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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Lansantunneli 

Asemakaavan muutos 

Tavoitteena on muuttaa asemakaavassa rautatiealueelle merkityn Lansantunnelin 

alikulun ohjeellinen aluevaraus Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelman ja Rantara-

danbaanan suunnitelman mukaiseen paikkaan. Samalla radan eteläpuolinen pysä-

köintialue muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi Rantaradanbaanaa 

varten. 

 
 

Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 

Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortoilmakuvalla.  
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Lähtökohdat 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Suur-Leppävaaran alueella Kilon kaupunginosassa Ruotu-

polun eteläpuolella ja Lansanpolun sekä Lansanpurontien pohjoispuolella Helsinki – 

Turku -rata-alueella. 

Varsinaisen asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Alueen nykytilanne 

Noin 40 metriä leveällä asemakaavan mukaisella rautatiealueella on Helsingin ja Tu-

run välinen rautatie (Rantarata). Rata-alueella on tilavaraus toiselle rataparille (Es-

poon kaupunkirata). Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelma on hyväksytty vuonna 

2015 ja sen voimassaoloaikaa on pidennetty vuoden 2023 loppuun. Tällä hetkellä ra-

dan rakentamissuunnittelu on käynnissä. Hankkeen tavoitteena on valmistua vuonna 

2028. Voimassa olevassa asemakaavassa rata-alueella on alikulkuvaraus jalanku-

lulle. Alikulkua ei ole rakennettu. 

Kaavamuutosalueen eteläosa on asemakaavan mukaista pysäköimisaluetta, jollai-

sena se ei ole toteutunut vaan alueella kulkee osa Lansanpolku nimistä kevyen liiken-

teen reittiä. Tämän jalankulku- ja pyörätien leveys on tällä hetkellä noin 3,0-3,5 met-

riä. Kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä on tarkoitus toteuttaa radan varteen 

Rantaradanbaana, jossa jalankulku ja pyöräily on erotettu toisistaan ja jonka leveys 

on noin 7 metriä. Baanan tarkempi suunnittelu on käynnissä. 

Kaavamuutosalueen itäpuolella, radan eteläpuolella on Lansantien katualue, jolta on 

ajoliittymät korttelin 54128 AK-korttelialueille. Ajoyhteydet kortteleihin säilyvät jatkos-

sakin. 

Suunnittelualueen lähiympäristössä, etelä- ja pohjoispuolella on asuinkerrostalo-, 

asuinpientalo- sekä erillispientaloasutusta. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Ruo-

tutorppa -katuun sekä jalankululle ja pyöräilylle varattuun katuun, Ruotupolkuun. Ete-

läpuoleltaan kaavamuutosalue rajautuu radansuuntaiseen kapeaan puistoalueeseen, 

korttelin 54128 asuinkerrostalotonttiin sekä Lansanpurontiehen.  

Maanomistus 

Espoon kaupunki omistaa kaavamuutosalueella pysäköimisalueen, Lansanpolun alu-

een. Rautatiealueen kiinteistöt omistaa Senaatti -kiinteistöt / Väylävirasto, kolme 

asunto-osakeyhtiötä, Nordea-pankki sekä yksi yksityinen taho. Rautatiealueella on 

vireillä Maanmittauslaitoksen suorittama ratatoimitus, Espoon kaupunkiradan lunas-

tus. 
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Kaavoitustilanne 

Maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa-kaava 2050 -maakuntakaavakokonaisuuden 

25.8.2020, ja maakuntahallitus päätti kaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Helsingin 

hallinto-oikeus kielsi välipäätöksellään 22.1.2021 valtuuston hyväksymispäätösten 

täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perusteella. 24.9.2021 hallinto-oikeus 

totesi, ettei täytäntöönpanokieltoa ollut enää aihetta pitää voimassa siltä osin kuin va-

litukset oli hylätty, ja kaavakokonaisuus tuli pääosin voimaan. Uusimaa-kaava 

2050:ssä suunnittelualue on osoitettu pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeksi. Alu-

eella sijaitsee päärata. 

 

Kuva: Ote Uusimaa-kaava 2050:stä. 

 

Espoon eteläosien yleiskaavassa alueella on merkittävästi parannettavan ja uuden 

raideliikenneverkon merkintä. Pohjois- ja eteläpuolella on osoitettu asuntoalueet ja 

eteläpuolella on lisäksi alueellisen kokoojakadun merkintä. 
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Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 

 

Alueella on voimassa asemakaavat 130700 Kuninkainen (lainvoimainen  30.12.1987) 

ja 130200 Nuijala (lainvoimainen 13.4.1982). Alue on osoitettu rautatiealueeksi (LR) 

ja pysäköimisalueeksi (LP).  

 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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Aloite ja perittävät maksut 

Asemakaavan muutosta on 10.9.2021 hakenut Espoon kaupunkitekniikan keskus. 

Kaavamuutoksen laatimisesta ei peritä kustannuksia. 

 

Mitä alueelle suunnitellaan? 

Tavoitteet 

Tavoitteena on muuttaa nykyisessä asemakaavassa rautatiealueelle merkityn Lan-

santunnelin ohjeellinen aluevaraus Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelman ja Ran-

taradanbaanan Lansantunnelin alikulun suunnitelman mukaiseen paikkaan hieman 

nykyisestä sijainnista länteen päin. Samalla radan eteläpuolinen pysäköimisalue 

muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi Rantaradanbaanaa varten. 

 

Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 

Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelma on hyväksytty vuonna 2015 ja sen voimassa-

oloaikaa on pidennetty vuoden 2023 loppuun. Tällä hetkellä radan rakentamissuun-

nittelu on käynnissä. Hankkeen tavoitteena on valmistua vuonna 2028.  

Ratasuunnitelman yhteydessä on suunniteltu myös niin kutsuttu pyöräilyn laatukäy-

tävä (Rantaradanbaana) radan varteen. Rantaradanbaanan tarkempi suunnittelu on 

käynnistetty. 

Rata-alueella on vireillä Uudenmaan ELY-keskuksen Maanmittauslaitokselta hakema 

ratatoimitus, jossa vahvistetaan lunastuksen kohde ja käsitellään korvaukset. 

Suunnitelman kuvaus 

Voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu Lansantunnelin ohjeellinen merkintä 

siirretään noin 100 m länteen päin. Asemakaavassa merkityn, mutta toteutumattoman 

pysäköimisalueen kohdalle osoitetaan jalankululle ja pyöräilylle varattu katu Rantara-

danbaanaa varten. 

Radan varteen on suunniteltu Rantaradanbaana, joka tulee Leppävaarasta radan 

pohjoispuolella ja vaihtaa radan eteläpuolelle Lansantunnelin alikulun kautta.  Tästä 

baana jatkaa länteen kohti Keraa. Baanalla jalankulku ja pyöräily on erotettu toisis-

taan ja sen leveys on noin 7 metriä. Baanan ja siihen liittyvien yhteyksien tarkempi 

suunnittelu on käynnissä. Radan pohjoispuolella Ruotutieltä lähtevä Ruotupolun ja-

lankulku- ja pyörätien osuus yhdistyy baanaan alikulun pohjoispuolella. Radan etelä-

puolella Lansapurontien ja Lansantien jalankulku- ja pyörätie yhdistyy baanaan aliku-

lun eteläpuolella.  



 

  6 (10) 
   
   
   
   
   

 

Korttelin 54128 AK-korttelialueiden tonttiliittymien paikka säilyy nykyisellään eli niihin 

ajetaan radan eteläpuoleisen Lansantien katualueelta.  

Asemakaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 

Kuva alustavasta kaavamuutoksesta on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

lopussa.  

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusalueena ovat kaavamuutosalue ja sen lähiympäristö. 

Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutok-

sen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskuntaraken-

teeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, 

luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. 

Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään aikaisempia selvityksiä ja tarvittaessa 

tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 

Osalliset 

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallinta-

oikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 

lisäksi viranomaiset. 

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 

Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi-

sella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys osallisten 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vai-

kutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 

tavat. 

Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §) 

Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluai-

neistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.  

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukä-

teen. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15. - 29.11.2021. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 29.11.2021 klo 15.45 mennessä osoitteella: 

Kaupungin kirjaamo, 

PL 1,  

02070 ESPOON KAUPUNKI 

tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 

Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 

Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Lansantunneli, 130703). 

 

Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 

muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, että se käsitellään kau-

punkisuunnittelulautakunnassa keväällä 2021. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 

nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. 

Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa 

kuulutuksessa. Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini-

tulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lau-

sunnot viranomaisilta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistu-

tukset ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen kaupungin vastineet lähetetään kunkin muistu-

tuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotuk-

seen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). 

Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa 

lausunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 

ilman lautakunnan käsittelyä. 

Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuunnittelulautakunta. 

Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Tiedottaminen 

Tiedotamme kaavan nähtävilläoloista kaupungin verkkosivustolla kaavakuulutuksissa 

sekä kaavan omalla verkkosivulla. Näin löydät kaavan verkkosivun espoo.fi -verkkosi-

vustolta: kirjoita kaavan aluenumero hakukenttään (”Hae sivustolta”). 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=Kuulutus&type=article&topics=Kaupunkisuunnittelu
http://www.espoo.fi/
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Mahdollisista asukastilaisuuksista ilmoitamme kaupungin verkkosivustolla kaupunki-

suunnittelun tapahtumissa sekä kaavan omalla verkkosivulla.  

Kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa, kuulutetaan 

kaavan vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä 

nähtävilläolon aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta. Lisäksi tiedo-

tamme niistä kirjeitse kaava-alueen ja sen lähinaapuruston maanomistajille (isännöit-

sijöiden kautta) sekä sähköpostitse alueen asukasyhdistyksille.  

Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotamme kaupungin verkkosivuilla kaavakuulutuk-

sissa sekä kaavan verkkosivulla. Lisäksi tiedotamme henkilökohtaisesti niille, jotka 

ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet 

osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §).  

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolla, kaavan omalla sivulla. Ai-

neistoon voi tutustua myös kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 

2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

Asemakaavoituksen kulkua ja osallistumismahdollisuuksia eri vaiheissa kuvataan tar-

kemmin verkkosivullamme Asemakaavoitus vaihe vaiheelta. 

Valmistelijoiden yhteystiedot 

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan 

Sari Metsälä, puh. 046 877 2772 

Tarja Pennanen, liikennesuunnittelu, puh. 046 877 3002 

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 

MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 1.11.2021 

Torsti Hokkanen 

__________________________________ 

Torsti Hokkanen 

Kaupunkisuunnittelujohtaja 

 

https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/asemakaavoitus-vaihe-vaiheelta
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Kuvia valmisteluaineistosta 

 

Suunnittelualueen sijainti kiinteistökartalla ja nykyisin voimassa olevalla kaavalla (ajantasa-asema-

kaavalla). 

 

 

 

Alustava luonnos asemakaavan muutoksesta 
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Ote Espoon rantaradanbaanan Lansantunnelin alikulun suunnitelmaluonnoksesta. 


