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1. Tiivistelmä 

1.1. Alueen nykytila 

Kaava-alue sijaitsee Niittykummussa, metroaseman välittömässä läheisyydessä. 
Alue rajautuu Merituulentiehen, Olarinluomaan, Olarin kirkon kortteliin sekä raken-
teilla olevaan Riihitonttu II:n asuinkortteliin. 

Alueella sijaitsee Teboilin huoltoasema. Huoltoaseman tontin pohjoispuolella on lyhyt 
päättyvä katu, Luomankuja, ja sen pohjoispuolella kapea puistosuikale. Huoltoase-
man tontti on yksityisessä omistuksessa. Kadun ja puiston omistaa Espoon kaupunki. 

1.2. Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Asemakaavan muutos koostuu torialueesta, jonka pinta-ala on noin 0,5 hehtaaria. 
Torialue toteutetaan vehreänä runsain puu- ja pensasistutuksin. Torille on mahdol-
lista toteuttaa pienehkö, korkeintaan 300 kerrosneliömetrin kokoinen ravintola-, 
kioski- tai vastaava rakennus. Luoteiskulmaan on mahdollista toteuttaa pysäköinti-
alue Niittykummun keskustan yleistä pysäköintiä varten.  

1.3. Suunnittelun vaiheet 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto teki Niittykummun suunnitteluva-
rauspäätöksen 14.6.2010. Päätöksessä todettiin, että Niittykummun metroasema ra-
kennetaan ja rahoitetaan samanaikaisesti Länsimetron muiden asemien kanssa sillä 
periaatteella, että aseman valmiiksi saattamisesta sekä alueen kehittämiseen liitty-
västä muusta kunnallisteknisestä rakentamisesta koituvat kulut katetaan kaupungin 
rakennusoikeuksien myynnillä ja yksityisten maanomistajien osalta saatavilla maan-
käyttösopimustuloilla. Lisäksi päätettiin, että Niittykummun metroaseman ja sitä ym-
päröivät lähialueet Merituulentien ja Haukilahdenkadun risteysalueelta varataan yh-
dessä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Oyj:lle ja SRV Yhtiöt 
Oyj:lle metroaseman ja siihen liittyvän muun maankäytön suunnittelua varten. Edel-
leen kaupunkisuunnittelulautakuntaa kehotettiin kiirehtimään alueen asemakaavoi-
tusta niin, että aseman rakentaminen on mahdollista Länsimetron muiden asemien 
aikataulussa sekä käynnistämään kaavoituksen Niittykummun alueelta poistuvan au-
tokaupan korvaavien tilojen sijoittamiseksi Kivenlahden teollisuusalueelle. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 25.5.2011 asemakaavamuutoksen kaavalli-
set tavoitteet. 

Kaupunkisuunnittelupäällikkö hyväksyi 30.5.2011 valmisteluaineiston asetettavaksi 
nähtäville. Valmisteluaineisto oli nähtävillä (MRA 30§) 13.6.-8.7. sekä 25.7.-
31.8.2011. 

Valmisteluaineiston nähtävillä olon jälkeen kaavamuutosalue jaettiin useaan osa-alu-
eeseen (Niittykummun keskus, Riihitonttu, Niittykallio ja Gräsankartano), joita on kaa-
vaprosessin eri vaiheissa edelleen jaettu osa-alueisiin. 
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Niittykummun keskuksen osa-alueen (212306) asemakaavamuutos hyväksyttiin val-
tuustossa 21.10.2013, Riihitonttu (211833) 21.11.2016, Tonttumuori (211834) 
23.5.2016, Niittykallio (212307) 26.2.2018, Riihitonttu II (211836) 21.10.2019 ja Niitty-
kumpu I muutos (212308) 17.8.2020.  

Gräsantorin kaava-alue on erotettu Riihitontun kaavamuutosalueesta ennen kaupun-
ginhallituksen käsittelyä 7.11.2016.  

Riihitontun (211833) kaavamuutoksen vaiheet: 

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 25.9.2013 ehdotuksen uudelleen valmistelta-
vaksi. Evästyksissään lautakunta kehotti lisäämään alueen rakennusoikeutta, tarkas-
telemaan pysäköintiratkaisuja sekä parantamaan ehdotuksen kaupunkikuvaa erityi-
sesti Merituulentien ja Gräsantorin osalta. Ehdotusta tarkistettiin merkittävästi eväs-
tysten pohjalta. Kerrosluku nousi korttelissa 15025 6/4 kerroksesta 8/6 kerrokseen. 
Kaava-alueen asuinrakennusoikeus kasvoi näin 79500 k-m2:sta 91600 k-m2:öön. 
Asuinkorttelien pysäköintinormia kevennettiin niin, että kasvanut rakennusoikeus oli 
edelleen mahdollista toteuttaa. Korttelissa 15025 kehitettiin rakennusten sijoittelua ja 
muotoa monimuotoisemmaksi. Gräsantorin suunnitelmia kehitettiin kaupunkikuvalli-
sesti jäsentyneemmiksi ja vehreämmiksi. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 28.5.2014 asemakaavan muutosehdotuksen 
nähtäville. Ehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 11.8.–9.9.2014. Ehdotuk-
sesta järjestettiin asukastilaisuus 2.9.2014. Kaavaehdotuksesta jätettiin 6 muistutusta 
sekä 9 lausuntoa tai kannanottoa.  

Kaavakarttaan ja –määräyksiin tehtiin saadun palautteen perusteella teknisluontoisia 
tarkistuksia.  

Gräsantorille osoitettiin korttelin 15037 pelastusajoyhteys. Torin viitesuunnitelmaa ke-
hitettiin nähtävillä olleesta versiosta huomattavasti vehreämmäksi ja puistomaisem-
maksi. Suuret nurmipinnat ovat sekä oleskeluviihtyisyyden että toteutuskustannusten 
kannalta edullinen ratkaisu. Torille jää silti riittävästi kivettyä pintaa mahdollisia toritoi-
mintoja varten. 

Autopaikkamääräys tarkistettiin tuolloin valmisteilla olleiden pysäköinnin periaatteiden 
mukaisesti muotoon ”1 autopaikka asunto-, toimitila- ja liikekerrosalan 120 k-m2 kohti 
(kuitenkin vähintään 0,5 autopaikkaa / asunto) ja 1 autopaikka palveluasumisen 200 
k-m2 kohti. Lisäksi tulee toteuttaa 1 vieraspaikka / 1500 k-m2 Gräsantorin alaiseen py-
säköintilaitokseen”.  

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Riihitontun 10.12.2014 kaavaehdotuksen 
(aluenumero 211833) esitettäväksi kaupunginhallitukselle. 

Koska maankäyttösopimusneuvottelut olivat osalla alueesta tuolloin kesken, rajattiin 
nämä kiinteistöt pois hyväksyttävästä kaavasta. Koska Gräsantorin alle suunniteltu 
pysäköintilaitos jäi Riihitontun hyväksyttävän kaava-alueen ulkopuolelle, tarkistettiin 
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autopaikkamääräys muotoon ”1 ap / 100 k-m2 asunto-, toimitila- ja liikekerrosalaa, 
kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto”.  

Riihitonttu II:n (211836) kaavamuutoksen vaiheet: 

Maankäyttösopimusneuvottelut olivat osalla alueesta edelleen kesken. Nämä kiinteis-
töt (korttelin 15037 tontti 1 ja korttelin 15025 tontit 3 ja 4) rajattiin pois hyväksyttä-
västä kaavasta. Samalla kaavaan tehtiin joitakin kaavoituksen nykyisten käytäntöjen 
mukaisia sekä toteutettavuutta parantavia muutoksia. Korttelin asuinkerrosalaa tarkis-
tettiin alaspäin 31400 k-m2:iin ja korttelin itäsivulle osoitettiin erikseen 500 k-m2 liiketi-
laa. Rakennusten rakennusaloja ja kerroslukuja tarkistettiin joiltakin osin. Autopaikka-
määräys tarkistettiin Espoon pysäköinnin periaatteiden mukaisesti ja viittaus kaava-
alueen ulkopuolelle jääneeseen Gräsantoriin poistettiin.  

Gräsantorin kaavaehdotukseen (211840) esitettävät muutokset kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan hyväksymisen jälkeen: 

Torialueen alle osoitettu maanalainen pysäköintilaitos on poistettu, samoin kortteliin 
15037 vievä pelastusajoyhteys. Torin toteutuksen osalta kaavamääräyksiin on lisätty 
laatuvaatimuksia. Kaavakarttaan ja -määräyksiin on lisäksi tehty teknisluonteisia tar-
kistuksia. 

Kaupunginhallitus palautti 17.1.2022 Gräsantorin kaavaehdotuksen valmisteluun si-
ten, että pysäköinnille varattua aluetta kaavasta pienennetään jonkin verran ja vas-
taavasti vehreää torialuetta kasvatetaan pienentyvän pysäköintialueen tilalle viihtyi-
syyden lisäämiseksi. Torialueen kaavamääräystä muutetaan mahdollistamaan ny-
kyistä suuremman palvelukokonaisuuden sijoittuminen siten, että alueelle saa toteut-
taa esimerkiksi korkeintaan 400 m2 ravintoloita, kioskeja tai vastaavia palveluita sisäl-
tävän paviljonkimaisen rakennuksen. Päätöksen mukaisesti pysäköinnille osoitettua 
ohjeellista rakennusalaa on pienennetty noin neljänneksellä. Torialueen kaavamää-
räystä on muutettu niin, että alueelle saa sijoittaa korkeintaan 200 k-m2 kokoisen ra-
vintolan, kioskin tai vastaavan paviljonkimaisen rakennuksen. Tämän laajuuden kat-
sotaan mahdollistavan monipuoliset palvelut, mutta olevan silti vielä sovitettavissa 
alueen kokonaisuuteen. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 16.2.2022 Gräsantorin kaavaehdotuksen siten muutet-
tuna, että torialueelle saa sijoittaa korkeintaan 300 k-m2 kokoisen ravintolan, kioskin 
tai vastaavan paviljonkimaisen rakennuksen. 
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2. Lähtökohdat 

2.1. Suunnittelutilanne 

2.1.1. Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 
Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityk-
sen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. 

 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, 
joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseu-
duilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

 
Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta 
eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä 
viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. Merkittävät, uudet asuin-, työ-
paikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. 

 
Tehokas liikennejärjestelmä 

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittä-
mällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmista-
malla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville 
matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuu-
delle. 

 
Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyh-
teyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä kansainvälisesti ja valtakunnalli-
sesti merkittävien satamien, lentoasemien ja rajanylityspaikkojen kehittämismahdolli-
suudet. 

 
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta var-
mistetaan muutoin. 

 
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja ter-
veyshaittoja. Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien 
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toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, 
tai riskit hallitaan muulla tavoin. 

 
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten ainei-
den kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten 
toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. 

 
Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti maanpuo-
lustuksen ja rajavalvonnan tarpeet. 

 
Muutos tukee yllä olevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. 

2.1.2. Maakuntakaava 

Voimassa olevat: 

– Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaik-
kien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaat-
teet. 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 terminaalit 
sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeu-
den päätöksellä lainvoiman vuonna 2012. 

– Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maa-
kuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-maakun-
takaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden pää-
töksellä 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 kehittämis-
linjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuulivoima, 
viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kaa-
van 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee voimaan en-
nen kuin se saa lainvoiman. Maakuntakaava tuli voimaan, kun siitä kuulutettiin 
maakuntakaavan alueen kunnissa. 
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Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä. 

Vireillä oleva: 

– Kaikki maankäytön keskeiset teemat käsittävän Uusimaa-kaavan 2050 koko-
naisuus hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti 
maakuntakaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Helsingin hallinto-oikeus on väli-
päätöksellään 22.1.2021 kieltänyt valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kaa-
voista jätettyjen valitusten perusteella. 

2.1.3. Yleiskaava 

Voimassa olevat: 

Espoon eteläosien yleiskaava 
Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaaran, Ta-
piolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai lainvoiman 
vuonna 2010. Asemakaavan muutosalue on varattu kehitettäväksi työpaikka-alu-
eeksi, joka on ensisijaisesti yksityisille palveluille, hallinnolle ja liiketoiminnalle. 
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Ote epävirallisesta Espoon yleiskaavayhdistelmästä. 

Nyt laadittu asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta. Tontilla sijaitsee huolto-
asema, jolle on asemakaavoitettu uusi sijainti Kokinkyläntien varrelle (asemakaava-
muutos 240902 Kilonväylä, KSL 1.2.2017). Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa tarve 
julkisille viheralueille kasvaa. Polttoaineen jakelupalveluita säilyy lähialueella Merituu-
lentien-Kuitinmäentien varrella useita. 

2.1.4. Asemakaava 

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa, 321500 Olarinluoma (16.5.1975) ja 
321514 Olarinluoma muutos (29.11.1994). Korttelin 15037 tontti 1 on osoitettu moot-
toriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi (AM1). Tontin pohjoispuolelle on osoi-
tettu Luomankujan katualue ja sen pohjoispuolelle kapea puistoalue (VP). 

2.1.5. Rakennusjärjestys 

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). Ra-
kennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

2.1.6. Tonttijako 

Kaava-alueelle on laadittu tonttijako. 

2.1.7. Rakennuskiellot 

Kaava-alueella on voimassa rakennuskielto. 
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2.1.8. Pohjakartta 

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

2.2. Selvitys alueesta 

2.2.1. Alueen yleiskuvaus 

Kaava-alue sijaitsee Niittykummussa, metroaseman välittömässä läheisyydessä. 
Alue rajautuu Merituulentiehen, Olarinluomaan, Olarin kirkon kortteliin sekä raken-
teilla olevaan Riihitonttu II:n asuinkortteliin. 

Alueella sijaitsee Teboilin huoltoasema. Huoltoaseman tontin pohjoispuolella on lyhyt 
päättyvä katu, Luomankuja, ja sen pohjoispuolella kapea puistosuikale.  

2.2.2. Maanomistus 

Huoltoaseman tontti on yksityisessä omistuksessa. Kadun ja puiston omistaa Espoon 
kaupunki. 

2.2.3. Rakennettu ympäristö 

Maankäyttö 

Niittykummun metrokeskus ja sen lähiympäristö on sekoittunutta asumisen, työpaik-
kojen ja palveluiden aluetta. Metroaseman rakentumisen myötä ympäristö on muuttu-
massa asuntovaltaisemmaksi. Kaava-alueella toimii Teboilin huoltoasema. 
 

Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Vuoden 2020 lopussa Niittykummussa asui noin 6550 asukasta, joista noin 15 % oli 
0-15-vuotiaita, 70 % 16-64-vuotiaita ja 15 % yli 65-vuotiaita. Koko Suur-Tapiolan alu-
eeseen verrattuna alueella asuu vähemmän lapsia ja enemmän työikäisiä. 
 
Niittykummun alueen työpaikat sijoittuvat pääasiassa Länsiväylän varren toimistora-
kennuksiin. Tämän lisäksi Merituulentien varrella on useita liikerakennuksia sekä Niit-
tykummun metrokeskus kaupallisine palveluineen.  
 

Yhdyskuntarakenne 

Kaava-alue sijoittuu Merituulentien ja Olarinluoman kulmaan, aivan metroaseman ja 
kauppakeskus Niityn läheisyyteen. 

Kaupunki-/taajamakuva 

Niittykummun kaupunkikuva muodostuu useiden erityyppisten alueiden kokonaisuu-
desta, joka on muutoksessa metrokeskuksen ympäristön tiivistymisen myötä. Nykyi-
sellään kaupunginosaa halkova Merituulentie ja sen varsi on kaupunkirakenteeltaan 
jäsentymätöntä, mutta muutos tiiviiksi kaupunkiympäristöksi on käynnissä. 
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Merituulentien pohjoispuoli on alkanut rakentua, samoin sen taakse jäävä Vuoritontun 
kaava-alue.  
 
Merituulentien pohjoispuolelle, Vuoritontun kaava-alueen viereen sijoittuu Tontun-
mäen tiivis ja matala selkeän katuverkoston ympärille muodostunut pientaloalue, joka 
koostuu 1-2-kerroksisista erillispientaloista, paritaloista ja rivitaloista. Merituulentien 
eteläpuolella, Tapiolaan päin mentäessä, sijaitsee matalia liikerakennuksia pysäköin-
tialueineen.  

 
Metrokeskuksen länsipuolella sijaitsee Niittykallion asuinalue, joka muuttuu kallioisen 
mäen ympärille kietoutuvasta väljästi rakennetusta vehreästä asuinalueesta pientaloi-
neen ja kerrostaloineen kohti tiiviimpää asuinaluetta. Niittykallion reuna-alueiden 
pientalot on purettu ja tilalle rakentuu Länsiväylän ja Kehä II:n reunustoille uusia 
asuinkerrostaloja. 
 
Niittykummun siluetti on hyvin vaihteleva. Alueen korkein rakennus on metrokeskuk-
sen yhteydessä sijaitseva 24-kerroksinen Niittyhuippu ja matalimmat 1-kerroksiset 
rakennukset sijaitsevat Tontunmäen pientaloalueella. 
 
Kaava-alueen länsipuolelle on asemakaavassa osoitettu tiivis umpikorttelimainen ko-
konaisuus, jonka tiilijulkisivu muodostaa torille voimakkaan länsireunan. Torin poh-
joispuolella kokonaisuutta täydentää punatiilinen Olarin kirkko. 
 
Nykytilassaan Gräsantorin lähiympäristön vehreys perustuu pääosin katupuihin ja kir-
kon korttelin puustoon. Hieman kauempana sijaitsevat Gräsankartanonpuisto, Riihi-
tontunpuisto ja Niittypuisto.   
 

Liikenne 

Merituulentietä on kehitetty osaksi Niittykummun keskuksen tiivistyvää kaupunkira-
kennetta.  

Moottoriajoneuvoliikenne 

Pääkadut Merituulentie, Olarinluoma ja Riihitontuntie ovat toteutuneet alun perin 80-
luvulla ja ovat luonteeltaan tiemäisiä, joissa jalankulku ja pyöräily on kokonaan eriy-
tetty. 

Jalankulku ja pyöräily 

Merituulentien molemmin puolin on eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Olarinluoman 
varrella nämä on yhdistetty. 

Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Alueelle johtaa Luomankuja-katu. Pysäköinti tapahtuu tällä hetkellä huoltoaseman 
tontilla. 
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Julkinen liikenne/Joukkoliikenne 

Alueella on kattavat julkisen liikenteen yhteydet. Välittömästi alueen eteläpuolella si-
jaitsee Niittykummun metroasema. Linja-autot liikennöivät Merituulentiellä Tapiolan 
sekä Matinkylän suuntaan. 

Palvelut 

Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Niittykummun päiväkoti sekä Niittykum-
mun ja Uusikummun koulut. Kauppakeskus Niityssä Merituulentien eteläpuolella si-
jaitsee kaksi päivittäistavarakauppaa sekä muita liike- ja ravintolapalveluita. 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueella on tavanomainen kunnallistekniikka – käyttövesi, jäteviemäröinti ja kauko-
lämpö. 

Nykyinen alue on pääosin vettä läpäisemätöntä pintaa ja hulevedet johdetaan viemä-
riin.  

2.2.4. Luonnonolosuhteet 

Niittykumpu sijaitsee pienipiirteisessä rannikkovyöhykkeen suurmaisemassa, jossa 
maisemarakenteen rytmin luovat vuorottelevat savilaaksot ja kallioiset moreeniselän-
teet. Niittykummun maisemallinen lähtökohta on ollut laaja niittyalue, puropainantei-
neen ja siitä loivasti ylös kohoavine kalliokumpareineen. Vielä 1964 vuodelta ole-
vassa peruskartassa suuralue hahmottuu avoimena viljelylaaksona, joka on ulottunut 
mereltä aina vanhan Mankkaan ja Tapiolan laitamille. Niittykummun rakentamisen 
maisemallinen lähtökohta on ollut laaja niittyalue, puropainanteineen ja siitä loivasti 
ylös kohoavine kalliokumpareineen. 

Kaava-alueen vähäinen kasvillisuus on nurmialuetta tontin reuna-alueilla.  

2.2.5. Suojelukohteet 

Rakennukset: Kaava-alueella ei ole rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai 
kaupunkikuvallisesti merkittäviä rakennuksia.  

Luonnonympäristö: Varsinaisia luonnonsuojelukohteita ei kaava-alueella ole. Kaava-
alueen läheisyydessä oleva Gräsanoja on luontotyypiltään (savimaiden purot) paikal-
lisesti erittäin arvokas. 

2.2.6. Ympäristön häiriötekijät 

Ilmanlaatu 

Ilmatieteen laitos on laatinut alueelle suunnittelun aikana leviämismallilaskelmiin pe-
rustuvan ilmanlaatuselvityksen.  



 

  15 (22) 
   
   
   
   
   

 
Selvityksen mukaan typpidioksidin raja-arvo ei ylity väylien ulkopuolella. Typpidioksi-
din vuorokausiohjearvo ylittyy Kehä II:n ja Länsiväylän varsilla enimmillään noin 120 
metrin etäisyydellä väylästä. Merituulentiellä pitoisuudet ovat ohjearvotasolla tai ylittä-
vät sen pääasiallisesti väylällä ja sen välittömässä läheisyydessä Haukilahdenkadun 
ja Kehä II:n väliin jäävällä osuudella. Merituulentien vieressä olevissa erillistarkastelu-
kohteissa pitoisuudet ovat hyvin lähellä ohjearvotasoa, mutta typpidioksidin raja- ja 
ohjearvot eivät kuitenkaan ylity millään korkeudella. 

Pienhiukkasten vuosikeskiarvopitoisuudet alittavat selvästi vuosiraja-arvon. Vuoro-
kausiohjearvo PM2,5–hiukkasille ylittyy tutkimusalueella vilkasliikenteisten väylien li-
säksi myös väylien läheisyydessä, mm. Kehä II:n ja Merituulentien risteysalueella 
noin 100 metrin säteellä sekä Länsiväylän ja Kehä II:n risteysalueen tuntumassa. Me-
rituulentietä lähinnä olevissa erillistarkastelupisteissä tienpinnan tasossa pitoisuudet 
ovat ohjearvotasolla. Hengitettävien hiukkasten ohjearvot voivat ylittyä Länsiväylän, 
Kehä II:n ja Merituulentien ympäristöissä katupölyepisodien aikana. Pitoisuuksiin vai-
kuttavat meteorologisten tilanteiden lisäksi myös katujen kunnossapitotoimet. 

Melu 

Merituulentie on vilkkaasti liikennöity pääkatu, ja alue sijoittuu suurten pääväylien, 
Kehä II:n ja Länsiväylän, välittömään läheisyyteen. Läheisten korttelialueiden suunnit-
telun yhteydessä tehtiin melu- ja julkisivumelumallinnuksiin perustuva meluselvitys, 
jossa tarkasteltiin keskimelutasoja ennustetilanteessa vuonna 2030. Mallinnus perus-
tui liikenne-ennusteisiin sekä kaavassa alueelle suunniteltujen rakennusten kokoon ja 
sijaintiin. 

Ennustetilanteessa melulaskentojen perusteella määrääväksi muodostuvat päiväajan 
melutasot. Liikennemäärät lisääntyvät kaikissa suunnittelualueen osissa, jonka vuoksi 
myös lähtömelutasot kasvavat. Ennustetilanteessa 55 dB melutasot ylittyvät noin 60–
120 metrin päässä Länsiväylästä, noin 150–180 metrin päässä Kehä II:sta, noin 50–
90 metrin päässä Merituulentiestä, noin 50 metrin päässä Olarinluomasta ja noin 80 
metrin päässä Haukilahdenkadusta. Osassa selvitysaluetta melu leviää nykytilannetta 
kapeammalle alueelle, koska uudet rakennusmassat rajoittavat melun leviämistä 
etäämmälle. 

3. Asemakaavan tavoitteet 

3.1. Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Espoon tavoitteena on edistää tiivistä rakentamista raideyhteyksien kuten Länsimet-
ron varrella sekä niiden asemien ja pysäkkien ympäristössä. 

3.2. Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet 

Tavoitteena on tiivistää metrokeskuksen lähiympäristöä ja lisätä asuinrakentamista 
hyvän saavutettavuuden alueella. Tiiviin rakentamisen vastapainoksi alueelle tarvi-
taan myös korkealaatuisia ja vehreitä julkisia tiloja. 
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3.3. Osallisten tavoitteet 

Asukasmielipiteet: 

Riihitontun asemakaavan kaavaehdotuksesta (211833, nähtävillä 11.8.–9.9.2014) jä-
tettiin 6 muistutusta sekä 9 lausuntoa tai kannanottoa. Teknisluontoisten huomautus-
ten lisäksi palautteissa esitettiin kritiikkiä uudisrakentamisen mittakaavaa ja tehok-
kuutta kohtaan. Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että uudisrakentamisen sijainti ja 
mittakaava vähentäisi kirkon asemaa kaupunkirakenteessa. 

4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Yleisperustelu ja kuvaus 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa huoltoaseman korttelialue sekä 
viereinen katu- ja puistoalue vehreäksi torialueeksi, osaksi Niittykummun keskustan 
tiivistyvää kaupunkirakennetta. 

4.2. Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 0,5 hehtaaria. 

Kokonaiskerrosala on 300 k-m2. 

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus vähenee 200 k-m2. 
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4.3. Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1. Maankäyttö 

Torialue 

Koko asemakaavamuutosalue on torialuetta. Torialueesta toteutetaan korkealaatui-
nen kaupunkiaukio, jolla on suuria maanvaraisia puu- ja pensasistutuksia sekä julki-
nen taideteos. Alueelle on mahdollista sijoittaa pienehkö, korkeintaan 300 m2 kokoi-
nen rakennus esimerkiksi ravintola- tai kahvilakäyttöön. Torin liittyminen ympäröiviin 
katuihin ja rakennuksiin toteutetaan esteettömyys huomioiden. Alueen korkeuseroista 
johtuen torin lounaiskulman ja Merituulentien välinen korkeusero ratkaistaan por-
taikolla. Muissa torin kulmissa yhteys katualueelle on esteetön. 

4.3.2. Liikenne 

Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti 

Torialue rajautuu Merituulentiehen, Rälssitilankatuun (nykyinen Olarinluoma) ja Räls-
sitilankujaan. Ajo torille tapahtuu Rälssitilankujan kautta. Torille on mahdollista osoit-
taa noin 24 pysäköintipaikkaa, jotka palvelevat viereisen rakennuksen liiketilojen asi-
ointia, alueen yleistä pysäköintiä sekä Olarin kirkkoa tapahtumien aikaan. 

Jalankulku ja pyöräily 

Torin läpi on mahdollista pyöräillä lounaiskulman portaikkoa lukuun ottamatta. Varsi-
naiset pyöräilyn reitit kulkevat katualueilla. Torilta on suora yhteys länsipuolen asuin-
kortteliin ja sen sisäpihalle. 

Julkinen liikenne/Joukkoliikenne 

Niittykummun metroasema on torin välittömässä läheisyydessä, Merituulentien toi-
sella puolella. Metroaseman luona Merituulentiellä ja Haukilahdenkadulla sijaitsevat 
bussipysäkit sekä kaupunkipyöräasema. 

4.3.3. Palvelut 

Asemakaava mahdollistaa pienen ravintola-, kahvila- tms. rakennuksen. Torilta on 
suora yhteys länsipuolen asuinrakennukseen toteutettaviin liiketiloihin. 

4.3.4. Yhdyskuntatekninen huolto 

Kaava-alue sijoittuu rakennettuun ympäristöön, jossa on olemassa kunnallistekninen 
verkosto. 
 
Aluetta koskee hulevesimääräys, jonka mukaisesti hulevedet tulee viivyttää ja suo-
dattaa siten, että Gräsanojan luontoarvot eivät vaarannu. Velvoite koskee myös työ-
maa-aikaisia järjestelyjä. 
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4.3.5. Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Alue on pääosin savea (rakennettavuusluokka 4) ja osin moreenia, jonka päällä on 
silttiä ja savea (rakennettavuusluokka 2). 

Alueella on huoltoasematoiminnan seurauksena pilaantunutta maata. 

4.4. Kaavan mukainen luonnonympäristö 

Alueella ei ole luonnonympäristöä. Alueelle luodaan uutta viherympäristöä runsain 
istutuksin. 

4.5. Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Alueella ei ole suojelukohteita. 

4.6. Ympäristön häiriötekijät  

Alueelle aiheutuu melua Merituulentien ja Olarinluoman katualueiden moottoriajoneu-
voliikenteestä. Riihitontun kaavamuutosalueelle on tehty vuonna 2018 melumallinnus, 
jonka mukaan melutaso torialueella on pääosin 55 ja 60 dB välillä. Melua olisi mah-
dollista vähentää alentamalla Merituulentien nopeusrajoitus 40 kilometriin tunnissa 
nykyisen 50 km/h sijaan. Suuret istutukset myös vähentävät koettua melutasoa. 

4.7. Nimistö 

Torialueen nimeksi tulee Gräsantori. Talonnimi Gräsa, jota on käytetty kylännime-
näkin, on ollut vuosisatojen ajan Etelä-Espoon tunnetuimpia nimiä. Vauraasta Gräsan 
tilasta tuli 1400-luvun aikoihin Espoon ensimmäinen rälssitila. Rälssi merkitsi sitä, 
että tila sai verovapauden kustantamalla ratsupalveluksen. Gräsan kartano sijaitsi iki-
vanhalla tonttimaalla nykyisen Olarin kirkon mäellä. Niittykummun länsi- ja lounais-
puolella on lisää Gräsa-alkuisia kaavanimiä, kuten kadunnimet Gräsantulli, Gräsan-
laakso ja Gräsantörmä. 
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5. Asemakaavaratkaisun vaikutukset  

5.1. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Asemakaavan muutoksen myötä Niittykummun metroaseman tiivistyvä lähiympäristö 
saa vastapainokseen vehreän kaupunkiaukion, mikä parantaa Merituulentien varren 
kehitystä kaupunkimaiseksi katutilaksi. 

5.2. Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Torille on mahdollista osoittaa noin 18 pysäköintipaikkaa, jotka palvelevat viereisen 
rakennuksen liiketilojen asiointia, alueen yleistä pysäköintiä sekä Olarin kirkkoa ta-
pahtumien aikaan. Muutos parantaa yleisen pysäköinnin palvelutasoa. 

Hulevesien viivytys ja suodatus velvoitteen sekä uusien istutusalueiden myötä alu-
eella syntyvien hulevesien laatu paranee ja määrä vähenee.  

5.3. Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Kaupunkikuvallisesti epämääräisen ja katutasoon nähden painanteeseen jääneen 
huoltoasema-alueen muuttuminen yleiseksi alueeksi parantaa alueen maisemaa. Eri-
tyisesti Olarin kirkon asema maisemassa paranee, kun sen edustalle toteutetaan kor-
keatasoinen vehreä kaupunkiaukio. Uusien istutusalueiden myötä alueelle syntyy 
uutta viherympäristöä, jolla on edullinen vaikutus sekä kaupunkiluontoon että alueen 
maisemaan. 

5.4. Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettö-
myyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, 
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) 

Vehreä ja julkinen torialue parantaa alueen asukkaiden mahdollisuuksia oleskella lä-
hiympäristössään. Esteettömät kulkuyhteydet alueen poikki paranevat. 

Vehreällä aukiolla on suotuisa vaikutus alueen pienilmastoon, runsas kasvillisuus esi-
merkiksi hillitsee tuulisuutta ja tarjoaa varjoisia paikkoja helteellä.  

Huoltoaseman toimintojen poistumisella ja uudella aukiolla on edullinen vaikutus ih-
misten terveyteen.  

5.5. Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto 

Torialueen lunastaminen ja toteuttaminen aiheuttaa kaupungille kustannuksia. 
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6. Asemakaavan toteutus 

6.1. Rakentamisaikataulu 

Alueen toteuttaminen on mahdollista lähivuosina. 

6.2. Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 

Kaavamääräysten lisäksi jatkosuunnittelua ohjaa kaavaa varten laadittu torialueen 
yleissuunnitelma. 
 

6.3. Toteutuksen seuranta 

Toteutusta valvoo kaupunkitekniikan keskus. 
 

7. Suunnittelun vaiheet 

7.1. Suunnittelua koskevat päätökset 

Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimusta. 

7.2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma osana Niittykum-
mun keskuksen (212306) asemakaavamuutosta. OAS oli nähtävillä MRA 30§:n mu-
kaisesti 13.6.-8.7. ja 25.7.-31.8.2011. 

7.3. Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 

Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä kaupunkitekniikan keskuksen ja Ram-
bollin kanssa. 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta 
on vastannut aluearkkitehti Sampo Sikiö, maisema-arkkitehti Jenny Asanti ja liikenne-
suunnittelija Marno Hanttu. 

7.4. Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  
 
– Kaupunkisuunnittelupäällikkö hyväksyi Niittykummun keskuksen (212306) osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 30.5.2011. 
– Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 13.6.-

8.7. ja 25.7.-31.8.2011. 
– Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Niittykummun keskuksen kaavamuutos-

alueesta erotetun Riihitontun kaavaehdotuksen (211833) MRA 27 §:n mukaisesti 
nähtäville 28.5.2014. 

– Ehdotus oli MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 11.8.-9.9.2014. 
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– Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Riihitontun kaavaehdotuksen esitettä-

väksi kaupunginhallitukselle 10.12.2014. 
– Kaupunginhallitus hyväksyi Riihitontun kaavaehdotuksen esitettäväksi valtuustolle 

7.11.2016 siten rajattuna, että mm. tämä Gräsantorin alue jäi hyväksyttävän alu-
een ulkopuolelle. 

– Kaupunginhallitus palautti Gräsantorin kaavaehdotuksen valmisteluun 17.1.2022. 
– Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen 14.2.2022. 

 

 

  



 

  22 (22) 
   
   
   
   
   

 
ESPOON KAUPUNKI 

KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 

 

Sampo Sikiö 
Aluearkkitehti 

Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja 


	1. Tiivistelmä
	1.1. Alueen nykytila
	1.2. Asemakaavan sisältö ja mitoitus
	1.3. Suunnittelun vaiheet

	2. Lähtökohdat
	2.1. Suunnittelutilanne
	2.1.1. Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet
	Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
	Tehokas liikennejärjestelmä
	Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
	2.1.2. Maakuntakaava
	2.1.3. Yleiskaava
	2.1.4. Asemakaava
	2.1.5. Rakennusjärjestys
	2.1.6. Tonttijako
	2.1.7. Rakennuskiellot
	2.1.8. Pohjakartta

	2.2. Selvitys alueesta
	2.2.1. Alueen yleiskuvaus
	2.2.2. Maanomistus
	2.2.3. Rakennettu ympäristö
	Maankäyttö
	Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta
	Yhdyskuntarakenne
	Kaupunki-/taajamakuva
	Liikenne
	Moottoriajoneuvoliikenne
	Jalankulku ja pyöräily
	Sisäinen liikenne ja pysäköinti
	Julkinen liikenne/Joukkoliikenne

	Palvelut
	Yhdyskuntatekninen huolto
	2.2.4. Luonnonolosuhteet
	2.2.5. Suojelukohteet
	2.2.6. Ympäristön häiriötekijät


	3. Asemakaavan tavoitteet
	3.1. Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet
	3.2. Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet
	3.3. Osallisten tavoitteet

	4. Asemakaavan kuvaus
	4.1. Yleisperustelu ja kuvaus
	4.2. Mitoitus
	4.3. Kaavan mukainen rakennettu ympäristö
	4.3.1. Maankäyttö
	Torialue
	4.3.2. Liikenne
	Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti
	Jalankulku ja pyöräily
	Julkinen liikenne/Joukkoliikenne
	4.3.3. Palvelut
	4.3.4. Yhdyskuntatekninen huolto
	4.3.5. Maaperän rakennettavuus ja puhtaus

	4.4. Kaavan mukainen luonnonympäristö
	4.5. Kaavan mukaiset suojelukohteet
	4.6. Ympäristön häiriötekijät
	4.7. Nimistö

	5. Asemakaavaratkaisun vaikutukset
	5.1. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
	5.2. Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
	5.3. Vaikutukset luontoon ja maisemaan
	5.4. Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin)
	5.5. Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto

	6. Asemakaavan toteutus
	6.1. Rakentamisaikataulu
	6.2. Toteuttamis- ja soveltamisohjeet
	6.3. Toteutuksen seuranta

	7. Suunnittelun vaiheet
	7.1. Suunnittelua koskevat päätökset
	7.2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
	7.3. Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
	Suunnittelu

	7.4. Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus


