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  Alue 221103 

Keilalahti-Itämetsä-Karhusaari 
Asemakaavan muutos 
 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Asemakaavan muutos mahdollistaa toimistorakennuksen kellarikerroksessa 
sijaitsevan varastotilan käyttötarkoituksen muuttamisen toimistokäyttöön 
osaksi rakennuksen pääkäyttötarkoitusta.  
 
 

 
Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 
 
 

 
Kuva: alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla © Espoo kaupunki 2017.  

Asianumero   3913/10.02.03/2017 
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  LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Keilaniemessä, Otaniemen 
kaupunginosassa, korttelissa 10041.Toimistoraken-
nus, jonka kellarikerrosta asemakaavamuutos kos-
kee, sijaitsee osoitteessa Keilalahdentie 2, tontilla 13. 
Varsinaisen kaavamuutoksen aluerajaus tarkentuu 
suunnittelun edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Tontilla 10041/13 sijaitsee vuonna 2001 valmistunut 
toimistorakennus, jonka kerroskorkeus vaihtelee vii-
destä kahdeksaan. Toimistorakennuksen taakse, ton-
tin pohjoispuolelle, on istutettu rykelmä lehti- ja havu-
puita. Myös rakennuksen muussa ympäristössä 
sijaitsee lehtipuita ja pensaikkoja. 
 
Tontti 10041/13 liittyy katuverkkoon Keilalahdentieltä. 
Kulkuyhteys tontille 10041/13 käy viereisen tontin 
10041/14 kautta, jonka alueeseen toimistorakennuk-
sen pääsisäänkäynnin edessä sijaitseva kääntö-
paikka kuuluu. Jalankulku ja huoltoajo tontille on sal-
littu sen pohjoispuolelta, Espoon kaupungin 
omistuksessa olevan, Keilalahdenpuiston alueen läpi. 
 
Korttelin 10041 pohjoisosassa sijaitsee pysäköinti-
alue. Tontin itäpuolella välittömässä läheisyydessä 
aukenee Keilalahti ja itäreunalla kulkee rantaviivaa  
myötäillen Keilaterassi -rantalaituri. Tontista katsoen 
lännessä kulkee Karhusaarentietä pitkin Kehä I ja 
etelässä, viereisellä tontilla sijaitsevan toimistoraken-
nuksen ja pysäköintitalon takana, Länsiväylä. Keila-
niemen metroasema sijaitsee tontista katsoen pohjoi-
sessa noin 400 metrin päässä asemakaavamuutosta 
koskevasta tontista. 
 
Maanomistus 
Tontti 10041/13 on yksityisessä omistuksessa.  Ym-
päröivät katu- ja virkistysalueet omistaa Espoon kau-
punki.  
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Alueelle on merkitty liikenneväylän katkoviiva-
merkintä, joka osoittaa vaihtoehtoisen ratkaisun tai 
ohjeellisen linjauksen. Tämä viittaa metron kulku-
väylään. Alueen länsipuolella kulkee moottoriväylä. 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Keilaniemen 
alue on osoitettu tiivistettäväksi alueeksi.  
 

 
 
Kuva: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (lähde: Uudenmaan-
liiton karttapalvelu 4/2018 © Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan 

liitto, © Maanmittauslaitos lupa nro 744/MYY/06).  
 

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 
17.2.2010) alue on varattu kehitettäväksi työpaikka-
alueeksi (TP). Sitä reunustaa etelä- ja itäpuolelta si-
jainniltaan ohjeellinen virkistysyhteys. Alueen läpi, 
länsireunaa pitkin, on merkitty kulkevaksi maanalai-
nen raide. Alue rajoittuu itäpuoleltaan satama-alu-
eeksi ja länsipuolelta sitä reunustaa kaksiajoratainen 
päätie. 

 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (4/2018) © Espoon 

kaupunki. 
 

Tontti sijaitsee alueella, jossa on voimassa Keila-
lahti-Itämetsä-Karhusaari asemakaavan muutos 
(lainvoimainen 26.10.2005) sekä Keilaniemen met-
rotunnelin asemakaava maanalaisia tiloja varten 
(lainvoimainen 17.2.2010). Tontin 10041/13 sallittu 
rakennusoikeus on 16 660 k-m2. Kortteli 10041, jolle 
tontti sijoittuu, on asemakaavassa osoitettu liike-, toi-
misto- ja hotellirakennusten korttelialueeksi (K-2), 
jossa korttelialueelle saadaan rakentaa maanalaisia 
ja rakennuksen alaisia pääkäyttötarkoituksen mukai-
sia kerrosalaan laskettavia tiloja sekä rakennusten 
välisiä yhteyskäytäviä. Ylimmän kerroksen yläpuolelle 
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  saadaan rakentaa teknisiä tiloja sekä kaavaan merki-
tyn kerrosalan lisäksi sauna- ja kokoustiloja enintään 
2 150 k-m2 koko korttelialueelle. Alueelle on rakennet-
tava autopaikkoja 1 ap toimiston 70 neliömetriä koh-
den. Tontin jätehuoltotilat ja autopaikat saa kiinteistö-
jen välisin sopimuksin sijoittaa myös toiselle tontille 
tai korttelialueelle 
 
Asemakaavassa tontille on merkitty m10%-merkintä, 
joka osoittaa kuinka monta prosenttia sallitusta ker-
rosalasta saadaan käyttää liiketiloja varten. Tontin itä- 
ja pohjoispuolelle on merkitty pp-merkinnällä yleiselle 
jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa. 
  
Korttelin pohjoisosa on merkitty autopaikkojen kortte-
lialueeksi (LPA). Suunnittelualue rajautuu lännessä 
Keilalahdenpuistoon (VP). 
 

  
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta (4/2018) © Espoo kaupunki. 

Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 15.8.2017 hakenut tontin 
10041/13 maanomistaja. Hakija maksaa kaavanmuu-
toksen laatimiskustannukset (MRL 59 §).

 

 

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on muuttaa toimistorakennuksen kellari-
kerroksessa sijaitseva n. 370 m2 varastotila toimisto-
käyttöön osaksi rakennuksen pääkäyttötarkoitusta. 
Tila on toiminut tutkimustilana viiden vuoden määräai-
kaisella muutosluvalla. 
 
Suunnitelman kuvaus 
Alustavan suunnitelman mukaan tontin rakennusoi-
keutta nostetaan toimenpiteen johdosta n. 400 k-m2.  

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

 

Suunnittelun toteuttaminen 
Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan asemakaava-
kartta, jota täydennetään tarvittaessa kaavaehdotuk-
sen nähtävillä olon jälkeen.  
 
Vaikutusten arviointi 
Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan 
muutoksen merkittävimmät vaikutukset. Soveltuvin 
osin arvioidaan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, 
rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen 
huollon järjestämiseen, luontoon, maisemaan, ihmis-
ten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. Tärkeimmät 
vaikutukset esitetään kaavaselostuksessa.  Vaikutus-
alueena ovat kortteli 10041 ja sen lähiympäristö. Vai-
kutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia alueen 
kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja tarvit-
taessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tar-
koituksenmukaisin menetelmin. 
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  OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Osalliset 
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden 
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, 
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut 
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi vi-
ranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvot-
teluin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 
tavat.   
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 
04.06.2018–18.06.2018. Kirjallisia mielipiteitä 
voi jättää 18.06.2018 klo 15.45 mennessä osoit-
teella: Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON 
KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella: kir-
jaamo@espoo.fi.  Kirjaamon käyntiosoite on Silta-
katu 11, kauppakeskus Entresse.  Kaavan nimi, 
alue- ja asianumero (Keilalahti-Itämetsä-Karhu-
saari, 221103, 3913/2017) on mainittava. 

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että kaavaehdotus käsitellään syksyllä 2018. Kaava-
ehdotus on tämän jälkeen julkisesti nähtävillä 14 tai 
30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää 
muistutus. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena näh-
tävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla ja aikatau-
lulla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvit-
tavat lausunnot viranomaisilta.  
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin vastine kun-
kin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoitta-
neelle allekirjoittajalle.  Jos kaavaehdotukseen teh-
dään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville (MRA 32 §). 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuun-
nittelulautakunta. Hyväksymispäätöksestä on mah-
dollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Li-
säksi kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajille sekä asukasyhdistykselle lähetetään 
kirje. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan 
kaupungin ilmoituslehdissä ja kirjeitse niille muistutta-
jille, jotka ovat sitä pyytäneet kaavan nähtävilläoloai-
kana (MRA 94 §).  
 
Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on 
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspal-
velu (käyntiosoite: Virastopiha 3, katutaso, Espoon 
keskus). Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä myös 
Tapiolan asiointipisteessä (Kulttuuriaukio 2, Espoon 
kulttuurikeskus) ja kaupungin verkkosivuilla: www.es-
poo.fi/kaavoitus  
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Paltsa-Kai Salama 
Liisa Rouhiainen, p. 043 825 5218 
Hannu Granberg (liikennesuunnittelu), p. 043 825 
1176 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 
 

Espoossa, 7.5.2018 
Torsti Hokkanen 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja

mailto:kirjaamo@espoo.fi
mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavoitus
http://www.espoo.fi/kaavoitus
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  KUVIA SUUNNITELMASTA 
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet suunnitelmat: 

 

 
Kuva: Kuvasta ilmenee suunniteltua muutosta koskeva alue. Kuvaa on käytetty määräaikaisen muutosluvan liitteenä. 


