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1

TIIVISTELMÄ

1.1

Alueen nykytila
Suunnittelualue sijaitsee Tapiolan keskustassa. Muutoskohde on 1980-luvulla
rakennettua tiivistä ydinkeskustaa, joka sijoittuu osin Merituulentien päälle.
Alue poikkeaa rakentamistavaltaan ja kaupunkikuvaltaan alkuperäisestä Tapiolan puutarhakaupungin keskustasta. Myös osa Merituulentien katualueesta sisältyy muutosalueeseen. Merituulentien laskeminen tasolta +6.0 noin +1.0 tasolle ja uuden linja-autoterminaalin rakentaminen on parhaillaan meneillään.
Merituulentien päälle sijoittuva Ainoa 2-3:n liikekeskus asuintorneineen on rakenteilla kaavamuutosalueen itäpuolella.
Kaavamuutosalueella Merituulentien pohjoispuolella korttelin 12004 tontilla 4
sijaitsee 2-6-kerroksinen asuin- ja liikerakennus, joka on Kiinteistö Oy Säästötammen omistuksessa. Merituulentien eteläpuolella korttelin 12005 tontilla 2 sijaitsee kaksikerroksinen Tapiolan palvelutalo, jonka omistaa Espoon kaupunki.
Sen vieressä tontilla 6 sijaitsee kaksikerroksinen liikerakennus ja tontilla 7 samaan kokonaisuuteen liittyvä 4-kerroksinen liikerakennus. Nämä kiinteistöt ovat
LähiTapiola-ryhmän omistuksessa. Muutosalueen rakennuksista on laadittu rakennushistoriaselvitys. Rakennuksilla ei ole katsottu olevan suojeltavia arvoja.

1.2

Asemakaavan sisältö ja mitoitus
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuntojen, liike-, toimisto- ja palvelutilojen lisärakentaminen Tapiolan keskustaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien
ja palvelujen läheisyyteen. Muutoksella mahdollistetaan myös Merituulentien
ylittävän kevyenliikenteen sillan ja toriaukion toteuttaminen alueen länsireunalle. Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on noin 38 000 k-m 2, josta rakennusoikeuden lisäystä on noin 13 000 k-m 2. Lisäys on pääosin asuinkerrosalaa.
Kaavamuutos vastaa Tapiolan keskustan kehittämisen tavoitteita voimistaa ja
monipuolistaa keskuksen vetovoimaa, kohentaa keskuksen kaupunkikuvaa ja
jalostaa keskuksen luonnetta kaupunkilaisten olohuoneena ja kohtaamispaikkana. Kaavamuutoksella pyritään vastaamaan niin Espoon kaupungin tavoitteisiin kuin laajemminkin seudullisiin ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
tiivistää kaupunkikeskustoja ja sijoittaa niihin asumista mahdollisuuksien mukaan erityisesti raideliikenteen varrella.

1.3

Suunnittelun vaiheet
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 16.11.2015 varata
LähiTapiola-ryhmälle korttelin 12005 tontin 2 Tapiolan keskuksesta alueen
suunnittelua ja kehittämistä varten. Suunnitteluvaraus on voimassa 31.12.1016
saakka.
Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen maanomistajilta. Asemakaavan muutosta ovat hakeneet Kiinteistö Oy Säästötammi, Tapiolan Toimitalo Oy,
Kiinteistö Oy Tapiolan Keskusraitti ja Kiinteistö Oy Espoon Itätuulentie 8.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut 3.12.2015. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu kaupungin kuulutuslehdissä 16.12.2015 samalla kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kuulutettu nähtäville. Osallisille oli varattu
mahdollisuus lausua mielipiteensä suunnitelmasta 25.1.2016 mennessä. Nähtävilläolon aikana mielipiteitä saatiin kolme kappaletta ja kannanottoja yksi.
Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 15.8.–
13.9.2016. Nähtävilläoloaikana jätettiin kolme muistutusta ja saatiin neljä lausuntoa ja kolme kannanottoa. Nähtävilläolon jälkeen muutosehdotukseen on
tehty pieniä tarkistuksia, mm. lisätty korttelialueelle yleiselle jalankululle varattu
alueen osa, tarkennettu tonttikohtaisia rakennusoikeuslukuja (lisäys yhteensä
2
noin 200 k-m ) ja korjattu kaavamääräysten tekstiä. Viitesuunnitelmia ei ole
muutettu ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen.
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2

LÄHTÖKOHDAT

2.1

Suunnittelutilanne

2.1.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kun alueeseen kohdistuu useampia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita,
on tämän kaavan yhtenä tehtävänä sovittaa yhteen eri tavoitteet siten, että valittu vaihtoehto edistää mahdollisimman hyvin eri tavoitteiden toteutumista.
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu (ohjelmakohta 4.3)
Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata.
Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta.
Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle (tässä tapauksessa kulttuurihistoriallisesti arvokkain osa keskustaa säilyy).
Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja
varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista
aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia
asuinalueita ja muita melulle herkkiä toimintoa ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energianlähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat (ohjelmakohta 4.4)
Yleisiin tavoitteisiin on kirjattu tavoitteeksi, että kansallisen kulttuuriympäristön
ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä
edistetään.
Erityistavoitteissa on esitetty, että alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueidenkäytössä on otettava huomioon kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat kansainvälisten sopimusten velvoitteet sekä valtioneuvoston päätökset. Lisäksi viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriperintöalueet ja -kohteet. Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on alueidenkäytön sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta
1.1.2010 alkaen. Inventointi tulee ottaa huomioon alueiden käytön suunnittelun
yhtenä lähtökohtana. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus 1.3.2009.
Tapiolan kaupunginosa: Tapiolan puutarhakaupunki sisältyy RKY-inventointiin
ja sillä on keskeinen asema maamme kulttuuriperinnössä. Sen alueen osalta,
jota kaavamuutos koskee RKY toteaa: ”Myöhemmin Tapiolan liikekeskusta on
huomattavasti laajennettu rakentamalla sinne liike- ja toimistorakennuksia alkuperäisestä Tapiolasta poikkeavaan tapaan.”
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Helsingin seudun erityiskysymykset (ohjelmakohta 4.6)
Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia.
Uusien asuin- työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden käyttöönotto ja jo olevien alueiden huomattava täydennysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että mahdollisuudet joukkoliikenteen hyödyntämiseen varmistetaan.
Alueidenkäytössä on turvattava edellytykset metroverkon laajentumiselle länteen ja itään.
Kaavamuutos 210428 toteuttaa hyvin valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.

Tapiolan ja Otaniemen RKY-alue

2.1.2

Maakuntakaava
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää
kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen
periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä
vuonna 2007.
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 8.11.2006) suunnittelualue on
merkitty keskustatoimintojen alueeksi ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, tieksi tai kohteeksi. Alueen halki on osoitettu ohjeellisella linjauksella seutuliikenteen rata.
MRL 58 §:n mukaan maakuntakaavan (tai yleiskaavan) keskustatoimintojen
alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön ilman että asemakaavassa
alue on erityisesti osoitettu tätä tarkoitusta varten.
Asemakaavan muutos on maakuntakaavan mukainen.
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Ote maakuntakaavasta
2.1.3

Ote yleiskaavasta

Yleiskaava
Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai
lainvoiman 29.1.2010.
Kaavanmuutosalue on merkitty yleiskaavaan merkinnällä C-K = Keskustatoimintojen alue. Alueelle saa osoittaa keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu-, koulutus- ja myymälätiloja. Alueelle voidaan sijoittaa
vähittäistavaran suuryksikkö Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän ja Espoonlahden keskuksiin.
Kaavanmuutosalue on merkitty myös kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi: Kaupunkimaisema, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä rakennuksia, vaan kohdistuu alueen ominaispiirteiden vaalimiseen. Alueiden kehittämisen tulee tapahtua niiden omista lähtökohdista käsin ja alueen eritysarvojen sanelemin ehdoin. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee asettaa erityinen paino
alueiden ominaisluonteen säilymiseen.
Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

2.1.4

Asemakaava
Alueella ovat voimassa seuraavat kaavat ja kaavamuutokset, jotka myös on jo
pääosin rakennettu (sisältökuvaukseen otettu vain kaavanmuutoksen suunnittelualueeseen liittyvä osuus):
Tapiolan keskus 210426 (K12005 / T6, osa K12205 ja Sammonsillan katualuetta)
Osat kortteleista 12205 ja 12005 sisältyvät asemakaavan muutokseen Tapiolan
keskus, alue 210426. Alueet on siinä osoitettu merkinnällä AL-1 asuin-, liike-,
hotelli- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, johon saa rakentaa julkisia lähipalvelutiloja ja kulttuuritoimintaa palvelevia tiloja. Rakennusoikeutta on osoitettu 15 000 k-m2, joka sijoittuu likimääräisen tason +8.00 yläpuolelle ja 1 200 km2 tason +8.0 alapuolelle. Kerrosluku on liiketilan osalla kaksi ja asuinrakennusten osalta kahdeksan.
Asemakaavanmuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.2.2015.
Valtuuston päätös on saanut lainvoiman Helsingin hallinto-oikeuden 2.11.2015
antaman päätöksen nojalla. Laivoimaiseksi tulosta on kuulutettu 25.11.2015.
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Tapiolan keskus 210413 (K12005 / T7 ja K12004 / T4)
Asemakaavan muutoksessa Tapiolan keskus, alue 210413, on korttelin 12005
itäisin osa osoitettu K-merkinnällä: liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
2
Rakennusoikeutta on 4 100 k-m ja suurin sallittu kerrosluku on yhdeksän lähtien noin tasolta +6.0. Korttelin 12004 osa on merkitty AL-merkinnällä: Asuin-,
2
liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennusoikeutta on 3 465 k-m ja
suurin sallittu kerrosluku on seitsemän lähtien noin tasolta +12.00. Kaavassa
annetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa Sampokujan suojatun väylän.
Asemakaavanmuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.12.1996 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 30.3.2000.
Tapiolan keskus 210400 (K12005 / T2 ja Merituulentien katualuetta)
Asemakaavassa Tapiolan keskus, alue 210400 (vahvistettu 17.12.1974) on
korttelin 12005 läntisin osa Tapiolan palvelutalo osoitettu Y-merkinnällä yleisten
2
rakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta on 2 000 k-m ja suurin sallittu
kerrosluku on kolme lähtien noin tasolta +6.0. Myös osa Merituulentien katualueesta sisältyy tähän asemakaavaan.
Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.6.1974 ja kaupunginhallituksessa 14.10.1974. Vahvistettu sisäasiainministeriössä 17.12.1974.
Otaniemen - Tapiolan metrotunneli 920200
Maanalainen asemakaava, sisältää mm. Tapiolan metroaseman, maanalaisen
keskuspysäköinnin ja keskustatoimintojen huoltotunnelin, huollon ja tuvallisuusjärjestelyiden vaatimat tilat ja laitteet, maanpinnalle johtavat kulkuyhteydet, ajoja huoltotunnelit, ilmanvaihtokuilut, lippuhallin ja sisäänkäyntihallin.
Asemakaava on hyväksytty Espoon kaupunginvaltuustossa 19.1.2009. Valtuuston päätös on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden 8.2.2010
antaman päätöksen nojalla. Lainvoimaiseksi tulosta on kuulutettu 17.2.2010.

Ote ajantasakaavasta
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2.1.5

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

2.1.6

Tonttijako
Asemakaavan muutos koskee jo mitattuja tontteja ja Merituulentien päällä olevaa mittaamatonta tontinosaa.

2.1.7

Pohjakartta
Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupungin teknisen keskuksen
kaupunkimittausyksikön laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a
§:n vaatimukset.
Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS-GK25FIN, korkeusjärjestelmä N2000.

2.1.8

Muut suunnitelmat ja päätökset
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 16.11.2015 varata
LähiTapiola-ryhmälle korttelin 12005 tontin 2 Tapiolan keskuksesta alueen
suunnittelua ja kehittämistä varten. Suunnitteluvaraus on voimassa 31.12.1016
saakka.
Tapiolan alueella on tehty lukuisia selvityksiä, jotka osaltaan sivuavat myös
kaava-aluetta:
o

Tapiola huomenna, Tapiolan tulevaisuustyöryhmän raportti, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, 11.8.2003

o

Tapiolan asumisen ja väestökehityksen vaihtoehtoja ja erityispiirteitä, Kaupunkitutkimus TA Oy, 5.3.2003

o

Tapiolan väestörakenteen ja asuntokannan kehitys, Espoon kaupunki,
28.8.2004

o

Tapiolan keskustan elävöittäminen, Toimintojen ja julkisten sekä puolijulkisten tilojen tarkastelu, LT-Konsultit Oy, 24.9.2004

o

Tapiolan kehittäminen, Tapiolan kaupunkikuvahistoriallinen tarkastelu sekä
tulevan rakentamisen ja ympäristönhoidon tavoitteet, luonnos, Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus, 30.5.2006

o

Tapiolan keskustan kehittämisselvitys, Arkkitehtitoimisto HKP Oy, Esisuunnittelijat Sito Oy, Kalliosuunnittelu Oy, 31.10.2006

o

Tapiolan alueen liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut 2010 ja 2011,
Matrex Oy, Espoon kaupunki, 2006

o

Espoon kaupunginvaltuuston päätös 25.9.2006 Länsimetron rakentamisesta

o

Tapiolan metroaseman ympäristön kaupunkirakenteellinen selvitys, Arkkitehtitoimisto HKP Oy, Esisuunnittelijat Sito Oy

o

Länsimetron hankesuunnitelma, Tapiolan asema, Konsulttiyhteenliittymä
FKW, Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy, 1.6.2007

o

Tapiolan keskuspysäköinnin hankesuunnitelma, Sito Oy, 29..6.2007

o

Tapiolan alueellinen esteettömyyskartoitus, WSP Finland Oy, 30.12.2008

o

Tapiola, Kasvillisuuden uusimisen ja hoidon suuntaviivat, Maisemaarkkitehdit Byman & Ruokonen Oy, 28.1.2009
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o

Espoo-strategia 2010-2013, Päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet, Valtuuston päätös 7.9.2009

o

Lautakuntasopimus 2009-2012, Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.10.2009

o

Tapiolan lähiliikenteen ja uusien pysäköintilaitosten ilmanlaatuselvitys, Ilmatieteen laitos, 4.5.2011

o

Tapiolan lähiliikenteen ja uusien pysäköintilaitosten ilmanlaatuselvitys, Yhteenveto tuloksista, Sito Oy, 13.6.2011

o

Tapiolan liikekeskus, Rakenneseloste, Insinööritoimisto Konstru Oy,
16.5.2011

o

Tapiolan keskusprojekti, Kaupalliset ympäristövaikutukset, ENTRECON,
31.5.2011

o

Espoon metroasemista pyöräilykaupunkeja, case Tapiola, STRAFICA,
28.6.2011.

o

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 24.8.2011 muistion ” Tapiolan
keskuksen uudistaminen on edennyt voimakkaasti. Suunnitelman keskeiset teesit (14.8.2001 A. Mäkinen, tarkistettu 20.9.2011)” jatkotyön ohjeeksi.

o

Tapiolan keskuspysäköinnin meluselvityksen päivitys, SITO Oy, 10.8.2011,
tarkistettu 2.11.2011.

o

Tapiolan keskuksen uudistaminen - Suunnitelman kehittämisen taustat ja
tavoitteet sekä toimenpiteitä ohjaavat keskeiset teesit, Espoon kaupunki,
Tapiolan kehittämisprojekti, 21.11.2011, tarkistettu 5.3.2012.

o

Tapiolan keskustan kehittämisen liikenteelliset tarkastelut, Koontiraportti,
Sito Oy, päivitetty 8.2.2012.

o

Uusi vihreä tapiolan keskus, Osa puutarhakaupunkia, Kaava-alue I, Energiatehokkuus, energiatalous ja energiakäytön hiilijalanjälki, Insinööritoimisto Olof Granlund. 5.3.2012.

o

Tapiolan keskus, Vaikutusten arviointi, Sarc, Espoon kaupunki, 5.3.2012.

o

Tapiolan keskus, Kulttuuriympäristöanalyysi, Sarc, Espoon kaupunki,
2.11.2011.

o

Pyöräpysäköinnin tarve ja ratkaisut Tapiolan keskuksessa, Sito Oy,
14.3.2016

o

Tapiolan keskusprojekti – Ainoa 4, meluselvityksen päivitys, Sito Oy,
11.5.2016

o

Ilmanlaatuselvitys, Liikenteen ja ja pysäköintilaitosten päästöjen vaikutus
ilmanlaatuun Espoon Tapiolan keskuksen alueella, Birgitta Komppula, Katja Loven, Ilmatieteen laitos, 17.5.2016.
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2.2

Selvitys alueesta

2.2.1

Alueen yleiskuvaus
Kaavamuutosalue sijaitsee Tapiolan keskuksessa.
Muutoskohde on rakennettua liikekeskustaa ja alueella sijaitsee osa Merituulentien katualueesta. Kaavamuutosalueella on myös osa Sammonsillan katualueesta ja osa Sampokujan kevytliikenteen väylästä (liikerakennuksen sisällä).
Muutosalueen pinta-ala on noin 1,35 ha.
Muutoskohde on 1980-luvulla rakennettua tiivistä ydinkeskustaa, joka sijoittuu
osin Merituulentien päälle. Alue poikkeaa rakentamistavaltaan ja kaupunkikuvaltaan alkuperäisestä Tapiolan puutarhakaupungin keskustasta.

2.2.2

Maanomistus
Kortteli, tontti / omistaja:
K 12004, t 4 / Kiint. Oy Tapiolan Säästötammi
K 12005, t 6 / Kiint. Oy Tapiolan Keskusraitti
K 12005, t 7 / Kiint. Oy Espoon Itätuulentie 8
K 12005, t. 2 / Espoon kaupunki
Merituulentie / Espoon kaupunki

2.2.3

Rakennettu ympäristö
Kaavamuutosalueella Merituulentien pohjoispuolella korttelin 12004 tontilla 4
sijaitsee 2-6-kerroksinen asuin- ja liikerakennus, joka on Kiinteistö Oy Säästötammen omistuksessa. Rakennus on valmistunut vuonna 1981 ja sen on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Hanhirova & co Oy.
Merituulentien eteläpuolella korttelin 12005 tontilla 2 sijaitsee kaksikerroksinen
Tapiolan palvelutalo, jonka omistaa Espoon kaupunki. Se on valmistunut vuonna 1984 ja sen on suunnitellut arkkitehdit Anja ja Aarno Hakanen.
Palvelutalon vieressä tontilla 6 sijaitsee kaksikerroksinen liikerakennus, joka on
valmistunut vuonna 1980. Tontilla 7 on samaan kokonaisuuteen liittyvä liikerakennus, joka on osin 4-kerroksinen. Rakennukset on suunnitellut Suunnittelurengas Oy / arkkitehti Unto Toikkanen. Kiinteistöt ovat LähiTapiola-ryhmän
omistuksessa.
Merituulentien päällä on vähäistä tiehen rajoittuvien tonttien rakennusoikeuteen
kuluvaa rakentamista 1-3 kerrokseen.
Muutosalueen rakennuksista on laadittu rakennushistoriaselvitys. Rakennuksilla ei ole katsottu olevan suojeltavia arvoja.
Osa Merituulentien katualueesta sisältyy myös muutosalueeseen. Merituulentien laskeminen tasolta +6.0 noin +1.0 tasolle ja uuden linja-autoterminaalin rakentaminen on parhaillaan meneillään ja Merituulentien päälle sijoittuva Ainoa
2:n liikekeskus on rakenteilla kaavamuutosalueen itäpuolella.
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Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta

800 m on jalankulkuetäisyys metroasemalle, tällä säteellä ihmiset vielä kävelevät asunnon/työpaikan ja metroaseman välillä.
(400 m:n ja 600 m:n säteet ovat mukana metroaseman ympäristön rakenteen
tarkastelua varten).

Tapiolan metroasema
400 m
asukkaita
970
Toteutunut asuntokerrosala,
k-m2
56 000
Asuntoja
770
Toteutunut työpaikkakerrosala,
k-m2
157 000
Työpaikkoja
3 700
Asunto- ja työpaikkakerrosala
yht.
213 000

600 m
2 840

800 m
4 930

155 000
2 020

260 000
3 440

234 600
5 800

252 000
6 500

389 600

512 000

Lähteet
Väestö: Xcity lokakuu 2008
Asunto- ja työpaikkakerrosala sekä asuntojen lukumäärä: Xcity rakennustiedot 15.10.2008
Työpaikat: Tilastokeskus 2005
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Yhdyskuntarakenne ja kaupunkikuva
Kaavamuutosalueen rakennettu ympäristö on Tapiolan liikekeskustan uudempaa osaa, joka on toteutettu 1980-luvulla. Alue on tiivistä ydinkeskustaa, joka
poikkeaa rakentamistavaltaan ja kaupunkikuvaltaan alkuperäisestä Tapiolan
puutarhakaupungin keskustasta. Vanha keskusta sijaitsee kaavamuutosalueen
pohjoispuolella Tapionraitin ympäristössä ja se pyritään säilyttämään alkuperäisen kaltaisena. Kaavamuutosalueen eteläpuolella on asuin- ja työpaikkaaluetta, jota on viime vuosina täydennysrakennettu voimakkaasti ja lisätty etenkin asuntorakentamista. Merituulentien eteläpuoleisia alueita pyritäänkin kehittämään asuntovaltaisena alueena ja kaupalliset palvelut keskittyvät Merituulentien pohjoispuolella ja osin sen päälle.
Liikenne
Ajoneuvoliikenne
Alueen nykyinen maankäyttö liittyy Etelätuulentiehen pääosin Itätuulentien välityksellä ja osin Länsituulen (katkaistun kadun) kautta. Etelätuulentien arkivuorokauden keskimääräinen liikennemäärä on noin 13 000 ajoneuvoa ja Itätuulentiellä 6 500 ajoneuvoa. Merituulentien keskimääräinen arkivuorokausiliikenne on noin 14 000 ajoneuvoa ja Tapiolantiellä noin 10 000 ajoneuvoa.
Kevytliikenne
Itätuulenkujan kummallakin reunalla on (kansitason alla) jalkakäytävä, mutta
olosuhteet kevyelle liikenteelle ovat heikohkot. Kansitason päällä Itätuulenkuja
on kevyenliikenteen aluetta. Etelätuulentien itäreunalla ja Tapiolantien länsireunalla kulkee kevyen liikenteen väylä. Muutosalueen pohjoispuolella on keskustan kävelykatuja. Tuulimäen puiston läpi kulkee pohjois-eteläsuuntainen kevyenliikenteen raitti, joka liittyy kaavamuutosalueella Sammonsiltaan ja edelleen keskustan kävelymiljööseen. Lähiympäristössä Tuuliniityn, Leimuniityn ja
rantapuistojen alueella risteilee kevyen liikenteen raitteja.
Alueen sisäinen liikenne ja paikoitus
Kaava-alueen rakennukset samoin kuin sen viereiset rakennukset kohoavat
kansipihatasolta, jonka alapuolella ovat pysäköinti- ja huoltotilat sekä ajoneuvoliikenteen kadut. Kortteleiden autopaikat sijoittuvat rakennuksen ja pihakannen
alle. Ajoyhteys kortteliin on Etelätuulentieltä Itätuulentien ja osin Länsituulen
kautta.
Julkinen liikenne
Alue sijaitsee erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Tapiolan keskustaan on valmistumassa maanalainen metrolinja ja -asema vuoden 2016 lopulla. Sen myötä nykyiset bussilinjat tulevat muuttumaan. Metroasema ja uudistuva bussiterminaali sijoittuvat osittain juuri kaavamuutosalueen kohdalle.
Tällä hetkellä Tapiolan keskuksen pysäkit sijaitsevat väliaikaisesti noin 100
metrin päässä ja niiltä on tiheät yhteydet Helsinkiin (linjat 105, 105B, 106,
106T, 109, 109T, 110T, 110TA, 130N, 194, 194A, 194N, 195, 195N, 501T,
505, 550, 510, 514, 514K) ja Espooseen (linjat 2, 4, 4T, 10, 10K, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 57) eri suuntiin. Länsiväylän pysäkeiltä pääsee seutuliikenteen busseihin (linjat 112-166 sekä 503 ja 504), jotka liikennöivät tiheästi.
Palvelut
Kaavamuutosalueella on jonkun verran palveluita liike- ja toimistorakennusten
sekä yleisten rakennusten alueella. Muutosalue on osa Tapiolan aluekeskusta
– kaupallisia ja julkisia palveluita haetaan keskuksesta myös kaava-alueen ulkopuolelta.
Kouluja on kaavamuutosalueen läheisyydessä Tapiolan koulu ja lukio sekä aikuislukio. Keskustan tuntumassa on myös Aarnivalkean koulu ja Silkkiniityn
päiväkoti. Etelä-Tapiolassa on Vindängens skola och daghem Tuulikujan varrella. WeeGeen rakennuksessa sjaitsee Etelä-Tapiolan lukio.
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Kulttuuripalveluja on keskustassa Kulttuurikeskuksen yhteydessä Tapiolan kirjasto ja konserttitiloja. WeeGee-talossa on useita näyttely- ja museotiloja. Etelä-Tapiolassa toimii Espoon kaupunginteatteri Revontulentien varrella.
Liikuntapalveluita on keskustassa mm. Tapiolan uimahalli/kuntosali, Tapiolan
keilahalli ja kuntosali sekä Tapiolan urheilukenttä. Etelä-Tapiolassa sijaitsee
Tuulimäen palloiluhalli, kuntosali ym. liikuntatilat, jotka sijaitsevat väestösuojatiloissa sekä Tennispuiston tilat Tuuliniityn alueella. Tapiolan urheilupuistossa on
mm. urheiluhalli ja jäähalli.
Yhdyskuntatekninen huolto
Suunnittelualueella on rakennettu vesijohto- ja viemäriverkosto sekä kaukolämpö. Alue kuuluu keskitetyn jätehuollon ja puhtaanapidon piiriin. Uudisrakentaminen on liitettävissä osin oleviin ja osin Merituulentien alaslaskun ja Gallerioiden rakentamisen takia muuttuviin vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöverkostoihin. Alueen vesihuollon järjestämisestä on tehty selvitys (2.11.2016 /
Kimmo Hell). Kts. myös kohta 4.3.4.
Erityistoiminnat
Kaikessa rakentamisessa on huomioitava maanalainen metrokaava Otaniemen
-Tapiolan metrotunneli 920200, suojaetäisyydet, metroasema ja metrotunneli
maanpinnalle tulevine yhteyksineen, paikoitus- ja huoltotunneli maanpinnalle
tulevine yhteyksineen yms.
2.2.4

Luonnonolosuhteet
Kaavamuutosalueella on vain pienehköjä istutettuja puita alueen pohjoisreunassa (Kiint. Oy Säästötammen alueella). Ne eivät tule säilymään rakentamisen yhteydessä.
Varsinaista luonnonympäristöä asemakaava-alueella tai sen ympäristössä ei
ole. Keskusta-alueen kasvillisuus on kulttuurivaikutteista ja suurimmaksi osaksi
keskustan rakentamisen jälkeen istutettua. Poikkeuksena ovat Tapiontorilla
(kaava-alueen ulkopuolella) kasvavat vanhat männyt, jotka on aikanaan säilytetty keskustaa rakennettaessa. Männyillä on maisemallista ja kaupunkikuvallista merkitystä.
Eläimistöä ei ole systemaattisesti tutkittu, mutta se sisältänee piennisäkkäitä ja
-lintuja. Uutena tulokkaana voi myös mainita ympäristön puistossakin laiduntavan, luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun valkoposkihanhen.

2.2.5

Suojelukohteet
Kohdassa 2.2.3 on esitetty nykyisten rakennusten suunnittelijat ja rakennusvuodet. Kaikki rakennukset on tarkoitus purkaa uudisrakentamisen myötä.
Muutosalueen rakennuksista on laadittu rakennushistoriaselvitys. Rakennuksilla ei ole katsottu olevan suojeltavia arvoja.
Merituulentien ympäristön kaupunkikuva ja -rakenne on muuttunut vuosien
saatossa. Timo Penttilän ideoiman Tapiolan keskustasuunnitelman hieman teoreettinen ”satulamalli” vesittyi aikoinaan jo Stockmannin laajennuksen yhteydessä. Samassa yhteydessä Säästötammen, Etolan ja Itätuulentie 8:n kaupunkikuvallinen ja -rakenteellinen asema muuttui. Sittemmin vuoden 2013 kaavamuutoksen myötä Merituulentien (ja uuden metro- ja bussiterminaalin) ympäristöä korostetaan entisestään korkeilla asuintaloilla.

2.2.6

Ympäristön häiriötekijät
Merituulentien liikennemelu on suunnittelualueen merkittävin häiriötekijä, mutta
se on hallittavissa parvekelasituksilla. Tapiolan keskuksen alueelle on tehty
meluselvitys ja sitä on päivitetty tätä kaavamuutosta varten: Tapiolan keskusprojekti – Ainoa 4, meluselvityksen päivitys, Sito, 11.5.2016.
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3

ASEMAKAAVAN TAVOITTEET

3.1

Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuntojen sekä liike-,
toimisto- ja palvelutilojen lisärakentaminen Tapiolan keskustaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen. Kaavamuutos vastaa Espoon kaupungin tavoitetta tiivistää kaupunkikeskustoja ja sijoittaa niihin myös asumista mahdollisuuksien mukaan. Espoo on ns. verkostokaupunki, jossa pyritään kehittämään
tiettyjä kaupunkikeskuksia sekä näiden välisiä yhteyksiä. Tavoitteena on hallittu, rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan taloudellinen kaupunkirakenne.
Espoon eteläosien yleiskaavassa painotetaan kaakkois-Espoon ja Länsiväylän
kehittämisvyöhykettä, johon myös Tapiola kuuluu. Tavoitteena on luoda edellytykset kaupunkikeskusten elinvoimaisuudelle sekä Espoon sisäisen joukkoliikenteen järjestämiselle luontevaksi osaksi seudullista joukkoliikennettä. Kehittämisvyöhykkeellä varaudutaan täydentämään kaupunkirakennetta hyvin saavutettavilla alueilla sekä nostamaan asuin- ja työpaikka-alueiden tehokkuutta.
Espoon kaupunginvaltuusto päätti Espoon eteläosien joukkoliikennejärjestelmästä 25.9.2006. Valtuusto päätti valita joukkoliikennejärjestelmän runkoratkaisuksi välillä Ruoholahti-Matinkylä kokonaan tunnelissa kulkevan metron.
Espoon kaupunginhallitus päätti asemien periaatteellisista sijoituspaikoista
18.6.2007 ja kehotti jatkamaan Tapiolan aseman suunnittelua siten, että asema
sijoitetaan Merituulentien alapuolelle kallioresurssien ja olemassa olevan rakennuskannan suhteen toiminnallisesti parhaaseen paikkaan. Suunnittelussa
huomioidaan kalliopysäköintihankkeen toteutettavuus ja raidejokerin vaihtoasema. Suunnitelmat laaditaan kahdelle sisäänkäynnille. Sisäänkäynnit integroidaan mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaan rakennuskantaan.
Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessaan 7.9.2009 hyväksymään Espoostrategiaan 2010-2013 sisältyi mm. seuraavia päämääriä:
"Otaniemi-Keilaniemi-Tapiola-Suurpelto-kokonaisuutta kehitetään tieteen, taiteen, talouden (T3) ja liikunnan monipuolisena keskittymänä sekä puutarhamaisena asuinalueena."
"Kaupunki osana metropolialuetta on tieteen, taiteen ja talouden yhdistämisen
vetovoimasta tunnettu edelläkävijä merkittävimpien kansainvälisten verkostojen
ja kaupunkiseutujen keskuudessa."
"Kaupungin elinvoimaisuutta on vahvistettu eheyttämällä kaupunkirakennetta
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti."
Espoon uusin strategia Espoo-tarina on strategia vuoteen 2017 saakka. Strategiaperusta sisältää myös vision, arvot ja toimintaperiaatteet sekä näkökulmittain päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet. Strategian mukaan Espoota kehitetään aidoksi viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupungiksi, jossa vuonna 2025 asuu 300 000 asukasta. Kaikista kaupunkikeskuksista muodostuu viihtyisiä asuin-, asiointi- ja työpaikkakeskuksia, joissa hyvät palvelut, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet ja lähiluonto ovat helposti ja
esteettömästi saavutettavissa. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omien
vahvuuksiensa mukaisesti. Tapiola, Matinkylä-Olari ja Espoonlahti sijoittuvat
Länsimetron, Leppävaara ja Espoon keskus kaupunkiradan läheisyyteen. Kaupunkikeskusten välillä on toimivat julkisen liikenteen poikittaisyhteydet. Aidosti
verkostomainen raideliikenteeseen tukeutuva kaupunkirakenne mahdollistaa
taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti parhaan tavan kehittää
kaupunkiamme. Joukkoliikenteen ja pyöräilyn mahdollisuuksia parannetaan ja
niiden suosio kasvaa.
Espoo-tarinaan liittyy myös tarkempia alakohtaisia ohjelmia. Esimerksi ohjelmassa ”Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys” on mainittu Tapiolaan liittyen
seuraavaa: Yritystoiminnan edistämisessä T3 -alueen (Otaniemi-KeilaniemiTapiola) vetovoima- ja kilpailukykytekijöiden kirkastaminen sekä tunnetuksi tekeminen on tärkeää koti- ja ulkomaisten yritysten sijoittumiskohteena. T3 alueen yritys- ja tutkimustoiminnan keskittymä tarjoaa monipuolisia kasvu- ja
toimintamahdollisuuksia yrityksille ja yrittäjyydelle.
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Valtakunnallisten alueidenkäytöntavoitteiden mukaisesti pyritään edistämään
elinympäristön toimivuutta ja taloudellisuutta hyödyntämällä olemassa olevaa
yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamia. Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä yritetään vähentää liikennetarvetta ja edistää joukkoliikenteen edellytyksiä. Edelleen tavoitteiden mukaisesti keskusta-alueita pyritään kehittämään
monipuolisina palvelujen, asumisen ja vapaa-ajan alueina.
3.2

Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet
Kaavamuutoksessa esitetty rakentaminen jatkaa alueen itäpuolelle aiemmin
kaavoitettua ja jo rakenteilla olevaa uutta kaupunkirakennetta. Alueen tavoitteet
pohjautuvat osaltaan tämän ns. 1-vaiheen tavoitteisiin. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 24.8.2011 hyväksyä Tapiolan projektinjohtaja Antti Mäkisen laatimaan muistioon (Suunnitelman kehittämisen keskeiset teesit 14.8.2011) sisältyvät 20 teesiä jatkotyön pohjaksi. 20.9.2011 lautakunta hyväksyi Tapiolan keskuksen kaava I:n ehdotuksen nähtäville. Tässä yhteydessä lautakunta päätti,
että kaupunkisuunnittelulautakunnan 24.8.2011 hyväksymiin teeseihin tehdään
pöytäkirjassa mainitut lisäykset. Lisäykset on merkitty teeseiksi 21-24.
Teesi 1: Metron tulo Tapiolaan luo edellytykset rakentaa Tapiolaan uusi keskus, joka toteuttaa Tapiolan alkuperäistä henkeä: uusi rohkea ratkaisu, jossa
nykyajan kestävän kehityksen tavoitteista lähtien toteutetaan ihmisille elävä ja
viihtyisä kaupunkikeskus tapiolamaisen vihreyden keskelle.
Teesi 2: Asetetut tavoitteet edellyttävät vaativaa kokonaistoteutusta, jossa toiminnalliset ja arkkitehtoniset tavoitteet saadaan taloudellisesti toteutetuksi siten, että samalla koko keskusta-alue uudistetaan energiateknisesti ja toiminnallisesti kestävän kehityksen käytäntöjen esimerkkialueeksi.
Teesi 3: Keskuksen nykyinen ajoneuvoliikenteen käytössä oleva taso noin +7
muutetaan jalankulkutasoksi ja eläväksi kaupunkitilaksi.
Teesi 4: Merituulentien eteläpuolista keskuksen osaa kehitetään asuntopainotteisena keskuksen osana ja tähän liittyen Itätuulenkuja ja sen alapuolinen Itätuulentie suunnitellaan uudestaan siten, että Itätuulentiestä saadaan kehitettyä
viihtyisä ja mahdollisimman valoisa katualue, joka toimii myös maantasoisena
kevyen liikenteen reittinä.
Teesi 5: Merituulentien alue ja sen pohjoispuoliset korttelit Länsituulenkujan
molemmin puolin kehitetään palveluiltaan monipuolisena ja korkeatasoisena
kaupunkikeskusalueena, joka sykkii päivisin ja iltaisin. Tavoitteena on, että ihmiset pääsevät joustavasti käyttämään palveluita, myös joukkoliikennepalveluita sekä oleskelemaan ja nauttimaan värikkäästä kaupunkielämästä. Myös tälle
keskuksen osalle suunnitellaan asuntoja, jotka sopivat liikekeskukseen ja tukevat sitä.
Teesi 6: Länsituulenkujasta kehitetään palveluiltaan monipuolinen elävä avoin
kävelykatu.
Teesi 7: Heikintorin eteläpuolella sijaitsevasta Länsituulenaukiosta kehitetään
Tapiolan keskuksen tärkein torialue, kansalaistori.
Teesi 8: Tapionraittia kehitetään Tapiolan historiaa symbolisoivana kulttuurisia
elämyksiä tuottavana puutarhakaupungin itä-länsisuuntaisena akselina, joka
muodostaa keskuksessa pienimuotoisten kaupallisten ja muiden palvelujen
vyöhykkeen liikekeskuksen ja Kulttuuriaukion ympäristön väliin.
Teesi 9: Rakennusten kattokerrokset ja katot suunnitellaan eläviksi ja huolitelluiksi.
Teesi 10: Pohjantien itä- ja länsipuolelle suunnitellaan kevyen liikenteen väylät,
jotka johtavat suoraa Merituulentien eteläpuolelle. Länsituulentien (joka muuttuu galleriatilaksi) länsipäähän suunnitellaan suojatie Pohjantien yli.
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Teesi 11: Merituulentien liike/asuinkorttelista suunnitellaan luonteva osa kaupunkikeskusta, jossa ihmiselle syntyy perinteisestä kauppakeskusmallista poiketen mielikuva rakeisesta ja avoimesta kaupunkirakenteesta, jossa on helppo
kulkea ja jossa viihtyy.
Teesi 12: Merituulentien liike/asuinkorttelin asuinrakennusten arkkitehtonisen
luonteen ja ilmeen tulee karakterisoida puutarhakaupungin uudistumista Tapiolan parhaiden perinteiden ja arvojen pohjalta.
Teesi 13: Tapiolan keskusta-alue uudistetaan myös vanhenevan väestön
muuttuvien toiminnallisten tarpeiden ja tavoitteiden kannalta yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen ja alan kehittäjätahojen kanssa siten, että luotava vanhusten asumis- ja palvelukeskus kytkeytyy alueen muihin uusiin palveluihin.
Teesi 14: Vesialtaan kohdalle suunnitellaan ilmeeltään persoonallinen ja mielenkiintoinen kulttuurirakennus (jota käyttävät kaupunginteatteri ja muut eri intressiryhmiä palvelevat toiminnat), joka toiminnallisesti kytketään sen länsipuoliseen tonttiin, johon on tavoitteena toteuttaa hotelli.
Teesi 15: Keskukseen suunnitellaan polkupyöräparkit keskeisiin solmukohtiin
eri suunnista saavuttaessa ja keskuksen ohiajaminen sujuvasti ja turvallisesti
hoidetaan pyöräilijöille tarkoitettua kehätietä pitkin.
Teesi 16: Läntisestä terassiaukiosta suunnitellaan ilta-aurinkoon aukeava tuulensuojainen kaupunkitila, jossa luodaan edellytykset ulkoilmaoleskeluun ympäri vuoden. Suunnitelmissa Merituulentien yläpuolelle esitetty viherkansi kytketään toiminnallisesti Läntiseen terassiaukioon.
Teesi 17: Merituulentien bussiterminaali suunnitellaan niin, että sinne saadaan
mahdollisimman paljon päivänvaloa ja että se on kiinteä ja viihtyisä osa keskusta.
Teesi 18: Keskuksen itäreunaan Kirjokannelle suunnitellaan vesiaihe, joka jatkuu luonteeltaan kehittyen ja kulttuurirakennukseen liittyen aina Otsolahdelle
saakka.
Teesi 19: Otsolahden rantaan suunnitellaan kahvila/ravintola ja rantavyöhyke
kehitetään viihtyisäksi oleskelu- ja kulkualueeksi osaksi Espoon rantaraittia.
Otsolahtea ruopataan ja venesatamajärjestelyt uusitaan.
Teesi 20: Tapiolan keskusta-alueen suunnittelu ja toteutus edellyttävät parhaiden asiantuntijatahojen kanssa tapahtuvaa innovatiivista ja avointa vuorovaikutusta.
Teesi 21: Alueen toteutuksessa korostetaan maisemointia koskien Merituulentien suuaukkoja, joiden kautta ajoneuvot alittavat Tapiolan ydinkeskustan.
Teesi 22: Alueen toiminnallisen elävöittämisen olennaisia osia ovat Kulttuuriraitin infokioskit ja keskusaltaan muuttaminen talvikaudella tekojääradaksi.
Teesi 23: Tapiolan keskustaan tarvitaan myös opiskelija-asuntoja, erityisesti
lapsiperheille.
Teesi 24: Tapiolan keskustaa ja koko T3-aluetta varten laaditaan valaistussuunnitelma, jonka laadinnan ensimmäinen vaihe voi olla osana WDCteemavuotta Aalto-yliopiston opiskelijatöinä laadittava ideasuunnitelma.
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3.3

Osallisten tavoitteet
Asukasmielipiteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut 3.12.2015. Osallisille oli varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä suunnitelmasta 25.1.2016 mennessä.
Mielipiteitä saatiin kolme kappaletta ja kannanottoja yksi.
Mielipiteitä saatiin kaavamuutosalueen pohjoispuoleisen kiinteistö oy:n hallitukselta sekä saman kiinteistön yhdeltä asukkaalta. Mielipiteet olivat samansuuntaisia. Niissä katsottiin mm. että kaavoituksessa tulee varmistaa yhtäläiset
mahdollisuudet myös heidän kiinteistönsä uudisrakentamiselle ja että se tulee
ottaa huomioon jo tämän kaavan suunnitelmissa.
Lisäksi mielipide saatiin yhdeltä Tapiolan alueen asukkaalta. Siinä tuotiin esiin
mm, että esitetty lisärakentamisen määrä on ristiriidassa puutarhakaupungin
tavoitteiden kanssa.
Mielipiteiden vastineissa mainitaan mm, että keskustan viitesuunnitelman avulla hallitaan kokonaisuuden suunnittelua ja siinä pyritään ottamaan huomioon
kunkin kiinteistön kehittämis- / uudisrakentamismahdollisuudet tasapuolisesti.
Kunkin kohteen lisärakentamisen määrä määräytyy myös ympäröivän miljöön
ehdoilla. Rakentaminen on kuitenkin lähtökohtaisesti massiivisempaa kuin Tapiolan vanhoilla alueilla. Uudisrakentaminen sijoittuu olevaan kaupunkirakenteeseen ja sen alta puretaan 1980-luvun keskustarakennukset. Ei ole mahdollisuuksia tai järkevää rakentaa tälle paikalle väljää kaupunkirakennetta. Keskustaa tiivistetään ja vanhat puutarhakaupunginosat puolestaan säilytetään väljinä ja vehreinä.
Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 15.8.–
13.9.2016. Nähtävilläoloaikana jätettiin kolme muistutusta ja saatiin neljä lausuntoa ja kolme kannanottoa.
Lausunnot saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY),
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY), Caruna Espoo
Oy:ltä ja Fortum Power and Heat Oy:ltä. Kannanotot saatiin Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitokselta, kaupunkitekniikan keskukselta ja kaupunginmuseolta. ELYkeskus suhtautui pääosin myönteisesti kaavamuutokseen. Muut tahot kiinnittivät huomiota oman osa-alueensa seikkoihin, lähinnä toteutusvaiheeseen liittyen. Kaupunginmuseolla ei ollut kommentoitavaa esillä olleisiin suunnitelmiin.
Muistutukset saatiin kaavamuutosalueen pohjoisosan kiinteistön ja eteläpuoleisten kiinteistöjen edustajilta sekä yhdeltä ympäristön asukkaalta. Pohjoisosan kiinteistön muistutuksessa mainittiin mm. että kiinteistölle suunniteltua
asuinrakennusoikeutta tulee lisätä merkittävästi. Eteläpuoleisten kiinteistöjen
edustajat olivat huolissaan uudisrakentamisen sekä Itätuulenkujan kansirakenteen uudistamisen mahdollisista haitoista heidän kiinteistölleen. Asukkaan
muistutuksessa tuotiin esiin mm, että suunnitellut rakennukset ovat liian korkeita ja massiivisia paikalleen. Toivottiin myös, että kevyen liikenteen reitti Tapiolan keskuksesta etelään tulisi kulkemaan samalla kohdalla kuin nykyinen Sampokuja.
Korjattuun kaavaehdotukseen on lisätty yleiselle jalankululle varattu alueen osa
Itätuulenkujan ja kauppakeskuksen välille suunnilleen sille paikalle, jossa nykyisen Sampokujan eteläpää sijaitsee. Muilta osin ehdotukseen on tehty teknisluonteisia tarkistuksia, mm. tarkennettu tonttikohtaisia rakennusoikeuslukuja (li2
säys yhteensä noin 200 k-m ) ja korjattu kaavamääräysten tekstiä. Viitesuunnitelmia ei ole muutettu ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen.
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4

ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1

Yleisperustelu ja -kuvaus
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuntojen, liike-, toimisto- ja palvelutilojen lisärakentaminen Tapiolan keskustaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien
ja keskustapalvelujen läheisyyteen. Muutoksella mahdollistetaan myös Merituulentien ylittävän kevyenliikenteen sillan ja toriaukion toteuttaminen alueen länsireunalle.
Kaavamuutos vastaa Tapiolan keskustan kehittämisen tavoitteita voimistaa ja
monipuolistaa keskuksen vetovoimaa, kohentaa keskuksen kaupunkikuvaa ja
jalostaa keskuksen luonnetta kaupunkilaisten olohuoneena ja kohtaamispaikkana. Kaavamuutoksella pyritään vastaamaan niin Espoon kaupungin tavoitteisiin kuin laajemminkin seudullisiin ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
tiivistää kaupunkikeskustoja ja sijoittaa niihin asumista mahdollisuuksien mukaan erityisesti raideliikenteen varrella.

4.2

Mitoitus
Kaava-alueen kokonaispinta-ala 1,35 ha.
Kokonaiskerrosala on noin 38 000 k-m 2. Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa noin 13 000 k-m 2.

4.3

Kaavan mukainen rakennettu ympäristö

4.3.1

Maankäyttö
Korttelialue AL-1
Asemakaavan nykyiset AL-, AL-1-, K- ja Y-korttelialueet muutetaan AL-1 korttelialueeksi: asuin-, liike, hotelli- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, johon
saa rakentaa myös lähipalvelutiloja ja kulttuuritoimintaa palvelevia tiloja. Kortte2
lialueen kokonaisrakennusoikeus on noin 38 000 k-m ja kokonaistehokkuus
e=3,5. Rakennusoikeuden lisäystä on noin 13 000 k-m 2. Lisäys on pääosin
asuinkerrosalaa.
Alueelle osoitetaan viisi 12-kerroksista tornitaloa sekä 2-3-kerroksista tilaa laajempina kokonaisuuksina, jotka liittyvät luontevasti jo osin rakenteilla oleviin Ainoa 2-3:n liikekeskustiloihin. Tilojen läpi on toteutettava yleiset kävelyreitit ja
yhteydet metro- ja bussiterminaaliin.
Korttelialueen suunnittelun yhteydessä on neuvoteltava Länsimetron kanssa
erikoistason esteettömistä yhteyksistä Sammonsillalta ja Itätuulenkujalta linjaautoasemalle ja metroasemalle. Yhteyksien on oltava auki metroaseman ja linja-autoaseman aukioloaikoina sekä yhteydessä 4 §:ssä mainittuihin galleriatiloihin niiden aukioloaikoina.
Metroaseman ja linja-autoaseman yhteydet ja 4 §:n mukaiset kerrosalan lisäksi
sallitut tilat tulee pääosin erottaa siirrettävin lasiseinin, lasiovin ja lasivitriinein
kerrosalaan laskettavasta tilasta. Palo-osastoja erottavat seinät ja ovet saa
tehdä osastointiin parhaiten sopivalla tavalla.
Työtiloja saa sijoittaa kellarikerroksiin, pihakannen alle ja maanalaisen kaavan
sallimiin tiloihin maanpäällisen ja maanalaisen kaavan salliman määrän. Sammonsillan katualueella lukuun ottamatta Merituulentien päällä olevaa osaa saa
rakentaa siihen rajoittuvien kortteleiden kaavassa annettuun rakennusoikeuteen kuuluvaa liikekerrosalaa likimääräisen tason +12.0 alapuolelle kahteen tasoon.
Kaavassa on määritelty ns. pihataso ja annettu rakennusoikeus ja sallittu kerrosluku pihatasosta ylöspäin ja erikseen pihatasosta alaspäin ja huomioitu kellaritilojen muuttaminen liiketilaksi.
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Kaavassa on esitetty rakennusten arkkitehtuuria koskevia määräyksiä:
Uudisrakennusten massoittelun, julkisivujen jäsentelyn ja materiaalien tulee
sopeutua viereisiin rakennuksiin ja luontua Tapiolan kaupunkikuvaan. Rakennusten arkkitehtuurin tulee olla laadukasta ja omaleimaista. Myös rakennuksen
katto teknisine tiloineen on rakennettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesti.12-kerroksisten rakennusten massoittelua tulee keventää arkkitehtonisin keinoin, esimerkiksi viistetyin päädyin. Kaavassa esitetyistä rakennusalan rajoista
riippumatta massoittelu voi olla myös erilainen, jos sillä saavutetaan arkkitehtonisesti laadukas ilme.
Länsituulen kujan reunaan sijoittuvien rakennusten tulee muodostaa kaupunkikuvallisesti yhtenäinen julkisivu naapurikorttelin rakennusten kanssa. Likimäääräinen räystäskorko on noin +24.0.
Julkisivujen tulee olla pääosin vaaleita ja materiaalien kestäviä ja korkealaatuisia. Aurinkopaneeleja ja -kennoja saa integroida julkisivuihin vaaleasta värityksestä poiketen. Parvekkeet tulee lasittaa.
Kaavassa merkityn kerrosluvun ja rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa:
-

maanalaisessa kaavassa määritellyt tilat,

-

maanpinnalle ja eri kerroksiin johtavat metron sisäänkäynnin, linjaautoaseman, maanalaisen keskuspysäköinnin ja keskustoimintojen huoltotunnelin vaatimat kulku- ja ajoyhteydet ja ilmanvaihtokuilut rakennusalan estämättä kortteli- ja katualueella,

-

linja-autoaseman vaatimat odotustilat, tekniset tilat sekä linja-auton kuljettajien taukotilat ja yhteydet katualueella ja korttelialueilla maanpinnalle ja pihakannen alle ja päälle,

-

polkupyöräpaikoituksen vaatimat tilat ja yhteydet katualueella ja korttelialueella maanpinnalle, pihakannen alle ja päälle,

-

kaavassa suluissa ilmoitetun likimääräisen tason ja tontin pihatason alle pysäköinti-, sisäänkäynti-, yhdyskäytävä, varasto-, sosiaali-, teknisiä-, väestösuoja-, kiinteistönhuolto- ja bussipysäkkitiloja sekä alueen järjestyksen
valvontaan liittyviä tiloja ottaen huomioon maanalaisen pysäköintilaitoksen,
keskushuollon ja metron vaatimat suojavyöhykkeet,

-

tekniset tilat, asuntojen varastot, asuntojen yhteistilat ja asuntojen yhteiskäyttöiset saunaosastot kerroksissa - ja lisäksi kaavaan merkityn likimääräisen tason +19.0 yläpuolella edellä mainitut tilat site, että ne sijoittuvat kiinni
korttelialueen itäreunaan ja tilojen kattotaso liittyy luontevasti kaava-alueen
itäpuoleisiin piha-alueisiin noin tasolla +23.0,

-

porrashuoneiden 30 k-m 2 ylittävän kerrosalan kerroksissa, jos se lisää porrashuoneen viihtyisyyttä ja valoisuutta,

-

porrashuone, porras, portaan aukko ja hissikuilu ylimmän kerroksen yläpuolella sijaitsevalla tasolla,

-

kaavamääräysten 4 §:n mukaan rakennettavat tilat ja yhteydet linjaautoasemille ja metroasemalle,

-

kaavamääräysten 8 §:n sallimat rakenteet ja tilat Merituulentien katualueella
ja mak-alueella.

Osa alueesta sijaitsee merenrannan tulvariskialueella. Maanalaisiin tiloihin johtavien aukkojen alareunan, kadun ja ajoluiskan alkujen reunoineen on lähdettävä vähintään +3.0 tasolta. Rakenteissa on varauduttava tulvavaaraan asianmukaisin toimenpitein. Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä kokonaissuunnitelma tulvavaaraan varautumisesta.
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Piha-alueiden osalta on kaavassa määrätty seuraavaa:
AL-1-korttelialueen kansipihat tulee rakentaa viihtyisiksi mm. istutettavilla pienpuilla, pensailla ja maanpeitekasveilla. Piha-alueiden tuulisuutta tulee vähentää
istutusmassojen, maastonmuotoilujen ja piharakenteiden avulla. Kansirakenteen mitoituksessa tulee ottaa huomioon istutusten ja kasvualustojen kuorma.
Piha-alueiden tulee liittyä luontevasti ympäristön maastoon ja rakenteisiin.
Tontteja ei saa aidata.Toisiinsa rajautuvilla tonteilla piha-alueet tulee suunnitella ja rakentaa yhtenäisesti. Sujuvat kävely-yhteydet eri pihatasojen ja vierekkäisten asuinpihojen välillä sekä kaava-alueen itäpuoselle Kirjokannen alueelle
tulee varmistaa.
Hulevedet
Tapiolan keskusta-alueella hulevedet johdetaan keskitetysti Merituulentien alla
teknisessä kanaalissa olevaan hulevesipumppaamoon. Kohteessa on jouduttu
turvautumaan hulevesien pumppaukseen, koska tulevat maanpinnat ovat selvästi meritulvarajojen alapuolella (katupinta on noin +1,0 tasolla, N60). Pumppaamolle johtuvan valuma-alueen ulkopuolella hulevedet johtuvat viettoviemäreitä pitkin Tapiolantien itäpuolelle ja hulevesien purku johtuu Leimuniityn kanaaliin. Kanaalissa on merkittävä varasto-/viivytystilavuus, jossa tapahtuu sedimenttien laskeutumista, ennen niiden johtumista tulvapenkereen lävitse Otsolahteen johtavaan uomaan. Otsolahteen johtuvassa uomassa on myös hulevesien viivytysalue, jossa on kasvillisuutta, alue toimii pienillä virtaamilla luonnonmukaisena hulevesien käsittelynä. Mahdolliset ylivuototilanteet näillä valuma-alueilla hoituu hallittuna pintavaluntana (siitä on laadittu mallinnus), pintavalunnat johtuvat Tapiolantien ylitse itään Leimuniitylle ja sieltä edelleen joko tulvapenkereen lävitse rummuissa tai tulvapumppauksen kautta tulvapenkereen
Otsolahden puolelle.
Kaava-alueelta johdetaan vesiä osittain kanaalin kautta hulevesipumppaamolle
ja osittain Itätuulentiellä kulkevaan suureen (Dn 1200) hulevesilinjaan. Liitoksissa tähän Dn 1200 hulevesilinjaan tulee huomioida tulvamallinnuksen vesipinnat ja takaisin virtauksen estäminen tehokkaasti. Lisäksi olisi hyvä huomioida kattovesien ylivuodon järkevä toteuttaminen. Tulvatilanteessa kattovesien
takia pohjaviemäreihin ja alastuloputkiin kohdistuu merkittävä paine, joka on
huomioitava suunnittelussa. Kaavamääräyksissä mainitaan, että vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee käsitellä hallitusti viivyttäen, esimerkiksi hyödyntämällä viherkattoja tai ohjaamalla vesiä kansipihojen istutusalueille ja vesiaiheille. Selvitys hulevesien käsittelystä on esitettävä rakennuslupaa
haettaessa.
Maanalaisen asemakaavan huomioiminen:
Alueeseen liittyy maanalainen asemakaava, Otaniemen-Tapiolan metrotunneli
(alue 920200), jonka määräykset tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakennettaessa pihakannen tai rakennuksen alaisia liike-, galleriaja kellaritiloja sekä bussiterminaalitiloja ja Merituulentien laskua on huomioitava
metrotunnelin ja -aseman, maanalaisten keskuspysäköintitunnelien ja keskustoimintojen huoltotunnelin tarvitsemat suojaetäisyydet ja tarvittavat yhteydet.
Ennen rakennustöihin ryhtymistä on myös tutkittava kallion rakenteen sopivuus
kellareiden rakentamiselle tunneleiden päälle ja louhittaessa lähellä naapurirakennusten perustuksia.
4.3.2

Liikenne
Alueen maankäyttö liittyy Etelätuulentiehen Itätuulentien välityksellä ja Pohjantiehen Länsituulen (katkaistun kadun) kautta. Muutosalueen länsireunalle osoitetaan yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu Sammonsilta ja aukio Merituulentori.
Osa katu- ja korttelialueesta toimii myös pelastustienä kaavassa osoitetulla likimääräisellä tasolla, joten sille ei saa pysäköidä autoa tai muuten tehdä estettä hälytysajoneuvoille. Pelastustien sijainti, kansien rakenteiden kantavuus ja
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kadun päällä ja alla olevien tilojen ja rakenteiden palonsuojaus on sovittava
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.
Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti:
- 1 ap asuntokerrosalan 130 k-m² kohti, kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto,
- 1 ap majoitustilojen, kulttuuritoimintaa palvelevien tilojen ja julkisten lähipalvelutilojen kerrosalan 150 k-m² kohti,
- 1 ap toimistokerrosalan 75 k-m² kohti,
- 1 ap liikekerrosalan 150 k-m² kohti.
Korttelialueen autopaikat tulee sijoittaa tontille pihakannen / rakennuksen alle
tai maanalaiseen keskuspysäköintitilaan. Merituulentien etelänpuoleisille korttelialueille on ajoyhteys Itätuulenkujalta ja autopaikkoja voidaan sijoittaa kansitason alapuolelle yhteensä noin 120 autopaikkaa. Merituulentien pohjoispuoleiselle korttelialueelle on ajoyhteys Pohjantieltä maanalaiseen pysäköintitilaan,
jonne voidaan rakentaa noin 50 autopaikkaa. Maanalaisessa keskuspysäköinnissä ei saa olla nimettyjä paikkoja ja sinne saa sijoittaa liityntäpysäköintipaikkoja ja korttelialueiden paikkoja.
Polkupyöräpaikkoja on toteutettava asunnoille vähintään 1 pp / 30 k-m², kuitenkin vähintään 2 pp / asunto katetussa ja lukitussa tilassa. Lisäksi tulee mahdollistaa pyöräpysäköintiä ulkona. Liike-, toimisto- ja palvelutiloja varten on rakennettava 1 pp / 70 k-m².
Metroaseman liityntäpysäköinnin käyttöön on metron sisäänkäyntien yhteyteen
osoitettava yhteensä koko keskustan alueella vähintään 500 polkupyöräpaikkaa, joista on esitettävä selvitys rakennusluvan hakemisen yhteydessä.
Merituulentorin alle, likimääräisen tason +12.0 alapuolelle tulee toteuttaa yleistä pyöräpysäköintitilaa keskustan asiakas- ja liityntäpysäköinnin käyttöön. Torin
alle saa rakentaa myös torin itäpuoleisen asuintalon polkupyörä- ja ulkoiluvälinevarastoja.
Tapiolan keskustan alueelle on laadittu selvitys ”Pyöräpysäköinnin tarve ja
ratkaisut Tapiolan keskuksessa” / Sito, 14.3.2016.
4.3.3

Palvelut
Alue tukeutuu Tapiolan liikekeskuksen valmiisiin palveluihin. Lisärakentamisen
myötä palvelujen määrä ja taso nousee. Kaavamuutosalueen vieressä on vireillä useita kaavanmuutoshankkeita lisätä liiketiloja alueella, mm. paikoituskellareita on tarkoitus muuttaa liiketiloiksi.

4.3.4

Yhdyskuntatekninen huolto
Uudisrakentaminen on liitettävissä osin oleviin ja osin Merituulentien alaslaskun
ja Gallerioiden rakentamisen takia muuttuviin vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöverkostoihin.
Uuden kaavan rakennusten jätevesiviemäröinti tullaan hoitamaan eteläisen kanaalin kautta. Kanaali rakennetaan Merituulentien alle, sen eteläreunaan ja se
liittyy jo olemassa olevaan kanaaliin. Uudet rakennukset tullaan liittämään vesijohtoon (runkolinja Dn 200) Itätuulentien puolelta, josta on jo valmiina tonttiliittymät. Merituulentien kannen päälle rakennettavat rakennukset liitetään vesijohtoverkkoon samoin kuin jätevesiviemäröinti, eli tonttiliittymä liitetään vesijohdon runkolinjaan (Dn 200) teknisessä kanaalissa. Vesijohdon runkolinja teknisessä kanaalissa on valmiina ja pääosin käyttöönotettu ja vesijohdon runkolinjan kaukokäyttöventtiilit ja virtaus- sekä painemittaukset ovat lähiaikoina kytketty kaukovalvontaan. Alueelle on laadittu tiivistelmä ”Selvitys vesihuollon järjestämisestä sekä hulevesien hallinnasta”, 2.11.2016 /Kimmo Hell.

4.3.5

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus
Merituulentien pohjoispuolinen alue kuuluu suurimmalta osalta rakennettavuusluokaan 2 (normaalisti rakennettava / hiekka-alue), jossa rakennukset voidaan
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perustaa maan- tai kallionvaraisesti. Merituulentien katualueesta osa kuuluu
rakennettavuusluokaan 2 ja osa rakennettavuusluokkaan 4 (vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö / savialue). Merituulentien eteläpuoleinen alue kuuluu
pääosin rakennettavuusluokkaan 4, pieneltä osalta rakennettavuusluokkaan ja
rakennettavuusluokkaan 3A (vaikeasti rakennettava pehmeikkö / hiekka-alue).
Alueen alla olevaan kallioon on jo louhittu metroaseman, keskuspysäköinnin ja
huoltotunneleiden tilat. Näiden vaatimat yhteydet ja suojaetäisyydet on huomioitava rakennettaessa pihakannen ja rakennuksen alaisia tiloja.
Suunnittelualueen maaperä rakentamistarkoitukseen puhdasta, koska alueella
ei ole aikaisemmin ollut sitä pilaavaa maankäyttöä.
4.4

Kaavan mukainen luonnonympäristö
Kaava-alueelle ei jää luonnonympäristöä. Sammonsillan kohdalla on rinteessä
muutama istutettu puu, jotka poistuvat Sammonsillan kevyen liikenteen raitin ja
alueen muun lisärakentamisen yhteydessä.

4.5

Kaavan mukaiset suojelukohteet
Kaavassa ei esitetä rakennuksia tai muuta miljöötä suojeltavaksi.

4.6

Ympäristön häiriötekijät
Tapiolan keskustan melutilannetta on selvitetty Otaniemen-Tapiolan maanalaisen kaavan yhteydessä ja täydennetty selvityksessä ”Tapiolan keskuspysäköinnin meluselvityksen päivitys”. Ja edelleen selvitys on päivitetty tätä
kaavamuutosta varten: ”Tapiolan keskusprojekti – Ainoa 4, meluselvityksen
päivitys” /Sito Oy,11.5.2016. Selvitykseesä on mainittu mm. seuraavaa:
Ulko-oleskelualueilla päiväajan melutaso on alle päiväajan 55 dB ohjearvon ja
yöajan alle 50 dB ohjearvon. Lasketatulosten mukaan erilliselle meluntorjunnalle piha-alueilla ei ole tarvetta.
Julkisivuihin kohdistuu enimmillään 60-56 dB melutasot. Tavanomaisilla rakenteilla saavutettava 30 dB äänitasoero riittää sisätilojen ohjearvon alittamiseen.
Parvekelasitukseksi riittää tavanomainen lasitus. Ilman erityistoimenpiteitä tavanomaisella avttavalla lasituksella saadaan parvekkeiden melutilannetta parannettua parhaimmillaan noin 10-12 dB.” Kaavassa on määrätty, että parvekkeet tulee lasittaa. Myös Merituulentoria on hyvä suojata liikennemelulta, vaikkakaan katualueelle ei ole asetettu melun ohjearvoja. Yleisen viityisyyden
vuoksi torin länsireunalle tulee rakentaa 1,5 m korkea melukaide.
Tapiolan keskustan ilmanlaatuvaikutuksista on laadittu selvitys (Tapiolan lähiliikenteen ja uusien pysäköintilaitosten ilmanlaatuselvitys / Ilmatieteen laitos,
4.5.2011 ja Yhteenveto tuloksista / Sito Oy. 13.6.2011 ). Selvitystä on päivitetty
tätä kaavamuutosta varten: Ilmanlaatuselvitys, Liikenteen ja ja pysäköintilaitosten päästöjen vaikutus ilmanlaatuun Espoon Tapiolan keskuksen alueella, Ilmatieteen laitos, 17.5.2016. Laaditun selvityksen mukaan pitoisuudet korkeimmillaankin alittavat selvästi Suomessa voimassa olevat terveysvaikutusperusteiset raja-arvot sekä kaavoituksessa ja suunnittelussa huomioitavat ohjearvot.
Kaavamääräyksissä on mainittu: ”Rakennusten korvausilma on otettava korkealta mahdollisimman kaukaa pysäköintilaitosten poistoilmahormeista sekä Merituulentiestä.”

4.7

Nimistö
Kaava-alueen länsireunalle Merituulentien yli esitetty kevyenliikenteen silta nimetään Sammonsillaksi - Sampobrun ja siihen liittyvä aukio Merituulentoriksi Havsvindstorget.
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5

ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET

5.1

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön
Kaavamuutoksessa esitetty rakentaminen jatkaa alueen itäpuolelle aiemmin
kaavoitettua ja jo rakenteilla olevaa uutta kaupunkirakennetta. Itäpuoleisen
osan ns. 1-vaiheen kaavamuutoksessa mahdollistettiin pohjakerroksiin liikekeskustiloja ja niiden päälle asuintornit. Korkeuksiltaan rakennukset jäävät
vanhan keskustan maamerkkiä Keskustornia hieman matalammiksi. Nyt esitetty rakentaminen noudattelee samaa periaatetta ja täydentää uuden keskustakorttelin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Keskustakorttelin kummallakin reunalla
on Merituulentien ylitävä kevyen liikenteen silta aukiotiloineen.
Korttelin keskusosiin tulee sijoittumaan Ainoa 2-4:n liiketilat, joiden kautta on
kävely-yhteydet korttelialueen läpi sekä bussi- ja metroasemille. Ainoa 2-3 on
jo rakenteilla 1-vaiheen kaavan mukaisesti ja Ainoa 4 mahdollistetaan tällä
kaavamuutoksella.
1-vaiheen vaikutuksia arvioitiin sen kaavamuutoksen yhteydessä laajalti ja nyt
kyseessä olevalla keskustan läntisellä laajennuksella on pitkälti samansuuntaisia vaikutuksia. Joskin vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön eivät ole yhtä näkyviä keskustan arvokkaimpien osien suuntaan pohjoiseen ja
itään Leimuniitylle ja Tapionaukiolle. Tämän kaavan mukaiset 12-kerroksiset
rakennukset näkyvät kaupunkimaisemassa lähinnä etelä- ja länsiosiin Tuuliniityn, Hakalehdon ja etelä-Tapiolan suuntaan. Ne näkyvät uuden keskustan
maamerkkinä lännen suunnasta saavuttaessa.
Vanhojen liikerakennusten purkaminen ja uudisrakentaminen muuttaa Itätuulenkujan kansirakenteen päällistä miljöötä avoimemmaksi. Kujan pohjoispuolella nykyisten muurimaisten rakennusten sijaan esitetään kaksi tornitaloa ja niiden väliin piha-aluetta, joka aukeaa etelään kadun suuntaan. Kaksi tornitaloa
sijoitetaan keskemmälle ja Länsituulen kävelykadun varteen puolestaan esitetään yksi tornitalo jo rakenteilla olevien asuintalojen jatkeeksi. Muilta osin Länsituulen varrella on osoitettu matalampaa enintään 3-kerroksista rakentamista
noudatellen Ainoa 2-3:n liiketalon korkeutta.

Näkymä pohjoiseen. Kuvassa näkyvät ympyröidyn kaavamuutosalueen itäpuolella 1-vaiheen uudisrakennukset. Taustalla kohoaa 13-kerroksinen Keskustorni
Keskusaltaan äärellä.

26 (33)

Näkymä etelään. Etualalla näkyy alkuperäistä keskustaa Tapionraitin varrella
ja maamerkkinä Keskustorni.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat pääosin
positiivisia, koska keskuspysäköinnin, metroaseman ja bussiterminaalin yhteyteen esitetyt liiketilojen ja asunrakennusten laajennukset sijaitsevat kaupunkirakenteellisesti juuri oikeassa paikassa, vilkkaassa kulkumuotojen vaihtopisteessä.
Vaikutuksia, tavoitteita ja keskeisiä teesejä on kuvattu selvityksessä ”Tapiolan
keskuksen uudistaminen. Suunnitelman kehittämisen taustat ja tavoitteet
sekä toimenpiteitä ohjaavat keskeiset teesit”, Espoon Kaupunki / Tapiolan
Kehittämisprojekti 21.11.2011, tarkistettu 5.3.2012, jossa todetaan mm:
”Tapiolaan tarvitaan uusi keskus, joka katsoo pitkälle tulevaisuuteen, mutta
hyödyntää Tapiolan parhaita perinteitä ja arvoja. On perusteltua, että tämä
myös näkyy kaupunkikuvassa. Olisi virheellistä, jos Tapiolan uudistetun keskuksen symboli olisi edelleen Keskustorni. Kaupunkirakenteessa tulee näkyä
aito hierarkia. Merituulentielle tulee metroasema ja voimakas kaupallinen keskus. Tämän tulee näkyä kaupunkikuvassa selkeästi samalla, kun alkuperäinen
Ervin keskus Keskustorneineen hahmottuu omana kokonaisuutenaan. Kaupunkikuvassa tulee näkyä selkeästi myös uuden keskuksen luonne: voimakkaan palvelukeskuksen yhteydessä on runsaasti asumista.
Vain uudella monipuolisella ja voimakkaalla keskuksella, jossa on runsaasti
asukkaita, luodaan edellytykset Tapiolan alkuperäisen keskuksen kehittymiselle uudelleen vireäksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi ja tämän myötä koko puutarhakaupungin säilymiselle elinvoimaisena.
Mikäli Tapiolan uuden keskuksen toteuttamista ei nyt käynnistetä rohkeasti,
Tapiolan koko puutarhakaupunki taantuu ja menettää elinvoimansa. Tämä heijastuu väistämättä myös Otaniemeen ja Keilaniemeen. Tapiola taantuu kaupunkikeskuksesta nukkumalähiöksi. Tapiolaan ei tulla, sieltä vain lähdetään.
Puutarhakaupungin säilyminen pitkällä tähtäimellä on uhattuna.”

27 (33)
Tapiolan keskustasta on tehty ympäristönvaikutusselvitys: Tapiolan keskus,
Kulttuuriympäristöanalyysi, SARC, Espoon kaupunki, 2.11.2011 ja Tapiolan keskus, Asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi, SARC, Espoon
kaupunki, 2.11.2011, tarkistettu 5.3.2012. Vaikutusten arviontiselvityksen yhteenvedossa on mm:
”Rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilyttämisvelvoitteiden osalta suunnitelmassa esitetyt muutokset on rajattu vain kaupunkikeskuksen eteläiselle alueelle, jossa on jo aikaisemmin tapahtunut merkittäviä, epätoivotuiksi koettuja muutoksia. Tapiolan vanhaan keskustaan ja keskustorniin on jätetty toista sataa
metriä leveä rauhoittumisvyöhyke. Keskustorni säilyy korkeimpana alueen dominanttina.
Uuden keskuksen näkyvimmän osan muodostavat liiketilojen päältä nousevat
neljä asuintaloa. Niistä muodostuu uuden rakentamisen visuaalinen painopiste
toiminnallisen ja liikenteen painopisteen kohdalle.
Eri suunnista tarkasteltuna muutoksella on eri tavoin vaikutusta kaupunkikuvaan. Koko Tapiolan usean sadan hehtaarin RKY-alue on niin laaja, että kaavamuutoksen vaikutukset vaihtelevat alueittain. Suurelle osalle etäisempiä alueita muutoksella ei ole kaupunkikuvallisia tai maisemallisia vaikutuksia. Näillekin alueille ulottuvat muut vaikutukset, kuten parannukset palveluissa ja joukkoliikenteessä.”
Kaavanmuutoksesta 1 saatiin aikanaan muistio: Tapiolan keskuksen asemakaavamuutos suunnittelujärjestelmä ja Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, DI Mauri Heikkonen, Ympäristöministeriö 1987 - 2006, rakennusneuvos, Muistio 5.3.2012. Muistiossa todetaan mm. seuraavaa, mikä koskee myös
nyt kyseessä olevaa kaavamuutosta:
”Uusi kaavaehdotus toteuttaa hyvin aluerakennetta, eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua sekä virkistyskäyttöä ja luonnonvaroja koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
Kaava säilyttää valtakunnallisesti merkittävän Tapiolan rakennetun kulttuurimaiseman arvokkaimman osan. Keskustornin asema Tapiolan maamerkkinä
säilyy. Ottaen huomioon, että muutokset kohdistuvat alueelle, jossa on jo aiemmin poikettu alkuperäisestä Tapiola rakentamisen periaatteista, kaavan aiheuttamia muutoksia Tapiolan kulttuurimaisemaan ei voida pitää merkittävinä.
Koko Tapiolan laajaa RKY-aluetta tarkastellessa laajennuksen vaikutusta ei voi
pitää merkittävänä.”

28 (33)
5.2

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen
Tapiolasta on tehty ”Tapiolan keskustan kehittämisen liikenteelliset tarkastelut, Koontiraportti, SITO 11.11.2011, päivitys 8.2.2012”, jonka sisältö jakaantuu kolmeen osaan:
1. Liikenteen nykytilanne Tapiolassa
2. Liikenne Tapiolan rakentamisen aikana
3. Tapiola vuonna 2020…2030
Koontiraportti sisältää mm:
Autoliikenteen toimivuus
Liikenteen kasvu nykytilanteesta on vuoteen 2020 mennessä keskimäärin noin
22 - 30% ja vuoteen 2030 mennessä noin 40 - 45 %. Kuvassa 18 on esitetty
vuoden 2030 liikenne-ennuste (KVL) Tapiolassa. Liikennemäärien kasvusta
noin neljäsosa on ohi- ja läpikulkevan liikenteen kasvua, puolet asukasmäärän
kasvun seurausta ja neljännes kaupallisten ja muiden palveluiden aiheuttamaa.
Länsimetron ja siihen liittyvien liityntäliikennejärjestelyjen on arvioitu pienentävän autoliikenteen kasvua muutamalla %-yksiköllä.
Jo 2020 mennessä Pohjantie ja Kalevalantie kuormittuvat erittäin raskaasti, ja
kapasiteetti tulee olemaan täydessä käytössä osittain jopa varsinaisten ruuhkaaikojen välilläkin. Merituulentie Pohjantieltä länteen toimii huonosti 2kaistaisena, kunnes pysäköintilaitoksen läntinen sisäänajo saadaan käyttöön.
Liikenne kasvaa voimakkaasti myös Etelätuulentiellä.
Keskuspysäköintilaitoksen uudet ajoyhteydet keventävät hieman Merituulentien
hankalinta osuutta mutta Kalevalantien - Pohjantien - Louhentien alueella tarvitaan kapasiteettia lisääviä toimenpiteitä.
Tapiolan keskuksen yhteydet päätieverkkoon tapahtuvat nykyisin Kehä I:n
osalta Kalevalantien ja Tapiolantien liikennevalo-ohjattujen tasoliittymien kautta
sekä Länsiväylän osalta Tapiolantien ja Etelätuulentien eritasoliittymien (suuntaisliittymät Länsiväylälle Helsingin ja Kirkkonummen suuntiin) kautta. Kehä I:n
liittymien kehittäminen liittyy vireillä olevaan Kehä I:n uudistamishankkeeseen
välillä Länsiväylä-Maarinsolmu. Länsiväylän liittymien kehittämistarve tutkitaan
Kehä I:n uudistamiseen liittyvänä tarkasteluna.
Maanalainen huoltotunneli mahdollistui ”OTANIEMEN - TAPIOLAN METROTUNNELI” kaavassa. Otaniemen - Tapiolan metrotunneli, maanalaisessa asemakaavassa on selvitetty tarkemmin keskuspysäköinnin sekä teknisen huollon
järjestäminen.

5.3

Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Kevyen liikenteen silta Merituulentien yli liikekeskuksen länsipäädyssä (Sammonsilta) sekä muu lisärakentaminen uudistaa kaiken istutuksen Säästötammen tontilla.

5.4

Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin)
Tulevalla rakentamisella ei ole huonontavaa vaikutusta tapiolalaisten virkistäytymis- ja toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, päinvastoin alueen länsiosassa oleva kevyen liikenteen raitti Sammonsilta ja Merituulentori edistävät
elävyyttä keskustan alueella.
Liityntäpysäköinnin järjestämisestä hyötyvät liikekeskuksen asiakkaat ja lähiympäristön asukkaat.
Sosiaalisiin oloihin voi vaikuttaa liikekeskuksen tarjonnan monipuolistamisella,
kuten korkealuokkaisilla ravintoloilla, jotka toisivat alueelle ihmisiä myös iltaisin
ja viikonloppuisin.
Tapiolaan on vuosien myötä muodostunut Espoon merkittävin kulttuuriinstituutioiden keskittymä, joka on myös koko pääkaupunkiseudun merkittävim-
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piä. Käsillä oleva uudistusehdotus keskustan osalla tarjoaa nykyistä paremmat
yhteydet eri kulttuuripalvelujen, metron ja linja-autoaseman kesken.
5.5

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Asemakaavan muutoksella hyödynnetään jo rakennetun Tapiolan teknisiä verkostoja sekä tulevia kaupallisia ja julkisia palveluita. Liikekeskuksen sijoittuminen Tapiolan keskukseen tulevien asuntojen lähelle mahdollistaa palveluiden
tehokkaan järjestämisen ja laajentamisen.
Tapiolan keskuksesta on tehty kaupallinen selvitys: Tapiolan keskusprojekti.
Kaupalliset ympäristövaikutukset. ENTRECON, 31.5.2011. Selvityksen yhteenvedossa todetaan mm:
”Tapiolan keskusprojekti muodostaa kokonaisuutena maankäyttö- ja rakennuslaissa ja hallituksen esityksen perusteluissa kuvatun vähittäiskaupan suuryksikköön verrattavan myymäläkeskittymän. Yleiskaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (kaavamerkintä C-K), johon sallitaan vähittäiskaupan
suuryksikkö.
Ympäröivän yhdyskunnan koon, liiketilojen sijainnin ja myymälöiden laadun
huomioiden ei synny yhdyskuntarakenteeseen eikä palvelujen saavutettavuuteen nähden haitallisia vaikutuksia.”

5.6

Muut merkittävät vaikutukset
Metroaseman ja bussiaseman liikenteen lähdettyä käyntiin on niillä merkittävä
piristävä vaikutus Tapiolan liike-elämään.
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6

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Rakentamisaikataulu
Länsimetron rakentaminen on aloitettu vuoden 2010 lopussa ja se on tarkoitus
ottaa käyttöön vuonna 2017. Metroon liittyvien tilojen toteutus vaiheistetaan
metron rakentamisen aikatauluun.
Kaavamuutoksen mukainen täydennysrakentaminen toteutunee lähivuosina.
AL-1-korttelialue on pääosin yksityisomistuksessa, joten mitään sitovaa toteuttamisaikataulua ei voida esittää.

6.2

Toteuttamis- ja soveltamisohjeet
Kaavamuutokseen liittyen ei laadita erillistä kortteli- ja lähiympäristösuunnitelmaa, vaan kaavamerkinnöin ja -määräyksin pyritään ohjaamaan rakentamista.
Viitesuunnitelma:
Koko Tapiolan keskustasta on laadittu kaavoituksen pohjaksi ”Tapolan keskusprojekti, Viitesuunnitelma 2016” / Arkkitehtitoimisto HKP Oy. Viitesuunnitelmaa
päivitetään suunnittelun edetessä ja osia tarkistetusta selvityksestä on otettu
selostuksen liitteiksi.
Keskuspysäköinti:
Myös keskuspysäköinnin 1.vaiheesta laadittu suunnitelma SITO / HKP
23.4.2009. Suunnitelmaa päivitetään suunnittelun edetessä.
Metroaseman hankesuunnitelma:
Linja-autoaseman ja Metron sisäänkäynnistä, lippuhallista, asemasta, yhteyksistä on laadittu erillinen hankesuunnitelma.
Merituulentie:
Merituulentien laskemisesta ja Tapiolanympyrän kiertoliittymästä on laadittu
erillinen suunnitelma ja ne ovat jo toteutusvaiheessa.

6.3

Toteutuksen seuranta
Kaavamuutosratkaisusta saadaan palautetta osana normaalia asiakaspalvelua.
Tarkemmin toteutus määräytyy rakennuslupavaiheessa. Kaupunkisuunnittelukeskus antaa pyydettäessä lausunnon rakennusluvasta.
Kaupunki valvoo myös mm. kevyen liikenteen raittien, kunnallistekniikan, Merituulentien laskuskun ja julkisen liikenteen toteutusta.
Länsimetro Oy valvoo metroon liittyviä rakentamisia ja Tapiolan Keskuspysäköinti Oy valvoo pysäköintitunneleihin liittyvää rakentamista.
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7

SUUNNITTELUN VAIHEET

7.1

Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset
Espoon kaupunginvaltuusto päätti Espoon joukkoliikennejärjestelmästä
25.9.2006. Valtuusto päätti valita joukkoliikennejärjestelmän runkoratkaisuksi
välillä Ruoholahti - Matinkylä kokonaan tunnelissa kulkevan metron.
Vireilletulo
Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen maanomistajilta. Asemakaavan muutosta ovat hakeneet Kiinteistö Oy Säästötammi, Tapiolan Toimitalo Oy,
Kiinteistö Oy Tapiolan Keskusraitti ja Kiinteistö Oy Espoon Itätuulentie 8. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu kaupungin kuulutuslehdissä 16.12.2015 samalla
kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kuulutettu nähtäville.
Sopimukset
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 16.11.2015 varata
LähiTapiola-ryhmälle korttelin 12005 tontin 2 Tapiolan keskuksesta alueen
suunnittelua ja kehittämistä varten. Suunnitteluvaraus on voimassa 31.12.1016
saakka.
Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimukset, jotka hoitaa tonttiyksikkö.

7.2

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut
nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 21.12.2015 - 25.1.2016.

7.3

Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
Suunnittelu
Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä kaavamuutosalueen kiinteistöjen edustajien kanssa. Säästötammen kiinteistön osalta suunnitelusta vastaa
Arkkitehtitoimisto HKP Oy / Jukka Hyvämäki ja muiden kiinteistöjen osalta Arkkitehtitoimisto SARC Oy / Antti-Matti Siikala.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta on vastannut aluearkkitehti Olli Pitkänen (helmikuuhun 2016 asti) ja
arkkitehti Minna Järvenpää. Liikennesuunnittelijana on ollut suunnitteluinsinööri
Olli Koivula. Nimistön suunnittelusta on vastannut Sami Suviranta. Suunnitteluavustajana on toiminut Arja Wendelin.
Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot
Osallis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty suunnitelmaluonnos oli Arkkitehtitoimisto HKP Oy:n laatima. Kaavaehdotusvaiheessa suunnittelijana on lisäksi
ollut Arkkitehtitoimisto SARC Oy. Periaatteiltaan suunnitelmat ovat samantapaset. Joitain yksityiskohtien tarkennuksia on tehty ehdotusvaiheessa.

OAS-vaiheen suunnitelma
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7.4

Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus

Ajankohta

Käsittelytieto

3.12.2015

Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi ja allekirjoitti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

21.12.2015 - 25.1.2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti.
(Ks. tarkemmin kohta 3.3. Osallisten tavoitteet / Asukasmielipiteet.)

25.5.2016

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti seuraavaa:
1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Kannanotot ja mielipiteet on
annettu Tapiolan keskuksen valmisteluaineistosta, alue 210428,
2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 11.5.2016 päivätyn Tapiolan keskuksen - Hagalunds centrum asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 6920, 12. kaupunginosassa Tapiolassa, alue 210428,
3
pyytää asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot,
4
nähtävilläolon aikana on tutkittava jalankulkureittien toimivuus Tapiolan keskustassa myös tilanteessa, kun liikekeskukset ovat kiinni. Kulkureitit myös
asuintalojen välistä on merkittävä kaavaan, jotta keskustaan ei muodostu suuria suljettuja piha-alueita,
5
kohteen rakentaminen on vaiheistettava siten, että eteläpuolisten asuintalojen
kulkua varten tarvittava kannen osuus rakennetaan ensivaiheessa siten, että
kulku jo rakennustyön aikana mahdollistetaan.

15.8. - 13.9.2016

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti.
(Ks. tarkemmin kohta 3.3. Osallisten tavoitteet / Asukasmielipiteet.)

14.12.2016

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti seuraavaa:
1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja
muistutukset on annettu Tapiolan keskuksen kaavamuutoksen ehdotuksesta,
alue 210428,
2
hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 11.5.2016 päivätyn ja
14.12.2016 muutetun Tapiolan keskuksen - Hagalunds centrum asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 6920, 12. kaupunginosassa Tapiolassa, alue 210428,
3
ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijoille, että kaupunki tulee MRL 59 §:n
mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan 2
400 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 766,65 euroa, eli yhteensä 3
166,65 euroa asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen.

ESPOON KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS

Minna Järvenpää
arkkitehti

Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelujohtaja

Asemakaavan selostuksen liitelomake

Sivu 1/1

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
049 Espoo Täyttämispvm
Kaavan nimi
TAPIOLAN KESKUS
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
1,3521
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Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-]
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Alamerkinnät
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Yhteensä

1,3521

100,0

38300

2,83

0,0000

13135

A yhteensä

1,0919

80,8

38300

3,51

0,3791

19235

AL

-0,3314

-3465

0,9653

32300

-0,2548

-9600

Y yhteensä

-0,1938

-2000

Y

-0,1938

-2000

K yhteensä

-0,1758

-4100

K

-0,1758

-4100

AL-1

1,0919

100,0

AL1

38300

3,51

P yhteensä

C yhteensä

T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä
L yhteensä

0,2602

19,2

0,2602

100,0

Kadut
Kev.liik.kadut
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