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Lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet
Lansantunneli
Asemakaavan muutos
Liikennealueet

Liittyy kaupunkisuunnittelulautakunnan 16.2.2022 MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville
hyväksymään asemakaavan muutokseen , piirustusnumero 7399.

Nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 7.3. - 5.4.2022.
Kaavan hyväksymispäätöksestä ovat pyytäneet tiedon seuraavat lausunnonantajat:
nrot 2.
Espoon kaupunki
Y-tunnus 0101263–6
Kaupunkisuunnittelukeskus
Asemakaavoituksen palvelualue
Käyntiosoite: Tekniikantie 15
Postiosoite: PL 43, 02070 Espoon kaupunki
Sari Metsälä
Tarja Pennanen (liikenne)
Minna-Maija Sillanpää (maisema)
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki, Y-tunnus 0101263–6, PL 43, 02070 Espoon kaupunki

www.espoo.fi
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Lausuntojen ja kannanottojen lyhennelmät ja vastineet
1
Päivämäärä
Lausunnon antaja

21.3.2022
Väylävirasto

Väylävirasto on tutustunut asemakaavan muutosehdotukseen ja antaa lausuntonsa
rautateiden näkökulmasta.
Suunnittelualue sijaitsee Suur-Leppävaaran alueella Kilon kaupunginosassa Ruotupolun eteläpuolella ja Lansanpolun sekä Lansanpurontien pohjoispuolella. Alueen
läpi kulkee Pasila – Kirkkonummi -rataosa. Suunnittelualueeseen kuuluu myös radan
eteläpuoleinen asemakaavan mukaisesti toteutumaton pysäköimispaikka. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavassa rautatiealueelle merkityn Lansantunnelin alikulun ohjeellinen aluevaraus Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelman
ja Rantaradanbaanan suunnitelman mukaiseen paikkaan. Samalla radan eteläpuolinen pysäköintialue muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi Rantaradanbaanaa varten.
Väylävirastolla ei ole huomautettavaa kaavahankkeesta.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.

2
Päivämäärä
Lausunnon antaja

28.3.2022
Caruna Espoo Oy

Kaava-alueella sijaitsee Caruna Espoo Oy:n sähkönjakeluverkkoa. Kaavalla ei ole
vaikutusta sähkönjakeluun. Mahdolliset tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään
Caruna Espoon toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto
edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.
Meillä ei ole muuta huomautettavaa ko. ehdotuksesta. Toivomme saavamme tietoomme, kun kaava on hyväksytty.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.
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3
Päivämäärä
Lausunnon antaja

29.3.2022
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä ei ole lausuttavaa Lansatunnelin asemakaavan muutosehdotuksesta.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.

4
Päivämäärä
Lausunnon antaja

30.3.2022
Telia Finland Oy

Telialla ei huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.
Vastine:
Merkitään tiedoksi.

5
Päivämäärä
Lausunnon antaja

5.4.2022
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee HSY:n vesihuoltolinjoja. Rantaradan pohjoispuolella Ruotupolku-kadulla sijaitsee yleinen vesijohto DN 160, jätevesiviemäri DN 200 ja hulevesiviemäri DN 400. Radan eteläpuolella Lansanpolulla
sijaitsee yleinen vesijohto DN 150 ja jätevesiviemäri DN 400. Radan eteläpuoliset vesihuoltolinjat saneerataan Kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä.
Jotta Lansantunnelin alikulku voidaan rakentaa, kadun tasausta on sen kohdalla
alennettava, mikä voi aiheuttaa vesihuollon johtosiirtoja radan pohjoispuolisille vesijohtolinjoille. Johtosiirtojen tarve on selvitettävä suunnittelun aikana.
Suunnittelualueella sijaitsee yleisen hulevesiviemärin purkupiste. Suunnittelun yhteydessä on selvitettävä, voidaanko hulevedet edelleen purkaa samaan kohtaan vai
onko ne johdettava jonnekin muualle.
Vastine:
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Lausunto on toimitettu tiedoksi Espoon kaupunkitekniikan keskukselle tarkempaa
Lansantunnelin alikulun suunnittelua varten.

