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Läsnä Markku Markkula Tilaisuuden puheenjohtaja, kaupunkisuunnittelulautakunta 

Olli Pitkänen Aluearkkitehti, Kaupunkisuunn.keskus / asemakaavayksikkö 
Lotta Kari-Pasonen Arkkitehti, Kaupunkisuunn.keskus / asemakaavayksikkö 
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Kristiina Rinkinen Tilaisuuden sihteeri, Kaupunkisuunn.keskus / asemakaavayksikkö 
sekä 53 asiasta kiinnostunutta, osallistujalista liitteenä 
 
 
 

1. Tilaisuuden avaus 
 
 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 3.3.2005 tilaisuuteen valitsema puheenjohtaja, lautakunnan 
puheenjohtaja Markku Markkula avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. 
Markkula selosti tilaisuuden tarkoitusta ja esitteli paikalla olevat kaupunkisuunnittelukeskuksen 
edustajat. 
 
Markkula kertoi, että kaavaluonnokset ovat virallisesti nähtävillä kaupunkisuunnittelu-
keskuksessa 21.3.− 19.4.2005. Niihin voi tutustua myös Espoon Kulttuurikeskuksen 
sisääntuloaulassa pidettävässä näyttelyssä käsillä olevan viikon perjantaihin (8.4.2005) saakka. 
Näyttelyssä on esillä suunnitelma-aineistoa ja havainnekuvia huomattavasti tavallista laajemmin. 
Näyttelyn päätyttyä kaava-aineisto on tutustuttavissa Kulttuurikeskuksen yhteispalvelupisteessä 
vielä nähtävilläoloajan loppuun asti. Suunnitelmiin voi tutustua myös kaupungin internetsivuilla. 
 
Markkula kertoi, että tilaisuudessa käytävä keskustelu kirjataan, muistio liitetään kaava-
asiakirjoihin ja julkaistaan kaupungin internetsivuilla. Puheenvuorot tullaan kirjaamaan 
nimettöminä, mutta mikäli joku erityisesti haluaa nimensä tai edustamansa tahon nimen 
kirjattavan muistioon, tulee se sanoa puheenvuoron alussa. 
 
Markkula tähdensi, että tilaisuudessa käydyn keskustelun kirjaamisesta huolimatta, jos haluaa 
esittää mielipiteensä suunnitelmista, mielipiteet on toimitettava kirjallisena viimeistään 
19.4.2005 osoitteeseen: 
 

Tekninen ja ympäristötoimen kirjaamo, PL4, 02070 Espoon kaupunki. Kirjaamon 
käyntiosoite on Espoon keskus, Virastopiha 2B (Kiinteistöpalvelukeskus), 3.krs. 

Espoon kaupunki Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Faksi 
Kaupunkisuunnittelukeskus 
Asemakaavayksikkö 

Kirkkojärventie 6 B, 4. krs 
02770 Espoo 

PL 43 
02070 Espoon kaupunki 

(09) 816 24119 
(050) 380 6809 

(09) 8162 4016 
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2. Maarinsolmun asemakaavaluonnos 
 

 
Aluearkkitehti Olli Pitkänen esitteli kaupunkisuunnittelulautakunnan 3.3.2005 MRA 30 §:n 
mukaisesti nähtäville hyväksymää Maarinsolmun asemakaavaa ja asemakaavan muutosluonnosta. 
 
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen päätarkoituksena on muuttaa Kehä I:n, Kalevalantien 
ja Otaniementien risteys eritasoliittymäksi. Eritasoliittymän rakentaminen edellyttää muutoksia 
siihen rajoittuvilla korttelialueilla liittymien ja uusien liityntäramppien takia. 
 
Suunnittelualue koostuu 10 asemakaavasta, 2 entisestä rakennuskaavasta jotka on muutettu v. 
2000 asemakaavoiksi sekä Kehä I:n itäpuolella sijaitsevasta rakentamattomasta ja 
kaavoittamattomasta alueesta 
 
Alueen maaperä on pääosin paksuhkoa savikkoa. Maanpinta on alhaalla ja pohjaveden taso on 
todennäköisesti melkein maanpinnan tasolla. Savikkoalueella Kehä I on suunniteltu 
toteutettavaksi vesieristettyyn betonikaukaloon. 
 
Espoon kaupunki omistaa Kehä I:n tiealueen, katualueet ja puistoalueita. Kehä I:n itäpuolen 
kaavoittamattomat alueet omistaa Senaatti-kiinteistöt. Muut alueet ovat yksityisessä 
omistuksessa. 
 
Maarinsolmun kaavamuutosalueen koillis/pohjoispuolella sijaitsee Laajalahden Natura-alue. 
Otaniemestä on tehty kaupunkikuvahistoriallinen selvitys (2002). 
 
Maarinsolmusta on tavoitteena kehittää pohjoinen sisääntulo Tapiolaan ja pääsisääntulo 
Otaniemeen. Eritasoliittymää reunustavat rakennukset, jotka muodostavat "portin" Otaniemeen. 
Näkymät laajalahden Natura-alueen suuntaan on pyritty säilyttämään avoimena. Liittymäalue 
rakennetaan vesieristettyyn kaukaloon ja maanpintaa nostetaan molemmin puolin, ettei vesi 
tulva-aikanakaan pääse kehätielle.   
 
Kaavanmuutoksessa korttelissa 16068 huoltoaseman tontti 1 (Esso) ja muuntamoalue 
muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (kaavamerkintä K). Niille esitetään lisää 
rakennusoikeutta. Korttelissa 16068 liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialue 2 (Tapiolan 
lämpö Oy:n varikkoalue rakennuksineen) muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi jossa 
sallitaan myös teollisuus- ja varikkorakennuksia (kaavamerkintä K-1). Kortteliin 16067 (uusi 
kaavamerkintä K-1) on tehty kaavamuutosanomus lisärakennusoikeudesta. Maarinniittyyn on 
esitetty asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), jonne tulee tonttikatuyhteys Kalevalantieltä sekä 
huolto- ja pelastusreitti viereisen autopaikkojen korttelialueen kautta. Kehä I:n itäpuolelle 
(kortteleihin10055, 10056 ja 10039) on esitetty toimisto- sekä korkeakoulu- ja tutkimuslaitosten 
rakennusten korttelialuetta. (KTO-2) 
 
Alueelle on esitetty 77 000 k-m2 kokonaisrakennusoikeutta, josta 39 812 k-m2 on uutta 
kerrosalaa Tämä tarkoittaa noin 105 uutta asukasta ja 1434 työntekijää. 

 
Puheenjohtaja Markkula kiteytti Pitkäsen esityksen lopuksi, että tavoitteena on saada Kehä I 
tunneliin jotta maanpäällinen alue voitaisiin rauhoittaa liikenteeltä ja jotta Kehän kasvussa olevat 
liikennevirrat saataisiin hallitummiksi ja toimivammiksi. 
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3. Hagalundinkallion asemakaavaluonnos 

 
 

Arkkitehti Lotta Kari-Pasonen esitteli kaupunkisuunnittelulautakunnan 3.3.2005 MRA 30 §:n 
mukaisesti nähtäville hyväksymää Hagalundinkallion asemakaavaa ja asemakaavan 
muutosluonnosta.  
 
Kehä I on tarkoitus johtaa Innopoli I:n kohdalla tunneliin, joka päättyy etelässä suunnilleen 
Fortumin huoltoaseman kohdalla. Tunnelin molemmissa päissä on maamerkkirakennukset: 
pohjoispäässä on kehätien yli ulottuva, 2-kerroksinen liike- ja toimistorakennus, josta kohoavat 
7-kerroksiset toimistotornit ja eteläpäässä korkeimmillaan 6-kerroksinen liike- ja 
toimistorakennus. Havainnekuvassa esitetyssä kaarevassa 3.−4 -kerroksisessa talossa voisi olla 
nuorisoasuntoja. Kimmeltien varteen on esitetty 2.−3 -kerroksisia rivi- ja paritaloja, 
Tekniikantien varrelle 5.−6 -kerroksisia kerrostaloja ja väliin 12 pistemäistä, 3-kerroksista 
pienkerrostaloa. Alueen eteläosaan on esitetty 5-kerroksisia asuinrakennuksia. 
 
Keskuslaboratoriolle on esitetty 4−5-kerroksinen laajennusosa ja Nordea Henkivakuutukselle 4-
kerroksinen laajennusosa. Vesitorni säilyttää kaavassa aluetta hallitsevan asemansa. Hagalundin 
kartanon tiilitallit säilytetään ja niiden käyttötarkoituksena on toimisto- ja liiketila, mikä 
mahdollistaa esimerkiksi uusia palveluita alueelle. Vesitornin ja tiilitallien julkisivut on kuitenkin 
säilytettävä. 
 
Tapiolalle tyypillinen näkymä Otsolahdelle tullaan säilyttämään. Eteläosassa on toimisto- ja 
liikerakennusten korttelialue, jonne sallitaan korkeintaan 4-kerroksisia rakennuksia. 
Karhusaarentien liikennealueesta Kehä I:n liittymän itäpuolinen osa aina kaupungin rajaan 
saakka vahvistetaan asemakaavassa katualueeksi.  
 
Suunnittelualueelle on esitetty 38 660 k-m2 uutta asuinrakentamista, 40 820 k-m2 uutta toimisto- 
ja liikerakentamista sekä keskuslaboratoriolle 7 000 k-m2 uutta toimitilarakentamista 
(kaavamerkintä KTY-1). Uutta rakentamista esitetään kaikkiaan 86 480 k-m2, jolloin alueen 
kokonaiskerrosala tulee olemaan lähes 130 000 k-m2. Tämä tarkoittaa 775 uutta asukasta ja noin 
800 uutta työntekijää. Nykyiset asukkaat ja työntekijät mukaan lukien määrä on yhteensä noin 
2600 asukasta ja työntekijää. 
 
Vesitornin ja tiilitallien julkisivut suojellaan asemakaavalla. Rakennukset ovat kaupunkikuvan 
kannalta arvokkaita ja niiden julkisivujen ominaisuudet tulee säilyttää. Kaupunginmuseo tulee 
antamaan lausunnon kaavamääräyksestä. Alueella on myös 15 suojeltavaa puuta; pääasiassa 
arvokkaita vanhoja petäjiä ja lehtikuusia. Puistoaluetta muutetaan toimisto- ja liikerakennusten 
korttelialueeksi. Kaavallisesti uutta puisto- ja vesialuetta muodostuu Lehtisaaren sillan pieleen, 
kun liikennealue poistuu. Kaava mahdollistaa tarpeelliset kevyen liikenteen alikulku-
mahdollisuudet. 
 
Alueille, joissa kaavaan ei ole tulossa maan päällisiä muutoksia, on laadittu maanalainen kaava. 
Siinä käsitellään tunneloitavaa aluetta ja sen tarvitsemia suojavyöhykkeitä. Kaavamerkintä ma-LT 
tarkoittaa kallion sisäistä ja a-LT betonista tunnelin osaa. Rakennusten perustamiseen vaikuttaa, 
kumman päälle rakennetaan − betonitunneli asettaa omat eritysvaatimuksensa. 
 
Kari-Pasonen esitteli seuraavaksi Hagalundinkallion ja Maarinsolmun suunnitelmien vaikutuksia 
maaperään ja pohjaveteen. Suuri osa uudemmista rakennuksista on perustettu 
teräsbetonipaaluille, joille ei aiheudu painumavaaraa, vaikka pohjaveden pinta rakentamisen 
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vuoksi väliaikaisesti laskisikin. Kimmeltien puolella jotkut vanhemmista rakennuksista saattavat 
olla puupaaluille perustettuja. Geotekniikkayksikkö lienee jo aloittanut pohjaveden seurannan. 
Rakennusaikana voi olla tarpeen pumpata pohjavettä pois kaivannon kuivana pitämiseksi ja 
imeyttää vettä sitten takaisin maaperään. 
 
Luontovaikutusten suhteen tärkein alue on läheinen Laajalahden Natura-alue, joka tulee 
rakentamisen aikana saamaan osansa tärinästä, pölystä ja melusta. Töitä tullaan tarvittaessa 
rajoittamaan kaavamääräyksin lintujen pesimäaikana. 
 
Osa alueen luonnonkasvillisuudesta poistuu ja se tullaan korvaamaan istutetulla kasvillisuudella. 
Kehätien estevaikutus poistuu, millä voi olla merkitystä esimerkiksi eläinten liikkumiselle. Uudet 
meluesteet tulevat vaikuttamaan näkymiin kehätiellä. Tunnelien suuaukot ovat maisemassa 
merkittäviä. Alueen hallitsevana elementtinä vesitorni sekä näkymä Otsolahdelle säilyvät. 
Kimmeltien suojakasvillisuus poistuu, tilalle tulee asuinrakentamista ja rakennuksiin liittyvät 
uudet istutetut pihat 
 
Rakentamisen aikana melu, pöly, tärinä, liikenteen ruuhkat ja estevaikutukset koituvat nykyisten 
asukkaiden osalle. Rakentaminen on selvästi tiiviimpää kuin nykyinen Tapiolan tai Otaniemen 
puolella ja uusi alue hahmottuu selvästi omana kaupunkikuvallisena kokonaisuutenaan.  
 
Kaavan myönteisiä vaikutuksia ovat Kehä I:n estevaikutuksen poistuminen ja 
virkistysmahdollisuuksien ja -reittien paraneminen sekä työpaikkojen parempi saavutettavuus 
kehän molemmin puolin. Alueen täydennysrakentaminen myös monipuolistaa asuntotarjontaa 
sekä asukasrakennetta. 
 
 

4. Alueen liikennesuunnitelma 
 

 
Suunnitteluinsinööri Matti Peltola esitteli Maarinsolmun ja Hagalundinkallion alueen 
liikennesuunnitelmaa. 
 
Katuverkkoon ja tunneliin kohdistuvista liikenteellisistä vaikutuksista on tehty kaksi 
yleissuunnitelmatasoista selvitystä, jotka ovat kaavaselostuksen liitteenä. Tiesuunnittelu 
Maarinsolmusta pohjoiseen on jo aloitettu, tunnelin osalta suunnittelu käynnistyy kuluvan 
kevään aikana. 
 
Kehä on tarkoitus johtaa noin 800 metriä pitkään tunneliin, josta noin 600 metrin osuus sijaitsee 
kallion sisässä. Melu ja päästöt tulevat alueella vähenemään, lisäksi saadaan lisää rakennusmaata. 
Tarkempi ympäristövaikutusselvitys on parhaillaan tekeillä. 
 
Tunneli on kaksoistunneli, jonka kummassakin tunnelissa on kolme kaistaa. Suunnitelma 
mahdollistaa kalliotunnelin jatkamisen lähes Länsiväylälle saakka. 
 
Maarinsolmussa kehätie painetaan vesieristettyyn kaukaloon ja kehän yli tehdään eritasoliittymä 
Tapiolasta Otaniemeen. Suunnittelun aikana on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja ja 
kaupunkikuvallisista sekä liikenteellisistä syistä on päädytty rombisiin eli suoriin ramppeihin.  
 
● Kysyttiin, kuinka paljon ramppi nousee ja miltä kohdin Kalevalantietä nousu alkaa. Peltolan 
mukaan nousu alkaa suunnittelualueen rajasta ja on korkeimmillaan risteyksen kohdalla 3 metriä 
nykyisestä tienpinnasta. 
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Peltola esitteli kartalta kevyenliikenteen reittejä Maarinsolmussa. Rakennussuunnittelu tulee 
vaikuttamaan niihin. Hän näytti kartalta myös kevyenliikenteen reitit Tapiolan ja Otaniemen 
välillä. 
 
● Kysyttiin, muodostaako ramppi ikään kuin meluaidan Kalevalantien ja Kehä I:n kulmaukseen. 
Peltola vastasi myöntävästi. Kysyttiin, tehdäänkö Kalevalantielle, jossa liikenne tulee 
oletettavasti lisääntymään, rakennusten lisäksi jokin varsinainen meluaita. Peltola vastasi, että 
tilanne tiedetään tarkemmin kaavan ehdotusvaiheessa, kun melumääräykset ovat tarkentuneet. 
Tähän huomautettiin, että nousevalta rampiltakin tulee jatkossa kantautumaan melua, minkä 
Peltola totesi pitävän paikkansa. Puheenjohtaja Markkula veti yhteen, että varsinaisen kehän 
melu vähenee, mutta esimerkiksi tämä Kalevalantien melutilanne on syytä tutkia huolella. 
Tietäjäntien ja Pohjankulman välille esitettiin meluestettä. 
 
Peltola näytti osallistujien pyynnöstä mm. ajoreittien linjauksia Maarinsolmussa eri suuntiin sekä 
liikennevalojen sijaintia. Eräs henkilö totesi, että Otaniemen liikennemäärät tulevat 
lisääntymään ja valoristeykseen muodostuu helposti pullonkaula ainakin pohjoisesta sekä 
Tapiolan suunnasta Otaniemeen tultaessa. Puheenjohtaja Markkula totesi, että liikenteen-
ohjausta ja meluvaikutuksia tutkitaan kokonaisuutena nimenomaan ruuhkahuippujen mukaan. 
 
● Kysyttiin, onko meluasioista tulossa lähiaikoina päätöksiä ja milloin ollaan niin pitkällä että 
meluesteiden sijoitteluun ja korkeuteen on mahdollista ottaa kantaa. Puheenjohtaja Markkula 
vastasi, että kokonaisuudesta esitetään ensi syksynä − tai mahdollisesti myöhemmin − 
kaavaehdotus, jolloin tiedetään jo enemmän. Liikennejärjestelyiden suunnitelmat tulevat tämän 
jälkeen. Varsinaiset katusuunnitelmat ovat normaaliin tapaan nähtävillä, jolloin myös niihin voi 
vaikuttaa. 
 
Peltola jatkoi liikennesuunnitelman esittelyä. Yhteys Tapiolantieltä kehälle on tarkoitus poistaa, 
jolloin Tapiolantie rauhoittuu. Kokonaisliikenne ei poistu, Otaniemeen pääsee edelleen autolla. 
Kehälle pohjoiseen kuljetaan Tekniikantien kautta ja etelään Miestentien kautta. Pysäköinti on 
suunniteltu sijoitettavaksi pysäköintiluolaan suunnilleen nykyisen kehälinjauksen kohdalle.  
 
● Kysyttiin, tullaanko nykyisellään kapeaa ja mutkaista Tekniikantietä leventämään. Peltola 
esitti poikkileikkauksen kadusta, joka säilyy 1+1 -kaistaisena (kaistat 3,5m + 3,5m). Suunnitelma 
tarkentuu katusuunnitteluvaiheessa. Eräs henkilö totesi, että näillä järjestelyillä liikenne vain 
lisääntyy, johon Peltola myönsi, että Tekniikantiellä näin tapahtuu. Tähän esitettiin huomautus, 
ettei liikennettä pitäisi ohjata näille pikkuteille. 
 
Peltola jatkoi esittelyä. Pysäköinti keskittyy maanalaiseen halliin, johon on osoitettu 700 
autopaikkaa. Suuremmankin hallin rakentamiseen on tarvittaessa mahdollisuus. Alueen 
poikittainen kevyenliikenteen raitisto paranee Tapiolan ja Otaniemen välissä. Pohjois-
eteläsuuntainen kevyenliikenteen runkoraitti kulkee Kimmeltien varressa (Kehä I:n 
länsipuolella). 
 
● Kysyttiin, onko Tekniikantien poikki yli- tai alikulkua. Kysyjän mukaan monet pienet 
koululaiset kulkevat sen poikki päivittäin. Peltola vastasi, että ei ole, ja sovittiin pöytäkirjaan 
kirjattavaksi, että yli- tai alikulku pitäisi olla.  
 
● Kysyttiin, missä maanalaisen pysäköinnin sisäänajokohdat sijaitsevat. Peltolan mukaan toinen 
on Kimmeltien eteläpäässä ja toinen alueen pohjoisosassa Tekniikantiellä. Kysyttiin, onko 
Kimmeltie muuttumassa jotenkin olennaisesti, johon Peltola vastasi, että tilanne tarkentuu 
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katusuunnitteluvaiheessa ja silloin selviää, tarvitaanko esimerkiksi töyssyjä tai muita hidasteita 
rauhoittamaan ja rajoittamaan Kimmeltien liikennettä. Epäiltiin pysäköintitunnelin 
sisäänkäynnin toimivuutta Kimmeltien eteläpäässä, josta nykyisellään mahtuu yksi auto 
kerrallaan − onko Kimmeltien alkupäätä tarkoitus leventää? Peltola vastasi, että 
liikennelaskelmien mukaan (160 autoa tunnissa eli noin 1 auto minuutissa kumpaankin suuntaan) 
liikennöinti sujuu 7 metriä leveällä ajoradalla. 
 
● Kysyttiin, miten Tapiolan koulun sijainti on huomioitu suunnitelmassa. Suuri joukko 
koululaisia kulkee aivan tunneliaukon läheltä. Puheenjohtaja totesi, että myös lautakunta on 
pohtinut sitä, kuinka kevyenliikenteenyhteys vesitornin lähettyvillä hoidetaan kokonaisuutena. 
Tähdennettiin uudestaan, että sekä Aarnivalkean että Tapiolan kouluihin kulkevia varten on 
huolehdittava turvalliset kevyenliikenteenyhteydet kaikkiin suuntiin. 
 
Peltola jatkoi suunnittelualueen itäisen osan esittelyä. Karhusaarentien ja Kehä I:n liittymä säilyy 
entisellä paikallaan ja joitakin kaistoja lisätään. Karhusaarentie muutetaan liikennealueesta 
katualueeksi. Otaniemen liittymässä voidaan luopua eritasoliittymävarauksesta, jolloin 
kaavallisesti saadaan lisää viheraluetta. Itärannan suunnasta Länsiväylälle päästään Tapiolantien 
tai Miestentien kautta. Kerrottiin, että Otaniementie on jo nykyisellään tukossa. Peltola vastasi, 
että kaavassa on varaus Betonimiehenkujan jatkeelle ja se voidaan tarvittaessa rakentaa. 
Epäiltiin, että liikenne ruuhkautuu ja tunnelissa syntyy jonoa molempiin suuntiin, jos kehän 
risteyksessä on liikennevalot. Peltola vastasi, että mainitut kaistalisäykset auttavat tilannetta ja 
myös valo-ohjaus tulee muuttumaan. Tilanne on tutkittu simuloimalla ja todettu toimivaksi; 
jonot eivät ulotu tunneliin asti ruuhkahuippujen aikanakaan. 
 
Peltola esitteli alueen nykyisiä ja ennustettuja liikennemääriä. Kysyttiin, millainen vaikutus 
Vuosaaren sataman rakentamisella on. Peltola vastasi raskaan liikenteen kehällä vähenevän. Hän 
esitteli myös pikaraitiotien ja metron aluevarauksia, jotka on otettu kaavasuunnittelussa 
huomioon. Metron raidevaraus sijoittuu syvemmälle tunneliin ja pikaraitiotievaraus on osoitettu 
katualueelle. Myös niiden ympäristövaikutusselvitykset ovat käynnissä parhaillaan. 
 
 

5. Keskustelu 
 
 
Jo liikennesuunnitelman esittelyn yhteydessä edellä nousivat esiin mm. kysymykset 
melusuojauksesta, kevyenliikenteen turvallisuudesta, liikennejärjestelyiden sujuvuudesta ja 
ruuhkien välttämisestä sekä turvallisuudesta tunnelissa. Käydyssä varsinaisessa yleiskeskustelussa 
puututtiin osallisten havaitsemiin epäkohtiin ja pyrittiin löytämään ratkaisuja, joilla suunniteltu 
kehän kattaminen voitaisiin toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Keskustelusta kirjattiin 
seuraavia seikkoja suunnilleen siinä järjestyksessä kuin ne esitettiin: 
 
● Eräs osallistuja ilmaisi kauhistuneensa Maarinsolmun puistoalueen (Maarinniityn) 
rakentamisesta. Luonnonvaraisena 40 vuoden aikana kehittynyt puistoalue Kimmeltien mutkan 
tuntumassa tarjoaa nyt melusuojaa asutukselle ja on alueella merkittävä maisematekijä. 
Kokonaisuuteen nähden varsin vähäisen rakentamisen takia – 2 kerrostaloa ja mahdollisesti 
pysäköintitalo – ollaan uhraamassa koko arvokas kohta; maisema ja puusto. Kaavassa esitetty 3 
metriä leveä viherkaista ei riitä pitämään yllä Tapiolan vehreää kuvaa. Kehä I:n ja Kalevalantien 
ramppien vaatimaan puistoalan pienenemiseen asukkaat ovat jo valmistautuneet, mutta tämän 
vähäisen kerrosalan rakentaminen veisi koko puiston. Rakentamisen voisi puhujan mukaan 
osoittaa jonnekin toisaalle – vaikka toimistotalojen katolle kehän toiselle puolelle. 
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● Kysyttiin, mikä on suunnittelun ja rakentamisen aikataulu ja rakentamisen todennäköisyys. 
Puheenjohtaja Markkula vastasi, että kokonaiskustannukset ratkaisevat, joten sitä voidaan vain 
arvailla. Tunnelin toteuttamiseen on kovat paineet, mutta kaupungin taloudellisen tilanteen 
huomioon ottaen kaavassa esitettävällä rakennusoikeudella tulisi voida kattaa tunnelin 
rakentamisen kustannukset. Asiaa selvitetään parhaillaan. Rakentaminen voi periaatteessa siirtyä 
hyvin pitkälle tulevaisuuteen. 
 
● Kartanontanhuan asukkaat toivat esiin huolensa tunnelin rakentamisen yhteydessä 
tehtävistä räjäytystöistä, joita toteutettaisiin melkein nykyisten asuinrakennusten alla. Myös sitä 
pohdittiin, kuinka liikenteen kumu tulee kantautumaan tunnelista ja miten pakokaasut tunnelista 
johdetaan. Tekniikantien liikenne tulee ennusteen mukaan lähes kolminkertaistumaan, joten 
kapeaa tietä epäiltiin jouduttavan leventämään. Huolena oli, että "vaja" (pienempi tiilitalli) 
joudutaan poistamaan tien takia. 
 
● Kysyttiin, onko pysäköintiluolaan vapaa pääsy. Pihkapolulla ollaan huolestuneita siitä, 
muuttuvatko Pihkapolku ja Mäntyviita pysäköintialueiksi, jos vieraspysäköintiä ei erikseen 
osoiteta. Peltola vastasi, että maanalainen pysäköinti on asukkaita varten ja sinne tulee 
kulunvalvontaportti, joten kuka tahansa ei luolaan pääse. Vieraspysäköinti sijoitetaan 
Kimmeltien ja Tekniikantien varteen.  
 
● Edellinen kysyjä jatkoi, että nykyisen tie- ja katuverkon puitteissa pysäköinti ei taida mahtua 
alueelle. Kari-Pasonen vastasi tähän, että liikennesuunnitelmassa nykyisen Kimmeltien itäiselle 
reunalle on lisätty pysäköintipaikkoja. Katualue levenee siis kehän suuntaan. Huomautettiin, 
että Kimmeltien toisessa päässä olisi paremmin tilaa ja todettiin, että Kimmeltien varressa piti 
olla viheraluettakin. Kimmeltien alkupäätä kehotettiin tarkastelemaan tarkemmin: Osallistujilla 
oli huoli, että tonttimaatakin joudutaan lohkaisemaan kaduksi. Puheenjohtaja Markkula totesi, 
että pysäköintikysymyksiin pureudutaan yksityiskohtaisen katusuunnittelun vaiheessa 
 
● Korostettiin, että pysäköintiluolaa suunniteltaessa on tärkeää miettiä kokonaisuutta ja tehdä 
siitä riittävän suuri. Pysäköintiluolan avulla alueella voitaisiin ratkaista monia muitakin ongelmia, 
kuten esimerkiksi autojen talvisäilytys.  
 
● Kiiteltiin sitä, että massiivisen autoliikenteen tilalle saadaan asumista. Matalia kerrostaloja 
pidettiin kohtuullisina. Esson kohdalla olevaa toimistorakennusta pidettiin melko korkeana. 
Tekniikantien kuormittuminen mietitytti. Samassa puheenvuorossa otettiin esille Kimmeltien 
varrella sijaitseva pieni lehtomainen vyöhyke, jossa on kuultu satakielen laulavan. Tämän 
satakielilehdon säilymistä pidettiin tärkeänä. Puheenjohtaja Markkula totesi, että näiden 
pientenkin viherkaistaleiden pohtiminen on tärkeää. 
 
● Kartanontanhuassa kummasteltiin, miksi korkeimmat, 5–6 -kerroksiset asuintalot on 
sijoitettu juuri arvokasta Hagalundin kartanoa vastapäätä. Kari-Pasonen havainnollisti tilannetta 
rakennekuvan avulla ja vastasi, että tulevien rakennusten korkeudet ovat vastaavia kuin 
muissakin rakennuksissa tien samalla puolella. Paikka on sopiva korkeille rakennuksille, koska 
alla on kova maa eikä pysäköintiluola.  
 
● Mäntyviidassa oltiin huolestuneita kaupunkikuvasta ja esteettisistä vaikutuksista, koska 
kysymyksessä on valtakunnallisesti arvokas kokonaisuus – myös viheralueiden osalta. Tapiolan 
jatkokehittämiseltä edellytetään korkealuokkaista suunnittelua. Maksimaaliselle tuotolle on nyt 
annettu paljon painoarvoa eikä se anna suunnittelulle parhaita lähtökohtia. 
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● Rakennusoikeutta pidettiin liian suurena ja sen pelättiin vahingoittavan arvokkaan ympäristön 
rakennuskokonaisuutta. Viherympäristön vähentymistä pidettiin niin ikään huonona asiana ja 
Tapiolan erityisluonteen huomioimisessa peräänkuulutettiin vastuullisuutta – ihan mitä tahansa 
alueelle ei voida "roiskaista". Puhuja esitti epäilynsä, että Tapiolan kauppiaat ajavat hanketta 
saadakseen Tapiolan alueelle lisää asukkaita ja pohti, käyttävätkö tulevat asukkaat kuitenkaan 
alueen palveluita, kun lähellä sijaitsevat sekä Leppävaaran että Matinkylän palvelukeskittymät. 
Satakielilehdon säilyttämisen hän uskoi mahdolliseksi näiden suunnitelmien puitteissa ja jatkoi, 
että jos kehää Kimmeltien puolelta rajaava kuusiaita pystytään säilyttämään, säilyisi myös arvokas 
näkymä suunnilleen ennallaan, kun kerrostalot kätkeytyisivät kuusiaidan taakse. 
 
● Kysyttiin, missä määrin osallisten lausumia mielipiteitä on tarkoitus huomioida 
jatkosuunnittelussa. Puheenjohtaja Markkula vastasi, että kokonaiskustannusvaikutuksilla on 
suuri merkitys, mutta tietenkin pyrkimys on parantaa alueen toimivuutta ja viihtyisyyttä. Tähän 
edellinen kysyjä jatkoi kertaamalla maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia. Hän myös 
totesi, että jo tavoiteohjelmasta esitettiin runsaasti mielipiteitä, runsaasti juuri näitä samoja 
huolenaiheita, jotka nytkin on tuotu esiin. Kuitenkin kaupunkisuunnittelulautakunnan 
käsittelyssä puheenjohtaja on lisännyt ponnen, että tutkitaan mahdollisuuksia lisätä rakentamista 
merkittävästi. Kaupunkisuunnittelulautakunta siis haluaa lisätä rakentamista – onko 
kysymyksessä pelkkä sanelupolitiikka? Puheenjohtaja täsmensi, että kyseessä ei ole ponsi, vaan 
lautakunta on päättänyt yksimielisesti lisäselvityksistä koskien mm. rakennusoikeuksia, 
viherrakentamista ja kevyen liikenteen yhteyksiä. 
 
● Kummasteltiin epätietoisuutta kokonaiskustannuksista ja aikataulusta. Puheenjohtaja 
Markkula vastasi, että mitään varmaa ei voida sanoa siitä syystä, että mitään ei ole vielä päätetty. 
Nämä ratkaisut eivät sisälly Tiehallinnon suunnitelmiin, valtiolta on vaikea saada rahaa, joten 
Espoon kaupungin pitäisi maksaa rakentaminen. Kustannukset on pystyttävä kattamaan 
lisärakennusoikeudella. 
 
● Pohdittiin, että vaikka liikennettä on ollut tarkoitus vähentää, se kuitenkin myös lisääntyy 
monella tiellä. Kysyttiin, onko tutkittu, miten paljon tilanne vaikuttaa esimerkiksi 
Aarnivalkeantiellä. Peltola muistutti, että vaikutuksia tutkitaan ympäristövaikutusselvityksissä 
kuluvan kevään aikana. Kysyjän mielestä lisääntyvä liikenne on merkittävä haitta. Puheenjohtaja 
Markkula vastasi tähän, että ennusteet osoittavat Kehä I:n liikennemäärien kasvavan 
tulevaisuudessa yli nykyisen sietokyvyn − tämä siitä huolimatta, että Vuosaaren sataman tulo ja 
mahdollisesti tuleva raideliikenne varmasti osaltaan vähentävätkin liikennettä. Tielaitoksen 
suunnitelmissa 1990-luvun lopulla todettiin, että Maarinsolmu ei enää ennustetun 
liikenteenlisäyksen jälkeen toimi. 
 
● Kysyttiin, miten suuri vaara on, että asemakaavan mukaisten, välttämättömien 
liikenneratkaisuiden toteuttamiseen ei lopulta olekaan varaa ja ne jäävät toteutumatta? 
Puheenjohtaja Markkula vastasi, että on edettävä yksityiskohtaisempaan suunnitteluun, jotta 
kustannukset selviävät. 
 
● Kysyttiin, että kun tunnelointitarve on lähtenyt siitä, että Kehä on ruuhkautunut tietyltä 
osuudelta, kenen murhe se on? Puheenjohtaja Markkula vastasi, että hanke annettaisiin 
mielellään Tiehallinnolle, mutta heiltä on tullut vastaus, että valtiolla ei ole rahaa hankkeelle. 
Tähän kysyjä totesi, että Espoon kaupungin on siis hankittava rahoitus rakennusoikeuden 
myynnillä. [Muistion kirjaajan huomautus: Kehä I:n maanomistaja on Espoon kaupunki, aluetta 
hallinnoi  Tiehallinto]. 
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● Otettiin esiin Kalevalantien ja Kehä I:n kaakkoispuolella olevat viheralueet, jotka nykyisellään 
nivoutuvat yhtenäisenä kokonaisuutena Silkkiniittyyn ja laajemmalle Tapiolan alueelle. 
Suunnitelmalla tuhotaan tärkeä puistoalue ja tehdään puhujan mukaan "puutarhakaupungin 
sisääntulosta betonislummi". Seuraava puhuja Mielikinviidasta ihmetteli, kuinka 
puutarhakaupungin viheralueita nakerretaan pikkuhiljaa kerrostalorakentamiselle. Viitaten 
alueella tehtyihin selvityksiin kulttuurihistoriallisista ja valtakunnallisesti merkittävistä kohteista 
hän totesi, että Tapiolan kanssa uusi alue on ristiriidassa. Otaniemen kanssa ristiriita ei ole niin 
suuri, mutta Hagalundin kartanon alue tulee miettiä huolella. Kolmas puhuja jatkoi, että vaikka 
asuukin nyt viheralueen vieressä, rakennusten seinät mustuvat sielläkin liikenteen vaikutuksesta 
muutamassa vuodessa. Tilanne pahenee varmasti liittymän tultua. Hän pohti, ovatko tulevat 
kaksi uutta rakennusta viihtyisiä asujilleenkaan? Ainakin ilmastoinnissa tarvittaneen 
erityisjärjestelyjä. Pitkänen vastasi, että 3 metriä nousevan eritasoliittymän jokainen reuna on 
tutkittu erikseen; mitä niille tehdään ja kuinka luiskat kussakin liittymässä jäävät näkyviin. 
Tapiolan puoleinen reuna on osoitettu asuinrakentamiselle. Tähän eräs osallistuja totesi, että 
rakennuksista tuleekin sitten ne tarvittavat meluesteet…  Kysyttiin, eikö maavalleilla voitaisi 
saada vastaava estevaikutus, ettei tarvitsisi rakentaa taloja? Puheenjohtaja Markkula vastasi sen 
olevan tietenkin mahdollista. 
 
● Tietäjäntien ja Kalevalantien kulmassa asuva henkilö kertoi seuranneensa alueen 
kehittymistä pitkään. Kehä II on vähentänyt liikennettä ansiokkaasti mutta liikenteen määrä on 
nyttemmin taas lähtenyt kasvamaan ja sen pelätään edelleen lisääntyvän. Liikennevaloissa seisova 
raskas liikenne on melu- ja saastehaittojensa vuoksi pahinta. Tapiolan asukaspuistokin on hyvin 
meluisa ja sitä kannattaisi tutkia meluselvityksen yhteydessä. Meluvallit tarvittaisiin aina 
Pohjantien kulmaan saakka, jotta ne suojaisivat myös puistoa hyvin. 
 
●Ilahtuminen kehän kattamisesta oli erään henkilön mukaan muuttunut järkytykseksi siitä 
syystä, että rakentaminen on liian "tiukkaa" ottaen huomioon, että alue on kiinni Tapiolassa. 
Hän otaksui, että uuden alueen markkinoinnissa tullaan kuitenkin hyödyntämään Tapiolaa, 
vaikka siinä ei ole mitään samaa! Henkilö toivoi havainnekuvia myös Silkkiniityn suunnalta. 
Havainnekuvien tulisi olla ihmisen perspektiivistä – ei lintuperspektiivistä. Innopolin korkeat 
talot ovat kaukana eivätkä suuremmin häiritse näkymää, mutta niityn reunassa olevat talot 
muuttaisivat koko alueen ulkonäön. Meluesteitä on ennenkin tehty "istutuksista ja muusta 
kauniista", siihen ei tarvittane rakennuksia. Kari-Pasonen vastasi, että Kimmeltien nykyiset 
rakennukset ja suunnitelmassa esitetyt tulevat rakennukset ovat osapuilleen saman korkuisia. 
Innopoli sen sijaan on huomattavasti korkeampi, 7-kerroksinen. Lisäksi Innopolin 
toimistokerroskorkeudet ovat suurempia kuin asuinrakennusten. Havainnekuvia tehdään lisää 
suunnittelun edetessä. Kari-Pasonen jatkoi vielä, että jo tavoiteohjelmassa on pohdittu, miten 
uusi alue liittyy Tapiolaan tai Otaniemeen. Siinä todettiin, että uusi alue ei ole kumpaakaan, vaan 
oma alueensa jolla on oma ilmeensä ja oma kaupunkikuvansa. Uusi alue ei heikennä Tapiolan tai 
Otaniemen arvoa. Eräs henkilö kommentoi tähän, että erinomaisesti säilynyt miljöö on 
kuitenkin jäämässä pahaan puristukseen. Ongelmia tulisi ratkoa siten, ettei menetetä 
korvaamattomia arvoja, jotka on tähän asti onnistuttu säilyttämään. Hän oli myös huolestunut 
Tapiolan puistojen kantokyvystä. 
 
● Kysyttiin, mistä paineet kehän tunnelointiin ovat alun perin peräisin. Puheenjohtaja 
Markkula vastasi jälleen, että liikennemäärien kasvusta. Kari-Pasonen jatkoi tähän, että 
ensimmäisen kerran ajatus tunneloinnista on esitetty Otaniemen maankäyttösuunnitelman 
päivityksessä vuonna 1994. Tarkemmin sitä on esitelty nk. kolmiapilasuunnitelmassa vuonna 
1996. Kaupunginhallitus hyväksyi sen pitkän aikavälin visioksi 6.5.1997. Sen mukaan kehä olisi 
tunnelissa Länsiväylältä Innopoliin asti, samoin osa Karhusaarentiestä. Ohittava liikenne olisi 
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tunnelissa, paikallisliikenne maan päällä, saataisiin lisää rakennusmaata ja kehän estevaikutus 
poistuisi. 
 
● Kysyttiin kuinka paljon tunnelista tulee päästöjä Itärannan suuntaan ja ilmastoidaanko 
tunnelia keskeltä. Peltola vastasi, että Ilmatieteenlaitos tutkii asiaa parhaillaan ja päästöasiat 
tarkentuvat ympäristövaikutusselvityksissä. Tunneli ilmastoidaan myös keskeltä.  

 
 

6. Tilaisuuden päättäminen 
 

Puheenjohtaja muistutti vielä lopuksi, että mikäli kaavamuutoksesta haluaa huomauttaa, 
mielipiteet on esitettävä kirjallisena viimeistään 19.4.2005. Puheenjohtaja päätti tilaisuuden kello 
19.35. 
 
Muistio on tarkastettu ja hyväksytään 

 
 
 
 
   Markku Markkula 
   puheenjohtaja 
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