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Keilaniemi on kehittynyt yhdeksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä työpaikka-alueista viimeisen 
neljänkymmenen vuoden aikana, ja tällä hetkellä Keilaniemessä työskentelee noin 10 000 työn-
tekijää. Keilaniemen kasvun veturina on ollut sen keskeinen sijainti Helsingin seudulla ja toisaalta 
Otaniemen kampusalueen naapurissa. 

Helsingin seutu kasvaa nopeasti, ja tämän kasvun vuoksi tarvitaan asuntoja. Viime aikoihin asti 
kaupunkiseutu on kasvanut pääasiassa ulospäin, mutta viimeisimmät suunnitelmat painottavat 
olevan kaupunkirakenteen tiivistämistä uusien alueiden rakentamisen sijaan. Keilaniemen täy-
dennysrakentaminen olisi osa tätä kehitystä.

Tässä diplomityössä esitetyn suunnitelman päämääränä on alueen kehittyminen eläväksi, ur-
baaniksi kaupunginosaksi, jossa asuminen ja työnteko yhdistyvät. Toiminnoiltaan sekoittunut 
kaupunkirakenne tarjoaa eriytynyttä rakennetta paremmat mahdollisuudet myös kaupallisten 
palveluiden menestymiselle. Sekoittunut kaupunki mahdollistaa myös infrastruktuurin tehok-
kaamman käytön niin joukkoliikenteen kuin myös pysäköinnin osalta. 

Keilaniemen oleva työpaikkatarjonta varmistaa sekoittuneen kaupunkirakenteen toteutumisen 
tavalla, joka uusilla asuinalueilla ei yleensä ole mahdollista. 

Suunnitelmassa esitetään noin 440 000 kerrosneliömetrin lisärakentamista, jolla mahdolliste-
taan yli 6 500 uuden asukkaan muuttaminen Keilaniemeen.

Diplomityön alussa esitellään Keilaniemi alueena, sen historia ja nykytila, jonka jälkeen arvioidaan 
suunnittelussa huomioitavia haasteita ja mahdollisuuksia. Seuraavaksi tarkastellaan valittuja esi-
merkkikohteita, ja esitellään suunnittelun lähtökohtana käytetty analyysi ja konseptiluonnokset. 
Diplomityön viimeisessä luvussa esitellään laadittu suunnitelma.
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During the past forty years Keilaniemi has developed into one of the most important workplace 
areas of the Helsinki region, and today approximately 10 000 employees work in Keilaniemi. The 
driving force behind the growth of Keilaniemi has been its central location within the Helsinki 
region, and the closeness to Otaniemi campus area.

The Helsinki region is undergoing rapid growth, and this induces demand for more apartments. 
Until the recent years the urban area has been growing mostly outwards, but the latest plans 
emphasize infill development instead of new project areas. The infill development of Keilaniemi 
would be part of this trend.

The goal of the development plan introduced in this thesis is the evolution of the area into a 
vibrant, urban neighbourhood, where living and working come together. A mixed-use urban 
fabric offers also better framework for commercial services to thrive in. Mixed-use structure 
also enables more efficient use of infrastructure, both with public transportation and parking.

The existing number of workplaces in Keilaniemi ensures the actualization of mixed use devel-
opment in a way that usually isn’t possible in new residential areas.

The plan proposes development of 440 000 square meters of new floor area, which provides 
apartments for over 6 500 new inhabitants in Keilaniemi.

In the beginning of the thesis I introduce Keilaniemi as an area, its history and present state. 
After that I evaluate various threats and possibilities that need to be taken into account in the 
plan, and introduce the analysis and concept sketches used as basis for the work. In the last 
chapter of the thesis I present the Infill Development Plan for Keilaniemi.



Sisällys
1 Johdanto 6

2 Lähtökohdat 10
2.1 Keilaniemen historia ja nykyinen rakennuskanta 12
2.2 Yleiskaavamääräykset Keilaniemessä 17
2.3 Maaperä ja ympäristö 18
2.4 Liikenneyhteydet 20

2.4.1 Julkinen liikenne 20
2.4.2 Pyöräily ja jalankulku 20
2.4.3 Henkilöautoliikenne 22

2.5 Liittyminen ympäristöön 22
2.6 Julkiset ja kaupalliset palvelut 23
2.7 Suunnitelmia 24

2.7.1 Keilaniemi Towers 24
2.7.2 Keilaranta Tower 24
2.7.3 Fortumin tornin muuttaminen asuinkäyttöön 25
2.7.4 Hagalundinkallion tunneli 26
2.7.5 Raide-Jokeri 28
2.7.6 Tiederatikka 28

3 Haasteet ja mahdollisuudet 30
3.1 Ilmastonmuutos 31
3.2 Demografian muutokset 32
3.3 Toimintojen monipuolisuus 33
3.4 Asuminen veden äärellä 37
3.5 Automaatio ja tekoäly 37
3.6 Liikennemelu 40

4 Esimerkkikohteita 42
4.1 Sluseholmen, Kööpenhamina 44
 4.2 Koivusaari 44
4.3 Merenkulkijanranta, Lauttasaari 46



5 Analyysi ja peruskonsepti 48
5.1 Konseptiluonnoksia ja konseptin valinta 50

Ve1, “Umpikorttelit” 53
Ve2, “Kampaviineri” 55
Ve3, “Pistetalot” 57

5.2 Yhteenveto ja valinta 59

6 Suunnitelma 60
6.1 Suunnittelualue 63
6.2 Rakentamisen määrä 63

6.2.1 Väestönsuojat 64
6.2.2 Pysäköinti 64

6.3 Rakennustyypit 65
6.4 Arkkitehtuuri 66

6.4.1 Rantaraitti 66
6.4.2 Korttelipihat  66
6.4.3 Viherkatot 66

6.5 Meritäyttö 69
6.6 Liikenne 72

6.6.1 Raideiikenteen runkolinjat 72
6.6.2 Polkupyöräily 74
6.6.3 Rantaraitti 74
6.6.4 Henkilöautoliikenne 74

6.7 Viheralueet ja virkistysmahdollisuudet 76
6.8 Julkiset ja kaupalliset palvelut 80
6.9 Rakentamisen vaiheistaminen 80

7 Lähteet 82



6

1 Johdanto
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Kaupungistuminen on yksi aikamme merkittävimmistä kehityssuunnista. Vuonna 2007 
kaupungeissa asuvan väestön määrä ylitti ensimmäistä kertaa maaseudulla asuvan 
väestön, ja kaupungistumisen ennustetaan jatkuvan niin kehittyneissä teollisuus-
maissa kuin myös kehittyvissä maissa.1 Suomikaan ei tältä kehitykseltä välty; Helsingin 
kaupungin väestöennusteen mukaan nopean kasvun vaihtoehdossa koko seudun 
väestö kasvaisi vuoteen 2050 mennessä jopa 580 000 asukkaalla, ja Helsingin kaupunki 
200 000 asukkaalla.2 Espoon väestöennuste ennustaa kaupungin kasvavan vuoteen 
2050 mennessä jopa 150 000 asukkaalla.3

Samaan aikaan kaupungistumisen kanssa myös muut muutokset aiheuttavat haasteita. 
Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii merkittäviä leikkauksia kasvihuonekaasupäästöihin,4 
automaation ja tekoälyn yleistyminen muuttaa työntekoa ja talouden rakenteita.5 
Väestön ikääntymisen kaltaiset demografian muutokset vaikuttavat perhekokoon ja 
väestölliseen huoltosuhteeseen, ja laajeneva kansainvälistyminen muuttaa kulttuuria.

Myös kaupunkien on pakko sopeutua näihin muutoksiin, ja vaikka kaupunkisuun-
nittelulla ei yksin voikaan ratkaista kaikkia ongelmia, vaikuttaa kaupunkien fyysinen 
ympäristö merkittävästi niihin keinoihin joita ongelmanratkaisuun voidaan käyttää. 
Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjä voidaan väljässä, harvaan asutussa kaupungissa 
vähentää käyttämällä hajautetun energian- ja elintarviketuotannon muotoja joille ei 
tiiviissä kaupungissa ole tilaa, kun taas tiiviissä kaupungissa liikenteen päästöt ovat 
pienemmät, ja laajemmat ja tiiviimmät verkostot mahdollistavat uusien pääomaintensii-
visten teknologioiden käyttöönoton tavalla, joka ei muuten olisi mahdollista; esimerkki 
tällaisesta teknologiasta on ST1:n Otaniemeen rakentama geoterminen Deep Heat 
-kaukolämpölaitos.

Keilaniemi valikoitui Diplomityön kohteeksi vuonna 2013 tehdyn harjoitustyön pohjalta. 
Harjoitustyön ja sen jatkotyöstön aikana käsitys Keilaniemestä erityisen kiinnostavana 
alueena vain vahvistui. Keilaniemi on jo nykyisellään yksi Helsingin seudun merkittä-
vimmistä työpaikka-alueista, mutta samat asiat jotka tekevät siitä erinomaisen paikan 
toimistoille tekevät siitä myös huippuluokan sijainnin asumiselle. Liikenneyhteydet eri 

1 YK Department of Economic and Social Affairs, 2014, World Urbanization Prospects
2Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2016-2050, Pekka Vuori ja Seppo Laakso, 2016
3 Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2015-2050, Seppo Laakso ja Päivi Kilpe-
läinen, 2015
4 IPCC 5th Assessment Report, 2014
5 EVA raportti 2/2016, Robotit töihin
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puolille pääkaupunkiseutua ovat erinomaiset6 ja vain paranevat Länsimetron ja Raide-
Jokerin valmistumisen myötä. Tapiolan ja Helsingin keskustan palvelut ovat lähellä, 
eikä merinäköalaa voi jättää mainitsematta. Monipuolisesta, elävästä kaupunginosasta 
puuttuvat vain asunnot.  Kun tähän yhtälöön lisätään Helsingin seudun voimakas 
väestönkasvu lähitulevaisuudessa, olisi suorastaan rikollista jättää Keilaniemen mahdol-
lisuudet hyödyntämättä.

6 Pääkaupunkiseudun työpaikka-alueiden saavutettavuus joukkoliikenteellä, Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2011:19
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2 Lähtökohdat



11Opaskartta; kuva kartat.espoo.fi
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Keilaniemen kaupunginosa sijaitsee noin seitsemän kilometriä Helsingin keskustasta 
länteen. Kaupunginosaa rajaavat Keilalahti idässä ja Karhusaarentie lännessä ja pohjoi-
sessa. Etelässä kaupunginosa rajoittuu Länsiväylään. 

Nimensä kaupunginosa saa Keilaniemen niemestä, joka sijaitsee kaupunginosan 
keskellä. Karhusaarentien pohjoispuolella Keilaniemeä reunustaa Otaniemen kaupun-
ginosa, länsipuolella Tapiolan itäisin osa Itäranta. Etelässä Länsiväylän eteläpuolella on 
Karhusaari, jossa sijaitsee alueen vanhimmat säilyneet rakennukset, 1800 -luvun lopulla 
rakennettu Sinebrychoffin huvila ja sen piharakennukset. Karhusaaressa sijaitsee myös 
virkistysalueena toimiva rantametsikkö sekä uimaranta.

2.1 Keilaniemen historia ja nykyinen rakennuskanta

Keilaniemen rakentamisen historia alkaa 1800-luvulta jolloin alue kuului Björnvikin, 
Otaniemen ja Hagalundin kartanon maihin. Näistä ajoista ei ole Keilaniemen alueella 
jäljellä enää muuta kuin Otaniemen ja Hagalundin kartanot siihen aikaan omistaneen 
Sinebrychoffin suvun 1800-luvun lopulla rakennuttama Karhusaaren huvila, joka 
sijaitsee Länsiväylän eteläpuolella.

Ensimmäinen maantieyhteys Helsingistä länteen Keilaniemen kautta rakennettiin 
1930 luvulla kun Jorvaksentie (nyk. Länsiväylä) valmistui vuonna 1937. 30-luvulla 
myös kiinnostus Keilaniemen rakentamiseen lisääntyi kun Kansallis-Osake-Pankki 

Keilaniemen rakentamisen vaiheet; 1900-luku, 1970-luku ja 2010-luku
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osti Otaniemen kartanon maat. Myös Teknillisen korkeakoulun siirtoa Helsingistä 
Keilaniemen naapuriin, Otaniemeen, suunniteltiin jo 1930-luvulla. 

KOP aloitti Keilaniemen modernin rakentamisen 1950-luvun alussa rakentamalla Aarne 
Ervin suunnitelmien mukaan lomakylän, johon kuului 50 pientä mökkiä ja suurempi 
kasinorakennus, joka myöhemmin 60-luvulla laajennettiin koulutuskeskukseksi. KOP 
rakennutti myös Karhusaarentien esiasteen Jorvaksentieltä pohjoiseen lomakyläänsä 
palvelemaan.

60-luvulla Tapiolan puutarhakaupunki laajeni Itärantaan, ja samalla myös Karhusaarentie 
sai nykyisen linjauksensa. Samaan aikaan Jorvaksentietä levennettiin Länsiväyläksi, ja 
Karhusaarentien eritasoliittymä rakennettiin Keilaniemeen. 

Keilaniemi 1969; kuva kartat.espoo.fi
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Karhusaarentien ja Otsolahden väliselle kalliolle rakennettiin 60-luvulla myös arkkitehti 
Alvar Aallon suunnittelemat asuinkerrostalot.

Ensimmäiset luonnokset toimistokeskittymästä Keilaniemeen tehtiin vuonna 1970, 
kun arkkitehti Seppo Kärävä piirsi 100 000 kem² laajuisen asemakaavaluonnoksen 
Kansallis-Osake-Pankin tilauksesta. Tässä suunnitelmassa oli myös ensimmäistä kertaa 
valtion öljy-yhtiö Nesteen silloisen pääjohtajan Uolevi Raatteen visioima Nesteen 
pääkonttoritorni. Lopulta suunnitelmasta toteutettiin ainoastaan Nesteen torni ja sen 
yhteydessä oleva matalampi toimistorakennus (1976), ja nekin eri paikkaan kuin alkupe-
räisessä luonnoksessa oli suunniteltu. Tässä yhteydessä tehtiin myös  ensimmäiset 
meritäytöt keilaniemen alueella; Nesteen torni on rakennettu kokonaan entisen ranta-
viivan ulkopuolelle.

kuva: Raaden hammas - Nesteen pääkonttorin rakennushistoriallinen selvitys
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Nesteen tornin rakentamisen jälkeen Keilaniemen kehityksessä oli pitkä hiljainen 
jakso, lukuunottamatta 1980 -luvulla Keilaniemeen rakennettua pienvenesatama, joka 
jälleen siirsi rantaviivaa kohti merta. 90-luvun puolivälissä rakentaminen jälleen kiihtyi, 
kun Neste rakennutti matalan, neliönmuotoisen toimistorakennuksen täyttömaalle 
torninsa viereen, ja KOP:n kurssikeskuksen ostanut Cultor Oy laajensi Ervin vanhaa 
kasinorakennusta pääkonttorikseen. Vuonna 1997 valmistui puolestaan arkkitehtuu-
rikilpailun tuloksena arkkitehtitoimisto Helin-Siitosen suunnittelema Nokian lasilla 
verhoiltu pääkonttorirakennus, myös täyttömaalle. 

2000 luvun alkuvuosina rakentamisen tahti kiihtyi. Nokian pääkonttorin laajennus 
valmistui 2001, ja samana vuonna valmistui myös Arkkitehtitoimisto SARC:n 
suunnittelemana KONEen pääkonttoritorni sekä teleliikenneyhtiö Radiolinjan 
pääkonttorirakennus. 

Pian tämän jälkeen rakennettiin myös ensimmäiset yrityspuistot; Life Science Center 
sekä HTC Espoo. Vuosikymmenen loppupuolella rakennettiin vielä Neste Oilin uusi 
pääkonttorirakennus.

2010 luvulla on valmistunut vielä Nesteen tornin pohjoispuolelle 10 kerroksinen 
toimistorakennus, sekä sähköverkkoyhtiö Carunan hallinnoima muuntamorakennus.7 

Länsimetron rakentaminen alkoi Keilaniemessä vuonna 2010, ja metron liikennöinnin 
oli tarkoitus alkaa syksyllä 2016. Viivästysten vuoksi aloitus on siirtynyt vuoteen 2017, 
eikä uutta päivämäärää ole ilmoitettu.

7 Risto Marila, Keilaniemen alue, Rakentumisen vaiheet

Keilaniemi 2001; kuva Scanfoto/Kaupunginmuseo
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2.2 Yleiskaavamääräykset Keilaniemessä

Espoon eteläosien yleiskaavassa Keilaniemi on merkitty kehitettäväksi työpaikka-alueeksi.

Alue varataan ensisijaisesti yksityisille palveluille, hallinnolle ja liiketoimin-
nalle. Alueella voidaan sallia myös koulutus-, majoitus- ja ravitsemustiloja 
sekä alueelle soveltuvaa teollisuutta ja varastointia. Työpaikkarakentami-
sen tulee olla ympäristövaikutuksiltaan liike-, toimisto- ja näihin verratta-
via tiloja.

Otaniemen eteläosa ja siihen kuuluva Miestentien alue on yleiskaavassa merkitty 
Julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi.

Asemakaavoitettaessa eri palvelujen tarvitsemat tilat sijoitetaan siten, 
että ne tukevat toisiaan ja tilojen yhteis- ja vuorottaiskäyttö on mahdol-
lista. Alueelle voidaan sijoittaa palveluasuntoja.

Sekä Itäranta että Otaniemi on yleiskaavassa merkitty kaupunkikuvallisesti merkittä-
väksi alueeksi.

Kaupunkimaisema, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä 
kaupunkikuvaa on suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä rakennuksia, 
vaan kohdistuu alueen ominaispiirteiden vaalimiseen. Alueiden kehittä-
misen tulee tapahtua niiden omista lähtökohdista käsin ja alueen eri-
tyisarvojen sanelemin ehdoin. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa 
tulee asettaa erityinen paino alueiden ominaisluonteen säilymiseen.

Keilalahden vesistöalueille on lisäksi merkitty satama-alueita.

Alueella sallitaan venevalkama- ja satamatoiminnan vaatimia tiloja, sekä 
muita veneilyä palvelevia tiloja ja satamateknisiä laitteita. Ennen alueella 
tehtäviä vesirakennustöitä on museoviraston kanssa etukäteen arvioita-
va vedenalaisinventoinnin tarve.

Rakentamisen lisäksi alueelle on merkitty yleiskaavatasolla rantaraitti virkistysyhteytenä.8

8 Espoon eteläosien yleiskaava 2030, 2008
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2.3 Maaperä ja ympäristö

Maaperä Keilaniemessä pääosin kallioista moreenia, jonka päällä on paikoitellen 
muutaman metrin paksuinen kerros silttiä. Keilaniemen ranta on on suurelta osalta 
täyttömaata, eikä luonnontilassa olevaa maanpintaa ei löydy juuri muualta kuin 
Karhusaaresta Länsiväylän eteläpuolelta.9 Keilalahden pohjukassa veden syvyys on 
kauttaaltaan alle 3 metriä.

Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat pohjoisessa Laajalahden ympäristössä oleva 
Laajalahden Natura-alue.

Ympäröivä merialue dominoi Keilaniemen ilmasto-oloja. Meri viilentää keväitä ja 
toisaalta lämmittää syksyjä. Aukea merialue aiheuttaa myös ajoittain voimakasta tuuli-
suutta, mikä tulee ottaa huomioon alueen rakentamista suunniteltaessa.

9 Espoon karttapalvelu, maaperäkartta; kartat.espoo.fi



19Keilaniemen maaperäkartta. Kuva kartat.espoo.fi
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2.4 Liikenneyhteydet

Keilaniemeen ja Otaniemen eteläosaan on erinomaisen liikenneyhtedet niin joukkolii-
kenteellä, pyörällä ja kävellen, kuin myös henkilöautolla. Rakenteilla olevat ja hyväksytyt 
hankkeet parantavat alueen liikenneyhteyksiä entisestään.

2.4.1 Julkinen liikenne

Julkinen liikenne Keilaniemeen perustuu tällä hetkellä linja-autoliikenteeseen. Yhteydet 
Helsingin ja Etelä-Espoon suuntaan on hyvät; kaikki Kampista lähtevät Espoon suunnan 
bussit pysähtyvät Länsiväylän pysäkillä Keilaniemessä. Karhusaarentietä pitkin kulkee 
lisäksi bussilinjat 102 ja 103 Kampista Otaniemeen ja Pohjois-Tapiolaan, linja 106 
Kampista Leppävaaraan sekä linja 551 Westendinasemalta Meilahden kautta Pasilaan.

Keilaniemen joukkoliikenteessä tapahtuu lähivuosina merkittäviä muutoksia raide-
yhteyksien valmistuessa. Länsimetron avautuminen korvaa Kamppiin kulkevat bussi-
linjat metroyhteydellä, jonka lisäksi Keilaniemeen saapuu raitiovaunu Raide-Jokerin 
rakentamisen myötä. Kauempana tulevaisuudessa Keilaniemen raideliikenneyhteydet 
paranevat vielä Meilahden kautta Pasilaan ja lopulta Viikkiin kulkevalla Tiederatikalla.

Keilaniemen saavutettavuus joukkoliikenteellä on pääkaupunkiseudun työpaikka-alu-
eista kolmanneksi paras, kun arviointikriteerinä käytetään puolen tunnin saavutetta-
vuusalueella asuvan väestön määrää. Työpaikka-alueista vain Helsingin keskusta ja 
Käpylän asema olivat tällä kriteerillä paremmin saavutettavissa kuin Keilaniemi.10

2.4.2 Pyöräily ja jalankulku

Keilaniemen sijainti on erinomainen pyöräilyä ajatellen. Helsingin keskusta on vain 
seitsemän kilometrin pyörämatkan päässä, ja koko matkalle on rakennettu suora ja 
tasainen pyörätie Länsiväylän varteen. 

Espoon pyöräilyn edistämisohjelmassa Keilaniemen ja Otaniemen alueelle on merkitty 
useita pyöräilyn laatureittejä. Nämä ovat Otaniementien suuntainen reitti Aalto-
yliopiston kampusalueen läpi, Kehä 1:n vierustaa kulkeva reitti pohjoisesta etelään, 

10 Pääkaupunkiseudun työpaikka-alueiden saavutettavuus joukkoliikenteellä, Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2011:19



21
Keilaniemen ja Otaniemen tieverkko; Liikennevirasto, Digiroad 



22

Karhusaarentien suuntainen reitti kohti Lehtisaarta sekä Länsiväylän suuntainen reitti 
Etelä-Espoosta Helsingin keskustaan.11

Keilaniemen rantaa pitkin kulkee myös Espoon rantaraitti, joka on merkitty yleis-
kaavaan tärkeäksi virkistysyhteydeksi. Rantaraitin kehittäminen edelleen aktiivisena 
ja toiminnoiltaan monipuolisena ulkoilu- ja virkistysreittinä on oleellinen osa alueen 
suunnittelua.

Alueen sisällä Karhusaarentie sulkee kulkusuuntia, ja yhteydet Itärantaan ja Otaniemeen 
kulkevat vain muutaman heikosti merkityn alikulun kautta.

2.4.3 Henkilöautoliikenne

Henkilöautolla Keilaniemeen saavutaan joko pohjoisesta Kehä 1:tä pitkin, koilli-
sesta Lehtisaari-Kuusisaari liikennekäytävää käyttäen tai etelästä Länsiväylää pitkin. 
Tärkeimmät liittymät pääväyliltä ovat Kehä 1:n ja Tekniikantien liittymä Otaniemen 
lounaisnurkalla, Keilaniementien ja Karhusaarentien liittymä, sekä Otaniementien, 
Keilarannan ja Karhusaarentien liittymä. Alueen sisällä tärkeimmät kokoojakadut ovat 
Keilaniementie, Keilaranta sekä Miestentie.

Ajoyhteys Keilaniemen ja Otaniemen eteläosan välillä kulkee Karhusaarentien ja 
Keilarannan liittymän kautta

Alueella on olevien sekä toteutettavaksi oletettujen toimistorakennusten yhteydessä 
noin 5000 pysäköintipaikkaa, pääosin pysäköintilaitoksissa. 

2.5 Liittyminen ympäristöön

Keilaniemi on nimensä mukaisesti merenlahtien ympäröimä niemi. Idässä alue 
rajautuu Keilalahteen, lännessä Otsolahteen. Etelässä Karhusaaren eteläpuolella alkaa 
Suomenlahden saaristo, jonka lomasta siintää avomeri. Pohjoisessa Keilaniemi liittyy 
Otaniemeen ja Tapiolan itäosiin.

11 Pyöräilyn edistämisohjelma 2013-2024, Espoon kaupunki/WSP Finland, 2013
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Maantieteellisen eristyneisyyden lisäksi Keilaniemi on liikenneväylien halkoma. 
Karhusaarentie katkaisee yhteydet Keilaniemen ja Itärannan välillä, ja pohjoisessa 
Karhusaarentie erottaa Keilaniemen Otaniemestä. Etelässä yhteydet Karhusaaren virkis-
tysalueelle rajoittuvat vain kolmeen kapeaan ja pimeään Länsiväylän alitse kulkevaan 
alikulkuun.

Keilaniemen yhteydet länteen kohti Tapiolaa paranevat hieman Kehä 1:n kannen ja 
sen päälle rakennettavan puiston valmistumisen myötä. Yhteydet Otaniemeen Aalto-
Yliopiston kampusalueen suuntaan ovat edelleen Karhusaarentien katkaisemat, ja 
rajoittuvat yhteen alikulkuun ja suojatiehen Keilarannan ja Karhusaarentien risteyksen 
yhteydessä.

2.6 Julkiset ja kaupalliset palvelut

Keilaniemessä ei ole tällä hetkellä lainkaan julkisia palveluja.

Lähimmät koulut löytyvät Otsolahden toiselta puolen (Aarnivalkean koulu [1-6 luokat], 
Jousenkaaren koulu [1-6 luokat], Tapiolan koulu [7-9 luokat, lukio]). Otaniemessä 
toimii lisäksi Aalto-yliopiston tiloissa väliaikaisesti Haukilahden koulun yläaste,12 mutta 
konseptia on tarkoitus jatkaa myös Haukilahden koulun peruskorjauksen valmistu-
misen jälkeen.

Keilaniemeä lähimmät päiväkodit ovat Otsolahden päiväkoti, ja sen jälkeen Tapiolan 
päiväkoti Silkkiniityn itäpäädyssä. Merkittävä lisärakentaminen alueelle tarkoittaakin 
tarvetta rakentaa myös päiväkoti Keilaniemen asukkaita palvelemaan.

Tapiolan keskustassa on täysin palveluin varustettu terveyskeskus. Keilaniemen metro-
aseman yhteyteen on suunniteltu kaupallisia palveluita, ja Fortumin tornin muutos-
suunnitelmassa on esitetty terveyspalveluiden tuomista Keilaniemen  alueelle.

Liikuntapalveluita Keilaniemessä tarjoaa melontakeskus, jonka lisäksi Karhusaaressa on 
uimaranta. Sekä Otaniemen urheiluhalli että Tapiolan uimahalli ja Tuulimäen sisäliikun-
tapaikat ovat lähietäisyydellä, ja Tapiolan urheilupuiston monipuoliset liikuntapalvelut 
ovat metromatkan päässä.

12 Joustavat oppimisen tilat-hanke, 2016
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Otaniemessä sijaitseva Aalto-yliopiston kampus tarjoaa korkeakoulupalveluja 
Keilaniemen välittömässä läheisyydessä.

2.7 Suunnitelmia

Keilaniemen alueella on tehty viime aikoina kolme merkittävää asemakaavamuutosta. 
Suurin kolmesta on metroaseman ja neljän pyöreän asuintornitalon rakentamisen 
sekä Kehä 1:n kattamisen mahdollistama asemakaavamuutos joka hyväksyttiin vuonna 
2012. Muita rakentamattomia kaavoja on ns. Keilaranta Towerin kaava vuodelta 2007, 
sekä viimeisimpänä Kaupunginhallituksen syyskuussa 2016 hyväksymä kaavamuutos 
nykyisen Fortumin toimistotornin muuttaminen asuin- ja palvelukäyttöön sekä uusien 
asuintalojen rakentamiseksi tornin välittömään läheisyyteen. Lisäksi Kehä 1:n katta-
minen Hagalundinkallion kohdalla vaikuttaa Keilaniemen ja Otaniemen eteläosien 
liikenneyhteyksiin.

Liikennejärjestelmiin vaikuttaa myös suunnitellut pikaraitiotiet Raide-Jokeri ja 
Tiederatikka.

Tämän diplomityön produktio-osuudessa suunnitelmien toteutuminen on oletettu 
lähtötilanteeksi.

2.7.1 Keilaniemi Towers

Kaavoituksen mahdollistamista hankkeista Kehä 1:n kattaminen on jo aloitettu. Samaan 
suunnitelmaan kuuluu myös arkkitehtitoimisto SARC:n Keilaniemen metroaseman 
yhteyteen suunnittelemat neljä 106–132 metriä ja 32–40 kerrosta korkeaa asuintorni-
taloa. Yhteensä näille neljälle tornille on asemakaavassa annettu 72 600 neliömetriä 
rakennusoikeutta. Tornien kivijalkaan on suunniteltu liiketilaa peruspalveluille. 

2.7.2 Keilaranta Tower

Keilaranta Tower on 26 kerrosta ja 122 metriä korkea toimistorakennus joka on suunni-
teltu rakennettavaksi Keilaniemeen, osoitteeseen Keilaranta 9. Keilaranta Towerin 
rakentamisen mahdollistava kaava vahvistettiin vuonna 2007.
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Suunnitelmien mukaan Keilaranta Towerin huoneistoala on 43 530 m² ja siihen raken-
nettaisiin työpisteet noin 2 300 työntekijälle. Pysäköintipaikkoja tornin yhteyteen on 
suunniteltu rakennettavaksi yli 700 kappaletta.13

Keilaranta Towerin rakentaminen on ollut vastatuulessa talouden taantuman ja pääkau-
punkiseudulla olevan toimistotilan ylitarjonnan vuoksi. Viimeisimmässä suunnitteluvai-
heessa Keilaranta Towerin yhteyteen suunnitellaan rakennettavaksi myös asuntoja.14

2.7.3 Fortumin tornin muuttaminen asuinkäyttöön

Fortumin torni on suunniteltu muutettavaksi asuinkäyttöön. Torni on tulossa perus-
korjausikään, eikä sen rakentamisessa käytetyt perusratkaisut enää kaikilta osin sovellu 
nykyaikaisen toimiston tarpeisiin. 

Fortumin torniin ja muutostyön yhteydessä rakennettaviin uudisrakennuksiin on esittty 
rakennettavaksi yhteensä noin 19 500 k-m² asuntoja ja yhteistiloja, sekä 7 300 k-m² 
liiketilaa ja palveluita. Käyttäjiksi liiketiloille on esitetty muun muassa lääkäriasemaa, 
ravintolaa, päivittäistavaramyymälää ja wellness-keskusta.

13 http://www.keilarantatower.fi
14 Länsiväylä 17.6.2016, Suomen korkeimpaan toimistotorniin halutaan nyt myös asuntoja, goo.gl/
WEs8FO

Havainnekuva Fortumin tornin muunnoksesta, kuva Helin & Co
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Tiivistettynä, Fortumin torni kokoaa puuttuneet kaupan lähipalvelut sa-
man katon alle hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, lähelle asukkaita 
ja aivan keskelle tiheää työpaikkakeskittymää, ilman että sillä on olennai-
sia vaikutuksia kaupan nykyiseen palveluverkkoon tai muihin tulevaisuu-
den hankkeisiin.15

Fortumin tornin muutos sekä Keilaranta-Towerin rakentaminen ovat yhteydessä 
toisiinsa, sillä uutta tornia on kaavailtu myös Fortumin uudeksi pääkonttoriksi. 
Fortumin tornin rakennustyöt voivat alkaa vasta kun Fortum on saanut uudet tilat 
omille toiminnoilleen.

2.7.4 Hagalundinkallion tunneli

Kehä 1:n tunneloinnin suunnitttelu Hagalundinkallion kohdalla Keilaniemen pohjoispuo-
lella on ollut vireillä jo vuodesta 2003. Alkuperäinen kaavaluonnos kohtasi voimakasta 
vastustusta niin Tapiolan asukasyhdistyksen Tapiolan Killan, kuin myös museoviraston 
puolelta, ja kaupunkisuunnittelulautakunta hylkäsi luonnoksen vuonna 2008. 

Luonnoksen hylkäämisen jälkeen Hagalundinkallion tunnelista järjesttiin suunnittelu-
kilpailu vuonna 2009, jossa haettiin “kaupunkikuvallisesti hyvin sopivaa ja arkkitehtoni-
sesti korkeatasoista” ratkaisua.16 Kilpailun voitti arkkitehtitoimisto A-konsultit yhdessä 
työryhmän kanssa, mutta suunnitelma jäi jälleen pöydälle, tällä kertaa kustannusten 
vuoksi.17  

Viimeisin suunnitelma tunnelista ja sen yhteydessä tehtävistä muutoksista on vuoden 
2015 syksyltä, jolloin kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle esiteltiin 
uusi luonnos tunnelista, jossa suunnittelu aloitettiin kokonaan alusta, uuden “kaupun-
kibulevardiin” perustuvan ratkaisun pohjalta. Suunnitelman mukaan tunneli mahdollis-
taisi asuntojen rakentamisen noin 3000—4000 uudelle asukkaalle.

Kehä I tunneloidaan Tapiolan ja Otaniemen välissä. Tunnelin päälle ra-
kennetaan kaupunkibulevardi, joka lähtee Kehä I:stä Maarinsolmusta ja 
johtaa Tapiolantielle. Kaupunkibulevardin kautta pääsee myös Otanie-
men uudistuvaan keskukseen. Kaupunkibulevardin varteen suunnitellaan 

15 Kaupallisten vaikutusten arviointi, Keilaniemi, Realprojekti Oy, 2014
16 Rakennuslehti, 15.08.2008; goo.gl/J3ovIu
17 Tapiolan Kilta; goo.gl/HQXlel

Hagalundinkallion tunneli, luonnos 9.9.2015, Espoon kaupunkisuunnitteluvirasto
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Hagalundinkallion tunneli, luonnos 9.9.2015, Espoon kaupunkisuunnitteluvirasto

uutta hienoa kaupunkiympäristöä, jolla on oma luonne Tapiolan puutar-
hakaupungin ja Aalto-yliopiston kampuskaupunginosan välissä. Tapiolan 
Silkkiniitystä ja Otaniemen lehmuskujasta muodostetaan yhtenäinen 
viherakseli. Tunnelin päälle tulee myös Otsolahdelle johtava pohjois-ete-
läsuuntainen viherakseli.

Alvar Aallon suunnittelemalle vesitornille syntyy arvoisensa ympäristö. 
Tavoitteena on, että Kehä I:n uudistamisen rakennustyöt käynnistetään 
vuonna 2020.18

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti suunnittelun jatkamisesta uuden esityksen 
pohjalta kokouksessaan 21.9.2015, edellyttäen uutta materiaalia viimeistään 31.10.2016. 

18 Espoon kaupunki, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirja 21.9.2015



28

2.7.5 Raide-Jokeri

Raide-Jokeri on Itäkeskuksesta Keilaniemeen kulkeva seudullinen pikaraitiotielinja. 
Tällä hetkellä Raide-Jokerin linjausta myötäilevällä reitillä kulkee bussilinja 550, joka 
tiheästä vuorovälistä huolimatta on ylikuormittunut. Bussilinjan palvelutasoa heikentää 
myös bussien jonoutuminen ja siitä seuraava vuorovälien ennustamaton kasvu. Linjan 
korvaaminen pääosin omalla radallaan kulkevalla pikaraitiotiellä parantaa sekä kapasi-
teettiä että aikataulun luotettavuutta. 

Raide-Jokeria liikennöidään hankesuunnitelman mukaan 40-45 metriä pitkillä raitiovau-
nuilla 3-5 minuutin vuorovälillä. 19

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi Raide-Jokerin hankesuunnitelman kesällä 2016.20 
Myös valtio on päättänyt osallistua Raide-Jokerin rahoitukseen.

2.7.6 Tiederatikka

Tiederatikka on suunniteltu pikaraitiotielinja Otaniemen ja Viikin välillä, joka kulkee 
Meilahden, Pasilan, ja Kumpulan kautta. Nimensä Tiederatikka saa reitin varrelle jäävistä 
yliopistokampuksista; Otaniemessä Aalto-Yliopiston kampus, Helsingin yliopiston 
kampukset Meilahdessa, Kumpulassa ja Viikissä, sekä Metropolia, Arcada ja Laurea 
ammattikorkeakoulujen kampukset Pasilassa, Arabiassa ja Pohjois-Tapiolassa. 

Tähän asti Tiederatikan suunnitellulla reitillä on kulkenut bussilinja 506, mutta syksystä 
2016 lähtien sen reittiä typistettiin alkamaan Pohjois-Tapiolan sijaan Meilahdesta.21

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa Tiederatikka on esitetty osana 
vuoden 2040 joukkoliikenteen runkolinjastoa.22 Seudun yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen ylioppilaskunnat ovat perustaneet kansanliikkeen ajamaan yhteyden 
nopeampaa toteuttamista.23

19 Raide-Jokeri hankesuunnitelma, 2015
20Espoon kaupunginvaltuuston pöytäkirja, 13.6.2016
21 tiederatikka2025.fi
22 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, HJL 2015
23 tiederatikka2025.fi



29Raidejokeri Otaniementiellä; Raidejokerin lehdistömateriaali
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3 Haasteet ja mahdollisuudet
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Kaupunkisuunnittelussa prosessi piirustuspöydältä valmiksi rakennetuksi ympäris-
töksi kestää hyvin kauan, ja suunnitteluvaiheessa tehdyt valinnat näkyvät kaupungin 
toiminnassa vielä kauemmin. Tämän vuoksi kaupunkisuunnitteluun kuuluu välttämättä 
myös tulevaisuuden ennustaminen; kaupunki ei ole irrallaan ympäröivästä yhteiskun-
nasta oleva itsenäinen kokonaisuus, vaan elimellinen osa sitä. Kaupunki elää ja kehittyy 
kulttuurin, talouden, tekniikan ja ympäristön muutosten mukana, ja kulttuuri, talous ja 
tekniikka käyttää kaupungin luomia mahdollisuuksia omaan kehitykseensä. Kaupunkia 
suunniteltaessa tuleekin pyrkiä ennustamaan näitä muutoksia, ja pohtia, miten 
muutokset vaikuttavat kaupungin toimintaan, ja miten niihin voi sopeutua—tai kuinka 
niihin voi vaikuttaa kaupunkisuunnittelun keinoin. 

3.1 Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia paikallisiin ilmasto-olosuhteisiin on vaikea arvioida 
erilaisten takaisinkytkentöjen vuoksi. Pääsääntönä voidaan kuitenkin pitää sitä, 
että erilaiset äärimmäiset sääilmiöt tulevat lisääntymään ilmakehän energiasisällön 
kasvaessa. Tämä tarkoittaa voimakkaiden sekä myrskyjen että hyvin runsaiden sateiden 
lisääntymistä. 

Sateisuuden lisääntyminen saattaa johtaa sadevesiviemärien ylikuormittumiseen ja 
maaperän eroosioon. Yhtenä keinona sateisuudesta johtuvien ongelmien hillitsemiseen 
on hulevesien imeyttäminen maaperään ja veden viivyttäminen viherrakentamisella, 
esimerkiksi erilaisilla hulevesilammikoilla ja viherkatoilla. 

Meren välittömässä läheisyydessä sadevesiviemärin kapasiteetin loppumisesta johtuva 
tulviminen ei ole samanlainen ongelma kuin sisämaassa, mutta katupölyn ja muiden 
epäpuhtauksien huuhtoutuminen suoraan vesistöihin ei ole toivottavaa.

Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvään tuulisuutta voidaan torjua esimerkiksi raken-
nusten keskinäisellä sijoittelulla sekä kasvillisuudella.24

24 Ilmastonmuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön, Tiina Ala-Outinen, 2004
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3.2 Demografian muutokset

Aivan oleellisesti kaupunkien fyysiseen ympäristöön vaikuttava trendi on asuntokuntien 
pieneneminen: voimakkaaseen erikoistumiseen ja korkeaa koulutukseen perustuvissa 
talouksissa sekä miehet että naiset haluavat varmistaa urakehityksensä kouluttautu-
malla ja hankkimalla työkokemusta, minkä vuoksi perheenperustamisikä on noussut, 
ja sen myötä lasten lukumäärä on vähentynyt. Myös lapsettomuus on yleistynyt: 
Suomessa yli 40% 25—49 vuotiaista naisista elää asuntokunnissa joissa ei ole lapsia.25

Asuntokuntien keskikoko Suomessa on laskenut tasaisesti vuoden 1960 3,34:stä vuoden 
2015 2,04:ään. Vuoden 2015 lopussa 42% suomalaisista asuntokunnista oli yhden 
hengen asuntokuntia, ja osuus on vielä suurempi kaupungeissa. Lapsettomuuden lisäksi 
myös väestön ikääntyminen pienentää asuntokuntien kokoa; yhä useampi asuntokunta 
muodostuu pariskunnasta jonka lapset ovat muuttaneet pois kotoa tai leskistä. Vuonna 
2015 yksin asuvien yli 65 vuotiaiden määrä kasvoi yli 10 000 henkilöllä, kun kokonaisuu-
dessaan yksinasuvien määrä kasvoi 14 000:lla. 

25 OECD 2011, Doing Better for Families

Kuva: Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2015-2050
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Perhekokojen pieneneminen korreloi myös lähes suoraan myös keskimääräisen asumis-
väljyyden kasvun kanssa; yhden hengen taloudet käyttävät henkeä kohden enemmän 
asuinpinta-alaa kuin suuremmat perheet, asumisväljyyden ollessa pienimmillään 
suurperheissä. 26

Perhekoon pienenemisen lisäksi ikääntyminen on toinen merkittävä muutos demogra-
fiaan. Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen mukaan vuonna 2050 yli 60 
vuotiaiden osuus väestöstä olisi 28.8% nykyisen 21,4% sijaan.27

Sekä perhekokojen pieneneminen, asumisväljyyden kasvu, että väestön ikääntyminen 
asettavat suuria haasteita kaupunkien asuntotuotannolle.

Myös muuttoliike aiheuttaa demografisia muutoksia. Suurten metropolien väestö on jo 
vuosisatoja ollut hyvinkin kansainvälistä, ja viimeisten vuosikymmenien aikana kehitys 
on näkynyt myös Helsingissä. Helsingin seudulle suuntautuvasta nettomuutosta vuonna 
2015 jopa 87% oli muun kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielistä28. Kun myös vieraskie-
listen hedelmällisyysluvut ovat kotimaisia kieliä puhuvia suuremmat, voidaan vieraski-
leisen väestön osuuden olettaa kasvavan myös tulevaisuudessa. Vieraskielisen väestön 
osuuden kasvusta seuraa lisääntyvä segregaation riski, joka tulee ottaa huomioon 
kaupunkisuunnittelussa.

3.3 Toimintojen monipuolisuus

Toiminnoiltaan sekoittunutta kaupunkiympäristöä pidetään yhtenä keskeisistä hyvän 
kaupungin tunnusmerkeistä. Yhdysvaltalais-kanadalainen kaupunkiteoreetikko Jane 
Jacobs esittää kirjassaan Death and Life of Great American Cities (1961) neljä keskeistä 
monipuolisen kaupunkiympäristön elementtiä: alueella tulee olla enemmän kuin yksi 
käyttötarkoitus; kortteleiden on oltava riittävän pieniä jotta kadunkulmia olisi riittävän 
tiheässä; alueella on oltava eri ikäisiä ja ennen kaikkea eri hintaisia tiloja; ja alueella on 
oltava riittävä väestöntiheys.29

26 Tilastokeskus, 2016, Asunnot ja asuinolot 2015
27 Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2016-2050, Pekka Vuori ja Seppo Laakso, 2016
28Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2016-2050, Pekka Vuori ja Seppo Laakso, 2016
29 Jane Jacobs, Death and Life of Great American Cities, 1961
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Useamman käyttötarkoituksen perimmäisin tarkoitus on ylläpitää alueen väestöti-
heyttä eri vuorokauden aikoina, mikä johtaa parempaan palveluiden saavutettavuuteen 
sekä suurempaan määrään spontaaneja kohtaamisia. Funktionalistinen kaupunkisuun-
nittelu jossa toimintoja on pyritty erottamaan toisistaan omille alueilleen on ongelmal-
linen juuri tästä syystä: toiminnoiltaan eriytyneet alueet ovat eloisia vain osan aikaa 
vuorokaudesta. Vain asumiselle varattu alue hiljenee arkipäivinä työssäkäyvän väestön 
siirtyessä työpaikka-alueelle ja päinvastoin. Esimerkiksi ravintolayrittäjän täytyy siis 
valita joko työpaikka-alueen lounastarjoilun tai asuinalueen illallistarjoilun väliltä, ja 
käytännön taloudelliset lainalaisuudet johtavat helposti tilanteeseen jossa ravintolan 
pyörittäminen ei yksinkertaisesti ole kannattavaa kummallakaan alueella.

Paremman palvelutarjonnan lisäksi sekoittunut kaupunkirakenne mahdollistaa myös 
tehokkaamman infrastruktuurin käytön. Infra on käytössä ympäri vuorokauden tasai-
sesti, eivätkä mitoittavat huippukuormat ole yhtä paljon peruskuormitusta suurempia. 
Aamu- ja iltapäiväruuhkat jäävät sekoitetussa kaupungissa pienemmiksi liikenteen 
suuntautuessa tasaisemmin eri suunnille. Sekoittuneessa kaupungissa myös jalankulun 
ja pyöräilyn matkatapaosuudet ovat eriytynyttä kaupunkia korkeammat, mikä osaltaan 
vähentää henkilöautoilua ja siten ruuhkia.

Uusien asuinalueiden suunnittelussa onkin edellä mainituista syistä pyritty sekoit-
tamaan toimintoja kaavoittamalla toimistoja ja myymälätilaa asuinalueiden yhteyteen. 
Käytännön toteutus on kuitenkin usein ollut suunnitelmia karumpi: toimistotilasta on 
ainakin Helsingin seudulla niin paljon ylitarjontaa, että työpaikat ovat jääneet raken-
tamatta, ja toiminnoiltaan yksipuolisessa rakenteessa myös palvelut ovat jääneet 
tulematta liian ohuen asiakaspohjan vuoksi. 

Viimeaikaisista esimerkeistä surullisimpia on Espoon Suurpellon uusi asuinalue, jonne 
on kaavoitettu yli 150 000 neliötä toimistotilaa, joista ei ole toteutunut neliötäkään.30 
Työpaikkojen puute on vaikuttanut myös Suurpellon palvelutarjontaan, ja esimer-
kiksi elintarvikekauppa oli pitkään väliaikaisiin tiloihin rakennetun Siwan varassa.31 
Suurpellossa toimistojen jääminen rakentamatta vaikutti myös alueen ympäristöön; 
kaavoituksessa Kehä II:n meluntorjunta oli laskettu melumuuriksi rakennettavien 

30 Espoo, Suurpellon asemakaavat, rakennusvalvonta
31HS 30.12.2013, Suurpelto sai vihdoin ensimmäisen kauppansa: Suomenlinnan väliaikainen Siwa 
uitettiin apuun, goo.gl/gCuamY
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toimistotalojen varaan, mutta kun taloja ei ole, jouduttiin meluntorjunta lopulta ratkai-
semaan perinteisellä melumuurilla.

Keilaniemen kohdalla vastaavaa ongelmaa työpaikkojen puutteesta ei pääse syntymään, 
sillä Keilaniemessä on jo lähtötilanteessa noin 10 000 työpaikkaa. 

Panu Söderström käyttää Suomen ympäristökeskukselle tekemässään tutkimusrapor-
tissaan kymmenkohtaista kriteeristöä kaupunkiympäristön monipuolisuuden ja laadun 
arviointiin. Söderströmin käyttämät kriteerit ovat seuraavat: 

1. Pohjakerroksen aktiivisuus

2. Asuminen ja sosiaalinen valvonta

3. Sekoittunut rakenne

4. Visuaalinen monimuotoisuus ja kaupunkikulttuuri

5. Toiminnalliset solmukohdat ja kohtaamispaikat

6. Tilan mitoitus ja korttelirakenne

7. Jalankulun asema katutilassa

8. Jalankulkualueiden fyysinen laatu ja varustelu

9. Viherympäristö ja hulevesien hallinta

10. Esteettömyys ja pyöräily

Söderströmin menetelmällä kaupunkiympäristöä arvioidaan pisteyttämällä kriteerien 
toteutuminen asteikolla 0-3 ja laskemalla osa-alueiden pisteiden summa.32 Söderströmin 
kriteeristöä voi käyttää myös kaupunkisuunnittelun apuna eräänlaisena tarkistuslistana.

32 Panu Söderström, Elävät kaupunkikeskukset - Kaupunkiympäristön monipuolisuus ja laatu ver-
kostokaupungin keskuksissa. 2012
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3.4 Asuminen veden äärellä

Merinäköalat ovat erittäin haluttuja. Vaikka merinäköalaa ei erikseen tilastoida asuntojen 
myyntitietojen yhteydessä, Helsingissä merinäköalan vaikutuksen asuntojen markkina-
hintaan arvioidaan olevan jopa 1000 €/m².33 Merinäköalan on myös havaittu korreloivan 
paremman mielenterveyden kanssa.34

Vesistöjen välittömään läheisyyteen rakentamisella on myös haasteensa. Avoimet 
vesialueet lisäävät alueen tuulisuutta, ja kosteus ja merialueilla suola aiheuttavat omat 
haasteensa rakenteiden ja julkisivumateriaalien kestävyydelle. 

Vesistön läheisyyttä voidaan käyttää hyödyksi energiansäästössä: vedestä voidaan 
pumpata lämpöä talvella, ja kesällä sitä voidaan vastaavasti käyttää rakennusten 
viilentämiseen.

Ilmastonmuutoksesta johtuva merenpinnan nousu jäätiköiden sulamisen ja valtamerien 
lämpölaajenemisen seurauksena on otettava huomioon rannoille rakennettaessa. 
Helsingin vuonna 2008 laaditun tulvastrategian pohjana käytettyjen ennusteiden 
mukaan kerran 200 vuodessa saavutettava tulvahuippu nousee 2,3 metriä nykyisen 
merenpinnan yläpuolelle. Kun tähän lisätään rakennuspaikkakohtainen aaltoiluvara, 
on uudistuotannossa viime aikoina yleensä käytetty rakentamiselle +3 metrin alinta 
korkeusasemaa.35 

3.5 Automaatio ja tekoäly

Automaation lisääntyminen ja tekoälyn käytön yleistyminen tulevat muuttamaan 
talousjärjestelmää merkittävästi.36 

Monet nykyiset ammatit lakkaavat olemasta, ja nekin jotka säilyvät tulevat muuttumaan. 
Jo nyt on nähtävissä kehitystä lyhytaikaisten työsuhteiden suuntaan pitkistä, pysyvistä 
työurista saman työnantajan palveluksessa, ja työurat jotka koostuvat yksittäisistä eri 

33 HS, 21.9.2014, Merimaisema voi löytyä alle 400 000 eurolla, goo.gl/5Fz4lG
34 Daniel Nutsford et al., 2016, Residential exposure to visible blue space (but not green space) 
associated with lower psychological distress in a capital city, Health & Place Volume 39, s. 70–78
35 Helsingin tulvastrategia, 2008
36  EVA raportti 2/2016, Robotit töihin



38

työnantajille tehtävistä määräaikaisista projekteista tulevat olemaan nykyistä yleisempiä. 
Yksinyrittäminen on jo nyt yleistynyt.

Automaatio ja digitalisaatio eivät jätä myöskään liikennejärjestelmää rauhaan. Itseajavat 
sähköautot ja sähköbussit ovat jo liikenteessä testikäytössä, ja niiden oletetaan olevan 
kelvollisia yleiseen liikennekäyttöön vuoteen 2030 mennessä. Automaattisesti liikkuvat 
autot yhdistettynä älykkääseen matkanjakoon voivat mullistaa koko liikennejärjestelmän, 
kun taksiin verrannolliset liikennevälineet muuttuvat hinnaltaan kilpailukykyisiksi.

Automaatio vaikuttaa myös infrastruktuurin vaatimuksiin. Liikenteen automatisoi-
tuminen vähentää kulkuneuvojen tilantarvetta niin liikkeessä kuin pysäköitynäkin, ja 
henkilöautoilun muuttuminen oman auton ajamisesta automaattisen liikennepalvelun 
käytöksi nostaa liikennevälineiden käyttöastetta. Mikäli liikkumispalveluiden kysyntä ei 
merkittävästi kasva tämän seurauksena, vähenee kulkuvälineiden tarve huomattavasti.

Myös pysäköintipaikkojen rakentaminen tiiviin kaupunkirakenteen lomaan on 
merkittävä asumisen lisäkustannus verrattuna väljään ympäristöön, jossa pysäköin-
tipaikan voi rakentaan maantasoon; kallioluolaan rakennettavan pysäköintilaitoksen 
kustannukset nousevat yli 50 000 euroon paikkaa kohti, kun maantasossa voidaan 
selvitä alle 5 000 eurolla.37 Automaattiset henkilöautot vähentävät pysäköinti-infra-
struktuurin kustannuksia usealla tavalla: automaattisia autoja ei palvelumuotoisessa 
liikenteessä tarvita yhtä useita, automaattiauto pystyy etsimään pysäköintipaikan 
laajemmalta alueelta tehostaen pysäköintipaikkojen käyttöastetta, ja automaattiautoja 
voidaan myös pysäköidä useampia samalle alalle. Saksalainen autonvalmistaja Audi 
väittää omaa automaattista pysäköintijärjestelmäänsä esitellessään pysäköinnin tilan-
säästön olevan jopa 62%, jo ennen kuin otetaan huomioon itse-ajavien autojen yhteis-
käytön potentiaalia autojen lukumäärän vähentämiseen.38 

37 Pysäköinnin periaatteet, toimenpideohjelma ja laskentaohje, Espoo, 14.11.2014
38 Audi Urban Future Initiative, goo.gl/F1QolI
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Pysäköinnin tilantarpeen optimointi. Kuva: Audi Urban Future Initiative
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3.6 Liikennemelu

Liikennemelu on yksi suurimpia terveydellisiä haasteita kaupungeissa. Melulle altistu-
minen aiheuttaa monenlaisia fysiologisia ja psykologisia oireita, mukaan lukien stressin 
lisääntymistä ja unen laadun heikentymistä.39 Keilaniemessä merikttävimmät liikenne-
melun lähteet ovat Länsiväylä ja Kehä 1.

Kehä 1:n kansirakenteen suunnitelmissa on arvioitu melun muutosta kannen rakenta-
misen yhteydessä. Ranta-alueilla olevat toimistotalot suojaavat Kehä 1:n liikenneme-
lulta, ja määräävä melunlähde on Länsiväylä. Näin ollen kannen vaikutus ranta-alueiden 
meluisuuteen ei ole merkittävä.

Länsiväylän melualue (LAeq päivällä >55 dB) ulottuu Keilaniemessä noin 600 metrin 
päähän moottoritiestä, eli suurinpiirtein Fortumin tornin tasalle.40 Keilaniemen täyden-
nysrakentamisen yhteydessä Länsiväylän liikennemelun torjuntaan on kiinnitettävä 
erityistä huomiota.

Myös Ilman tarkempaa simulointia länsiväylän liikennemelun torjunnasta voidaan tehdä 
joitain oletuksia. Ensinnäkin raskaan liikenteen määrä tulee vähentymään Länsiväylällä 
bussiliikenteen korvaantuessa metrolla. Toinen lähes vääjäämättä tapahtuva muutos 
on sähköautojen käytön yleistyminen, mikä vähentää liikenteen moottorimelua. 
Moottoritienopeuksilla rengasmelu on kuitenkin määräävä, eikä moottorimelun piene-
neminen ole kovinkaan merkittävä muutos.

Sen sijaan mahdollisen Länsibulevardin jatkaminen Helsingistä Keilaniemeen saakka 
vähentäisi liikennemelun lähes olemattomaksi ajonopeuksien hidastumisen ja tien 
reunoille rakennettavien rakennusten estevaikutuksen vuoksi.

Muita melun vaimentamisen keinoja ovat Länsiväylän päällystäminen ns. hiljaisella asfal-
tilla. Viimeisenä vaihtoehtona on meluaidan tai -muurin rakentaminen Länsiväylälle. 
Melumuurin sovittaminen kaupunkikuvallisiin tavoitteisiin saattaisi kuitenkin olla 
haastavaa.

Kaikkein eteläisimmille rakennusosalla tulee lisäksi tehdä rakenteellisia toimia melun 
torjumiseksi.

39 Liikennemelun huomioon ottaminen kaavoituksessa, Ympäristöministeriö, 2001
40 Pääkaupunkiseudun liikennemeluvyöhykkeet. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare 
-palvelusta 08.10.2016



41Liikennemeluvyöhykkeet; punaisella merkityt alkaen 55 dB
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4 Esimerkkikohteita
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Suunnittelun tueksi etsittiin vastaavista sijainneista rakennuskohteita sekä kotimaasta 
että maailmalta. Tässä esitellään Kööpenhaminan Sluseholmen, sekä Helsingin seudun 
kohteista Koivusaaren osayleiskaava ja Lauttasaareen rakennettu Arkkitehtitoimisto 
NRT:n asuintalokohde, Merenkulkijanranta.

4.1 Sluseholmen, Kööpenhamina

Kööpenhaminan Sluseholmen on rakennettu vuonna 2008. Sluseholmen koostuu 
kahdeksasta kanaalein erotetusta asuintalosaaresta, jotka on rakennettu umpikort-
teleiksi. Arkkitehtonisesti Sluseholmenin erikoisuus on individualistiset julkisivut: 
Arkitema Arkkitehdit ja Sjoerd Soeters suunnittelivat alueen asuintalojen rungon ja 
perusratkaisut, mutta yksittäisten rakennusten julkisivujen suunnittelu annettiin usealle 
eri arkkitehtitoimistolle. Lopputuloksena on monipuolinen ja eloisa kaupunkikuva. 

Sluseholmeniin on rakennettu 135 000 kerrosneliömetriä uudisrakennuksia, joista 85 
000 on asuntoja ja 50 000 toimitiloja. 

Sluseholmenissa asuintalojen ja veden välillä on välitön yhteys: olohuoneen lattia on 
vain puolisentoista metriä merenpinnan yläpuolella, ja jokaiseen kanavanvarsiasuntoon 
kuuluu oma pieni laituri ja venepaikka.41 Suomessa alimman asuinkerroksen korko on 
tyypillisesti +3 metriä, merenpinnan nousun ja tulvahuippujen varalta.    

 4.2 Koivusaari

Koivusaaren osayleiskaavan valmistelua varten järjestettiin yleinen kansainvälinen arkki-
tehtuurikilpailu vuonna 2008. Alkuvuodesta 2009 kilpailun voittajaksi valittiin arkki-
tehtuuritoimisto Sopanen-Svärdin kilpailuehdotus “Kuunari”. Osayleiskaavatyö jatkui 
vuosina 2009-2013 viitesuunnitelmien teolla yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston 
ja kilpailun voittajien kanssa. 

41Sluseholmen / Arkitema Architects + Sjoerd Soeters, Archdaily 2013, goo.gl/cwXN5I
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Koivusaaren suunnitelma perustuu vapaamuotoisiin, uusille täyttömaaniemielle raken-
nettaviin suljettuihin kortteleihin sekä Länsiväylän päälle rakennettavaa siltaraken-
teeseen. Suljetuilla kortteleilla pyritään suojaamaan piha-alueita merituulelta.

Koivusaareen esitettyä suurimittakaavaista rakentamista perustellaan kaupungin 
kasvulla ja tiivistymisellä, sekä Länsimetron myötä tulevilla erinomaisilla liikenneyhte-
yksillä. Koivusaari sijaitsee vain noin viiden kilometrin päässä Helsingin ydinkeskustasta, 
ja toisaalta myös lähellä Keilaniemen työpaikka-aluetta ja Otaniemen kampusaluetta.

Osaykeiskaavaehdotuksessa Koivusaareen tulee n. 5150 asukasta ja n. 3700-4500 
työpaikkaa. Kerrosalaa osayleiskaavaehdotuksessa esitettään yhteenä 311 900 m², 
josta 205 100 m² asumista ja 106 800 m² työpaikkoja. Uutta täyttömaata Koivusaareen 
esitetään 19 hehtaarin verran.

Kokonaisuudessaan Koivusaareen rakennettaisiin osayleiskaavan ehdotuksen mukaan 
3200 autopaikkaa, joista työntekijöille 1000, asukkaille ja heidän vierailleen 1900, ja 
liiketiloille ja muille toiminnoille noin 300. Koivusaaren osayleiskaavassa yleisistä lasken-
taohjeista poikkeavaa paikkojen vähäisyyttä on perusteltu metroaseman läheisyydestä 
johtuvilla hyvillä joukkoliikenneyhteyksillä.

Helsingin kaupunki hyväksyi osayleiskaavan tammikuussa 2015.42

42Koivusaaren osayleiskaava, selostus

Koivusaaren osayleiskaavan havainnekuva, KSV
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4.3 Merenkulkijanranta, Lauttasaari

Jyrki Tasan (Arkkitehtitoimisto NRT) suunnittelemat ja YIT:n rakennuttamat asuintalot 
Lauttasaaressa ulottuvat pilarien varassa osittain meren päälle. 21 000 m² laajuinen 
kokonaisuus koostuu neljästä merelle kurottavasta “sormesta” ja niitä yhdistävästä 
rannan suuntaisesta osasta.

Rakennusten korkeus vaihtelee portaittain mantereen puolen kahdeksasta kerroksesta 
meren yläpuolella pilareiden varassa olevaan kaksikerroksiseen osaan. Arkkitehti perus-
telee rakennusten mataluutta ja osin siitä johtuva meren päälle ulottuvaa rakentamisen 
laajuutta Arkkitehti-lehden (4/2012) artikkelissa olevien naapuritalojen asukkaiden 
merinäköalojen säilyttämisellä.

Ranta-alueet ovat Helsingissä olleet perinteisesti julkisia. Merenkulkijanrannassa tämä 
julkisen tilan tarve on yhdistetty aivan rantaan ja jopa meren päälle rakentamiseen 
nostamalla talot rannassa kulkevan virkistysreitin yli. Piha-alueiden maisema-arkkiteh-
tuuriin on panostettu rannan julkisen reitin ja asukaspihojen yksityisen tilan yhdistämi-
seksi luontevalla tavalla.43

43Merenkulkijanranta, Arkkitehti 4/2012

Merenkulkijanranta, leikkaus. Kuva Arkkitehtitoimisto NRT Oy
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Merenkulkijanranta, valokuva Antti Luutonen
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5 Analyysi ja peruskonsepti
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Keilaniemi on saavutettavuudeltaan yksi pääkaupunkiseudun parhaista paikoista. 
Länsimetron valmistuminen vuoden 2017 aikana parantaa liikenneyhteyksiä entisestään, 
ja suunnitelmissa on mysö Keilaniemen kytkeminen osaksi pääkapunkiseudulle raken-
nettavaa pikaraitiotieverkkoa Raide-Jokerilla sekä Tiederatikalla. Joukkoliikenteen 
lisäksi Keilaniemi on polkupyörämatkan päässä Helsingin keskustasta sekä Tapiolan 
liikekeskuksesta. Myös saavutettavuus henkilöautolla on Kehä I:n ja Länsiväylän ansiosta 
huippuluokkaa.  

Elävään kaupunkiympäristöön tarvitaan monipuolinen kaupunkirakenne jossa on 
sekaisin sekä työpaikkoja että asuntoja. Uusien asuinalueiden ongelma tässä suhteessa 
on ollut tyypillisesti työpaikkojen saaminen alueelle; vaikka toimistoja on kaavoitettu, 
on toimistotilasta niin paljon tarjontaa että kaavoitetut toimistot ovat jääneet rakenta-
matta. Tämä on johtanut toivottua heikompaan palvelutarjontaan. 

Keilaniemessä tätä ongelmaa ei ole, sillä alueella on jo valmiiksi 10 000 työpaikkaa. 

Keilaniemeen on jo rakennettu infrastruktuuri 10 000 ihmistä varten, mutta se on 
käytössä vain virka-aikaan. Asuntorakentaminen mahdollistaisi olemassaolevan infran 
tehokkaamman käytön, mistä seuraisi myös selvää säästöä. Esimerkiksi olemassa 
olevien pysäköintilaitosten vuorottaiskäytöllä Keilaniemeen rakennettaville asuinta-
loille ei tarvitsisi rakentaa yhtä suurta määrää kalliita pysäköintipaikkoja.

Kaupunki kasvaa, ja kaikki tiivistämismahdollisuudet on järkevä käyttää ennen kaupungin 
laajentamista ulospäin. Tämän lisäksi Keilaniemessä lähes kaikkiin uusiin asuntoihin saa 
merinäköalan.

5.1 Konseptiluonnoksia ja konseptin valinta

Suunnittelun alussa tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja Keilaniemen ranta-alueiden 
korttelirakenteeksi. Tarkasteltaviksi vaihtoehdoiksi valikoitui esimerkkikohteita 
mukaillen Sluseholmenin mallin mukainen umpikortteliratkaisu, Lauttasaaren 
Merenkulkijanrannan kaltainen sormimalli. Kolmanneksi tarkasteltavaksi vaihtoehdoksi 
valittiin korkeisiin pistetaloihin perustuva malli. 
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Jokaisesta vaihtoehdosta tehtiin noin 200 000 kerrosneliömetrin laajuinen massoitte-
luluonnos, joiden pohjalta vaihtoehtojen vahvuuksia ja heikkouksia arvioitiin.
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Ve1, “Umpikorttelit”

Vaihtoehdossa 1 rakennusala on jaettu kahdeksaksi umpikortteliksi, joista kaksi on 
pohjoisella osa-alueella Kalanokan kyljessä, kaksi keskellä ja neljä etelässä. Kortteleissa 
rakennusten kerrosluvut vaihtelevat pääosin viiden ja kahdeksan välillä, jonka lisäksi 
kortteleiden kulmissa on myös korkeampia rakennuksia, aina neljääntoista kerrokseen 
asti.
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Ve2, “Kampaviineri”

Vaihtoehdossa 2 rakennukset on massoiteltu kampamaisesti rannan suuntaiseen 
selkään ja siitä veden päälle kurottaviin siipiosiin. Rakennusten korkeus vaihtelee veden 
päälle rakennettavien osien muutamasta kerroksesta korkeisiin torniosiin. Rannan 
suuntaisesti kulkeva Rantaraitti katkaisee siipirakennukset kahtia, tuoden julkisen 
kulkureitin korttelipihoille.
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Ve3, “Pistetalot”

Vaihtoehdossa 3 rakennusoikeus on jaettu suureen joukkoon pistetaloja, joiden korkeus 
vaihtelee rannan tuntumassa olevista matalammista rakennuksista korkeisiin torneihin. 
Pistetalot on sijoitettu toisiinsa nähden lomittain siten, että talojen välistä syntyy pitkiä 
näkymiä eikä vastapäisen talon seinä ole suoraan ikkunan edessä.



58 VE
1 ”

U
m

pi
ko

rt
te

lit
”

VE
2 

”K
am

pa
vi

in
er

i”
VE

3 
”P

ist
et

al
ot

”

+ 
su

oj
ai

sa
t s

isä
pi

ha
t

+ 
vä

hä
in

en
 m

er
itä

yt
tö

+ 
tii

vi
s

+ 
m

el
us

uo
ja

us
+ 

m
at

al
im

m
at

 ra
ke

nn
uk

se
t

+ 
m

ie
le

nk
iin

to
in

en
 ja

 m
on

ip
uo

lin
en

 ka
tu

til
a

+ 
er

in
om

ai
se

t n
äk

ym
ät

 k
ai

ki
st

a 
as

un
no

ist
a

+ 
ko

ht
uu

llin
en

 s
uo

ja
 v

al
lit

se
vi

a 
ko

illi
st

uu
lia

 
va

st
aa

n
+ 

av
oi

m
et

, a
va

ra
t p

ih
a-

al
ue

et
+ 

pa
ra

s 
so

pi
vu

us
 y

m
pä

rö
iv

än
 k

au
pu

nk
ira

-
ke

nt
ee

n 
to

po
lo

gi
aa

n

+ 
vä

hä
isi

n 
m

er
itä

yt
tö

+ 
ko

ht
uu

llis
en

 h
yv

ät
 n

äk
ym

ät
+ 

pa
ra

s 
so

pi
vu

us
 

ra
ke

nn
us

te
ol

lis
uu

de
n 

pr
os

es
se

ih
in

– 
he

ik
ot

 n
äk

ym
ät

 p
ih

oi
lta

, 
m

er
im

ai
se

m
a 

m
en

et
et

ää
n

– 
ym

pä
rö

iv
äl

le
 ka

up
un

gi
lle

 vi
er

as
 to

po
lo

gi
a

– 
su

ur
in

 m
er

itä
yt

ön
 m

ää
rä

– 
um

pi
ko

rt
te

lia
 k

or
ke

am
m

at
 r

ak
en

nu
ks

et
 

va
rjo

st
av

at
 p

ih
oj

a
– 

ei
 

yh
tä

 
hy

vä
 

su
oj

a 
lä

ns
iv

äy
lä

n 
m

el
ua

 
va

st
aa

n
– 

um
pi

na
in

en
 k

at
ut

ila
 u

ud
isr

ak
en

nu
st

en
 ja

 
ol

ev
ie

n 
to

im
ist

ot
al

oj
en

 v
äl

iss
ä

– 
he

ik
oi

n 
su

oj
a 

tu
ul

ta
 ja

 m
el

ua
 v

as
ta

an
– 

ko
rk

ei
m

m
at

 ra
ke

nn
uk

se
t

– 
ha

ja
na

ise
t, 

ha
hm

ot
to

m
at

 p
ih

a-
al

ue
et

– 
ko

rk
ea

t r
ak

en
nu

ks
et

 v
ar

jo
st

av
at

 p
ih

aa
– 

he
ik

ko
 

or
ie

nt
oi

tu
vu

us
, 

ha
ja

na
in

en
 

ka
tu

til
a

Va
ih

to
eh

to
je

n 
ve

rt
ai

lu



59

5.2 Yhteenveto ja valinta

Vaihtoehtojen arvioidut vahvuudet ja heikkoudet on esitetty oheisessa taulukossa.

Vaihtoehtojen tarkastelun jälkeen jatkokehitykseen valittiin yhdistelmä vaihtoehtoja 1 ja 
2: vaihtoehdosta 1 valittiin selkeästi rajautuva kaupunkimainen katurakenne jossa myös 
korttelirivin takaa avautuu merinäkymiä pihakatuja pitkin, kun taas vaihtoehdosta 2 
mukaan tuli meren suuntaan avautuvat korttelipihat, meren päälle rakennettavat laitu-
ritalot sekä kortteleiden läpi kulkeva, suoralinjainen rantaraitti.
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6 Suunnitelma
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Tunnusluvut
Suunnittelualueen laajuus:     81,3 hehtaaria

vesialueita lähtötilanteessa     27,9 hehtaaria
uutta täyttöä       12,7 hehtaaria
puistoa        8,3 hehtaaria

Rakennusoikeus yhteensä     438 900 k-m²
Keilaniemen rantakortteleissa     197 000 k-m²
  korttelitalo      5 500 k-m²
  asumista      165 800 k-m²
  maantasokerroksen muuntojoustavaa tilaa  25 700 k-m²

Otarannan rantakortteleissa     36 200 k-m²
   asumista      31 100 k-m²
  maantasokerroksen muuntojoustavaa tilaa  5 100 k-m²

Miestentien kortteleissa     168 500 k-m²
   Aalto Village      37 700 k-m²
    asumista     31 300 k-m²
   muuntojoustavaa tilaa    6 400 km²

  Opetustiloja      18 000 k-m²
  Toimistotilaa      46 700 k-m²
  muita asuinrakennuksia    66 100 k-m²

Keskustakorttelissa      28 800 k-m²
  hotelli       9 000 k-m²
  myymälätilaa      7 900 k-m²
  toimistotilaa      11 900 k-m²

Väestönsuojia       8 400 k-m²

Asumista yhteensä      294 300 k-m²

asukasluku asumisväljyydellä 45 m²/as   6 540
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6.1 Suunnittelualue

Suunitelman keskiössä on Keilaniemen ja Keilalahden ranta-alueet, ja Keilaniementie. 
Tämä lisäksi suunnitelmassa on tutkittu Keilaniemen liittymistä ympäröiviin alueisiin: 
Suunnittelualue rajautuu luontevasti etelässä Länsiväylään, idässä mereen ja lännessä 
Itärannan asuintaloihin. Pohjoisessa yhteydet Otaniemen suuntaan perustelevat 
Miestentien ympäristön ottamista mukaan suunnittelualueeseen.

Suunnittelualueen kokonaisala on 81,3 hehtaaria, josta 37% on nykytilanteessa 
merialuetta. Suunnitelmassa esitetään yhteensä 12,7 hehtaarin laajuista uuden 
täyttömaan tekemistä.

6.2 Rakentamisen määrä

Suunnitelmassa on esitetty 438 900 k-m² uutta rakennusoikeutta nykyisen raken-
nuskannan ja lähtötietoina käytettyjen suunnitelmien lisäksi. Rakentaminen jakautuu 
Keilalahden ja Otarannan rantakortteleihin, keskustakortteliin ja Miestentien 
kortteleihin.

Rakentamisesta 294 300 k-m² on asumista, mikä tarkoittaa 45 m²/as asumisväljyydellä 
6540 uutta asukasta.

Rakennusten korkeus vaihtelee alueittain. Keilaniemen alueella pääasiallisena massoitte-
luperiaatteena on korkeuden asteittaiden madaltuminen rantaa kohden: korkeimmalle 
nousee Keilaniementien länsi- ja pohjoispuolelle rakennettavat tornitalot, keskikorkeaa 
rakentamista edustaa nykyinen toimistotalojen rivi Microsoftin (entinen Nokia) kontto-
rilta Koneen, Keilasataman ja Fortumin tornien kautta uudelle Keilaniemi Towerille. 
Uudet rantakorttelit nousevat muutamia kulmatorneja lukuunottamatta kahdeksan 
kerroksen korkeuteen, ja madaltuvat rantaa kohden, päättyen neljän kerroksen 
korkuisiin, veden ylle kurottaviin laituritaloihin.

Miestentien ympäristössä rakentamisen korkeus mukautuu Otaniemen olevaan raken-
nuskantaan, lukuunottamatta MIestentien porteiksi rakennettavia torneja kadun 
molemmissa päissä.
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6.2.1 Väestönsuojat

Väestönsuojan määrä on 2% kerrosalasta, eli tässä tapauksessa yhteensä 8 400 m². 
Väestönsuojat toteutetaan kortteleittain S2 luokan teräsbetonisuojina, kukin pinta-
alaltaan 700 m². 

Väestönsuojien rakentaminen keskitetysti korttelien sisäpihoille mahdollistaa asuinra-
kennusten pohjakerrosten käyttämisen täysimääräisesti kadulle avautuvien tilojen sijoit-
tamiseen, mikä parantaa katuympäristön kaupunkikuvallista ilmettä ja toiminnallisuutta. 

Keskitetyt väestönsuojat toimivat normaalioloissa irtaimisto- ja liikuntavälinevarastoina. 
Suuremmiksi kokonaisuuksiksi koottuina varastotilat mahdollistavat joustavamman 
muuntelun tarpeen vaihtelun mukaan, ja esimerkiksi pyörien varastoinnille paremmat 
ja käyttökelpoisemmat aputilat huoltoa varten. Irtaimistovarastojen keskittäminen 
suureksi varastoksi mahdollistaa vaastotilan määrän jouston tarpeen mukaan; suuresta 
varastosta on mahdollista vuokrata tai jättää vuokraamatta juuri omiin tarpeisiin 
sopivan kokoinen varastotila.

Väestönsuojien katoille rakennetaan kortteleiden toiseen kerrokseen yhdistyvät 
piha-alueet, jotka katutason yläpuolelle kohoamalla muodostavat luontevasti kortteli-
pihojen suojaisimman, yksityisimmän vyöhykkeen.

6.2.2 Pysäköinti

Pysäköintipaikkojen määrää ei ole suunnitelmassa esitetty tarkasti, koska pysäköin-
tipaikkojen tarvetta ei voi riittävällä tarkkuudella arvioida lähtötietojen perusteella. 
Jatkosuunnittelussa uusien pysäköintipaikkojen tarvetta tulee arvioida tarkemmin 
ottamalla huomioon vuorottaispysäköinnin mahdollisuudet alueen toimistotalojen 
olemassaolevissa pysäköintilaitoksissa, joukkoliikenneyhteyksien paranemisen vaiku-
tukset henkilöautojen matkatapaosuuteen alueella sekä teknologian kehityksen aiheut-
tamat muutokset pysäköintipaikkojen tarpeeseen ja mitoitukseen.

Suunnitelmassa on esitetty rakennettavaksi Keilaniemen rantakortteleiden pihaka-
tujen alle meritäyttöalueelle pysäköintilaitokset, joiden yhteenlaskettu maksimilaajuus 
on tämänhetkisten pysäköintilaitosten suunnitteluperiaatteiden mukaan laskettuna 
arviolta noin 1 800 pysäköintipaikkaa. Rantakortteleiden yhteenlaskettu esitetty raken-
nusoikeus 227 500 kerrosneliömetriä, mistä saadaan pysäköintipaikkojen määräksi 1 
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ap/126 k-m². Espoon pysäköintipaikkojen laskentaohjeen mukaan keskusta-alueella jossa 
etäisyys raideliikenteen asemalle tai aluekeskuksen ytimeen on alle 300 metriä asuinta-
lojen pysäköintipaikkojen vähimmäismäärä olisi 1 ap/130 k-m², ja keskustan välittömässä 
läheisyydessä eli alle 600 metrin päässä asemasta 1 ap/110 k-m². Tähän suhteutettuna 
pysäköintipaikkojen määrä olisi jotakuinkin riittävä myös ilman vuorottaispysäköintiä.

Miestentien ympäristössä olevien, vuorottaispysäköintiin sopivien pysäköintipaikkojen 
määrä on vähäisempi, mutta Miestentien alueella asuminen painottuu opiskelija-asun-
tohin, joiden osalta pysäköintipaikkojen tarve kampusalueen välittömässä läheisyy-
dessä erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärellä on vähäisempi.

6.3 Rakennustyypit

Kuten aikaisemmin luvussa 1 ja myöhemmin luvussa 2 esiteltiin, asumisessa on tapah-
tumassa merkittäviä muutoksia. Asuntokuntien koko muuttuu. Yhden hengen asunto-
kuntien suureen lukumäärään vastataan keskimääräistä pienemmillä asunnoilla. 
Otaniemen kampusalueen välitön läheisyys perustelee opiskelija-asuntojen sijoitta-
misen suunnittelualueelle. Niille on esitetty tontteja Miestentien pohjoispuolelta.

Keilaniemen ja Otaniemen kansainvälisten, väliaikaisesti maassa olevien työntekijöiden 
tarpeisiin on esitetty rakennettavaksi asuntohotelli Keilalahden rantakortteleihin. Myös 
tavanomaisemmille hotellitoiminnoille on esitetty tiloja Keilaniementieltä, metro-
aseman välittömään läheisyyteen rakennettavasta tornista.

Muuttuvan työnteon tarpeisiin tarvitaan uutta, pienimuotoisempaa toimitilaa. 
Lähtökohtaisesti kaikki pohjakerrokset on osoitettu liiketilaksi, joka esitetään rakennet-
tavaksi mahdollisimman muuntojoustavaksi siten, että samoissa tiloissa on mahdollista 
toimia sekä kaupallisia palveluita (myymälöitä ja ravintoloita) että toimisto- tai piente-
ollisuuden työpaikkoja. Erityisesti itsensä työllistävien yksinyrittäjien tarve jaetuille 
työhuonetiloille tulee ottaa huomioon rakennussuunnittelussa. Muuntojoustavuuden 
saavuttamiseksi katutason kerroskorkeudeksi on esitetty tavanomaisesta asuinraken-
tamisesta poikkeavaa 4,5 metrin kerroskorkeutta.
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6.4 Arkkitehtuuri

Alue suunnitellaan arkkitehtuuriltaan monipuoliseksi. Materiaalien tai värien suhteen 
ei ole muita rajoituksia kuin että niiden tulee olla tasoltaan laadukkaita ja ilmasto-olo-
suhteisiin sopivia. Arkkitehtuurin moni-ilmeisyys varmistetaan tonttijaolla ja tontinluo-
vutuksen toimintatavoilla. Kokonaisten korttelien sijaan tontit luovutetaan rakennet-
tavaksi yhden tai kahden porrashuoneen suuruisina kokonaisuuksia. Riittävän pieninä 
kokonaisuuksina tehtävä tontinluovutus mahdollistaa myös laajemman kilpailun raken-
nuttamisessa, kun rakennusaikaisen pääoman tarve ei nouse yhtä korkeaksi. Myös 
ryhmärakentamisen edellytyksiä edistetään suunnittelualueella.

Pihakaduilla kaikki katutason tilat tulee rakentaa muuntojoustaviksi siten, että niitä 
voidaan käyttää asuntona, toimistona, ravintolana tai liiketilana. Rantaraitin varteen 
varataan tilaa myös ravintoloiden terasseille.

6.4.1 Rantaraitti

Rantaraitista rakennetaan toiminnallinen kävelykatu. Rantaraitin varteen tehdään tiloja 
ravintoloille ja terasseille. Rantaraitti rakennetaan korkoon +3, jonka lisäksi laiturita-
lojen alle lähemmäs rantaa rakennetaan julkinen kulkutie korkoon +1,2, joka yhdistetään 
rantaraittiin suurilla portaikoilla.

6.4.2 Korttelipihat 

Rantaraitille avautuvat korttelipihat rakennetaan maisema-arkkitehtuuriltaan korkea-
tasoisiksi, luonteeltaan julkisiksi puistoiksi. Korttelipihat rakennetaan luonteeltaan 
vyöhykkeisiksi siten, että rantaraitin varrella luonne on eniten julkisen torin kaltainen, ja 
korttelin perällä, väestönsuojan päällä yksityisin.

Hulevesien hallintaan kiinnitetään huomiota viherrakentamisen yhteydessä.

6.4.3 Viherkatot

Alueella sijaitsevan korkean rakentamisen vuoksi rakennusten katot ovat tärkeitä 
laadukkaan arkkitehtonisen ilmeen kannalta, niin sanottuna viidentenä julkisivuna. 
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Tämän ja hulevesien hallinnan vuoksi kaikki rakennusten katot tulee tehdä viherkat-
toina.  Katoille saa myös rakentaa rakennusoikeuden lisäksi korkeintaan 40% katon 
laajuudesta olevan tilan katolle johtavaa porrashuonetta ja yhteistiloja (esimerkiksi 
sauna) varten. 

Ilmoitetun kerrosluvun lisäksi katolle ei saa rakentaa ainoastaan talotekniikkaa palve-
levia tiloja.

6.5 Meritäyttö

Noin puolet suunnitelmassa esitetystä rakennusoikeudesta, 233 000 k-m², on osoitettu 
Keilaniemen rantaan uudelle täyttömaalle, jota on yhteensä 12,7 hehtaaria (vertailun 
vuoksi Koivusaareen esitetään 19 hehtaarin täyttöä samaa suuruusluokkaa olevan kerro-
salan saavuttamiseksi). Keilaniemen erinomainen sijainti joukkoliikenteen runkolinjojen 
risteyksessä sekä alueen rakentamisen historiallinen tausta perustelevat meritäytön 
suuren määrän. Myös kaavataloudellisesti täyttömaan suuri määrä on perusteltua 
merinäköalan hintapreemion vuoksi. 

Keilaniemessä meritäyttö ei tuhoa arvokasta luonnonrantaa, sillä kaikki esitetty 
meritäyttö on nykyisten täyttömaiden laajentamista. Keilaniemessä meren täyttäminen 
ei myöskään heikennä nykyisten asukkaiden näkymiä, sillä ranta-alueilla ei ole nykyisiä 
asukkaita.

Meritäyttöä esitetään alueelle, jossa veden syvyys on alle 3 metriä.

Rakentamisen sopivalla ajoittamisella meritäyttöön vaadittavat maamassat voidaan 
saada lähistöltä. Merkittäviä louhintatöitä on odotettavissa niin Keilaranta Towerin 
rakentamisen kuin Kehä 1:lle rakennettavan Hagalundinkallion tunneloinnin yhteydessä. 
Lähistöltä saatava louhe pienentää sekä meritäytön että louhinnan kustannuksia, 
kun louheen kuljettamisen määrä vähenee. Osa rantakortteleiden rakentamisesta on 
suunniteltu Lauttasaaren merenkulkijanrannan esimerkin mukaisesti pilareiden päälle, 
mikä osaltaan vähentää meritäyttöön tarvittavien maamassojen määrää. Myös katujen 
alle rakennettavat pysäköintilaitokset vähentävät siirrettävien maamassojen tarvetta.

Meritäytön ympäristövaikutuksia ja merenpohjan perustamisolosuhteita tulee selvittää 
tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä. 
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6.6 Liikenne

Suunnittelualueen liikenne perustuu pääosin julkiseen liikenteeseen. Toisaalta sijainti 
Kehä 1:n ja Länsiväylän kyljessä mahdollistaa myös erinomaisen saavutettavuuden 
henkilöautolla, ja keskeinen sijainti kaupunkiseudulla tarjoaa edellytykset pyöräilyn 
korkealle matkatapaosuudelle.

Koko suunnittelualue on alle 700 metrin päässä Keilaniemen metroaseman sisään-
käynnistä. Lisäksi suunnittelualuetta palvelee kolme Raide-Jokerin pysäkkiä, sekä 
Tiederatikan pysäkki. 

Kaikki autopaikat on keskitetty oleviin pysäköintilaitoksiin toimistotalojen yhteyteen sekä 
meritäyttöalueille rakennettaviin uusiin maanalaisiin pysäköitilaitoksiin. Asuntokaduilla 
autoliikenne rajautuu huoltoajoon. 

Pyöräilyn runkoreitit kulkevat suunnittelualueelta länsiväylän liikennekäytävässä 
Helsingin ja lännen suuntaan, sekä Otsolahden pohjoispuolitse Tapiolaan ja pohjoiseen 
Otaniemen ja Lehtisaari-Kuusisaari akselin suuntaan.

6.6.1 Raideiikenteen runkolinjat

Suunnittelualue sijaitsee kolmen suunnitellun tai rakenteilla olevan raideliikenteen 
runkolinjan risteyskohdassa. Länsimetron lisäksi alueen kautta on linjattu sekä Raide-
Jokeri että Tiederatikka.

Ratayhteyksin valmistuksen jälkeen suunnittelualueelta on nopeat, suorat yhteydet 
sekä Metrolla koko seudun etelärannikon suuntaan, että pikaraitiovaunulla Raide-
Jokeria käyttäen Kehä 1:n varren alueille ja Tiederatikalla suoraan Meilahteen, Pasilaan, 
Arabiaan ja Viikkiin. Lisäksi raideyhteydet parantavat suunnittelualueen kytköstä 
valtakunnalliseen rautatieverkkoon, ja vaihdollinen yhteys lentokentälle nopeutuu ja 
helpottuu.

Suunnitelmassa Raide-Jokerin linjausta Keilaniemessä on muutettu Raide-Jokerin 
hankesuunnitelmaan verrattuna siten, että raitiotie kulkee Karhusaarentien reuna-
alueen sijaan Keilaniementietä pitkin. Raide-Jokerille on esitetty uusi pääteasema 
suunnittelualueen eteläreunalla nykyisen Microsoftin toimistorakennuksen ja uusien 
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rantakortteleiden väliin jäävällä alueella. Raide-Jokerin voi päätepysäkiltään jatkaa 
helposti tulevaisuudessa toteutettavalle Länsibulevardille.

Tiederatikan linjauksesta ei ole olemassa tarkkoja suunnitelmia, mutta esitetyissä 
luonnoksissa linjaus on ohjattu Otaniemen kampusalueen keskelle. Tässä diplomityössä 
Tiederatikan linjaus on esitetty ohjattavaksi Miestentielle ja siitä edelleen Tapiolantielle, 
jonka kautta se yhdistyy osaksi Espoon joukkoliikenteen runkolinjastoa Tapiolassa.

6.6.2 Polkupyöräily

Kaikkien uuusien asuinkortteleiden yhteyteen rakennetaan väljät yhteiset säilytystilat 
polkupyörille, joihin sijoitetaan myös pyörien huollon tarvitsemat tilat. Lisäksi ranta-
kortteleiden katualueille rakennetaan pyöräpysäköintipaikkoja.

Pyöräilyn runkoreittejeä vahvistetaan ja pyöräteiden laatuun ja reittien selkeään ja 
johdonmukaiseen viitoitukseen kiinnitetään erityistä huomiota.

6.6.3 Rantaraitti

 Koko Espoon rantaviivaa seuraava rantaraitti kulkee myös suunnittelualueen läpi. 
Suunnitelmassa mahdollistetaan vapaa kulku rantoja pitkin myös tulevaisuudessa, 
ja jopa laajennetaan käytössä olevaa rantaviivaa Innofactorin nykyisen toimitilojen 
alueelle.

Niiltä osin kun rantaraitti kulkee rakennettua täyttömaarantaa pitkin rantarakenta-
misen laatuun kiinnitetään erityistä huomiota

Rantaraitti merkitään selvästi muusta katuverkosta, ja sen yhtenäistä luonnetta 
alueen läpi korostetaan yhtenäisellä pinnoitteella ja omaleimaisella katukaulustuksella. 
Rantaraitin valaistukseen kiinnitetään huomiota.

6.6.4 Henkilöautoliikenne

Henkilöautoliikenteen pääväylät ovat Keilaniementie, Miestentie, Otaniementie ja 
Keilaniementieltä Tapiolantielle rakennettava uusi tieyhteys. 
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Tärkein tieverkkoon tehtävä muutos on Karhusaarentien purkaminen uuden puiston 
alta. Lehtisaaren suunnasta Kehä 1:lle suuntaava liikenne ohjataan Miestentielle, ja 
uuden liittymän kautta Kehä 1:lle suunnittelualueen luoteisnurkalla. Keilaniemen henki-
löautoliikenne Kehä 1:lle ohjataan uuden Keilaniementieltä Miestentielle rakennettavan 
tieyhteyden varteen rakennettavien ramppien kautta. 

Rantakortteleiden alueella henkilöautoliikenne ohjataan pääasiassa suoraan 
katukansien alapuolisiin pysäköintilaitoksiin, joista on suora kulku yläpuolisiin raken-
nuksiin. maanpäälliset katualueet määritellään pihakaduiksi ja rakennetaan ensisijaisesti 
jalankulkua silmälläpitäen. Katukansille osoitetaan tarvittava määrä lyhytaikaisia vieras- 
ja asiointipysäköintipaikkoja. 

6.7 Viheralueet ja virkistysmahdollisuudet

Vaikka alueelle esitetään merkittävästi lisärakentamista, myös viheralueita on tarjolla 
runsaasti ja monipuolisesti. Suunnittelualueen sisään jää sekä Kehä 1:n kansirakenteen 
päälle rakennetta uusi puisto, kuin myös Karhusaarentien alta vapautuvalle alueelle 
rakennettava puisto. Suunnitelmassa esitetään myös nykyisten Innofactorin toimiti-
lojen yhteydessä olevien Keilaniemen metsäisten ranta-alueiden avaamista yleiseen 
käyttöön ja rantaraitin linjaamista rantaa seuraten.

Välittömästi suunnittelualueen ulkopuolella, Länsiväylän toisella puolella on Karhusaaren 
viheralueet. Mäntyjen suojaama hiekkaranta avomerelle asti ulottuvine näkymineen on 
lyhyen kävelymatkan päässä suunnitelluista asuinalueista.

Lännessä suunnittelualueen yhteydet Otsolahden suuntaan paranevat Kehä 1:n katta-
misen myötä. Myös Laajalahden luonnonsuojelualue ja siihen kuuluvat linturuovikot 
ovat helposti saavutettavissa alueelta.

Myös meri tarjoaa laajat liikunta- ja virkistysmahdollisuudet. Keilaniemen ja Kalanokan 
pienvenesatamia laajennetaan, ja olevan melontakeskuksen lisäksi alueelle rakennetaan 
myös muita vesiurheilulajeja tukevia tiloja. Talvella myös meren jään käyttö virkistys-
alueena on mahdollista.
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6.8 Julkiset ja kaupalliset palvelut

Suunnitelmasas julkisia palveluita edustaa Keilarantaa rakennettava korttelitalo, johon 
on osoitettu tila päiväkodille ja peruskoulun alaluokille. Muut julkiset palvelut, kuten 
terveyskeskus, yläkoulut, lukiot ja kirjastot löytyvät Tapiolan ja Otaniemen puolelta, 
joiden suuntaan kulkuyhteydet paranevat suunnitelman toteutumisen myötä. 

Kaupallisia palveluita on esitetty rakennettavaksi lähtötilanteena olleiden Fortumin 
tornin ja metroaseman lisäksi rantakortteleiden kivijalkoihin, sekä Keilaniementien 
pohjoispäätyyn esitetylle palvelukorttelille. Palvelukortteliin metroaseman välittömään 
läheisyyteen on esitetty myös hotellitornin rakentamista palvelemaan Keilaniemen ja 
Otaniemen tarpeita.

Suunnittelualueella varaudutaan merkittävään määrään lounasravintoloita asuinraken-
nusten kiviljalkatiloissa. Alueen suuri työpaikkamäärä mahdollistaa laajan asiakaspohjan 
hyville ravintolapalveluille, jota uudet asukkaat vielä vahvistavat. 

Alueella jo tällä hetkellä sijaitsevat Keilalahden venesatama rakennetaan uudelle 
paikalle, ja sen yhteyteen varataan paikka satamaa palvelevalle palvelurakennukselle. 
Myös Kalanokan pienvenesatama siirtyy, ja myös sen yhteyteen esitetään rakennetta-
vaksi uutta palvelurakennusta.

6.9 Rakentamisen vaiheistaminen

Suunnitelma jakautuu vaiheistamista ajatellen luontevasti eri osiin. 

Rantakorttelit jakautuvat neljäksi toisistaan riippumattomaksi kokonaisuudeksi; 
Otarannan korttelialueeksi, Kalanokan korttelialueeksi, Keilarannan korttelikokonai-
suudeksi, ja Keilasataman ja Keilaterassin korttelikokonaisuudeksi. Rantakortteleista 
ensimmäisenä rakennettavaksi esitetään Keilarannan kokonaisuutta sen keskeisimmän 
sijainnin ja sen alueella sijaitsevan julkisten palveluiden korttelitalon vuoksi. Seuraavaksi 
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rakennetaan Keilasataman ja Keilaterassin kokonaisuudet, ja viimeiseksi Kalanokan 
kokonaisuus. 

Miestentien pohjoispuolelle jäävien korttelialueiden rakentaminen voidaan ajoittaa 
vapaastu Aalto-yliopiston kampusalueen tarpeiden mukaan, mutta se tulee ajankohtai-
sesti viimeistään Tiederatikkana tunnetun Lehtisaaren ja Kuusisaaren liikennekäytävää 
käyttävän pikaraitiotielinjan rakentamisen yhteydessä. 

Tiederatikan rakentamisen yhteydessä toteutetaan myös Karhusaarentien purkaminen 
ja ajoneuvoliikenteen ohjaaminen Miestentien kautta, sekä uuden puiston rakenta-
minen entisen tielinjauksen paikalle.

Esitetty suunnitelma jättää tilaa myös Helsingin yleiskaavaluonnoksessa esitetyn 
Länsibulevardin jatkamiselle Espoon puolelle. Raide-Jokerin linjan jatkaminen 
Keilaniemen eteläpäätyyn mahdollistaa sen liittämisen Länsibulevardiin. Länsibulevardi 
sitoisi Keilaniemen entistä kiinteämmin osaksi Helsingin kaupunkirakennetta, ja 
täydennysrakennettu Keilaniemi toimisi myös Länsibulevardin toiminnallisena alku- ja 
päätepisteenä.
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Keilaniemi on yksi Suomen tärkeimmistä työpaikka-alu-
eista. Keilaniemen merellinen siluetti tornitaloineen oli 
vuosituhannen vaihteen molemmin puolin ennennäke-
mättömän talouskasvun symboli, ja yhä edelleen Keila-
niemi säilyttää asemansa korkean teknologian ja innovaa-
tion kotipaikkana, ja on myös 10 000 ihmisen työpaikka. 
Aivan Keilaniemen naapurissa Aalto-yliopiston kasvava 
kampus vahvistaa alueen valtakunnallista merkitystä.

Keilaniemi ei kuitenkaan voi jatkaa pelkkänä työpaikka-
alueena. Kaupunki kasvaa väistämättä Keilaniemen yli, 
ja mikäli Helsingin juuri hyväksytyn uuden yleiskaavan 
tavoitteet toteutuvat, kurottaa Helsingin kantakaupun-
ki kaupunkirakennettaan kohti Keilaniemeä Länsibule-
vardin muodossa. Tähän haasteeseen Keilaniemen on 
vastattava, ja Keilaniemellä on myös siihen erinomaiset 
valmiudet.

Keilaniemessä on valmiiksi rakennettu infrastruktuuri 10 
000 ihmisen tarpeita varten — liikenneyhteydet ovat 
loistavat ja tulevat vain paranemaan, kunnallistekniikka 
on kunnossa ja jätehuolto järjestetty — mutta kuitenkin 
koko alue hiljenee täysin työpäivän päättyessä ja työn-
tekijöiden lähtiessä kotiinsa. Investoinnit jäävät odotta-
maan uutta aamua, ja rantakaduilla kulkee vain muutama 
ulkoilija. Tilanteen ei kuitenkaan tarvitse olla tämä; Keila-

niemeen voisi kymmenentuhannen työntekijän lisäksi si-
joittaa kymmenentuhatta asukasta. Toimistojen työnte-
kijöiden lähtiessä illalla kotiinsa, tilalle saapuvat asukkaat 
omilta työpaikoiltaan, ja rantakahvilassa lounasta syövä 
IT-insinööri vaihtuu illallista nauttivaan eläkeläiseen.

Valmiin infrastruktuurin lisäksi juuri työpaikat ovat se 
tekijä, joka tekee Keilaniemestä niin erinomaisen paikan 
asuinrakentamiselle. Hyvän kaupunkiympäristön luomi-
seen tarvitaan monipuolinen jakauma eri käyttötarkoi-
tuksia, mutta käytännössä toiminnoiltaan sekoittuneen 
kaupungin rakentaminen tyhjästä on osoittautunut vai-
keaksi. Toimistotilasta on pääkaupunkiseudulla valtava 
ylitarjonta, ja kun samaan aikaan yksittäisen toimisto-
työntekijän tilantarvetta pyritään vähentämään uusilla 
tilaratkaisuilla, kokonaan uudelle kaavoittamalla luodulle 
toimistotontille ei tahdo löytyä rakentajaa. Kaavoittajan 
hyvää tarkoittava ajatus työpaikoista asuntojen lähellä 
jää toteutumatta, ja pahimmillaan tyhjiksi jääneet toimis-
totontit heikentävät entisestään toiminnoiltaan yksipuo-
lisen kaupunginosan kaupunkikuvaa.

Keilaniemessä tätä ongelmaa ei ole; toiminnoista työ-
paikat ovat jo valmiina, ja kun tuleville asukkaille voidaan 
luvata metroaseman lisäksi myös merinäköala, voidaan 
olla melko varmoja siitä, että myöskään asunnot eivät 

jää rakentamatta. Hyvään alkuun ollaan jo pääsemässä 
Karhusaarentien tunnelin kylkeen rakennettavilla torni-
taloilla sekä nykyisen Fortumin toimistotornin muutta-
misessa asuinkäyttöön.

Diplomityössä esitetään suunnitelma lähes 440 000 
kerrosneliömetrin laajuisesta täydennysrakentamisesta 
Keilaniemen ja Otaniemen eteläosien alueelle jo hyväk-
syttyjen suunnitelmien lisäksi. Rakentamisella mahdol-
listetaan paitsi yli 6 500 uuden asukkaan muuttaminen 
Keilaniemeen, myös palveluiden tuottaminen uusille 
asukkaille sekä Keilaniemen aseman säilyminen seudul-
lisesti ja valtakunnallisesti merkittävänä työpaikka-aluee-
na.  

1970-luku1910-luku 2010-luku; nykytilanne Uusi urbaani Keilaniemi; 2030-luku 2050-luku; Länsibulevardi

Keilaniemen historia ja tulevaisuus, 1:15 000
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KEILANIEMI
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Rakeisuus- ja sijaintikaavio, 1:20 000

Näkymä Keilaniemeen Koivusaaresta
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Raitiotie

Raitiotiepysäkki

Tunnusluvut
Suunnittelualueen laajuus:     81,3 hehtaaria

vesialueita lähtötilanteessa     27,9 hehtaaria
uutta täyttöä       12,7 hehtaaria
puistoa        8,3 hehtaaria

Rakennusoikeus yhteensä     438 900 k-m²
Keilaniemen rantakortteleissa     197 000 k-m²
  korttelitalo      5 500 k-m²
  asumista      165 800 k-m²
  maantasokerroksen muuntojoustavaa tilaa  25 700 k-m²

Otarannan rantakortteleissa     36 200 k-m²
   asumista      31 100 k-m²
  maantasokerroksen muuntojoustavaa tilaa  5 100 k-m²

Miestentien kortteleissa     168 500 k-m²
   Aalto Village      37 700 k-m²
    asumista     31 300 k-m²
   muuntojoustavaa tilaa    6 400 km²

  Opetustiloja      18 000 k-m²
  Toimistotilaa      46 700 k-m²
  muita asuinrakennuksia    66 100 k-m²

Keskustakorttelissa      28 800 k-m²
  hotelli       9 000 k-m²
  myymälätilaa      7 900 k-m²
  toimistotilaa      11 900 k-m²

Väestönsuojia       8 400 k-m²

Asumista yhteensä      294 300 k-m²

asukasluku asumisväljyydellä 45 m²/as   6 540

Alueleikkaus 1:2 000

Näkymä suunnittelualueesta
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Jalankulku ja polkupyöräily Joukkoliikenne
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