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Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista
Suunnitteluaineistoon kuuluu asemakaavan muutos (kartta), selostus liittei-
neen.

Selvitykset
· Liikenteen toimivuus ja liikenteelliset vaikutukset (Sitowise, 2018)
· Ilmanlaatuselvitys (Ilmatieteenlaitos, 2018)
· Tieliikennemeluselvitys (Promethor, 2018)
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1 TIIVISTELMÄ
1.1 Alueen nykytila

Kaava-alueeseen kuuluu rakentamaton tontti ja yleinen pysäköintialue, joka on
mm. viereisen uimarannan käytössä. Pysäköintialueella on noin 20 autopaik-
kaa. Tontin kasvillisuus on poistettu. Espoon kaupunki käytti tonttia työmaan
varikkona ja varastoalueena rantaraitin ja uimarannan rakennustöiden aikana.
Ultivista Oy omistaa tontin 1 ja Espoon kaupunki yleisen pysäköintialueen.

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus
Asemakaavalla osoitetaan suunnittelualueelle asuinkerrostalojen korttelialue
(AK-1) sekä katualuetta. Korttelialueen rakennusoikeus on 15 000 k-m². Sen
lisäksi korttelille tulee sijoittaa 1000 k-m² palvelu- ja kylpylätoimintaa.

Palvelu- ja kylpylätoimintaa on mahdollista sijoittaa asuinrakennuksen juureen
sekä kl-rakennusalalle, joka sijoittuu tontin eteläreunaan lähelle rantaraittia.

Kaavalla on määrätty asuinrakennuksen julkisivuille, pihoille ja parvekkeille ää-
neneristävyys vaatimuksia, Länsiväylän puolelle parvekkeita ei saa rakentaa.
Asuinrakennusta, palvelurakennusta ja pihoja koskee myös laatu- ja julkisivu-
määräyksiä.

Hulevedet ja meritulvat on huomioitu kaavamääräyksin.

Asuinkerrostalon pysäköinti järjestetään kaksi kerroksisella pysäköintilaitoksella
(aII) sekä kansipihan ja rakennuksen alaisella paikoituksella (aII/ma). Palvelui-
den ja uimarannan pysäköinti tullaan järjestämään asuinrakennuksen ja palve-
lurakennuksen väliin jäävällä alueella (a).

Autopaikkoja on toteutettava:
Asunnot: 1 ap/ 85 k-m2, kuitenkin vähintään 0,5 ap/asunto.
Palvelu- ja kylpylätoiminta: 1 ap/ 50 k-m2.

Pyöräpaikkoja tulee toteuttaa vähintään:
Asunnot: 1 pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään
2 pp / asunto katetussa ja lukittavassa tilassa.
Lisäksi tulee mahdollistaa pyöräpysäköintiä ulkona.
Palvelu- ja kylpylätoiminta: 1 pp/ 40 k-m2.

Kortteliin on toteutettava 30 yleistä autopaikkaa.

1.3 Suunnittelun vaiheet
Westendinportin kaavamuutoshakemus on vastaanotettu 3.6.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti
5.9. – 3.10.2016. Asukkaita ja alueen asukasyhdistys on otettu vastaan kau-
punkisuunnittelukeskuksessa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle Westendinportin suunnitelmia esitettiin in-
foissa 30.8.2017 ja 11.4.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatujen mielipiteiden ja kaupunkisuun-
nittelulautakunnan infotilaisuuksien palautteen jälkeen suunnitelmaa on työs-
tetty.
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2 LÄHTÖKOHDAT
2.1 Suunnittelutilanne

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voi-
maan 1. päivänä huhtikuuta 2018.

1.Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perus-
tuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyö-
dyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle
sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotan-
nolle.
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-
selle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla
kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutetta-
vuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkolii-
kennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan si-
ten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutet-
tavissa.

2 Tehokas liikennejärjestelmä
Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta
kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä
varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön
perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmu-
kohtien toimivuudelle.
Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestin-
täyhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja
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valtakunnallisesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen
kehittämismahdollisuudet.

3 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.
Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien
hallinta varmistetaan muutoin.
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö-
ja terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja ter-
veyshaittoja. Haitallisille vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittä-
vän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin.
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten
aineiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista,
yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet

4 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnon-
perinnön arvojen turvaamisesta.
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekolo-
gisten yhteyksien säilymistä.
Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viher-
alueverkoston jatkuvuudesta.
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen
kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkit-
tävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkei-
nojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.

5 Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen
ratkaisujen tarpeisiin.
Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.
Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen
ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteutta-
mismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään ensisijaisesti ole-
massa olevia johtokäytäviä.

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.

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. Ympäristöministeriö vahvisti Uuden-
maan toisen vaihemaakuntakaavan pienin muutoksin 30.10.2014. Muutokset
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eivät koskeneet Espoota. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä
lainvoiman keväällä 2016.

Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa koskee Uudenmaan 3. vaihemaa-
kuntakaava. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman
huhtikuussa 2014.

Vireillä oleva:
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittä-
mislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuuli-
voima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt.

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.

Yleiskaavassa alue on osoitettu uutena keskustatoimintojen ja lähipalvelujen
alueena (C). Alueelle saa osoittaa keskustaan soveltuvaa asumista sekä hal-
linto-, toimisto-, palvelu-, koulutus- ja myymälätiloja. Alueelle ei saa sijoittaa
vähittäiskaupan suuryksikköä. Alueen ottaminen yleiskaavassa suunniteltuun
käyttöön on tarkoitettu perustuvaksi asemakaavaan.

Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

2.1.4 Asemakaava
Alueella on voimassa asemakaava Westendinportti 231600, joka on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 14.12.2009 ja saanut lainvoiman 5.10.2011.  Korttelin
13080 tontin 1 asemakaavan käyttötarkoitus on hotellirakennusten korttelialue,
KL-1. Alueelle saa rakentaa myös kylpylätoimintaan liittyviä tiloja. Tontin vie-
ressä sijaitsee yleiselle pysäköinnille varattu alue, LP. Rakennusoikeus on 17
000 k-m2 ja suurin sallittu kerrosten lukumäärä̈ on kahdeksantoista, jonka ylä-
puolelle saa rakentaa sauna-, ravintola- ja edustustiloja sekä teknisiä tiloja. Au-
topaikkoja on rakennettava 1 autopaikka kerrosalan 100 neliömetriä̈ kohti sekä
30 kpl yleisiä paikkoja.

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

2.1.6 Tonttijako
Tontin 49-13-80-1 tonttijako on hyväksytty 13.3.2012 ja rekisteröintipäivä on
8.5.2912.

2.1.7 Rakennuskiellot
Asemakaava-alueella ei ole rakennuskielto.

2.1.8 Alueelle tehdyt selvitykset

Asemakaavamuutosta varten on laadittu liikenteen toimivuus ja liikenteelliset
vaikutukset -selvitys, ilmanlaatuselvitys ja tieliikennemeluselvitys.

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

Tontti on rakentamaton alue, josta kasvillisuus on poistettu. Kaupunki käytti
tonttia työmaansa varikkona ja varastoalueena rantaraitin ja uimarannan raken-
nustöiden aikana. Pysäköintialueella on noin 20 autopaikkaa.

Tontti rajautuu pohjoispuolella Länsiväylään ja sen vieressä kulkevaan kevyeen
liikenteen väylään. Kaakkois- ja eteläpuolella sijaitsee kunnostettu uimaranta,
Käärmesaarenpuisto ja Kuninkaansatama-niminen katu. Länsireuna rajautuu
Westendinkatuun. Lounaassa Westendintien varrella on toimistorakennuksia,
muuten lähimmät talot ovat rivi- ja pientaloja.

2.2.2 Maanomistus

Ultivista Oy omistaa tontin 1 ja Espoon kaupunki yleisen pysäköintialueen.

2.2.3 Rakennettu ympäristö
Maankäyttö
Rakentamaton tontti rajautuu idässä Westendin uimarantaan ja etelässä Kunin-
kaansatamaan sekä Käärmesaarenpuistoon.

Rantaraitti Käärmesaarenkujalta Länsiväylän reunalle kulkee Käärmesaaren-
puistossa ja uimarannan vieritse. Uimaranta sijaitsee ajantasakaavan suojavi-
heralueella (EV), joka on melualueella.

Olemassa oleva rakennuskanta sijaitsee alueelta etelään ja länteen.
Aluetehokkuutena on pääosin 0,25 ja korkeutena kaksi kerrosta.

Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Suunnittelualueella ei nykyään ole muuta toimintaa kuin yleistä pysäköintiä.
Lähimmät työpaikat ovat viereisissä toimistorakennuksissa.

Yhdyskuntarakenne
Alue sijaitsee Länsiväylän ja Westendinkadun varrella. Suunnittelualueen lä-
himmät laajat virkistysalueet ovat rantaraitin varrella ja Tapiolassa.  Suunnitte-
lualueelta on hyvät yhteydet rantaraittia pitkin Haukilahteen ja Matinkylään vir-
kistysreiteille.
Kaupunki-/taajamakuva
Suunnittelualue on nykyisin valtaosaltaan rakentamatonta hiekkakenttää. Se
rajautuu katu- ja liikennealueisiin, puistoon ja uimarantaan.

Suunnittelualueen eteläpuolella on vehreitä erillispientalo- ja rivitalokortteleita.
Lähiympäristössä on myös Westendinasema, toimistorakennuksia ja ikäänty-
vien hoivakoti Kanervakoti. Länsiväylän pohjoispuolella olevat lähimmät raken-
nukset ovat toimisto- ja asuinrakennuksia, joiden kerrosluvut vaihtelevat kol-
mesta kolmeentoista.

Liikenne
Ajoneuvoliikenne
Alueelle on ajoyhteys Westendintieltä Kuninkaansatama -nimisen kadun
kautta. Westendintie on alueellinen kokoojakatu, sen liikennemäärä on n. 3000
ajoneuvoa/arkivrk. Alue rajautuu pohjoisesta Westendinkatuun, jonka liikenne-
määrä on n. 7000 ajoneuvo/arkivrk.
Kevytliikenne
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Aluetta ympäröivillä kokoojakaduilla on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Kunin-
kaansatama -kadulla ei ole kevyen liikenteen väylää. Espoon rantaraitti sijait-
see uimarannan läheisyydessä.
Alueen sisäinen liikenne ja paikoitus
Alueella on yleinen pysäköintialue, jossa on 20 autopaikkaa mm. uimarannan
käyttäjiä varten.
Julkinen liikenne
Westendintiellä kulkee Espoon sisäinen linja 10 (Kuitinmäki – Otaniemi). Wes-
tendinasema on n. 200 metrin etäisyydellä. Sieltä on vilkas vuorotarjonta Länsi-
väylää pitkin kulkevien seutulinjojen myötä Helsingin suuntaan. Länsimetron
liityntäliikenteen myötä Länsiväylän seutulinjat poistuvat. Alueelta on yhteys
Tapiolan metroasemalle Westendintien pysäkin tai Westendinaseman pysäkin
kautta. Metroasemalle on n. 1 km kävelymatka.

Kevyen liikenteen tavoiteverkko:
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Liikenteen tavoiteverkko:

Palvelut
Alueen lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat suunnittelualueelta lounaaseen
Westendin liikekeskuksessa. Päivittäistavaramyymälän lähettyvillä on myös
Westendinpuiston päiväkoti ja koulu. Suunnittelualueelta noin 300 metriä lou-
naaseen sijaitsee vanhusten hoivakoti.

Suuremmat päivittäistavarakaupat ja muut kaupalliset palvelut sijaitsevat Ta-
piolan keskustassa, suunnittelualueelta pohjoiseen.

Yhdyskuntatekninen huolto
Vesijohdot ja jätevesiviemärit sijaitsevat nykyisten katujen alla.

2.2.4 Luonnonolosuhteet

Merenrannan lähellä sijaitseva kaava-alue on maisemaltaan avoin ja olosuhteil-
taan tuulinen. Kaava-alueen luonnonympäristö on länsipäädyssä hiekkakenttää
ja muualla matalan kasvillisuuden peittämää joutomaata. Alueen reunamilla
kasvaa joitakin puita, mutta pääosa alueesta on kokonaan puutonta. Alueen
kaakkoispuolella on hiekkaranta.

Pinnanmuodoiltaan tasainen alue on alava ja sijaitsee suureksi osaksi tulva-
vaara-alueella. Sinne valuu hulevesiä ympäröiviltä liikennealueilta pohjoisesta
sekä lännestä. Osa alueelle päätyvästä vedestä virtaa avouomia myöten ja osa
pintavaluntana kohti viereistä rantaa.
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Voimassaolevaa asemakaavaa varten teetettiin ympäristöselvitys vuonna
2008. Siinä todettiin, että alue on kokonaisuudessaan ihmistoimintojen muok-
kaamaa, kasvillisuus tavanomaista, eikä alueelta löytynyt suojeltuja luontotyyp-
pejä tai arvokkaita elinympäristöjä. Ajantasakaavan rajaus oli suurempi ja kä-
sitti tämän kaava-alueen lisäksi ranta-aluetta sekä metsäisenä hoidettua puis-
toa. Tämä kaava-alue käsittää edellisen asemakaavan alueista ihmisen eniten
muokkaamat alueet, joita uimarannan rakennustyömaa on muokannut entises-
tään.

Kaava-alueen eteläpuoleisilla puistoalueilla on tehty havaintoja lepakoista.
Aiemmin tehdyissä kartoituksissa on havaittu yksittäisiä pohjanlepakoita sekä
viiksisiippoja. Kaava-alueella ei ole tehty lepakkohavaintoja eikä avoin kenttä
ole lepakoille soveltuvaa ympäristöä.

2.2.5 Suojelukohteet
Kaava-alueen viereinen merenranta on toiminut pitkään yleisenä uimarantana.
MA-Arkkitehtien 2008 Westendinrannasta tekemässä maisemaselvityksessä
luodaan katsaus Westendin alueen historiaan. Westendin kaupunginosaa
suunniteltaessa 1930-luvulla ajatuksena oli, että Westendin rannat olisivat pää-
osin yksityisiä, mutta kaava-alueen viereinen Bredvikin pohjukka olisi yleistä
uimarantaa. Kaava-alueelle ja sen lähistöön suunniteltiin myös hotellia ja kasi-
noa, mutta niitä ei kuitenkaan toteutettu. Sen sijaan alueelle rakennettiin laaja
ulkoilmaravintola, joka paloi ja purettiin 1970-luvulla.

Alueella ei ole rauhoitettuja tai suojeltuja kohteita, eikä myöskään suojeltaviksi
ehdotettavia tai arvokkaita kohteita.

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualuetta reunustaa Länsiväylä, joka on melun kannalta merkittävä
häiriötekijä.

3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet

Yleiskaavassa alue on osoitettu uutena keskustatoimintojen ja lähipalvelujen
alueena (C).

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle asumista ja palveluja. Ran-
taraittiin ja uimarantaan ei kohdistu toimenpiteitä. Korttelilla varataan 30 yleistä
autopaikkaa mm. uimarannan kävijöille. Korttelissa toteutettavien palveluiden
on tarkoitus palvella alueen asukkaita ja rantaraitin käyttäjiä.

3.3 Osallisten tavoitteet
Asukasmielipiteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetyt mielipiteet koskivat mm. rakenta-
misen korkeutta. Asuintornia pidettiin liian korkeana ja sopimattomana Westen-
din alueelle ja toivottiin paljon matalampaa rakentamista. Uimarannan toivottiin
pysyvän yleisessä käytössä ja uimarantaa varten käytettävät autopaikat halut-
tiin säilyttää ja niitä toivottiin lisää. Palveluita toivottiin alueelle.

Muutamassa mielipiteessä hanketta vastustettiin koska Tapiolassa sijaitsevien
asuinrakennusten näkymät meren suuntaan muuttuisivat.

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1 Mitoitus

Kaava-alueen kokonaispinta-ala 10982m²

Kokonaiskerrosala on 16 000 k-m2., josta 15000 k-m² on varattu asuinrakenta-
miseen (AK-1) ja 1000 k-m² palveluiden toteuttamiseen.

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus pienenee 1000 k-m2.
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Autopaikkoja on toteutettava:
Asunnot: 1 ap/ 85 k-m2, kuitenkin vähintään 0,5 ap/asunto.
Palvelu- ja kylpylätoiminta: 1 ap/ 50 k-m2.

Pyöräpaikkoja tulee toteuttaa vähintään:
Asunnot: 1 pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään
2 pp / asunto katetussa ja lukittavassa tilassa.
Lisäksi tulee mahdollistaa pyöräpysäköintiä ulkona.
Palvelu- ja kylpylätoiminta: 1 pp/ 40 k-m2.

Kortteliin on toteutettava 30 kpl yleistä autopaikkoja.

4.2 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö
4.2.1 Maankäyttö

Korttelialueet
AK-1 Asuinkerrostalojen korttelialue

Kortteliin 13080 on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialue (AK-1). Pitkä asuin-
kerrostalon massa on jaettu kahteen osaan. äänen kulkeutuminen rakennus-
massojen välisestä aukosta on estettävä lasiseinärakenteella. Rakennuksen
kerrosluku nousee porrastetusti neljästä kahdeksaan lännessä ja viidestä kah-
deksaan idässä. Viitesuunnitelman rakennusten ulkoasuun on haettu Tapiolan
arkkitehtuuria, jossa on kuitenkin oma tunnistettavuutensa. Kaavamääräysten
mukaan Länsiväylän suuntaan julkisivujen tulee olla pääosin vaaleita. Meren
suuntaan avautuvissa julkisivuissa parvekkeiden tulee muodostaa yhtenäisiä
linjoja. Asuntopiha tulee rajata rantaraitista muurilla ja kasvillisuudella.

Asuinrakennukselle on sallittu maanalainen tilaa (aII/ma), jonne voi sijoittaa
teknisiä, huolto-, varasto-, pysäköinti- ja väestönsuojatiloja.  Rakennuksen
massa suojaa oleskelualueita.

Asuinrakennuksen autopaikoitus ratkaistaan kaksikerroksisella pysäköintilaitok-
sella (aII), joka on osittain maan alla.  Pysäköintilaitokseen ensimmäiseen ker-
rokseen pääsee rakennukseen jätettävän kulkuaukon kautta. Kohdasta, jossa
rakennus on jaettu kahteen osaan, on ajoluiska autohallin alatasolle ja maan-
alaisiin kerroksiin.

Kellarikerroksissa tulee huomioida alueen tulvariski, jonka takia alle 3,1 kor-
keustason rakentaessa tulee huomioida asianmukaiset vesieristykset raken-
teille. Myös kadut ja korttelin pelastustiet tulee rakentaa vähintään korkeusta-
solle +3,1.

Korttelille tulee toteuttaa 1000 k-m² palvelu- ja kylpylätoimintaa palvelevaa ti-
laa, joka voidaan sijoittaa rakennukseen tai palvelulle osoitetulle rakennusalalle
(kl). Palvelu- ja kylpylätoiminnan rakennuksen tulee olla korkeatasoisesti toteu-
tettu, ilmeen keveä ja avoin merelle ja rantaraitin suuntaa.

Palveluiden ja uimarannan autopaikat toteutetaan pihakannelle (a).
Autokatosten kattopinnat tulee toteuttaa hulevesiä viivyttävänä ja hidastavana
viherkattorakenteena.

Pihan ilmeen tulee olla vehreä ja se tulee sovittaa maisemakuvaltaan vierei-
seen Westendin uimarantaan.

Korttelilla rakennusalalle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 16 000 k-m2.

4.2.2 Liikenne
Kortteliin 13080 on ajoyhteys nykyisen Kuninkaansatama -kadun kautta. Ase-
makaavassa on kadun päähän tehty tilavaraus kääntöpaikalle. Kääntöpaikalta
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on yhteys tontille. Nykyinen yleisten autopaikkojen LP-alue poistetaan. Kortte-
liin on toteutettava yleisiä autopaikkoja 30 kpl. Autopaikat ovat mm. uimaran-
nan käyttäjiä varten.

Kuninkaansatama -kadun parantamisen yhteydessä kadun pohjoispuolelle on
syytä toteuttaa jalankulku- ja pyörätie. Kadun päässä olevalta kääntöpaikalta
on yhteys rantaraitille, joten alueella on läpikulkevaa jalankulkua ja pyöräilyä.

Uuden korttelin liikennetuotos on asuntojen osalta 260 ajon./vrk. Ravintola ja
kylpylä tuottavat 200 ajon./vrk.

Westendintien ja Westendinkadun kolmihaaraliittymä ruuhkautuu nykytilan-
teessa hetkellisesti liikenteen huipputuntien aikaan. Suunnittelukohteeseen teh-
tiin liikenteen toimivuustarkastelu. Uuden maankäytön (asuminen+palvelut) vai-
kutus Westendinkadun liittymän ja lähikatuverkon toimivuuteen on verrattain
pieni. Uusi maankäyttö hieman aikaistaa liittymän parantamistarvetta (kiertoliit-
tymä tai liikennevalo-ohjaus) niin, että tarve ajoittuu vuosille 2025-2030.

4.2.3 Palvelut
Kaavalla velvoitetaan rakentamaan kaavassa osoitetun rakennusoikeuden li-
säksi 1000 k-m² palvelu- ja kylpylätoimintaa palvelevia tiloja varten. Tilat voi-
daan sijoittaa rakennukseen tai palveluita varten osoitettavalle rakennusalalle
(kl).

Viitesuunnitelmien mukaan rakennukseen sijoitetaan kuntosali ja rantaraitin
varrelle kylpylä ja ravintola terasseineen.

4.2.4 Yhdyskuntatekninen huolto
Alueella on valmiina yhdyskuntatekniikkaa, johon kortteli suunnitelmien mu-
kaan liitetään.

Korttelissa pieni tontin osuus muutetaan Kuninkaansataman kääntöpaikan
osaksi.

4.2.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Maaperä on vaikeasti rakennettavaa tasainen pehmeikköä. Aluetta on käytetty
kaupungin työmaa-aikaisten välineiden varastointiin ja alue on nyt hiekkakent-
tänä.

Päätös pilaantuneen maan kunnostuksesta on vuodelta 2003. Alue on kunnos-
tettu ELY:n päätöksen mukaisesti. Kunnostuksesta tehdyn ELY:n hyväksymän
loppuraportin mukaan alueelle ei jäänyt kunnostustavoitteet ylittäviä pitoisuuk-
sia haitta-aineita.

Loppuraportin mukaan alueen maaperään ei jäänyt Uudenmaan ympäristökes-
kuksen päätöksessä asetettuja kunnostustavoitteita ylittäviä haitta-ainepitoi-
suuksia. Uudenmaan ympäristökeskus hyväksyi sille toimitetun massanvaihdon
loppuraportin (Suomen IP-Tekniikka Oy, 19.1.2004) ja totesi, että kohteessa ei
ole loppuraportin mukaan tarvetta muihin maaperän kunnostustoimenpiteisiin.
Kaavassa ei ole määrätty pilaantuneita maita koskevia määräyksiä.

4.2.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö
Kaava-alue on tällä hetkellä suureksi osaksi avointa, työmaakäytössä ollutta
joutomaata sekä hiekkapintaista pysäköintialuetta, eikä luonnontilaista ympäris-
töä ole alueella. Puistomaiset ja metsäiset alueet on rajattu kaava-alueen ulko-
puolelle. Toteutuessaan suuri osa kaava-alueesta on kovaa pintaa.

4.3 Kaavan mukaiset suojelukohteet
Alueella ei ole rekisteröityjä suojelukohteita.
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4.4 Ympäristön häiriötekijät
Suunnittelualueella merkittävin melunlähde on Länsiväylä. Kaavassa melutor-
junta ja ilmanlaatu on huomioitu julkisivu- ja parvekemerkinnöillä sekä mää-
räyksillä.

Länsiväylän suuntaan avautuvalle julkisivulle on määrätty rakennevaatimus,
jossa tulee huomioida 36dB laskennallinen äänitaso huoneistossa ja meren-
puolella 30dB. Myös parvekkeilla havaittava laskennalliselle äänentasolle on
asetetta määräys, lännen suuntaan 9dB ja itään 11dB. Länsiväylän julkisivu-
puolelle ei saa myöskään sijoittaa parvekkeita. Parvekkeita korvaavissa viher-
huoneissa on myös ääneneristävyys vaatimukset.

Jos asunnon julkisivuun kohdistuu päiväsaikaan yli 65dB äänitaso, pitää asun-
non avautua myös hiljaisemmalle julkisivun puolelle.

Kaava-alueella asuintalon leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa melulta suo-
jaan siten että ääniohjearvot täyttyvät. Rakennukseen osoitettujen kulkuaukko-
jen kautta piha-alueelle leviävä melu tulee tarvittaessa estää.

Espoon asemakaavoituksessa käytettyjen HSY:n ilmanlaatuvyöhykkeiden mu-
kaan asumisen minimietäisyys Länsiväylästä täyttyy.

Kaavassa on määrätty tuloilman otto mahdollisimman korkealta sekä rakennuk-
sen suojan puolelta. Sisäänottoaukot on varustettava asianmukaisin tuloilma-
suodattimin. Suunnitelmissa asuinnoille on tarkoitus järjestää asuntokohtaiset
ilmanotot.

5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET
5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Asemakaavan muutoksen toteutuessa hanke tuo monipuolisuutta verrattain
homogeeniseen rakennuskantaan. Mittakaavaltaan suuren liikenneympäristön
läheisyydellä voidaan perustella laajan massan rakentaminen tontille. Asuinra-
kennus on ratkaistu nykyistä kaavaa matalampana ja porrastettuna. Rakennuk-
sen ulkonäössä on viitteitä Tapiolan arkkitehtuurista. Asuinrakennuksen kerros-
lukujen porrastaminen luo kuitenkin alueelle oman vahvan identiteetin ja tunnis-
tettavuuden. Rakennus on korkeimmillaan 8 kerroksinen. Naapurikiinteistöt on
pyritty huomioimaan porrastamalla rakennus länteen mentäessä kahdeksasta
kerroksesta neljään ja itään mentäessä kahdeksasta viiteen kerrokseen.

Länsiväylän pohjoispuolella, Etelä-Tapiolassa olevien uusien asuintornien (Ja-
lopuukortteli) ylimpien asuinkerrosten lattioiden korkeusasema on n. +49,5. Eh-
dotuksen muksiessa Westendinportin asuinrakennuksessa ylimmän, eli 8 ker-
roksen lattian korkeusasema on n. +28,0. Kun Jalopuukorttelin asuintornit ra-
kennettiin, oli hotellikaava torneineen jo lainvoimainen ja kaavaan määritelty
kerrosluku 18. Hotellin ylin räystäs on hyväksytyn rakennusluvan piirustusten
mukaan noin 80 m korkeudessa. Nyt esitetty rakennusmassa madaltaisi raken-
tamista lähes 50 metriä. Rakennusmassa ei merkittävästi peitä Tapiolassa si-
jaitsevien asuntojen näkymiä. Matala rakennusmassa ei myöskään erotu yksit-
täisenä selvänä kappaleena maisemassa mereltä katsoessa.

Rantaraitin varrella oleva joutomaa otetaan kaavan rakentamisella käyttöön.
Kaavan mahdollistamat palvelut (ravintola, kylpylä ja kuntosali) tuovat Westen-
din asukkaille ja muille rantaraitin käyttäjille lisää palveluja.

Korttelin suunnittelussa on huomioitu rantaraitin, uimarannan ja yksityisen alu-
een rajapinnat. Rakenne on hierarkkinen ja julkinen tila avautuu rantaan, mutta
asuntopiha rajataan rantaraitista muurilla ja kasvillisuudella. Ranta puistoineen
ja kulkureitteineen tulee säilymään kaikkien kaupunkilaisten käytössä tontin
rakentamisen jälkeenkin.

Kuninkaansataman tonttiliittymän päähän sijoittuva palvelurakennuksen halu-
taan toimivan rantaraitin luontevana pysähdys- ja levähdyspaikkana ja se on
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avoinna kaikille kaupunkilaisille. Ravintolapuolen terassi avautuu hiekkarannan
ja meren suuntaan. Kaavalla edellytetään, että palvelurakennuksen tulee olla
ilmeeltään keveä ja avoin.

Valmis rakennus vähentävää melua olemassa olevilla asuinalueilla sekä suojaa
uusien kortteleiden pihoja melulta. Myös uimaranta saadaan samalla osittain
Länsiväylän melulta suojatuksi.

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Uuden maankäytön (asuminen+palvelut) vaikutus Westendinkadun liittymän ja
lähikatuverkon toimivuuteen on verrattain pieni. Liikenteen toimivuustarkastelun
(Sitowise 2018) mukaan uuden maankäytön liikennetuotos on noin 3 % Wes-
tendinkadun liikennemäärästä. Uusi maankäyttö hieman aikaistaa liittymän pa-
rantamistarvetta (kiertoliittymä tai liikennevalo-ohjaus) niin, että tarve ajoittuu
vuosille 2025-2030.

Yleiset autopaikat lisääntyvät nykytilanteeseen nähden. Kuninkaansatama -
kadun parantamisen myötä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat, sillä
nykyisin kadulla on vain ajorata.

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Voimassa olevaan kaavaan nähden kaavan maisemallinen vaikuttavuus vähe-
nee merkittävästi. 18-kerroksinen torni vaihtuu maksimissaan kahdeksanker-
roksiseen lamelliin. Rakennuksen mittakaava on lähellä Länsiväylän pohjois-
puolisia rakennuksia.

Kaavalla on kaupunkikuvallisia ja maisemallisia vaikutuksia naapurustoon, ran-
taraittiin tai Westendin uimarantaan. Vaikutukset eivät kuitenkaan muuta tai
heikennä tilannetta verrattuna voimassa olevaan kaavaan, joka sallii enemmän
rakennusoikeutta ja huomattavasti korkeamman rakennuksen. Kaavamuutok-
sessa rakennukset on pyritty väritykseltään ja rakentamisen laadultaan sopeut-
tamaan ympäristöön. Korttelin rakentumisesta ei aiheudu varjostusvaikutuksia
ympäristön rakennuksiin.

Suunniteltu rakentaminen rajaa ja suojaa asuinaluetta, uimarantaa sekä puis-
toa liikennealueiden ympäristöstä. Ranta-alueesta ja puistosta tulee pohjoisen
suuntaan maisemallisesti suojaisampia ja jäsentyneempiä.

Luontoarvoihin rakentamisella ei ole vaikutusta, sillä alue on tällä hetkellä
enimmäkseen hiekkakenttää.

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

Rakennuskannan monipuolistuminen täydennysrakentamisen myötä tuo mah-
dollisesti vaihtelevuutta alueen asukasprofiiliin. Kerrostaloon on mahdollista
rakentaa pienempiä asuntoja, jolloin se mahdollistaa esim. nuorien yksin-
asuvien ja pienempien perheiden muuttamisen alueelle. Pienemmät asunnot
mahdollistavat myös vanhemman väestön muuttamisen isoiksi jääneistä oma-
kotitaloista pienempiin asuntoihin ilman, että asuinseudultaan tarvitsee muuttaa
kauemmaksi.

Palveluiden (kuntosali, ravintola ja kylpylän) sijoittuminen korttelille tarjoaa pal-
veluja lähialueiden asukkaille ja rantaraitin käyttäjille. Palvelut tuovat myöntei-
sen vaikutuksen koko Espoon seudulliselle virkistysreitille, kun rantaraitin var-
rella on käytössä ympärivuotiset palvelut. Palvelurakennuksen sijoittuminen
uimarannan ja rantaraitin välittömään läheisyyteen lisää myös rannan sosiaa-
lista valvontaa.
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Uimaranta ja rantaraitti, jotka eivät kuuluu suunnittelualueeseen, säilyvät sellai-
senaan eikä siihen kohdistu merkittäviä vaikutuksia. Uimarantaa, tontin etelä-
puolista puistoaluetta ja rantaraittia on kunnostettu ja rakennettu kesän 2016
aikana. Ranta puistoineen ja kulkureitteineen tulee säilymään kaikkien kaupun-
kilaisten käytössä tontin rakentamisen jälkeenkin.

Viitesuunnitelmassa on yhteensä 37 kpl autopaikkaa uimarannan käyttäjille ja
muuhun yleiseen käyttöön. Nykyiselle uimarannan pysäköintipaikalle mahtuu n.
20 autopaikkaa. Suunnitelmien mukaan pysäköinnin on tarkoitus olla edelleen
ilmaista, mutta pysäköintiaikaa on tarkoitus rajoittaa esim. pysäköintikiekolla,
jotta autopaikat pysyvät aktiivikäytössä.

Rakentamisen aikaiset häiriöt kuten rakentamisen melu, työmaaliikenne ja lii-
kenteen poikkeusjärjestelyt saattavat häiritä uimarannan käyttöä ja vieressä
asuvia. Vaikutukset ovat väliaikaisia.

5.5 Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto

Kaavan hyväksyminen mahdollistaa maankäyttöneuvottelujen perusteella sovit-
tujen korvausten keräämisen kaupungille. Alueen toteutuksen myötä lisääntyvä
asukasmäärä kasvattaa mahdollisesti kaupungin tuloja verotuksen kautta, ja
aiheuttaa mahdollisesti kuluja kunnallisen palvelutuotantovelvoitteen myötä.

Tontti on liitettävissä kaukolämpöön ja uudisrakennuksen lämmitysenergian-
tarve on mahdollista toteuttaa kaukolämmöllä. Kattopintaa voidaan hyödyntää
aurinkoenergian tuotantoon, jolloin aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää käyttö-
veden lämmittämiseen tai kiinteistösähköntarpeen kattamiseen. Kesäaikaiselta
asuntojen ylilämmöltä voidaan suojautua passiivisin keinoin; eteläjulkisivuihin
tehtävin parvekkein.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan mukainen rakentaminen voidaan toteuttaa, kun asemakaava
saanut lainvoiman. Kaavan toteutuksen seuranta jää rakennuslupaviranomais-
ten tehtäväksi. Rakennuslupaa myönnettäessä tulee kaavan asettamat tavoit-
teet ja määräykset ottaa huomioon.

7 SUUNNITTELUN VAIHEET
7.1 Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset

Vireilletulo
Kaavan vireilletulosta on tiedotettu 31.8.2017.
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 5.9.- 3.10.2016.

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
Suunnittelu
Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä Ultivista Oy:n ja arkkitehtitoimis-
ton L arkkitehti Oy:n kanssa.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta on vastannut Thúy Pham-Linko, Kaisa Rauhalammi, Aino Aspiala ja Olli
Koivula.
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Asemakaavan aikaisemmat vaiheet ja ratkaisun eri vaihtoehdot
Kaupunginhallitus hyväksyi alueelle rakennusliike Skanskan lamellitalovaihto-
ehtoa 22.1.2001 ensimmäisen asemakaavan, Westend VI. Korkein hallinto-
oikeus kumosi kuitenkin valtuuston hyväksymispäätöksen. Kaavaprosessi aloi-
tettiin vanhan rakennuslain ja -asetuksen aikana. Asemakaavaprosessin ai-
kana laki ehti muuttua maankäyttö- ja rakennuslaiksi. Suunnitelma kaatui
KHO:ssa puutteellisiin ja puutteellisesti laadittuihin selvityksiin, joka arviointiin
uuden maankäytön- ja rakennuslain perusteella eikä vanhan rakennuslain mu-
kaan.

Vuoden 2000 suunnitelma poikkesi merkittävästi nykyisestä suunnitelmasta,
rakennettava maapinta-ala oli noin kolminkertainen ja perustui pitkälti meren-
lahden täyttämiselle. Täyttömaan päälle esitetty pitkä lamellitalo ulottui laajalti
yli nykyisen tontin ja myös pysäköintialue oli sijoitettu aivan rantaviivan tuntu-
maan. Uimaranta ei olisi säilynyt yleisessä käytössä eikä rantaraittia olisi ollut
mahdollista toteuttaa rakennusten ja meren väliin.

Tornirakentamista tutkittiin tarkkaan voimassa olevaa hotellikaavaa ja hotellin
rakennuslupaa varten. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 2016 alueelle
esitettiin asuntorakentamista. Suunnitelmien ja selvitysten mukaan torni olisi
soveltunut hyvin myös asuntorakentamiseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatujen palautteiden ja kaupunkisuun-
nittelulautakunnan keskustelujen perusteella on luovuttu sekä torniratkaisusta
että rantaraitin varteen rakennettavista erillistaloista.

Asuinrakentaminen ratkaistiin matalampana rakennuksena. Kaavamuutoseh-
dotusta edeltävässä suunnitelmassa oli suunnitelma pitkästä käärmemäisestä
rakennusmassasta.

Nyt rakennusmassa on jaettu kahteen kerrosluvuiltaan porrastuvaan osaan.
Erillinen palvelurakennus sijoittuu tontin eteläreunalle uimarannan ja Käärme-
saarenpuiston läheisyyteen. Palvelurakennuksen ja uimarannan yleiset auto-
paikat jäävät asuinrakennuksen ja palvelurakennuksen väliin.

7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus

Ajankohta Käsittelytieto

22.8.2016 Ksj (OAS)
5.9.- 3.10.2016 Nähtävillä MRA 30 §:n mukaan

Nähtävillä olon aikana Westendinporttia koskevia mielipiteitä jätettiin 42.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetyt mielipiteet koskivat mm. raken-
tamisen korkeutta. Asuintornia pidettiin liian korkeana ja sopimattomana Wes-
tendin alueelle ja toivottiin paljon matalampaa rakentamista. Uimarannan toi-
vottiin pysyvän yleisessä käytössä ja uimarantaa varten käytettävät autopaikat
haluttiin säilyttää ja niitä toivottiin lisää. Palveluita toivottiin alueelle.
Muutamassa mielipiteessä hanketta vastustettiin koska Tapiolassa sijaitsevien
asuinrakennusten näkymät meren suuntaan muuttuisivat.

Suunnitelmia muutettiin. Kortteliin ei esitetä tornitaloa, vaan pitkää, kahteen
osaan jaettua ja kerrosluvuiltaan porrastuvaa asuinrakennusta sekä erillistä
matalaa palvelurakennusta.
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