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LIITTEET:
Liite 1 Seurantalomake
Liite 2 Katukartta ja ohjeelliset poikkileikkaukset

Luettelo muusta kaavaa koskevasta materiaalista
Suunnitteluaineistoon kuuluu asemakaava / asemakaavan muutos (kartta), se-
lostus liitteineen sekä seuraavat suunnitelmat ja selvitykset:

- Viitesuunnitelma 20.12.2017, arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy
- Korttelisuunnitelma, alustava, Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy,

20.12.2017
- Varjostustutkielma 10.10.2017, arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy
- Säterinkallionkulman kunnallistekninen yleissuunnitelma 9.1.2018, Destia

Oy
- Säterinkallionkulman melu-, tärinä ja ilmanlaatuselvitys asemakaavaa var-

ten, Sito Oy, SRV Yhtiöt Oyj, 5.1.2018
- Säterinkallionkulman kaavavaiheen energiatarkastelu, Green Building Part-

ners Oy, SRV, 10.11.2017
- Luontolausunto Säterinmetsän kaavamuutosta varten, Esa Lammi, Ympä-

ristösuunnittelu Enviro, 19.11.2015, täydennetty 27.11.2017
- Luontoselvitys Raide-Jokerin Espoon osuutta varten, Esa Lammi, Pekka

Routasuo & Nina Hagner-Wahlsten, Ympäristösuunnittelu Enviro,
14.10.2015

- Säterinkallionkulman liito-oravaselvitys, Esa Lammi, Ympäristösuunnittelu
Enviro, 28.3.2017

- Metsänvalmennussuunnitelma, SRV Yhtiöt Oyj, Destia Oy, 6/2017
- Liikennemeluselvitys, Pikaraitiotie Raide-Jokeri, Espoo, Promethor

26.9.2016

Kaavan taustamateriaalina ovat lisäksi:
- Selvitys Raide-Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa, 17.1.2014, Trafix

Oy, WSP Finland Oy, Sito Oy ja sen liite 4. Raide-Jokeri Espoossa, Vaihto-
ehtojen maankäyttöperiaatteet, 13.1.2014, Sito Oy

- Raide-Jokeri Hankesuunnitelma 2015, Espoon ja Helsingin kaupungit, Lii-
kennevirasto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä; WSP Finland Oy,
Ramboll Finland Oy
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1 TIIVISTELMÄ
1.1 Alueen nykytila

Alue sijaitsee Leppäsolmun tuntumassa Säterinmetsän asuinalueen ja Säterin-
syrjän toimistoalueen välissä. Suuri osa alueesta on asemakaavoittamatonta
metsää.  Pohjoisosassa on Säterinkallion asemakaavoitettu lähivirkistysalue.
Eteläosan lävistää Impilahdentie, joka yhdistää itäpuolisen Linnoitustien ja län-
sipuolisen Leirikadun.  Etelässä alue rajautuu Turunväylään. Sen ja Kehä I:n
liikenne aiheuttaa ympäristöhäiriöitä. Yksi Impilahdentien kiinteistö on asuttu.
Havupuuvaltaisessa metsässä on useita polkuja. Alueen kautta on jalankulku-
ja pyöräily-yhteys Turunväylän bussipysäkeille. Pohjoisosan metsästä on v.
2017 tehty liito-oravahavaintoja.  Linnoitustien asemakaavaa on vastikään
muutettu mahdollistamaan Raide-Jokeri ja kaava-alueen kohdalle suunnitellaan
Raide-Jokerin pysäkkiä.

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus
Asemakaavalla tehostetaan maankäyttöä tiivistämällä kaupunkirakennetta
joukkoliikennevarauksen vieressä. Raide-Jokeriin tukeutuva tiivistäminen Lep-
pävaaran palveluiden lähellä on kestävän kehityksen mukaista. Kaava mahdol-
listaa uutta kerrostaloasumista tulevan Raide-Jokerin pysäkin vierelle.

Uudet asuinkorttelit perustuvat perinteiseen kaupunkikorttelimalliin, jossa ra-
kennukset seuraavat katulinjaa ja kortteleiden keskelle jää suojaisa sisäpiha.
Rakenne on tiiviimpi Linnoitustien vierellä ja väljenee Säterinmetsän suuntaan.
Uusi alue on erotettu puisto- ja pihakatuvyöhykkeellä Säterinmetsän asuinalu-
eesta. Uusi kävelylle ja pyöräilylle varattu Linnoitusraitti yhdistää Säterinmetsän
alueen tulevaan Raide-Jokerin pysäkkiin. Kaavassa on osoitettu korttelialueita
asuinkerrostaloja (AK-1, AK) ja asuinrakennuksia (A-1) varten sekä tarvittavat
autopaikkojen korttelialueet, katu-,virkistys-  ja suojaviheralueet. Kaava mah-
dollistaa pysäköintitalon rakentamisen,  pienen määrän liiketiloja katutasoon
sekä yleisiä pysäköintipaikkoja. Kaikki uusien asuntojen autopaikat ovat raken-
teellisia. Alueelle on osoitettu uusia katuja ja osaa nykyisistä katulinjauksista ja
pysäköintialueista siirretään. Kaavassa on huomioitu liito-oravan elinympäristö.

Alueen pinta-ala on 7,6 ha. Kaava-alueen kokonaiskerrosala on noin 39 350 k-
m2. Asumiselle on osoitettu 39 060 k-m2. Katutasoon tulee rakentaa liike-, pal-
velu- tai toimistotiloja vähintään 290 k-m2. Kaava mahdollistaa 1. kerrokseen
asumista häiritsemätöntä työ-, palvelu- tai liiketilaa yhteensä enintään 920 k-
m2. Rakennusoikeus kasvaa 39 100 k-m2. Uusien asuinrakennusten kerroslu-
vut vaihtelevat kansipihan päältä laskettuina kerroksina VII–III välillä madaltuen
kohden Säterinmetsän asuinaluetta. Osa pihoista on maanvaraisia.

1.3 Suunnittelun vaiheet
SRV Yhtiöt Oy:n, Kojamo Oyj:n, Asuntosäätiön ja Helsingin kaupungin muo-
dostama yhteistyöryhmä on hakenut asemakaavan laatimista 23.5.2016 ja täy-
dentänyt hakemusta 24.8.2016. Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi 3.10.2016
osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville.Vireille-
tulosta tiedotettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhtey-
dessä 19.10.2016. OAS oli nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 24.10.–
21.11.2016. Suunnittelijoiden vastaanotto pidettiin 8.11.2016. OAS:sta saatiin
22 mielipidekirjettä, joista yhden allekirjoittaneita oli 87. Säterinmetsän asuk-
kaat vastustivat kerrostaloja. Kaavaehdotukseen on OAS-vaiheen viitesuunni-
telmaan verrattuna tehty muutoksia mm. saadun palautteen johdosta. Kaava-
ehdotus on laadittu yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden ja yhteistyöryhmän
sekä sen konsulttien kanssa.  Viitesuunnitelmat olivat esillä ja keskusteltavina
myös 1.3.2017 Sellossa pidetyssä Leppävaaran keskustan kehittämisvisioita
käsitelleessä tilaisuudessa. ELY-keskuksen kanssa on pidetty työkokouksia
27.3.2017, 18.5.2017 ja 31.10.2017.
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2 LÄHTÖKOHDAT

2.1 Suunnittelutilanne
2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tätä kaavaa koskevat eheytyvän
yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön laadun tavoitekokonaisuudet sekä eri-
tyisesti Helsingin seudun erityiskysymysten (ohjelmakohta 4.6) tavoitekoko-
naisuus, joka mukaan:
- riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on varmistettava tontimaan riittä-

vyys
- merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa eritysesti raideliikenteen palvelualu-

eelle
- alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedelly-

tyksiä ja hyödyntämismahdollisuksia
- uusien asuinalueiden käyttöönotto ja olevien alueiden huomattava täyden-

nysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että mahdollisuudet joukkoliikenteen
hyödyntämiseen varmistetaan

2.1.2 Maakuntakaava
Voimassa olevat:
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan ja sisältää alueidenkäy-
tön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksellä vuonna 2007.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on uudelleen tarkasteltu Uudenmaan
maakuntakaavaa,  vaihemaakuntakaavaaa sekä Itä-Uudenmaan kokonaismaa-
kuntakaavaaa. Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaa-
van pienin muutoksin 30.10.2014. Muutokset eivät koskeneet Espoota. Kaava
sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman keväällä 2016.

Vireillä olevat:
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittä-
mislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuuli-
voima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntavaltuusto hy-
väksyi kaavan 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee
voimaan ennen kuin se saa lainvoiman.

Uudenmaan liitto on käynnistänyt koko maakunnan aluetta koskevan kokonais-
maakuntakaavan, Uusimaa-kaava 2050:n laatimisen. Sen OAS:sta kerättiin
palautetta keväällä 2017.

Kaava-alue maakuntakaavoissa:
Ensimmäinen, 3.  ja  4. vaihemaakuntakaava eivät koske suunnittelualuetta.

Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006) alue on osoitettu
taajamatoimintojen alueeksi. Suunnittelualuetta rajaavat itä- ja eteläpuolella
moottoriväylät. Kehä I:n ja Turunväylän liittymä on osoitettu eritasoliittymänä.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (vahvistettu YM 30.10.2014) Leppä-
vaaran kaupunkikeskus on osoitettu keskustatoimintojen alueena, jonka kautta
kulkee pääradan ja moottoriväylän lisäksi pääkaupunkiseudun poikittainen
joukkoliikenteen yhteysväli. Yhteysväli jatkuu Turunväylän yli kohti Tapiolaa.
Poikittaisen yhteysvälimerkinnän ja Turunväylän moottoriväylän liittymäkohtaan
on osoitettu joukkoliikenteen vaihtopaikka ja merkitykseltään seudullinen vähit-
täiskaupan suuryksikkö.
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Kuva: Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä 2014 (lähde: Uuden-
maanliiton karttapalvelu 3/2017 © Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto, © Maanmittauslaitos
lupa nro 744/MYY/06). Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu punaisella katkoviivael-
lipsillä.

2.1.3 Yleiskaava
Espoon eteläosien yleiskaava
Alueella on voimassa vuonna 2010 lainvoiman saanut Espoon eteläosien yleis-
kaava.

Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on osoitettu alueiden pääasiallinen pää-
käyttötarkoitus. Pääosa kaava-alueesta on osoitettu uutena ja olennaisesti
muuttuvana tiivis ja matala -asuntoalueena (A2), jolle sijoitetaan ensisijaisesti
tiivistä ja matalaa asuntorakentamista. Länsiosan kautta kulkee sijainniltaan
ohjeellisena uusi raideyhteys. Alueen itäpuolinen nykyisellään säilyvän työ-
paikka-alueen varaus (TP) ulottuu osin kaava-alueelle. Kehä I on osoitettu kak-
siajorataisena pääkatuna ja Turunväylä moottoritienä. Pohjoisosaan sijoittuu
virkistysaluetta (V), jonka läpi kulkee itä-länsisuuntainen virkistysyhteys osana
Säterinniityn ja Vermonpuiston rannan yhdistävää pidempää yhteyttä. Länsi-
puolella on osoitettu nykyisellään säilyvänä alueena Säterinmetsän asuntoalue
(A). Turunväylään rajoittuvaa eteläosaa koskee työpaikka-alueeksi kehitettävän
alueen merkintä (ruudutettu TP), jolla alue varataan ensisijaisesti yksityisille
palveluille, hallinnolle ja liiketoiminnalle. Alueelle voidaan sallia myös koulutus-,
majoitus-, ja ravitsemustiloja sekä alueelle soveltuvaa teollisuutta ja varastoin-
tia. Työpaikkarakentamisen tulee olla ympäristövaikutuksiltaan liike-, toimisto-
ja näihin verrattavia tiloja. Kehitettävien alueiden merkinnän mukaan asema-
kaavoituksella pyritään alueen toimivuuden (mm. palvelujen säilyminen) var-
mistamiseen sekä joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen. Ison
Huopalahden rantaan noin 1,4 km:n päähän kaava-alueesta on esitetty uusi
virkistysalue.
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Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (1/2014) © Espoon kaupunki. Suunnittelualue on
rajattu sinisellä.

2.1.4 Asemakaava
Pääosalla suunnittelualuetta ei ole asemakaavaa. Osalla aluetta ovat voimassa
seuraavat asemakaavat:
- Pikkalanpuisto 51177–51181 ja 51185–51188, osa 54153 sekä liikenne-, vir-
kistys- ja erityisalueet, Kellarimäki-Friisinmäen kaava-alueelle  kaavamuutos
(virkistysalue), (kaavatunnus 049 111100, lainvoimainen, 20.5.1998)
- Säterinmetsä 51285–51294 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueet (kaavatun-
nus 049 114500, lainvoimainen 5.2.1997)

- Säterinmetsä, 51. kaup.osan (Leppävaara) k51287, 51289 ja 51294 sekä ka-
tualueet (kaavatunnus 049 114501, lainvoimainen 19.3.2003)

- Säterinrinne 51296–51305 sekä virkistys- ja katualueet, (kaavatunnus 049
114800, lainvoimainen 21.4.1999)

- Säterinkallio II (kaavatunnus 049 116000, lainvoimainen 15.2.2017)
- Säterinrinne II, 51. kaup.osan (Leppävaara) k51301 ja 51319 sekä katu- - ja
virkistysalueet, (kaavatunnus 049 116100, lainvoimainen 5.6.2002)

Asemakaavoissa kaava-alueelle on osoitettu asuntotilojen ja ympäristöä häirit-
semättömien työtilojen korttelialuetta (AOT), lähivirkistysaluetta ja puistoa (VL,
VP), autopaikkojen korttelialuetta (LPA) ja katualuetta. Leirikatuun liittyvä auto-
paikkojen korttelialue (LPA) on varattu kortteleille 51285, 51289 ja 51290.
Suunnittelualueen lounaiskulmassa on Leiripuisto (VP). Pohjoisosan Säterin-
kallion ja viereisen Kaivomäen lähivirkistysalueiden läpi kulkee jalankululle ja
polkupyöräilylle varattu Säterinmetsäntie, jolla joukkoliikenne on sallittu. Varaus
on tehty mahdollista pikaraitiotietä silmälläpitäen – joukkoliikenneyhteyttä ei ole
toteutettu. Säterinmetsäntie ei se Raide-Jokerin Linnoitustielle mahdollistavan
asemakaavan myötä ole enää tarpeellinen joukkoliikennekatuna. Korttelin
51289 AOT-tonttia 6 ei ole rakennettu.

Lähialueen asemakaavatilanne
Suunnittelualue rajautuu kaakkoisosaltaan vireillä olevaan Ruukinranta-Tarvas-
pää asemakaavan alueeseen (alue 250100). Muutoin lähiympäristö on asema-
kaavoitettu. Ruukinranta-Tarvaspää asemakaavaehdotuksessa asuminen on
osoitettu pääasiallisesti erillispientaloihin (AO) tehokkuudella e=0.25. Linnoitus-
tielle Raide-Jokerin mahdollistava asemakaava ja asemakaavan muutos
(11600) on tullut lainvoimaiseksi 15.2.2017.

Alueen pohjoispuoleiset korttelit 51301 ja 51319 sekä itäpuolinen kortteli 51228
ovat osa Linnoitustien toimitilakorttelivyöhykettä (KTY). Impilahdentien varren
kortteli 51177 on erillispientalojen korttelialuetta (AO).  Leiripuiston länsiosassa
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on lähipalvelujen korttelialue (YL). Leirikadun länsipuoli on osoitettu asuinkäyt-
töön merkinnöillä AP, AOT ja AK. Lähialue on pääasiallisesti toteutettu asema-
kaavan mukaisesti.

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta (10/2017) © Espoon kaupunki. Suunnittelualue punaisella
katkoviivalla.

2.1.5 Rakennusjärjestys
Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112).
Rakennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012.

2.1.6 Tonttijako
Osalle asemakaava-aluetta on laadittu tonttijako, osa alueesta on valtion ylläpi-
tämässä kiinteistörekisterissä olevaa aluetta.



10 (59)

2.1.7 Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Helsingin kaupunki on myöntänyt 7.9.2015 omistamalleen alueelle SRV Yhtiöt
Oyj:n, VVO-yhtymä Oyj:n (nykyisin Kojamo Oyj) ja Asuntosäätiön muodosta-
malle yhteistyöryhmälle suunnitteluvarauksen asuinalueen suunnittelua ja to-
teuttamista varten.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma on hyväksytty Espoon valtuustossa 13.6.2016
ja Helsingin valtuustossa 15.6.2016. Pikaraitiolinja Raide-Jokeri kulkee suunni-
telman mukaaan Linnoitustietä pitkin ja kaava-alueen kohdalle on suunniteltu
pysäkki (Linnoitustie).

Kuva: Ote Raide-Jokerin hankesuunnitelma 2015, liitteestä 3, asemapiirustus ja tyyppipoik-
kileikkaus Linnoitustien pysäkin kohdalta.  (30.11.2015, Espoon ja Helsingin kaupungit, ©
Espoon kaupunkimittaus, Ramboll Finland Oy, WSP Finland Oy)

Espoon ja Helsingin kaupungit ovat joulukuussa 2016 sopineet yhteistyösopi-
muksen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Espoon kaupungin teettämässä Raide-Jokerin taustaselvityksessä on esitetty
Säterinkallion alueen maankäytön tehostamista yleiskaavaan verrattuna ja alue
on esitetty ”kaupunkimaisena asuinalueena A1”. (Selvitys Raide-Jokerin lin-
jausvaihtoehdoista Espoossa, 17.1.2014, Trafix Oy, WSP Finland Oy, Sito Oy
ja sen liite 4. Raide-Jokeri Espoossa, Vaihtoehtojen maankäyttöperiaatteet,
13.1.2014, Sito Oy) Selvityksessä perustellaan, että yleiskaavan maankäyttöä
on tarkoituksenmukaista tehostaa Raide-Jokerista eniten hyötyvillä alueilla, joi-
hin Säterinkallio lukeutuu. Maankäyttöä esitetään tehostettavan selkeämmin
”kaupunkimaisena kerrostalokorttelina” ja potentiaalina esitetään noin 40 000 k-
m2 asumista ja noin 13 000 k-m2 työpaikkoja varten. Tämän arvioitiin tarkoitta-
van noin 800 asukasta ja 350 työpaikkaa, joilla 400 m:n etäisyys pysäkistä.

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liiken-
teen sopimus 2016–2019, 9.6.2016 (MAL-sopimus)
Sopimuksen mukaan vuosina 2016–2019 Espoon asuntotonttien asemakaavoi-
tettava kerrosala on keskimäärin 249 000 k-m2 vuodessa ja asuntotuotantota-
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voite yhteensä 12 000 asuntoa, joista tuettua tuotantoa 3 600. Alue sijoittuu
sopimuksessa määritellylle seudun ensisijaisesti kehitettävälle vyöhykkeelle ja
asemakaavoituksen ensisijaiselle kohdealueelle. Sopimuksen liitekartalla on
arvioitu Kehä I:n ja Turunväylän liittymän tuntumaan hyväksyttävän 2016–2019
kaudella 25 000–55 000 k-m2 uutta asuinkerrosalaa. Sopimuksessa on kytketty
toisiinsa mm. valtion rahoitus Raide-Jokerille ja kuntien asuntoasemakaavoitus-
tavoitteet.

Tiesuunnitelma muutoksen (Turunväylän (Vt 1) ja
Kehä I:n (Mt 101) parantaminen Leppävaaransolmun kohdalla) mukaan on to-
teutettu Leppäsolmun eritasoliittymä.

Kuva: Ote Tiesuunnitelman muutoksesta Turunväylän (Vt 1) ja Kehä I:n (Mt 101) parantami-
nen Leppävaaransolmun kohdalla. (2007, Tiehallinto, Ramboll)

Tiesuunnitelmassa on esitetty Leppäsolmun pohjoisesta Turun suuntaan liitty-
vän rampin melusuojaus tehtäväksi Linnoitustien suuntaisilla rakennusmas-
soilla myös asemakaavoittamattoman alueen osalta. Turunväylän pohjoislai-
taan on toteutettu tiesuunnitelman mukainen melueste.

Kuva: Ote Tiesuunnitelman muutoksesta Turunväylän (Vt 1) ja Kehä I:n (Mt 101) parantami-
nen Leppävaaransolmun kohdalla. (2007, Tiehallinto, Ramboll).
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Tärkeät lähimetsät – Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvitys 2013
Selvitys perustuu Espoon kouluille ja päiväkodeille keväällä 2013 tehtyyn kyse-
lyyn. Palokaivonpuiston, Kaivomäen ja Säterinkallion metsien muodostamasta
kokonaisuudesta käytetään selvityksessä nimeä ”Säterinmetsä”. Kartanonpuis-
ton, Perkkaanpuiston ja Säterinmetsän päiväkodit sekä Bergans daghem il-
moittivat Säterinmetsän tärkeimmäksi metsäkseen.

Kuva: Ote Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvityksestä. Espoon koulujen ja päiväkotien
käyttämät metsäalueet ja kyselyyn vastanneet yksiköt.

Vanhemmista suunnitelmista mainittakoon sittemmin Etelä-Espoon yleiskaa-
valla kumottu Leppävaaran keskus eteläinen -osayleiskaava, joka ohjasi lähi-
alueen asemakaavojen laatimista. Siinä alueelle oli osoitettu varaukset yleisiä
alueita (esimerkiksi koulua) ja kerrostaloja varten yhteensä noin 12 000 k-m2

verran. Raitiotievaraus oli alueen länsilaidassa ja bussireittikatu- itälaidassa.
Säterinkallio oli jätetty projektiohjelman 1995—2000 kaavoitusohjelman ulko-
puolelle ja aluetta pidettiin reservialueena .

Kuva: Ote Leppävaaran keskus eteläinen -osayleiskaavan havainnekuvasta. 1990-luvun
suunnitelmassa alueelle kaavailtiin koulua ja asumista. Raitiotie erottaa ”koerivitaloina”
osoitetun Säterinmetsän ja Säterinkallion alueet toisistaan.

2.1.8 Pohjakartta
Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen
laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset.
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2.2 Selvitys alueesta
2.2.1 Alueen yleiskuvaus

Säterin alue sijaitsee Turunväylän ja Kehä I:n läheisyydessä rajautuen Lep-
päsolmuun. Leirikadun ja Linnoitustien rajaama Säterinkallion metsäalue jää
Säterinmetsän asuinalueen ja Säterinsyrjän toimistoalueen väliin. Asemakaa-
voittamattoman ja muuten rakentamattoman metsän eteläosan läpi johtaa Sä-
terinmetsän ja Leppäsolmun yhdistävä jalankulku- ja pyörätie.  Eteläosan lävis-
tää Linnoitustiehen yhdistyvä Impilahdentie. Etelässä alue rajautuu Turun-
väylään siten, että osa Kehä I:n liittymäramppia kuuluu kaava-alueeseen.
Kaava-alueeseen kuuluu myös Leirikadun viereinen autopaikkojen korttelialue,
osa Leirikatua ja Leiripuistoa sekä korttelin 51289 rakentamaton tontti 6.

Kuva: Ilmakuva, johon kaava-alue rajattu sinisellä. © Espoon kaupunki.
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Kuva: Ilmakuva, johon kaava-alue rajattu sinisellä. © Espoon kaupunki.
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Kuva: Näkymä pohjoisesta kohti Säterinkallion aluetta. Kuvapohja: Espoon aineistopankki.

Kuva: Viistokuva etelän suunnalta, v. 2009. © Espoon kaupunki.
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2.2.2 Maanomistus
Alueen maanomistajia ovat Espoon kaupunki, valtio, yksityiset maanomistajat
ja runsaan kolmanneksen suunnittelualueesta omistava Helsingin kaupunki.

Kuva: Maanomistus omistajalajeittain. Kaava-alue sinisellä rajattu. WebMap-tuloste,
(12/2017) © Espoon kaupunki.

2.2.3 Rakennettu ympäristö
Maankäyttö
Kaava-alueen keskeiset osat ovat rakentamatonta metsää. Rakennetut osat
ovat liikennöintikäytössä tai pysäköintialueina.

Lähialueilla on pientalovaltaista asutusta ja toimistorakennuksia.

Läheinen Impilahdentien asutus on osa Friisinmäen jälleenrakennusajan pien-
taloaluetta, jolla on merkitystä paikallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä
(Espoon kaupunki, Espoon eteläosien yleiskaavatyössä tarvittavat kulttuurihis-
torialliset inventoinnit, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 29. 11.
2005). Kaava-alueen kohdalla Impilahdentien kiinteistöjen rakennuskanta on
yhtä lukuunottamatta purettu. Muista Impilahdentien taloista erilleen jäänyt
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1950-luvulla rakennettu pientalo on tyypillinen jälleenrakennusajan puolitoista-
kerroksinen omakotitalo ja asuinkäytössä. Kiinteistöä ei ole asemakaavoitettu
ja osa siitä on aiemmin liitetty maantiealueeseen.

Kuva: Ote Impilahdentie 6:n rakennuslupapiirustuksesta.

Kaava-alueen länsipuolelle rakennettiin 2000-luvun vaihteessa Säterinmetsän
asuinalue. Pientalovaltaisen Säterinmetsän asuinrakennuksista osa on Suo-
messa harvinaisia omatonttisia townhouse-tyyppisiä kaupunkipientaloja. Alu-
een kerrostalot ovat kolmekerroksisia. Väritykseltään eloisa Säterinmetsän ra-
kennuskanta on vilkkaasti detaljoitua ja monimuotoista.

Kuva: Näkymä Leirikaarelta.
Kaava-alueen viereiset toimistotyöpaikkakorttelit on rakennettu vuosina 2000–
2012 ja rakennukset ovat 5–6-kerroksisia.

Kuva: Näkymä etelästä Turunväylän varrelta. Oikealla Säterinsyrjän toimistotaloja (Säterin-
portti).

Liikenne
Ajoneuvoliikenne ja pysäköinti
Säterinkadulta alkava Linnoitustie on paikallinen kokoojakatu, jonka pohjois-
osan liikennemäärä on noin 3 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Linnoitustie
muuttuu eteläpäässä Impilahdentieksi, joka yhdistyy Masalantien kautta Friisin-
mäentiehen. Impilahdentien liikennemäärä itäpäässä on noin 1 100 ajoneuvoa
vuorokaudessa, Turunväylän noin 82 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Kehä
I:n noin 92 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Linnoitustiellä (länsireunassa) on yhteensä on noin 28 yleistä pysäköintipaikka
ja Leirikadun ajoradalle on sijoitettu 3 yleistä pysäköintipaikkaa. Lisäksi ole-
massa olevan toimistokorttelin eteläpuolella on muutamia kaukoliikenteen bus-
sien liityntä- ja saattoliikennepaikkoja.
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Kuva: Yleiset pysäköintipaikat.

Leirikadun päässä on LPA-alue kortteleiden 51285, 51289 ja 51290 pysäköintiä
varten.

Jalankulku ja pyöräily
Alueella on hyvä kävely- ja pyöräily-yhteydet. Linnoitustien kummallakin puo-
lella on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Pyöräilyn pääraitti kulkee Kehä I:n
länsipuolella ja laatureitti Kehä I:n itäpuolella suunnittelualueen kohdalla. Leiri-
katua ja Linnoitustietä yhdistää nykyisen metsäalueen läpi kulkeva poikittainen
kevyen liikenteen yhteys. Lisäksi alueella on useita paikallisia reittejä.

Julkinen liikenne
Suunnittelualueen läpi Linnoitustietä ja Impilahdentietä kulkee linja 203 (Uus-
mäki-Leppävaara-Perkkaa- Säteri-Nihtisilta-Laajalahti) ja ilta-aikaan linja 203N
(Uusmäki-Leppävaara-Säteri-Vitikka). Lisäksi Kehä I:llä, Turunväylällä ja Säte-
rinkadulla liikennöi useita bussilinjoja. Leppävaaran asema ja bussiterminaali
on noin yhden kilometrin päässä suunnittelualueesta.

Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta
Kaava-alueella asuu pari asukasta. Alueella ei ole työpaikkoja.

Lähiympäristössä Säterinmetsän asuinalueella asuu noin 600 asukasta. Vierei-
sillä Säterinrinteen ja Säterinsyrjän alueilla on rakennettu toimistokerrosalaa
noin 117 000 k-m2 ja alueella on merkittävässä määrin työpaikkoja, vaikka tilo-
jen käyttöaste vaihtelee.

Espoon väestöennusteen mukaan Suur-Leppävaaran asukasluku kasvaa vuo-
sina 2016–2026 noin 8 750 hengellä. Ennusteessa väestönkasvu perustuu
asuntotuotantoennusteeseen, joka on ennustekaudelle 28 000 uutta asuntoa,
joista 25 % pientaloihin.
Yhdyskuntarakenne
Alue sijaitsee Säterin alueella noin kilometrin päässä Leppävaaran asemasta ja
Sellon kauppakeskuksesta, jotka muodostavat Leppävaaran aluekeskuksen
ytimen. Metsäinen kaava-alue jää Kehä I:n vierelle kehitetyn toimistotalo-
vyöhykkeen ja länsipuolisen pientalovaltaisen asuinalueen väliin. Etäisyys ase-
malle sekä sijainti Turunväylän ja Kehä I:n liittymän tuntumassa tekevät alu-
eesta hyvin saavutettavan, mutta runsaaliikenteisten väylien läheisyys asettaa
rajoitteita maankäytölle.
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Kaupunki-/taajamakuva
Alueen kaupunkikuva on sijainnin mukaan kahtiajakautunut. Linnoitustien puo-
lella katukuvaa hallitsevat toimistorakennukset pysäköintilaitoksineen. Säterin-
metsän asuinalue on pienimittakaavaista ympäristöä. Säterinkallion suuntaan
avautuvat Säterinmetsän pysäköintialueet luovat kaava-alueesta mielikuvaa
laita-alueena. Turunväylän suunnalta tarkasteltuna alueen eteläosa jää osin
meluseinän taakse, korkea puusto erottuu kuitenkin maantiemaisemassakin.

Impilahdentien katumaisema on mainittu yleiskaavan kulttuurihistoriallisesa in-
ventoinnissa v. 2005. (Espoon kaupunki, Espoon eteläosien yleiskaavatyössä
tarvittavat kulttuurihistorialliset inventoinnit, Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen
Valkama Oy 29.11.2005) Inventoinnin mukaan: ”Kirkkonummentien, Impilahden-
tien, Masalantien ja Pikkalantien jälleenrakennuskauden pientaloasutus muodostaa säi-
lyneen kokonaisuuden, uudisrakentamisesta huolimatta. Maisemallisesti yhtenäisimpiä
kohtia on Kirkkonummentiellä sekä Impilahdentiellä vastapäätä Säterinmetsän uutta
aluetta.” Säterinmetsän asuinalueen kohdalle Impilahdentielle on inventoinnin
jälkeen rakennettu uusia asuinrakennuksia.

Kuva: Katunäkymä Leirikadulta, oikealla pysäköintialuevyöhyke.

Palvelut
Kaava-alueella ei ole palveluita. Lähimmät päiväkodit sijaitsevat lähiympäris-
tössä 200–300 metrin etäisyydellä (Säterinmetsän päiväkoti ja Kepelin ympäri-
vuorokautinen päiväkoti). Lähimmät koulut ovat noin 0,7 km:n päässä Perk-
kaan puolella sijaitseva Perkkaanpuiston koulu ja noin 1 km:n päässä sijaitseva
Ruusutorpan koulu. Kattavat kaupalliset palvelut löytyvät kauppakeskus Sel-
losta noin 1 km:n päästä. Laajalahden puolella on päivittäistavarakauppa noin
1,2 km:n päässä.

Kuva: Julkisia palveluita on keskittynyt Leppävääran keskustan ja Perkkaan puolelle. Web-
Map-tuloste, (11/2017) © Espoon kaupunki.
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Virkistysalueet ja -yhteydet
Kaava-alueen metsän pohjoisosat on kaavoitettu lähivirkistysalueeksi, joka liit-
tyy laajempaan yhtenäiseen virkistysalueverkostoon. Alueelta on polkuyhteydet
länteen Säterinniityn virkistysalueelle, joka kytkeytyy radan alittavan jalankulku-
ja pyöräily-yhteyden avulla pohjoiseen Leppävaaran urheilupuiston alueeseen
ja Turunväylän ylittävän sillan kautta Turvesuonpuistoon, josta on yhteys Kes-
kuspuistoon. Moottoritien ylittävien siltojen kautta alueelta on yhteydet Ruukin-
rantaan ja Laajalahtea ympäröiville luonnonsuojelualueille.
Yhdyskuntatekninen huolto
Vesihuollon johtolinjat sijaitsevat katujen reunoilla, eteläosalla kuitenkin kiinteis-
tön puolella metsäalueella. Suunnittelualuetta palvelevat Leirikadun vesihuolto-
linja sekä alueen pohjoisosassa Linnoitustien linja. Lisäksi aluetta sivuaa vesi-
huoltolinja etelässä. Kaukolämpöjohto kulkee metsäreitin yhteydessä. Alue on
liitettävissä kunnallistekniikan verkostoihin, mukaan lukien suunniteltuun kauko-
kylmäverkkoon. Leiripuistossa on puistomuuntamo.

Kuva: Nykyiset johtolinjat, kaava-alue rajattu vaaleammalla sinisellä. Webmap-tuloste,
(1/2018) © Espoon kaupunki.

2.2.4 Luonnonolosuhteet
Alueelta on tehty vuonna 2015 luontoselvitys, jota on syksyllä 2015 täydennetty
luontolausunnolla. Luontolausuntoa on puolestaan täydennetty syksyllä 2017.
Kevättalvena 2017 alueelta tehtiin aiemmista selvityksistä poiketen liito-orava-
havaintoja, jolloin laadittiin erillinen liito-oravaselvitys. Alueelta ei ole löytynyt
liito-oravan lisäksi muita merkittäviä luontoarvoja. Eläimistö on tyypillistä taaja-
mametsien lajistoa. Metsää on selvityksissä luonnehdittu tavanomaiseksi havu-
puuvaltaiseksi kangas- ja kalliometsäksi, jota käytetään lähivirkistysalueena.
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Maaperä, rakennettavuus ja maaston muodot
Tehtyjen pohjatutkimusten perusteella alueella on pääosin 0,1–1,5 m:n paksui-
nen sorainen hiekkamoreenimaapeite kallion päällä. Maakerrokset ovat pää-
osin lievästi routivia, paikoin routimattomia. Kallion pinta nousee aivan maan-
pintaan ja alueella on useita avokalliomuodostelmia. Alue on helposti/normaa-
listi rakennettavaa. Rakennukset voidaan perustaa louhitulle kalliopohjalle. Ka-
dut ja pihat voidaan perustaa louhitulle pohjalle tai maanvaraan. Vesihuoltolin-
joja joudutaan viemään kalliokanaaliin.

Maaston muodot
Maasto viettää loivasti koilliseen ja lounaaseen, siten että korkein kohta sijoit-
tuu lähelle Säterinmetsäntien puistoreittiä. Koilliseen viettävä rinne on jyrkem-
pää kuin eteläosa. Alueella on joitakin avokalliokumpareita. Maaston korkein
kohta on pohjoisosan kallioalueella noin taso +33.4 (N2000) ja matalin maan-
tien rampilla noin +18.8 (N2000).

Kuva: Maaperäkartta, kaava-alueen rajaus sinisellä, korkein ja matalin kohta vaaleanpunai-
sella. WebMap-tuloste, (10/2017) © Espoon kaupunki.



22 (59)

Hulevedet
Kaava-alueen halki kulkee vedenjakaja, jonka pohjoispuolelta hulevedet kul-
keutuvat Säterinkadun sadevesiviemäriin ja sitä kautta Isoon Huopalahteen.
Vedenjakajan eteläpuolelta vedet kulkeutuvat Turunväylän liikennealueen ojiin
ja sitä kautta mereen. Suunnittelualue on tällä hetkellä pääosin metsää, joten
hulevesivirtaamat alueelta pois ovat maltilliset.

Luontotyypit ja kasvillisuus
Alueen eteläosassa on vanhoja pihamaita ja kasvillisuus koostuu pihakasveista
ja heinävaltaisille niityille ominaisista lajeista. Puusto on pääosin koivua ja
vaahteraa. Säterinsyrjän toimistorakennusten eteläpuolella on pieni sekamet-
sälaikku, jonka puusto on varttunutta koivua ja mäntyä ja pienpuusto tiheää
haavikkoa ja pihlajaa.

Linnoitustien, Leirikadun ja Impilahdentien väliin jäävä osa metsäaluetta on
varttunutta tuoreen kankaan mäntysekametsää, jonka pienpuustona on pihla-
jaa. Eteläreunan putkilinjalla kasvaa tiheänä vesaikkona nuorta raitaa ja kaak-
koisosassa on avokallio. Vaateliaita, kalkkivaikutuksesta tai muusta ravintei-
suudesta kertovia kalliokasveja ei ole.

Metsäalueen keskiosa itä-länsisuuntaisen jalankulkureitin pohjoispuolella on
tiheää, varttuvaa kuusisekametsää, jossa on ylispuina muutamia järeitä män-
tyjä.  Tiheän puuston varjostamassa kenttäkerroksessa on tavanomaista tuo-
reen kankaan kasvillisuutta.

Läntinen alue on kallioista mäntymetsää, jonka ylispuusto on varttunutta, alle
20 metrin korkuista männikköä. Alikasvoksena on nuoria kuusia ja koivuja.
Aluskasvillisuudessa on tuoreen kankaan lajistoa. Kallioisemmilla kohdilla vallit-
see karumpaa kasvupaikkaa kuvastava kuivahkon kankaan kasvillisuus. Aivan
alueen pohjoisrajalla on myös avokalliota, jonka kasvillisuus on runsaan ulkoi-
lukäytön kuluttamaa.

Koillisosan rinnemetsikön puusto on vanhaa ja kuusivaltaista. Kuusikko on osin
aarnimaisen oloista ja siellä on runsaasti lahopuuta. Pystyyn kuivuneita kuusia
ja tuoreita tuulenkaatoja on runsaasti. Kenttäkerroksessa on tuoreen ja lehto-
maisen kankaan lajistoa. Linnoitustien puoleisella reunalla on nuorempaa, koi-
vuvaltaista puustoa, mutta myös joitakin järeitä mäntyjä.

Säterin alueella ei ole kasvistoltaan arvokkaita kohteita, eikä tiedossa ole uhan-
alaisten tai silmälläpidettävien lajien kasvupaikkoja. Koillisosan pieni kuusikko
on säilyttämisen arvoinen, sillä se tarjoaa elinympäristön monille lahopuustosta
riippuvaisille lajeille, mm. kääville. Suunnittelualueen pohjoisreunan säilyttämi-
nen metsäisenä on suotavaa.

Alueella ei ole kasvistoltaan arvokkaita kohteita, eikä tiedossa ole uhanalaisten
tai silmälläpidettävien lajien (Rassi ym. 2010) kasvupaikkoja.

Eläimistö
Pienen, katujen ja rakennettujen alueiden rajaaman metsäalueen eläimistö on
tyypillistä taajamatsien lajistoa. Lepakoita on niukasti, kuten pienissä taajama-
metsiköissä yleensäkin, ja linnusto on yksipuolinen. Suunnittelualueen ympä-
ristö on kaupunkimaisesti rakennettua. Metsäalueen reunassa sijaitsevalla
suunnittelualueella ei ole merkitystä eläinten kulkuyhteytenä (muutoin kun liito-
oravan kannalta).

Linnusto
Säterikallion pesimälinnusto on niukka. Keväällä ja kesällä 2015 tehdyissä las-
kennoissa tavattiin vain 12 lintulajia, jotka ovat kaikki metsälintuja. Huomionar-
voisista lajeista tavattiin silmälläpidettäviin lintuihin lukeutuva sirittäjä ja pikku-
sieppo. Molempien reviirit sijaitsivat kuusikkorinteessä pohjoisosalla. Aluetta ei
kahdesta silmälläpidettävästä lajista huolimatta voi pitää merkittävänä lintujen
pesimäpaikkana.
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Lepakot
Lepakkohavaintoja kertyi kesällä 2015 tehdyssä selvityksessä erittäin vähän.
Kartoituskierroksilla ei tavattu yhtään lepakkoa, mutta toisella kerralla etelä-
pään kallioalueella ollut passiivilaite rekisteröi aktiivisesti saalistaneen pohjan-
lepakon. Muita lepakoita alueelta ei tavattu. Säterin metsäalue ei ole lepakoille
tärkeä.

Liito-orava
Vuonna 2017 suunnittelualueella tehtiin liito-oravahavaintoja. Liito-oravan jätök-
siä löydettiin pohjoisosalla kaikkiaan 13 puun tyveltä. Jätöksiä oli paikoin run-
saasti ja ne olivat eri ikäisiä. Puista ei löytynyt koloja tai oravan risupesiä. Ha-
vainnot keskittyvät noin 0,5 hehtaarin kokoiselle alueelle, jossa on suunnittelu-
alueen vanhinta ja tiheäpuustoisinta kuusikkoa. Havaintopaikalla ei ole haapoja
ja muita lehtipuitakin on niukasti, eli metsästä puuttuu liito-oravalle soveltuva
ruokailupuusto.

Aluetta lähinnä oleva liito-oravan elinalue on noin 600 metrin päässä Pirkkalan-
puistossa. Alueiden väliltä ei löytynyt liito-oravan jätöksiä. Säterinkallion alu-
eelta ei ole liito-oravalle sopivaa yhteyttä muualle kuin länteen, suuret väylät
katkaisevat yhteydet muihin ilmansuuntiin.

Uudenmaan ELY-keskuksen tulkinnan mukaan kyseessä on liito-oravan leväh-
dyspaikka, mutta lehtipuuston puuttumisen vuoksi aluetta ei voida pitää liito-
oravan lisääntymiselle soveltuvana. Metsäalue (0,6 hehtaaria) tulee turvata
liito-oravan levähdyspaikkana, puustoa tulee kehittää liito-oravalle paremmin
soveltuvaksi ja kulkuyhteydet länteen tulee säilyttää. Yksittäisiä papanoituja
puita ei tarvitse säilyttää.

2.2.5 Suojelukohteet

Historiallisen ajan muinaisjäännökset
Alueelle sijoittuu osa Espoon eteläosien yleiskaavassa inventoitua historiallista
tietä: Helsingin maa- ja merilinnoitukseen kuuluvat tykkitiet (MT-1).

Kuva: Nykyinen kevyen liikenteen reitti eteläosan metsän läpi. Reitillä sijaitsee myös maanalai-
sia johtoja.
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Kulttuuriympäristöt
Alueelle sijoittuu osa Espoon eteläosien yleiskaavassa paikallisesti merkittä-
väksi kulttuuriympäristöksi arvotettua Friisinmäen  jälleenrakennuskauden pien-
taloaluetta (P-270).

Kuva: Espoon eteläosien yleiskaavassa inventoidut muinaisjäännökset ja kulttuuriympäris-
töt. Kohdenumeroinnit MT-1, P-270 ja V-E7 korostettu laatikoilla. Kaava-alueen rajaus pak-
sulla sinisellä. WebMap-tuloste, (1/2018) © Espoon kaupunki, museovirasto.

Yleiskaavan inventointiluettelon alue VE-7, Helsingin I maailmansodan linnoi-
tuslaitteet aluerajaus ulottuu kaava-alueelle. VE-7 oli luokiteltu valtakunnalli-
sesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. Sittemmin valtakunnalli-
sesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen määrityksiä on tarkennettu. Mu-
seoviraston ylläpitämässä Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympä-
ristöjen (RKY) rekisterissä ei ole ko.aluerajausta.

Kuva: Ote Museoviraston RKY-portaalista. © Museovirasto.
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2.2.6 Ympäristön häiriötekijät
Turunväylän ja Kehä I:n liikenne aiheuttavat melua ja päästöjä kaava-alueelle.

Liikennemelu
Pääkaupunkiseudun ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen 2017
mukaan pääosa kaava-alueesta on melualuetta (= Ulkotilojen päivämelutasot
ylittävät valtioneuvoston päätöksen mukaisen uusien asuinalueiden ohjearvon
55 dB ja yömelun ohjearvo 45 dB alittuu vain pohjoisosalla.) Turunväylän var-
rella on kaava-alueen ulkopuolella melueste, joka päättyy kiinteistön 2:731 itä-
laitaan.

Kuva: Tieliikenteen päivämelukartta 2017, kaava-alue 118000 sinisellä viivoituksella. WebMap-tuloste,
(11/2017) © Espoon kaupunki.
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3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet

Tavoitteena on:
– lisätä asuntotonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alueella ja MAL-sopimuk-
sen 2016—2019 mukaisella Helsingin seudun ensisijaisesti kehitettävällä vyö-
hykkeellä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti.
– edesauttaa Espoolle MAL -sopimuksessa asetettujen asuntotuotannon tavoit-
teiden saavuttamista.
– mahdollistaa uusia asuntoja ja pienimuotoista palvelutilaa tulevan Raide-Jo-
kerin pysäkin lähelle.

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet
Suunnittelussa huomioidaan alueen kaupunkikuvallisesti merkittävä sijainti,
maisemalliset lähtökohdat, liikenteen asettamat rajoitukset, liittyminen lähiym-
päristön maankäyttöön, luontoarvot sekä virkistysreittiyhteydet.
Espoon kaupungin teettämässä Raide-Jokerin linjausvaihtoehtoselvityksen
maankäyttöperiaatteissa (17.1.2014) esitetään alueen maankäytön tehosta-
mista kaupunkimaiseksi kerrostaloalueeksi. Selvityksen mukaan alueelle voitai-
siin sijoittaa uutta kerrosalaa noin 40 000 k-m2 asumista ja noin 13 000 k-m2

työpaikkoja varten. Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa on arvioitu, että Säte-
rinkallionkulman asemakaavalla saadaan Raide-Jokerin varteen uudet, kau-
punkimaiset asuinkortteilt sekä mahdollisesti liiketiloja.
Tavoitteena on laadukas ja viihtyisä asuin- ja toimintaympäristö. Säterinkallion-
kulman kaupunkikuvallisena tavoitteena on tiivis ja urbaani yleisilme.
Suunnittelussa otetaan erityisesti huomioon tieliikenteen haittojen torjunta.
Asuin- ja toimistotilojen suunnittelussa pyritään saavuttamaan valtioneuvoston
päätöksen 993/1992 mukaiset melutasojen ohjearvot (ulko-oleskelualueilla päi-
väohjearvo 55 dB ja yöohjearvo 45 dB, asuinhuoneissa päiväohjearvo 35 dB ja
yöohjearvo 30 dB ja toimistohuoneissa päiväohjearvo 45 dB).
MAL-sopimuksessa edellytetään, että pääkaupunkiseudun kunnat huolehtivat
tontinluovutuksessaan tai maankäyttösopimuksissaan siitä, että seudun asun-
totuotantotavoitteesta noin 20 % on valtion tukemaa tavallista 40-vuotista kor-
kotukivuokra-asuntotuotantoa ja erityisryhmien vuokra-asuntotuotantoa.
Liito-oravan levähdyspaikan ympäristö osoitetaan aluerajauksella, jossa pa-
panapuiden ympäristön metsää säilytetään 0,6 ha. Liito-oravan yhteydet alu-
eelta länteen kohti Friisinmäellä sijaitsevaa, Espoon liito-oravakartoituksissa
määriteltyä I lk:n kohdetta tulee taata.
Espoon hulevesiohjelman mukaisesti tavoitteena on hulevesien hallinnan pa-
rantaminen, hulevesitulvien vähentäminen, hulevesien laadun aiheuttamien
haittojen ehkäisy ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja vesis-
töjen tilan parantaminen.

3.3 Osallisten tavoitteet
Maanomistajien & hakijoiden tavoitteet
Hakijoiden tavoitteena on toteuttaa omistus- ja hallintamuodoltaan monipuolisia
omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntoja kerrostaloihin noin 30 000 – 40 000
k-m2:n verran. Hakemusvaiheessa hakijoiden tavoitteena oli myös toteuttaa
pienvarastointia tai muuta vastaavaa toimintaa palveleva rakennus, joka toimisi
myös melusuojana. Kaavaprosesssin aikana nähtiin tarkoituksenmukaiseksi
sijoittaa ko. alueelle pysäköintilaitos.
Asukasmielipiteet
Valmisteluaineisto oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 24.10.–21.11.2016.
OAS:sta saatiin 22 mielipidekirjettä, joista yhden allekirjoittaneita oli 87. Pääosa
mielipiteistä saatiin viereisen Säterinmetsän asukkailta, jotka vastustivat ker-
rostalojen kaavoittamista ja katsoivat uuden alueen pilaavan Säterinmetsän
luonteen. Metsän merkitystä lähivirkistysalueena korostettiin ja epäiltiin Etelä-
Leppävaaran metsien jäävän rakentamisen myötä liian pieniksi. Mielipiteissä
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pelättiin suurentuvan asukasmäärän ja kerrostaloympäristön myötä syntyviä
haittoja ja oltiin huolissaan palvelujen riittävyydestä. Kaavahanketta pidettiin
yleiskaavan vastaisena. Muutamassa mielipiteessä nostettiin esiin suunnitel-
mien hyviä puolia. Useissa mielipiteissä esitettiin parannusehdotuksia ja jatko-
suunnittelutoiveita. Varsinkin alueen Säterinmetsän puoleiseen osaan ehdotet-
tiin townhouse-rakentamista. Kahdessa mielipiteessä oli esitetty vaihtoehtoinen
suunnitelma.

OAS:n nähtävänäoloaikana järjestetyssä suunnittelijoiden vastaanotossa
8.11.2016 kävijöitä oli parisenkymmentä. Osa kävijöistä oli kiinnostunut lähinnä
Raide-Jokerista ja piti alueen rakentamista hyvänä lähtökohtana. Iso osa läsnä-
olijoista piti suunnitelmia liian tehokkaina ja kerrostaloja liian korkeina. Osallis-
tujat nostivat tilaisuudessa esille myös Säterinmetsän alueen identiteetin ja tun-
nelman säilyttämisen, katujärjestelyt sekä riittävät viheralueet.

Osallisten palautetta on huomioitu kaavaehdotuksen valmistelussa.

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS
4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus

Kaava mahdollistaa Raide-Jokeriin tukeutuvaa uutta asuinkerrostalorakenta-
mista. Säterinkallionkulma on tärkeää asuntorakentamisen potentiaalialuetta,
koska Linnoitustielle suunniteltavan pysäkin itäpuolelle ei ole mahdollista ra-
kentaa asumista. Uudet kerrostalot sijoitetaan Linnoitustien pikaraitiotiepysäkin
välittömään läheisyyteen, jolloin asukkailla on houkutteleva viiden minuutin kä-
velymatka raitiotiepysäkille.

Uudet Säterinkallionkulman korttelit suojaavat tiivis-matalaa Säterinmetsää
väylien liikennemelulta ja luovat pikaraitiotiekadulle urbaania katuympäristöä.
Säterinkallionkulma muodostaa kaupunkirakenteellisesti ja toiminnallisesti välit-
tävän tekijän runsasliikenteisten väylien, suurten toimistotalojen ja townhouse-
rakentamista pilotoineen Säterinmetsän väliin.

Säterinkallionkulman asuinkorttelit perustuvat perinteiseen kaupunkikorttelimal-
liin, jossa rakennukset seuraavat katulinjaa ja kortteleiden keskelle jää suojaisa
sisäpiha. Rakenne on tiiviimpi Linnoitustien vierellä ja väljenee Säterinmetsän
suuntaan. Linnoitustien pohjoiskaarteesta alkavat katua reunustavat kerrostalot
luovat kaupunkimaista katumiljöötä. Katutasoon on sijoitettu pienimuotoista
liike- tmv. tilaa. Tiivis ja urbaani yleisilme varmistetaan pakottamalla rakennuk-
set rakennettavaksi pääasiassa katujen varsille ja viimeistelemällä  katualuei-
den pintamateriaalit tarvittaessa yli tontin rajojen yhtenäisinä rakennusten sok-
kelipintaan asti.

Uusi kävelylle ja pyöräilylle varattu katu, Linnoitusraitti yhdistää Raide-Jokerin
pysäkin Säterinmetsän keskusaukioon Leiritoriin. Linnoitustien varrelle sijoittu-
vien uusien kortteleiden korttelikoolla, rakennusten vaihtelevilla kerrosluvuilla,
materiaaleilla ja värityksellä sovitetaan rakennuksia lähiympäristöönsä. Raken-
nukset madaltuvat kohden Säterinmetsän asuinaluetta. Leirikadun eteläosan
linjausta siirretään etäämmälle olemassaolevista kortteleista ja suoristetaan.
Samalla kadunnimiä muutetaan niin,että Leirikatu jää nimeksi pohjoisosan pi-
hakatuosalle ja uusi katu on nimetty Leirimetsäntieksi. Suora Leirimetsäntie
rajaa uudet korttelit selkeämuotoisiksi.  Leirimetsäntie ja siihen liittyvä kaksi-
osainen Leiripuisto erottavat uudet kerrostalokorttelit ja Säterinmetsän asuin-
alueen toisistaan. Pysäköinti on sijoitettu Linnoitustien itäpuolelle myös melu-
suojana toimivaan pysäköintitaloon sekä kahdessa pohjoisimmassa korttelissa
pysäköintikansien alle. Pohjoisosaan jää metsäinen lähivirkistysalue, joka yh-
distyy alueen länsipuoleiseen laajempaan metsään ja jonka kautta on kävely-
ja pyöräily-yhteys kohti Leppävaaran keskustaa. Metsäalueeelle on osoitettu
liito-oravalle soveltuvaa ympäristöä.

4.2 Mitoitus
Kaava-alueen kokonaispinta-ala noin 7,6 ha (76 056 m2). Lähivirkistysaluetta
on 2,15 ha, asuinkortteleita noin 2,27 ha.
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Kokonaiskerrosala on noin 39 350 k-m2.. Asumiselle tästä on esitetty noin
39 060 k-m2. Tämä mahdollistaa noin 780 uutta asukasta suhdeluvulla 1 asu-
kas / 50 k-m2.

Katutasoon tulee rakentaa liike-, palvelu- tai toimistotiloja vähintään 290 k-m2.
Kaava mahdollistaa ensimmäiseen kerrokseen asumista häiritsemätöntä työ-,
palvelu- tai liiketilaa yhteensä enintään 920 k-m2.

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 39 100 k-m2..

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö
4.3.1 Maankäyttö

Korttelialueet
Kaava laajentaa nykyistä korttelia 51290 ja muodostaa kuusi uutta korttelia
51370–51375, joista kolme on autopaikkojen korttelialueita (LPA). Kaavassa on
annettu julkisivumateriaaleista ja värityksestä määräyksiä, joilla pyritään laa-
dukkaaseen, kestävään ja paikkaan sopivaan rakennustapaan. Kaavassa on
annettu meluselvitykseen perustuen meluntorjuntaa koskevia kaavamääräyk-
siä. Niitä on käsitelty tarkemmin kohdassa 4.4 Ympäristön häiriötekijät.

Asuinrakennusten korttelialue. Rakennuskohtainen asuinkerrosala saa olla
enintään 2600 k-m2  Korttelialueelle ei saa sijoittaa palveluasumista, hoito- tai
päiväkotia tai muuta vastaavaa hoivapalvelua. (A-1)
Eteläisimmällä korttelialueella 51372 on ohjattu yksittäisten rakennusten suu-
ruutta, kerroslukua ja rakennusten sijoittamista. Käyttötarkoitusmerkinnällä A
on haluttu mahdollistaa monipuolinen rakennustyypistö ja myös muita kuin vii-
tesuunnitelmassa esitettyjä  rakennusmassoitteluja. Rakennuskohtaisella enim-
mäiskerrosalalla ohjataan rakennusmassoittelua siten, että korttelirakenne so-
veltuu muuhun kokonaisuuteen eikä korttelia toteuteta esimerkiksi yksittäisenä
pistetalona. Suurin sallittu kerrosluku on Säterinmetsän puoleisella länsiosalla
matalampi (V) kuin itälaidalla, jolla rakennusalamerkinnän V–VII mukaan ra-
kennusten kerrosluvun tulee vaihdella osoitetulla välillä. 7 §:n määräysten mu-
kaan rakennukset on rakennettava kiinni rakennusalan kadunpuoleiseen rajaan
ja toisiinsa kiinni sijoitetuilla rakennusaloilla rakennukset tulee rakentaa kiinni
toisiinsa. Osalla Linnoitustiehen rajoittuvista rakennusaloista kaava  mahdollis-
taa 1. kerrokseen sijoitettavaksi 5 % sallitusta kerrosalasta asumista häiritse-
mättämiä työ-, palvelu- tai liiketiloja. Melusuojauksen takia kortteliin on osoitettu
rakenteiden ääneneristävyysvaatimukset etelä- ja itäreunoille ja lisäksi § 6:ssä
on korttelia 51372 koskevia määräyksiä. Koska kortteli sijoittuu HSY:n ilman-
laatuvyöhykejaottelussa minimivyöhykkeelle, kortteliin ei saa sijoittaa vanhus-
ten palveluasumista, päivä- tai hoitokotia tai muuta vastaavaa hoivapalvelua.
Kaavan melusuojausta on kuvattu erikseen jäljempänä. Kaava ei mahdollista
kortteliin 51372 kansipihaa, joten kaikki pysäköintipaikat tulee sijoittaa Linnoi-
tustien itäpuoliseen pysäköintilaitokseen.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)
Korttelit 51371 ja 51370 on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueina. Suurim-
mat sallitut kerrosluvut vaihtelevat välillä VII–IV madaltuen länteen Säterinmet-
sän puolelle. Pohjoisempaan kortteliin 51370 on mahdollistettu kansipiha ja
kerrosluvut on ilmoitettu kansipihan tasosta ylöspäin. Kansipihoille on annettu
myös likimääräinen korkeusasema, joka on määritelty viitesuunnitelman avulla
sellaiseksi, että se mahdollisimman hyvin istuu kohti pohjoista nousevaan
maastoon. Rakennusalat myötäilevät Linnoitustien laitaa idässä ja rakennukset
tulee rakentaa kiinnin toisiinsa muodostamaan selvää katulinjaa ja rajaamaan
itäpuolelle suojaisia sisäpihoja. Säterinmetsän puolella rakennusmassoittelu on
väljempää ja rakennusten väleistä näkyy korttelipihoille. Katutasoon Linnoitus-
tien ja uuden raitiotiepysäkille johtavan kävely- ja pyöräilykadun varrelle on
osoitettu velvoittavana liike- tms. tilaa yhteensä 290 k-m2. Osalla Linnoitus-
tiehen rajoittuvista rakennusaloista kaava  mahdollistaa 1. kerrokseen sijoitetta-
vaksi 5 % sallitusta kerrosalasta asumista häiritsemättämiä työ-, palvelu- tai
liiketiloja. Melusuojauksen takia korttelin 51371 kaakkois- ja lounaisjulkisivuille



29 (59)

on osoitettu rakenteiden ääneneristävyysvaatimukset.  Kaavan melusuojausta
on kuvattu erikseen jäljempänä.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK-1)
Luoteisin korttelin 51290 osa on osoitettu AK-1 korttelilalueena. Alue laajentaa
olemassa olevaa AK-korttelia 51290. Uuden ja nykyisen korttelialueen väliin jää
nykyinen autopaikkojen korttelialue (LPA), jonne ei voida osoittaa uuden kortte-
linosan autopaikkoja, vaan ne kaikki on sijoitettava joko kortteliin sallitun kansi-
pihan alle tai Linnoitussilta-nimisen kadun varteen Linnoitustien itäpuolelle
osoitettuun pysäköintilaitokseen. Uuden korttelinosan rakentaminen on sijoi-
tettu korttelialueen keskelle siten että nykyistä puustoa voidaan jättää sekä
korttelin pohjoisosaan lähivirkistysalueen suuntaan että lounaisosaan kohti ole-
massa olevia kortteleita. Korttelialueelle on osoitettu säilytettäviä puustoryhmiä
maaastomittausten perusteella (s-2). Suurimmat salitut kerrosluvut ovat III ja V
kansipihan tasosta lukien. Kansipihan korkeusasema on määritelty viitesuunni-
telman ja maaston nykyisen korkeuden mukaan siten, että kansi istuisi maas-
toon mahdolisimman hyvin.

Autopaikkojen korttelialueet (LPA, LPA-1 ja LPA-2)
Uudet korttelit ja niiden autoliikenne eriytetään mahdollisimman pitkälle Leirika-
dun ja Leirikaaren nykyisestä liikenteestä. Tätä varten on esitetty uusia katu- ja
liikennnejärjestelyjä, joihin kuuluu Leirikadun päässä sijaitsevan nykyisen LPA-
korttelin eteläosan uudelleenjärjestelyt. Osa nykyisistä pysäköintipaikoista siir-
retään uusille LPA-2-korttelialueille, joihin saa sijoittaa korttelin 51289 AK- ja
AP-korttelialueiden autopaikkoja. Linnoitustien itäpuolelle nykyisten liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialueen jatkeeksi on osoitettu autopaikkojen kortteli-
alue, jolle tulee sijoittaa pysäköintilaitos. LPA-korttelialueiden maantason pysä-
köintipaikat tulee jäsennöidä puu- tai pensasistutuksin.

Yleinen pysäköintialue (LP)
Linnoitussilta-nimisen kadun päässä on varaus liityntäpysäköintiä ja saattolii-
kennettä palvelevalle yleiselle pysäköintialueelle (LP). Alueella on myös nykyi-
sin yleisiä pysäköintipaikkoja.Varaus mahdollistaa pysäköintialueelle nykyistä
useampia pysäköintipaikkoja.

Virkistysalueet (VL-1, VP)
Pohjoisosa on osoitettu lähivirkistysalueena (VL-1). Alue on osa laajempaa
metsäaluetta, joka on asemakaavoitettu lähivirkistysalueeksi (Kaivomäki, Palo-
kaivonpuisto). Osalta aluetta on tehty liito-oravien papanalöydöksiä ja VL-1-
lähivirkistysaluetta koskee määräys: Alueen puusto toimii liito-oravien yhteys-
reittinä. Puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että latvusyhteys säilyy ja lajisto
kehittyy liito-oravalle soveltuvaksi. Lisäksi VL-1-alueella on papanapuiden ym-
päristö osoitettu suojeltavana alueenosana s-1-merkinnällä, johon liittyy kaava-
määräys: Alueella on luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-ora-
van levähdyspaikkoja. Alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka heikentävät
tai hävittävät liito-oravan elinympäristöä. Puustoa saa hoitaa ja kehittää liito-
oravalle soveltuvaksi. Reunavyöhykkeille tulee  istuttaa liito-oravan ravinnoksi
soveltuvia puulajeja. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on
neuvoteltava ympäristöviranomaisen kanssa.
VL-1-alueeseen rajoittuvien kortteleiden 51290 ja 51370 pihojen rakentami-
sesta on  annettu määräys, jolla pyritään sopeuttamaan rakentamista virkistys-
alueen maaston muotoihin, kasvillisuuteen ja muuhun luontoympäristöön.
Säterinmetsän korttelin 51289 itälaitaan on osoitettu uusi puisto (VP), joka erot-
taa uuden alueen olemassa olevasta tiivis-matala -alueesta. Puistoon on esi-
tetty ohjellinen varaus hulevesirakenteelle ja muuntamolle. Eteläosaa voidaan
käyttää myös lumitilana. Puiston poikki on ajoliittymä korttelin 51289 tontille 1
nykyisellä paikallaan. Kadun linjauksen siirron myötä Leiripuiston eteläinen osa
pienenee.
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Muut alueet
Suojaviheralueet (EV)
Tulevaan Turunväylän ylittävään joukkoliikennekatuvaraukseen liittyvät alueen
on osoitettu suojaviheralueina. Impilahdensillan länsipuoliselle suojaviheralu-
eelle on osoitettu ohjeellisena aluevaraus hulevesirakennetta varten.

Katualueet
Uusien kortteleiden autoliikenne eriytetään mahdollisimman pitkälle Leirikadun
ja Leirikaaren nykyisestä liikenteestä. Kaava sisältää uusia katu- ja liikennne-
järjestelyjä.
Raide-Jokerin reitti suunnitellaan Linnoitustielle ja sen jatkeelle Impilahdensil-
lalle. Impilahdensillan katualueelle on osoitettu ohjeellisena tilavaraus Raide-
Jokerin sähkönsyöttöasemaa varten. Lisäksi sillalla on mahdollistettu jalan-
kulku ja pyöräily. Linnoitustieltä itään erkanee Linnoitussilta-niminen uusi katu,
jolta on jalankulku- ja pyöräily-yhteys Kehä I:n varren jalankulku- ja pyörätielle,
Turunväylän bussipysäkeille sekä liityntäliikennettä palvelevalle yleiselle pysä-
köintialueelle (LP).
Raide-Jokerin katusuunnitelmat eivät ole valmiita. Raide-Jokerin pysäkkiä on
suunniteltu Linnoitustielle. Kaavassa on varauduttu pysäkin sijoittamiseen erity-
sesti uudella Linnoitusraitti-nimisellä kadulla. Uusi katu on ensisijaisesti varattu
jalankululle ja pyöräilylle ja palvelee myös ennen kaikkea Säterinmetsän alu-
etta. Raitin varrelle on mahdollista sijoittaa katutasoon liiketilaa, jota varten
osalla katua on sallittu myös huoltoliikenne.
Linnoitustie jatkuu samannimisenä kortteleiden 51371 ja 51372 välistä ja yhtyy
uuteen Leirimetsäntiehen. Leirimetsäntie yhdessä viereisten puistojen kanssa
erottaa uudet korttelit Säterinmetsän vanhoista kortteleista. Leirimetsäntien
pohjoisosasta on yhteys nykyistä lyhyemmälle Leirikadulle, joka on osoitettu
pihakatuna. Impilahdentien nykyinen yhteys Linnoitustiehen katkaistaan Raide-
Jokerin hankesuunnitelman periaatteen mukaisesti ja korvataan uudella em.
uusien kortteleiden välistä kulkevalla Linnoitustien jatkeella. Raide-Jokerin han-
kesuunnitelmaa eteläisempi yhdyskadun linjaus johtaa vähäisemmän  määrän
liikennettä Leirikadulle.
Alueen pohjois- ja länsisosaan on osoitettu jalankululle ja pyöräilylle varattu
katu, Säterinmetsäntie. Varaus poistaa nykyisessä asemakaavassa osoitetun
joukkoliikennekatuvarauksen lähivirkistysalueelta. Varaus on turha, kun Raide-
Jokeri on linjattu Linnoitustielle. Varauksen poisto myös parantaa metsän yhte-
näisyyttä esimerkiksi liito-oravien kannalta.
Katualueille on osoitettu istutettavat puurivit tavoitteena lisätä katuympäristön
viihtyisyyttä. Kortteleiden ja katujen luontevasta toisiinsa liittämisestä on an-
nettu kortteleita koskevia määräyksiä. Vähintään kolmannen keroksen tasolle
sijoittuvien ulokkeiden sallitaan yltävän katujen ylle 2,5 m:n verran. Määräyk-
sellä tavoitellaan erityisesti Linnoitusraitin katukuvallista elävöittämistä.

4.3.2 Liikenne
Ajoneuvoliikenne
Suunnittelualue liittyy liikenneverkkoon paikallisen kokoojakatuyhteyden kautta
(Linnoitustie, Leirimetsäntien eteläosa ja Impilahdentie). Leirimetsäntie Linnoi-
tustieltä pohjoiseen toimii tonttikatuna, johon liittyvät pihakadut Leirikatu ja Lei-
rikaari. Linnoitustieltä itään lähtevä Linnoitusilta toimii yhteytenä pysäköintita-
loon sekä yleisille pysäköintipaikoille, jotka toimivat myös liityntä- ja saattolii-
kennepaikkoina. Linnoitustien ja Leirimetsäntien liittymäalueelle on esitetty ko-
rotettu liittymä ajonopeuksien alentamiseksi ja liikenneturvallisuuden paranta-
miseksi. Selostuksen liitteessä 2 (katukartta ja ohjeelliset poikkileikkaukset) on
esitetty suunnitellut liikennejärjestelyt tarkemmin.
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Kuva: Ajoneuvo- ja raideliikenteen tavoiteverkko.

Suunnittelualueen maankäytön liikennetuotos on arviolta alle 800 ajoneuvo
vuorokaudessa. Kunnallistekniikan yleissuunnitelman yhteydessä alueelle laa-
dittiin liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelu. Vuorokausiliikennemäärä vaihte-
lee liikenne-ennusteen mukaan Linnoitustien pohjoisosan noin 6 700 ajoneu-
von ja Impilahdentien noin 1 000 ajoneuvon välillä.  Toimivuustarkastelujen mu-
kaan liikenneverkko toimii hyvin.

Joukkoliikenne
Linnoitustie on tulevaisuudessa merkittävä joukkoliikennereitti sille rakennetta-
van Raide-Jokerin myötä. Raitiotie kulkee Linnoitustiellä ja ylittää Turunväylän
uutta siltaa (Impilahdensilta) pitkin. Suunnittelualueen kohdalla Raide-Jokeri
kulkee omalla uralla. Raide-Jokerin ja ajoneuvoliikenteen risteämiskohta on
valo-ohjattu.  Raide-Jokerin pysäkki on suunniteltu kaava-alueen kohdalle.

Impilahdensiltaa voivat käyttää myös bussit sekä kävelijät ja pyöräilijät. Alueen
joukkoliikennepalvelua täydentävät myös Linnoitustietä ja Impilahdentietä kul-
kevat Espoon sisäiset bussilinjat.
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Jalankulku ja pyöräily
Alueelle on suunniteltu hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet. Erityisesti on kiin-
nitetty huomiota yhteyksiin Raide-Jokerin pysäkille ja Leppävaaran palveluihin.
Linnoitustien länsireunaan on suunniteltu eroteltu jalankulku- ja pyörätie. Li-
säksi yhteys etelään Laajalahteen ja Tapiolaan paranee Impilahdensillan
myötä. Raide-Jokerin pysäkin yhtyeteen on suunniteltu pyöräpysäköintipaik-
koja. Linnoitusraitin suojatie Leirimetsäntielle on suunniteltu korotettuna. Pyö-
räilijöiden kohtaamisen turvaamiseksi kaavassa on huomioitu risteysten näke-
mäalueet katualueiden viisteillä ja ulokejärjestelyillä. Alueelta on myös hyvät
yhteydet puistoalueille.

Kuva: Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko.

Pysäköinti
Yleisiä pysäköintipaikkoja on osoitettu uuden Linnoitustien ja Leirimetsäntien
varsille. Linnoitusraitin päässä on varaus myymälän tms. kivijalassa toimivan
toimitilan huoltoliikenteen lyhytaikaiselle pysäköinnille (huoltoliikenteen peruu-
tustilaksi on varattu tila korttelin 51371 pohjoisosasta). Linnoitussilta-nimisen
kadun päässä on varaus liityntäpysäköintiä ja saattoliikennettä palvelevalle
yleiselle pysäköintialueelle (LP). Suunnittelualueelle on osoitettu noin 36 yleistä
pysäköintipaikkaa.
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Kuva: Yleisten pysäköintipaikkojen likimääräinen sijainti.

Pelastusreitit ja huoltoajo
Pelastusliikenteen vaatimat reitit ja avoin tila (nostopaikat) on huomioitu
suunnittelussa. Kullekin korttelille on kunnallisteknisesssä yleissuunnitelmassa
osoitettu pelastusajoneuvon ajoyhteys ja pelastusajoneuvon nostopaikat.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa on sovittu, että uusi Linnoitustie ja
Leirimetsäntien voivat toimia pelastusajoneuvon nostopaikkoina. Jatkosuunnit-
telussa kortteleiden sisäpihojen nostopaikkamääriin ja -sijainteihin voidaan tar-
vittaessa vaikuttaa mm. pelastusluukkuratkaisuilla.

Huoltoajo voi osin käyttää samoja reittejä pelastusliikenteen kanssa. Ratkaisut
tarkentuvat vielä piha-alueiden tarkemmassa suunnittelussa, kun esimerkiksi
jätekatosten ym. sijainnit varmistuvat.

4.3.3 Palvelut
Kaava mahdollistaa Linnoitustien ja Linnoitusraitin viereisten rakennusten katu-
tasoon sijoitettavaksi 965 k-m2 asumiselle häiriötä aiheuttamattomia työ-, pal-
velu- ja liiketiloja. Toisaalta kaava pakottaa rakentamaan 290 k-m2 liike-, pal-
velu- tai toimistotilaa katutasoon Linnoitustien ja Linnoitusraitin varrelle.

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto
Kaavasuunnitelun yhteydessä tehdyssä kunnallisteknisessä yleissuunitelmassa
(KTYS)  on esitetty alueen vesihuolto- ja muut verkostojärjestelyt.

Nykyiset asemakaava-alueelle tulevat ja sieltä poistuvat vesihuolto- ja jäteve-
siviemärilinjat ovat kapasiteetiltaan riittäviä ja uudet aluetta palvelevat linjat voi-
daan liittää niihin. Vesihuollon linjoja joudutaan myös siirtämään. Osa siirroista
pitää Raide-Jokerin rakentamisen myötä toteuttaa Säterinkallionkulman ase-
makaavahankkeesta riippumatta. Vesihuollon linjojen siirtäminen ja rakentami-
nen pitää vaiheistaa, mikä saattaa vaikuttaa alueen toteuttamisjärjestykseen.
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Kuva: Vesihuollon rakentamisen vaiheistus. Säterinkallionkulman kunnallistekninen yleis-
suunnitelma, Destia Oy.

Kortteleissa 51372 ja 51371 sekä korttelin 51290 eteläosalla hulevesiä imeyte-
tään maaperään. Talousrakennusten viherkattoja hyödynnetään hulevesien
viivytykseen. Kansipihoille sijoitetaan hulevesiä käyttävää istutusta sekä viivy-
tysaltaita/säiliötä. Ylivuotovedet ohjataan tarvittaessa sadevesiviemäriin. Kansi-
pihojen tarkemmassa suunnittelussa tutkitaan tarkemmin mahdollisuudet ve-
denläpäisykyvyltään edullisille pintamateriaaleille sekä pihojen viihtyisyyttä ja
vehreyttä lisääville hulevesien viivytysratkaisuille.

Yleisten alueiden hulevesien viivyttämiseksi käytettyä mitoitusta rankemman
sadetapahtuman varalta on kaavassa esitetty ohjeellisella merkinnällä viivytys-
rakenteet Leiripuistoon ja kortteliin 51372 eteläpuoliselle suojaviheralueelle
(EV). Suojaviheralueen viivytysaltaasta hulevedet johtuvat rankempien tai
pitkäkestoisten sateiden esiintyessä Turunväylän varren ojiin ja sieltä edelleen
Ruukinrantaan.
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Kaukolämpölinjoja joudutaan siirtämään korttelin 51371 kohdalta uuden Linnoi-
tustien osuuden varrelle. Uutta verkostoa rakennetaan Leirimetsäntielle välillä
Linnoitustie–Linnoitusraitti sekä linja Leirimetsäntieltä Leirikadulle. Mahdolli-
selle kaukojäähdytyslinjalle on osoitettu varaus Linnoitustien länsireunalla.

Uudet sähkö- ja telekaapelit rakennetaan Linnoitustien ja Leirimetsäntien var-
sille. Sähkö- ja telekaapeleita joudutaan siirtämään nykyisellä Leirikadun ja
korttelin 51372 alueella tulevan Leirimetsäntien ja Linnoitustien varrelle.

Leirimetsäntien tulevalla kadun linjauksella sijaitseva Carunan muuntamo siir-
retään lännemmäksi Leiripuistossa.

4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja perustaminen
Alueen nykyiset ja kaikki uudet katuyhteydet sijoittuvat hyvin kantavalle pohja-
maalle. Rakennukset voidaan perustaa louhitulle kalliopohjalle. Uudet katuyh-
teydet ja piha-alueet perustetaan maanvaraan tai louhitulle kalliopohjalle alu-
een tasauksesta riippuen. Uudet vesihuoltolinjat perustetaan asennusalustan
varaan kalliokanaaliin.

4.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö
Kaavan sisältämää luonnontilaisena hoidettavaa virkistysaluetta on käsitelty
aiemmin koohdassa 4.3.1. Kaava turvaa liito-oravan esiintymisen alueen poh-
joisosassa (s-1) ja liito-oravayhteyden säilymisen alueelta länteen (VL-1). Kaa-
vassa on osoitettu säilytettäväksi kaupunkikuvan kannalta merkittäviä puuryh-
miä (s-2). Rakennukset on sommiteltu maastoon siten, että esimerkiksi suuri
avokalliokokonaisuus korttelin 51290 pohjoispuolella säästyy.

4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet
Kaavan sisältämiä luonto-olosuhteiden suojeluun ja säilyttämiseen tähtääviä
määräyksiä ja merkintöjä (VL-1, s-1, s-2) on esitelty edellä  kohdassa 4.3.1.
Kaava turvaa liito-oravan esiintymisen alueen pohjoisosassa (s-1) ja liito-ora-
vayhteyden säilymisen alueelta länteen (VL-1).

4.5 Ympäristön häiriötekijät  ja kaavaratkaisu
Liikenteen melu
Osa asemakaava-alueesta sijoittuu liikenteen melualueelle. Alueelle on laadittu
viitesuunnitelmien perusteella meluselvitys (Sito Oy, 2017), jossa on tarkasteltu
myös vaihtoehtoisia ratkaisuja ja vaiheittain rakentamista. Melulaskennalla sel-
vitettiin tie- ja raitiotieliikenteen aiheuttamat päivä- ja yöajan keskiäänitasot
LAeq, 7–22 ja LAeq, 22–7 eri laskentatilanteissa. Raide-Jokerin liikennemelua
on tarkasteltu aiemmin myös erillisessä selvityksessä: Liikennemeluselvitys,
Pikaraitiotie Raide-Jokeri, Espoo (Promethor, 26.9.2016).

Selvitysten perusteella kaavassa määrätään liikennemelun huomioimisesta.
Kaavassa on seuraavat melua koskevat merkinnät ja määräykset:

Merkintään sisältyvä numeroarvo ilmaisee, että kyseisen raken-
nusalan sivun puoleisten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee
olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun kohdistuvan äänitason ja asuinhuo-
neissa havaittavan äänitason A-painotettu erotus on vähintään numeroarvon
mukainen.

Merkintään sisältyvä ensimmäinen numeroarvo ilmaisee, että
kyseisen rakennusalan sivun puoleisten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden ra-
kenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä julkisivuun kohdistuvan äänitason
ja asuinhuoneissa havaittavan äänitason A-painotettu erotus on vähintään nu-
meroarvon mukainen. Merkinnän jälkimmäinen luku koskee tilannetta, jossa
kortteli 51371 rakennetaan ensimmäisenä .

6 §
Korttelin 51373 pysäköintilaitos ja korttelin 51372 asuinrakennukset torjuvat
liikenteen melua korttelialueilta. Rakentaminen tulee toteuttaa vaiheittain siten,
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että asuntojen julkisivuille ja ulko-oleskelualueille kohdistuva melutaso ei ylitä
valtioneuvoston asettamia ohjearvoja. Haettaessa rakennuslupaa tulee esittää
meluselvitys, jolla tarkistetaan melun ohjearvojen toteutuminen.
Korttelissa 51372 tulee rakennusten tai rakenteiden muodostaa yhtenäinen vä-
hintään kahden kerroksen korkeutta vastaava melusuojaus liikennemelua vas-
taan.

Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa rakennusten ja rakenteiden muodosta-
maan melukatveeseen siten, etteivät valtioneuvoston asettamat ulko-oleskelu-
alueiden ohjearvot ylity.

Oleskeluun tarkoitetut parvekkeet ja terassit on suojattava meluntorjunnan kan-
nalta tarkoituksenmukaisesti siten, etteivät valtioneuvoston asettamat ulko-
oleskelualueiden ohjearvot ylity. Viherhuoneissa tulee päivällä saavuttaa 45
dB:n keskiäänitaso LAeq .

Mikäli julkisivuun kohdistuu yli 65 dB:n päiväaikainen äänitaso, tulee asuntojen
avautua myös hiljaisemman julkisivun suuntaan eikä julkisivulle saa sijoittaa
asuinhuoneiston ainoaa parveketta.

Raideliikenteen maaperään aiheuttama tärinä ja runkomelu tulee huomioida ra-
kennusten suunnittelussa ja perustamistavoissa. Raideyhteyttä suunniteltaessa
tulee rakenteissa huomioida raideliikenteen aiheuttama melu ja tärinä.

Meluselvityksen mukaan korttelin 51372 kaakkoisnurkassa seitsemännen ker-
roksen korkeudella on korkea julkisivumelu, joka vuoksi kaavassa on velvoite
sijoittaa kyseiselle kohtaa yhteistiloja.

Kaavaselostuksessa on jäljempänä kohdassa 5.4. Vaikutukset ihmisten elin-
oloihin esitelty meluselvityksen perusteella arvioita kaavan meluntorjuntavaiku-
tuksista.

Ilmanlaatu

Ilmanlaatua on arvioitu HSY:n ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen esittämän
ilmanlaatuvyöhykemenetelmän avulla. Vyöhykemäärittelyssä on huomioitu mm.
liikenne-ennuste. Turunväylästä minimietäisyys asuinrakennuksille on noin 64
m ja suositusetäisyys 150 m. Kehä I:stä minimietäisyys asuinrakennuksiin on
noin 53 m ja suositusetäisyys noin 146 m.

Asuinkorttelit sijoittuvat korttelin 51372 eteläkärkeä lukuunottamatta vähintään
minimietäisyydelle ja korttelin 51372 rakennusala toteuttaa minimietäisyysvaati-
muksen. Suurin osa korttelimaasta sijoittuu suositusetäisyydelle tai sitä kauem-
mas. Kaikkien asuinkortteleiden rakennusalat toteuttavat ilmanlaadun mini-
mietäisyysvaatimuksen. Koska kortteli 51372 ja korttelin 51371 eteläkulma jää-
vät suositusetäisyyden ulkopuolelle on kaavassa annettu seuraavat määräyk-
set tuloilman otosta:

Tuloilman suodatukseen ja sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota liiken-
teen aiheuttamien epäpuhtauksien takia. Tuloilma on suodatettava käyttäen
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Korttelissa  51372 ja korttelin 51371
eteläosassa tuloilman otto tulee sijoittaa katoille tai riittävän korkealle sisäpihan
puolelle.

Lisäksi ko. A-1 -kortteliin on kiellettyä sijoittaa palveluasumista,  hoito- tai päi-
väkotia tai muuta vastaavaa hoivapalvelua.
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Kuva: Viitesuunnitelma ja HSY:n ilmanlaatuvyöhykkeet. Säterinkallionkulman melu-, tärinä-
ja ilmanlaatuselvitys asemakaavaa varten.

Raideliikenteen mahdollisesti aiheuttama melu ja tärinä

Alueen itäpuolelle sijoittuva Raide-Jokeri ei todennäköisesti aiheuta runkomelu-
tai tärinähaittaa asunnoissa, mutta tämä tulee varmistaa jatkosuunnittelussa.
Raideliikenteen mahdollisesti aiheuttaman tärinän ja runkomelun huomioimi-
sesta sekä rakennusten että raideyhteyden suunnittelussa on annettu kaava-
määräys.

4.6 Nimistö
Leppävaaran Säteri-nimistö perustuu siihen, että Albergan kartano oli aikoi-
naan säteritila. Säterinmetsä – Säteriskogen on asuinalue, joka on raken-
nettu kartanon lähelle metsämaalle. Alueelta Leppävaaran keskuksen suun-
taan vievä kevyen liikenteen akseli on Säterinmetsäntie – Säteriskogsvägen.
Nimi on ollut asemakaavassa vuodesta 1999 ja säilyy edelleen. Säterinkallio –
Säteriberget on viheralue Säterinmetsäntien itäpuolen kallioisessa maastossa.
Säterinmetsäntien ja Linnoitustien välinen ulkoilutie nimetään Säterinkallion-
poluksi.

Kadunnimi Linnoitustie – Befästningsvägen (käyttöön 2000) kertoo ensim-
mäisen maailmansodan aikaisista linnoitustöistä. Kadun eteläpäässä nimi ulo-
tetaan uudelle lyhyelle länteen kääntyvälle osuudelle. Linnoitustien eteläosasta
lähtee kävelyreitti Leppäsolmun ramppien ja Turunväylän yli Laajalahteen. Ly-
hyt osuus reitin alussa on katualuetta. Nimi Linnoitussilta – Befästningsbron
tarkoittaa tätä reittiä ja reitillä olevaa kolmen sillan sarjaa. Pohjoisempana Lin-
noitustieltä Leirikadulle johtava kävelytie saa nimen Linnoitusraitti – Befäst-
ningsstråket.

Myös Säterinmetsän kaavanimistön leiriaihe on otettu tienoon historiasta: en-
simmäisen maailmansodan ajan linnoitustyöntekijöitä asui Albergan aseman
lähelle pystytetyssä telttakylässä ja myös lähimetsiin rakennetuissa majoissa.
Leiriaihe viittaa samalla asemakaavan puolikaaren muotoon. Nimet Leirikatu –
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Lägergatan, Leiripuisto – Lägerparken ja Leirikaari – Lägerbågen on suun-
niteltu 1995 ja otettu käyttöön 1998. Katuverkko muuttuu siten, että nimi Leiri-
katu jää aiemman tarkoitteensa luoteisosalle, jolloin Leirikadun osoitteet voi-
daan säilyttää pääosin. Uusi katu, jolta Leirikatu ja Leirikaari lähtevät, saa sa-
man aihepiirin nimen Leirimetsäntie – Lägerskogsvägen. Leirimetsäntien
varren puistoalueet kuuluvat Leiripuistoon. Leirimetsäntien pohjoispäästä läh-
tee Leirimetsänpolku Säterinkallion viheralueelle.

Laajalahteen ja sen lähialueille on vuodesta 1946 alkaen annettu karjalaisai-
heista nimistöä, kuten Laatokan Karjalan pitäjännimeen perustuva kadunnimi
Impilahdentie – Impilaxvägen. Tämä nimi säilyy edelleen, mutta uudessa jär-
jestelyssä katu lyhenee hieman itäpäästään. Siltä kohdalta Turunväylän yli kaa-
vaillun sillan ja joukkoliikenneyhteyden nimi Impilahdensilta – Impilaxbron on
jo asemakaavassa. Nimi Impilahdensilta annetaan myös sillankorvan suojavi-
heralueelle.

5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET
5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön

Toteuttaminen lisää asuntoja hyvin saavutettavalle alueelle. Toteuttaminen
hyödyntää tulevaa pikaraitiotietä. Pikaraitiotie ja Säterinkallionkulman asuntora-
kentaminen tiivistävät aluetta ja vaikuttavat osaltaan myös Säterin alueen työ-
paikkakortteleiden kehittymiseen. Oletettavasti työpaikkakortteleiden houkutte-
levuus yritysten kannalta paranee pikaraitiotien myötä. Vastaavasti hyvin me-
nestyvä työpaikka-alue mahdollisine asuinympäristööön soveltuvine palvelui-
neen lisää asuinalueen houkuttelevuutta. Alueella on edellytyksiä kehittyä toi-
minnallisesti monipuoliseksi sekoittuneeksi kaupunkirakenteeksi, jossa on sekä
asuntoja että työpaikkoja ja myös palveluita. Raide-Jokeri ylittää Turunväylän
kaava-alueen läheisyydessä ja bussipysäkkien, pienimuotoisen saattoliikenne-
pysäköinnin ja polkupyöräpysäköintimahdollisuuksien kautta alueesta muodos-
tuu eri liikennemuotojen solmupiste, joka voi vaikuttaa jatkossa alueen toimin-
tojen kehittymiseen.

5.2 Vaikutukset maankäytön suunnitteluun ja suhde yleiskaavaan
Kaava ei toteuta yleiskaavan A2-merkinnän tavoitetta sijoittaa alueelle ensisijai-
sesti tiivistä ja matalaa asuntorakentamista.

Espoon eteläosien yleiskaavan on laadittu vuosina 2000 – 2008 jolloin suoma-
laisen yhdyskuntasuunnittelun keskiössä oli matala ja tiivis kaupunkirakenne.
Lainvoimaiseksi kaava on tullut v. 2010. Yleiskaavassa on osoitettu kunkin alu-
een pääasiallinen pääkäyttötarkoitus. Pääosa alueesta on osoitettu uutena ja
olennaisesti muuttuvana Tiivis ja matala – asunto-alueena (A2), jolle sijoitetaan
ensisijaisesti tiivistä ja matalaa asuntorakentamista.

Yleiskaavassa on myös lähialueelle Ruukinrantaan osoitettu A2-aluetta. Ruu-
kinranta-Tarvaspää asemakaavaehdotuksessa asuminen on osoitettu pääasial-
lisesti erillispientaloihin (AO) tehokkuudella e=0.25, vaikka talotyyppi voisi olla
myös rivitalo, pienkerrostalo tai nk. kaupunkipientalo ja tehokkuus yleiskaava-
aineiston mukaan 0.6. Yleiskaavan tavoitteiden voi katsoa toteutuvan asema-
kaavoituksessa, jossa Leppäsolmun kaakkoispuolelle sijoitetaan erillispientalo-
asutusta ja Leppäsolmun luoteispuolelle kerrostaloja.
Yleiskaavan laatimisajankohdan jälkeen pääkaupunkiseudun suunnittelussa on
entisestään korostunut rakentaminen ja tiivistäminen vahvasti joukkoliikenteen
varaan ja hyvin saavutettaville alueille. Alue on asemakaavoituksen ensisijaista
kohdealuetta MAL 2016—2019 -sopimuksessa määritellyllä seudun ensisijai-
sesti kehitettävällä vyöhykkeellä. MAL-sopimuksessa on kytketty toisiinsa mm.
valtion rahoitus Raide-Jokerille ja kuntien asuntoasemakaavoitustavoitteet.

Säterinkallion alueen maankäytön tehostamista yleiskaavaan verrattuna on esi-
tetty kaupungin teettämässä Raide-Jokerin taustaselvityksessä (Selvitys Raide-
Jokerin linjausvaihtoehdoista Espoossa, 17.1.2014, Trafix Oy, WSP Finland
Oy, Sito Oy ja sen liite 4. Raide-Jokeri Espoossa, Vaihtoehtojen maankäyttöpe-
riaatteet, 13.1.2014, Sito Oy). Selvityksessä alue on esitetty ”kaupunkimaisena
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asuinalueena A1”. Selvityksessä perustellaan, että yleiskaavan maankäyttöä
on tarkoituksenmukaista tehostaa Raide-Jokerista eniten hyötyvillä alueilla, joi-
hin Säterinkallio lukeutuu. Maankäyttöä esitetään tehostettavan selkeämmin
”kaupunkimaisena kerrostalokorttelina” ja potentiaalina esitetään noin 40 000 k-
m2 asumista ja noin 13 000 k-m2 työpaikkoja varten. Tämän arvioitiin tarkoitta-
van noin 800 uutta asukasta ja 350 työpaikkaa 400 m:n etäisyydelle pysäkistä.

Laaditun asemakaavan poikkeama yleiskaavasta on perusteltua huomioiden
maakuntakaava, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden Helsingin seutua
koskevat erityistavoitteet, MAL-sopimus ja Raide-Jokeri-hanke. Vastaavasti
yleiskaava on Raide-Jokeri-hankkeen ja MAL-sopimusten valossa asuntotuo-
tannon kannalta ilmeisen vanhentunut (MRL 42 §). Laadittu asemakaava so-
peutuu yleiskaavan kokonaisuuteen.

5.3 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Kerrostaloasuntojen rakentaminen hyödyntää erityisesti pikaraitiotien potenti-
aalia ja tulevaisuudessa lisää käyttäjiä pikaraitiotiepysäkin välittömässä lähei-
syydessä. Raide-Jokeriin liittyvissä selvityksissä on todettu, että 5 minuutin kä-
velymatka pikaraitiotiepysäkille on käyttäjän kannalta houkutteleva. Kaavarat-
kaisulla on positiivisia vaikutuksia liikenteeseen varsinkin seututasolla.

Suunnittelualueen maankäytön liikennetuotos on arviolta alle 800 ajoneuvo
vuorokaudessa. Huipputunnin aikana liikennetuotos on arviota noin 130 ajo-
neuvoa tunnissa eli keskimäärin alle 3 ajoneuvoa minuutissa.

Kunnallistekniikan yleissuunnitelman yhteydessä alueelle laadittiin liikenne-en-
nuste ja toimivuustarkastelu. Vuorokausiliikennemäärä vaihtelee liikenne-en-
nusteen mukaan Linnoitustien pohjoisosan noin 6 700 ajoneuvon ja Impilah-
dentien noin 1 000 ajoneuvon välillä.

Kuva: Liikenne-ennuste vuodelle 2030. (Destia, 20.12.2017)

Toimivuustarkastelujen mukaan suunnittelualueen maankäyttö ei aiheuta suju-
vuusongelmia suunnittelualueen katuverkolla. Friisinmäentien–Masalantien liit-
tymässä Masalantien liittymähaaran palvelutaso on E (huono) iltahuipputunnin
aikana, koska Masalantieltä runsaasti vasemmalle kääntyviä ja liittyminen Frii-
sinmäentielle hankalaa. Herkkyystarkastelun perusteella liittymän kapasiteetti
riittää myös ennustettua suuremmille liikennemäärille.
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Kuva: Liikenteen toimivuus palvelutaso aamu- ja iltahuipputunnin aikana 2040. (Destia,
20.12.2017)

Raide-Jokerille järjestetään kaikissa valo-ohjatuissa risteämisissä etuudet
muuhun liikenteeseen nähden, minkä johdosta autoliikenteen viivytykset kas-
vavat. Liikennejärjestelmä- ja liikennevalosuunnittelun avulla pyritään kuitenkin
minimoimaan viivytykset. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää myös huo-
miovaloja erityisesti rataa ylittäville jalankulkijoille.

Raide-Jokerin suunnittelussa tavoitteena on, että raitiotieliikennöinti on turval-
lista sekä raitiotiematkustajille että muille tienkäyttäjille. Suunnittelualueen koh-
dalla Raide-Jokeri kulkee omalla uralla.  Raide-Jokerin ja ajoneuvoliikenteen
risteämiskohta on valo-ohjattu.

Teknisen huollon järjestämiseksi joudutaan johtolinjauksia ja yhtä muuntamoa
siirtämään.  Samoin osa (26 kpl) korttelissa 51290 autopaikkojen korttelialu-
eella (LPA) sijaitsevista nykyisistä autopaikoista joudutaan siirtämään uusille
autopaikkojen korttelialueille (LPA-2).

5.4 Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Kaavaehdotuksessa on pohjoisosan metsäaluetta osoitettu lähivirkistysalu-
eeksi, jolle on annettu suojelua ja hoitoa ohjaavia määräyksiä.

Kaavan toteuttamisen myötä alueelta häviää rakentamisen alta metsää noin
3,3 ha. Kaavassa on lähivirkistysaluetta noin 2,15 ha. Kaavan toteutuessa Sä-
terinmetsän asuinalueen luoteis- ja eteläpuolelle jää noin 10,6 ha pääosin met-
säistä lähivirkistysalueeksi asemakaavoitettua aluetta, joka ei kuulu Säterinkal-
lionkulman asemakaavaan. Säterinkallionkulman asemakaavan sisältämien
virkistysalueiden kanssa lähialueille jäisi noin 12,7 ha kaavoitettua virkistysalu-
etta.

Metsäalueen ekologisen kytkeytymisen kannalta yhteydet länteen ovat tärkeitä.
Kaava ei vaaranna niitä.

Kaava poistaa Säterinmetsäntien joukkoliikennekatuvarauksen pohjoiselta met-
säalueelta ja siten turvaa liito-oravalle tärkeää latvusyhteyttä länteen. Kaavaan
on osoitettu lähivrkistysalueelle liito-oravan levähdyspaikka ja erityisillä määryk-
sillä ohjattu metsän hoitotoimenpiteitä niin, etttä liito-oravalle soveltuvat olosuh-
teet huomioidaan. Näin kaavalla on positiivisia vaikutuksia liito-oravan suoje-
luun.

Lisääntyvä asukasmäärä lisää metsän virkistyskäyttöä. Kaavassa on ohjeelli-
sena osoitettu Säterinkallion lähivirkistysalueelle puistokäytäviä, jotka toteutu-
essaan ohjavat liikkumista alueella ja vähentävät siten maaston haitallista kulu-
mista.

Rakennetun alueen pinta-ala lisääntyy. jolloin myös läpäisemättömän pinnan
määrä lisääntyy. Tällä on vaikutusta hulevesien määrään. Kaavassa annetaan
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hulevesien käsittelystä määräyksiä, joilla parannetaan edelleen johtuvien hule-
vesien laatua ja lievennetään valunnan kasvua.

Nykyinen metsäalue on osa laajempaa metsäkokonaisuutta ja on nykyisin ra-
kennettujen korttelialueiden ympäröimä. Alue on myös läheisen maantiemaise-
man vaikutuspiirissä. Kaavan toteutuessa maisema muuttuu rakennetummaksi
ja katukuva kaupunkimaisemmaksi.  Pohjoisosaan jää itä-länsisuuntainen met-
säyhteys, jonka korkeimmille kohdin sijoittuva puusto säilyttää asemansa.
Maantiemaisemassa puusto vähenee, mutta suojaviheralueille voidaan tarvitta-
essa istuttaa kookkaampaakin puustoa.

5.5 Vaikutukset ihmisten elinoloihin
Liikennemelu
Kaava perustuu viitesuunnitelmaan, jonka eri versioista on suunnittelun aikana
tehty meluselvityksiä (Sito Oy). Kaavan melumääräykset perustuvat meluselvi-
tykseen, jossa melutasot on esitetty myös kerroksittain ja julkisivuittain (3D).
Seuraavassa melun vaikutusta on arvioitu suhteessa ohjearvoihin.

Kaavan melusuojausta koskevien määräysten avulla suojataan uusia asuntoja
melulta, mutta uusi rakentaminen parantaa liikennemelutilannetta myös vierei-
sellä Säterinmetsän alueella. Melumallinnuksen mukaan esimerkiksi sekä Sä-
terinmetsän päiväkodin että Nuotiopuiston leikkipaikan melutilanne paranisi
kaavan toteutuessa.

1

2
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Kuvat edellisellä sivulla ja yllä: Edellisellä sivulla päiväajan melutasot nykytilanteessa ja yllä
vuoden 2040 ennustetilanteessa kaavaehdotus toteutettuna.  Säterinmetsän päiväkoti =1,
Nuotiopuiston leikkipaikka =2. (Lähde: Säterinkallionkulman meluselvitys asemakaavaa var-
ten, Sito Oy, 2018)

Melun kannalta eteläisin kortteli 51372 on haasteellinen. Kaava mahdollistaa
korttelin toteuttamisen useammalla tavalla. 20.12.2017 päivätyssä viitesuunni-
telmassa kortteliin on esitetty kerrostalot pohjoislaidalle siten, että pihamaa ja
julkisivut avautuvat valoisaan eteläsuuntaan. Etelälaidalle on esitetty kahden
kerroksen korkuinen melusuojaus, joka kytkeytyy talousrakennukseen. Piha-
maan melusuojaukseen kuuluvat myös eteläisimmät parveketornit.

Kuva: Kortteli 51372 viitesuunnitelmassa 20.12.2017, Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.

Meluselvityksen mukaan melutasot korttelin pihalla ovat hyvin hallittavissa: päi-
vällä melutasot ovat alle ohjearvon 55 dB koko piha-alueella ja yöllä lähes koko
piha-alueella saavutetaan ohjearvo (alle 45 dB). Kaavamääräyksen velvoite
sijoittaa leikki- ja oleskelualueet melukatveeseen pystytään hyvin toteuttamaan.

2
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Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ovat paikoin korkeat. Päiväajan julkisivuittai-
set korkeimmat keskiäänitasot ovat selvityksen mukaan 58–70 dB Laeq. Korkein
taso on eteläisimmän nurkan ylimmässä 7. kerroksessa noin 70 dB. Asumisen
ohjearvojen saavuttamiseksi sisätiloissa tarvitaan kaakkoon ja lounaaseen
suuntautuvilla ulkoseinillä 32–35 dB:n äänitasoerovaatimus. Muilla seinustoilla
vaatimus on alle 30 dB, jonka voidaan olettaa toteutuvan normaalein seinära-
kentein. Kaavassa on velvoitettu sijoittamaan korkeimman keskiäänitason
osoittamaan 7. kerroksen kohtaan yhteistiloja. Kaakkoon ja lounaaseen suun-
tautuville rakennusalan rajoille on osoitettu kaavassa äänitasoerovaatimukset
32 ja 34 dB. Kaavassa on velvoitettu avaamaan asunnot myös hiljaisemman
julkisivun suuntaan, jos julkisivuun kohdistuu yli 65 dB:n päivämelutaso.Tällöin
ko. julkisivulle ei saa myöskään sijoittaa asuinhuoneiston ainoaa parveketta.
Viitesuunnitelman yli 65 dB:n päivämelutasoon rajoittuvien asuntojen hiljaisem-
man puolen keskimelutaso on meluselvityksen mukaan suurimmillaan 63 dB
itäosan ylimmän kerroksen keskiosalla.

Viitesuunnitelmassa parvekkeita on sijoitettu sisäpihalle ja läntisimmän raken-
nuksen luoteisseinustalle. Meluselvityksen mukaan ohjearvot saadaan toteutu-
maan, kunhan parvekkeet lasitetaan, osin voidaan tarvita tiivistä lasitusta ja
akustointia. Erityistä huomiota vaativat korttelin 51372 sisäpihan eteläisimmät
ulkonevat parvekkeet, jotka osaltaan suojaavat sisäpihaa melulta, ja joiden ete-
läisiin seiniin kohdistuu korkeat melutasot. Ko. parvekkeiden Turunväylän puo-
leinen seinusta on rakennettava umpinaiseksi siten, että riittävä ääneneristys
toteutuu. Kaavamääräyksen mukaan oleskeluparvekkeet on suojattava melun-
torjunnan kannalta tarkoituksenmukaisesti siten, etteivät valtioneuvoston aset-
tamat ulko-oleskelualueiden ohjearvot ylity. Meluselvityksen mukaan parveke-
melutaso voi poiketa +-4dB julkisivun melutasosta, tästä arvioituna parvekelasi-
tuksen eristävyysvaatimus päivämelua vastaan korttelissa 51372 olisi enimmil-
lään 12dB.

Kuvapari: Korttelin 51372 melutasot viitesuunnitelman mukaisilla rakennusmassoilla. Päivä-
tilanne vasemmalla, yö- oikella. (Sito Oy, 2018)
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Kortteliin 51372 on laadittu myös vaihtoehto, jossa rakennukset sijoittuvat kort-
telin etelälaitaan ja pihamaa avautuu pohjoista kohden.

Kuva: Kortteli 51372 viitesuunnitelmassa 23.8.2017, Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.

Tehdyn melumallinnuksen mukaan tässäkin vaihtoehdossa saadaan melulta
hyvin suojattu piha. Viitesuunnitelmavaihtoehdossa suurin julkisivuihin kohdis-
tuva melutaso on 69 dB, joka on hieman pienempi kuin 20.12.2017 päivätyllä
viitesuunnitelmalla. Ero ei ole merkittävä, koska suurempi melutaso koskee
vain hyvin pientä osaa. Vaihtoehdossa suuremmalla osalla seinäpinta-alaa ylit-
tyy 65 dB kuin 20.12.2017 päivätyn viitesuunnitelman massoittelulla. Raken-
nuksen eteläsivu oli suunniteltu lasitetuksi luhtikäytäväksi ja asunnot avautuivat
sisäpihalle pohjoiseen päin. Parvekkeet sijoittuisivat sisäpihan puolelle ja län-
teen avautuvalle ulkoseinustalle. Näillä ohjearvot saavutetaan lasittamalla.
Vaihtoehdossa nk. hiljaisemman puolen julkisivujen äänitasotilanne on parempi
kuin 20.12.2017 päivätyssä viitesuunnitelmassa. Vaihtoehtoa ei kuitenkaan
muista syistä jatkokehitetty. (Ks. myös myöh. kohta 7.3.) Kaava mahdollistaa
myös tämäntapaisen suunnitelman.

Kuvapari: Korttelin 51372 melutasot 23.8.2017 päivätyn viitesuunnitelmaversion mukaisilla
rakennusmassoilla. Päivätilanne vasemmalla, yö- oikella. (Sito Oy, 2018)

Muiden kortteleiden melutilanne on helpommin hallittavissa. Meluselvityksen
mukaan piha-alueiden melutasot ovat hyvin hallinnassa, sillä suunnitellut ra-
kennukset torjuvat melua piha-alueilla, ja kaikille uusille rakennuksille voidaan
osoittaa oleskelualue, jossa melutasot jäävät alle ohjearvon päivällä ja yöllä,
osin merkittävästikin. Mikäli kortteli 51371 rakennetaan ensimmäisenä, tulee
sen etelän ja idänpuoleisten julkisivujen ääneneristävyys olla 30 tai 32 dB, mikä
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on kaavassa huomioitu. Muu vaiheittain toteutus ei aiheuta tarvetta lisämelun-
torjunnalle. Parvekkeet on viitesuunnitelmassa sijoitettu  pääosin avautumaan
sisäpihoille, jolloin niillä saadaan ohjearvot toteutumaan lasituksen avulla. Mi-
käli aluetta toteutetaan vaiheittain, on myös huomioitava, että korttelin 51371
eteläseinustojen parvekkeilla ohjearvot toteutuvat.

Asuintilojen sisämelun ohjearvojen saavuttamiseksi osalle rakennusaloja on
kaavassa annettu äänitasoerovaatimus. Jos vaatimus on alle 30 dB, voidaan
ohjearvojen olettaa toteutuvan normaalein rakentein. Suurimmillaan äänita-
soerovaatimus alueella on 34 dB korttelissa 51372. Yli 30 dB:n äänitasoero-
vaatimuksia on lopullisessa tilanteessa vain korttelissa 51372, mutta jos aluetta
toteutetaan vaiheittain, myös osalla korttelia 51371 äänitasoerovaatimus on 32
dB.

Ilmanlaatu
Liikenneväylät sijoittuvat avoimelle ja hyvin tuulettuvalle alueelle, mikä laimen-
taa pitoisuuksia nopeammin kuin katukuilumaisessa ympäristössä. Lisäksi ra-
kennukset suojaavat sisäpihoja ja tiestä poispäin suuntautuvia parvekkeita teh-
den osaltaan tilanteesta oleskeluun tarkoitetuilla alueilla paremman kuin liiken-
nemäärään ja etäisyyksiin perustuva tarkastelu osoittaa. Tämän perusteella
suunnittelualueella ei todennäköisesti ole ilmanlaadun ongelmia. Kaavassa on
annettu määräyksiä tuloilman otosta.

Raideliikenteen mahdollisesti aiheuttama melu ja tärinä
Tarkasteluissa on todettu, että tärinävaikutusta ei pitäisi tulla. Runkomelua on
arvioitu turvaetäisyyksien avulla (Säterinkallionkulman melu- ja ilmanlaatuselvi-
tys asemakaavaa varten, Sito 5.1.2018). VTT:n esiselvityksessä esitettyyn 15
m turvaetäisyyteen ei päästä etäisyyden jäädessä pienimmillään noin 12 met-
riä. Raitiotien nopeus pysäkin läheisyydessä on todennäköisesti maksimissaan
30 kilometriä tunnissa. Tämä huomioiden riskietäisyys suurella todennäköisyy-
dellä kuitenkin täyttyy. Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa ei ole tunnistettu
aluetta tärinän riskikohteeksi. Raideliikenteen mahdollisesti aiheuttaman täri-
nän ja runkomelun huomioimisesta sekä rakennusten että raideyhteyden suun-
nittelussa on annettu kaavamääräys.

Asuinympäristöön
Varsinkin viereisten Säterinmetsän ja Impilahdentien alueiden asukkaiden lä-
hiympäristö muuttuu kaavan toteutuessa. Metsä, jota on käytetty arkiulkoiluun,
pienenee. Säterinmetsän asukkaista osa pelkää Säterinmetsän asuinalueen
luonteen ja identiteetin kärsivän viereen rakennettavista kerrostaloista. Mielipi-
teissä on esitetty huolta lisääntyvän asukasmäärän aiheuttamista haitoista.

Virkistyskäyttöön
Säterinmetsän ja uuden Säterinkallionkulman alueiden lähelle jää yhtenäistä
metsää, vaikka metsä pieneekin. Kaavan toteutuessa Säterinmetsän asuinalu-
een luoteis- ja eteläpuolelle jää noin 10,6 ha pääosin metsäistä lähivirkistysalu-
eeksi asemakaavoitettua aluetta, joka ei kuulu Säterinkallionkulman asemakaa-
vaan. Säterinkallionkulman asemakaavan sisältämien virkistysalueiden kanssa
lähialueille jäisi noin 12,7 ha kaavoitettua virkistysaluetta.
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Kuva: Karttayhdistelmä, jossa Säterinkallionkulman kaavaluonnos liitetty ajantasa-asema-
kaavakarttaan. Korttelialueiden väritys viitteellinen.

Kuva: Kartta, jossa tummanvihreällä nykyisin asemakaavoitetut virkistysalueet, jotka jäisi-
vät myös Säterinkallionkulman asemakaavan toteutuessa virkistysalueiksi. Vaaleanvihreällä
Säterinkallionkulman kaavaehdotuksessa esitetyt virkistysalueet. Alueiden yhteenlaskettu
pinta-ala on noin 12,7 ha.

Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvityksen mukaan lähivirkistysalueen hyvän
saavutettavuuden kriteerinä pidettyyn 300 metriiin verrattuna opetusmetsien
pitäisi olla sitäkin lähempänä, jotta päivittäinen käyttö mahdollistuisi. Kaavan
toteutumisen jälkeenkin 300 m:n etäisyydellä läheisiltä päiväkodeilta löytyy
metsää. Perkkaan lähimmistä kouluista ja päiväkodeista on nykyisinkin Säterin-
kallionkulman metsään noin 700 m:n matka. Kaavan toteutumisen myötä etäi-
syydet päiväkodeista ja kouluista lähimpään metsään eivät muutu.
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Kuva: Kartta, jossa esitetty 300 m etäisyys lähimmistä päiväkodeista, tieliikenteen päiväme-
luvyöhykkeet 2017, ilmanlaatuvyöhykkeet ja nykyinen metsä.

Lasten metsänkäyttöön kaavan toteuttaminen vaikuttaa metsän pienenemisen
kautta. Kaavan toteutumisen myötä päiväkotien ja koulujen käytettävissä oleva
lähimetsä pienenee. Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvityksen mukaan lähi-
virkistykseen riittävänä metsänä pidetään 1,5 ha:n suuruista metsäaluetta ja
viitatun suomalaisen tutkimuksen mukaan ekologisesti toimivan kaupunkimet-
sän minimipinta-alasuositus on 3 ha. Kaava toteuttaa molemmat mittarit. Päivä-
kotiryhmät käyvät metsässä ohjattuina ja Kaivomäen–Säterinkallion alueelta
löytyy jatkossakin metsää päiväkotiryhmien käyttöön. Metsän itä- ja eteläosiin
kohdistuu suurin tieliikennemeluvaikutus. Samon näillä osilla on ilmanlaatu-
vyöhykemallin mukaan heikompi ilmanlaatu kuin kaava-alueen metsän luoteis-
osissa. Näiden tekijöiden valossa Säterinkallionkulman metsän luoteisosat ovat
lasten käyttöön parhaita. Kaavan toteuttaminen vähentää liikennemelun leviä-
mistä säilyville metsäalueille, jolloin niiden käytettävyys tässä mielessä para-
nee.

Metsäalueille tulee kaavan toteuttamisen myötä lisää käyttäjiä. Jatkosuunnitte-
lussa tulee Säterinkallion puistometsään toteuttaa itä-länsisuuntainen puisto-
käytävä, joka ohjaa kulkemista. Kulunohjaus on hyvä tapa suojata kasvillisuutta
kulutukselta. Kerrostalopihojen viihtyisyydellä on merkitystä lähimetsien käytön
kannalta – viihtyisä ja erilaisia toimintamahdollisuuksia, esim. pihapelejä, leikki-
mistä, pienimuotoista viljelyä jne. mahdollistava kerrostalopiha tarjoaa esimer-
kiksi vanhuksille virkistäytymistä. Kaavan pihamaat ovat hyvin melulta suojatut
ja korttelirakenne väljenee ilta-auringon suuntaan. Ratkaisu lisää pihamaiden
houkuttelevuutta oleskeluympäristönä. Sisäpihojen kasvillisuudella on suuri
merkitys viihtyisyydelle ja jatkosuunnittelussa istutusten suunnitteluun tulee
kiinnittää erityistä huomiota samoin kuin istutusten ylläpitoon.

Myös lähialueilta löytyy ulkoilumaastoja. Alueelta on hyvät yhteydet esimerkiksi
Säterinniityn ulkoilualueelle. Laajalahden kaupunginosan puolella sijaitsevaan
Elfvikin metsään on Säterinmetsän laidalta pyöräteitse matkaa alle kilometri.
Lisääntyvän asukasmäärän vuoksi hyvät reitit Säterinkallion ja Kaivomäen lähi-
virkistysalueilla ovat erittäin tärkeitä ja kaava-alueen pohjoisosasssa kulkeva
itä-länsisuuntainen yhteys tulisi rakentaa koko matkaltaan. Yhteydet alueelta
muille virkistysalueille korostuvat. Esimerkiksi yhteyksiä Vermon hevosurheilu-
alueille tulisi selkeyttää. Espoon eteläosien yleiskaavassa on esitetty Ison Huo-
palahden rannoille Vermon puolelle uutta virkistysaluetta, jota ei ole vielä ase-
makaavoitettu. Rantojen virkistyskäytön kysyntä Vermontien alueiden ja pika-
raitiotien totetuttamisen myötä tullee kasvamaan.
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Uutena viherympäristönä alueelle rakennettaisiin pieni Leiripuiston jatke, jonka
istutuksissa suunnitellaan käytettäväksi pääosin kosteikkoympäristössä viihty-
vää luonnonvaraista puu- ja pensaslajistoa. Pieni puistikko muuttaa korttelin
51289 itäosan tonttien lähiympäristöä nykyistä vehreämmäksi. Samoin kadun
siirto kauemmas tonttien rajoista rauhoittaa tonttien pihamaita.

Lasten kannalta merkittävää on myös melun väheneminen kaavan toteuttami-
sen myötä Nuotiopuiston leikkipaikalla ja Säterinmetsän päiväkodin pihalla.

Korttelissa 51290 joudutaan 26 nykyisellä LPA-korttelialueella olevaa autopaik-
kaa siirtämään uusille LPA-2-korttelialueille. Tämä aiheuttaa ko. autopaikkojen
käyttäjille epämukavuutta ja ennen uusien autopaikkojen valmistumista tulee
väliaikainen pysäköintitila järjestää.

Rakennustöistä aiheutuu lähialueen asumiselle tilapäistä haittaa mm. pölyn ja
melun muodossa.

Kaava mahdollistaa alueelle uusia asuntoja. Viitesuunnitelma esittää alueelle
noin 645 asuntoa. Arvioituna suhteella 1 asukas / 50 k-m2, kaava mahdollistaisi
noin 780 uutta asukasta. Alueen asukasmäärän kasvu lisää palvelujen kysyn-
tää, mikä toisaalta voi edesauttaa paikallisten, myös yksityisten, palvelujen syn-
tymistä ja kehittymistä. Julkisten palvelujen kehittämistä varten nykyisessä ase-
makaavassa on Pikkalankallio nimisen kadun varrella toteuttamaton yleisten
rakennusten korttelialue, joka helpottaa palvelujen järjestämistä. Kaava mah-
dollistaa myös pienimuotoista liike- ja palvelutilaa alueelle, mikä parantaisi
myös nykyisten asukkaiden palveluita. Kaupallisten, yksityisten tahojen alvelu-
tarjonta riippuu pitkälti alueelle muodostuvasta kysynnästä ja kulutustottumuk-
sista. Kaupallisten palveluiden kehittyminen kulkee käsikädessä asukasmäärän
kanssa. Raide-Jokeri toisaalta lyhentää matka-aikoja esimerkiksi Tapiolan ja
Leppävaaran keskustan palveluiden suuntaan. Turunväylän eteläpuolelle Tur-
vesuon alueelle on vireillä kaavamuutos, joka mahdollistaisi vähittäiskaupan
suuryksikön. Myös Leppävaaran keskustan kaupallisia palveluita kehitetään.

Kuva: Kaava velvoittaa rakentamaan pienimuotoista liike- tms. tilaa keskeisiin kohtiin lähelle
pysäkkiä. Kuvassa ote Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiaisen laatimasta viitesuunnitelmasta.

Säterinmetsän ja Impilahdentien nykyinen asuntokanta on pientalopainotteista.
Nykyaikaisten kerrostaloasuntojen lisääminen alueelle monipuolistaa asunto-
kantaa ja helpottaa muuttamista alueen sisällä esimerkiksi muuttuvissa elä-
mäntilanteissa.

Vaikka uusi rakentaminen on tehokasta kerrostalorakentamista, voidaan se
tehdä laadukkaana, viihtyisänä ja ympäristöönsä lisäarvoa tuottavana.  Kah-
dessa pohjoisimmassa korttelissa kaava mahdollistaa pihakannen ja kannen
alaisen pysäköinnin. Järjestely rauhoittaa uudet korttelipihat autoliikenteeltä
salliessaan kansipihoille vain liikuntaesteisten autopaikat ja pelastusajoneuvo-
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reitit. Kansipihojen viihtyisyyteen voidaan vaikuttaa paljon kasvillisuudella. Kaa-
vassa on annettu likimääräiset korkeusasemat, jotka perustuvat viitesuunitel-
maan. Jatkosuunnittelussa tulee edelleen kiinnittää huomiota kansipihojen
maastoon sovittamiseen.

Esteettömyys
Nykyisten Säterinmetsän asukkaiden kannalta kaava mahdollistaa suoran ja
esteettömän kävely- ja pyöräilyreitin tulevalle Raide-Jokerin pysäkille. Pohjois-
osien kansipihajärjestelyt aiheuttavat alueelle jonkin verran tasoeroja. Jatko-
suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota esteettömyysnäkökohtiin kadun ja kan-
sipihan välillä.

Liikenneturvallisuus
Kaava-alueelle esitetty maankäyttö lisää ajoneuvoliikenteen määriä alueella,
mikä osaltaan heikentää liikenneturvallisuutta. Alueen liikennejärjestelyitä on
suunniteltu parannettavaksi nykyisestä, jotta liikenneturvallisuus pysyy hyvällä
tasolla. Liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja ovat muun muassa Linnoi-
tustien ja Leirimetsäntien liittymäalueen korotus kuten myös Linnoitusraitin suo-
jatie korotus Lintumetsäntiellä. Lisäksi liittymien näkemäalueet ovat riittävät.

Kunnallistekniikan yleissuunnittelun  ja korttelisuunnittelun yhteydessä on tut-
kittu pelastus- ja huoltoreitit.

5.6 Kaavataloudelliset vaikutukset  ja energiahuolto
Kaava-alueen toteuttaminen edellyttää muutoksia nykyisiin liikenneväyliin sekä
uusien katujen rakentamista. Lisäksi alue edellyttää erilaisia johtosiirtoja (mm.
kaukolämpö, kaapelit, vesihuolto) sekä uutta vesihuoltoa. Alue toteutuessaan
edellyttää Leiripuisto ja Säterinkallio -puiston rakentamista.

Kunnallistekniikan yleissuunnitelman perusteella tehdyn hankeosalaskelman
(3.11.2017) mukaan alueen katujen, puistojen ja johtosiirtojen kustannukseksi
muodostuu yhteensä 1,6 M € sekä vesihuollon kustannukset 1,2 M €, ilman ns.
tilaajatehtäviä eli suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia (n. 20 %). Vesi-
huollon kustannukset katetaan liittymismaksuilla.

Sisäisten kustannusten lisäksi Leppävaarassa on jo toteutettu myös Säterinkal-
lionkulman aluetta palvelevaa katu- ja liikenneverkkoa sekä virkistysalueita
sekä muita palveluita.  Säterinkallionkulman alueen toteuttaminen edistää osal-
taan mm. Raide-Jokerista sekä Leppävaaran keskustan kehittämisestä kau-
pungille aiheutuvien ja jo aiheutuneiden investointikustannusten kattamista.
Säterinkallionkulman kunnallistekniikan kustannuksiin ei ole tässä arviossa si-
sällytetty esimerkiksi Linnoitustielle Raide-Jokerin aiheuttamia muutoskustan-
nuksia, sillä Raide-Jokeri palvelee huomattavasti laajempaa aluetta. Raide-Jo-
keri kuitenkin lisää Säterinkallionkulman saavutettavuutta ja tätä kautta myös
alueen rakennusoikeuden arvoa.

Espoolle tulee alueelta maankäyttösopimustuloja ja jonkin verran maanmyynti-
tuloja. Maankäyttösopimusten korvausprosentti on vähintään 40 % arvonnou-
susta. Asemakaavan arvonnousuun vaikuttavat alueen sijainti suhteessa kau-
punkirakenteeseen ja liikenneyhteyksiin sekä kaavaratkaisun kustannukset,
mm.  pysäköintinormi sekä pysäköinnin järjestämistapa.

Kaava on kaupunkitaloudellisesti kannattava. Alueen sopimus- ja maanmyynti-
tuloilla saadaan katettua alueen kunnallistekniikan kustannukset.

Säterinkallionkulman asemakaava-alue sijaitsee kaupunkirakenteellisesti kes-
keisesti ja tukeutuu Leppävaaran alueen palveluihin. Alueesta 300 metrin sä-
teellä sijaitsee kaksi päiväkotia. Asemakaava-alueen mahdollistama väestön-
kasvu aiheuttaa tarpeen n. 3,5 päiväkotiryhmälle. Mahdollinen palveluiden in-
vestointitarve riippuu laajemman palvelualueen väestöpohjan kehittymisestä
sekä nykyisen päiväkotiverkon kapasiteetista. Palveluiden järjestämisen kan-
nalta alue on kaavataloudellisesti kannattava.
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Energia
Kiinteistöt on mahdollista liittää kaukolämpöverkkoon ja tulevaisuudessa myös
kaukokylmäverkkoon. Laaditussa energiatarkastelussa (Green Building Part-
ners, 10.11.2017) on tutkittu energia- ja sisäilmamääräysten täyttymistä sekä
arvioitu rakennusten energiankulutusta ja tehontarvetta sekä selvitetty uusiutu-
van energiantuotannon mahdollisuuksia alueella.

Selvityksen mukaan Säterinkallionkulman alueella voidaan hyödyntää maaläm-
pöä ja aurinkoenergiaa energiantuotannossa. Maalämmön hyödyntämispotenti-
aali ei vaikuta riittävän koko kaava-alueelle. Maalämpöä ei voida hyödyntää
kaikkien rakennusten päälämmönlähteenä, koska alueelle ei mahdu riittävästi
lämmönkeruukaivoja. Korttelin 51290 AK-1 korttelialueella ja korttelin 51370
pohjoisosalla on mahdollista korvata kaukolämpö kokonaan maalämmöllä.
Korttelissa 51290 säilytettävät puuryhmät rajoittavat jonkin verran maalämpö-
kaivojen sijoittamista. Korttelissa 51372 voidaan maalämpöä käyttää kaikkien
rakennusten lämmitykseen, mikäli kaivoja sijoitetaan viereisen korttelin 51373
pysäköintilaitokseen. Selvityksessä ehdotettua maalämpökaivojen sijoittamista
katualueelle ei ole Espoon kaupunkitekniikan keskuksen mukaan mahdolista
toteuttaa. Lämpökaivojen lopullinen tarvittu määrä riippuu maaperän lämmön-
johtavuudesta, joka voi vaihdella paljonkin eri alueiden välillä ja selviää vasta
koeporauksilla

Säterinkallionkulman kohteissa aurinkoenergiajärjestelmistä kannattavampi
vaihtoehto on aurinkosähköjärjestelmä. Rakennusten kattoalat soveltuvat hyvin
aurinkopaneelien sijoittamiseen eikä niihin liity visuaalista haittaa tai merkittäviä
ulkopuolisia varjostuksia. Kaava mahdollistaa aurinkopaneelit. Selvityksen mu-
kaan kustannustehokas aurinkosähkön mitoitus yhdelle noin 2400 brm2:n suu-
ruiselle rakennukselle olisi noin 120 m2 aurinkopaneelia, jolloin tuotettu aurin-
kosähkö saadaan hyödynnettyä kokonaisuudessaan rakennuksen sähkönkulu-
tuksessa.

Muut uusiutuvan energian järjestelmät eivät sovellu paikalle. Paikallinen energi-
antuotanto ei saa aiheuttaa päästöjä, melua tai muuta haittaa ympäristölle. Bio-
energiajärjestelmät eivät sovi alueelle päästöjen ja polttoaineen kuljetuksesta
aiheutuvan lisääntyvän liikenteen vuoksi. Pientuulivoimalat saattavat tuottaa
melua ja tiputtaa jäätä sekä lunta, eivätkä siksi sovi energiantuotantoon alu-
eella. Polttokennot voisivat olla mahdollinen lämmöntuotantoratkaisu, mutta
toistaiseksi kaupalliset järjestelmät ovat harvinaisia.

5.7 Muut merkittävät vaikutukset
Kaava mahdollistaa liiketilaa tms. katutasoon yhteensä 920 k-m2 ja toisaalta
pakottaa rakentamaan liiketilaa tai vastaavaa 290 k-m2. Nämä tarjoavat toimin-
tamahdollisuuksia elinkeinonharjoittajille ja yrittäjille. Kaava velvoittaa rakenta-
maan Linnoitustiehen rajoittuvien rakennusten 1. kerroksen muita kerroksia
korkeammaksi siten, että tilat ovat joustavasti monikäyttöisiä. Tämä mahdollis-
taa jatkossa rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista sekä kaavan salli-
man jouston kautta että myös kaavamuutosten avulla, mikäli esim. Raide-Joke-
rin rakentamisen myötä liike- tai palvelutiloille syntyisi merkittävää lisätarvetta.

Epäsuorasti lisäämällä alueen asukasmäärää kaavan toteuttaminen vaikuttaa
myös Säterin alueen nykyisten toimisto- ja liiketilojen kehittymiseen. Vaikka toi-
mitilat eivät suoranaisesti suuntaa toimintaansa lähialueen asukkaille voi asu-
kasmäärän kasvu lisätä esim. lounaskahviloiden asiakasmäärää ja siten edes-
auttaa liiketilojen kehittymistä Säterin alueella.

Alueelle sijoittuu osa historiallisesta Helsingin maa- ja merilinnoitukseen kuulu-
vasta tykkitiestä. Osa siitä jää korttelialueen sisälle eikä enää hahmotu kulku-
väylänä.



51 (59)

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää maankäyttösopimusta. Alueelle tulee
laatia erillinen tonttijako. Katujen ja puistojen toteuttaminen vaatii katu- ja puis-
tosuunnitelmat.

6.1 Rakentamisaikataulu
Kaavan toteuttaminen alkaa katujen ja kunnallistekniikan rakentamisella. Kort-
telialueiden rakentamisaikataulusta vastaa maanomistaja. Rakentaminen on
tarkoitus aloittaa pian kaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeen ja käynnistää niin
pian kuin se on mahdollista ottaen huomioon kunnallistekniikan toteuttamisen
aikataulu. Alustavasti on arvioitu, että alueen toteuttaminen tulee viemään noin
5 vuotta. Raide-Jokerin radan rakentaminen alkaa alustavan arvion mukaan
vuonna 2019.

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet
Kaavan yhteydessä on laadittu korttelisuunnitelma sekä kunnallistekninen
yleissuunnitelma, joka sisältää lähiympäristösuunnitelman. Nämä toimivat oh-
jeena jatkosuunnittelulle.

6.3 Toteutuksen seuranta
Toteutusta valvoo Espoon kaupungin rakennusvalvonta.

7 SUUNNITTELUN VAIHEET
7.1 Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset

Vireilletulo
SRV Yhtiöt Oy:n, Kojamo Oyj:n (ent.VVO-Yhtymä Oyj), Asuntosäätiön ja Hel-
singin kaupungin muodostama yhteistyöryhmä on hakenut asemakaavan laati-
mista Helsingin kaupungin omistamalle maalle.  Aloite asemakaavan laati-
miseksi on saapunut 23.5.2016 ja sitä on täydennetty 24.8.2016. Vireilletulosta
on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä
19.10.2016.
Sopimukset
Kaavan yhteydessä tulee laatia maankäyttösopimus.

Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimuk-
set, jotka hoitaa tonttiyksikkö.

7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavasta on laadittu erillinen, 3.10.2016 päivätty osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma, joka on ollut nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 24.10.–21.11.2016.

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
Suunnittelu
Kaavaa on laadittu yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden ja hankeyhteistyö-
ryhmän sekä sen konsulttien kanssa. Hankeyhteistyöryhmässä on ollut edus-
tettuna SRV Yhtiöt Oyj, Asuntosäätiö, Kojamo Oy ja Helsingin kaupunki.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta on vastannut arkkitehti Teija Patrikka. Liikennesuunnittelusta on vastan-
nut suunnittelupäällikkö Tarja Pennanen ja maisemasuunnittelusta maisema-
arkkitehti Aino Aspiala. Asemakaavan valmistelun eri vaiheissa ovat olleet mu-
kana myös aluearkkitehti Tiina Piironen, suunnitteluinsinööri Jenni Saarelainen,
energiainsinööri Mika Huttunen ja erikoissuunnittelija Paula Jääskeläinen.
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Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot ja suunnitelman kehittäminen
Asemakaavaehdotusta laadittaessa on tutkittu osa-alueittaisia vaihtoehtoja ja
suunnitelmaa on kehitetty. Vaihtoehtojen valinnassa ja jatkokehityksessä ovat
olleet ratkaisevia Raide-Jokerin huomioon ottaminen, asumisen melusuojaus,
kaupunkikuva ja lähiympäristöön sopeutuminen sekä todetut luontoarvot.

1. Kaavahakemuksen viitesuunnitelma 16.8.2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettiin 16.8.2016 päivätty suunni-
telma ja palaute kohdistui tähän viitesuunnitelmaan.

Kuva: Viitesuunnitelma 16.8.2016. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.
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2. 20.3.2017 päivätty viitesuunnitelma
OAS:sta saadun palautteen perusteella viitesuunnitelmaa muutettiin siten, että
uusi rakentaminen sijoittuu etäämmälle Säterinmetsän asuinalueesta ja uuden
asuinalueen liikenne mahdollisimman pitkälti eriytetään omakseen.

Kuva:Viitesuunnitelma 20.3.2017. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.
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3. 28.4.2017 päivätty viitesuunnitelma
Tässä vaiheessa pohjoisosasta tehtiin liito-oravan papanalöydöksiä ja suunnit-
telu keskeytettiin liito-oravaselvityksen tekemiseksi. Liito-oravaselvityksen (ra-
portti 28.3.2017) ja ELY-keskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella
viitesuunnitelmaa muutettiin pohjoisosassa rakentamista vähentämällä ja siirtä-
mällä rakennuksia Linnoitustien varteen. Lisäksi kaavaan päätettiin ottaa mu-
kaan pohjoispuolelta aluetta niin paljon, että kaavamuutoksella voidaan poistaa
lähivirkistysalueen lävistävä joukkoliikennekatuvaraus ja siten taata liito-oravan
yhteydet länteen.

Kuva: Viitesuunnitelma 28.4.2017. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.



55 (59)

4. Viitesuunnitelma 22.5.2017
Suunnittelun huomio kiinnittyi eteläosaan. Päätettiin selvittää, voisiko Linnoitus-
tielle johtavaa uutta poikittaista katuyhteyttä siirtää etelämmäksi. Tavoitteena
oli, että alueelle Linnoitustieltä johdettava liikenne suuntautuisi mahdollisimman
vähän kohti Leirikadun pohjoisosaa. Lisäksi toivottiin selvitettäväksi eteläosan
maankäyttöpotentiaali paremmin. Toivottiin mm. pysäköintitalon, liiketilan ja
raide-Jokerin sähkönsyöttöaseman toisinsa kytkeytymistä.

Kuva: Viitesuunnitelma 22.5.2017. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.
22.5.2017 pävätyssä viitesuunnitelmassa Linnoitustielle johtavaa uutta katuyh-
teyttä oli siirretty etelämmäksi ja tarkistettu, että siirto on mahdollinen Raide-
Jokerin suunnitelmien kannalta. Koko eteläisin kortteli oli osoitettu pysäköintilai-
tokseksi. Eteläosan muutosten lisäksi myös pohjoisosan kortteleita oli muutettu
suurimittakaavaisemmiksi. Suunnitelmaa pidettiin liian raskaana. Linnoitustien
itäpuolelle kortteliin 6 esitetyn liikerakennuksen epäiltiin jäävän pitkäksi aikaa
toteutumattomaksi. Haluttiin tutkittavan pysäköintitalon sijoittamista Linnoitus-
tien itäpuolelle ja asumisen laajentamista korttelissa 1 ilmanlaatu- ja melukysy-
mysten ehdoilla.
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5. Viitesuunnitelmat A ja B 23.8. 2017
Tässä vaiheessa hankeryhmä esitti eteläisimmästä korttelista kaksi vaihtoehtoa
A ja B. Molemmissa pysäköintitalo oli siirretty Linnoitustien itäpuolelle ja eteläi-
simmän korttelin kaikki autopaikat oli sijoitettu pysäköintitaloon, joten korttelin 1
pihamaa voitaisiin tehdä maanvaraisena ilman kantta. Muissa kortteleissa oli
autopaikkoja myös kansipihan alla.

Kuva: Viitesuunnitelma A 23.8.2017. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.

Vaihtoehdossa A (kuva yllä) kerrostalot oli sijoitettu korttelin eteläosaan ja piha-
maa avautui pohjoiseen siten, että vain talousrakennukset rajasivat pihamaata
uudelle kadulle päin. Pihamaa olisi varjoisa ja myös osa asuntojen parvek-
keista sijoittuisi pohjoissivuille.
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Kuva: Viitesuunnitelma B 23.8.2017. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.

B-vaihtoehdossa (kuva yllä) korttelin 1 rakennukset oli sijoitettu korttelin poh-
joislaidalle ja kortteli avautui kohti etelää. Pihamaata oli melusuojattu kahden
kerroksen korkuisella meluesteellä, joka osaksi muodostuisi talousrakennuk-
sesta. Vaihtoehdon B katsottiin mahdollistavan viihtyisämmän pihamaan sekä
soveltuvan A:ta paremmin Impilahdentien pientaloihin.

Kaavaehdotus mahdollistaa molemmat vaihtoehdot, mutta kaavaan liittyvä vii-
tesuunnitelma ja kaavan havainnekuva perustuvat vaihtoehtoon B.

Kaavasuunnitelmaa on OAS-vaiheeseen verrattuna kehitetty siten, että raken-
tamista on sisäisesti suunnittelualueella tiivistetty ja rakenne painottuu Linnoi-
tustien puolelle. Rakentamatonta metsää säilyy enemmän kuin OAS-vaiheen
viitesuunnitelmasssa. Alla vierekkäiset ”rakeisuuskuvat” OAS-vaiheen viite-
suunnitelmasta ja 20.11.2017 päivätystä viitesuunnitelmasta.
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Kuva: Vasemmalla viitesuunnitelma
16.8.2016 ja oikealla viitesuunnitelma 20.11.2017.

7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus

Ajankohta Käsittelytieto
23.5.2016 Asemakaavahakemus

29.8.2016 Päivitetty asemakaavahakemus

3.10.2016 Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville ase-
makaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

19.10.2016 Kuulutus kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman näh-
tävilläolosta

24.10.—21.11.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti
Kirjallisia mielipiteitä saapui 22 kpl. Yhden mielipidekirjeen allekirjoittaneita oli
87. Mielipiteensä jättäneet Säterinmetsän asukkaat vastustivat kerrostaloja,
jotka heidän mielestään pilaavat Säterinmetsän luonteen. Metsän merkitystä
lähivirkistysalueena korostettiin ja pelättiin Etelä-Leppävaaran metsien vähe-
nevän liikaa. Suurentuvan asukasmäärän ja kerrostaloympäristön myötä syn-
tyviä haittoja pelättiin ja epäiltiin palvelujen riittävyyttä. Kaavahanketta pidettiin
yleiskaavan vastaisena. Muutamassa mielipiteessä nostettiin esiin suunnitel-
mien hyviä puolia. Useissa mielipiteissä esitettiin parannusehdotuksia ja jatko-
suunnittelutoiveita. Varsinkin alueen Säterinmetsän puoleiseen osaan ehdo-
tettiin townhouse-rakentamista. Kahdessa mielipiteessä oli esitetty vaihtoeh-
toinen suunnitelma.

8.11.2016 Suunnittelijoiden vastaanotto Ruusutorpan koulun ruokalassa

1.3.2017 Viitesuunnitelmat esillä ja keskusteltavina kauppakeskus Sellossa pidetyssä
Leppävaaran keskustan kehittämisvisioita käsitelleessä tilaisuudessa

17.1.2018 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti.

5.2.–6.3.2018 Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus nähtävillä (MRA 27 §)
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 049 Espoo Täyttämispvm 11.01.2018
Kaavan nimi SÄTERINKALLIONKULMA
Hyväksymispvm Ehdotuspvm
Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm 03.10.2016
Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 118000
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 7,6056 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 4,3781
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 3,2275

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 7,6056 100,0 39350 0,52 4,3781 39100
A yhteensä 2,2698 29,8 39350 1,73 2,1988 39100
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 2,1536 28,3 0,6497
R yhteensä
L yhteensä 3,0050 39,5 1,3524
E yhteensä 0,1772 2,3 0,1772
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

Yhteensä

Page 1 of 2Asemakaavan selostuksen liitelomake

11.1.2018file:///C:/Users/patrite/AppData/Local/Microsoft/Windows/IN...

patrite
Suorakulmio

patrite
Suorakulmio



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m² +/-]

Yhteensä 7,6056 100,0 39350 0,52 4,3781 39100
A yhteensä 2,2698 29,8 39350 1,73 2,1988 39100
AK 1,3771 60,7 28440 2,07 1,3667 28440
A-1 0,2813 12,4 6400 2,28 0,2813 6400
AK-1 0,6114 26,9 4510 0,74 0,6114 4510
AOT -0,0606 -250
P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä 2,1536 28,3 0,6497
VP 0,2228 10,3 0,0544
VL -1,3355
VL-1 1,9308 89,7 1,9308
R yhteensä
L yhteensä 3,0050 39,5 1,3524
Kadut 1,1768 39,2 -0,1924
Kev.liik.kadut 0,6399 21,3 0,6399
LT 0,5316 17,7 0,5316
LP 0,0471 1,6 0,0471
LPA 0,2198 7,3 -0,0636
LPA-1 0,3405 11,3 0,3405
LPA-2 0,0493 1,6 0,0493
E yhteensä 0,1772 2,3 0,1772
EV 0,1772 100,0 0,1772
S yhteensä
M yhteensä
W yhteensä
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