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Niittykumpu I  
Asemakaavan muutos 
 

Asemakaavaselostuksen  LIITE 2 

Asianumero 1393 / 503 / 2010 

Aluenumero 212306 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
SUUNNITTELUKOHDE 
 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä: 

 
Sijainti 
 
 

Alue sijaitsee Merituulentien länsipäässä, Länsiväylän ja Kehä II:n 
liittymän koillispuolella. Pohjoisrajana on Gräsanoja ja mm. Riihiton-
tuntie ja itärajana Niittyportti. 
Espoon Osoitekartan ruutu 73/42 

Mitä suunnitellaan? 
 

Tavoitteena on mahdollistaa Niittykummun tulevan metroaseman 
ympäristön rakentuminen keskustamaiseksi so. palvelujen ja 
asumisen alueeksi. Alueen palvelujen tarjontaa pyritään lisää-
mään ja monipuolistamaan. Asuntoalueita täydennysrakenne-
taan huomioiden alueen arkkitehtuuri ja ympäristön erityisarvot 
ja luonne. Alueella sijaitsevan Olarin kirkon kaupunkikuvallinen 
asema tullaan myös huomioimaan erityisesti. 
Tilaa vievän ja erikoiskaupan kortteleita ja niitä reunustavia puis-
tokaistaleita muutetaan asuntokerrostalojen alueiksi kivijalka-
palveluineen.  
Metron myötä on myös poikittaisen joukkoliikenteen palvelutar-
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jontaa mahdollista parantaa. Väestön lisääntyminen kasvattaa 
joukkoliikenteen kysyntää. Palvelujen yhteyteen suunnitellaan 
myös 200-300 paikkaa liityntäpysäköintiin. 
Liikenne- ja kunnallisteknisiä järjestelyjä uudistetaan. Haukilah-
denkadun ja Olarinluoman liittymäjärjestely Merituulentiehen 
muutetaan. 
Kaupungin rakentumisen myötä myös sähkön päävoimasiirtolin-
ja tullaan muuttamaan maanalaisiksi kaapeleiksi.  
Alueelle tehdään kaavoituksen yhteydessä kunnallistekninen 
yleissuunnitelma,  liikenteen yleissuunnitelma sekä melu- ja 
päästöselvitys. 
Kunnallisteknisen yleissuunnittelun yhteydessä selvitetään 
myös hulevesien hallinta ja Gräsanojan sivuhaaran luonnonmu-
kainen parantaminen sekä viemärilinjan siirto.  
Odottaa päätöstä metroaseman rakentamisesta. 
Suunnittelualueen kaavamuutokset saatetaan tehdä tarvittaessa 
useassa osassa.   

LÄHTÖTIEDOT 
Vireilletulo 
 
 

Alueelle on tehty kaksi kaavoitushakemusta. 
Hartela Oy:n kaavoitushakemus on saapunut  16.11.2001 koskien 
kortteleita 15046 ja 15048. 
Vireilletulosta on ilmoitettu Espoon kaavoituskatsauksessa 2009 ni-
mikkeellä Niittykumpu I. 
 

Nykytilanne 
 

Niittykummun maisemallinen lähtökohta on ollut laaja niittyalue, puro-
painanteineen ja siitä loivasti ylös kohoavine kalliokumpareineen. 
Lounaiskumpareella sijaitsee  50-60 luvuilla toteutunut kerrostaloalue, 
joka edustaa suomalaista lähiöarkkitehtuuria tyypillisimmillään. Koko-
naisuutena alue on avoin ja valoisa. Ikänsä puolesta rakennuskanta 
on perusparantamista vaativaa. Alueen erityisluonne ja osa raken-
nuksista ovat suomalaisessa modernismissa olleet merkittäviä saavu-
tuksia. Alueesta on tehty rakennuskannan selvitys.  
Alueen halkaisee Haukilahdenkadun penger ja muuntoasema. Hauki-
lahdenkadun liittymäkulmassa sijaitsevat päiväkoti, leikkipuisto ja 
koirapuisto, sekä päiväkodin läheisyydessä sijaitseva pieni kappeli 
joka jää pois alkuperäisestä käytöstään. Uutta käyttötarkoitusta on 
mahdollista hakea yhdistämällä tuo sinänsä viehättävä vanha raken-
nus julkisten lähipalvelujen kokonaisuuteen. 
Haukilahdenkadun itäpuolella sijaitsevat 50-luvun arkkitehtuuria edus-
tava koulurakennus ja Niittyportissa sijaitseva 70-luvun paloasema. 
Nämä säilyvät nykyisessä käytössään.  
Liikerakentaminen on luonteeltaan väliaikaista 70-90-luvun rakenta-
mista. Kauppakeskus Niittytori on sinänsä hyväkuntoinen, mutta si-
jaitsee liikenteellisesti hankalasti asuntoalueen sisällä. Kauppakes-
kuksen liikenne ja alueen läpi kulkeva työmatkaliikenne ruuhkautuvat 
aika-ajoin pahasti. Avoin pallokenttä ja pysäköintialue sijaitsevat ny-
kyisin hyvin vilkkaasti liikennöidyn Merituulentien varressa. Keväisin 
alueelle pystytetään kiertävä tivoli.  
Olarin kirkko on ilmeeltään klassinen, ja muodoltaan sulkeutuva do-
minantti, jonka ympäristö ei vastaa sen arvokkuutta.  Kirkko sijaitsee 
kauniisti loivalla kumpareella. Sen edustalla on huoltoasema ja mai-
semaa hallitseva voimansiirtolinja.  
Pääkadut Merituulentie ja Olarinluoma ovat toteutuneet 80-luvulla ja 
ovat luonteeltaan tiemäisiä. Haukilahdentien tuloliikenne ja pääkadun 
runsaat ryhmittymiskaistat sekä bussiliikenteen pysäkkijärjestelyt 
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synnyttävät laajan autoliikenteen alueen, joka palvelee jalankulkijoita 
huonosti. Puolenvaihto taphtuu alikulkutunneleiden kautta. Suojateitä 
on harvakseltaan. Kevytväyliä puuttuu paikoittain. Alueella on turva-
tonta liikkua jalan ja vaikea paikantaa asioita. Katujen varsilla kulkevat 
voimansiirtolinjat sekä osin maanpäällinen runkoviemäri sekä Gre-
sanojan sivuhaara sijaitsevat katutasoa alempana koivikossa. Kaa-
vassa puistoalueeksi merkitty alue ei ole kokonaan puistoksi raken-
nettu vaan pääosin metsittynyttä niittyä.  Yleisilme on avoin mutta 
samalla ankean (suojaviheralueen) luonteinen. Ilmajohdot voidaan 
muuttaa maakaapeleiksi Fortumin mukaan aikaisintaan v. 2016. 
Muunto-aseman muutostyö on mahdollista samaan aikaan. Aikataulu 
sopinee metron ja ympäristön toteuttamisaikatauluun. Kustannuksia 
näistä tulee aiheutumaan 7-9 milj.€.  
Riihitontuntien tontit ovat 70-90-luvun kaavamuutoksin muutettu toimi-
tiloiksi ja nekin ovat jo osin huonokuntoisia.  
Yksityisen kaavamuutoshakijan (Hartela) tontit lounaiskulmassa ovat 
rakennuskannaltaan vaihtelevan kuntoisia. Osa rakennuksista on jo 
purettu.  
Espoon kaupunginvaltuusto päätti Espoon eteläosien joukkoliikenne-
järjestelmästä 25.09.2006..  
Kaupunginhallitus päätti 18.06.2007 metroasemien sijoituspaikoista 
välillä Matinkylä Ruoholahti. Eräs metroaseman sijoituspaikoista. on 
Niittykumpu.  
 

Maanomistus Rakennetut korttelit ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Alueen 
rakentamattomasta maasta merkittävä osa on Espoon kaupungin 
omistuksessa.   

Kaavoitustilanne 
Maakuntakaava 
 

 Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Aluetta hal-
koo Gräsanojan seudullinen virkistysreitti, sähkövoiman siirtolinja, 
sekä maanalainen metrolinja. 
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Yleiskaava 
 

      
 Yleiskaavan mukaan alueelle tulee rakentaa keskustatoimintojen 

alue. Alue sisältää lähipalveluja ja asumista eikä salli kaupan suuryk-
sikköä. 
Asumiseen varattu alue sisältää ympäristöarvoja joiden vaaliminen on 
tärkeätä. Täydennysrakentaminen tulee lähteä alueen omista lähtö-
kohdista käsin ja tapahtua sen erityisarvojen sanelemin ehdoin. 
Työpaikka-alueita voidaan kehittää asemakaavoituksen yhteydessä 
asuntopainoitteiseksi. Lisärakentamisella pyritään palveluiden ja jouk-
koliikenteen toimivuuden varmistamiseen. 
Julkisten palvelujen alueella sijaitseva koulurakennus ja paloasema 
sekä niiden piha-alueet säilyvät sellaisenaan. 
Alueen halki kulkeva sähkön voimansiirtolinjasto tulee huomioida 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 
Merituulentie on merkitty muutettavaksi 2+2 kaistaiseksi, kaksiajora-
taiseksi pääkaduksi. 
Metrolinja on merkitty kulkevan alueen läpi. Linja ja asemapaikat on 
merkitty länsimetron esisuunnitteluvaiheen mukaisesti  (edellinen 
vaihe). 
 

Asemakaava 
 

Niittykumpu I, asemakaava - ja sen asemakaavamuutokset: 
Niittykumpu I, kortteli 15040 ja katualue, YM 26.9.1989  
Niittykumpu I,osa korttelia 15046, puisto- ja katualuetta, YM 
10.4.1997 
Niittykumpu I korttelit 15038-15043, 15045-15050 asemakaava, SisM  
27.7.1983 
Niittymaa, kortteli 15051 ja puistoalue, YM 24.1.1986 
Tontunmäki b, kortteli 15021 tontti 7, KV 1.3.1989 
Tontunmäki b, kortteli 15016, KH 13.8.2007 
Tontunmäki, kortteli 15020, KH 29.11.1976 
Tontunmäki, kortteli 15020, tontit 4,9 ja 13, YM 23.5.1986 
Tontunmäki ja Niittymaa, erityisalue, KSL 19.2.1998 
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Olarinluoma, Tontunmäki, korttelit 15025 ja 15035, katu- ja puisto-
alue, SisM 23.6.1976 
Olarinluoma, Tontunmäki, osa korttelia 15025, YM 12.1.1987 
Olarinluoma, Tontunmäki, kortteli 15025, tontti 3, KSL 21.2.2002 
Olarinluoma, Tontunmäki 15037, tontti 2, KV 10.12.2001 
Niittykumpu Ib asemakaava ja asemakaavan muutos, kortteli 15045 
15043, YM 12.12.1985 
Olarinluoma, asemakaava, korttelit  22003-22009 
Niittysilta, katualue, Niittykumpu Ic, katu-, liikenne ja suojaviheralue, 
Niittykumpu I, liikennealue Niittykumpu Ib, osa korttelia 15045, kortteli 
15043 ja Telamäenpolku, Haukilahti, osa korttelia 14041, YM 
30.4.1996 
Jousenpuisto-Matinkylä metrotunnelin maanalainen kaava - KV hy-
väksyi 19.1.2009. Kaavasta tehdyt valitukset on hylätty. LV 
17.2.2010   
 

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
 

Vaikutusalueena on suunnittelualue lähikortteleineen. 
Asemakaavoituksen yhteydessä arvioidaan suunnitelmaa soveltuvin 
osin seuraavista näkökulmista: 
-     valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
- rakennettu ympäristö 
- yhdyskuntatalous 
- kiinteistötalous 
- liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 
- kaupunkikuva 
- vesistöön ja muuhun luonnonympäristö 
- ihmisten elinolot (terveys, turvallisuus, eri väestöryhmien toimin-

tamahdollisuudet lähiympäristössä, sosiaaliset olot ja kulttuu-
rinäkökohdat) 

 
Olemassa olevat selvitykset 
- Länsimetro-hankkeeseen liittyen on laadittu ympäristövaikutusten 

arviointiselostus (YVA), jossa tutkittiin vaihtoehtoisia ratkaisuja 
metro-/raideyhteydelle välillä Ruoholahti-Matinkylä.  

- Länsimetron hankesuunnitelma (A-konsultit, Linkovuori,  SITO - 
liikenne, 2006) 

- Niittykummun maankäyttöselvitykset Espoon KAUPSU, Linkovuo-
ri   2006-2009 

- Niittykumpu Kehittämissuunnitelma 2009 (SRV ja SARC) 
- Osmo Lapon Niittykumpu, Sanna Lahti - Diplomityö, TKK 2003 
 
Tulevat selvitykset 
Alueelle tehdään kaavoituksen yhteydessä kunnallistekninen yleis-
suunnitelma, liikenteen yleissuunnitelma sekä melu- ja ilmanlaatusel-
vitys. 
Katuverkon yleissuunnitelma. Liikenne- ja kunnallisteknisiä järjestelyjä 
uudistetaan. Haukilahdenkadun ja Olarinluoman liittymäjärjestely 
Merituulentiehen muutetaan. 
Kaupungin rakentumisen myötä myös sähkön päävoimasiirtolinja 
tullaan muuttamaan maanalaisiksi kaapeleiksi.  
Kunnallisteknisen yleissuunnittelun yhteydessä selvitetään myös hu-
levesien hallinta ja Gräsanojan sivuhaaran luonnonmukainen paran-
taminen. 
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OSALLISET Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, kiinteis-
tönomistajat, maanomistajat, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavas-
ti vaikuttaa sekä lisäksi viranomaiset ja ulkopuoliset lausunnonantajat. 

OSALLISTUMISEN JA 
VUOROVAIKUTUKSEN 
JÄRJESTÄMINEN 
 

Nähtävilläolosta sekä  mahdollisista tiedotus- ja keskustelutilaisuuk-
sista tai kaavakävelystä kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä, 
Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Lisäksi tiedotetaan kirjeellä 
kaava-alueen sekä lähinaapuruston kiinteistönomistajia. 
 

 Aineisto on virallisesti nähtävillä Espoon kaupunkisuunnittelukes-
kuksessa (käyntiosoite: Kirkkojärventie 6 B, 4. kerros, Espoon kes-
kus). Eri kaavavaiheiden aineistoa tuodaan myös esille Tapiolan yh-
teispalvelupisteeseen ja kaavoituksen sivuille Avoimeen Espooseen 
(http://www.espoo.fi/avoinespoo). 
Niihin selvityksiin, joita ei voida viedä Internet-sivuille, voi tutustua 
kaupunkisuunnittelukeskuksessa. 
Asemakaavasta esitetyt kirjalliset mielipiteet ja muistutukset on 
toimitettava viimeiseen nähtäväilläolopäivään klo 15.45 mennessä 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL 
1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaa-
mo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus 
Entresse. Kaavan nimi on mainittava. 

Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma 
(MRL 62 § ja MRL 63 §) 

Kaavahankkeelle laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa 
esitetään mm. miten vuorovaikutus ja osallistuminen kaavoitukseen 
sekä kaavan vaikutusten arviointi järjestetään. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma on nähtävillä kaupunkisuunnittelukeskuksen asia-
kaspalvelupisteessä koko kaavoitusprosessin ajan. 
Osallisilla on mahdollisuus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle (ELY) neuvottelua osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman riittävyydestä ennen kuin asemakaavaehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville. 

Viranomaisneuvottelu 
(MRL 66 §) 
 

Länsimetron viranomaisneuvottelu pidettiin 12.9.2007. Tällöin esillä 
oli maanpäälliset asemakaavat, joissa Niittykumpu näkyy varauksena. 
Tuolloin Niittykummun toteutumista pidettiin vielä epätodennäköisenä 
ja alueesta tehdyt esisuunnitelmat eivät olleet esillä. Asemakaavasta 
järjestetään alkuvaiheessa tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Muita 
neuvotteluja asiantuntijaviranomaisten kanssa järjestetään tarpeen 
mukaan.  

Valmisteluaineisto 
(MRL 62 § ja MRA 30 §) 
 

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä ja järjestetään tarvittaessa 
tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa esitetyt mielipiteet kirjataan 
muistioon. Valmisteluaineisto pidetään virallisesti nähtävillä 30 päivää 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Nähtävilläoloaikana voi 
määräaikaan mennessä jättää kirjallisen mielipiteen. Saatujen mie-
lipiteiden lyhennelmiin ja vastineisiin voi myöhemmin tutustua kaava-
ehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä. 

Kaavaehdotus 
(MRL 65 § ja MRA 27 §) 
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää kaavaehdotuksen asettami-
sesta nähtäville. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivää kau-
punkisuunnittelukeskuksessa. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyyde-
tään tarvittavat lausunnot ja kannanotot asiantuntijaviranomaisilta. 
Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuk-
sesta. Muistutus on toimitettava kirjallisesti kuulutuksessa mainitulla 
tavalla ja toimitettava viimeiseen nähtäväilläolopäivään klo 15.45 
mennessä kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Muistutusten tehneille, 
jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu 
kannanotto. Kirjelmissä, joissa on useita allekirjoituksia kannanotto 
lähetetään ensimmäiselle allekirjoittaneelle. 

http://www.espoo.fi/avoinespoo
mailto:kirjaamo@espoo.fi
mailto:kirjaamo@espoo.fi
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Kaavan hyväksyminen 
(MRL 52 § ja MRA 32 §) 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut 
muistutukset, lausunnot sekä toimialojen kannanotot. Jos ehdotuk-
seen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville. 
Nähtävilläolon jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunta lähettää ehdo-
tuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tämän jälkeen val-
tuusto käsittelee kaavaehdotuksen ja siitä saadut muistutukset ja 
lausunnot. 
Valtuuston käsittelyn jälkeen muistuttajille ilmoitetaan tehdystä pää-
töksestä. Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Kaupunginvaltuuston 
päätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja 
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

SOPIMUKSET 
 

Asemakaavasta käydään tarvittavat sopimusneuvottelut ja tehdään 
tarvittavat sopimukset, jotka hoitaa kiinteistöpalvelukeskus. 

TAVOITEAIKATAULU 
 

Valmisteluaineisto Loppuvuosi 2010 

 Asemakaavaehdotus Loppuvuosi 2011 
VALMISTELUSTA VASTAAVAT 
JA LISÄTIETOJA ANTAVAT 
 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan: 
kehittämisarkkitehti Risto Linkovuori, puhelin (09) 816 24109  tai 040-
7733 837 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi 

PÄIVÄYS 
 

19.3.2010 

 


