
Leppävaaran keskus
Asemakaavan (110617) muutosehdotus on
nyt nähtävillä espoo.fi:ssä 25.1.2021 asti!

Miksi Leppävaaran keskustan asemakaavan 
muutostyö on alun perin käynnistetty?

Suur-Leppävaara on asukasmäärältään Espoon 
suurin suuralue ja sen keskusta, Leppävaara, on yksi 
pääkaupunkiseudun vetovoimaisimmista
aluekeskuksista, joka mahdollistaa alueen asukkaille 
sekä yrittäjille erittäin monipuoliset palvelut sekä 
loistavat liikenneyhteydet. Leppävaaran asema 
on pääkaupunkiseudun kolmanneksi vilkkain 
joukkoliikenteen solmukohta, jossa tehdään päivittäin 
noin 53 000 joukkoliikenteen vaihtoa. Tästä 
huolimatta Leppävaarassa junaa ja bussia odotellaan 
ulkolaitureilla säiden armoilla.

Keskustan kahtiajakautuneisuutta tulee pehmentää 
keskustan yhtenäistävällä suunnitelmalla. 
Turuntie yhdessä Rantaradan kanssa on luonut 
toiminnallisen, kaupunkirakenteellisen että - kuvallisen 
estevaikutuksen Etelä- ja Pohjois-Leppävaaran 
välille. Radan pohjoispuoli ja sen palvelut ovat 
jääneet pysähtyneisyyden tilaan, joka ei vastaa 
alueen todellista luonnetta. Sitä vastoin radan 
eteläpuolella on pääkaupunkiseudun yksi suurimmista, 
vilkkaimmista ja edistyksellisimmistä kaupallisista 
keskittymistä, kauppakeskus Sello. 

Voimassa oleva Pohjois-Leppävaaran toimi- ja 
liiketilaa mahdollistava asemakaava Turuntien 
varressa on jäänyt toteutumatta: Läkkisepänaukiolla 
on käytössä väliaikainen pysäköintialue ja sen 
länsipuolella liikenneympyrämäisen kehän sisään 
jäänyt, vaikeasti kehitettävissä oleva korttelialue 
ei ole herättänyt kiinteistökehitysnikkareiden tai 
-investorien innostusta. Nykyinen asemakaava ei 
myöskään edistäisi Leppävaaran jalankulkukeskustan 
laajentamista ja siihen liittyvän kaupunkipuiston 
toteuttamista.

Kun edellä kirjattuisiin puutteisiin lisätään 
ajoneuvoliikenteen paikoittaiset haasteet mukaan 
lukien Sellon asiakaspysäköinnin ajoittainen 
ruuhkautuminen, liityntäpysäköintipaikkojen 
riittämättömyys, rakenteilla oleva Raide-Jokerin 
ja investointipäätöksen saanut kaupunkiradan 
jatke Kauklahteen sekä nykyisen bussiterminaalin 
peruskorjausvaatimus, voidaan nähtävillä oleva 
asemakaavaehdotus todeta ajankohtaiseksi tai 
suorastaan välttämättömäksi.

Havainnekuva: ilmakuva kaakosta, Arkkitehtitoimisto SARC

Havainnekuva: näkymä laiturialueelta asemasillalle, Helin & Co Arkkitehdit

Nykytilanne: ilmakuva kaakosta, Arkkitehtitoimisto SARC
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Yleistä kaavasta

Suunnittelun lähtökohtana on ollut Leppävaaran 
keskustan kehittäminen kaupunkikuvallisesti ja 
toiminnallisesti kaupunkikeskustamaiseksi alueeksi.  

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa 
Leppävaaran keskusta-alueella sijaitsevien 
liike- ja toimistokortteleiden käyttötarkoituksia 
monipuolisimmiksi sekä kehittää katualueita 
kaupunkirakenteeseen paremmin soveltuvaksi. 
Alueen toiminnallisesti keskeinen tavoite on laajentaa 
keskusta-alueen jalankulku- ja pyöräily-ympäristöä 
tukemaan kestävää liikkumista. 

Tavoitteena on mahdollistaa Leppävaaran 
ydinkeskustan kehittyminen 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 turvallinen ympäristö 
ja kaupalliselle toiminnalle hyvät edellytykset. 
Tavoitteena on toiminnallisesti yhtenäinen keskusta-
alue, jossa toteutuu ihmismittakaavaisesti suunniteltu 
kävely-ympäristö kaiken ikäisille. 

Kaava mahdollistaa keskustamaista uutta 
asuinkerrostalo-, liike-, toimisto- ja hotellirakennusten 
sekä matkakeskuksena ja jalankulkusiltana toimivan 
sillan rakentamisen Leppävaaran keskusta-alueelle. 
Kaava lisää alueen jalankulku- ja pyöräilyverkostoa 
sekä mahdollistaa keskusta alueelta puuttuneen 
puiston rakentamisen.

Kaava-alueeseen kuuluvat myös korttelit 51253 
(Metropolian oppilaitos) ja kortteli 51254 (Länsi-
Uudenmaan pelastuslaitos ja VPK) ympäröivien 
katualueiden muutosten takia. Kaavassa ei muuteta 
näiden kortteleiden käyttötarkoituksia tai määräysten 
sisältöjä. Katualueiden muutokset eivät vaarananna 
palolaitoksen toimintaa

Havainnekuva: näkymä kehä I:n sillalta, Arkkitehtitoimisto SARC

Kaavakartta, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, asemakaavayksikkö

Havainnekuva: ilmakuva koillisesta, Helin & Co Arkkitehdit
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Ajoneuvoliikenne

Kaavamuutoksen myötä alueen liikennejärjestelyt 
muuttuvat. Alueella painotetaan kestäviä 
kulkumuotoja kuten kävelyä, pyöräilyä ja 
joukkoliikennettä, mutta myös ajoneuvoliikenteen 
sujuvuus on varmistettu.

Turuntien linjaus on siirretty etelämmäksi lähemmäs 
rata-aluetta. Lintuvaarantien linjaus on käännetty 
kulkemaan Vanhan maantien ja Portinvartijantien 
kautta Turuntielle. Ratsukatua on suunniteltu 
parannettavaksi 2+2-kaistaiseksi Linnatullinkadun 
ja Vanhan maantien välisellä osuudella. Lisäksi 
pääliikenneverkkoon kuluu Säterinpuistontien 
jatkaminen radan ali Turuntielle.

Keskusta-alueen nykyiset ajoneuvoliikennejärjestelyt 
uhkaavat ruuhkautua pitkällä tähtäimellä. 
Asemakaavan muutosehdotuksen liikenteelliset 
muutokset parantavat tilannetta merkittävästi.
 
Turuntieltä on suunniteltu sekä idästä että lännestä 
rampit maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

Nykyinen Turuntieltä lännestä Ratsukadulle tuleva 
ramppi on siirretty ajoratojen keskelle, jotta on saatu 
järjestettyä myös uusi ramppiyhteys Ratsukadulta 
Turuntielle länteen päin.

Jalankulku ja pyöräily

Turuntien varteen pohjoispuolelle on suunniteltu 
sujuva pyöräilyn baana, joka ei risteä 
ajoneuvoliikenteen kanssa suunnittelualueella. 
Baana sekä pyöräilyn seutu- ja pääreiteillä on pyritty 
erottelemaan jalankulku ja pyöräily toisistaan.

Turuntien ylittävä asemasilta (Läkkisilta) vähentää 
Turuntien ja radan estevaikutusta ja parantaa 
joukkoliikenteen saavutettavuutta ja vaihtoyhteyksiä. 
Lisäksi se mahdollistaa lämpimän odotustilan 
asemalle.

Joukkoliikenneterminaalista on suunniteltu 
uusi jalankulku- ja pyörätie Ratsukadun yli 
Linnanrakentajansillalle. Siltayhteys parantaa 
terminaalin saavutettavuutta Ratsukadun 
länsipuolisilta aluilta. 

Havainnekuva: Jalankulkuyhteydet, Helin & Co Arkkitehdit

Havainnekuva: Liikenne- ja pysköintijärjestelyt, Helin & Co Arkkitehdit

Havainnekuva: Uusi kävelykeskusta korostettuna oranssilla, Arkkitehtitoimisto HKP
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Yhtenäinen keskusta

Turuntie eteläpuolelle mahdollistetaan liikekeskuksen 
laajentuminen bussiterminaalin päälle. Alle jäävälle 
terminaalille muodostuu säältä suojattua odotustilaa. 
Terminaalitilan valaistukseen ja turvallisuuteen 
tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. 
Terminaalista järjestetään esteettömät yhteydet niin 
liikekeskukseen, ylikulkusillalle kuin maanalaiseen 
pysäköintiin.  

Alueen liityntäpysäköintiä kehitetään molemmin 
puolin Turuntietä. Yhteydet pysäköintiin suunnitellaan 
sujuviksi ja liityntäpysäköintipaikkojen määrää 
lisätään nykyisestä noin 450:stä 600:aan.

Turuntien pohjoispuolelle osoitetaan asumista ja 
toimistoja, liiketiloja, hotelli sekä jalankulkusilta, joka 
yhdistyy Sellon kauppakeskuksen laajennusosaan. 
Uusi lämmin ja palveluita sisältävä jalankulkuyhteys 
toimii samalla matkakeskuksena, josta on yhteydet 
junalaitureille. 

Läkkisepänpuisto

Asemasillan ja Läkkitorin väliin toteutetaan uusi 
puisto, Läkkisepänpuisto. Lähtökohtina suunnitelmissa 
on kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja vehreä 
keskusta-alueen puisto, joka mahdollistaa 
monipuolista oleskelua. Puistoon on tarkoitus istuttaa 
suureksi kasvavia puita ja monipuolista kasvillisuutta 
rikastuttamaan kaupunkiympäristöä. 

Uusi terassoituva lavarakenne kokoaa torin ja puiston 
tapahtumia yhteen sekä tarjoaa esiintymispisteen. 
Läkkitoria jäsennetään puuistutuksin, jotka rajaavat 
terassialueita torin reuna-alueilla.

Puiston kasvillisuus auttaa hillitsemään alueen 
tuuliolosuhteita ja parantamaan alueen viihtyisyyttä. 
Puistoon on osoitettu myös sijainniltaan ohjeellinen 
hulevesiä viivyttävä alue, joka tulee toteuttaa 
kaupunkikuvallisesti korkealaatuisena.

 

Havainnekuva: ilmakuva koillisesta, Arkkitehtitoimisto SARC

Havainnekuva: näkymä kävelykadulta asemasillalle Läkkisepänpuiston läpi, Arkkitehtitoimisto SARC

Havainnekuva: näkymä Läkkitorilta kohti Selloa, Arkkitehtitoimisto SARC


