä. Otarannassa on myös saaristoveneen 
laituri, joka on syytä säilyttää.

Ulkoilureitti

Ulkoilureitiksi on merkitty sekä alueen sisällä olevat tärkeimmät yhte-
näisinä säilytettävät ja kehitettävät yhteydet, että rantaraitti. Sisäiset 
yhteydet palvelevat sekä jalankulkijoita että ulkoilijoita. 

Espoon rantaraitti on merkitty jatkuvaksi koko suunnittelualueen osal-
le. Reitissä on jaksoja, jotka vaativat sen kehittämistä. Osan näiden 
kohdalla on toteuttamisessa haasteita, mutta rantaraitin jatkuvuuteen 
tulee kiinnittää huomiota kaikessa suunnittelussa. Erityisen tärkeitä 
kehityskohtia ovat mm. Kuusisaarentien alitus ja Keilaniemi-niemen 
ympäri toivottu reitti. Keilaniemeen on kaupunginhallituksen elinkeino- 
ja kilpailukykyjaoksen 16.4.2018 hyväksymien suunnitteluperiaatteiden 
yhteydessä annettu ohjeita rantaraitin kehittämisestä. 

Keskeinen avoin kaupunkitila

Otaniemessä ja Keilaniemessä on keskeisille alueille osoitettu kaupun-
kimaiset avoimet tilat. Näiden alueiden suunnittelussa on tarpeen kiin-
nittää erityistä huomiota alueen jalankulkuympäristöön ja viihtyvyy-
teen sekä alueeseen liittyvien rakennusten kivijalkojen toimintoihin ja 
avoimuuteen sekä niihin liittyviin palveluihin. Tavoitteena on synnyttää 
keskeisiä kaupunkimaisia kohtaamispaikkoja. 

Suojelutarpeet

Alueelle ei ole erikseen osoitettu suojelualueita. Naapurissa sijaitseva 
Laajalahden Natura-alue on merkittävä linnuston suojelun kannalta, 
eikä Otaniemessä tapahtuva rakentaminen saa enää nykyisestään hei-
kentää tai vaarantaa alueen suojeluarvoja. Natura-alueelle kohdistuu 
erilaisia uhkia, eikä alueen toimivuutta saa enää nykyisestä vaarantaa. 
Natura-alue itsessään ei kuulu kaavarunkoalueeseen, mutta sen lähei-
syys ja sen tuomat rajoitukset on työssä tunnistettu. Erityisesti tulee 
jatkossa kiinnittää huomiota siihen, että asukkaiden virkistyspaine ei 
saa ohjautua yksinomaan Laajalahdelle. Alueen polkuverkostoa ei voi 
nykyisestään tihentää, joten sen kapasiteetti ottaa virkistystä vastaan 
on rajallinen. Lisäksi esimerkiksi koirien irrallaan pitäminen tällä alueel-
la on erityisen haitallista alueen linnustolle. Alueella on oma hoito- ja 
käyttösuunnitelmansa, joka ohjaa alueella liikkumista. 

Otaniemessä on oma pieni liito-oravapopulaationsa, jonka suojelun 
tasoa ei saa rakentamisella entisestään heikentää. Jatkossa on huo-
lehdittava siitä, että kulkureitit alueelle ja sieltä pois säilyvät ja ovat 
toimivia. Nämä reitit on otettu huomioon osana virkistysverkostoa. 
Poistuville liito-oravan ruokailualueille tulee kehittää korvaavia metsä-
alueita. Lisäksi Otaniemessä on lepakoiden ruokailualueita ja siirtymä-
reittejä, joiden säilymisestä tulee myös huolehtia. 

Meritäytöt

Voimassa olevassa yleiskaavassa on mahdollistettu meritäyttöä Keila-
niemen edustalle. Nämä alueet on ositettu kaavarunkokarttaan yleis-
kaavan mukaisina. Lisäksi on uusi täyttöalue Kuusisaarentien sillan 
pohjoispuolella Kivimiehenrannassa. Meritäyttöalueet on merkitty 
karttaan valkopohjaisella raidoituksella. Raidoituksen väri ilmoittaa 
alueelle sijoittuvan mahdollisen pääasiallisen toiminnon. Kivimiehen-
rannassa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa asuntorakentamista Ota-
niementien ja rannan väliin. Keilaniemessä meritäytöt täydentäisivät 
pääosin alueen työpaikkarakentamista.
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2.5 PALVELUT

Julkiset palvelut

Kaavarunkokartalla on osoitettu likimääräisiä sijainteja uusille julkisille 
palveluille. Kartassa ei ole esitetty kaikkia olemassa olevia palveluita, 
vaikka niiden on oletettu säilyvän nykyisessä käytössä. Näihin palve-
luihin kuuluvat mm. Servinniemellä Teekkarikylässä olevat päiväkodit. 
Otaniemessä Kivimiehen alueella on uusi päiväkoti ja peruskoulu, jotka 
näkyvät kaavarungossa omana alueenaan. Näiden lisäksi Otaniemen 
asukasluvun kasvu edellyttää kolmen uuden päiväkodin rakentamista. 
Päiväkodit sijoittuvat asumisen painopisteisiin, eli Kivimieheen, Haga-
lundinkalliolle ja Maariin.

Tietomiehen kortteliin. Mikäli asuntorakentaminen jää toteutumatta 
jollekin edellä mainituista alueista, ei myöskään päiväkotia tarvitse to-
teuttaa. Mikäli asumisen kasvu on ennakoitua voimakkaampaa, edellyt-
tää se vielä yhtä päiväkotia enemmän. 

Keilaniemessä on tällä hetkellä yksi pieni päiväkoti. Alueelle tarvitaan 
kaavarungon väestönkasvun perusteella kokonainen uusi päiväkoti. 
Päiväkoti tulee liittää johonkin kehittämishankkeista, koska erillistä 
tonttia päiväkodille ei alueelta ole osoitettavissa. Mikäli Keilaniemen 
muutos painottuu asumiseen ennakoitua enemmän, johtaa se helposti 
toisen päiväkodin tarpeeseen, mahdollisesti myös alakoulun tarpee-
seen. Näiden sijoittaminen kaupunkirakenteeseen on haastavaa.

Kaupalliset palvelut

Alueen kaupallinen tarjonta tulee jatkossakin keskittymään muuta-
maan pisteeseen. Otaniemessä se sijoittuu ABlocin kauppakeskukseen 
ja Otaniemen vanhaan ostoskeskukseen. Tekniikantien ja Kehä I:n liit-
tymän tuntumassa on asemakaavassa varaus liiketiloille ja Kivimiehen 
asemakaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan päivittäistavarakaupan 
sijoittamista Kuusisaarentien viereen. Keilaniemessä kaupalliset palve-
lut keskittyvät metroaseman ympäristöön. 

Erikoistavarakaupan palvelut ovat pääosin Tapiolassa. Alueella runsaa-
na kukoistava lounasravintolatoiminta voisi olla jatkossa näkyvämpää 
varsinkin niiden ravintoloiden osalta, jotka ovat auki kaikille. Perinteistä 
kaupunkikeskustojen kivijalkakauppaa alueelle ei varmaan synny laaja-
mittaisesti, mutta keskeisillä.

alueilla myös asuinrakennusten maantason toimintoihin tulee kiinnit-
tää huomiota, ja mahdollisuuksien mukaan varata hyvien yhteyksi-
en varrelle tilaa työskentelytiloille, pienille toimistoille tai palveluille. 
Maantasokerrosten julkivivun avoimuuteen ja ilmeeseen tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota.

Uusien päiväkotien sijainnit. Kaupallisten palveluiden sijainnit

2.6 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JA KULTTUURIARVOT

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

(RKY)

Lähes koko Otaniemi kuuluu valtakunnallisesti merkittävään raken-
nettuun kulttuuriympäristöön (RKY). Tämä asettaa haasteita koko 
alueen rakentamiselle. Uudisrakentamisen tulee olla arkkitehtuuriltaan 
korkeatasoista, mutta se ei saisi liikaa kilpailla olemassa olevien maa-
merkkien kanssa (mm. entinen TKK:n päärakennus, Dipoli, Vesitorni). 
Otaniemen alueella on 23 asemakaavalla suojeltua rakennusta, joiden 
lisäksi on muinaisjäännöksiä sekä vanha kylätontti. Kaavarunko ei ota 
kantaa yksittäisten rakennusten suojeluun, vaan siihen liittyvät ratkai-
sut tehdään asemakaavoituksen yhteydessä. 

Alueelta on tehty lukuisia eri tasoisia selvityksiä. Useista yksittäisis-
tä rakennuksista on tehty rakennushistoriallisia selvityksiä, ja muuta-
masta osa-alueesta on tehty alueellinen kokonaistarkastelu. Kokonais-
selvitys alueesta on kuitenkin puuttunut. Kaavarunkotyön yhteydessä 
teetettiin koko alueen kattava Rakennetun ympäristön miljöötyypitys 
(Otaniemen-Keilaniemen kaavangon alueen rakennetun ympäristön 
miljöötyypitys, Kristina Karlsson et al. 2019), jossa mm. tehtiin herk-
kyystarkastelu siitä, miten erilaiset osa-alueet sietävät muutosta. 

Alueen jako osa-alueisiin ei poista sitä, että lähes koko Otaniemi on val-
takunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Näin ol-
len osa-alueella tapahtuvia muutoksia tulee myös kulttuuriympäristön 
näkökulmasta tarkastella myös suhteessa sitä ympäröiviin alueisiin.

Merkittävän osan alueen 
kulttuuriympäristöstä muo-
dostavat alueen vanhat puut, 
esimerkiksi kartanoiden säi-
lyneet lehmuskujat ja Haga-
lundin kartanon maisema-
puiston vanhat suuret puut, 
joita alueella on edelleen 
säilynyt. Puukujanteet ovat 
olleet lähtökohtana alueen 
alkuperäiselle maankäyttö-
suunnitelmalle, ja niitä tulee 
kunnioittaa myös jatkossa. 

RKY-alueet (viivoitettu) ja maakunnallisesti 
merkittävät kulttuuriympäristöt (punainen)
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Kaupunkikuva

Otaniemessä kaupunkikuvaa ovat toistaiseksi hallinneet yliopiston ja 
tutkimuslaitosten rakennukset, jotka sijoittuvat väljästi tontille jättäen 
ympärilleen viheralueiksi miellettyä aluetta. Alueen kaupunkikuvaan 
tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. RKY-alueella tulee kaikessa 
lisärakentamisessa ottaa huomioon alueen kulttuuriset ja rakennustai-
teelliset arvot. Alueen ilmeen tulee jatkossakin säilyä läpi hengittävä-
nä, täysin suljettu umpikorttelirakenne on alueelle vieras. Alueenraken-
tamisen lisäksi ajallinen kerroksellisuus näkyy alueen kasvillisuudessa. 
Vanhasta kartanokulttuurista alueen kaupunkikuvassa näkyvät edel-
leen erityisesti puukujanteet ja avoimet puistoalueet ovat olleet avoi-
mia maisematiloja jo kartanoiden aikaan.

Otaniemessä Kemistin, Kivimiehen ja ns. Tietomiehen alue Maarissa tu-
levat jatkossa muuttumaan kaupunkikuvallisesti voimakkaimmin. Näillä 
alueilla tulee suunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota kortteliraken-
teen sopeutumiseen ympäristöön. Maarissa rakentamisen korkeuden 
tulee ottaa huomioon lähellä oleva Laajalahden Natura-alue. Raken-
nukset eivät saa muodostaa lintualueelle häiritsevää elementtiä. 

Hagalundinkalliolle tulee Kehä I:n tunneloinnin myötä muodostumaan 
aivan uusi rakentamisen alue. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota sen näkymiseen suurmaisemassa. Lisäksi alueen 
suunnittelun yhteydessä tulee varmistua siitä, että kevyelle liikenteel-
le on riittävästi sujuvia kulkuyhteyksiä Otaniemen ja Tapiolan välillä. 
Osaan näistä yhteyksistä liittyy ekologisia yhteyksiä ja liito-oravien kul-
kureittejä. 

Keilaniemen rantaviivaan sijoittuvat suurimittakaavaiset rakennukset 
muodostavat ikonisen saapumisnäkymän Länsiväylää pitkin Espoota lä-
hestyttäessä. Alueen rakentamisessa tulee jatkossa kiinnittää huomio-
ta rantaviivan viihtyisyyteen, vehreyteen, pienilmaston kehittämiseen 
sekä inhimillisiin tiloihin ja aukioihin silti säilyttäen ehyt suurnäkymä 
Länsiväylälle. Nesteen tornin itäpuolella näkymä muuttuu nykytilassa 
pirstaleisemmaksi. Kaupunkikuvan mittakaavaan ja lähiympäristön laa-
tuun tulee kiinnittää erityistä huomiota, jos meritäyttöjä tehdään ole-
massa olevien rakennusten eteen. 

Kaupunkikuvan lisäksi alueiden uudistamisessa ja kehittämisessä tu-
lee kiinnittää huomiota kevyeen liikenteen yhteyksien jatkuvuuteen ja 
jalankulkijan orientoitavuuteen. Rakenteen huolellisella suunnittelulla 
voidaan ohjata jalankulkijaa, mutta sen lisäksi alueen opastusta tulee 
parantaa. Olemassa olevaan ympäristöön tallaantuneet polut osoitta-
vat puuttuvia yhteyksiä alueella. 

Rakentamisen korkeus 

Kaavarungon sisällä alueet muodostavat toisistaan poikkeavat koko-
naisuudet. Keilaniemessä on jo korkeaa rakentamista ja se tulee lisään-
tymään lähitulevaisuudessa. Keilaniemi on todettu Espoon kaupunkira-
kenteessa alueeksi, joka parhaiten kestää korkean rakentamisen. 

Otaniemen puolella on suunnittelun lähtökohtana alkuperin pidetty 
sitä, että rakentamisen harjakorkeus jää pääosin puiden latvuston ala-
puolelle. Vesitorni ja TKK:n päärakennuksen amfi (nykyinen kandikes-
kus) ovat harvoja poikkeuksia tästä periaatteesta. Uudempi rakentami-
nen esimerkiksi Väre-rakennus ja toimitilat Kehä I:n laidalla poikkeavat 
tästä linjasta. Herkimmillä alueilla, esimerkiksi Laajalahden rantojen 
läheisyydessä, tästä peruslähtökohdasta on syytä pitää kiinni edelleen.
 
Otaniemen eteläosaan, Kivimieheen, muodostuu jatkossa jonkinlainen 
vaihettumisvyöhyke, jossa Otaniemen perinteinen korkeus hieman ko-
hoaa kohti Keilaniemeä. Erityistä korkeaa rakentamista alueelle ei tule 
kuitenkaan sijoittaa, vaan maksimissaan kahdeksankerroksiset raken-
nukset muodostavat jo riittävän muutosvyöhykkeen. Kuusisaarentien 
ja Otaniementien liittymään tutkitaan portin/maamerkin muodostavan 
rakennuksen sijoittamista. Näiden lisäksi korkeaa rakentamista ei jat-
kossa tule sijoittaa alueelle. 

Erityisesti alueen pohjoisosassa tulee huolehtia siitä, ettei rakentami-
sen korkeus muodosta haittatekijää Laajalahden linnustolle. Raken-
nusten räystäskorkeus ei saa nousta liian ylös, eikä uusi rakentaminen 
saisi näkyä lintulahdelle. Lisäksi on huolehdittava siitä, ettei korkeilla 
lasisilla julkisivuilla muodosteta vaaratekijää lintujen lentoreitille. 

2.7 VIHERALUEET JA JULKISET ULKOTILAT 

Viheralueet voimassa olevissa kaavoissa

Kaavarungon viher- ja virkistysalueiden ratkaisu pohjautuu alueelle 
tehtyyn viherverkoston selvitykseen (Otaniemi-Keilaniemen Vihera-
lueverkosto, Aino Landscaping, 2019). Pääosin viheralueet on tarkoi-
tus saada julkisiksi viheralueiksi, mutta alueen keskeisimmillä osilla on 
myös tontilla olevia laajoja viheralueita, jotka toimivat kuten julkiset 
viheralueet. Ne on osoitettu erikseen näkyviin omalla merkinnällään. 

Muita viheralueita ovat Laajalahden rannan suojaviheralue, lähivirkis-
tysalueet ja urheilupalvelujen alueet. Laajalahden Natura-alueen vie-
reiset alueet on osoitettu suojaviheralueiksi, näiden alueiden säilymi-
nen Naturan suojavyöhykkeinä on erityisen tärkeää. 

Otaniemessä on voimassa olevissa asemakaavoissa huomattavasti vä-
hemmän viheralueita kuin muissa Espoon kaupunginosissa. Osittain 
tämä johtuu siitä, että julkisessa käytössä olevia viheralueita on paljon 
yliopistorakennusten tonteilla. Kun alueen maankäyttö on keskittynyt 
opetus- ja tutkimustoimintaan sekä työpaikkoihin, ei ole ollut suurta 
tarvettakaan varata laajoja yleisiä virkistysalueita, sillä asukkaita on 
alueella ollut melko vähän. 

Tilanteen muuttuessa yksityisellä tontilla sijaitsevat istutetut alueet 
eivät yksin riitä tulevien asukkaiden virkistystarpeisiin. Tämän vuok-
si asemakaavoituksessa tulee varautua riittävän suuriin viheralueisiin 
asumisen välittömässä läheisyydessä. Näitä tarvitaan myös siksi, että 
kaavarunkoalueen vieressä Laajalahden rannoilla sijaitsevat laajat ra-
kentamattomat alueet kuuluvat Natura-alueeseen ja sen suojavyöhyk-
keisiin, joille ei voi osoittaa laajamittaista virkistyskäyttöä. Laajalahdel-
le on rakennettu polkuverkosto, jota ei tulevaisuudessa voida kasvattaa, 
joten ihmisten ulkoilutarve tulee voida ratkaista muualla. 

Otaniemen erikoisuus on myös se, että asemakaavassa viheralueiksi 
ja puistoiksi osoitetut alueet ovat edelleen suurimmaksi osaksi yksityi-
sessä omistuksessa (Senaatti). Jatkossa asemakaavojen yhteydessä on 
huolehdittava siitä, että julkiseen käyttöön asemakaavoitetut vihera-
lueet tulevat kaupungin omistukseen, jotta niiden käyttö ja hoito saa-
daan turvatuksi.

Kuva: Sekä voimassa olevassa asemakaavassa (vasen) että yleiskaavassa on varsin 
vähän virkistyskäyttöön osoitettuja alueita
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Viheralueverkosto

Kaavarungon yhteydessä tehdyn viheralueverkostoselvityksen tarkoi-
tuksena on ollut tarkastella nykyistä viheralueverkostoa ja laatia uusi 
verkostosuunnitelma, joka turvaa tulevaisuudessa riittävät lähivirkis-
tysalueet ja toimivan viheralueverkoston kasvavalle väestölle. Työ on 
toiminut kaavarungon pohjana viheralueverkoston osalta. Suunnitel-
massa on osoitettu alueita, jotka olisi syytä osoittaa suoraan lähivirkis-
tysalueiksi, alueita, joita tulee kehittää, jotta ne paremmin palvelevat 
asukkaiden virkistystä sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta säi-
lytettäviä alueita. Lisäksi on otettu kantaa siihen, miten liito-oravien 
reittejä tulisi tulevaisuudessa kehittää lajin liikkumisen turvaamiseksi.

Työssä selvitettiin alueelle tulevien asukkaiden tarvitsemaa virkistys-
alueiden määrää, keinoja ohjata virkistystä muualle kuin Natura-alueel-
le sekä tunnistettiin potentiaalisia ja kehitettäviä virkistykseen sovel-
tuvia kohteita. Ydinkysymykseksi asumisen lisäämisessä alueelle ei 
nousekaan alueiden julkisten palveluiden riittävyys, vaan se, pystytään-
kö asukkaille varaamaan riittävästi virkistykseen soveltuvia alueita riit-
tävän lähellä asuntoja. Viheralueverkostotyössä on sen vuoksi päädyt-
ty esittämään Natura-alueelle riittävä suojavyöhyke sekä Kivimiehen 
ja Hagalundinkallion alueille uudet, vähintään puolentoista hehtaarin 
kokoiset, virkistysalueet, joihin sijoittuu mm. varustukseltaan tavan-
omaista leikkipaikkaa parempi leikkipaikka. 

Kaavarunkotyössä viheralueet muodostavat yhtenäisen verkoston, 
joka muodostaa turvallisen liikkumisympäristön myös koululaisille ja 
päiväkotien lapsiryhmille. Alueelle olisi hyvä saada sijoitetuksi myös 
hiekkapintainen kenttä, joka palvelisi mm. Kivimiehen koulun tarpeita. 
Riittävän suurelle kentälle ei ehkä löydy tilaa muualta kuin urheiluken-
tän läheisyydestä Otarannan urheilu ja virkistyspalveluita kehitettäes-
sä.

Viheralueverkoston kehittämisessä on merkittävää myös alueen sisäl-
lä olevien luontoarvojen turvaaminen. Liito-oravien elinympäristöä ei 
lain mukaan saa heikentää. Viheralueverkosto -työssä on ehdotettu 
uusia reittejä liito-oraville korvaamaan rakentamisen myötä katkeavia 
reittejä. Reittien siirto edellyttää sitä, että uuden reitin puut istutetaan 
etupainotteisesti ennen olemassa olevan reitin katkaisua. Kaavarunkoa 
työstettäessä on todettu, että osa esitetyistä uusista reiteistä muut-
tuu mahdollisiksi vasta Hagalundinkallion toteuttamisen yhteydessä. 
Koska hankkeeseen liittyy epävarmuustekijöitä, ja sen toteuttaminen 
ei tapahdu ihan lähivuosina, on vanhaa, ehkä myöhemmin poistuvaa 
reittiä tässä vaiheessa vahvistettava, että yhteydet ovat sujuvia myös 
lähivuosina. 

Kaavarunkokartalla on nostettu esiin myös tärkeimmät tonteilla sijait-
sevat viheralueet, jotka palvelevat opiskelijoita, työntekijäitä ja asuk-
kaita julkisen virkistysalueen tapaan, esimerkiksi Alvarin aukio. 

Asukasmäärän kasvaessa virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden käyt-
täjäpaine kasvaa. Kaavarungon viheralueverkostosta on pyritty luo-
maan riittävän kytkeytynyt ja laaja, jotta se pystyy ottamaan vastaan 
kasvavan kävijämäärän ja jotta asukkaiden on helppo siirtyä kaupunki-
rakenteen sisällä virkistysalueelta toiselle. 
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Ekosysteemipalvelut

Otaniemen alueella on paljon kasvillisuuden peittämiä alueita, niin jul-
kisia ulkotiloja kuin vehreitä piha-alueita, jotka tarjoavat monipuolisia 
ekosysteemipalveluja eli luontohyötyjä ihmisille. Ilmastonmuutokseen 
myötä luontohyötyjen merkitys kaupunkilaisille kasvaa entisestään, 
kun sään ääri-ilmiöt voimistuvat ja yleistyvät. Tällöin on keskeistä 
turvata jatkossakin riittävät kasvipintaiset alueet, joilla pystytään tur-
vaamaan riittävien virkistysalueiden lisäksi esimerkiksi hulevesien hal-
lintaan tarvittavat tilat, miellyttävä pienilmasto, niin tuulisuuden kuin 
paahteisuudenkin näkökulmasta, sekä monimuotoinen kaupunkiluonto. 
Riittävän laajojen virkistysalueiden lisäksi pienetkin kasvulliset, kuten 
esimerkiksi katupuut, ovat tärkeitä luontohyötyjen näkökulmasta. Eko-
systeemipalveluiden tarve kasvaa entisestään, kun alueen asukasmää-
rä moninkertaistuu.

Keilaniemessä ekosysteemipalveluita on heikosti ja alue on pitkälti ra-
kennettua sekä rakennusten välit läpäisemätöntä pintaa. Alueen kehit-
tämisessä on tärkeää pyrkiä lisäämään kasvillisuutta ja ottaa huomioon 
monipuolisesti kasvillisuuden tuomat hyödyt alueen viihtyisyyden, ter-
veellisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Rantaraitti ja muut virkistysreitit

Espoon rantaraitti on Espoon rantaviivaa seuraava yli 40km pitkä seu-
dullinen virkistysreitti. Rantaraitti on merkitty yhtenäisenä koko kaava-
runkoalueelle. Rantaraitti on merkitty katkoviivalla niille alueille, joissa 
reittiä ei vielä ole, mutta missä sen linjaus pitkällä tähtäimellä tulisi ke-
hittää. Erityisesti Keilaniemen ja Otaniemen välistä rantaraitin yhteyttä 
tulisi kehittää nykyisestä. Reitin varrella olisi hyvä lisätä myös oleske-
luun soveltuvia virkistysalueita sekä liikuntapaikkoja ja palveluita.

Keilaniemessä raitti on osoitettu nykyiseen rantaviivaan. Mikäli voimas-
sa olevassa yleiskaavassa (EEYK) esitetyt täyttöalueet Keilaniemessä 
toteutetaan, tulee samassa yhteydessä rakentaa laadukas rantaraitti 
rantaviivan viereen. Tätä varten on osoitettu raidoitettu vihreä vyöhy-
ke meritäyttöjen viereen. Olemassa oleva raitti tulee tällöin säilyttää 
rakenteen sisällä kulkevana vaihtoehtoisena kulkuyhteytenä.

Alueen virkistysverkostoa tulee parantaa myös virkistysyhteyksiä ja ke-
vyenliikenteen reitistöä kehittämällä. Erityisiä ulkoiluyhteyksien kehi-
tyskohteita ovat ulkoilureittiyhteydet metroasemalta Otaniemen liikun-
tapuistoon ja merelle, yhteydet Otaniemen ja Keilaniemen välillä sekä 
yhteydet Kehä I:n yli Tapiolaan.

2.8 LUONTOARVOT 

Kaavarungon alueilla ei asemakaavassa ole paljon viheralueita. Siitä 
huolimatta alueella on merkittäviä luontoarvoja, varsinkin Otaniemes-
sä ja Karhusaaressa. Karhusaari on asemakaavassa osoitettu virkistys-
alueeksi, mutta Otaniemessä luontokohteet sijoittuvat suurimmaksi 
osaksi tonteille. 

Laajalahti on merkittävä viherympäristö alueella. Se kuulu Natu-
ra2000-ohjelman verkostoon. Laajalahti on merkittävä lintujen leväh-
dys- ja pesimäalue, sen ranta-alueilla on myös perinneympäristöjä sekä 
luontopolku ja kaksi lintutornia. Laajalahden Natura-alue ei sisällä kaik-
kia tarvittavia suojavyöhykkeitä. Sen vuoksi alueen naapuruus rajoit-
taa maankäyttöä Otaniemessä. 

Otaniemessä on myös havaintoja liito-oravista ja lepakoista.

Vasemmassa kuvassa lepakoiden ruokailualueet ja siirtymäreitit, oikealla liito-ora-
va-alueet, -puut ja -reitit selvitysalueella ja sen lähiympäristössä

Liito-orava

Otaniemessä on tehty liito-oravahavaintoja 2010-luvulta eteenpäin. 
Otaniemessä on muutama liito-oravan elinaluerajaus ja lisäksi muu-
tama soveltuvaksi alueeksi rajattu metsäalue. Kolo- tai pesäpuita on 
muutama. Liito-oravayhteydet alueella ovat osittain heikkoja. Alueen 
asemakaavoihin liittyen kaavarunkotyön rinnalla on tehty selvityksiä 
liito-oravien elinmahdollisuuksista. Selvityksestä on ilmennyt, että lii-
to-oravan suojelutaso ei ole Otaniemessä suotuisa. Puustoiset yhtey-
det alueelta pois ovat heikot ja elinalue on supistumassa (Yrjölä 2019). 
Vaikka liito-oravan suojelutaso ei Otaniemen alueella ole koskaan ollut-
kaan suotuisa, liito-oravan suojelutasoa saisi alueella nykyisestä hei-
kentää.

Kaavarunkotyössä on esitetty pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä pa-
rannuksia liito-oravareitteihin ja elinalueiden kehittämiseen. Liito-ora-
vapopulaation hengissä säilymiseksi on tarkasteltu Otaniemen koko-
naistilannetta ja tunnistettu toimenpiteet, joilla liito-oravan suojelutaso 
pyritään säilyttämään ennallaan. Koska tulevat kaavahankkeet supista-
vat liito-oravan elinaluetta ja katkaisevat nykyisiä latvusyhteyksiä, on 
pyritty löytämään näitä korvaavat toimenpiteet. (Liite)

Otaniemessä ei juurikaan ole mahdollista luoda uusia liito-oravalle so-
veltuvia alueita, joten vahvistetaan ensisijaisesti jo olemassa olevia 
liito-orava-alueita. Elinympäristöjen säilyttäminen ja vahvistaminen 
keskitetään Laajalahden rannoille Natura-alueen suojavyöhykkeelle. 
Rantavyöhykkeen kuusi-haapametsiköt ovat Otaniemen alueista lajille 
parasta. Kehitetään rantavyöhykkeen elinalueita ja soveltuvia alueita 
metsänhoidollisin keinoin sekä lisäämällä liito-oravalle soveltuvia pönt-
töjä puihin. Vahvistetaan myös ranta-alueen muita osuuksia istutuksin 
monipuolistamaan puulajistoa ja kehitetään näistä paremmin liito-ora-
valle soveltuvia alueita pitkällä aikavälillä. 

Suojelutason säilyttämisessä keskeistä on säilyttää yhteydet laajem-
paan populaatioon hyvinä. Yhteydet Kehä I:n yli länteen ja Laajalan-
den rannalla pohjoiseen tulee säilyttää ja niitä tulee kehittää (keinoina 
puuistutukset ja mahdolliset keinopuut). Myös alueen sisäisiä yhteyksiä 
tulee vahvistaa. Nykyisiä liito-oravan käyttämiä latvusyhteyksiä vahvis-
tetaan puuistutuksilla. Lisäksi uusia yhteyksiä istutetaan tukemaan ny-
kyisiä yhteyksiä. Poistuville reiteille tulee istuttaa korvaavat latvusyh-
teydet riittävän ajoissa siten, että korvaavat yhteydet ovat liito-oravalle 
käyttökelpoisia siinä vaiheessa, kun alkuperäinen reitti poistetaan. Istu-
tuksien tulee sisältää riittävän suurikokoisia puiden taimia ja eri puula-
jeja, jotta varmistetaan yhteyden kehittyminen pitkällä aikavälillä.

Lepakot

Otaniemessä on lepakoiden ruokailualueita kulkureittejä. Nämä alueet 
ovat suurelta osin päällekkäisiä liito-oravien käyttämien alueiden kans-
sa. Lepakoiden pesintäalueita ei ole havaittu. Seurannassa on Otanie-
messä havaittu pohjanlepakoita ja erilaisia siippoja. 
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Laajalahden Natura-alue

Natura-alueen rajaus

Laajalahden Natura-alue on linnustoltaan kansainvälisesti arvokas, 
matala, avara ja ruovikkoinen merenlahti Otaniemen pohjoispuolella. 
Laajalahden luonnonsuojelualueella on luontopolku lintutorneineen. 
Laajalahti on myös pääkaupunkiseudulla merkittävä opetuskohde ja 
lähistöllä sijaitsee myös Villa Elfvikin luontotalo. Kaavarunkotyön rat-
kaisuissa on pyritty ottamaan huomioon suositellut vaikutusten lieven-
tämiskeinot, joita on nostettu esiin aiempien hankkeiden yhteydessä 
laadituissa Natura-arvioinneissa. 

Laajalahden Natura 2000 -alueeseen kohdistuvien yhteisvaikutusten 
arvioinnissa (Laajalahden Natura 2000-alueeseen kohdistuvien yhteis-
vaikutusten arviointi, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2016) vuo-
delta 2016 on lieventämiskeinoista todettu seuraavaa: ”Laajalahden 
ympäristön asukasmäärä kasvaa suunnitelmien toteutuessa, ja oleel-
lisimmat vaikutukset liittyvät pääasiassa asukkaiden liikkumiseen Laa-
jalahden ympäristössä. Jatkossa erityisesti Otaniemen alueen suun-
nittelussa tulee turvata riittävät lähivirkistysalueet, joille ulkoilupaine 
voidaan kohdistaa. Huomattava asukasmäärän lisääntyminen voi joh-
taa ohjaamattomaan liikkumiseen Natura-alueen kulkukelpoisilla osilla, 
mikäli lähiympäristössä ei ole riittäviä virkistysmahdollisuuksia. Ase-
makaava-alueilla tulee järjestää ulkoilureitit siten, että liikkuminen ei 
suuntaudu Natura 2000 -alueelle ja Natura-alueen ulkopuolisella ”suo-
javyöhykkeellä” ulkoilu tulee pyrkiä kanavoimaan merkityille reiteille tai 
kevyen liikenteen väylille. Oleellista on toteuttaa riittävät ulkoilureitit 
ennen asukasmäärän merkittävää kasvua, jotta liikkuminen ohjautuu 
halutuille reiteille. Laajalahden ympäristön maankäyttö on tehostunut 
voimakkaasti. Tämän seurauksena Natura-alueen puskurikyky eli kyky 
sietää muutoksia on todennäköisesti alentunut. Rakentamisen sijoit-
tamista nykyisiä rakennusalueita tai tässä tarkasteltuja suunnitelmia 
lähemmäksi Natura-aluetta tulee välttää ja alue tulee varata puskuri-
vyöhykkeeksi. Puskurivyöhykettä voidaan kehittää sen ominaispiirteet 
huomioiden. Arvokkaiden biotooppien välittömään läheisyyteen ei tule 
osoittaa rakentamista.” 

Natura-alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, joka ohjaa 
alueella tehtäviä ympäristön ja maiseman hoitotoimenpiteitä sekä liik-
kumista. 

2.9 LIIKENNE

Kaavarunkotyön yhteydessä on päivitetty alueen liikenne-ennuste ja 
tehty myös tarkasteluja liikenteen toimivuudesta, erityisesti Kivimie-
hen alueen osalta. Liikenne-ennuste perustuu tässä kaavarunkotyös-
sä arvioituun maksimimaankäyttöön. Liikenteen sujuvuuden kannalta 
Maarinsolmun liittymän muuttaminen eritasoliittymäksi on alueen tär-
keimpiä liikenneuudistuksia.

Ajoneuvoliikenne

Ajoneuvoliikenteen pääyhteydet tulevat säilymään pääosin nykyisel-
lään. Hagalundintunnelin päälle rakentaminen synnyttää jonkin verran 
tarvetta uudelle katuverkolle, mm. yhteystarpeen Kehä I:ltä Maarin-
solmun eritasoliittymän kautta. Tällä hetkellä Otaniemessä on useita 
kadunomaisia kulkuväyliä, jotka kuitenkin sijaitsevat korttelialueella. 
Näiden sekä ajoneuvoille että jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettujen 
väylien sijoittaminen yleiselle alueelle (katu- tai virkistysalue) tulee 
ajankohtaiseksi tulevien asemakaavamuutosten yhteydessä.

Otaniemen alueen katuinfra on monelta osin vanhentunutta ja puut-
teellista. Mm. Tekniikantie on osin mäkinen ja mutkainen “kylätie” jolta 
puuttuu pyörätie pitkältä osuudelta ja jalkakäytäväkin on vain vaatima-
ton kapea kaistale toisella puolella katua. Kaavoituksen yhteydessä on 
syytä varmistaa, että katualuevaraus on riittävä ja mahdollistaa suju-
vat ja turvalliset yhteydet myös jalankululle ja pyöräilylle.

Jalankulku ja pyöräily

Kaavarunkotyön yhteydessä on osoitettu eri liikkumismuotojen pääyh-
teydet yhtenäisen ja kattavan liikenneverkon ja yhteyksien varmistami-
seksi. Erityistä huomiota tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
kiinnittää siihen, että jalankulun sekä pyöräilyn reitit ovat jatkuvia, sel-
keitä ja hyvin opastettuja. Nykytilassa monet reitit katkeavat tai ovat 
epäselviä. Spontaanisti syntyneet polut osoittavat puutteita verkostos-
sa. Työn yhteydessä on tunnistettu tarve parantaa erityisesti jalankul-
kijoiden ja pyöräilijöiden opastusta alueen sisällä. 

Viherverkosto-työssä on myös tunnistettu alueella olevia epäselviä ja 
puutteellisia ulkoilureittien yhteyksiä. Näihin kuulu mm. yhteys Otanie-
men metroasemalta urheilukentälle ja sen viereiseen rantaan sekä yh-
teydet Otaniemestä Keilaniemen ja Tapiolan suuntaan. 

Joukkoliikenne
Alueen julkisen liikenteen rungon muodostavat metro sekä pikaraitio-
tie, joka on rakenteilla kaavarunkotyön valmistuessa. Raideliikennettä 
täydentää bussiliikenne palvellen mm. Servinniemen aluetta ja muita 
raideliikenteen asemista etäällä olevia alueita.

Pysäköinti

Kaavarunko ei varsinaisesti tee ratkaisuja pysäköinnin suhteen, mutta 
alueella tehtävät pysäköinnin ratkaisut vaikuttavat siihen, millaisella te-
hokkuudella tulevia maankäytön ratkaisuja voidaan tehdä. Keilaniemen 
kalliopysäköintihanke lisää myös mahdollisuuksia toteuttaa esimerkik-
si Kivimiehen asuntorakentamista siten, että pihoille ei tarvitse tehdä 
kansipysäköintiä, vaan pihat voivat olla maavaraisia, ja kasvaa puita.

Joukkoliikenteen reitit ja pysäkit
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2.10 INFRA

Kaavarungon yhteydessä ei ole tehty erillistä tarkastelua infraverkos-
tosta. Alueella on jo valmis infra-rakenteen verkosto. Verkoston kapasi-
teettia tulee seurata alueen asemakaavamuutosten yhteydessä, ja sitä 
tulee tarpeen vaatiessa parantaa.

Luontovaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtiin Otaniemen alueelta 
hulevesiselvitys (Hulevesien hallinnan periaatteet Otaniemen alueella, 
Sitowise, 2020). Selvityksessä todettiin, että Otaniemi koostuu kah-
desta valuma-alueesta. Näistä suurempi purkaa hulevedet useamman 
osavaluma-alueen purkuopisteen kautta Natura-alueelle. Tällä alueella 
tarvitaan tavanomaista parempaa hulevesien virtaaman ja laadun hal-
lintaa. Eteläisempi valuma-alue purkautuu Laajalahteen Natura-alueen 
ulkopuolelle. Tämän alueen hulevesien hallinnassa riittävät tavanomai-
set viiyytys- ja laadunhallintamenetelmät. 

2.11 YMPÄRISTÖHÄIRIÖT

Merkittävimmät ympäristöhäiriöt liittyvät liikenteen tuomiin haittoihin. 
Kehä I:n liikennemelun leviäminen ja tarvittava ilmanlaadun suojavyö-
hyke rajoittaa asuntorakentamisen sijoittumista sen varteen. Herkkien 
kohteiden kuten esimerkiksi päiväkotien sijaintiin on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota, etteivät ne altistu ilman epäpuhtauksille. Keilaniemes-
sä tehty väylän tunnelointi on mahdollistanut asuinrakentamista myös 
väylän läheisyyteen. Hagalundinkallion asuntorakentaminen edellyttää 
Kehän tunnelointia sen kohdalla, jolloin melu- ja ilmanlaatuhaittoja 
saadaan pienennetyksi. Tämän myötä asumiseen ja esimerkiksi päivä-
kotien tarpeisiin soveltuva alue laajenee huomattavasti. 

Ilmanlatuvyöhykkeet 2018; Herkkien kohteiden minimi- ja suositusetäisyys 
liikenneväylästä.

Tieliikenteen meluvyöhykkeet; Päivämelu 2017
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3 OSA-ALUEET

Rakennuksia:

1. Kandikeskus, entinen TKK:n 
päärakennus

2. Dipoli, Yliopiston päärakennus
3. Harald Herlin oppimiskeskus
4. Väre, Business School ja ABlok

3.1 KEMISTI, BIOLOGI JA OTANIEMEN OSTOSKESKUS

Kaavarunkokartalla on metroaseman läheisimmät suurkorttelit ja van-
ha ostoskeskus osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C). Alueet si-
jaitsevat keskeisiesti Otaniemessä, muodostaen eräänlaisen ytimen 
kaupunginosaan metroaseman yhteyteen. Biologin suurkorttelissa 
sijaitsee jo nyt metroaseman lisäksi kauppakeskus ja Aaltoyliopiston 
opetustoimintaa. Jatkossa VTT on siirtymässä Tietomiehen kortteliin, 
jolloin vapautuvien tilojen tilalle on taas yliopistolla suunnitelmia kes-
kittää omia toimintojaan. Lisäksi kortteliin olisi mahdollisesti sijoittu-
massa jonkin verran asuntorakentamista. 

Kemistin korttelissa on ollut asemakaavamuutos vireillä jo jonkin ai-
kaa. Vanhan kemianlaitoksen rakennukset säilyvät kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan lehmuskujan vieressä, mutta Vuorimiehentien varteen 
suunnitellaan uusia tutkimus- ja yritystoiminnan rakennuksia. Lisäksi 
korttelin lounaispäähään on tulossa asuntorakentamista ja lähimmäksi 
oppimiskeskusta koilliseen ylioppilaskuntien tiloja. 

Asuntorakentamisen määrää on tarpeen näillä ydinalueilla rajoittaa, 
että tulevaisuuden kaupalliset palvelut sijaitsevat lähellä toisiaan, toi-
siaan tukien, ja toisaalta ydinalueen tila säilyy avoimena ja julkisena 
perinteisen kampusalueen luonteen mukaisesti. Asuinrakennusten pi-
hat aina sulkevat muut käyttäjät ulkopuolelle. Tämän vuoksi asumisen 
määrä voi olla eneintään 30 prosenttiin suurkorttelin rakennusoikeu-
desta. 

Kemistin ja Biologin suurkorteleiden länsipuolelle jää Hagalundin puis-
to. Puisto on jäänne Hagalundin kartanon muoto- ja maisemapuutar-
hoista ja sitä tulee kehittää alueen historialliset ja ekologiset arvot huo-
mioon ottaen. 

Otaniemen ostoskeskus on suojeltu, ja sen on tarkoitus jatkossakin pal-
vella kaupallisina palveluina. Ostoskeskuksen kortteliin ei ole tarkoituk-
senmukaista lisätä asumista.

Alueiden länsipuolelle jäävää Hagalundin puistoa tulee kehittää alueen 
historialliset ja ekologiset arvot huomioon ottaen.

3.2 KIVIMIES

Kivimiehen korttelissa on lähivuosina tapahtumassa merkittävin maan-
käytön muutos. Suurkorttelin eteläosa on muuttumassa pääosin asun-
torakentamisen alueeksi pohjoisosan jäädessä opetus ja työpaikka-
toimintojen alueeksi. Asumisen ja työpaikkojen rajalla sijaitsee jo nyt 
päiväkoti ja peruskoulu. Koulu palvelee toistaiseksi muiden peruskou-
lujen väistötilana, mutta alueen väkiluvun kasvaessa se muuttuu itse-
näiseksi peruskouluksi alueella asuville lapsille. 

Kivimiehen suurkortteli on tällä hetkellä ilmeeltään melko vihreä, mut-
ta kaikki alueella sijaitsevat viheralueet ovat tontin osia, joista osa on 
asemakaavoissa osoitettu istutettaviksi alueen osiksi. Koska kasva-
van väestönosan tarpeisiin tarvitaan lähivirkistysalueita, jotka pitävä 
virkistyspainetta poissa Laajalahden Natura-alueelta, on asumisen ja 
työpaikkojen rajalle, Tutkijanpolun varteen on osoitettu tarve lähivir-
kistysalueelle. Tämä viheralueen jatkumo palvelee myös kehitettävä-
nä liito-oravayhteytenä korttelin poikki eteläosan asuntorakentamisen 
katkaistessa yhden olemassa olevan liito-oravareitin. Tämän vihervyö-
hykkeen yhteyteen on tarve saada syntymään vähintään 1,5 ha puisto-
alue, johon sijoittuisi mm. tavallista leikkipaikkaa paremmin varusteltu 
leikkipaikka. Etäisyys alueelta Tapiolan asukaspuistoon on suositeltua 
pidempi, joten tavallista parempi leikkipaikka korvaisi osittain asukas-
puistoa. Varsinaisen asukaspuiston perustamiselle ei Otaniemestä löy-
dy riittävän suurta aluetta. 

Kivimiehen suurkorttelin suunnitteluun liittyy läheisesti myös Kivimie-
henrannan suunnittelu. Asemakaavassa tutkitaan mahdollisuutta tehdä 
merialueelle täyttöä ja rakentaa asuinrakennus muodostamaan portti 
Otaniemeen yhdessä Kivimiehen korttelin kaakkoisimmassa kulmassa 
sijaitsevan rakennuksen kanssa. Rannan täytön yhteydessä menete-
tään nykyinen luonnonranta. Se tulee korvata laadukkaalla, paikkaan 
sopivalla virkistysalueella uudessa rannassa. Täyttö edellyttää myös 
rantaraitin kehittämistä täytön kohdalla. 

Suurkorttelin suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota syntyvän alueen 
ympäristön ilmeeseen. Asuminen rajaa rakennusten väliin jäävän tilan 
yksityiseksi, mutta jollain tavalla avoimen metsäkampuksen henki olisi 
hyvä saada säilymään. 
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Kuusisaarentien varressa ollaan varautumassa päivittäistavarakaup-
paan, joka palvelisi Otaniemen eteläisen osan ja Keilaniemen tulevia 
asukkaita.

Aleen länsireunalle suunnitellaan uutta aluepaloasemaa. Alueen raken-
teen tiivistyessä ja asukasluvun kasvaessa tarvitaan läheisyyteen uusi 
paloasema turvaamaan pelastustoimen saavutettavuutta säädösten 
mukaisesti. 

Pysäköinnin ratkaisuilla voi olla vaikutusta alueen tulevaan kerrosalaan. 
Mikäli alueen suunnittelussa ja rakentamisessa voidaan hyödyntää Kei-
laniemen kalliopysäköintihanketta, tarvitaan vähemmän pihakansia 
pysäköinnin järjestämiseen. Tällöin pihoista saadaan maanvaraisia, jol-
loin puiden säilyttäminen ja istuttaminen on mahdollista. 

3.3 HAGALUNDIN KALLIO

Hagalundin kallion alueella avautuu mahdollisuuksia asuntorakentami-
selle Kehä I:n tunneloinnin myötä. Tällöin Kehän aiheuttamat häiriöt 
(melu ja hiukkaset) poistuvat alueella ja muodostuu asumiselle suotui-
saa ympäristöä. Kattamisen myötä Tapiolan ja Otaniemen väliltä pois-
tuu erottava tekijä ja kaupunginosat voivat liittyä toisiinsa orgaanisem-
min. 

Hagalundin kallion suunnittelua rajoittaa jossain määrin kansirakenne, 
Kannen päälle ei kaikissa kohdissa voi sijoittaa rakentamista, toisaalta 
kannella ei myöskään kasva merkittäviä suuria puita. 

Viherverkostotyössä on asukasluvun kasvun takia päädytty esittämään 
myös Hagalundin kallion alueelle 1,5 hehtaarin virkistysaluetta. 

Virkistysaluekokonaisuus Otaniemestä Silkkiniitylle ja Otsolahden 
suuntaan on merkittävä. Hagalundin kallion alueen pohjoisosassa on 
viheryhteys, jonka turvaaminen ja kehittäminen tulee asemakaavoituk-
sen yhteydessä varmistaa. Yhteys toimii myös liito-oravien reittinä Ta-
piolan suuntaan, joten yhteyden on oltava riittävän yhtenäinen, leveä 
sekä puustoinen.

Toinen merkittävä liito-oravayhteys Tapiolan ja Otsalahden suuntaan 
on osoitettu alueen eteläreunaan, tulevan tunnelin suuaukon tun-
tumaan. Alueen keskelle on esitetty pienempää yhteyttä, joka toimii 
enemmän asukkaiden kulkuväylänä. Tähän riittää kapeampikin yhteys. 
Kannen päälle sijoittuvalta lähivirkistysalueelta tulee olla myös vihe-
ryhteys Hagalundin puiston suuntaan. 

Alueen rakentamisen tehokkuutta tutkitaan erikseen tehtävässä tar-
kastelussa.

3.4 TIETOMIES/MAARI

Kehä I:n ja Maarinrannan väliin jäävällä alueella tullee tapahtumaan 
muutoksia lähivuosina. Alueelle rakennetaan jo nyt ns. Innopoli 4:n en-
simmäistä vaihetta. Suurkorttelissa sijaitsee tällä hetkellä suuria me-
ritekniikan laitoksen rakennuksia, joiden tekniikka alkaa olla vanhen-
tunutta. Koko suurkorttelin aluetta on tutkittu erillisenä työnä kesällä 
2019. Alueelle on mahdollista muodostaa sekoittuneita asumisen ja 
työpaikkojen kortteleita. Toimintojen sekoittumisesta on mahdollista 
saada synergiaetua mm. pysäköinnin järjestämisestä. Tässä korttelissa 
kalliopysäköinti ei ole mahdollista, vaan se on tarpeen ratkaista muilla 
rakenteellisilla keinoilla. 

Pysäköintilaitoksien käyttämisellä saataisiin korttelipihat pysymään 
maavaraisina, mikä helpottaa sekä kasvillisuuden sijoittamista että hu-
levesien hallintaa. Pysäköintilaitoksen arkkitehtuuriin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota sen keskeisen sijainnin vuoksi. Pysäköintiä on mah-
dollista järjestää myös yhteistyössä Innopoli 1:n ja 2:n kanssa.

Suurkorttelin läpi on viheryhteys, joka on tulevien asukkaiden lähivi-
heralue, yhteys Laajalahden luontopolulle sekä osa tärkeää liito-ora-
vareittiä pohjoiseen. Aluetta ei sen vuoksi saa kaventaa nykyisestään.
 
Alueen rakentamisen korkeus tulee pitää maltillisena. Uusi rakenta-
minen ei saisi näkyä Laajalahden lintualueelle. Uusista kortteleista ei 
myöskään saisi näkyä merkittävässä määrin valoa lintulahdelle. 

Tutkielma Tietomiehen korttelin kehittämismahdollisuuksista
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3.5 KEILANIEMEN RANTA-ALUEET

Keilaniemen kehittämisessä tulee erityistä huomiota kiinnittää Länsi-
väylälle näkyvään ikoniseen sisääntulojulkisivuun Espooseen. Tämä 
asettaa erityisiä haasteita lisärakentamiselle nykyisten rakennusten ja 
merenlahden väliin. Tämä asettaa erityisiä haasteita lisärakentamiselle 
nykyisten rakennusten ja merenlahden väliin. Mikäli alueelle tehdään 
uusia meritäyttöjä, tulee niiden rakentaminen sopeuttaa alueen iko-
niseen Espooseen saapumisjulkisivuun. Rakentamisen tulee olla suur-
maisemassa selkeäpiirteistä, mutta rantaviivassa tulee silti huomioida 
ihmisen mittakaava ja virkistymisen tarve sekä miljöön laatu.

Keilaniemen rantaan on piirretty rantaraitti sekä nykyiseen rantavii-
vaan että mahdollisten meritäyttöjen tulevaan rantaviivaan. Rantarai-
tin virkistyskäytön edellytyksiä tulee parantaa lisäämällä kasvillisuutta 
rantavyöhykkeelle. Mikäli meritäyttöjä toteutetaan, tulee niiden taakse 
jäävä nykyinen rantaraitti säilyttää alueen sisäisenä kulkuväylänä, ja 
parantaa raitin viihtyisyyttä. Uuteen rantaviivaan sijoittuva uusi ranta-
raitti voisi tällöin olla niin lähellä veden pintaa, että se ääritilanteissa 
voi jäädä korkean veden alle, koska lähellä kulkee vaihtoehtoinen reit-
ti. Uusi rantaraitti voisi tällöin olla paremmin vuoropuhelussa meren 
kanssa. Rantaraitin yhteyteen tulee kehittää viihtyisiä ja vetovoimaisia 
paikkoja, joihin kulkija voi pysähtyä, ja jotka tekevät reitistä mielenkiin-
toisen kulkijalle.

Rantaraittia kehitettäessä on tavoitteena löytää myös yhteys Keilanie-
men-niemen ympäri. Tämä yhteys voisi olla kevyempi ja niemen vih-
reät arvot huomioon ottava. 

3.6 KARHUSAARI

Karhusaareen kehittämisen lähtökohtana on sen keskeinen merkitys 
asukkaiden virkistykselle ja kulttuuriympäristön arvot. Lähialueiden 
asukasmäärien kasvu lisää virkistyspainetta Karhusaaressa. Tämä 
saattaa tulevaisuudessa merkitä tarvetta kulun entistä parempaan oh-
jaamiseen, jotta saaren luonto- ja maisema-arvot eivät vaarannu. 

Saareen sijoittuvien toimintojen tulee sopia herkkään kulttuuri- ja luon-
nonympäristöön. Paras paikka uudisrakentamiselle on saaren pohjois-
reunassa nykyisen saapumisreitin kohdalla (Länsiväylän alikulu). 

Karhusaaren toimintoja kehitettäessä tulee kiinnittää huomiota myös 
sinne saapumiseen. Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä ja niiden suju-
vuutta tulee parantaa. Nykyiset alikulut ovat ikäviä, ja niistä läntisemän 
reitti on mutkikas.
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4.  KAAVARUNGON VAIKUTUKSET

Kaavarunko on selvitys, joka ei suoraan johda toteutukseen. Sen vuoksi 
kaavarungon vaikutuksia ei ole arvioitu laajasti, vaan vaikutusten arvi-
ointi tehdään asemakaavamuutosten yhteydessä. Natura-alueen lähei-
syys ja alueella asuvat liito-oravat ovat kuitenkin tehneet tarpeelliseksi 
luontovaikutusten arvioinnin kokonaisuutena. Tämä ei poista tarvetta 
Natura-arviointiin asemakaavojen yhteydessä Otaniemen pohjoisosis-
sa. Tässä yhteydessä laaditun arvioinnin avulla yksittäisten asemakaa-
vojen vaikutuksia voidaan peilata erillisistä muutoksista muodostuvaan 
kokonaisuuteen. 

Luontovaikutusten arviointi

Kaavarungosta tehtiin työn loppuvaiheessa luontovaikutusten arviointi  
ja sen pohjaksi hulevesiselvitys Otaniemen alueelta. Yhteenvetona kes-
keisistä vaikutuksista raportissa todetaan, 

”Kaavarunko osoittaa suunnitellun maankäytön yleispiirteisesti. Merkit-
tävin muutos nykyiseen nähden sekä voimassa oleviin kaavoihin nähden 
on korttelialueiden käyttötarkoituksen muutokset, jotka kuitenkin pää-
sääntöisesti kohdistuvat nykyisten viheralueiden ulkopuolelle, raken-
tamiseen varatuille korttelialueille tai jo rakennetuille korttelialueille. 

Kaavarungossa on osoitettu koko alueen viherverkosto, mikä on eri-
tyisen myönteistä. Tämä mahdollistaa asemakaavatasolla kokonai-
suuden huomioimisen verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Myös Laa-
jalahden suojavyöhykkeen osoittaminen yhtenäisenä on myönteistä. 
Suojavyöhyke on myös osoitettu nykyisen rakennuskannan mukaisesti 
mahdollisimman laajana. Suojavyöhykettä ei tule supistaa, koska sil-
lä on nimensä mukaisesti oleellinen merkitys luonnonsuojelualueelle 
kohdistuvien häiriöiden vähentämisessä sekä hulevesien hallinnassa.

Kaavarungossa osoitettu maankäyttö supistaa jonkin verran nykyisiä 
luonnonympäristöjä tai sen kaltaisia alueita. Kokonaisuudessa kyse on 
varsin vähäisestä supistumisesta ja pääsääntöisesti vaikutukset ovat 
vähäisiä, sillä alueella luonnonympäristöt ovat pääosin tavanomaisia ra-
kennetun ympäristön muuttuneita metsiköitä tai avoimia ympäristöjä.

Kaavarunko ei ota kantaa korttelialueiden sisäisiin viherosiin. Toisaalta 
näiden merkitys huomionarvoisten lajien ja luontotyyppien kannalta on 
suhteellisen vähäinen.

Osoitetulla maankäytöllä on kielteisiä vaikutuksia lähinnä liito-oravan 
elinalueisiin, jotka supistuvat jonkin verran Otaniemen keskiosissa. 
Edelleen kaavarunko ei osoita ensisijassa liito-oravalle oleellisia kul-
kuyhteyksiä eikä kaavarunko siten turvaa yhteyksien säilymistä. Toki 
yhteyksiä on käsitelty kaavarungon selostuksessa sekä erillisessä vihe-
raluesuunnitelmassa.

Kokonaisuudessaan kaavarungossa osoitettu maankäyttö vaikuttaa 
vain vähän luonnonympäristöihin. Seuraavassa esitetyt suositukset tu-
lee kuitenkin ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Luonnonympäristön ja luontoarvojen huomioimiseksi kaavarun-
koalueen maankäytön suunnittelussa ja suunnitellun maankäytön 
toteuttamisessa kaavarunkotyötä voidaan pitää erityisen tärkeänä 
työkaluna, koska asemakaavoitukseen verrattuna kaavarungossa tar-
kastellaan laajempaa aluekokonaisuutta. Näin ollen on mahdollista 
hahmottaa kokonaisuus paremmin sekä arvioida myös vähäisemmän 
muutoksen merkitystä kokonaisuuden kannalta.

Kaavarunkotyön yhteydessä on laadittu viheraluesuunnitelma, joka on 
laadittu erittäin ammattitaitoisesti ja laadukkaasti, ja suunnitelmassa 
on käsitelty myös luontoarvoja kattavasti. Kaavarungon vaikuttavuus 
luonnonympäristöjen ja luontoarvojen huomioimiseksi jää helposti 
puutteelliseksi, jos jatkosuunnittelussa keskistytään ensisijaisesti kaa-
varunkoon (karttaan). Viheraluesuunnitelmassa on esitetty kohden-
nettuja toimenpiteitä, joista moni on merkityksellinen nimenomaan 
luonnonarvojen kannalta (pääasiassa liito-oravan). Ymmärrettävästi 
kaavarunko esittää maankäyttöä yleisellä tasolla. Olisi kuitenkin erityi-
sen tärkeää kytkeä viheraluesuunnitelma vahvemmin osaksi kaavarun-
kotarkastelua siten, että asemakaavoituksessa varmuudella huomioi-
daan myös viheraluesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet, joista usea 
sijoittuu korttelialueiden sisään. Esimerkiksi selvityksen liitekartta 2 
kokoaan keskeiset huomioitavat asiat ytimekkäästi keskeisimpänä lii-
to-oravayhteydet, jotka samalla toimivat myös paikallisina ”ekologisina 
yhteyksinä”. Kaavarunkokartta itsessään ei osoita näitä yhteyksiä tai 
määrittele niiden säilytettäviä/kehitettäviä/ylläpidettäviä piirteitä.

Edelleen jatkosuunnittelussa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota 
korttelialueiden sisäisiin viherosiin, joiden on pystyttävä tarjoamaan 
oleiluun ja ulkoiluun soveltuvaa ympäristöä, jotta mm. Laajalahden 
suojavyöhyke ei kuormitu liikaa. Tämänkin osalta tarkastelua tulisi teh-
dä riittävän laajana kokonaisuutena, ei ainoastaan yksittäisen korttelin, 
saati korttelin osan kohdalla.

Otaniemen alueella asemakaavoissa on esitetty määräyksiä mm. voi-
makasta melua aiheuttavien rakentamistoimien osalta ja hulevesien 
käsittelyn osalta. Nämä määräykset on syytä myös jatkossa esittää ase-
makaavoissa ja kaavamuutoksissa. Rakentamisen aiheuttama melu voi 
aiheuttaa Laajalahden reunaosiin häiriötä. Erityisesti häiriöllä voi olla 
vaikutuksia, mikäli rakentamista toteutetaan suojelualueen reunaosis-
sa ”jatkuvana virtana” useita vuosia. Oleellista olisi pyrkiä ajoittamaan 
perustamistoimenpiteet sekä runkopystytykset talviajalle, jolloin häiriö 
linnustolle on vähäisin tai sitä ei aiheudu.

Olemassa olevia viheralueita tulee säilyttää ja hyödyntää osana huleve-
sien käsittelyä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennetun kaupun-
kialueen ja Natura-alueen välisen viheralueen hyödyntämiseen osana 
hulevesien laadullista hallintaa. Ensisijainen keino on olemassa olevan 
uomaston kehittäminen laadullista hallintaa tehostavaan suuntaan 
(esim. kaksitasouoma) mahdollisimman vähällä maarakentamisella ja 
puiden kaadolla, jotta voidaan turvata alueeseen liittyvät muut arvot.

Katualueiden ja yleisten pysäköintialueiden hulevesien laadullista kä-
sittelyä tulisi edellyttää valuma-alueella A. Käsittelymenetelmää ei tule 
lukita varhaisessa vaiheessa, vaan menetelmäksi on valittava kuhunkin 
kohteeseen parhaiten soveltuva menetelmä. 

Meritulvariski tulee huomioida hulevesien määrällisessä hallinnassa ja 
pinnantasauksissa. Maarinsolmun meritulvariskin poistaminen edellyt-
täisi voimakkaita toimia. 

Valuma-alueella A kaiken rakentamisen yhteydessä tulisi soveltaa koro-
tettua rakentamisen aikaista hulevesien laadullista hallintaa. Hallinnas-
sa voidaan käyttää ei-rakenteellisia (esim. työvaiheiden aikataulutus ja 
tilapäinen eroosiosuojaus) ja rakenteellisia menetelmiä (esim. laskeu-
tusallas). Valuma-alueella B rakentamisen aikaisena hallintana riittää 
Espoon työmaavesiohjeen mukaiset menetelmät.

Natura-alueen suojelun ja kehittämisen kannalta on suositeltavaa tar-
kastella hulevesien merkitystä vedenlaatuun sekä hulevesien hallinnan 
mahdollisuuksia koko Laajalahden suuren valuma-alueen mittakaavas-
sa.”
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5 ALUETTA KOSKEVAT KAAVAT 

Maakuntakaava

Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa alue on Taajama-
toimintojen aluetta, joka osittain on merkitty tiivistettäväksi alueeksi. 
Alueen pohjoispuolinen Laajalahden alue on suojelualuetta sekä Natu-
ra 2000-verkostoon kuuluva alue. Itärannassa kulkee viheryhteystarve 
ja suurin osa Otaniemestä on Valtakunnallisesti merkittävää rakennet-
tua kulttuuriympäristöä.  (RKY 2009) Kehä I näkyy moottoriväylänä ja 
metro liikennetunnelina. 

Uudenmaan liitossa valmistellaan paraikaa Uusimaa-kaavaa 2050, 
jossa Otaniemen-Keilaniemen alue on osittain pääkaupunkiseudun 
ydinvyöhykettä, osittain Taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä. 
Laajalahden suojelu- ja Natura-alueet ovat ennallaan. Kehä I on Maa-
kunnallisesti merkittävä tie ja metrolinja näkyy kartalla omalla merkin-
nällään. Otaniemen RKY-alue on ennallaan ja Karhusaaressa on Kult-
tuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta merkittävän alueen 
kohdemerkintä. 

Maakuntakaavojen yhdistelmä Ote Uusimaa2050-kaavaehdotuksesta

Yleiskaava

Voimassa olevassa Espoon eteläosien yleiskaavassa Otaniemi on suu-
rimmaksi osaksi palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) Vesitornin juurella 
on kehitettävä työpaikka-alue ja Servinniemellä sekä Otarannassa on 
asumiseen varatut alueet. Keilaniemi on Espoon osoitettu kehitettä-
väksi työpaikka-alueeksi (TP), rannassa on kaksi venesatama-aluetta.
 

Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta
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Voimassa olevat asemakaavat
 

Voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmä. 

Vireillä olevat asemakaavamuutokset

Otaniemessä on vireillä useita asemakaavamuutoksia. Osa näistä muu-
toksista on antanut lähtökohtia kaavarunkotyöhön, osaa pyritään myös 
ohjaamaan kaavarungolla. Kaavarungon pääasiallinen tavoite on kui-
tenkin näyttää reunaehtoja, joiden puitteissa asemakaavojen tavoitte-
lema maankäytön muutos on mahdollinen. 

6 YHTEISTYÖ PROSESSIN AIKANA

6.1 VIRANOMAISYHTEISTYÖ

Kaavarungon tavoitteista ja ratkaisuista on keskusteltu Uudenmaan 
ELY-keskuksen ja museoviraston edustajien kanssa. Alustavan luonnok-
sen ympärillä pidettiin yhteinen työpaja, jossa käsiteltiin asiaa kolmen 
tärkeimmän teeman kautta. Käsitellyt teemat olivat: Kaupunkirakenne/
asuminen, liikenne sekä virkistys. Lisäksi pidettiin erilliset neuvottelut 
alueen suhteesta Laajalahden Natura-alueeseen sekä Kulttuuriympä-
ristöstä. 

6.2 MAANOMISTAJAYHTEISTYÖ

Alueen maanomistajille pidettiin yhteinen tiedotus- ja keskustelutilai-
suus alustavan kaavarunkoluonnoksen tiimoilta. Lisäksi on erikseen 
keskusteltu alueen suurimpien maanomistajien (Aalto Acre ja Senaat-
ti-kiinteistöt) edustajien kanssa. Kaavarunkoa on esitelty myös Keila-
niemen maanomistajille Keilaniemen yhteistyöryhmässä. 

6.3 ASUKASYHTEISTYÖ

Alueen asukkaita informoitiin kaavarungosta vireillä olleiden 
asemakaavojen asukastilaisuuksien yhteydessä. 

7 SUUNNITTELUORGANISAATIO

Projektiryhmä:

Asta Tirkkonen, arkkitehti, yleiskaavayksikkö
Sampo Sikiö, aluearkkitehti, asemakaavayksikkö
Meiri Siivola, suunnittelupäällikkö, asemakaavayksikkö
Juhani Lehikoinen, liikenneinsinööri, liikennesuunnitteluyksikkö
Olli Koivula, suunnitteluinsinööri, liikennesuunnitteluyksikkö
Salla Karvinen, suunnitteluinsinööri, liikennesuunnitteluyksikkö
Kristiina Rinkinen, suunnittelupäällikkö, yleiskaavayksikkö
Ville Ahvikko, yleiskaavasuunnittelija, yleiskaavayksikkö
Minna-Maija Sillanpää, maisema-arkkitehti, asemakaavayksikkö
Heidi Ahlgren, maisema-arkkitehti, yleiskaavayksikkö
Suvi Jousmäki, yleiskaavasuunnittelija (-1.9.2019), yleiskaavayksikkö

Ohjausryhmä (Otaniemi-Keilaniemen aluejohtoryhmä):

Torsti Hokkanen, kaupunkisuunnittelupäällikkö
Ossi Keränen asemakaavapäällikkö
Essi Leino, yleiskaavapäällikkö
Markku Antinoja, liikennesuunnittelupäällikkö (-31.8..2019)
Samuel Tuovinen, va. liikennesuunnittelupäällikkö (1.9.2019-)
Antti Mäkinen, projektinjohtaja

Muut työhön osallistuneet:

Marja-Riitta Sahlberg, Espoon museo
Tryggve Gestrin, Espoon museo
Yleiskaavayksikön asiantuntijat
Liikennesuunnitteluyksikön asiantuntijat
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Liitteet 

Ekyjin teesit 16.4.2018

Liikenteen kartat: Joukkoliikenne, Ajoneuvoliikenne; 
Jalankulku- ja pyöräilyverkko

Viheralueiden riittävyystarkastelut

Otaniemen liito-oravaverkosto ja toimenpiteet sen kehittämiseksi, 
Espoon kaupunki 2020

Lähteet

Otaniemi-Keilaniemen viheralueverkosto, Aino Landscaping, 2019

Otaniemen-Keilaniemen kaavarungon alueen rakennetun 
ympäristön miljöötyypitys; Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson, 
Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit, 
Maisemasuunnittelu Hemgård, 2019.

Otaniemen-Keilaniemen kaavarunkoalueen liikenne-ennuste, 
Ramboll Finland Oy, 2019

Otaniemen-Keilaniemen kaavarungon luontovaikutusten arviointi, 
SitoWise, 2020

Hulevesien hallinnan periaatteet Otaniemen alueella, 
SitoWise, 2020

Laajalahden Natura 2000-alueeseen kohdistuvien 
yhteisvaikutusten arviointi, 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2016



Teesit Keilaniemen kehittämiselle  
 

16.4.2018  

Yleisenä tavoitteena on Keilaniemen alueen kehittyminen kansainvälisesti ja kansallisesti 
merkittäväksi, eläväksi ja viihtyisäksi yritysten, tutkimuksen ja monipuolisen 
innovaatiotoiminnan kasvualustaksi, joka elää tiiviissä vuorovaikutuksessa Aalto-yliopiston 
kanssa ja jossa asutaan ja eletään ja jonka erityispiirteinä ovat erinomaiset paikalliset ja 
kansainväliset joukkoliikenneyhteydet sekä alati vilkas rantaraitti. 
  
Tämän jatkuvan kehittämisprosessin tueksi ja ohjeeksi seuraavassa on tiivistetty Keilaniemen 
alueen kehittämisen tavoitteet kahdeksitoista teesiksi: 

Teesi 1  
Keilaniemen aluetta kehitetään monipuolisena kansainvälisenä yritys-, tutkimus- ja 
innovaatioalueena, joka elää ja kehittyy tiiviissä vuorovaikutuksessa Aalto-yliopiston kanssa. 
  
Teesi 2 
Keilaniemen alueesta kehitetään monipuolinen kaupunginosa, joka toimii kestävän kehityksen 
referenssialueena siten, että toiminnot ja käyttäjäryhmät sekoittuvat ja toimivat tehokkaassa 
vuorovaikutuksessa. Tätä edistetään kytkemällä tiloja toisiinsa. Kaiken toteuttamisessa otetaan 
huomioon eri vuodenajat. 

Teesi 3  
Keilaniemen alueelle toteutetaan monipuoliset seudulliset, valtakunnantasoiset ja 
kansainväliset joukkoliikenneyhteydet. Tallinna-tunnelin jatkosuunnittelussa varaudutaan 
Keilaniemen kautta kulkevaan vaihtoehtoon, joka nopeuttaisi olennaisesti myös Helsinki-
Vantaan lentokenttäyhteyttä. Henkilöautoliikenteen tarpeet otetaan huomioon. Myös 
tiederaitiotieyhteyteen varaudutaan. 

Teesi 4  
Keilaniemen alueelle toteutetaan vetovoimaisia ja monipuolisia asuntoja merelliseen ja 
virikkeelliseen ympäristöön. 
  
Teesi 5 
Keilaniemen alueelle luodaan edellytykset monipuolisten palvelujen kehittymiselle. 
Merkittävämmät kaupalliset sekä hyvinvointi- ja kulttuuripalvelut löytyvät Tapiolasta. 
  
Teesi 6 
Keilaniemen alueen rantavyöhykettä kehitetään aktiiviseksi ja kaikkina vuodenaikoina eläväksi 
rantaraitiksi, jossa on tarjolla monipuoliset palvelut. 
Otaniemen ja Keilaniemen rannassa kulkeva rantaraitti yhdistetään kulkemaan Lehtisaaren 
sillan ali ja tavoitellaan rantaraitin kulkemista rannassa myös Keilaniemen kärjessä. 
  
 

 

 

 

 

Teesi 7 
Keilaniemen metroaseman ja Raide-Jokerin päätepysäkin ja Kivimiehenrannan pysäkin 
ympäristöt toteutetaan leimallisesti elävänä ja eri vuodenajat huomioon ottavana kaupunkina, 
jota dominoivat kadulle aukeavat palvelut ja viihtyisät ulkotilat jalankulkijoille ja pyöräilijöille. 
Myös esteettömyys tulee alueella ottaa huomioon. 

Teesi 8  
Keilaniemen tunnelin päälle tuleva puisto liittää Tapiolan Itärannan alueen luontevasti 
Keilaniemeen. 
  
Teesi 9 
Keilaniemi-Otaniemi alueella korostetaan kävelyn ja pyöräilyn kattavia yhteyksiä. Raide-Jokerin 
päätepysäkiltä ja Keilaniemen metroasemalta toteutetaan korkeatasoiset ja selkeät kevyen 
liikenteen reitit Karhusaarentien ali Otaniemeen ja edelleen Otaniemen keskustaan. 
  
Teesi 10 
Keilarannanpuiston edustalle toteutetaan luontevan laajuinen ja Keilaniemen kokonaishahmoa 
rikastuttava meritäyttöalue, johon suunnitellaan monipuolisia toimintoja ja myös asumista sekä 
kehitetään elävää rantaraittia, joka yhdessä entisen Fortumin kiinteistön uusien ratkaisujen ja 
Ilmarisen/Hartelan hankkeen sekä uusien rakentamishankkeiden kanssa muodostaa 
Keilaniemeen ympäri vuoden aktiivisen sekä palveluja ja merellistä kaupunkiluontoa ja 
luontoarvoja korostavan rantavyöhykkeen. Meritäyttöalueen laajuudesta on tarpeen laatia 
useita vaihtoehtoisia suunnitelmia. 

Teesi 11  
Karhusaarentiestä Otaniemen ja Keilaniemen välissä rakennetaan kaupunkimainen tiivis ja 
vihreä katu, joka yhdistää Otaniemen ja Keilaniemen alueita. 
  
Teesi 12 
Entiselle raja- ja merivartiokoulun tontille, vanhalle GTK:n tontille, Betonimiehenkuja 2-5:n 
tontille sekä Kivimiehenrannan alueelle toteutetaan tiivistä ja kaupunkimaista asumista, jossa 
alimmissa kerroksissa on tiloja palveluille ja startup-yritystoiminnalle. Korttelirakenteen tulee 
olla avoin niin, että se liittää Keilaniemen ja Otaniemen alueet luontevasti toisiinsa. 
Kivimiehenrannasta toteutetaan aktiivinen osa julkista rantaraittia. Kivimiehenrannan Raide-
Jokerin pysäkin ympäristöstä rakennetaan mielenkiintoinen sisääntulo Otaniemeen. 

-- 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi 16.4.2018 tavoitteet ja 
teesit Keilaniemen alueen kehittämiselle. Mukaan sisältyvät myös Otaniemen eteläosan 
korttelit. 
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