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Alue 118000
SÄTERINKALLIONKULMA
Asemakaava ja asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavoituksessa suunnitellaan asuinkerrostaloja ja työ- ja liiketiloja ai-
emmin kaavoittamattomalle alueelle tulevan Raide-Jokerin pysäkin lähelle.
Suunnittelussa esitetään tarpeelliset liikennejärjestelyt ja tarkistetaan suun-
nittelualueeseen liittyvien lähialueiden mahdollinen kaavamuutostarve. Suun-
nittelussa kiinnitetään huomiota alueen sijaintiin Säterinmetsän asuntoalueen
ja Linnoitustien toimistorakennusten välissä sekä Turunväylän ja Kehä I:n
vaikutusalueella.

Kuva 1: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla.

Kuva 2: alustava suunnittelualueen rajaus ortoilmakuvapohjalla © Espoo kaupunki 2013.

Asianumero   2423/2016
3.10.2016
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LÄHTÖKOHDAT

Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Leppävaarassa Lep-
pävaaran kaupunkikeskuksen välittömässä läheisyy-
dessä Säterin alueella. Aluetta rajaavat länsipuolella
Säterinmetsän asuntoalue ja Leirikatu ja itäpuolella
Linnoitustie ja sen toimistotalot. Eteläosan lävistää
Linnoitustiehen yhdistyvä Impilahdentie. Pohjoisessa
alue rajoittuu Säterinkallion luonnontilaiseen metsä-
alueeseen. Etelässä alue rajoittuu Turunväylään ja
Kehä I:n liittymäalueeseen. Asemakaavan aluerajaus
tarkentuu suunnittelun edetessä.

Alueen nykytilanne
Alue on pääosin rakentamaton ja maisemakuvaltaan
metsäinen. Impilahdentiehen rajoittuvat kiinteistöt
ovat asuinkäytöstä poistuneita, vanhoja pihamaita.
Yksi kiinteistö on asuinkäytössä ja sillä sijaitsee 1950-
luvulla rakennettu pientalo. Luonnonarvoiltaan tavan-
omaisessa mänty- ja kuusivaltaisessa kangas- ja
kalliometsässä kulkee polkuja. Metsän läpi johtaa
Linnoitustien ja Leirikadun yhdistävä jalankulku- ja
pyörätieyhteys, joka jatkuu Linnoitustien yli edelleen
Turunväylän bussipysäkille. Kaukolämpöjohto kulkee
metsäreitin yhteydessä. Vesihuollon johtolinjat sijait-
sevat katujen reunoilla, eteläosalla kuitenkin kiinteis-
tön puolella metsäalueella. Alueelta ei ole todettu
luonnonsuojelun kannalta arvokkaita kohteita, eikä
tiedossa ole uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien
kasvupaikkoja. Alueella ei ole myöskään todettu ole-
van merkitystä eläinten kulkuyhteytenä.

Maanomistus
Pääosan suunnittelualueesta omistaa Helsingin kau-
punki. Etelä-ja koillisosalla on yksityistä maanomis-
tusta. Ympäröivät katu- ja virkistysalueet omistaa
pääosin Espoon kaupunki.

Kaavoitustilanne

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Suunnittelualuetta rajaavat itä- ja eteläpuolella
moottoriväylät. Kehä I:n ja Turunväylän liittymä on
osoitettu eritasoliittymänä.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (vahvistettu
YM 30.10.2014) Leppävaaran kaupunkikeskus on
osoitettu keskustatoimintojen alueena, jonka kautta
kulkee pääradan ja moottoriväylän lisäksi pääkau-
punkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli.
Yhteysväli jatkuu Turunväylän yli kohti Otaniemeä.
Poikittaisen yhteysvälimerkinnän ja Turunväylän
moottoriväylän liittymäkohtaan on osoitettu joukkolii-
kenteen vaihtopaikka ja merkitykseltään seudullinen
vähittäiskaupan suuryksikkö.
Ensimmäinen ja 3. vaihemaakuntakaava samoin kuin
valmistelussa oleva 4. vaihemaakuntakaava eivät
koske suunnittelualuetta.

Kuva 3: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (lähde: Uuden-
maanliiton karttapalvelu 1/2014 © Uudenmaan liitto ja Itä-
Uudenmaan liitto, © Maanmittauslaitos lupa nro 744/MYY/06).

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen
17.2.2010) alue on varattu Tiivis ja matala – asunto-
alueeksi (A2), jolle sijoitetaan ensisijaisesti tiivistä ja
matalaa asuntorakentamista. Alueen itäosan kautta
on osoitettu sijainniltaan ohjeellisena uusi raideyhte-
ys. Aluetta rajaavat itäpuolella työpaikka-alueet (TP)
ja moottoritie (Kehä I). Pohjoispuolelta alue rajoittuu
virkistysaluevarauksiin (V) ja virkistysyhteyteen. Län-
sipuolella on osoitettu nykyisellään säilyvänä alueena
Säterinmetsän asuntoalue (A). Alueen lounaispuolelle
Turunväylään rajoittuen on merkitty kapea vyöhyke
työpaikka-alueeksi kehitettävää aluetta.

Kuva 4: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (1/2014) © Es-
poon kaupunki.
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Pääosalla suunnittelualuetta ei ole asemakaavaa.
Pienellä osalla aluetta on voimassa 9.12.1996 hyväk-
sytty asemakaava (Säterinmetsä 51285–51294 sekä
katu-, liikenne- ja virkistysalueet). Suunnittelualueen
länsi-, pohjois- ja itäpuoliset alueet on asemakaavoi-
tettu. Raide-Jokerin mahdollistava asemakaava- ja -
muutosehdotus (Säterinkallio II, aluenro 11600) on
ollut nähtävillä syksyllä 2016.

Alue rajautuu pohjoisessa Säterinkallion lähivirkistys-
alueeseen (VL). Sen pohjoispuolella kortteli 51319 on
osa Linnoitustiehen rajautuvaa toimitilakortteleiden
(KTY) vyöhykettä, samoin kuin Linnoitustien itäpuolel-
la oleva kortteli 51228. Alueen lounaispuolella Impi-
lahdentien varren kortteli 51177 on osoitettu erillis-
pientalojen korttelialueeksi (AO). Suunnittelualueen
länsipuolella Leirikadun vierellä on Leiripuisto (VP).
Leirikadun länsipuoli on Säterinmetsän asemakaa-
vassa osoitettu asuinkäyttöön merkinnöillä AP, AOT
ja AK, joista AOT-merkintä sallii myös työtiloja. Leiri-
katuun liittyy autopaikkojen korttelialue (LPA), joka on
varattu kortteleille 51285, 51289 ja 51290. Asema-
kaavassa suunnittelualueen luoteiskulmaan johtaa
Säterinmetsäntie, joka on osoitettu jalankululle ja
polkupyöräilylle varattuna katualueena, jolla joukkolii-
kenne on sallittu.

Lähialue on pääasiallisesti toteutettu asemakaavan
mukaisesti - joukkoliikenneyhteyttä ei ole toteutettu.

Kuva 5: Ote ajantasa-asemakaavasta (1/2014) © Espoo kaupun-
ki.

Aloite ja perittävät maksut
Asemakaavan laatimista on maanomistajan hyväk-
symänä hakenut SRV Yhtiöt Oy:n, VVO-Yhtymä
Oyj:n ja Asuntosäätiön muodostama yhteistyöryhmä.
Aloite asemakaavan laatimiseksi on saapunut
23.5.2016 ja sitä on täydennetty 24.8.2016.

Hakija maksaa kaavamuutoksen laatimiskustannuk-
set (MRL 59 §).

Sopimukset
Asemakaavan laatiminen edellyttää maankäyttösopi-
muksen (MRL 91b §) laatimista. Maankäyttösopimus-
neuvottelut hoitaa tonttiyksikkö.

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN?

Tavoitteet
Tavoitteena on mahdollistaa uutta asuin- ja työpaik-
karakentamista tulevan Raide-Jokerin pysäkin lähelle.
Alueen kehittämisen pääpaino on uudella laadukkaal-
la kerrostaloasumisella, mutta myös muita alueelle
sopivia käyttötarkoituksia selvitetään.

Hakijoiden tavoitteena on toteuttaa omistus- ja hallin-
tamuodoltaan monipuolisia omistus-, vuokra- ja asu-
misoikeusasuntoja.

Tavoitteena on lisätä asuntotonttivarantoa hyvän
saavutettavuuden alueella ja MAL-sopimuksen
2016—2019 mukaisella Helsingin seudun ensisijai-
sesti kehitettävällä vyöhykkeellä valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Kaava mahdol-
listaisi merkittävän määrän uutta asuinrakentamista
hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumaan.

Suunnittelussa huomioidaan alueen kaupunkikuvalli-
sesti merkittävä sijainti, maisemalliset lähtökohdat,
liikenteen asettamat rajoitukset ja liittyminen lähiym-
päristön maankäyttöön..

Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat
Alue rajautuu Linnoitustien länsireunalle suunnitel-
tuun Raide-Jokerin linjaukseen, jonka hankesuunni-
telmat Espoon ja Helsingin kaupunginvaltuustot ovat
kesäkuussa 2016 hyväksyneet. Raide-Jokerin mah-
dollistava asemakaavatyö on käynnissä. Raide-
Jokerin rakentamisen on suunniteltu alkavan v. 2017
ja liikennöinti voisi tällöin alkaa arviolta elokuussa
2021. Raide-Jokerista aiheutuu katuympäristöön
muutoksia, joiden huomioiminen on tärkeä osa suun-
nittelua.
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Kuva 6: Raide-Jokerin reitti ja suunnittelualue. Lähde: Raide-
Jokerin hankesuunnitelma 2015.

Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset
Helsingin kaupunki on myöntänyt 7.9.2015 hakijalle
alueeseen suunnitteluvarauksen asuinalueen suunnit-
telua ja toteuttamista varten.

Suunnitelman kuvaus
Alustavan viitesuunnitelman mukaan alueen kortteli-
rakenne muodostuu tiiviisti katutilaa ja korttelipihoja
rajaavista keskikäytävällisistä asuinrakennuksista,
lamelli- ja luhtitaloista sekä niiden taakse sijoittuvista
pistetaloista.

Suunnitelmassa esitetään asumiselle noin 37 000 k-
m2, liike-/työpaikkarakentamiselle noin 8500 k-m2 ja
keskitetylle pysäköinnille noin 12 000 k-m2.

Rakennukset sijoittuvat maastoa myötäillen pohjoista
kohti nousevaan rinteeseen. Rakennusten kerroskor-
keus vaihtelee IV - VIII kerroksen välillä. Säterinmet-
sän puoleisella reunalla uudisrakennusten massat
porrastuvat ja kerrosluku vähenee. Rakennusten
sijoittelulla ja massoittelulla pyritään luomaan Linnoi-
tustien varteen tiivistä kaupunkitilaa ja samalla suo-
jaamaan ja rajaaman asuntoja ja kortteleiden pihoja
ympäröivien alueiden liikenteen aiheuttamalta melul-
ta.

Liikennejärjestelyt muuttuvat. Impilahdentien yhteys
Linnoitustielle katkaistaan ja alueelle suunnitellaan

uusi Linnoitustien ja Leirikadun yhdistävä katu, jonka
kautta liikennöidään Impilahdentielle. Linnoitustien
puolella huomioidaan Raide-Jokerin suunnitelmat.
Pohjoisosaan on myös suunniteltu uusi tonttikatu.

Suunnitelma mahdollistaa noin 550 asuntoa. Etelä-
osaan esitetään liike-/toimitiloja, jotka toimivat myös
asumisen melusuojauksena. Linnoitustiestä länteen
haarautuvan uuden kadun kulmauksessa ja Raide-
Jokerin pysäkin kohdalla on asuinrakennusten maan-
tasoon sijoitettuja liiketiloja.

Asuntokorttelien pysäköintipaikat on eteläosalla sijoi-
tettu pysäköintitaloon ja pohjoisella osalla pääosin
kellaritasolle pihakannen alle. Pihakannen päälle
toteutetaan yhteisiä leikki- ja oleskelualueita sekä
istutuksia. Pihoilla on vähäisessä määrin autopaikkoja
lyhytaikaista pysäköintiä varten sekä liikuntaesteisten
autopaikat. Katujen varsille on osoitettu autopaikkoja
yleiseen käyttöön ja vieraspysäköintiin. Katualueilla
tehtävien muutosten tieltä mahdollisesti siirrettäville
nykyisille autopaikoille osoitetaan korvaava sijoitus-
paikka.

Alueen sisäiset jalankulku- ja pyöräilyreitit liitetään
aluetta ympäröivien ulkoilureittien verkostoon.

Suunnittelussa huomioidaan myös Kehä I:n ja Turun-
väylän liikenteen aiheuttama melu- ja ilmanlaatuvai-
kutukset sekä myös Raide-Jokerin liikennöinnin melu-
, runkomelu- ja tärinävaikutukset.

Alustavan viitesuunnitelman yhteydessä on tutkittu
useita vaihtoehtoja asuinkerrostalokortteleista ja ete-
läosan pysäköintitalo- ja liiketilajärjestelyistä.

Kuvamateriaalia alustavasta viitesuunnitelmasta on
tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa.

Suunnittelun toteuttaminen
Asemakaavaa varten laaditaan viitesuunnitelma, jota
tarkennetaan vaiheittain. Kaavaehdotusvaiheessa
viitesuunnitelma sisältää korttelisuunnitelmatasoisen
arkkitehtisuunnitelman. Viitesuunnitelma havainnollis-
taa karttojen, pohjapiirrosten, leikkauksien ja havain-
nekuvien avulla:
- mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja
- uuden alueen osana lähiympäristöään
- rakennusten sijoittumisen suunnittelualueelle
- rakentamisen laajuuden
- liikennejärjestelyt ja
- uuden alueen kaupunkikuvallisen tavoitteet.

Kaavaehdotusvaiheessa tuotetaan myös kunnallis-
tekniikan yleissuunnitelma.

Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaihees-
sa.
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Vaikutusten arviointi
Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä
arvioidaan asemakaavan merkittävimmät vaikutukset.
Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia yhdyskuntara-
kenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja
teknisen huollon järjestämiseen, luontoon, maise-
maan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen.
Tärkeimmät vaikutukset esitetään kaavaselostukses-
sa.  Vaikutusalueena on suunnittelualue ja sen lä-
hiympäristö.

Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvi-
tyksiä ja tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kullekin
aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Olemassa olevia selvityksiä ovat mm:
· Raide-Jokeri Hankesuunnitelma 2015
· Raide-Jokerin ratasuunnitelmaluonnos

15.10.2015
· Luontolausunto Säterinmetsän kaavamuutos-

ta varten 19.11.2015, Ympäristösuunnittelu
Enviro Oy

· Luontoselvitys Raide-Jokerin Espoon osuutta
varten, Ympäristösuunnittelu Enviro,
14.10.2015

· Säterinkallion meluselvitys, luonnos, SRV Yh-
tiöt Oyj, SITO Oy, 8.9.2016
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OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Osalliset
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat,
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi
viranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteis-
työ järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin
neuvotteluin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §)
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis-
ja arviointisuunnitelman laatimisella.  Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja
tavat.  Osallisilla on mahdollisuus esittää Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY)
neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman
riittävyydestä ennen kuin asemakaavaehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville.

Mielipiteet (MRA 30 §)
Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.10. -
21.11.2016 Kirjallisia mielipiteitä voi jättää
21.11.2016 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kau-
pungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI
tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi.  Kirjaa-
mon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Ent-
resse.  Kaavan nimi, alue- ja asianumero (Säterinkal-
lionkulma, alue 118000, 2423/2016) on mainittava.
Saatujen mielipiteiden lyhennelmiin ja vastineisiin voi
tutustua kaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä.
Suunnittelijoiden vastaanotto järjestetään Ruusu-
torpan koulun ruokalassa (Osoite Leppävaarankatu
24, 02600 Espoo) 8.11.2016 kello 17 - 18.30.

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §)
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja
selvitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena
on, että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakun-
nassa kevätkesällä 2017.  Kaavaehdotus on tämän
jälkeen julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä
on mahdollisuus jättää muistutus. Muistutus tulee
toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa mai-
nitulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvai-
heessa pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisil-
ta.

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §)
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin kannanotto
muistutuksiin kunkin muistutuksen ensimmäiselle
osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle.  Jos kaa-
vaehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, se ase-
tetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). Lautakunnan
puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhalli-
tuksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymisestä
päättää kaupunginvaltuusto.  Valtuuston hyväksy-
mispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin
hallinto-oikeuteen.

Tiedottaminen
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa.
Lisäksi kaava-alueen ja lähinaapuruston maanomista-
jille sekä asukasyhdistykselle lähetetään kirje.  Kaa-
van hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupungin
ilmoituslehdissä ja kirjeitse niille muistuttajille, jotka
ovat osoitteensa ilmoittaneet.
Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspal-
velu (käyntiosoite: Virastopiha 2 C, 1. kerros, Es-
poon keskus). Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä
myös Leppävaaran yhteispalvelupisteessä (Kauppa-
keskus Sello / Sellon kirjasto, Leppävaarankatu 9) ja
kaupungin verkkosivuilla: www.espoo.fi/kaavoitus

Lisätietoja
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan:
Teija Patrikka, p. 043 8253628
Katariina Peltola (maisemasuunnittelu), p.043
8255200
Tarja Pennanen (liikennesuunnittelu), p. 046 8773002
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lyhenteet:
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

Päiväys ja allekirjoitus

Espoossa, 3.10.2016

Torsti Hokkanen
_______________________________________
Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavoitus
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KUVIA ALUSTAVASTA VIITESUUNNITELMASTA

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat:

- 798 Säterinkallio / Alustava viitesuunnitelma 16.8.2016 / SRV Yhtiöt Oyj, VVO Yhtymä Oyj, Asuntosäätiö / Arkki-
tehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy

- Säterinkallion meluselvitys, luonnos / SRV Yhtiöt Oyj / SITO Oy, 8.9.2016

HAVAINNEKUVA muutossuunnitelman sovittamisesta suunnittelualuetta ympäröiviin alueisiin

HAVAINNEKUVA suunnittelualueesta etelän suunnasta. Lähde: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhi-
ainen Oy.

Voimassa olevan
asemakaavanmukainen
toimistorakentaminen

Säteri Säterinsyrjä

Säterinrinne

Voimassa olevan
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toimistorakentaminen
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Suunnittelualue
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                    HAVAINNEKUVA alueelle Linnoitustien suunnasta. Lähde: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.

                    HAVAINNEKUVA alueelle Leirikadun suunasta.  Lähde: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.
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KOKONAISSUUNNITELMA Kartta. Lähde: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.

ALUELEIKKAUS A1 Vasemmassa laidassa eteläosan pysäköintitalo. Lähde: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.

VAIHTOEHTO A VAIHTOEHTO B VAIHTOEHTO C

Eteläosasta on tutkittu vaihtoehtoja. Lähde: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.
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