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1 TIIVISTELMÄ  
 
1.1 Alueen nykytila 
 

Alueella on vuonna 1987 rakennettu kolmekerroksinen toimistorakennus, jonka 
kerrosala on 1717 k-m². Suunnittelualue sijaitsee Tapiolan keskuksen pohjois-
puolella n. 400 m etäisyydellä Tapiolan metroasemasta ja bussiterminaalista. 
Alueen ympärillä on asuinkerrostaloja ja viereisellä tontilla päiväkoti. Silkkiniityn 
laajalle puistoalueelle on alueelta alle 100 m. 
 

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus 
 

Alueella toteutetaan laadukasta kerrostaloasumista ja kehitetään korttelialuetta 
lähialueiden kehityksen mukaisesti. Toimistorakennus puretaan ja sen tilalle 
suunnitellaan 7-kerroksinen asuinkerrostalo. Uusi rakentaminen sovitetaan ole-
massa olevan ympäröivän rakentamisen mittakaavaan. Sijainti kaupunkikuvalli-
sesti keskeisellä paikalla kestää hieman ympäristössä olevia rakennuksia kor-
keamman rakennusmassan rikkomatta lähiympäristön kokonaisuutta. Piha-alu-
eesta suunnitellaan vehreä ja viihtyisä ja piha-alueelle sijoitetaan leikkipaikka. 
Pysäköinti järjestetään rakennuksen maanalaisiin tiloihin. 
 
Kaava-alueen koko on noin 0,1 ha. Rakennusoikeutta on yhteensä 2 650 k-m2. 
Lisäystä on ajantasakaavaan verrattuna 1 250 k-m2. Ajantasakaavan raken-
nusoikeus on kuitenkin ylitetty ja todellinen käytetty rakennusoikeus on 1 717 k-
m², jolloin muutos nykyiseen on +983 k-m². Korttelialueen rakennusoikeuden 
suhde pinta-alaan on noin e=2,65. 
 

1.3 Suunnittelun vaiheet 
 

Asemakaavan muutos tuli vireille kuulutuksella 11.12.2019. Samalla asetettiin 
nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka oli nähtävillä 16.12.2019–
31.1.2020. 
 

2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Suunnittelutilanne  

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat maankäytön suunnittelua 
yleispiirteisellä tasolla turvaamalla erityisen tärkeiksi katsottujen asioiden toteu-
tumista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan jokaisella kaa-
voituksen tasolla. Valtioneuvoston valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
koskeva 14.12.2017 tehty päätös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia teemoja: 
 

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
2. Tehokas liikennejärjestelmä 
3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 
Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteu-
tumista muun muassa edistämällä kestävää liikkumista sekä luomalla terveel-
listä ja turvallista elinympäristöä. 

 
2.1.2 Maakuntakaava  

 
Voimassa olevat: 
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää 
kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 
vuonna 2007. 
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Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa. 
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviai-
neshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja termi-
naalit sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksellä lainvoiman vuonna 2012. 
 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan 
maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-
maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oi-
keuden päätöksellä lainvoiman keväällä 2016. 
 
Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa koskee Uudenmaan 3. vaihemaa-
kuntakaava. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman 
huhtikuussa 2014. 
 
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittä-
mislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuuli-
voima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntavaltuusto hy-
väksyi kaavan 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee 
voimaan ennen kuin se saa lainvoiman. Maakuntakaava tuli voimaan, kun siitä 
kuulutettiin maakuntakaavan alueen kunnissa.  
 
 

 
Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä. Alueen likimää-
räinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 
 
Vireillä oleva:  
Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, 
jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava 
korvaa nyt voimassa olevat Uudenmaan ja entisen Itä-Uudenmaan alueen 
maakuntakaavat. Uudenmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt Uusimaa-
kaava 2050 -kokonaisuuden 25.8.2020.  
 
Uusimaa-kaava 2050:ssä alue on osoitettu pääkaupunkiseudun ydinvyöhyk-
keeksi ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alu-
eeksi. 
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Ote Maakuntavaltuuston 25.8.2020 hyväksymästä Uusimaa-kaava 2050 -kokonai-
suudesta. Alueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 
 
 

2.1.3 Yleiskaava  
 

Espoon eteläosien yleiskaava 
 
Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaa-
ran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai 
lainvoiman vuonna 2010. 
 

 
Ote epävirallisesta Espoon yleiskaavayhdistelmästä. 
 
Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu asuntoalueeksi (A). Muutos-
alue on merkitty myös kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi: kaupunkimai-
semaksi, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on 
suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä rakennuksia, vaan kohdistuu alueen 
ominaispiirteiden vaalimiseen. Yleiskaavassa oleva raidevaraus Pohjantiellä on 
muuttunut jatkosuunnittelussa ja toteutuu Kehä I:n yhteyteen. 
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2.1.4 Asemakaava  
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualueen rajaus on osoitettu punaisella 
viivalla. 
 
Alueella on voimassa asemakaava 210101 Tapiolan keskus IIa (Kelloseppä-
koulu) (lainvoimainen 4.2.2009). Korttelin 12049 tontti 5 on siinä osoitettu toi-
mistorakennusten korttelialueeksi KT. Suurin sallittu kerrosluku lähtien likimää-
räiseltä pihatasolta +16 on kolme. Rakennusoikeutta alueelle on osoitettu 1400 
k-m². Alueen länsireunalla on puilla istutettava alue. Tontilla tai alueella tulee 
säilyttää tai istuttaa puita niin, että niiden määrä on vähintään 1 istutettavan 
tontin tai alueen osan 40 m2 kohti. Alueen etelä- ja länsireunalla on katualueen 
rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Alueen itäreu-
nassa Opinkujan vieressä on pysäköimispaikka. Kellarikerrokseen ja rakennuk-
sen varsinaisten kerrosten alla olevaan avoimeen tilaan saadaan sijoittaa auto-
paikkoja. 
 

2.1.5 Rakennusjärjestys  
 

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

2.1.6 Tonttijako 
 

Asemakaava-alueelle on laadittu tonttijako.  
 
2.1.7 Rakennuskiellot  

Asemakaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 
 

2.1.8 Muut suunnitelmat ja päätökset 
 

Alueeseen ei liity laajempia suunnitelmia tai päätöksiä. 
 

2.1.9 Pohjakartta 
 

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

2.2.1 Alueen yleiskuvaus  
 

 
Purettavan toimistorakennuksen vieressä kasvaa komeita mäntyjä. Kaava-alue 
sijaitsee keskeisellä paikalla Pohjantien ja Opintien risteyksessä. 
 

 
Alueella on vuonna 1987 rakennettu kolmekerroksinen toimistorakennus, jonka 
kerrosala on 1717 k-m². Avoin katutasokerros on pysäköintialuetta, joten raken-
nus on todellisuudessa neljä kerrosta korkea. Rakennuksessa järjestetään mm. 
musiikinopetustoimintaa. 
 

Naapurirakennuksia Opinkujalla. 
 

 

Silkkiniityn päiväkoti Opinkujalla. 
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Naapurirakennus Opintien eteläpuolella. 
 
 

 
Rakenteilla oleva Ahertajankujan kerrostaloalue Pohjantien länsipuolella. 
 
 
Suunnittelualue sijaitsee Tapiolan keskuksen pohjoispuolella n. 400 m etäisyy-
dellä Tapiolan metroasemasta ja bussiterminaalista. Alueen ympärillä on asuin-
kerrostaloja ja viereisellä tontilla päiväkoti. Silkkiniityn laajalle puistoalueelle on 
alueelta alle 100 m. 
 

2.2.2 Maanomistus 
 
Alue on pääosin Kiinteistö Oy Kellovasara c/o Tapiolan Lämpö Oy:n omistuk-
sessa. Alueeseen sisältyvän katualueen omistaa Espoon kaupunki. Ympäröivät 
katualueet, jalankulun ja pyöräilyn väylät sekä suojaviheralueen omistaa Es-
poon kaupunki. 
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Espoon kaupungin maanomistus alueella. Kaupungin omistamat alueet osoitettu 
vaaleanpunaisella, suunnittelualue punaisella viivalla. Ote 1.4.2020. 
 

 
2.2.3 Rakennettu ympäristö  
 

Maankäyttö 
 
Kellovasaran rakennus sijaitsee Tapiolan keskuksen pohjoispuolella Pohjantien 
ja Opintien risteyskohdassa. Kelloseppäliitto rakennutti kolmikerroksisen toimis-
torakennuksen, joka valmistui 1987. Sen suunnittelusta vastasi arkkitehti Erkko 
Virkkunen (1924–1986), jonka kädenjälkeä olivat myös tontin pohjoispuolella 
sijainneet, 1958 valmistuneet Kelloseppäkoulu ja Kelloseppäkoulun asuntola. 
Nämä rakennukset on purettu, ja tilalla ovat vuonna 2013 valmistuneet viisiker-
roksiset asuinkerrostalot.  
 
Tapiolan kaupunginosa käsittää keskustan ja sitä ympäröivät viheralueiden ra-
jaamat lähiöt. Asuntosäätiö ideoi, suunnitteli ja rakensi alueen 1950-luvulta al-
kaen modernin puutarhakaupungin periaatteen mukaan. Heikki von Hertzenin 
ajatuksena oli antaa kukin alue- ja rakennusryhmäkokonaisuus yhden arkkiteh-
din suunniteltavaksi. Kelloseppäkoulun korttelin ja läntisen lähiön asemakaava-
suunnittelusta vastasi 1950-luvulla Tapani Nironen. Tontin eteläpuolella on 
Kaupinkallio ja pohjoispuolella Silkkiniityn puisto.  
 
Kelloseppäliiton toimistorakennus rakennettiin täydennyksenä Kelloseppäkou-
lun tontin käyttämättä jääneeseen eteläpäähän. 1950-luvun lopulla rakennetun 
kampuksen kahitiilinen päärakennus oli toteutunut niin sanotusti tynkänä alku-
peräisestä Virkkusen suunnitelmasta. Ajatuksena oli luoda alueesta ”Tapiolan 
kellokeskus” keskittämällä kelloseppien ammattikuntaa palvelevat toiminnot 
yhdelle alueelle. Asemakaavalla vuonna 1981 muutettiin opetuskäyttöön tarkoi-
tettu korttelialue liikerakentamiselle soveltuvaksi. Vaikka kyseessä oli sama 
arkkitehti, tämä ei palannut 1950-luvun toteutumattomaan suunnitelmaan, vaan 
pesubetonipintaisen liikerakennuksen ajanmukaisessa arkkitehtuurissa haettiin 
pikemminkin kontrastia vanhempiin rakennuksiin sekä metsikköiseen ympäris-
töön. 
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Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta  
 
Rakennuksessa toimii mm. Espoon musiikkiopisto, Suomen Kellomuseo, Suo-
men Kultaseppien liitto, Fira Oy ja yksityisiä psykoterapeutteja. Musiikkiopiston 
toiminnasta noin kolmasosa tapahtuu rakennuksen 18 eri luokassa sekä niin 
sanotussa Kellosalissa. Musiikkiopistolla on toimintaa myös muualla kaupun-
gissa. Rakennuksessa sijaitsee myös Kelloklubi, joka toimii 20—30 henkilön 
juhla- ja kokoustilana. 
 
Yhdyskuntarakenne  
 
Suunnittelualue käsittää yhden kiinteistön, jolla sijaitsee toimistorakennus. Alu-
etta ympäröi kerrostalovaltainen asuinalue. Länsipuolella on alueellinen kokoo-
jakatu Pohjantie. Saman risteyksen yhteydessä on terveyskeskus ja liittymä 
Ahertajantielle näyttelykeskus WeeGeelle sekä Opintielle Tapiolan koululle ja 
Espoon kulttuurikeskukselle. 
 
Kaupunkikuva 
 
Suunnittelualue sijaitsee Tapiolan keskuksen ja Silkkiniityn puistoalueen vä-
lissä Pohjantien varrella. Lähiympäristössä Pohjantien itäpuolella on 4-5- ker-
roksisia taloja sekä ½ II ½- kerroksinen päiväkoti. Pohjantien länsipuolelle 
Ahertajankujalle on hyväksytty asemakaava 2018. Suunnitelluista kahdeksasta 
kerrostalosta on rakennettu kaksi viisikerroksista ja yksi neljäkerroksinen ra-
kennus, kahdeksankerroksinen rakennus on rakenteilla. Ahertajankujan alueen 
rakennusten korkeudet vaihtelevat neljästä kahdeksaan kerrokseen. Pohjantien 
ja Ahertajantien kulmassa oleva terveysasema on kolme/viisikerroksinen. Alu-
een rakennukset ovat tasakattoisia ja materiaaliltaan valkoiseksi rapattuja, lu-
kuun ottamatta Opinkujan kerrostaloja, jotka ovat materiaaliltaan luonnonvaa-
leaa tiiltä tiilenvärisellä ja tiilentasoon tasatulla saumauksella. Terveysase-
massa on käytetty julkisivumateriaalina myös vaaleanruskeaa kuitusementtile-
vyä. 
Maasto nousee etelään päin Opintieltä noin kymmenen metriä korkeammalle 
Kaupinkalliolle. Pohjoiseen/koilliseen päin maasto laskee loivasti Silkkiniityn 
puistoalueelle. 
 
Liikenne 
 
Ajoneuvoliikenne 
Kaavamuutosalue rajautuu Pohjantiehen, Opintiehen sekä Opinkujaan. 
Pohjantie on alueellinen kokoojakatu, jonka liikennemäärä on n. 13 000 ajon. 
arkivrk. Opintien liikennemäärä on n. 3000 ajon. arkivrk.  Suunnittelualueen 
tontille on ajo Opinkujalta. Opinkujan ajoradan leveys on 4,5 m. Pohjantiellä ja 
Opintiellä on liittymäkielto.   
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Ajoneuvoliikenteen tavoiteverkko 
 
Jalankulku ja pyöräily 
Pohjantiellä sekä Opintiellä on kadun varressa on yhdistetty jalankulku ja 
pyörätie. Pohjantien pyörätie kuuluu pyöräillyn pääverkkoon Espoon 
tavoiteverkon mukaan. Opinkujalla jalankulkijat ja pyöräilijät liikkuvat ajoradalla.  
 



  13 (21) 
 
 

Pyöräilyn tavoiteverkko 
 
Sisäinen liikenne ja pysäköinti 
Pysäköinti on järjestetty tontilla rakennuksen alla sekä pihalla. 
Pysäköintimääräys on 1 ap/85kem2 asuinkerrosalalle sekä 1ap/70kem2 
toimistokerrosalalle.  
Julkinen liikenne / Joukkoliikenne 
Julkinen liikenne on kattava alueella. Tapiolan metroasemalle on n. 600 m 
etäisyys. Pohjantien bussipysäkeiltä, joihin on matkaa n. 100 m, on linjojen 
548, 549, 113, 111 ja 117 yhteydet.  
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Palvelut 
 

 
Suunnittelualueen läheisyydessä olevat palvelut: päiväkodit violetilla, koulut sini-
sellä, päivittäistavarakaupat keltaisella ja metropysäkit puna-valkoisella M-mer-
kinnällä. Alueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 
 
Palvelut sijoittuvat pääosin Tapiolan keskukseen ja Pohjois-Tapiolaan. Lähin 
alakoulu on noin kilometrin ja yläkoulu 250 metrin päässä, päiväkoti vieressä ja 
kauppa alle 400 metrin etäisyydellä. 
 
Yhdyskuntatekninen huolto 
 

 
Kunnallistekniikka alueella. Sinisellä merkinnällä vesijohto ja ruskealla jätevesi-
viemäri. Punaisella pienjännitejohto. 
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Alueen ympärillä kunnallistekniikka kulkee katuja pitkin. Opintiellä kulkee 
vuonna 1956 ja Pohjantiellä 1966 rakennetut vesijohdot. 
 

2.2.4 Luonnonolosuhteet 
 

Suunnittelualue on pääosin rakennettua. Alueella on muutama lehtipuu ja nur-
mea. Viereisten katualueiden puusto luo alueelle vehreyttä. Alue liittyy saumat-
tomasti länsipuolisen katualueen kasvillisuusvyöhykkeeseen, jolla kasvaa suu-
rikokoisia mäntyjä. Eteläpuolen katualueella kasvaa lehtipuita.  
 

2.2.5 Suojelukohteet 
 

Kaavamuutosalueella ei ole suojelukohteita. 
 

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 
 

Pohjantie on merkittävin suunnittelualueelle kohdistuvien häiriötekijöiden lähde. 
Sieltä alueelle kantautuu melua ja pienhiukkasia. Asemakaavanmuutoksen 
suunnittelussa huomioidaan melu ja ilmanlaatu. 
 

3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET  

3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Asuntojen rakentaminen hyvän saavutettavuuden alueelle ja yhdyskuntaraken-
teen tiivistäminen toteuttavat valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. 
MAL 2019 on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen strategi-
nen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua kokonaisuutena pitäisi kehittää 
vuosina 2019–2050. MAL 2019 -suunnitelman tavoitteena on lisätä asuntotont-
tivarantoa hyvin saavutettavilla alueilla ja mahdollistaa täydennysrakentaminen 
nykyisessä kaupunkirakenteessa. Riittävällä asemakaavavarannolla huolehdi-
taan asuntorakentamisen toteuttamisedellytyksistä. MAL-suunnitelman pohjalta 
neuvotellaan MAL-sopimus. 
 

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet  
 

Asemakaavan muutos sijaitsee kasvavan Tapiolan keskuksen läheisyydessä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tavoitteeksi on asetettu uuden asuin-
kerrostalon mahdollistaminen nykyisen toimistorakennuksen tilalle.  
 

3.3 Osallisten tavoitteet 
 

Asukasmielipiteet 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.12.2019–31.1.2020. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 15 mielipidettä, joiden pääkohdat kä-
sittelivät rakentamisen määrää ja laatua, liikennettä ja rakennuksen päästöjä. 
 
Rakentamisesta toivottiin esitettyä matalampaa, ettei se poikkeaisi viereisten 
rakennusten korkeudesta eikä asuntojen määrä aiheuttaisi liikaa liikenteen li-
sääntymistä alueella. Alueelle liikennöinti koetaan hankalana ja liittymäaluetta 
Opintiellä sekä Kaupintien aluetta pidetään turvattomana. Alueella liikkuu pal-
jon päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia. Mielipiteissä myös kyseenalaistettiin suh-
teellisen uuden rakennuksen purkaminen ja uudisrakentaminen ilmastovaiku-
tuksiin vedoten. 

 
4 ASEMAKAAVAN KUVAUS  

4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus  
 

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinrakentamiseen soveltumatto-
man toimistorakennuksen purkaminen ja uuden asuinkerrostalon 
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rakentaminen. Olemassa olevan rakennuksen korjaaminen asuinrakentami-
seen ei kiinteistön omistajan selvityksen mukaan ole kannattavaa. 
 
Muutoksella asemakaava muuttuu yleiskaavan mukaiseksi. Alueella on kunnal-
listekniikka valmiina ja liikenneyhteydet sekä palvelut ovat lähellä. Ympäröivä 
kerrostalovaltainen rakentaminen huomioidaan uuden rakentamisen mittakaa-
vassa. Pysäköinti osoitetaan rakennuksen alle, ja nykyinen pysäköintialue 
muutetaan viihtyisäksi piha-alueeksi.  

4.2 Mitoitus   
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 1020 m².  
Kokonaiskerrosala on 2650 km2.  
Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 1250 km2. 
 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö  
Korttelialueet 
Kaava-alue osoitetaan kerrostalojen korttelialueeksi (AK). Rakennusoikeus 
osoitetaan rakennusalalle kerrosneliömetreinä. Rakennusoikeutta alueella on 
2 650 k-m² ja kerroskorkeus on seitsemän.  

Rakentamisen tapaa ohjataan kaavamääräyksillä. Rakennuksen tulee sopeu-
tua ympäröivään rakentamiseen ja materiaalien tulee olla laadukkaita. Piha-
alueen tulee olla vehreä ja materiaaleiltaan laadukas. 

4.3.2 Liikenne 
Ajoneuvoliikenne ja pysäköinti 
Alueen kaduille ei tule muutoksia lukuunottamatta tontille ajoa Opinkujalta. 
Nykytilanteeseen nähden tonttiliittymä siirtyy kauemmaksi Opintiestä. Tontin 
kaakkoiskulman rakentamisessa on huomioitava riittävät näkemäalueet 
Opinkujan ja Opintien välillä.  
 
Jalankulku ja pyöräily 
Jalankulku- ja pyöräteihin ei tule muutoksia.  
 
Huolto- ja pelastusliikenne 
Jätteiden keräyspiste on rakennuksen kaakkoiskulmassa. Jäteauto voi tyhjen-
nyksen yhteydessä pysähtyä Opinkujalle, johon jäteastiat saadaan kuljetettua 
luiskaa pitkin. Lyhytaikainen pysähtyminen Opinkujalle ei aiheuta merkittävää 
haittaa muulle liikenteelle.  
 
Asuntojen pelastus toteutetaan parveke- tai terassiluukkujen kautta. Pelastus-
ajoneuvojen nostopaikkojen ja -reitin tilavaraukset vaatisivat puistoalueilta pui-
den kaatamista, joten nykyinen ratkaisu varatieluukuin nähdään parhaaksi. 
 

4.3.3 Palvelut 
Kaava-alueelle ei suunnitella palveluita. Katutasokerrokseen tulee 100 k-m² 
liiketilaa.  
 

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 
 

Suunnittelualueella on valmis kunnallistekninen verkosto. 
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4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

     

 
Alueen maaperä ja rakennettavuusluokka. 
 
Alue on rakennettavuusluokkaa 2, eli normaalisti rakennettava. Pinnalla on 
pehmeää maa-ainesta kuten silttiä, hiekkaa tai soraa. Kantava maapohja on 
alle 3 metrin syvyydessä. 
 
Alueella ei ole tiedossa maaperän puhdistustarvetta. 
 

4.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö 
 

Suunnittelualue osoitetaan kortteliksi. Kaavassa on annettu määräyksiä pihan 
käsittelystä ja hulevesistä. Kaavassa edellytetään, että korttelialueella on viih-
tyisä ja vehreä piha, jonka materiaalit ovat korkeatasoisia. Kansipihalle tulee 
istuttaa pikkupuita ja pensaita. Kasvilajeissa tulee suosia Tapiolalle tyypillisiä 
lajeja. Kansipihan rakenteiden kantavuutta ja korkeustasoa määriteltäessä tu-
lee ottaa erityisesti huomioon pihan istutuksiin tarvittavan kasvualustan pak-
suus ja paino sekä pelastustoiminnan vaatimukset. 
 
Alueen tulee liittyä ympäristöön siten, että se muodostaa sujuvan kokonaisuu-
den ympäröivien alueiden kanssa. Kansirakentamisessa syntyvät tasoerot tu-
lee sovittaa luontevasti maisemaan.  
 
Kaavassa edellytetään hulevesien viivyttämistä korttelialueella. Vettä läpäise-
mättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytys-
painanteiden, altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m3 jokaista 
100 m2 kohden.   
 

4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet 
 

Kaavalla ei osoiteta kohteita suojeluun. 
 

4.5 Ympäristön häiriötekijät  
 

Kaavassa annetaan määräyksiä meluntorjunnasta ja rakennusten ilmanvaih-
don järjestämiseen kehotetaan kiinnittämään huomiota. 
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4.6 Nimistö 

Alueelle ei muodostu uutta nimistöä. 
 

 
5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET  

 
5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 
 

Toimistorakennus on ollut pääosin musiikinopetuskäytössä. Kaavamuutoksen 
toteutumisen myötä alueelle rakennetaan asuinkerrostalo ja asemakaava 
muuttuu yleiskaavan mukaiseksi. 
 

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 

Nykyiseen nähden liikenne suuntautuu Opinkujalla entistä enemmän niin, että 
aamulla ulos ja illalla sisään, mikä on tyypillistä asuinalueille. 
Asuinrakennuksen tuottama liikenne on arvion mukaan n. 80 ajoneuvoa 
arkivuorokaudessa. Opinkujan liikennemäärän lisäys ei aiheuta ongelmia 
liikenteen toimivuudelle.  
 

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
 

Rakennus sijoittuu purettavan toimistorakennuksen paikalle. Rakennuksen ul-
konäkö ja korkeus muuttuu. Aiempaa korkeamman rakennuksen on katsottu 
soveltuvan ympäristön rakentamiseen ja maisemaan seitsemänkerroksisena. 
Julkisivun räystäslinja havaitaan kuudennen kerroksen korkeudella, ylimmän 
kerroksen ollessa sisäänvedetty ja väritykseltään päämassasta poikkeava. 
Piha-alue tulee vehreämmäksi kuin aikaisemmin, kun nykyisten pysäköintipaik-
kojen paikalle tulee kasvillisuutta leikki-/oleskelualueen yhteyteen. Oleva 
puusto pyritään säilyttämään myös rakennusaikana, mutta yksittäisiä puita jou-
dutaan mahdollisesti poistamaan maanalaisesta pysäköinnistä johtuen. Maise-
mallisesti sillä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta, koska tontin ja Pohjan-
tien välissä oleva puusto säilyy. 
 

5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väes-
töryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuu-
riin) 

Esteettömät yhteydet on mahdollista järjestää alueella kattavasti. Asemakaa-
van muutos ei vaikuta ympäröivien alueiden esteettömyyteen.  
Asemakaavan muutos mahdollistaa noin 40 asunnon rakentamisen alueelle. 
Lisääntyvän asukasmäärän vuoksi Opintien / Opinkujan liikenne lisääntyy ja 
julkisten viheralueiden käyttö lähiympäristössä voi lisääntyä hieman. 
Toimistorakennuksessa toiminut musiikinopetus siirtyy toisaalle. 
 

5.5 Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto 
 

Kaavasta ei aiheudu kaupungille ylimääräisiä kustannuksia. Alueelle ei ole tar-
peen rakentaa uutta katuverkostoa, kunnallistekniikkaa tai energiahuoltoa. Alue 
on jo nykyään kaukolämpöverkon osana. 
 

5.6 Muut merkittävät vaikutukset  
 

Liikenteen päästöt 
 
Kaavaratkaisussa on huomioitu ilmastonmuutoksen torjunta siten, että uusi ra-
kentaminen sijoittuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, hyvien jouk-
koliikenneyhteyksien sekä olemassa olevien palvelujen äärelle.  
 
Rakentamisen päästöt 
 
Rakentamisen päästöihin voidaan vaikuttaa rakennusmateriaalien ja rakenta-
mistapojen kautta. Lisäksi rakentamisessa tarvittavien maa- ja kiviainesten 
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sekä rakennusjätteiden kuljetusten päästöjä voidaan vähentää tukemalla niiden 
kierrätystä ja paikallista välivarastointia. 
 
Maankäytön päästöt, hiilivarastojen muutokset 
 
Rakennettujen alueiden laajeneminen vaikuttaa päästöihin rakentamisen syr-
jäyttäessä muita alueidenkäyttömuotoja. Vaikutukset syntyvät yleensä poistu-
van puuston ja maaperän hiilivarastojen vähenemisen sekä metsäalueiden hii-
lensitomispotentiaalin laskun kautta. Suunnittelualueella rakennettava alue si-
joittuu jo nykyisellään rakennetulle tai vähäisen kasvillisuuden alueelle, minkä 
vuoksi vaikutukset hiilinieluihin ovat suhteellisen pienet.  
 
 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  
 
6.1 Rakentamisaikataulu  
 

Rakennuksen purkaminen ja uuden rakennuksen rakentaminen on tarkoitus 
aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. 
 

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 
 

Kaavamääräysten lisäksi toteuttamista ohjaa kaavaa varten laadittu kortteli-
suunnitelma. 
 

6.3 Toteutuksen seuranta  
 

Toteutusta valvoo Espoon kaupungin rakennusvalvonta. 
 
 

7 SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
7.1 Suunnittelua koskevat päätökset 
 

Asemakaavan muutosta on hakenut maanomistaja Kiinteistö Oy Kellovasara 
20.9.2019. 
 
Sopimukset  
 
Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimuk-
set, jotka hoitaa tonttiyksikkö. 
 

7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut 
nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 16.12.2019–31.1.2020. 
 

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  
 

Suunnittelu 
 
Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä Anttinen Oiva Arkkitehtien 
kanssa.  
 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta on vastannut arkkitehti Virpi Leminen, aluearkkitehti Sampo Sikiö, mai-
sema-arkkitehti Minna-Maija Sillanpää ja suunnitteluinsinööri Olli Koivula.  
 
Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  
 
Kaava-alueen muodostaa noin 27m x 37m kokoinen kiinteistö. Neliömäinen 
pohja mahdollistaa pysäköinnin sijoittamisen rakennuksen alle, joten pohjan 
muodolle ei oikeastaan jää vaihtoehtoja. 
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Rakennuksen korkeutta ja ympäristöön sopivuutta on tutkittu 3D-mallin avulla. 
Alun perin suunnitelmissa ollut kahdeksankerroksinen rakennus on katsottu 
ympäristön räystäslinjoihin verrattuna liian korkeaksi. Suunnittelussa on pää-
dytty seitsemän kerroksiseen rakennukseen, jossa julkisivun räystäslinja havai-
taan kuudennen kerroksen korkeudella, ylimmän kerroksen ollessa sisäänve-
detty ja väritykseltään päämassasta poikkeava. 
 

7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  
 
Ajankohta Käsittelytieto 

2.12.2019 Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville. 

16.12.2019–31.1.2020 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti. 

Nähtävillä olon aikana annettiin mielipiteitä 15 kappaletta. 

16.9.2020 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa asemakaavan muutoksen kaa-
vaehdotuksen nähtäville (MRA 27 §) 

30.9.2020 Kuulutus asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asettamisesta. 

5.10.-3.11.2020 Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti. 



 
 
 
ESPOON KAUPUNKI 
KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 
 
 
 
Virpi Leminen 

Arkkitehti 
 
 
 

Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja 
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