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  Alue 110617 

Leppävaaran keskus pohjoinen I / Ydinkeskus, asemakaa-
van muutos  
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Leppävaaran keskusta-alu-
eella sijaitsevien liike- ja toimistokortteleiden käyttötarkoituksia monipuoli-
simmiksi sekä kehittää katualueita kaupunkirakenteeseen paremmin soveltu-
vaksi. Alueen toiminnallisesti keskeinen tavoite on laajentaa keskusta-alueen 
jalankulku- ja pyöräily-ympäristöä tukemaan kestävää liikkumista. 
 

 
Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla.  
 

 
Kuva: alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla © Espoo kaupunki 2017. 
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  LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Leppävaaran keskustassa 
molemmin puolin rantarataa. Alue rajautuu lännestä 
Portinvartijantielle ja pohjoisesta Ratsukatuun sekä 
Läkkisepänkujaan. Idässä rajana on Läkkitoriin liittyvä 
katuaukio. Etelästä aluetta rajaa Sellon kauppakes-
kus. Suunnittelualueen koko on noin 8.5 ha, josta 
suurin osa on katu- tai rautatiealuetta. 
 
Varsinaisen kaavanmuutoksen aluerajaus tarkentuu 
suunnittelun edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Pohjois-Leppävaaran puolella Turuntien varrella sijait-
see kaksi katualueiden ympäröimää korttelia. Näistä 
lännenpuoleisessa sijaitsee huoltoasema (kortteli 
51133) ja idänpuoleinen on pysäköintialueena (kort-
teli 51146). Korttelit eivät ole toteutuneet voimassa 
olevan asemakaavan mukaisesti.  
 
Suunnittelualueen itäosassa, Läkkitorin ja Leppävaa-
ranraitin lähellä, sijaitsee vuonna 1986 valmistunut II-
II  kerroksinen liikerakennus. Rakennus on osin tyhjil-
lään lukuun ottamatta katutasoa. 
 
Suunnittelualuetta halkoo itä-länsisuunnassa Turuntie 
ja rantarata. Tien ja radan välissä sijaitsee liityntä-
pysäköintialue.  
 
Radan eteläpuolella sijaitsee joukkoliikenneterminaali 
ja kauppakeskus Sello. Terminaalin alla on liityntä-
pysäköintilaitos. Suunnittelualueen läheisyydessä si-
jaitsee Sellontorni niminen 17-asuinkerrosta sisältävä 
kerrostalo. 
 
Keskusta-alueen yleisilme on jäsentämätön aluetta 
halkovien katu- ja rata-alueiden sekä rakentamatto-
mien tonttien takia. Avointa tilaa rakennusten välillä 
on jopa yli 240 metriä.  

 
 
Maanomistus 

Korttelit 51133 ja 311146 ovat Espoon kaupungin 
omistuksessa.  Korttelit 51134, 51310, 51311 ja 
51312 ovat kiinteistö osakeyhtiöiden omistuksessa.  
Ympäröivän katu- ja joukkoliikenneterminaalialueen 
omistaa Espoon kaupunki.  
 
Rata-alue on Liikenneviraston omistuksessa. Liityntä-
pysäköintialue sijaitsee osin Liikenneviraston ja osin 
Espoon kaupungin omistamalla alalla. 
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on osoitettu keskustatoimintojen alu-
eeksi. Alueen halki itä-länsi suunnassa kulkee pää-
rata ja valtatieksi osoitettu katu. Keskustatoimintojen 
itäpuolella kulkee etelä-pohjoissuunnassa moottori-
väylä, joka liittyy valtaväylään eritasoliittymällä. Liitty-
män pohjoispuolella väylä on osoitettu kulkemaan lii-
kennetunnelissa. Keskustatoimintojen alueen 
ympäristö on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi.  
 
Uudenmaan vaihemaakuntakaavassa pääkaupun-
kiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli on 
osoitettu violetin värisellä viivalla.  
 
Voimassa olevat: 
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan 
alueen ja se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen 
osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen peri-
aatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oi-
keuden päätöksellä vuonna 2007. 
 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vah-
vistettujen Uudenmaan maakuntakaavan ja 1. vaihe-
maakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-
maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai 
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman 
keväällä 2016. 
 
Ensimmäinen ja 3. vaihemaakuntakaava samoin kuin 
valmistelussa oleva 4. vaihemaakuntakaava eivät 
koske suunnittelualuetta. 
 
Vireillä oleva:  
Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäy-
tön keskeiset teemat, jotka tulee ratkaista maakunta-
kaavalla. Tullessaan voimaan Uusimaakaava korvaa 
nyt voimassa olevat Uudenmaan ja entisen Itä-Uu-
denmaan alueen maakuntakaavat. Kaavan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli julkisesti nähtä-
villä vuonna 2017. 
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Kuvat: Ote Uudenmaan maakuntakaavasta ja vaihemaakunta-
kaavasta (lähde: Uudenmaanliiton karttapalvelu 1/2014 © Uuden-
maan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto, © Maanmittauslaitos lupa nro 
744/MYY/06).  
 

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu 
keskustatoimintoina kehitettäväksi alueeksi. Asema-
kaavoituksella pyritään alueen toimivuuden (mm. pal-
velujen säilyminen) varmistamiseen lisärakentami-
sella sekä joukkoliikenteen toimintaedellytysten 
parantamiseen. Alueelle saa osoittaa keskustaan so-
veltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu-, 
koulutus- ja myymälätiloja. Alueelle voidaan sijoittaa 
vähittäiskaupan suuryksikkö. 
 
Alueen pääkatuverkosto on osoitettu yksi tai kaksiajo-
rataiseksi. Alueelle on osoitettu raide asemineen. 
Merkittävästi parannettavat ja uudet raideliikennever-
kostot ovat punaisia. Punaisella merkitty kehitettävä 
liikennetunneli on valmistunut yleiskaavan vahvistu-
misen jälkeen. Kehä I:lle on osoitettu eritasoliittymät. 
 
Keskusta-alueelle on osoitettu sijainniltaan ohjeelli-
nen, yhteydeltään sitova virkistysyhteys. 

 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta (1/2014) © Espoon 
kaupunki.  
 
 

Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 
Leppävaaran keskus Pohjoinen I / Ydinkeskus 
asemakaava, alue 110600 (kaupungin valtuusto [Kv] 
hyväksyi 16.6.1982, vahvisettu 21.6.1983). Suunnitte-
lualueelle on siinä osoitettu katualuetta. 
 
Gransinmäki, asemakaava, alue 110800 (Kv hyväk-
syi 14.6.1999, vahtistettu 31.3.2000). Suunnittelualu-
eelle on siinä osoitettu katualuetta. 
 
Portinvartija, asemakaava, alue 115500 (Kv hyväk-
syi 19.1.2004). Suunnittelualueelle on siinä osoitettu 
kortteliin 51254 yleisten rakennusten korttelialue (Y), 
kortteliin 51133 toimistorakennusten korttelialue (KT) 
ja kortteliin 51146 liike- ja toimistorakennusten kortte-
lialue (K). Lisäksi kaavassa on osoitettu katualueita. 
Asemakaava on ollut voimassa 14 vuotta ja sitä voi-
daan pitää vanhentuneena korttelien 51133 ja 51146 
kohdalla, koska nämä korttelit eivät ole toteutuneet 
voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. 
 
Leppävaaran keskus pohjoinen I, Ydinkeskus ase-
makaavan muutos, alue 110601 (Kv hyväksyi 
24.4.1985). Suunnittelualueelle on siinä osoitettu 
liike- ja toimistorakennusten korttelialue (KLT). 
 
Leppävaaran liikekeskus I-II, asemakaavan muu-
tos, alue 115601. Suunnittelualueelle on siinä osoi-
tettu joukkoliikenneterminaalin alue (LA-1) ja katualu-
etta. (Kv hyväksyi 15.4.2002). 
 
Leppävaaran liikekeskus I, asemakaava, alue 
111400 (Kv 17.5.1999). Suunnittelualueelle on siinä 
osoitettu rautatiealue (LR) ja katualuetta. 
 
Leppävaaran liikekeskus I-II asemakaavan muu-
tos, alue 115603 . (Kv hyväksyi 26.2.2007). Suunnit-
telualueelle on siinä osoitettu asuinkerrostaolojen 
korttelialue (AK), Liikerakennusten korttelialue, johon 
saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön sekä viihde- 
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  ja vapaa-aikatiloja (KM), Liikerakennusten kortteli-
alue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön 
sekä kulttuuri- ja kirjastopalveluita (KM-1) ja yleiselle 
jalankululle varattua alueenosaa (pp). 
 
Leppävaaran liikekeskus I-II asemakaavan muu-
tos, alue 115602 (Kaupunksuunnittelulautakunta, 
[Ksl] hyväksyi 16.3.2005). Suunnittelualueelle on siinä 
osoitettu liikerakennusten korttelialue (KL), joukkolii-
kenneterminaalin alue (LA-1) ja yleiselle jalankululle 
osoitettu alueen osa (pp). 

 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta (1/2014) © Espoo kaupunki.  

Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on Turuntien pohjoispuoli-
selle alalle 29.1.2018 hakenut Espoon kaupunki  alu-
een maanomistajana ja Sponda Oyj, Scandic Hotels 
Oy, Skanska Talonrakennus Oy ja Lemminkäinen 
Talo Oyj alueen suunnitteluvarauksen saaneina. Kort-
telille 51134 asemakaavan muutosta on hakenut kort-
telin maanomistaja. 
Turuntien eteläpuoliselle kiinteistölle 49-51-9906-27, 
Linnantullikatualeelle ja Ratsusolalle on hakenut kaa-
vamutosta Espoon kaupunki alueen maanomistajana 
ja Kiinteistö Oy Kauppakeskus Sello alueen suunnit-
teluvarauksen saaneina. 
 
Hakija maksaa kaavanmuutoksen 
laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
 
Sopimukset 
Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopi-
muksen (MRL 91b §) tai muun toteuttamissopimuk-
sen laatimista. Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa 
tonttiyksikkö. 
 

 

 

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Tavoitteena on kehittää Leppävaaran ydinkeskustaa 
yhtenäisenä kokonaisuutena, jossa asuminen, liike-
elämä ja palvelut yhteen nivoutuneena muodostavat 
vahvan kaupunkikeskustan. Keskustan toimintoja 
pirstovia ja rajaavia katualueita kehitetään niin, että 
asumiselle luodaan viihtyisä ja tuvallinen ympäristö ja 
kaupallisille toiminnalle hyvät edellytykset. Tavoit-
teena on toiminnallisesti yhtenäinen keskusta-alue, 
jossa toteutuu ihmismittakaavaisesti suuniteltu kä-
vely-ympäristö kaiken ikäisille. 
 
Keskustaa jakavaa Turuntien katualuetta siirretään lä-
hemmäksi rata-aluetta. Linjauksen siirrolla kasvate-
taan pohjoisia korttelialuita. Lyhyempi etäisyys kortte-
lialueiden välillä parantaa ylikulkusillan 
toteutusedellytyksiä.  
 
Pohjois- ja Etelä-Leppävaara on tavoitteena yhdistää 
katetulla ja liiketiloja sisällään pitävällä ylikululla toi-
siinsa.  Ylikulkulkusilta liiketiloineen on tarkoitus toi-
mia myös osana joukkoliikenneterminaalia.  
 

Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota toimi-
van joukkoliikenneterminaalin kehittämiseen sekä tur-
valliseen jalankulku- ja pyöräilyreitistöön. Liityntäpyö-
räpysäköintijärjestelyt suunnitellaan toimiviksi ja 
yhteydet asemalle ja terminaaliin selkeiksi. Muutok-
sen myötä pyöräpysäköinnin paikkamäärät myös kas-
vavat huomattavasti. Aseman ja terminaalin saattolii-
kennejärjestelyiden toimivuuteen kiinnitetään 
huomiota. 
 
Kaavanmuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saa-
vutettavuuden alueella valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukai-
sesti.  
 
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 
25.10.2017 asemakaavan muutoksen tavoitteiksi: 
 
1.1 
Yleisperiaatteet 
Leppävaaran keskustaa kehitetään kestävään liikku-
miseen tukeutuvana asumisen, liike-elämän ja palve-
luiden muodostamana tiiviinä kaupunkialueena. Kes-
kusta-alueen läpikulkevaa jalankulkuympäristöä 
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  laajennetaan ja olemassa olevaa vahvistetaan. Kes-
kustan toimintoja pirstovia ja kehittymistä heikentäviä 
katualueita kehitetään niin, että kaupalliset toiminta-
edellytykset parantuvat. 
 
Läkkitoria kehitetään kaikkien kaupunkilaisten turvalli-
sena kohtauspaikkana ja tapahtumienkeskipisteenä 
siten, että sen koko, palvelut ja toiminnallisuus vas-
taavat kasvavan Leppävaaran tarpeita. 
 
1.2 
Kokonaisrakenne ja kaupunkikuva 
Leppävaaraan muodostetaan yhtenäinen vahvan 
identiteetin omaava elävä keskusta-alue. Hajautu-
nutta kaupunkirakennetta kehitetään yhdeksi toimi-
vaksi kaupunkikokonaisuudeksi, jossa asuminen ja 
palvelut ovat nivoutuneet yhteen vahvaksi kaupunki-
alueeksi. Tavoitteena on kaikille ikäryhmille soveltuva 
esteetön, viihtyisä ja turvallinen alue. Kävelykeskus-
taa kehitetään käsittämään eri toimintoja sisältäviksi 
tilojen sarjoiksi vastaamaan kaupunkilaisten erilaisia 
tarpeita. Jo osin olemassa olevaa aukioiden sarjaa 
jatketaan siten, että se ulottuu Perkkaalta Leppävaa-
ran koulukeskukseen ja urheilupuistoon asti. 
 
Tavoitteena on muodostaa tiivis keskusta-alue, jonka 
ihmismittakaavallisesti suunniteltu kävely-ympäristö 
tukee liikkumista ja lisää turvallisuuden tunnetta alu-
eella. 
 
Kaikkiin keskusta-alueiden kortteleihin suunnitellaan 
liiketiloja kysyntää vastaavasti keskeisimpien kulkuti-
lojen varrelle ottaen ihmisvirtojen luontaiset kulkureitit 
huomioon. Katutasoon toteutetaan kaupunkikeskus-
taa elävöittäviä palveluja. Korttelien massoittelussa 
kiinnitetään erityistä huomiota vaihtelevan ja viih-
tyisän, jalankulkijan mittakaavaisen kaupunkikuvan 
luomiseen. 
 
1.3 
Liikenne ja pysäköinti 
Turuntie suunnitellaan kaupunkipuistokaduksi niin, 
että se ilmentää Leppävaaran keskusta-aluetta. Lep-
pävaaran keskustan hahmottaminen alkaa idästä jo 
Helsingin rajalta ja lännestä keskusta-alue saa päät-
teen tulevan Säterinpuistontien ja Turuntien liittymän 
kohdalla. Turuntielle muodostetaan tunnistettavia jak-
soja, jotka auttavat orientoitumisessa. 
 
Leppävaaran keskustan kohdalla Turuntien linjaus 
siirretään lähemmäksi rata-aluetta. Jatkosuunnitte-
lussa Lintuvaarantiestä ovat mukana seuraavat vaih-
toehdot: a) Lintuvaarantie liittyy nykyisellä kohdallaan, 
tasossa tai tunneliratkaisuna Turuntiehen ja b) Lintu-
vaarantie käännetään Portinvartijantielle. Seuraavien 
asemakaavoituksen päätösvaiheiden yhteydessä tuo-
daan päätettäväksi em. vaihtoehtojen pohjalta perus-
teltu maankäytön ja liikenneverkon kokonaisratkaisu 
riittävine perusteluineen. 
 

Suunnitellaan viihtyisät, toimivat ja mahdollisimman 
suorat jalankulkuyhteydet joukkoliikenneterminaalilta 
urheilupuiston ja ammattikorkeakoulujen suuntaan. 
 
Kehitetään Leppävaaran joukkoliikenneterminaalia 
rautatien, bussien ja Raide-Jokerin solmukohtana. Li-
säksi mahdollistetaan uusi pikaraitiotievaraus Leppä-
vaarasta Kalajärven suuntaan. 
 
Edistetään kävelyä ja pyöräilyä. Lisäksi tutkitaan Hol-
lannin ja Kööpenhaminan parhaiden käytäntöjen so-
veltamista pyöräilyn ja kävelyn turvallisuuden ja suju-
vuuden vahvistamiseksi. Junaradan läheisyyteen 
suunnitellaan pyöräilyn laatureitti, joka toimii osana 
jalankulku- ja palveluympäristöä. Toteutetaan pyöräi-
lyn laatureitin linjaus mahdollisimman suorana ja su-
juvana. Yhdistetään radan ja Turuntien etelä- ja poh-
joispuoli toisiinsa uudella jalankulkusillalla, josta 
järjestetään yhteydet myös asemalaitureille ja termi-
naaliin. 
 
Kehitetään liityntäpysäköinnin sisältävä keskitetty ja 
joustava pysäköintiratkaisu, jonka lähtökohtana tulee 
olla vuorottaispysäköinti. 
 
1.4 
Energiatehokkuus ja kaavatalous 
Kaavamuutosten laatimisen yhteydessä tehdään 
energiaselvitykset ja kaavataloudellisetselvitykset kul-
loisestakin kaavamuutoskohteesta kuitenkin siten, 
että selvitykset ovat vertailukelpoisia ja täydentävät 
toisiaan. 
 
1.5 
Liittyminen ympäröivään rakenteeseen 
Alueen kehittämisellä turvataan alueen vetovoimai-
suus sekä avataan mahdollisuuksia ympäristön täy-
dennysrakentamiselle. Samanaikaisesti lähialueilla vi-
reillä olevat kaavahankkeet tukevat alueen kehitystä 
monipuolisen asumisen ja palveluiden alueena. 
Kehittyvä kaupunki mahdollistaa asumisen lähellä 
työ- ja virkistyspaikkoja sekä luo edellytyksiä yhteisöl-
lisyyden muodostumiselle kaupunkitiloissa. 
 
1.6 
Toteuttaminen 
Keskustan kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa 
mahdollistetaan Turuntien siirto rata-alueen tuntu-
maan sekä näihin alueisiin rajoittuvien korttelialueiden 
kehittäminen monipuolisena asumisen ja keskustatoi-
mintojen alueena. 
 
Turuntien ylittävä kävely- ja asemasilta matkakeskuk-
sineen tulee toteuttaa keskustan kehittämisen ensim-
mäisessä vaiheessa. 
Leppävaaran kehittämisen seuraava vaihe on Läkki-
torin ympäristöön rajautuvien kortteleiden täydennys-
rakentamisen mahdollistaminen. Toteutus ajoittuu 
osin ensimmäisen vaiheen kanssa lomittain muun 
muassa yhteisten pysäköintiratkaisujen myötä. 
 



 
 
 

Leppävaaran keskus pohjoinen I / Ydinkeskus, asemakaavan muutos alue 110617 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

s. 6 / 16 

 

 
 

  Kehä I:n estevaikutuksen poistamisen kauppakeskus 
Sellon ja Perkkaan välillä tulee laajamittaisempana 
toteutettavaksi arvioilta 2030 vuoden jälkeen. Ensim-
mäisessä vaiheessa tulee kuitenkin toteuttaa hyvä 
liikkumisympäristö Hevosenkenkä-kadulla. 
 
2 
Järjestää asemakaavan muutoksen lähtökohdista ja 
tavoitteista tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ja valit-
see sen puheenjohtajaksi Särkijärven. 
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Kaavoituksen pohjaksi on tehty seuraavat oheisuun-
nitelmat: 

- Leppävaaran visio (HKP arkkitehtitoimisto, 
7.4.2017), jonka KSL merkitsi tiedoksi 
12.4.2017 

- Ulkotilojen konsepti Leppävaaranvisioon 
(LOCI Maisema-arkkitehtidit, 22.9.2017) 
 

Turuntien ympäristön kehittämistä on tutkittu Kehä I:n 
ja Helsigin rajan välisellä alueella ideasuunnitel-
massa: 

- Turuntien visio (Arkkitehtuuritoimisto B&M 
Oy, 11.8.2016). KSL perehtyi visioon semi-
naarissansa 24.8.2016. 

 
Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset 
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 
jatkaa 8.9.2014 § 81 päätettyä ja 9.5.2016 § 53 sekä 
5.6.2017 § 61 jatkettua varausta Lemminkäinen Talo 
Oy:lle, Skanska Talonrakennus Oy:lle, Skanska CDF 
Oy:lle, Scandic Hotels Oy:lle ja Sponda Oyj:lle entisin 
ehdoin. Varauksensaajat vastaavat yhteisesti koko 
varausalueen kehittämisestä. Varaus on voimassa 
31.3.2019 saakka. 
 
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 
jatkaa 19.10.2015 § 100 päätettyä ja 5.6.2017 § 62 
jatkettua varausta oheisen liitekartan mukaisesti Kiin-
teistöosakeyhtiö Kauppakeskus Sellolle pysäköinnin 
laajennuksen suunnittelua ja liikenneterminaalin ke-
hittämistä varten entisin ehdoin. Varaus on voimassa 
31.3.2019 saakka. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt Leppä-
vaaran keskus pohjoinen I /Ydinkeskus lähtökohtia ja 
tavoitteita kokouksissaan. 
 
8.6.2016 
kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 
palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi yhdessä 
tämän kokouksen asian ”Perkkaa II B, muutos (Hat-
sinanpuisto) asemakaavan muutosehdotuksen hyväk-
syminen nähtäville (MRA 27 §), alue 113810, 51. kau-
punginosa, Leppävaara” kanssa siten, että 
kaupunkisuunnittelulautakunta voi seminaarissaan ja 
kokouksessaan 24.8.2016 määritellä linjaukset kos-
kien Leppävaaran keskuksen tavoitetilaa 2030/2050.  
 

Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunnan on voitava 
määritellä toimenpiteet, joihin näitä kahta asema-
kaava-aluetta koskevien suunnitteluvarausten osalta 
on syytä ryhtyä, jotta lähivuosina voidaan edetä en-
simmäisenä vaiheena kehitettäessä Leppävaaraa 
kohti tätä tavoitetilaa. 
 
12.4.2017  
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan: 
 
1 
merkitsee tiedoksi 7.4.2017 päivätyn luonnoksen Lep-
pävaaran-visioksi, 
 
2 
edellyttää, että asemakaavoitusta ja muita jatkotoimia 
ohjaamaan valmistellaan lautakunnalle päätettäväksi 
toukokuussa 2017  
a) Leppävaaran keskuksen toiminnalliset kehitystar-
peet ja –näkymät,  
b) alueen kehittämistavoitteet (pitkä aikaväli eli 2030 
jälkeinen aika) sekä c) linjaukset niistä kehittämiskoh-
teista, jotka on tarkoitus saada toteutumaan jo lähi-
vuosina (2018 - 2029). 
 
3 
edellyttää Turuntien kehittämistä puistokatuna Leppä-
vaaran länsiosasta aina Helsingin rajalle asti. 
 
 
Suunnitelman kuvaus 
Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on noin 
80 000 k-m2.  
Pohjois-Leppävaaraan korttelialueen mitoituksen läh-
tökohtana on osoittaa noin 34 000 k-m2 asumiselle, 
noin 25 000 k-m2 toimisto- ja liikerakentamiselle sekä 
noin 10 000 k-m2 hotellille.  
 
Kauppakeskus Sellon laajennus olisi noin 10 000 k-
m2 ja noin 1 500 k-m2 julkista kulkuyhteyttä sisäti-
loissa. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa pysäköinti-
laitoksen rakentaminen, johon osoitettaisiin myös lii-
tyntäpysäköintiä. 
 
Ylikulkusilta liittää Turuntien etelä ja pohjoispuolet yh-
teen. Silta on alustavien suunnitelmien mukaan noin 
110 metriä pitkä ja 20 metriä leveä ja sen keskellä si-
jaitsee liiketiloja kuten kahviloita ja kioskeja. Sillalta 
on esteettömät yhteydet laitureille, bussiterminaaliin 
ja pysäköintilaitoksiin.  
 
Rakennusten sijoittelun lähtökohtana ollut toimivuu-
den ja hyvien kulkuyhteyksien lisäksi muun muassa 
Läkkitorin valoisuuden säilyttäminen. 
 
OAS:ssa on esittynä kaksi toteutusvaihtoehtoa 
Turuntien pohjoispuolelle. 
 
Vaihtoehto A. 
Leppävaaran keskustan kohdalla Turuntien linjaus 
siirretään lähemmäksi rata-aluetta ja Lintuvaarantien 
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  linjaus säilyy entisellään. Korttelirakenne säilyy nykyi-
senlaisena, jossa kortteli 51133 säilyy erillisenä kort-
telialueena katualueiden keskellä. Korttelin reunoille 
mahdollistetaan asuinkerrostaloja. Keskelle jää yhtei-
nen piha-alue.   
 
Lintuvaarantien itäpuolelle on suunniteltu toimistota-
lon, hotellin, liiketilojen ja asuinkerrostalon koko-
naisuus. Rakennusten keskellä on aukio.  
 
Ylikulkusillan pohjoinen pääty sijoittuu uuden aukion 
eteläosaan. Sillalle on hyvät yhteydet etelästä Sellon 
suunnasta ja Läkkitorilta. Ylikulkusillalta ei ole suoraa 
ajoneuvoliikenteen kanssa risteämätöntä jalankulku-
yhteyttä uuteen asuinkerrostalokortteliin. 
 
Lintuvaarantieltä liitytään Läkkisepänkujalle, josta on 
saattoliikenneyhteys sekä ajo maanalaiseen pysä-
köintilaitokseen. Saattoliikenneyhteys palvelee sekä 
hotellia että toimistoa. Turuntieltä mahdollistetaan ai-
noastaan lännen suunnasta ajoyhteys pysäköintiin.  
 
Vaihtoehto A:sta on selvitetty myös ratkaisu, jossa 
Lintuvaarantie ohjataan tunnelissa korttelialueen ali. 
Lintuvaarantien keskelle rakennetaan rampit, joiden 
kautta ohjataan Turuntien ja Lintuvaarantien välinen 
liikenne. Turintien itäsuuntaisen rampin sekoittumis-
alue on hyvin lyhyt ja liikenne ei välttämättä toimi tällä 
ratkaisulla. Lintuvaarantiellä rampin pohjoisosa sijoit-
tuu Konstaapelinkadun liittymän pohjoispuolelle. 
Konstaapelinkadun, Leipurinkujan ja Kivenhakkaajan-
kujan liittymät tulisi ratkaisussa muuttaa suuntaisliity-
mäksi. Rampeilla on estevaikutus liikuttaessa itä-län-
sisuunnassa. Suoria jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä 
ramppien kohdalla ei voida toteuttaa. Tunnelin raken-
tamien vain Turuntien ja Ratsukadun välille ei on-
nistu, koska rampin pituuskaltevuus muodostuisi liian 
jyrkäksi. 
 
Vaihtoehto B. 
Leppävaaran keskustan kohdalla Turuntien linjaus 
siirretään lähemmäksi rata-aluetta ja Lintuvaarantie 
käännetään Portinvartijantielle. Katulinjausten muu-
toksella eheytetään hajanaista kaupunkirakennetta ja 
liitetään erillään muusta kaupunkirakenteesta oleva 
katualueiden ympäröimä korttelialue osaksi uudistu-
vaa Leppävaaran keskustaa. 
 
Asuinrakentaminen on sijoitettu U-mallisesti piha-alu-
een ympärille ja Turuntien varteen on sijoitettu toimis-
torakennukset suojaamaan piha-aluetta. Lisäksi toi-
mistorakennukset tuovat toiminallista 
monimuotoisuutta kortteliin. Korttelialueelta on estee-
tön jalankulku- ja pyöräilyreitti Leppävaaranraitille ja 

sitä myöten yhteys Leppävaaran koulukeskukseen ja 
urheilupuistoon. 
 
Ylikulkusillan pohjoinen pääty sijoittuu näkyvälle pai-
kalle uuden aukion eteläosaan. Sillalle on hyvät yh-
teydet niin etelästä Sellon suunnasta kuin Lintuvaa-
rasta ja Läkkitorilta. Uudelle edustorille järjestetään 
lisäksi hyvät saattoliikenne mahdollisuudet, mikä pal-
velee myös uutta hotellia. 
 
Korttelin itäosaan, Läkkitorin lounaispuolelle on sijoi-
tettu asuinkerrostalon, hotellin ja liiketilojen muodos-
tama kokonaisuus.  
 
Uuden korttelialueen alle mahdollistetaan keskitetty 
pysäköintiratkaisu, johon sijoittuu myös suurin osa 
Leppävaaran keskustan tulevista liityntäpysäköintipai-
koista. Pysäköintitilasta on muun muassa hissiyhtey-
det jalankulkusillalle ja sitä kautta yhteydet joukkolii-
kenneterminaaliin. Ajoyhteys pysäköintiin 
mahdollistetaan suoraan Turuntieltä niin idän kuin 
lännen suunnasta. Lisäksi ajoyhteys on myös tulevan 
suurkorttelin pohjoispuolelta Lintuvaarantien puolelta.  
 
 

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavanmuutoksesta laaditaan viitesuunni-
telma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaava-
kartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Vaikutusten arviointi 
Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä 
arvioidaan asemakaavan muutoksen merkittävimmät 
vaikutukset.  Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, 
liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, luon-
toon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdys-
kuntatalouteen. Tärkeimmät vaikutukset esitetään 
kaavaselostuksessa.  Vaikutusalueena ovat suunnit-
telualueen pohjoisosassa korttelit 51133, 51146 ja 
51134 sekä kortteleiden viereiset katualueet ja näiden 
lähialueet. Suunnittelualueen eteläosassa vaikutus-
aluueeseen kuuluvat korttelit 51311 ja 51312 sekä nii-
hin rajautuvat katualueet ja näiden lähiympäristö. Vai-
kutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia alueen 
kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja tarvit-
taessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille tar-
koituksenmukaisin menetelmin. 
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  OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Osalliset 
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden 
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, 
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut 
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi vi-
ranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvot-
teluin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman laatimisella.  Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksenperiaatteet ja 
tavat.   
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 
3.4.2018–3.5.2018. Kirjallisia mielipiteitä voi jät-
tää 3.5.2018 klo 15.45 mennessä osoitteella: 
Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAU-
PUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@es-
poo.fi.  Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, 
kauppakeskus Entresse.  Kaavan nimi, alue- ja 
asianumero (Leppävaaran keskus pohjoinen I / 
Ydinkeskus, asemakaavan muutos, 110617, 
922/2015) on mainittava.  
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään 
Sellon kirjaston aulassa, Leppävaarankatu 9 
26.4.2018 kello 17.00-18.30.  

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
loppuvuodesta 2018.  Kaavaehdotus on tämän jäl-
keen julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä 
on mahdollisuus jättää muistutus. Muistutus tulee 
toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa mai-
nitulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvai-
heessa pyydetään tarvittavat lausunnot viranomai-
silta.  
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin kannanotto 
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il-
moittaneelle allekirjoittajalle.  Jos kaavaehdotukseen 
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville (MRA 32 §). 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymi-
sestä päättää valtuusto. Hyväksymispäätöksestä on 
mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Li-
säksi kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajille sekä asukasyhdistykselle lähetetään 
kirje.  Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan 
kaupungin ilmoituslehdissä ja kirjeitse niille muistutta-
jille, jotka ovat sitä pyytäneet kaavan nähtävilläoloai-
kana.  
 
Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on 
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspal-
velu (käyntiosoite: Virastopiha 2 C, 1. kerros, Es-
poon keskus). Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä 
myösLeppävaaran suuralueen yhteispalvelupis-
teessä Sellon yhteispalvelupisteissä (Osoite: 
Leppävaarankatu 3-9 02600 Espoo) ja kaupungin 
verkkosivuilla: www.espoo.fi/kaavoitus  
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Tiina Piironen, p. 043 824 6897 
Sähköpostit muotoa: etunimi.t.sukunimi@espoo.fi 
Aino Aspiala (maisemasuunnittelu), p. 043 824 4837 
Tarja Pennanen (liikennesuunnittelu), p. 046 8773002 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
 
 
 
 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 
 

Espoossa, 5.3.2018 
Torsti Hokkanen 
____________________________________ 

Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja

mailto:kirjaamo@espoo.fi
mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavoitus
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  KUVIA SUUNNITELMASTA 
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat: 

- Espoon kaupunki 

- SARC Arkkitehititoimisto, rakeisuuskuvat  

- Helin & Co   Arkkitehdit, 20.11.2017 

- SARC Arkkitehititoimisto, 15.2.2018 

 

 
Havainnekuva, ei mittakaavassa, Espoon kaupunki 
 

Rakeisuuskuva nykytilanteesta, ei mittakaavassa. 
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Rakeisuuskuva Vaihtoehto A:stä, ei mittakaavassa. 
 
 

 
Rakeisuuskuva vaihtoehto B:sta, ei mittakaavassa 
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Helin & Co   Arkkitehdit 

 
Havainnekuva Sellon laajennuksesta pohjoisesta. 
 

 
 
 
 

 
Leikkauskuva Sellon laajennuksesta ja ylikulkusillasta. Ei mittakaavassa. 
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Pohjapiirros 2. kerros Sellon laajennuksesta ja ylikulkusillasta. Ei mittakaavassa. 
 

 
Havainnekuva Viaporintorin liittymisestä uuteen kauppakäytävään. Ei mittakaavassa. 

 
Uusi pysäköintilaitos, pohjapiirrokset. Ei mittakaavassa. 
 



 
 
 

Leppävaaran keskus pohjoinen I / Ydinkeskus, asemakaavan muutos alue 110617 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

s. 13 / 16 

 

 
 

  SARC Arkkitehititoimisto 

 
Havainnekuva vaihtoehto B. Viistonäkymä pohjoisesta. 
 

 
Hava innekuva vaihtoehto B. Viistonäkymä kaakosta. 
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Varjotutkielma vaihtoehto A kesäpäivänseisaus (21.6.2018) kello 15.  Lintuvaarantie entisellä paikallaan. 
 

 
Vaihtoehto A, ei mittakaavassa. 
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Vaihtoehto A Lintuvaarantie tunnelissa, ei mittakaavassa. 
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Varjotutkielma vaihtoehto B kesäpäivänseisaus (21.6.2018) kello 15. Lintuvaarantie käännetty. 
 

 
Vaihtoehto B, ei mittakaavassa. 
 


