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Rauhallinen ääni rantakivillä, veden pinnan heijastukset ilta-

auringossa, auringon laskun värit. Puiden lomassa sinertävä 

meren pinta. Laivat horisontissa. Merituuli joka sekoittaa hiukset. 

Suolaisen meren tuoksu. Kirkuvat lokit, leikkivät lapset. Päätä 

pidempi ruovikko. Kallioiset rannat. Mahdollisuuksia ja samalla niin 

voimakkaita luonnonvoimia, ettei niille mahda ihminen mitään.

Mitä kaikkea meren ranta voikaan olla? 
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This master´s thesis includes  the development plan for existing recreational route 

located in the coast line of Espoo city. The development plan itself is divided into the 

concept, a general plan and more detailed plans which serve as examples of specific 

design solutions for the general plan. The aim has been to improve the existing 

recreational route and its surroundings to be a coherent and clear wholeness of high-

quality by using landscape architectural means. The surroundings of the route have 

been planned to highlight its special environmental characteristics, as well as to bring 

a variety of activities and services as part of the route in order to its attractiveness. The 

route is intended to provide nearby recreational facilities and activities to its users. The 

route also operates as a part of the city´s greenspace network as well as an alternative 

passage. In the future the route is meant to be both a functional part of recreational 

and green area networks and destination itself.

The existing coast line route is 40 kilometers long and it alternates through variable 

environment. Its surrounding environment consists for example of nature conservation 

areas, different types of residential zones, sandy beaches and tall office buildings. 

Alongside with the above-mentioned, the surroundings also include culturally 

and historically significant sites. The character of the route varies according to its 

surrounding environment. The route runs through a growing and developing city, 

which is divided into several city centers. In the existing situation the route includes 

parts which are discontinuous and parts which run on the roadway. The surrounding 

environment of the route has also parts that do not respond to the expectations of a 

recreational area. There are very few activities and services along the route and they 

are not evenly located.
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This master’s thesis was ordered by the city of Espoo and it is intended to serve as an 

illustration for further planning.

Initial data has been collected and analyzes done as background research. Current 

state of design area and its problems and potentials have been examined in the initial 

collection of data and analyses. As part of the initial data, references and previous 

guidance regarding planning of recreational areas and routes have been studied. 

Changes and extensions of the existing route have been done based on these studies. 

The variety of the surrounding environment also creates diverse landscapes around 

the route. Landscapes and views have been studied by using various methods. In the 

plan these studies has served as base to improve the highlights of various types of 

landscape and erase the unpleasant features of landscape detected in this study.

The development plan is divided into six parts. The first of these introduces the 

concept, which summarizes the whole idea of the plan. The concept-based general 

plan is introduced in the second part. The general plan shows the entire route, its 

surroundings and planned locations for services and activities alongside the route. 

The third part of the development plan presents the surrounding areas of the route 

and the needs for development and solutions of these areas. The route, its extensions 

and other changes are introduced in the fourth part of this section. The fifth part of 

the plan is about new services and activities on the route. The sixth part presents 

more detailed plans drawn up on the basis of the general plan. These more detailed 

plans are important, independent parts of the route and illustrate some examples of 

functionality, level and aims of the general plan.
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Tässä diplomityössä on laadittu kehityssuunnitelma Espoon ranta-alueelle 

sijoittuvalle virkistysreitille, jota kutsutaan Rantaraitiksi. Kehityssuunnitelma 

itsessään jakautuu konseptiin, yleissuunnitelmaan ja tästä tehtyihin tarkempiin 

suunnitelmiin, jotka toimivat esimerkkeinä Rantaraitin varrelle sijoittuvien 

toiminnallisten kokonaisuuksien suunnittelutason tavoitteista. Tarkoituksena 

on ollut kehittää olemassa olevasta reitistä ja sen ympäristöstä maisema-

arkkitehtuurillisia keinoja käyttäen yhtenäinen, laadukas ja selkeä kokonaisuus 

sekä jatkaa reittiä koko rannan mittaiseksi. Reitin ympäristö on kehitetty 

korostamaan sen ominaispiirteitä ja tuomaan erilaisia toimintoja sekä palveluja 

osaksi reittiä lisäämään sen houkuttelevuutta. Reitin on tarkoitus tarjota 

käyttäjilleen lähivirkistyspalveluita, toimintoja ja toimia samalla osana kaupungin 

viheralueverkostoa sekä vaihtoehtoisena kulkuyhteytenä. 

Olemassa oleva noin 40 kilometriä pitkä Rantaraitti sijoittuu vaihtelevaan 

ympäristöön. Tämä koostuu muun muassa luonnonsuojelualueista, erilaisista 

asuinalueista, hiekkarannoista ja korkeasta toimistorakentamisesta. Reitin varrelle 

sijoittuu näiden ohella myös esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti merkittäviä 

kohteita. Reitin luonne vaihtelee sen ympäristön mukaan. Reitti sijoittuu osaksi 

kasvavaa ja kehittyvää kaupunkialuetta, joka jakautuu useaan kaupunkikeskukseen.  

Rantaraitti kulkee kolmen Espoon kaupunkikeskuksen, Tapiolan, Matinkylän 

ja Espoonlahden, tuntumassa. Reitin itäisin päätepiste sijoittuu Leppävaaran 

kaupunkikeskuksen läheisyyteen. Olemassa olevassa tilanteessa Rantaraitilla on 

epäjatkuvuuskohtia ja ajoradalla kulkevia osuuksia eikä sen ympäristö paikoittain 

vastaa virkistysreitille suunnattuihin odotuksiin. Rantaraitin varrelle sijoittuu vain 

vähän aktiviteetteja ja palveluita eivätkä ne ole jakautuneet sijainneiltaan tasaisesti 

reitin varrelle.

Tämä diplomityö on laadittu tilaustyönä Espoon kaupunkisuunnittelukeskukselle ja 

se palvelee sekä yleis- että asemakaavoitusta.

tIIvIstELMä

Suunnitelman taustatiedoiksi on kerätty lähtötietoja ja laadittu analyyseja. 

Lähtötiedoissa ja analyyseissa on selvitetty suunnittelualueen lähtötilannetta, 

ongelmia ja potentiaalia. Osana lähtötietoja on tutkittu virkistysreitille ja alueille 

kohdistettua ohjeistusta sekä referenssejä reitistä ja sen houkuttelevuutta 

tukevista mahdollisista uusista palveluista ja toiminnoista.  Näiden pohjalta 

on tehty muutoksia olemassa olevaan reittilinjaukseen ja jatkettu sitä sekä 

sijoitettu toiminnallisia keskittymiä osaksi reittiä tai sen varrelle. Reitin ympäristön 

vaihtelevuus luo sen ympäristöstä maisemallisesti vaihtelevaa. Maisemaa on 

tutkittu erilaisin keinoin ja suunnitelmassa näiden pohjalta ympäristöä on kehitetty 

korostamaan erityyppisten alueidensa ominaisia arvoja ja poistettu maisematilassa 

havaittuja epäkohtia ja rikkonaisuutta.

Kehityssuunnitelma jakautuu kuuteen osaan. Ensimmäisenä näistä esitetään 

koko reitin kattava konsepti, joka tiivistää yleissuunnitelman idean. Konseptiin 

pohjautuva yleissuunnitelma esitetään kokonaisuutena toisessa osassa. 

Yleissuunnitelmassa on esitetty koko reitti, sen varrelle sijoittuvat toiminnalliset 

keskittymät, pysähdys- ja levähdyspaikat sekä sitä ympäröivät erityyppiset alueet. 

Kolmannessa osassa on avattu reittiä ympäröivien alueiden tyyppejä ja näiden 

kehitystarpeita, joihin on tarjottu ratkaisuja. Neljäs osa käsittelee yleissuunnitelman 

reitin linjausta ja tämän muutoksia. Viidennessä osassa on esitetty reitin 

varrelle suunnittelujen uusien palveluiden ja toimintojen sijainteja sekä ideoita. 

Kuudennessa osassa esitetään yleissuunnitelman pohjalta laadittuja tarkempia 

suunnitelmia. Nämä tarkemmat suunnitelmat ovat merkittäviä itsenäisiä reitin osia 

ja toimivat samalla esimerkkeinä yleissuunnitelman erityyppisten toiminnallisten 

keskittymien suunnittelun tasosta ja tavoitteista.
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Työn valvoja: Jyrki Sinkkilä (Emilia Weckman 2015)

Työn ohjaaja: Mikla Koivunen, Espoon kaupunki

Kieli: Suomi

Vuosi: 2016

Sivumäärä (selostus ja liitteet): 102+8

Kuvaplanssit (kpl): 8 kpl

Avainsanat: Espoo, Rantaraitti, kehityssuunnitelma, viheralue, ulkoilureitti, 

virkistysalue, meri, ranta
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Tässä diplomityössä on laadittu Espoon rantoja kiertävälle olemassa 

olevalle Rantaraitille kehityssuunnitelma. Tarkoituksena on korjata reitin 

epäjatkuvuuskohtia, parantaa sen yleistä ilmettä sekä tehdä siitä selkeä 

kokonaisuus, jonka pohjana toimii yhtenäinen konsepti. Keskeistä on, että 

alueen erilaiset maisemat ja ympäristöt korostuvat omina kokonaisuuksinaan 

muodostaen kuitenkin samalla yhtenäisen, laadukkaan ja monipuolisen reitin. 

Reitti sijoittuu osaksi kasvavaa ja kehittyvää kaupunkialuetta, joka jakautuu useaan 

kaupunkikeskukseen. Reitin tavoitteena on toimia selkeänä ja käyttäjäystävällisenä 

osana niin virkistys- kuin hyötyliikuntaakin.

Tämän kehityssuunnitelman tavoitteena on luoda Rantaraitista

mielenkiintoinen ja toimiva kokonaisuus, joka vastaisi tulevaisuuden ihmisten

virkistystarpeita ja toimisi samalla luontevana osana arki- ja työmatkaliikuntaa.

Tulevaisuuden Rantaraitti on luonteva osa espoolaisten jokapäiväistä arkea

muodostamalla houkuttelevan ja helpon ulkoilureittikokonaisuuden, joka

mahdollistaa paikasta toiseen siirtymisen vaivattomasti. Sitä voidaan 

kulkea sekä jalan että polkupyörällä ilman vaikeuksia tai vaarallista yhteyttä 

ajoneuvoliikenteeseen. Tulevaisuuden Rantaraitin varrelle sijoittuvat

virkistysalueet saattavat rannat vapaammin ja toiminnallisemmin ihmisten

käyttöön kuin nykyisin.

Kehityssuunnitelma pohjautuu analyyseihin ja kerättyihin lähtötietoihin. Ne

toimivat raameina suunnitelmalle. Suunnitelman tavoitteena on

olla selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus, joka muodostuu reitistä, toiminnoista

ja viheralueista. Tavoitteina on pyrkiä kehittämään olemassa olevaa reittiä

yhteneväksi ja minimoimaan epätoimivuuskohtia reitin varrella. Tähän pyritään 

kehittämällä olemassa olevia osuuksia ja luomalla uusia kevyenliikenteen osuuksia 

sekä kehittämällä reitin varrelle tilavarauksia mahdollisten uusien toimintojen 

varalle.

Kehityssuunnitelma etenee analyyseista koko Rantaraitin kattavaan

kokonaisvaltaiseen konseptiin ja siitä yleissuunnitelmaan. Näissä pyritään

lisäämään reitin käyttäjäystävällisyyttä, houkuttelevuutta ja toiminnallisuutta

maisemasuunnittelun keinoin. Yleissuunnitelman pohjalta tehdyissä

tarkemmissa suunnitelmissa paneudutaan kahteen osaan rantaa tarkemmin, 

ja näille tehdään tarkempi suunnitelma. Vaikka suunnitelmat pohjautuvat 

analyysivaiheen päätelmiin, pyritään niissä myös luomaan uutta ja kutsuvaa 

viherympäristöä, joka yhdistää rakennetun alueen ja meren. Suunnitelmissa 

pyritään kehittämään tilavarauksia tulevaisuuden tarpeille ja toiminnoille, jotka 

mahdollisesti voisivat olla paikallaan esimerkiksi 50 vuoden kuluttua.

Tämän työn suunnittelualue muodostuu Rantaraitin ohella sen ympäristöstä 

ja potentiaalialisista kasvualueista. Espoon eteläisin osa, saarista koostuva 

Suvisaaristo, on rajattu pois suunnittelualueesta.  Espoon eteläosien 

yleiskaava 2030 ei ole oikeusvaikutteinen Suvisaaristossa. Alue on myös 

asemakaavoittamatonta.

Tämä diplomityö on laadittu tilaustyönä Espoon kaupunkisuunnittelukeskukselle 

ja se palvelee sekä yleis- että asemakaavoitusta.  Työn on ohjannut Espoon 

kaupunkisuunnittelukeskuksen maisema-arkkitehti Mikla Koivunen. Tämä 

diplomityö on tehty maiseman suunnittelun ja rakentamisen aihealueeseen ja sen 

valvojana on toiminut professori Jyrki Sinkkilä.

Tulevaisuuden Rantaraitti on sekä osa toimivia virkistys- ja viheralueverkostoja että 

kohde jo itsessään. 

JoHdANto
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LÄHTÖKOHTIA
1. 

Espoon rantaa kfiertävä Rantarafittfi valfikofitufi tämän työn afiheeksfi sen kfifinnostavan 

tfilanteen vuoksfi. Rantarafitfilla efi ole ylefissuunnfitelmaa, jonka pohjalta sfitä olfisfi 

kehfitetty kokonafisuutena, vaan se on muotoutunut sfitä ympäröfivfien aluefiden 

mukana. Tämä on tehnyt olemassa olevasta Rantarafitfista kfifinnostavan, vafihtelevan 

ja monfipuolfisen, mutta samalla sfifihen on päässyt syntymään epäjatkuvuuskohtfia 

ja selkeästfi suunnfittelemattomfia osuuksfia sekä ympärfistöjä. Kfifinnostavaksfi 

Rantarafitfin tfilanteen tekee myös Espoon kehfittyvä kaupunkfirakenne. Metron 

rakentumfinen Espooseen ja sen myötä asuntojen, työpafikkojen sekä asukkafiden 

lfisääntymfinen Etelä-Espoossa luovat Rantarafitfille pafinefita.

Rantarafittfi on keskefinen vfirkfistysalue osana nopeastfi kehfittyvää 

kaupunkfirakennetta.

Metron rakentamfisen myötä syntyvä kaupunkfirakenteellfinen muutos vafikuttaa 

myös lfifikkumfistapofihfin kaupungfin sfisällä sekä sfitä ympäröfivfillä aluefilla. Kestävän 

kehfityksen mukafiset lfifikkumfistavat ovat ylefistymässä, kaupunkfipyörät lfisääntyvät 

ympärfi Eurooppaa ja metro tuo meren rannalle lfisää käyttäjfiä. Rantarafitfin tulee 

pystyä tulevafisuudessa lfinkfittymään kulkuyhteyksfifin uusfilla tavofilla.

Tulevafisuus ja vfiheraluefiden tofimfinnallfisuuden kehfittymfinen asettavat pafinefita 

Rantarafitfin ympärfistölle. Rantarafitfin tulfisfi tulevafisuudessa tarjota käyttäjfilleen 

aktfivfiteettejä, palvelufita ja mfielenkfifinnon kohtefita osana refittfiä. Ihmfiset kafipaavat 

aktfifivfisen olefilun pafikkoja ja houkuttelevfia tekfijöfitä osaksfi vfirkfistysaluefita. 

Rantarafitfilla ja sen merellfisellä ympärfistöllä on potentfiaalfia tarjota molempfia.

Tulevafisuuden Rantarafitfin suunnfittelu kokonafisuutena ja kehfittämfismuotojen

 sekä -tarpefiden löytämfinen ovat keskefisfiä tapoja, jofilla Rantarafittfi vofi vastata 

tulevafisuuden asettamfifin pafinefisfifin ja tarpefisfifin. Rantarafitfin ylefissuunnfitelman on 

tarkofitus palvella sekä ylefis- että asemakaavofitusta.



9

LÄHTÖKOHTIA



10

Espoo on Etelä-Suomessa Uudellamaalla, Suomenlahden rannalla 

sfijafitseva kaupunkfi. Espoossa asuu 270005 asukasta 1.Espoo onkfin 

väkfiluvullfisestfi Suomen tofiseksfi suurfin kaupunkfi. Espoon kaupunkfirakenne 

on verkostomafinen, joka nojaa tfie- ja rafidelfifikenteen väylfifin sekä näfiden 

solmukohtfifin. Espoo jakautuu vfifiteen kaupunkfikeskukseen, jotka ovat 

Espoon keskus, Espoonlahtfi, Leppävaara, Matfinkylä ja Tapfiola. Espoon 

naapurfikuntfia ovat fidässä Helsfinkfi ja Vantaa, pohjofisessa Nurmfijärvfi ja 

Vfihtfi, lännessä Kfirkkonummfi sekä kokonafisuudessaan Espoon rajojen 

sfisäpuolelle sfijofittuva Kaunfiafinen. Tämän työn toteutuksen afikana Espoon 

kaupunkfirakenne on muutoksen alla, koska sen etelä-osassa on rakentefilla 

metrolfinja. Metrolfinja tulee valmfistuttuaan kulkemaan lähes koko läntfisen 

Espoon halkfi ja vafikuttamaan sekä työpafikkofihfin että Espoon väkfilukuun.

Espoolla on laajat sekä vafihtelevat luontoalueet ja valtfion omfistama 

luonnonsuojelualue Nuuksfion kansallfispufisto sfijafitsee suurfimmalta osfin 

Espoossa. Espoon alueella sfijafitsee pääkaupunkfiseudun kunnfista enfiten 

järvfiä. Rantavfifivaa Espoolla on 58 km. 2

SIJOITTUMINEN

ESPOO

VIHTI

NURMIJÄRVI

VANTAA

HELSINKI

KAUNIAINEN
KIRKKONUMMI

1: Väestörekfisterfikeskus 2016

2: Espoon kaupunkfi 2016
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ESPOON KAUPUNKIKESKUKSET ASUKASMÄÄRÄLLISESTI SUURIMMAT KESKUKSET*

* 2014/2015 vuoden vafihteen tfilanne
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Lähde: Espoon kaupunki 2016

EspooN HIstorIAstA

Espoo on ollut kaupunki vuodesta 1972 lähtien, mutta alueella on kuitenkin ollut Espoo 

on ollut kaupunki vuodesta 1972 lähtien, mutta alueella on kuitenkin ollut asutusta 

jo 8000 vuotta. Esimerkiksi Nuuksiosta ja Peringistä on löytynyt jälkiä kivikauden 

asutuksesta, jota arkeologit ovat löytäneet myös laajalti muualta Espoosta. Espoon 

monipuoliseen historiaan sisältyy keskiajan lukuisat kylät sekä Espoon kivikirkon 

rakentaminen 1490. Kuninkaankartano on perustettu Espooseen 1556 kuningas 

Kustaa Vaasan käskystä. Vanhin asutus on keskittynyt kauemmas rannasta, mutta myös 

nykyinen rantavyöhyke on ollut pitkään kulttuurivaikutuksen alaisena. 1700-luvulla 

esimerkiksi Haukilahteen muutti virolaisia torppareita. Rannikko toimi keskeisenä osana 

kaupankäyntiä.

1800-luvulla Espoon maalaispitäjä koostui yli 60 pienestä kylästä. Espoon maisemaa 

hallitsivat maatilojen ja kartanoiden viljelemät maat sekä laitumet. Rannikolla kalastus 

oli aktiivista. 

Maatalous oli vielä 1920-luvulle asti tärkein elinkeino, mutta Espoossa oli myös jonkin 

verran teollisuutta. Espoonlahdelle ja Kauklahdelle nousi useita tiilitehtaita sekä 

Espoonlahden saaristoon muodostui puuseppäyhteisö ja Espoonlahden Bastvikiin 

perustettiin höyrysaha. Kauklahteen perustettiin 1920-luvulla myös lasitehdas, 

jonka toiminta jatkui aina vuoteen 1952 saakka. Rannikolla toimi ammattikalastajia 

1960-luvulle asti. 

Merellinen yhteys Espoon ja Helsingin välillä houkutteli kaupunkilaisia Helsingistä 

Espooseen. Espoonlahden ranta-alueelle rakennettiin paljon kesähuviloita 1800- 

1900-lukujen vaihteessa. Huvilakulttuuriin kuului keskeisenä osana huviloihin liittyvät 

puutarhat ja niiden hoito. Rannikon ja saariston huvila-asutuksesta osia on nähtävissä 

vielä nykypäivänäkin. Julkisessa käytössä olevien huviloiden puutarhat ovat kuitenkin 

päässeet kadottamaan alkuperäisen ilmeensä ja loistonsa. 

1940-luvun lopussa nopean väestönkasvun myötä muuttoliike Espooseen oli vilkasta ja 

1950-luvulla Espoossa oli 25 000 asukasta. Tämän seurauksena asuntorakentaminen 

alkoi kiihtyä. Puutarhakaupunki Tapiolaa ryhdyttiin rakentamaan vuonna 1953 

kansainvälisten esikuvien pohjalta. Vuoteen 1963 mennessä asukkaita Espoossa oli jo 

65 000 ja Espoosta tuli kauppala. 

Espoosta tuli kaupunki vuonna 1972 ja 1970-luvulla alkoi rakentua useita Espoon 

kasvavia keskuksia, kuten Matinkylä, Olari ja Kivenlahti. Suomen ensimmäinen 

moottoritie, Turunväylä, kulki Espoon halki jo vuonna 1962 ja Kehä I rakennettiin myös 

1960-luvulla.
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RANTARAITTI NYT
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Espoon Rantarafittfi on ulkofilu- ja vfirkfistysrefittfi, joka kulkee nfimensä mukafisestfi lähellä 

meren rantaa. Kevyelle lfifikenteelle suunnattua Rantarafittfia on valmfistunut nofin 40 

kfilometrfiä, ja nämä osuudet kulkevat pääasfiassa erfillään muusta lfifikenteestä. Pfitkällä 

tähtäfimellä tarkofituksena on, että Rantarafittfi kattafisfi Espoon koko rantavyöhykkeen. 

Yhtenäfistä refittfiä on suunnfiteltu ja toteutettu jo pfitkään, parfin kymmenen vuoden ajan. 

Sfille efi ole kufitenkaan tehty ylefissuunnfitelmaa, joka kattafisfi koko refitfin. Rantarafittfi on 

aktfifivfisessa käytössä ja ”Espoon Rantamaraton” juostaan osfittafin Rantarafittfia pfitkfin. 

Rantarafittfi kulkee Espoon kaupunkfikeskuksfista Espoon keskusta lukuun ottamatta 

kafikkfien mufiden tuntumassa tafi nfifiden alueella. Espoonlahtfi, Matfinkylä ja Tapfiola ovat 

näfistä myös aluefita jofihfin rakentefilla oleva Länsfimetro sfijofittuu.

Rantarafittfi sfijafitsee monfilta osfin afivan asutuksen tuntumassa, ja sfifihen on myös hyvät 

julkfiset kulkuyhteydet, jotka tulevat kehfittymään metron valmfistumfisen myötä. Metron 

valmfistumfinen ja sen myötä asutusaluefiden laajenemfinen vafikuttavat osaltaan myös 

rantarafitfin kehfitystarpefisfifin ja –mahdollfisuuksfifin. 

Merenrannan tofimfinnallfiset ja mafisemallfiset arvot korostuvat rantarefitfillä sekä sen 

varrelle sfijofittuvfilla vfirkfistysaluefilla.

Rantarafitfilla tafi sen varrella rantavyöhykkeellä sfijafitsee kaavofitettuja rantapufistoja, 

pfienvenesatamfia ja ufimarantoja. Rantarafitfin luonne vafihtelee refitfin myötä avofimesta 

meren rannasta metsäfisfifin aluefisfifin sekä urbaanefihfin rakennettufihfin aluefisfifin.

Lähde: Espoon kaupunkfi 2016

P
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2.

Lähtötfietojen keräämfistä ja analysofintfia varten on rajattu alue, jonka katsotaan 

vafikuttavan refitfin vfirkfistysarvoon, luonteeseen sekä mafisemallfisfifin tekfijöfihfin 

refitfin varrella. Analyysefissa ja lähtötfietojen esfittelyssä keskfitytään pfitkältfi tähän 

alueeseen, mutta huomfiofidaan mahdollfisestfi myös ympäröfivää aluetta sen koetun 

tarpeellfisuuden ja vafikuttavuuden mukaan. Alueen rajaus perustuu erfi osfissa 

refittfiä erfi sefikkofihfin, jofita ovat esfimerkfiksfi tfie- ja katulfinjaukset, mafisemallfiset 

tekfijät sekä rakennuskanta ja maankäyttö.

ANALYYSIT



16

LUONNONOLOT

1:Lammfi & Routasuo 2012, s.10

2: Em s. 11

Kaupunkfiluonto on fitsessään afinutlaatufista ja sfiellä tavataan elfinympärfistöjä, 

jofita luonnontfilafisfina efi syntyfisfi mahdollfisestfi alueelle lafinkaan. Tähän vafikuttavat 

kaupungfissa vallfitsevat luonnonolot; päällystetyt pfinnat efivät pysty sfitomaan sade- ja 

hulevesfiä, jollofin valuntamäärät vofivat olla suurfia. Päällystetyt pfinnat ja rakennukset 

vafikuttavat myös merkfittävästfi tuulfiolofihfin ja aurfingon sätefilyn määrään, mfinkä vuoksfi 

kaupungefissa on usefin hfieman lämpfimämpää kufin harvaan rakennetufilla aluefilla. 

Suurfimpfia lajfimäärfiä havafitaan usefin kaupungfin ja maaseudun rajalla, jossa näfiden 

lajfistot kohtaavat. Kaupungfissa myös vfieraslajfien määrä on runsaampfi kufin muualla. 

Kaupunkfimetsfiä pyrfitään usefin hofitamaan mahdollfisfimman luonnontfilafisfina, jollofin 

nfifiden lajfisto ja luonnonolot pofikkeavat nfifin talous- kufin luonnontfilafisfista metsfistä. 1

Suunnfittelualueen luonnonolot vafihtelevat rakennetun ympärfistön pfienfimuotofisesta 

kaupunkfiluonnosta afina luonnonsuojelualuefisfifin, jofiden luonnonarvojen turvaamfinen 

on erfityfisen tärkeää. Suunnfittelualueelle sfijofittuu kaupungfinosapufistoja, nfifitä laajempfia 

kaupunkfimetsäaluefita ja rannfikkoalueelle tyypfillfisfiä luonnonoloja. Suunnfittelualueen 

luonnonolofihfin vafikuttavat myös Länsfiväylän moottorfitfie sekä jatkuvassa kasvussa 

oleva rakentamfinen.

Ylefispfifirtefisestfi Rantarafittfia ympäröfivä alueen kasvfillfisuus koostuu pääasfiassa 

kaupunkfimetsfistä sekä pfiha- ja pufistoaluefista, jotka ovat rakentamfisen pfirstalofimfia. 

Alueen sekä länsfi- että fitäpäässä sfijafitsee laaja luonnonsuojelualue, jolle keskfittyy 

merkfittävfimmät kasvfillfisuusvyöhykkeet. Länsfiväylän eteläpuolella sfijafitsee kufitenkfin 

usefita edellä mafinfittuja aluefita pfienempfiä metsäaluefita, jofista pfinta-alaltaan 

merkfittävfimpfiä ovat Hannusmetsä ja Nuottanfiemessä sfijafitseva Suomenojan 

lfinnustoalue. Länsfiväylän pohjofispuolella, alueen länsfiosassa, sfijafitsee myös 

Sammalvuoren alue, joka on yksfi laajfimmfista alueen rakentamattomfista kohdfista.2
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Espoossa on yhteensä noin 81 luonnonsuojelualuetta ja 

näiden yhteenlaskettu pinta-ala on lähes 3000 hehtaaria. 

Suojelualueista suurin on Pohjois-Espoossa sijaitseva 

Nuuksion kansallispuisto, joka sijoittuu osittain myös Vihdin 

ja Kirkkonummen puolelle. Espoonlahden ja Laajalahden 

luonnonsuojelualueet ovat suurimpia suojelualueita 

Espoossa Nuuksion kansallispuiston jälkeen ja nämä 

molemmat sijoittuvat suunnittelukohteen välittömään 

läheisyyteen.1 

Espoossa sijaitsee kuusi Natura 2000 -aluetta, joista 

osa on vesialueita. Näihin lukeutuvat suunnittelualueen 

läheisyydessä sijaitsevat vesialueet Espoonlahti-Saunalahti 

sekä Laajalahden lintuvesialue. 2 

Suojelualueet ovat pääsääntöisesti yleiskaavassa 

suojelu- ja virkistysalueita sekä pieniltä osin myös maa- ja 

metsätalousalueita. Suojeluilla alueilla on sallittua liikkua 

ja virkistyä jokamiehenoikeuden mukaisesti. Sallittua ovat 

myös ulkoilureittien hoitotyöt.3

sUoJELLUt ALUEEt

Laajalahden Natura 2000- lintuvesialue sijaitsee suunnittelualueen 

koillisosassa ja on pinta-alaltaan 192 hehtaaria. Laajalahden 

lintuvesialue on linnustoltaan kansainvälisesti arvokas. Lintujen 

muuttoaikana se on yksi Suomen etelärannikon parhaista 

levähdysalueista ja sen merkitys on kasvanut veden laadun 

paranemisen ja pohjakasvillisuuden elpymisen myötä. 

Maisemaltaan se on matala, avara ja ruovikkoinen merenlahti. 

Suojelualueen rajaukseen kuuluu varsinaisen ruovikkoalueen 

lisäksi entisiä peltoalueita ja pensaikkoa mantereen puolella, 

sekä avoimempaa vesialuetta etäämmällä lahdella.  Laajalahden 

lintuvesillä on suoritettu erilaisia kunnostustoimenpiteitä, mikä on 

vaikuttanut myönteisesti linnustoon. 

Luonnonsuojelualueella kulkee luontopolku, jonka varrella 

on lintutorni. Suojelualueen välittömässä läheisyydessä 

sijaitsevassa Villa Elfvikin luontotalossa toimii Espoon kaupungin 

ympäristövalistuskeskus, jossa järjestetään mm. kurssi-ja 

luontokoulutoimintaa sekä erilaisia luonto- ja ympäristöaiheisia 

näyttelyitä. Laajalahti itsessään on merkittävä opetuskohde, jolla 

on myös merkittävää tutkimuksellista merkitystä.4

Kirkkonummen raja-alueella levittyen molempien kuntien alueelle. 

Natura-alueen kokonaispinta-ala on 223 hehtaaria ja sen laajin 

osuus 220 hehtaaria sijoittuu Espoon puolelle Espoonlahdelle. 

Tämä osa suojelualuetta koostuu ruovikkoisesti merenlahdesta 

sekä metsävaltaisen jalopuulehdon, niittyjen hakamaan 

muodostamasta maa-alueesta nimeltään Fiskarsinmäki. 

Espoonlahteen laskee suojelualueella kolme pientä jokea. Se 

on merkityksellinen vesi- ja kosteikkolinnuston pesimäalue sekä 

muutonaikainen levähdyspaikka. 

Suojelualueella sijaitseva Fiskarsinmäen jalopuulehto on 

valtakunnallisesti merkittävä. Sen puusto on vanhaa ja siellä elää 

puuston lisäksi muitakin uhanalaisia ja harvinaisia lajeja. 

Saunalahden osa Natura-aluetta koostuu muutaman hehtaarin 

kokoisesta ruovikkoisesta vesialueesta ja rantaniitystä. Alue on 

määritelty suojelualueeksi, sillä sen alueella elää uhanalaisia 

meriuposkuoriaisia. Lajia on esiintynyt alueella jo 1960-luvulta 

lähtien ja sen populaatio on säilynyt runsaana. Kyseisen lajin 

lisäksi ainakin 1960- ja 1970-luvuilla Saunalahden rantavesissä 

ja –niityillä on tavattu muutamia tarkkailun alla olevia, taantuneita 

kovakuoriaislajeja.5

LAAAJALAHdEN LINtUvEsI

EspooNLAHdEN JA sAUNALAHdEN sUoJELUALUE

1: Espoon kaupunki 2016
2: Edellä mainittu 1
3: Edellä mainittu 1 
4: Edellä mainittu 1
5: Ympäristöhallinto 2016
6: Lammi, Routasuo 2013, s. 55
7: Lammi, Routasuo 2013, s.30
Kartta: Espoon Eteläosien Yleiskaava 2030, 2010

Finnoonlahti on pitkälti umpeenkasvanutta merenlahtea, 

josta osa on pengerretty jätevesille saostusaltaaksi. 

Saostusaltaan lounaispuolella on jäteveden puhdistamo. 

Allasta käytetään nykyisin enää puhdistamon 

ylivuotoaltaana. Alkuperäisestä lahdesta on jäljellä koillis- 

ja itäpuoliset luhta- ja niittyalueet. Altaalla pesii suurin 

osa Finnoonlahden linnustosta, joka on poikkeuksellisen 

monipuolinen. Alue houkuttelee kesäisin suuren määrän 

vesilintupoikueita, joista osa on harvinaisia.  Allas on erittäin 

runsasravinteinen ja sen kasvillisuus koostuu ruovikosta 

sekä osmankäämistä. Altaalla on laajahkoja avovesialueita.  

Linnustonsuojelujärjestö BirdLife International nimesi 

Finnoonlahden vuonna 2000 kansainvälisesti tärkeäksi 

lintualueeksi (IBA).

Finnoon allasta on esitetty suojeltavaksi alueen 

osayleiskaavassa.6

kAItALAHtI

Alueelle sijoittuu maakunnallisesti arvokas kaksiosainen 

lintuvesi. Toinen osa sijoittuu Kaitalahdelle ja toinen 

Suinonsalmen itärannalle. Kaitalahti on yksi Espoon 

arvokkaimmista lintuvesistöistä. Kaitalahti on pitkälle 

umpeenkasvanut ja ruovikkoinen lahti, joka rajautuu 

etelästä tervaleppäluhtaan ja pohjoisesta matalakasvuiseen 

merenrantaniittyyn. Alueelle pesii monipuolinen vesi- ja 

ruovikkolintujen lajisto. Suinonsalmen itärannan ruovikkoisen 

poukaman vesilinnusto on monipuolinen. Poukama rajautuu 

kallioon, rantaniittyyn ja tervaleppälehtoon. Kaitalahti ja 

Mataskärsviken on merkitty vahvistetussa Espoon eteläosien 

yleiskaavassa luonnonsuojelualueeksi. Alueen suojelutarpeet 

on huomioitu vireillä olevassa osayleskaavassa.7

FINNoo
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Ekologinen verkosto muodostuu luonnon ydinalueista ja näiden välisistä ekologisista 

yhteyksistä. Ekologisia yhteyksiä voidaan tarkastella useassa eri mittakaavoissa.

Ekologisilla yhteyksillä on tiivis merkitys luonnon monimuotoisuuden säilymisen 

kannalta ja luonnon ydinalueiden keskinäiset yhteydet ovat tärkeitä osana laajempaa 

kokonaisuutta. Lajiston säilymisen kannalta on tärkeää, että yksilöt eivät eristäydy 

toisistaan omille pienille luontoalueilleen. Yksi monimuotoisuutta keskeisesti ylläpitävä 

rakenne on riittävän suurten, monipuolisten ja luonnontilaisten alueiden säilyttäminen 

sekä näitä yhdistävä verkosto, joka mahdollistaa yksilöiden ja lajien liikkumisen alueelta 

toiselle.

Espoon luontoalueet sekä niiden väliset yhteydet ovat merkittävä osa Uudenmaan 

maakunnallista ekologista verkkoa ja pääkaupunkiseudun viherkehään. 

Valtakunnallisesti tärkeitä ekologisia yhteyksiä ei ole tiivisti rakennetulla 

pääkaupunkiseudulla lainkaan1, joten Espoon kohdalla yhteydet ovat joko 

maakunnallisia tai paikallisia ekologisia yhteyksiä. 

1: Hirvensalo 2014, s.28
2: Edellä mainittu,s.30

EkoLogIsEt yHtEydEt
Etelä-Espoo

Espoon ekologisen verkoston kannalta kriittisimmät kohdat sijoittuvat pitkälti 

Etelä-Espooseen, jota halkovat suuret liikenneväylät. Länsiväylän moottoritie 

erottaa pitkälti rannikkoalueen Espoon muista ekologisista yhteyksistä. Eteläisen 

Espoon merkittävin ekologinen yhteys sijoittuu Finnoonojan seudulle, joka yhdistää 

rannikon Keskuspuistoon. Yhteys on paikoittain kapea ja Länsiväylä muodostaa 

merkittävän kulkuesteen sen kohdalla useille lajeille. Matinkylän itäosassa 

Gräsanojan uoma muodostaa toisen etelä-pohjoissuuntaisen yhteyden, mutta sekin 

on paikoittain hyvin kapea ja useassa kohdassa katkonainen. Paikalliset yhteydet 

kulkevat lähivirkistysalueiden ja rannikon välillä Soukassa ja Kaitaalla ja yhdistävät 

näitä Suvisaaristoon. Pohjoisessa puolestaan ne yhdistävät lähivirkistysalueita 

Hannusmetsään. Saunalahdesta ja Espoonlahdelta muodostuvat omat paikalliset 

yhteydet Keskuspuistoon. Espoonlahdella sijaitsee ekologisen verkoston kannalta 

tärkeä luonnonalue, joka on luonnonsuojelualuetta. 

Laajalahdessa sijaitsee ekologisen verkoston kannalta toinen tärkeä luontoalue eli 

luonnonsuojelualue, jolla on paikallinen yhteys Helsingin kaupungin puolella sijaitseviin 

viheralueisiin. Laajalahden luonnonsuojelualueen yhteydet rajautuvat kuitenkin sekä 

Kehä I:een että Turunväylään.

Alueella liikkuu säännöllisesti esimerkiksi liito-oravia, mikä on osoitus siitä, että alueet 

eivät ole täysin eristyneitä, vaikka Länsiväylä muodostaakin monille lajeille merkittävän 

estevaikutuksen, se ei kuitenkaan täysin eristä alueita. Suvisaaristossa kulkee joitakin 

paikallisia ekologisia yhteyksiä, mutta siellä oman esteensä niille muodostaa meri.2
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 EKOLOGISET YHTEYDET JA MERKKITTÄVÄT VIHERYHTEYDET KARTALLA

Ylefiskaavan mukafiset vfiheralueet

Rakentamattomat alueet
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Viheralueverkostolla tarkoitetaan eri mittakaavallisten tasojen yksittäisten viheralueiden 

muodostamaa verkostoa, joka nähdään kokonaisuutena. Tämä pitää sisällään julkiset 

ja yksityiset kasvulliset alueet, lukuun ottamatta pihojen kasvullisia alueita. Esimerkiksi 

ulkoilureittien muodostama kulkuverkosto tai ekologiset yhteydet ovat tapoja tutkia 

viheralueverkoston toimivuutta. 1

Pääkaupunkiseudun viheralueet muodostavat maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen 

Viherkehän, joka ulottuu Sipoonkorvesta aina Porkkalan ulkosaaristoon asti. Sadat 

pääkaupunkiseudun suojelu- ja virkistysalueet muodostavat verkoston, jota pitkin eläin- 

ja kasvilajit pystyvät liikkumaan. Tämä mahdollistaa myös ulkoilureittien kytkeytymisen 

pääkaupunkiseudulla. Nuuksio ja Espoon keskuspuisto ovat Espoon viheralueverkoston 

ja luonnon ydinalueita. Ne yhdistyvät niin sanotuilla vihersormilla kaupungin 

ulkopuolisiin luontoalueisiin sekä liittävät Viherkehän Espoon rannikkoon. 2

Espoon laaja viheralueverkosto yhdistää laajoja viher-, luonto- ja rannikkoalueita 

toisiinsa, mutta paikoin nämä yhteydet kuitenkin katkeavat tai häiriintyvät 

liikenneväylien vuoksi. Viheralueverkoston toimivuus on tärkeää ihmisten hyvinvoinnin 

kannalta. Se tarjoaa ihmisille monenlaisia virkistymismahdollisuuksia ja vaikuttaa 

hulevesien pidättymiseen ja ilman puhdistumiseen.  Viheralueet luovat myös 

viihtyisyyttä asuinympäristöihin. 3

Suunnittelualueen viheralueverkosto koostuu pitkälti lähimetsistä ja kaupunkirakenteen 

sisään jäävistä pienistä viheralueista sekä rannikosta. Finnoonojaa myötäilee yksi 

alueen laajemmista yhtenäisistä viheryhteyksistä, joka yhdistää rannikon Espoon 

Keskuspuistoon. Suunnittelualueen viheralueverkostoon vaikuttaa myös Länsiväylän 

moottoritie, joka katkaisee mahdollisuudet laajempiin viheryhteyksiin pohjois-etelä-

suunnassa. Suunnittelualueen jatkuvassa kasvussa oleva rakentaminen vaikuttaa 

alueen viheralueverkostoon ja korostaa viheralueverkoston tärkeyttä niin osana 

ekologisia yhteyksiä kuin virkistyksellisiä mahdollisuuksiakin.   

vIHErALUEvErkosto

1: Suomen ympäristökeskus 2013, s.27
2: Helsingin kaupunki 2016
3: J.Hirvensalo 2014, s.22
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rANtArAIttI osANA EspooN vIHErALUEvErkostoA

1: S.Turunen ym 2010, s.132
2: Toim. M.Laine 2009, s. 30
3: J.Panu 1998, s. 16-17

Viheralueiden merkitys korostuu tiiviiden kaupunkialueiden asukkaiden hyvinvoinnissa. 

Puistojen, rantojen ja rakentamattoman ympäristön merkitys nousee usein esiin 

kaupunkiympäristön arvoista puhuttaessa. Puistot, rannat ja rakentamattomat alueet 

toimivat vastapainona kaupungin hälylle sekä rauhoittumisen paikkoina kiireen 

keskellä. Ne ovat myös ihmisten hyvinvointia lisäävän liikunnan harjoittamisen paikkoja. 

Luontoon ja viheralueille kaupunginosien polarisaatio ei yllä mikäli niitä huolletaan joka 

puolella tasavertaisesti.1 Rantaraitin suunnittelussa tulee huomioida sen sijoittuminen 

osaksi kasvavaa ja tiivistyvää kaupunkirakennetta. Rantaraitin tulisi tarjota tasavertaista 

palvelua tulotasosta riippumatta ja sen ylläpidon tulisi olla yhtenevää joka puolella.  

Rantaraitille pääsyn tulee olla helppoa, jotta se muodostaa selkeän osan kaupunkitilaa. 

Hyvät kevyen liikenteen yhteydet tekevät siitä mielekkään paikan virkistäytyä. 

Asukkaiden mielipaikoiksi ulkoilualueilla kaupungeissa on koettu rannat, 

luonnonmukaisesti hoidetut metsä- ja luontoalueet. 2 Vihreillä rakenteilla kuten 

puistoilla, katuistutuksilla ja jopa yksittäisillä istutuksilla on merkitystä taajaman 

sisäisten näkymien laatuun ja alueen viihtyisyyteen. Ne jäsentävät tiloja ja auttavat sen 

visuaalista hahmottamista. Luonnon ympäristössä oleskelulla on todettu olevan monia 

positiivisia vaikutuksia ihmisten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen (mm. Tyrväinen 

ym. 2007). Luonnosta saadaan esteettisiä elämyksiä osana virkistymistä. Luonto 

tuottaa ihmisille mielihyvää ja sillä on stressiä alentavia vaikutuksia sekä sen on koettu 

parantavan yleistä hyvinvointia. Luonto innostaa ihmisiä liikkumaan, joka puolestaan 

edesauttaa terveyden ja jaksamisen ylläpitämisessä. Rannan rakentamattomat 

osat ovat yksi olemassa olevan Rantaraitin vahvuuksista. Rannikolle sijoittuu useita 

luonnonsuojelualueita ja rakentamattomia metsäalueita, joille Rantaraitti ei vielä yllä. 

Niiden potentiaali tulisi ottaa osaksi Rantaraittia.

Monilla ulkoilu- ja luontoharrastuksilla on koettu olevan edesauttavia vaikutuksia 

sosiaalisten kontaktien ylläpitoon ja hoitamiseen sekä toisaalta antavan myös 

mahdollisuutta vetäytyä omiin ajatuksiin. 3 Perinteiset puistot eivät nykypäivänä pysty 

vastaamaan kaikkiin viheralueita kohtaan osoitettuihin tarpeisiin. Tätä varten erilaiset 

toiminnalliset ympäristöt, vaihtelevat viheralueet, ulkoilureitit ja monipuoliset vapaa-

ajan alueet ovat tärkeä osa nykypäivän kaupunkiympäristöä.4 Rantaraitin tulisi vastata 

monipuolisiin tarpeisiin tarjoamalla vaihtelevia toiminnallisia vapaa-ajan alueita 

osana reittiä. Rantaraitilla toiminnalliset alueet voivat hyödyntää meren tarjoamaa 

virkistyspotentiaalia, joka ei muualla Espoossa ole mahdollista.

Rannan ja veden elvyttävä vaikutus koetaan hyvin merkittäväksi kaupungissa. Vesi 

osana taajamaa tekee siitä elävämmän ja vaihtelevamman. Vesiaiheet, rantapuistot, 

vesinäkymät ja taajamien läpi virtaavat vedet ovat voimakkaasti alueen luonteeseen 

vaikuttavia tekijöitä. Ne ja niiden ympäristöt ovat myös suosittuja ja kauniiksi 

miellettyjä osia viheralueverkostoa. Vesi on itsessään elävä, liikkuva ja muuttuva osa 

ympäristöä. Sen havaitseminen ei perustu vain näkemiseen vaan veden voi kuulla, 

tuntea ja merellä myös haistaa. Veden ja rannan elvyttävä vaikutus korostuvat 

meren rannassa. Meri ja ranta muodostavat kokonaisuuden, jolle ei muodostu 

selkeää alkua eikä loppua. Rannalle sijoittuvan virkistysalueen virkistysarvo ei ole 

suoraan verrannollinen sen pinta-alaan. Virkistysarvo koetaan huomattavasti 

moninkertaisempana kuin alueen konkreettinen pinta-ala. Meri koetaan osaksi 

rantaan sijoittuvan virkistysalueen maisematilaa, vaikka fyysisesti käyttäjä ei 

pääsisikään kuin rantaviivalle.5

Kaupungin ulkopuolisten laajojen viheralueiden käyttö vaatii yleensä runsaasti aikaa 

ja matkustamista, joten kaupunkien lähivirkistysalueilla on suuri merkitys ihmisten 

päivittäiselle luontokokemukselle ja luonnossa liikkumiselle. Rantaraitin tulisi 

olla helposti saavuttava lähivirkistysalue, joka tarjoaa monipuolista ja vaihtelevaa 

ympäristöä käyttäjilleen. Rantaraitin selkeä yhdistäminen Espoon keskuspuistoon 

ja siitä muihin viheralueisiin lisäisivät sen käyttöpotentiaalia osana Espoon 

viheralueverkostoa.6

Espoon kaupungin tekemän virkistysraportin mukaan tärkeimmäksi virkistysreitiksi 

nousi Rantaraitti Kivenlahdesta Westendiin. Tärkeimmiksi tekijöiksi virkistysalueilla 

ja –reiteillä samassa raportissa nousivat etenkin läheinen sijainti, rauhallisuus 

ja luonnontilaisuus. Rantaraitti on sijainniltaan helposti saavutettava, kunhan 

kulkuyhteydet sinne ovat toimivia. Se on tärkeä olemassa oleva eteläisen Espoon 

asuinalueiden lähivirkistyspalveluita. Raportista käy esille, että Rantaraitin läheisyyteen 

kaivataan palveluita, kuten kahviloita ja levähdyspaikkoja. Ympäristön siisteys ja 

kunnossapito nousivat raportissa useasti esille, koska ne lisäävät alueen viihtyisyyttä. 7

4: J.Hirvensalo 2014, s.8-11
5: H.Kekki ym 2015, s.8

6: Edellä mainittu 4, s. 11
7: Edellä mainittu 5, s.12
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MAAPERÄ JA RAKENNETUT ALUEET
Maaperä vafikuttaa mafisemaan sen maalajfien täyttäessä kallfioperän epäsäännöllfistä 

topografiaa. Maaperä vafikuttaa mafisemaan myös sen maankäyttöön vafikuttavfien 

tekfijöfiden vuoksfi. Maaperän rakennettavuus ja laatu (pufiden kasvu, vehreys) näkyvät 

mafisemassa. 1

Rannalla korostuvat kallfiot ja kfitkamaat. Korkeat huuhtoutuneet kallfiot ovat hyvfin 

näkyvfissä esfimerkfiksfi Soukassa, Kfivenlahdessa ja Tyrskyvuoressa. Näfillä aluefilla 

myös korkeusvafihtelut ovat alueen jyrkfimpfiä. Rannan muoto on kallfiofisfilla aluefilla 

rfikkonafisempaa, ja rannan tuntumassa on usefita erfikokofisfia saarfia. Alueella on 

vähän savfikofita ja sfijofittuvat suunnfittelualueen länsfi- ja fitäosfifin Espoonlahden 

ja Laajalahden rannofille. Näfillä aluefilla fisot ruovfikot pefittävät savfisfia aluefita. 

Verrattaessa suunnfittelualueen maaperäkarttaa ja rakefisuuskarttaa on nähtävfissä, 

että suunnfittelualueella rakentamfinen on keskfittynyt pfitkältfi kallfio- ja moreenfialuefille. 

Rannan rakennuspafineen vuoksfi osa rannan laaksofisfista hfiekka- ja savfialuefista on 

kufitenkfin myös rakennettuja. Maaperän savfi- tafi hfiekkapfitofisuus efi varsfinafisestfi vafikuta 

rannan vfirkfistyskäyttöön, mutta pysyvfien rakentefiden sfijofittamfiseen sfillä saattaa olla 

vafikutusta. Suunnfittelualueen olemassa olevat tofimfinnot, kuten satamat ja ufimarannat 

ovat sfijofittuneet nfifille maaperällfisestfi otollfisfille aluefille, esfimerkfiksfi ufimarannat ovat 

sfijofittuneet hfiekkafisfille vyöhykkefille rantaa. 

Maaperän vafihtelu kallfiofisesta savfimaahan mahdollfistaa suunnfittelualueella 

erfilafisten mafisematfilojen luonnollfisen muodostumfisen korkeusvafihtelufiden vuoksfi.  

Kasvfillfisuuden sfijofittumfinen maaperän laadun mukaan vafikuttaa erfilafisten mafisemfien 

muodostumfiseen nfifin rannasta merelle päfin, kufin rantaa mereltä päfin katsottaessa.

1: T.Sfimons, S.Henttonen 1973, s.65-66

2: Espoon kaupunkfi 2006, s.10

Maaperäkartta: Espoon kaupunkfi

Kaupunkfirakenne on suunnfittelualueella tfifivfistä ja muodostaa selkefitä kokonafisuuksfia, 

jotka rajautuvat pääasfiassa tfieverkostoon. Suunnfittelualueelle sfijofittuu jonkfin 

verran rakentamatonta aluetta, jofista laajfimpfia ovat luonnonsuojelualueet. Muut 

rakentamattomat alueet ovat joko vfiheraluefita tafi esfimerkfiksfi satamfien yhteyteen 

sfijofittuvfia venefiden talvfisäfilytyspafikkoja. Rakentamfisen tasafisuus suunnfittelualueella 

luo Rantarafitfille sekä mahdollfisuuksfia että pafinefita. Se tofimfifi monen asufinalueen 

lähfimpänä vfirkfistysalueena ja sfille on hyvät kulkuyhteydet nfifin kevyenlfifikenteenväylfiä 

pfitkfin kufin julkfisfilla kulkuvälfinefillä. Sen tulee myös vastata lähfivfirkfistysalueelle 

asetettavfifin tarpefisfifin. Länsfimetron rakentamfisen myötä kaupunkfirakenne tulee vfielä 

tfifivfistymään ja tämä puolestaan luo lfisää edellämafinfittuja tarpefita.2

P
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TOPOGRAFIA
Pfinnanmuotojen korkokuva perustuu alueen kallfioperänmuotofihfin. Rannalla 

korostuu kallfiofinen maasto vafihtelevfine pfinnanmuotofineen. Topografia 

vafikuttaa fitsessään suoraan mafiseman muodostumfiseen ja näkymälfinjofihfin. 

Sfillä on myös maankäytöllfistä vafikutusta, mfikä puolestaan vafikuttaa 

mafisemaan. Topografia yhdessä sfitä täydentävän maaperän kanssa 

muodostaa rungon alueelle syntyvfille mafisemfille.1

Ranta on pfitkältfi lofivaa ja matalaa, mutta pafikofittafin se nousee jyrkästfi 

meren rannasta. Topografiakartasta on nähtävfissä maankäytön vafikutus 

sfillä, kufinka tfieverkosto halkoo mafisemaa muodostaen matalfia ja 

selkefitä lfinjoja.  Maankäytön seurauksena rakennetut alueet näkyvät 

topografiakartassa tasafisempfina kohtfina. Pfienfi muotofisempfia esfimerkkejä 

maanmuokkauksesta rannassa ovat satama-alueet, jotka ovat huomattavastfi 

ympärfistöjään tasafisempfia. Topografiakartasta on nähtävfissä, että ranta 

on pfitkältfi saarfiston pfirstalofimaa ja kufinka saarfisto sekä Kfirkkonummen 

puolefiset rannanmuodot rajaavat suunnfittelualueelta aukenevfia 

merfinäkymfiä. Eteläosassa suunnfittelualuetta on nähtävfissä Espoonlahden 

pohjukka, jonka Espoon puolefinen ranta on matalampaa maastoa kufin 

Kfirkkonummen puolefinen ranta, jossa maastomuodot ovat jyrkempfiä 

ja epätasafisempfia. Ffinnoon kohdalle sfijofittuu matalampfi alue, jossa on 

vesfiallas. Vesfialtaan vesfi kulkeutuu lämpövofimalafitoksen syöttölafitoksen 

kautta mereen. 

 Vedenjakajat on jaettu kartassa kahteen erfityyppfifin; pää- ja 

sfivuvedenjakajfifin, jotka muodostuvat suunnfittelualuetta halkovfista 

seläntefistä. Vedenjakajat muodostuvat maaston korkefimmfista kohdfista ja 

ne rajaavat valuma-aluefita. Valuma-aluefilta vedet valuvat samaan vesfistön 

osaan tafi hulevesfijärjestelmään, etenkfin taajamfissa hulevesfiverkoston rajoja 

on usefin muutettu maaston muodofista pofikkeavfiksfi.2

Suunnfittelualueen päävedenjakajat rajaavat rannan pafikofittafin selkeästfi 

omaksfi valuma-alueekseen. Vedet vfirtaavat mereen pfienfinä uomfina, jotka 

ovat rakentamfisen seurauksena muuttuneet purofista osaksfi sadevesfien 

vfiemäröfintfiä tafi sfifirretty maan alle putkfistofihfin.  Tämä vafikutuksesta veden 

läsnäolo kaupunkfitfilassa rajofittuu pääasfiallfisestfi meren rantaa. Kolme 

pohjofis-eteläsuuntafisfista päävedenjakajfista ulottuu merelle astfi. Alueen 

afinoa sfivuveden jakaja haarautuu yhdestä päävedenjakajasta kohtfi luodetta.3

Topografian, maaperän ja rakefisuuskartan vafikutuksfia mafisemaan 

tarkastellaan tarkemmfin mafisemarakennetta käsfittelevässä luvussa.

Päävedenjakaja

Merkfittävä sfivuvedenjakaja

1: T.Sfimons, S.Henttonen 1973, s.59-60

2: Espoon kaupunkfi 2011, s.4

3: Espoon kaupunkfi 2012. s.3
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Maiseman esteettisinä ominaisuuksina pidetään piirteitä, jotka välittävät esteettisiä 

kokemuksia. Maisemaa tarkastellaan tällaisessa tilanteessa ikään kuin maalauksena. 

Maisema ei kuitenkaan koskaan ole pelkästään katseltava taideteos, vaan se on 

samalla myös elinympäristö. Sen tähden maisemaa arvioitaessa on otettava huomioon 

muutakin kuin puhtaasti taideteoreettiset seikat. Taideteokselle ominaiset seikat 

kuten muun muassa sommittelu, väriasteikko ja dynamiikka yhdistyvät elinympäristön 

monipuolisuuteen, järjestelmällisyyteen ja etenkin kaupungissa suunnitelmallisuuteen. 

Meren rannassa tämä kärjistyy. Meri ja sitä hallitsevat luonnonvoimat yhdistymät 

rannan rakentamiseen tai rakentamattomuuteen. Nämä poikkeavat toisistaan 

huomattavasti ja muodostavat toisistaan poikkeaivia maisemia niin rannan 

suuntaisesti, merelle kuin mereltä katsottuna. 

Maisema-sanalla tarkoitettiin alun perin kuvanomaisia näkymiä koskemattomaan 

luontoon tai viljelyalueille. Sanaa käytettiin tässä merkityksessä ensimmäistä kertaa 

1500-luvulla. Tämä puhtaasti esteettinen käsite sai muotonsa maisemamaalauksessa, 

jossa maisema oli taiteellinen kohde. 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa ensimmäisten 

maisemasuunnitelmien alkaessa kehittyä oli maisemamaalauksen esteettinen 

tavoite myös maisemansuunnittelun tavoitteena. 1800- ja 1900-lukujen taitteessa 

maantieteestä ja myöhemmin myös ekologiasta lähtevät tavoitteet syrjäyttivät taiteesta 

lähtevän maiseman esteettisen tavoitteen. 

Nykypäivänä eri yhteiskunnat tarkastelevat maisemaa erilaisilla tavoilla, joihin 

vaikuttavat muun muassa kulttuurin tuomat esteettiset arvot, jotka vaikuttavat 

esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja -kohteiden 

suojeluun ja säilyttämiseen. 1

Kaupunkisuunnittelun katsotaan syntyneen 1700- ja 1800-lukujen aikana kaupunkien 

teollistumisen seurauksena. Teollisuuskaupunkien hallitsematon kasvu aiheutti 

alueillaan ongelmia; asuinolot olivat ahtaat, viheralueet puuttuivat, ympäristö saastui 

ja rakennettu ympäristö ei ollut esteettisesti kovin laadukas. Näitä ongelmia lähdettiin 

korjaamaan ympäristön fyysisistä olemusta suunnitelmallisella uudistamisella, mutta 

vain harvoin näistä ongelmista kärsivissä paikoissa. Useimmiten pyrittiin luomaan 

kokonaan uusia ja terveellisiä asuinympäristöjä vanhojen kaupunkien ulkopuolelle. 

Nykyään viheralueita kehitetään osana kaupunkia. Ranta on maisemallisesti 

kaupungin muista viheralueista poikkeava tila, jolla on paljon potentiaalia osana 

kaupunkirakennetta ja -tilaa.2

1: T.Simons, S.Henttonen 1973, s.13-14
2: toim. A.Haapala 2006, s. 132

3: A.Kervanto, Nevanlinna 2005, s.166
4: Y.Sepänmaa 1991, s.69-70, s.101

5: A. Forss 2007, s.54-55 

MAIsEMA

Oman aikamme kaupunkikuva koostuu pitkälti eri aikojen kerrostumista. 

Kaupunkikuvasta voi lukea menneisyyttä mutta myös sitä, mitä myöhemmin on 

arvostettu ja säilytetty osana kaupunkikuvaa. 3

Jokaisella ratkaisulla ympäristöä suunniteltaessa on esteettinen seuraksensa, olivat 

ne sitten tiedostettuja ratkaisuja tai eivät. Ympäristömme on paitsi käsiemme tulos, 

se on myös mielemme tuote. Toisaalta olemme itsekin ympäristömme tuotteita 

aineellisesti, henkisesti ja kulttuurillisesti.  Maisema- ja ympäristökokonaisuuksia 

voidaan suunnitella tiivistämään ympäristöstä olennaisin, korostamaan näitä piirteitä 

tai havainnollistamaan olemassa olevan ympäristön ideaaleja mahdollisuuksia. 4

Esteettinen ympäristö ei ole ainoastaan miellyttävä maisema, joka avautuu silmien 

eteen näkymänä tai yksittäisenä objektina, jota voi katsoa kiikareiden rajaamana tai 

näköala tasanteen kaiteen ylitse; se on joka puolella katsojan ympärillä. Esteettiseen 

ympäristöön ei lukeudu ainoastaan se, mitä näemme, vaan myös kaikki, mitä emme 

näe, mitä on takanamme, yläpuolellamme ja alapuolellamme. Esteettinen ympäristö 

ei muodostu etupäässä visuaalisina objekteina, sen tuntee myös jaloillaan, aurinkona 

ja tuulena ihollaan sekä äänissä ympärillään. Esteettinen kokeminen ei ole ainoastaan 

yleispätevää tietoisuutta havainnoista, vaan se on kokemus ympäristöstä.  Esteettinen 

kokeminen ei ole pelkästään ajaton ja fyysinen tuntemus, vaan sitä muokkaavat 

tilannesidonnaiset ja vallitsevat olosuhteet. Ihminen on osa kulttuurista ympäristöä, 

jonka tuote esteettinen kokeminen on. Esteettisen ympäristön kokemisen muotoja 

tulisi vahvistaa ja mahdollistaa osana suunnittelua. Ranta tarjoaa muutakin kuin vain 

visuaalista estetiikkaa. Siinä korostuvat fyysiset tuntemukset, kuten tuuli iholla, meren 

tuoksu ja rannan vaihtelevat materiaalit aina hiekasta sileisiin kallioihin sekä etenkin 

vesi.5
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VETOVOIMATEKJÄT

Miellyttävän maiseman piirteistä

Maisemakokemus itsessään on yksilöllinen, mutta silti 

ympäristöstä on kuitenkin löydettävissä yleisiä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat sen miellyttävyyteen. Tällaisia tekijöitä 

ovat esimerkiksi monimuotoisuus, luettavuus, järjestys 

ja salaperäisyys. Monimuotoisuudella maisemassa 

tarkoitetaan sen koostumista monista osista, kuten 

laajoista ja rajautuvista näkymistä, toiminnallisuudesta 

ja muista mielenkiinnon kohteista. Monimuotoisuutta 

tukee järjestys, jolla tarkoitetaan yhtenäisyyttä, selkeyttä, 

selkeästi jäsentyvää ja sopusointuista ympäristöä. Tämä 

auttaa ihmistä muodostamaan miellyttävän mielikuvan, 

koska ympäristö on helppolukuista. Salaperäisyydellä 

tässä yhteydessä tarkoitetaan maiseman yllätyksellisyyttä. 

Maiseman sisälle mentäessä löytyykin uusia asioita, 

joita ei kauempaa havaitse. Miellyttävässä maisemassa 

on korkeuseroja, vettä, vihreyttä ja reittejä. Maiseman 

kiinnostavuutta lisäävät sen omaleimaisuus ja 

ainutkertaisuus.1

Ulkoilureitillä maiseman piirteet voivat esiintyä erilaisina 

vetovoimatekijöinä. Ne houkuttelevat käyttäjiä reitille, 

ylläpitävät mielenkiintoa, tuovat vaihtelua ja luovat 

elämyksiä reittiä kulkiessa. Vetovoimatekijät ovat usein 

alueelle tyypillisiä piirteitä, erikoisuuksia ja muusta 

ympäristöstä positiivisesti poikkeavia tekijöitä. Tällaisia 

ovat esimerkiksi omaleimaiset maisematilat, arvokkaat 

luontokohteet tai toiminnalliset tekijät. Toiminnalliset 

tekijät voivat olla esimerkiksi palveluita tai reitin 

käyttäminen työmatkaliikenteeseen. 2

1:E. Karjalainen, I. Verhe 1995, s.49-50
2: Edellä mainittu 1, s.55

Vetovoimatekijöitä:

 - Paikan henki ja omaleimaiset maisematilat

 - Veden ja kallion muodot

 - Korkeusvaihtelut ja näköalapaikat

 - Luonnonsuojelukohteet

 - Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaat kohteet

 - Toiminnallisuus



28

MAIsEMArAkENNE
Maisemarakenne koostuu maastorakenteen ja luonnonprosessien sekä kulttuuriprosessien 

tekijöiden kokonaisuudesta. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa maanpeite, vesi, kallio- ja maaperä 

sekä rakentaminen.  Nämä muodostavat yhdessä maiseman fyysisen ja neliulotteisen dynaamisen 

prosessin, jonka edellä mainitut perusominaisuudet ovat mitattavissa. Edellisissä luvuissa on käyty 

läpi suunnittelualueen maaperää sekä topografiaa.  Osana maisemarakennetta ovat myös maiseman 

solmukohdat, jotka ovat useiden voimakkaiden maisematekijöiden leikkauspisteitä, tai näiden 

kohtaamispaikkoja. Maiseman perusrunko eli maasto on kallion ja maaperän muodostamien laaksojen, 

selänteiden ja vaihettumisvyöhykkeiden muodostama kokonaisuus. Selänteet ovat maaston korkeimpia 

kohtia ja laaksot puolestaan sijaitsevat maastossa suhteellisesti alimpina. Vaihettumisvyöhykkeillä 

tarkoitetaan näiden väliin sijoittuvia alueita. Selänteiden lakialueet ja laaksojen pohjat toimivat maiseman 

selkärankana ja ovat maisemarakenteen haavoittuvaisimpia alueita.1

Maisemallisesti erityisesti rakennetun ja rakentamattoman alueen reunavyöhyke on haasteellinen. 

Reunavyöhykkeen ei tulisi jäädä ”unohduksiin”, mutta sen ei kuitenkaan tulisi muodostaa liian jyrkkää 

ristiriitaa rakentamisen ja viheralueiden välille. Tiivisti rakennettujen alueiden välillä on olemassa 

olevassa tilanteessa pääasiassa lähimetsää ja maisema on sulkeutunutta ja umpeen kasvanutta. 2



29

Laaksot/pafinaumat

Mafiseman solmukohdat

Vafihettumfisvyöhykkeet

Selänteet

Seläntefiden lakfialueet

1:  M.Rautamäkfi 1982, s.11-13

2: Espoon kaupunkfi 2006, s.10

3: J.Panu 1998, s.30-32

Suunnfittelualueen mafisemarakenteen perusrunko koostuu kapefista rannan suuntafista laaksoaluefista, jofita 

reunustavat selänteet. Suunnfittelualueen suurfimmat laaksoalueet sfijofittuvat sen länsfi- ja fitäpäätyfihfin meren 

lahtfien reunofille. Ranta on suurfimmaksfi osfin laaksoa, mutta pafikofittafin vafihettumfisvyöhyke alkaa afivan 

meren tuntumasta. Rantaan muodostuu merelle päfin mafisemarakenteellfisestfi avarfia kohtfia, jotka monfin 

pafikofin rajautuvat saarfistoon. Rannan myötäfinen mafisemarakenne on vafihtelevaa ja pfienten seläntefiden 

ja näfiden välefihfin jäävfien laaksojen vafihtelun vuoksfi monfipuolfista. Etelässä keskellä suunnfittelualuetta on 

havafittavfissa mufita alueen seläntefitä vahvempfi selännelfinja, joka muodostaa rannfikolle jyrkempfiä kohtfia 

kufin muulla suunnfittelualueella ja joka jatkuu saarfistona merelle. Tämä jokseenkfin rfikkonafinen selänne 

jatkuu rannfikolta pohjofissuuntafisena kohtfi Pohjofis-Espoota. Ffinnoon kohdalla on havafittavfissa laaksoalue, 

joka puolestaan jatkuu pohjofiseen päfin muodostaen selkeän laakson.

Suunnfittelualueen mafisemallfiset solmukohdat sfijofittuvat monfin pafikofin kohtfifin jofissa laaksot, selänteet ja 

merfi yhdessä muodostavat rfisteyskohdan, tafi pafikkofihfin jofissa selänne alue muodostaa päätteen suoraan 

mereen. Alueen mafisemarakenne luo rannan filmeestä vafihtelevaa ja monfipuolfista, myös mereltä päfin 

katsottuna. Rantaan muodostuu pafikofittafin käytävfiä, jofita rajaa mantereen puolella selänne ja tofisella 

puolella merfi. Pafikofittafin laaksoaluefilla merfi ja manner muodostavat yhtefisen mafiseman.

Rfistfinfiemfi ja Laurfinlahtfi muodostavat solmukohdan jossa selänne alue pafikofittafin rajautuu jyrkästfi mereen 

ja pafikofittafin muodostaa rantaan lofivan laaksoalueen. Soukanrannan pufisto, Kasavuorfi ja Soukan kallfiot 

muodostavat yhdessä selänneketjun jonka välefihfin ja rantaan muodostuu vafihettumfisvyöhykkefiden ja 

laaksojen vafihteleva kokonafisuus. Soukassa ja Kfivenlahdessa korkeat, huuhtoutuneet kallfioselänteet 

rajautuvat suoraa mereen muodostan solmukohdan. Ffinnoon kohdalla vofimalafitos, sen mantereen 

puolelle jäävä vesfiallas sekä tämän fitäpuolelle sfijofittuvat pfienet selänteet muodostavat solmukohdan, 

jonka keskefisenä osana tofimfifi rakentamfinen. Haukfilahdessa satama-altaaseen laskeva Gräsanoja ja sfitä 

fidästä sekä pohjofisesta rajaavat selänteet ja kaupunkfirakenne muodostavat solmukohdan. Alueen fitäfisfin 

solmukohta sfijofittuu Otsolahdelle, jossa merenlahtfi ja sfitä etelässä rajaava sfilta muodostavat rajatun 

kokonafisuuden. Lahden ympärfille muodostuva laaksoalue rajautuu pohjofis- ja fitäsuunnassa seläntefisfifin ja 

lännessä Tapfiolan keskuksen rakennusten muodostamaan kokonafisuuteen.3

P
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MAIsEMAN tILALLIsUUs
Maisematila on yhden tai useamman perustekijän muodostama 

kokonaisuus. Se on kolmiulotteisesti hahmotettava tilamuoto, joka voi olla 

avoin, avoin ja rajattu, puoliavoin tai sulkeutunut.  (rautamäki)

Maisemaan vaikuttavat useat päätekijät, jotka eivät esiinny pääasiallisesti 

toisistaan eristettyinä, vaan muodostavat keskinäisiä vuorovaikutussuhteita.  

Tällaisia tekijöitä ovat abioottiset ja bioottiset ympäristötekijät sekä 

antropogeeniset ympäristötekijät. Abioottiset ympäristötekijät voidaan 

jakaa resursseihin ja olosuhteisiin; resursseilla tarkoitettaan kulutettavia 

tekijöitä, kuten vesi ja ravinteet, olosuhteilla puolestaan ominaisuuksia, joita 

ei voida kuluttaa, kuten aallot ja lämpötila. Bioottiset ympäristötekijät taas 

muodostuvat elävistä eliöistä. 

Reitin maisematilat vaihtelevat paikoittain hyvinkin lyhyellä matkalla 

muodostaen tilasarjoja sekä sisäkkäisiä maisematiloja ja reitin 

maisematiloissa on myös havaittavaa vuoden ajoista johtuvaa vaihtelua. 

Maisematilaa rajaavat elementit vaihtelevat tiiviistä rakentamisesta 

aina satamarakennuksiin sekä metsiin. Meri on kuitenkin keskeinen 

maisemaan pitkälti koko reitin matkalta vaikuttava tekijä, joka muodostaa 

avointa maisematilaa lukuisiin kohtiin.  Reitin varrelle muodostuu 

useita maisematiloja, joissa kontrasti meren avoimuuden ja tiiviin 

rakentamisen muodostaman maiseman välillä korostuu. Reitin varrelle 

muodostuu maisematilojen mosaiikki, joka koostuu meren, avokallion, 

tiiviin rakennuskannan, rakennettujen viheralueiden ja luonnon erilaisista 

osasista.1

1: M.Rautamäki 1982, s.11-13

Tässä maisematilojen tarkastelussa edetään länsi-itä-suuntaisesti. Maisematilat läntisessä osassa 

suunnittelualuetta avautuvat Espoonlahdelle, mutta rajautuvat Kirkkonummen rannikkoon 

muodostaen avoimen ja rajatun maisematilan. Tämä maisematilaa rajaava tekijä on visuaalisesti 

vahva ja luontainen. Espoonlahdensilta muodostaa linjan joka rajaa maisematiloja sekä idästä 

että lännestä sillan alle muodostuu oma maisematila joka rajautuu vahvasti myös yläpuolelta. 

Maisematila jatkuu Laurinlahteen asti avoimena rajautuvana tilana, joka rajautuu koko matkalta 

Kirkkonummen rannan metsään. Laurinlahden kohdalla maisemaa rajaava reunatekijä 

muuttuu saaristoisemmaksi luoden uudenlaisia, myös avoimempia maisematiloja. Kuitenkin 

maisematila pysyy avoimena ja rajautuneena, koska Kirkkonummen ranta rajaa saariston välisiä 

näkymiä. Soukanniemen maisematilat ovat sulkeutuneita ja niitä rajaavat rakennukset sekä 

puusto. Nämä vaihtelevat luoden käytävän halki sulkeutuneen maisematilan. Finnoon kohdalla 

maisematila muuttuu jälleen takaisin avoimeksi ja rajautuneeksi, jota tässä tapauksessa rajaa 

Suvisaaristo ja paikoittain pienemmät saaret. Osittain reitin siirtyessä takaisin rakennettuun 

ympäristöön muodostavat rakennukset rajoja maisematiloille samoin kuin lähimetsien puusto. 

Maisematilat merelle päin vaihtelevat ja paikoittain on mahdollista, että näkymälinja aukeaa 

aina avomerelle asti, kuten Nuottaniemen kärjessä. Tästä itään päin siirtyessä aukeaa useita 

avoimia maisematiloja, joita paikoittain rajaavat saaret horisontissa ja paikoittain näkymä aukeaa 

avomerelle asti. Otsolahti muodostaa itsessään rajatun avoimen maisematilakokonaisuuden, 

jonka rajaa avomerestä Karhusaarensilta. Otsolahdella maisematilaa rajaavat puusto sekä 

rakennukset. Otsolahdelta länteen päin avautuvaa maisematilaa rajaa Tapiolan keskus. 

Karhusaaren rannasta aukeaa avoin maisematila merelle, jota rajaa osittain horisontissa 

näkyvä saaristo ja osittain näkymäaukeaa avoimelle merelle. Keilaniemessä maisematilaa rajaa 

Lehtisaari, Lauttasaari, Karhusaari ja Länsiväylän eri sillat. Ne muodostavat visuaalisesti vahvan 

rajan maisematilalle, joka poikkeaa huomattavasti suunnittelualueen länsiosan maisematilaa 

rajaavasta Kirkkonummen rannasta. Keilaniemeä rajaavat päätekijät ovat rakennettuja ja niiden 

luoma raja ei ole yhtä monotoninen ja kiinteä kuin lännessä rajaava rannan metsä. Keilaniemestä 

näkymälinjoja aukenee rajaavien päätekijöiden väleistä, toisin kuin länsiosassa suunnittelualuetta.  

Keilaniemen ja Otaniemen kärjen väliset maisematilat rajautuvat puustoon tai rakennuksiin. 

Otaniemen kärjestä aukenee näkymä Laajalahdelle, jota rajaa toiselta puolelta Helsingin 

ranta. Tämä maisematila on kuitenkin avoimempi kuin Kirkkonummen rannikon rajaamat 

maisematilat läntisessä osassa aluetta tai saariston rajaamat maisematilat eteläisessä osassa 

suunnittelualuetta. Villa Elfvikistä ja Tarvaspäästä aukenee sama maisematila, tosin eri suunnasta. 

Näiden väliin jäävien alueiden maisematilat ovat puuston rajaamia vaihettumisvyöhykkeitä ennen 

meren avointa maisematilaa.

Oheisessa kartassa on tarkasteltu maisemien rajautumista tai avautumista reitiltä meren 

suuntaan.

Avoimiksi maisemiksi kartalla on merkitty reitin varrelta alueet, joilta on laaja näkymä avomerelle. 

Näitä maisemia eivät rajaa saaret tai mantere.

Sulkeutuneet maisematilat puolestaan ovat reitin varrella pitkälti rakennetun alueen sisällä 

kulkevia osuuksia, joissa näkymä on hetkittäin hyvinkin rajattu. 

Avoimiksi rajatuiksi avoimiksi maisemiksi kartalla on merkitty alueet, jotka rajautuvat merelle 

katsottaessa saariin tai mantereeseen.
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Avoimet maisematilat

Sulkeutuneet maisematilat

Rajatut avoimet maisematilat

rANtArAItILtA AvAUtUvIEN MAIsEMIEN tILALLIsUUs
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NäkyMäLINJAt
Maisemarakenne- ja maisemantilallisuusosioissa on käyty läpi 

suunnittelualueen maisemien muodostumista eri tekijöistä sekä näiden 

vaikutuksia maisemaan. Näkymälinjat avomerelle ovat näiden tekijöiden 

yhdessä muodostamia visuaalisia linjoja, jotka joko rajautuvat johonkin 

perustekijään tai aukenevat mahdollisesti horisonttiin. Näkymälinjoja 

avomerelle on tarkasteltu maastossa ihmissilmän korkeudelta ja pyritty 

tarkastelemaan mahdollisimman laajalta osalta suunnittelualuetta. 

Näkymälinjoja on havainnollistettu kartalla sekä piirroksilla. 

Suunnittelualueen näkymälinjoja rajaavat suurimmalta osalta saaret tai 

mantere, paikoittain myös rakennetut elementit, kuten sillat. Avomerelle 

aukeavia näkymälinjoja suunnittelualueella on sen sijainnista huolimatta 

vähän.

Piirroksista on nähtävissä, että näkymälinjat rajautuvat paikoittain etualalle 

sijoittuviin saariin ja paikoittain saaret ovat taka-alalla muodostaen ikään 

kuin ohuen nauhan horisonttiin. Nämä rajautuvat näkymät voidaan 

karkeasti luokitella kolmeen tyyppiin, jotka perustuvat etäisyyteen 

rajaavasta tekijästä. Etualalta rajautuvat näkymät muodostuvat alueille 

joissa saaristo, saari tai mantere sijoittuu näkymän etualalle peittäen 

koko muun näkymän. Keskialalta rajautuvissa näkymissä rajaavat 

tekijät sijoittuvat etäisyydeltään kauemmaksi kuin etualalta rajautuvissa 

näkymissä. Ne kuitenkin muodostavat näkymälle selkeän rajan, johon 

se päättyy. Osassa näistä näkymistä tarkastelukulman pienikin muutos 

muuttaa näkymän rajautumista. Taka-alalta rajautuvat näkymät ja 

rajautumattomat näkymät rajautuvat joko horisontissa siintäviin tekijöihin 

tai aukenevat kokonaan horisonttiin. Näissäkin näkymissä tarkastelukulman 

muuttuminen saattaa vaikuttaa näkymän rajautumiseen.

Reitin varrelle sijoittuvat moninaiset näkymälinjat luovat sille mielenkiintoa 

ja vaihtelevuutta. Niiden sijaintien hahmottaminen ja huomioon ottaminen 

osana reitin suunnittelua on tärkeää monipuolisten maisematilojen 

mahdollistamisen kannalta.
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NäkyMäLINJoJEN rAJAUtUMINEN
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sIsäIsEt MAIsEMAtILAt

Olemassa olevan Rantaraitin ja ympäristön sisäiset maisematilat vaihtelevat urbaanista rakennetusta 

ympäristöstä luonnonsuojelualueiden lähes luonnontilaisiin maisemiin. Reitin maisematilat vaihtuvat välillä 

nopeaan tahtiin muodostaen mielenkiintoisen jatkumon läpi rannan. Joissakin kohdissa maisematilat ovat 

kuitenkin ristiriidassa miellyttävänä koettavan virkistysreittiajatuksen kanssa; reitti poikkeaa liian kauas 

rannasta tai ympäristö ei ole hoidettua. Kohdissa, joissa reitti kulkee ajoradalla, maisematila ei ole viihtyisä 

vaan ennemminkin unohtuneen oloinen ja se kulkee liian tiiviisti asutuksen keskellä. Vihreillä rakenteilla, kuten 

puistoilla, katuistutuksilla ja jopa yksittäisillä istutuksilla on merkitystä taajaman sisäisten näkymien laatuun ja 

alueen viihtyisyyteen. Ne jäsentävät tiloja ja auttavat sen visuaalista hahmottamista. Vesi osana taajamaa tekee 

siitä elävämmän ja vaihtelevamman.1 

Lähimetsiä, enemmän tai vähemmän hoidettuja, sijoittuu reitin varrelle paljon. Näiden osuuksien maisematila 

rajautuu ympäröivään puustoon, joka muodostaa käytävämaisen maisematilan. Lähimetsäosuudet ovat 

pitkälti mielenkiintoisia näkymiltään, koska useassa kohdassa puiden lomasta aukeaa merinäkymä tai reitti 

kulkee avokalliolta, jossa näkymä on laaja. Lähimetsän sulkeutuneet maisematilat piilottavat ympäröivän 

kaupunkirakenteen ja luovat miellyttäviä ja monipuolisia maisemia.

Hoidetut puistomaiset osuudet reittiä ovat maisematilaltaan vaihtelevia. Paikoittain puusto rajaa maisemaa 

joltakin suunnalta luoden selkeitä näkymälinjoja reitin suuntaisesti ja paikoittain puusto luo käytäviä reitin 

ympärille sulkien näkymän sisäänsä. Nämä osuudet ovat mielenkiintoisia ja niiden mittakaava on inhimillinen. 

Maisema ja näkymät aukeavat paikoittain yllätyksellisesti merelle avaten laajan näkymälinjan.

Urbaanit alueet, kuten Keilaniemen ranta, ovat maisematilaltaan sulkeutuneiden ja puoliavointen tilojen 

mosaiikkia. Maisematila saattaa muuttua yllättäen tai rajautua vahvasti yhdeltä suunnalta korkeisiin rakennuksiin 

aueten samalla toiseen suuntaan merelle. Maisematiloja jäsentää istutukset ja hoidettu puusto, joka luo 

maisemaan syvyyttä.

Luonnontilaiset alueet kuten Laajalahden suojelualue muodostaa omanlaisensa maisematilan, jossa 

luonnonmukainen maanpeitekasvillisuus, korkeat puut ja meren läheisyys luovat hyvin poikkeavan maiseman 

kaupunkiympäristöön. Sulkeutuneen maisematilan raoista merelle aukeavat kapeat näkymät korostavat rannan 

ympäristön luonnonmukaisuutta ja maisematilat ovat rauhallisia.
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1: J.Panu 1998, s. 16-17

Asufinaluefiden läpfi kulkevat osuudet refitfistä rajautuvat rakennuksfifin, pääasfiassa pfien-

ja kerrostalofihfin sekä näfiden pfihofihfin. Näfillä aluefilla mafisematfila on usefin helpostfi 

luettava ja refittfi sulkeutuu rakentamfiseen sekä sen lomaan sfijofittuvaan lähfimetsään. 

Osassa näfistä aluefista näkymfien rajautumfinen suoraan yksfityfiseen pfiha-alueeseen 

afiheuttaa epämfiellyttävän tunteen julkfisen ja yksfityfisen alueen rajan hahmottamfisesta.

Kulttuurfihfistorfiallfisestfi arvokkafita huvfilofita ja nfifiden ympärfistöjä sfijofittuu refitfin varrelle 

sekä sfitä ympäröfivään saarfistoon. Näfiden puutarhatafiteellfinen arvo jää refittfiä kulkfiessa 

näkymättömfifin ja ne hukkuvat saarfistomafisemaan.

Tunnelfit ja tefiden alfitukset ovat näkymfiltään haastavfia; olemassa olevfista tunnelefista 

Karhusaaren sfillan alfistus on ahdfistava. Näkymä rajautuu molemmfista tunnelfin päfistä 

esteeseen ja tunnelfin mataluus luo sen sfisäfisen tfilan ahtaaksfi. Tunnelfin valafistuksen 

puuttumfinen korostaa näfitä epämfiellyttävänä koettavfia tekfijöfitä.

Satama-aluefiden tuntumassa kulkevan refitfin mafisematfila on täysfin omanlafisensa; merfi 

on selvästfi läsnä, mutta aluefiden epäsfifisteys, vafikeastfi hahmotettavat kulkuyhteydet ja 

suuret veneet näköestefinä tekevät näfiden aluefiden näkymfistä vafikeastfi luettavfia.

Olemassa olevan refitfin sfisäfisten mafisemfien monfipuolfisuus ja mfielenkfifintofinen 

vafihtuvuus luovat refitfistä jännfittävän kokonafisuuden erfilafisfia näkymfiä. Refittfi on 

läpfilefikkaus Espoon rantamafisemasta, jossa vafihtelee monfinafinen ympärfistö. Sfifisteys, 

ympärfistön kunto ja refitfin lfinjaus ovat keskefiset tekfijät, jofilla olemassa olevan refitfin 

sfisäfistä mafisemaa pystyfisfi kohentamaan. 
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Suunnittelualueen maisematilat vaihtelevat urbaanista rakennetusta ympäristöstä 

luonnonsuojelualueiden lähes luonnontilaisiin maisemiin. Reitin maisematilat 

vaihtuvat välillä nopeaan tahtiin muodostaen mielenkiintoisen jatkumon läpi rannan. 

Joissakin kohdissa maisematilat ovat kuitenkin ristiriidassa miellyttävänä koettavan 

virkistysreittiajatuksen kanssa, reitti poikkeaa liian kauas rannan tuntumasta tai ympäristö ei 

ole hoidettua. Joissakin kohdissa reitti kulkee ajoradalla eikä maisematila ole viihtyisä, vaan 

pikemminkin unohtuneen oloinen. Paikoittain reitti kulkee liian tiiviisti asutuksen keskellä. 

rANtArAItIN LäHIMAIsEMAN tILArAkENNE

Vihreä väri kuvaa puistoa, kaupunkimetsää tai muuta vastaavaa rakentamisen 

lomaan sijoittuvaa viherrakennetta. Osalla näistä alueista on miellyttävä 

maisematila, jossa meri on enemmän tai vähemmän läsnä, mutta osa alueista on 

hoitamatonta ja meri on etäinen elementti taustalla.

Harmaa väri kuvaa rakentamista, joka rajaa näkymiä. Joissakin kohdissa tämä 

muodostaa mielenkiintoisia urbaaneja tiloja, joissa meri on kuitenkin läsnä, ja 

joissakin kohdissa rakentaminen puolestaan sulkee näkymiä negatiivisella tavalla. 

Sininen väri meren puolella kuvaa kohtia, joista meri näkyy reitille. Merinäkymät 

ovat eri laajuisia, joissakin kohdissa meri on kaukainen elementti ja osassa taas, 

reitin kulkiessa aivan rannan tuntumassa, meri on vahvasti läsnä maisematilassa.

Punaisella merkityissä kohdissa pääsee koskettamaan merta helpon 

kulkuyhteyden kautta.
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vALokUvIA rEItIN vArrELtA
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kULttUUrIHIstorIA

1. TAPIOLA

Tapiola on Suomen laajin ja merkittävin esimerkki toisen maailmansodan jälkeisestä 

lähiöiden ja asuintalojen suunnitteluun suuntautuneesta ideologiasta. Tapiola 

käsittää yhteisen keskustan ja ympäröivät viheralueiden rajaamat asuinalueet. 

Asemakaavallisesti keskeistä on maaston ja luonnonympäristön huomioiminen sekä 

avoimet Otsolahden rannoille jatkuvat laajat niityt ja viheralueet.

2. OTANIEMEN KAMPUSALUE

Otaniemen kampusalue on Suomen vanhimmalle tekniikan ja arkkitehtuurin yliopistolle 

rakennettu laaja yhtenäinen korkeakoulu-, tutkimus- ja asuinalue. Teknillisen 

korkeakoulun ja Valtion Teknillisen Tutkimuslaitoksen sekä näiden yhteyteen sijoittuvan 

asuinalueen asemakaavaa pidetään yhtenä arkkitehti Alvar Aallon parhaista. Kaavalla 

leimallista on maaston muotojen hyväksikäyttö, laajat ja avoimet viheralueet sekä 

punatiilisten laitosrakennusten väljä ja monipuolinen sijoittelu.

3. WESTEND JA MIESSAARI - ENSIMMÄISEN MAAILMANSODAN LINNOITTEET 

PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Helsinkiä ympäröi I maailmansodan aikana rakennettu maa- ja meriasemista 

muodostuva linnoitusketju. Puolustusketjun hyvin säilyneet, tyypilliset ja harvinaiset 

osat ja kokonaisuudet edustavat eri linnoitusvaiheita, rakennustapoja, historiallista 

kerroksellisuutta, maisemallisia arvoja ja linnoitusjärjestelmän alueellista laajuutta. 

Maalinnoitusketju kehystää Helsinkiä kahtena puolikaarena nykyisten Espoon, Helsingin 

ja Vantaan alueilla. Maarintaman puolustusvarustukset ovat yleensä asutuksen keskellä. 

Westendissä maalinnoituksen uloimman vyöhykkeen läntisimmän pisteen harvinaiset ja 

tyypilliset linnoituksen osat ovat kalliojyrkänteellä. Miessaaressa oleva puolustusketjun 

osa on puolestaan osa merilinnoitusten sisävyöhykkeen puolustusasemia ja linnakkeita.

RKY-alueet ovat merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä, jotka Museovirasto 

on inventoinut. Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 

inventoinnin on myös koonnut Museovirasto. Molempien inventointien kohteet on 

valittu siten, että ne antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen 

kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä.

4. SOUKANNIEMI, TALLHOLMA, PENTALA JA SUVISAARISTO - 

HELSINGIN HÖYRYLAIVAREITTIEN KESÄHUVILA-ASUTUS

Soukanniemen kärki ja Suvisaaristo muodostavat yhdessä merellisen 

kulttuurimaiseman, jonka ilmettä leimaa vahva vanha huvilarakentaminen. Se 

on rakentunut Helsingin lähisaariston höyrylaivareittien läheisyyteen ja ilmentää 

pääkaupungissa 1800-luvulla alkanutta kesäasumiskulttuuria. Monet näiden edustavien 

kesähuviloiden rakennuttajat ja asukkaat olivat osa aikansa elinkeino- ja kulttuurielämän 

eliittiä, ja näin ollen myös rakennusten ja puistojen sekä puutarhojen suunnittelijat 

aikansa parhaimmistoa. 

Soukanniemellä sijaitsee 1880-vuoden uusrenesanssihuvila Fridhem ja S.Frosteruksen 

huvila vuodelta 1913. Rantakallioon on myös hakattu 1880-luvun lopulla muistokirjoitus, 

joka kertoo keisarin vierailusta. 

Tallholman saarella puolestaan sijaitsee viisi vanhaa huvilaa, joista vanhin on Villa 

Tallholm. Vuonna 1865 rakennetun suurellisen huvilan ympäristössä on muotoiltu 

puutarha jalopuineen. Pentalan saareen sijoittuu jäänteitä alueen vanhasta, 

perinteisestä kalastaja-asutuksesta. Pentalan saaren pohjoispäästä löytyy hyvin säilynyt 

1800-luvun alun kalastajamökki ranta-aittoineen. Soukanniemen kärkeen sijoittuu 

kaksi vanhaa huvilaa, joista vanhempi on suunnilleen 1880-luvulta ja toinen vuodelta 

1913. Alueella sijaitsee vuodelta 1866 oleva Villa Talholmen, jota pidetään Espoon 

vanhimpana huvilana.

Alue on rajattu pois suunnittelualueesta, mutta sen kulttuurihistorialliset arvot 

korostuvat maisemassa reitiltä nähtynä. Ne tulee myös huomioida jatkosuunnittelussa, 

jos reitti joskus mahdollistesti ulottuu Suvisaariston rannoille.

5. TARVASPÄÄN ATELJEEHUVILA, Laajalahti

Tarvaspää on taiteilija Akseli Gallen-Kallelan 1900-luvun alussa itselleen suunnittelema 

ja rakennuttama ateljeehuvila. Pihapiiriin sijoittuu myös vanhempi puinen 

huvilarakennus, Villa Linudd, jonka vanhimmat osat ovat 1850-luvulta ja uudemmat 

osat on rakennettu 1870- ja 1910-luvuilla. Huviloita ympäröi vapaamuotoinen puisto 

ja rannalla sijaitsee Gallen-Kallelan suunnittelema hirsisauna, joka on osittain kaivettu 

rantapenkereeseen. Tarvaspäässä toimii Gallen-Kallelan museo, jossa järjestetään 

vaihtuvia taidenäyttelyitä. Kohde sijoittuu aivan Rantaraitin itäiseen päähän ja tulisi 

huomioida osana reittiä.

6. VILLA RULLUDD, Kaitaa

Villa Rulludd koostuu talviasuttavasta Vintervillasta sekä kesähuvilasta Sommarvillasta 

eli Päijännestugasta. Vintervilla on rakennettu 1872, ja Sommarvilla 1890-luvun alussa. 

1900-luvun alussa Sommarvillan päätyyn rakennettiin jugendtyylinen asuintorni ja 

vuonna 1908 Vintervillan korotettiin kaksikerroksiseksi ja mansardikattoiseksi. Samalla 

huvilat liitettiin yhteen rakennusosalla, joka on nimettu Stora Verandaniksi. Villa Rulludd 

sekä sen vieressä sijaitseva Eliel Saarisen suunnittelema ja vuonna 1903 valmistunut 

Villa Marjaranta muodostavat yhdessä arvokkaan huvilamaiseman. Villa Rulludd ja sen 

piha sijoittuvat Rantaraitin varrelle, josta ne tulisi poimia osaksi reittiä.
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7. VILLA MINIATO, Soukka

Vuosfina 1903-04 finsfinöörfi Knut Selfin rakennuttfi fitselleen ElfielSaarfisen suunnfitteleman 

merenrantahuvfilan Vfilla Mfinfiaton Soukanrantaan. Vfilla Mfinfiatoa pfidetään 

kokonafistafideteoksena, joka fikään kufin kasvaa sfitä ympäröfivästä luonnonmafisemasta.

8. VILLA KOLI, Matfinkylä

Vfilla Kolfi tofiselta nfimeltään Vfilla Kolfikarfi, on kaksfikerroksfinen Koukkunfiemeen vuonna 

1915 valmfistunut hfirsfihuvfila. Sen on suunnfitellut arkkfitehtfi Wfivfi Lönn. Huvfila on säfilynyt 

pfitkältfi alkuperäfisessä asussaan ja puutarhansa kanssa se on esfimerkkfi varhafisesta 

huvfilarakentamfisesta Helsfingfin seudulla.

9. KARHUSAAREN HUVILA, Karhusaarfi

Kauppaneuvos N.Sfinebrychoff rakennuttfi 1890-luvulla suuren pufisen uusrenessanssfi-

huvfilan Espoon Karhusaareen. Huvfilan suunnfittelfi K.A.Wrede. Huvfilakokonafisuus pfitää 

sfisällään päärakennuksen sekä yhtenäfisfiksfi rakennetut karjarakennuksen, mefijerfin, 

palvelfijofiden asufintalon sekä huvfimajan. Huvfilan pufistoalueelle sfijofittuu Krfimfin sodan 

afikafisfia lfinnofituslafittefita.

lähde: Museovfirasto 2016
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Espoon julkista joukkoliikennettä hoitaa Helsingin seudun liikenne (HSL), ja Espoon joukkoliikennepalveluita kehitetään 

osana pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä. Läntisen ja eteläisen Espoon julkinen liikenne on suuressa muutoksessa 

todennäköisesti vuoteen 2020 asti, koska metrolinjaa tullaan jatkamaan Helsingin Ruoholahdesta Espoon 

Kivenlahteen ja tällä on vaikutusta suunnittelualueeseen ja sen saavutettavuuteen. Metrolinjan Espoon puolelle 

sijoittuvat kuusi itäisintä pysäkkiä tulevat näillä näkymin käyttöön vuoden 2016 tai 2017 aikana, jolloin metrolinja tulee 

yltämään Espoon Matinkylään asti. Tällä metrolinjalla eli niin kutsutulla Länsimetrolla, on valmistuttuaan 11 uutta 

pysäkkiä Espoon puolella. Näistä yhdeksän sijoittuu alueille, jotka ovat aivan suunnittelualueen tuntumassa. 1

Uusi metrolinja tulee muuttamaan Rantaraitille pääsyä julkisilla kulkuvälineillä ja muuttamaan kaupunkirakennetta 

tiiviimmäksi sekä lisäämään alueen asukasmäärää.  Länsimetron suunnitelmalle välillä Ruoholahti-Matinkylä tehdyn 

ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan Länsiväylän kehittämisvyöhyke rakentuu tulevaisuudessa kaupunkimaisen 

tiiviiksi. Alueen asukasmäärässä varaudutaan 70 000 asukkaan kasvuun vuoteen 2030 mennessä. Yleiskaavojen 

mukaan merkittävä osa asunto- ja työpaikkarakentamisesta tulee sijoittaa tiivistäen ja täydentäen olemassa olevaa 

yhdyskuntarakennetta. Tämä puolestaan vaikuttaa lähivirkistysalueiden tarpeellisuuteen ja näiden laadun tason 

takaamiseen, mihin suunnittelualue kokonaisuudessaan lukeutuu.2

Julkisen liikenteen solmukohdiksi eteläisessä Espoossa ovat muodostuneet alueen kaupunkikeskukset. Rantaraitin 

varrella ennen Länsimetron valmistumista on 54 bussipysäkkiä, joista osa toimii metron valmistuttua osana 

liityntäliikennettä metroasemille. Soukanniemi on huonoiten saavutettavissa olemassa olevilla yhteyksillä ja sen 

etäisyys myös keskeiseen autotiehen, Länsiväylään, on pisin. Reitin keskeiset saapumiskohdat sijoittuvat pääasiallisesti 

kaupunkikeskusten tai kehittyvien asuinalueiden yhteyteen.

Ajallisesti koko Länsiväylän eteläpuolelta Rantaraitille on mahdollista pyöräillä olemassa olevia kevyenliikenteen 

väyliä pitkin alle 10 minuutissa. Tämä matka-aika on mitattu lähimpään kohtaan Rantaraitilla laskennallisella 

ajonopeudella 18 km/h. Koko Länsiväylän eteläpuoliselta alueelta on alle viiden kilometrin matka olemassa olevia 

kevyenliikenteenväyliä pitkin lähimpään kohtaan Rantaraitilla.

Sekä Julkisen liikenteen että kevyenliikenteen näkökulmista katsottuna Rantaraitin saavutettavuus on helppo ja se 

toimii monelle asukkaalle lähimpänä virkistysalueena.

sAAvUtEttAvUUs

rANtArAItIN sAAvUtEttAvUUs pyöräLLä

rANtArAItIN sAAvUtEttAvUUs JULkIsELLA LIIkENtEELLä

pALvELUt
Olemassa olevat palvelut ovat sijoittuneet lähelle toisiaan muodostaen olemassa olevia kiintopisteitä Rantaraitin 

varrelle. Nämä kiintopisteet sijoittuvat pitkälti kaupunkikeskusten tai kehittyvien pienempien keskittymien 

läheisyyteen. Palveluiden muodostamat keskittymät muodostavat myös saapumispaikkoja reitille tai itsenäisiä kohtia, 

joihin tullaan muuten kuin Rantaraittia pitkin käyttämään vain kyseistä palvelua. Tämä tulisi huomioida ja houkutella 

ja ohjata ihmisiä käyttämään ennemmin Rantaraittia kuin autoa. Olemassa olevia palveluita on lukumäärällisesti 

vähän ja niiden käyttö sijoittuu pääasiassa kesäaikaan ja ne toimivat pääasiassa laajemman toiminnan kuten satamien 

yhteydessä.  Keskeisimpiä olemassa olevia palveluita reitin varrella ovat uimarannat, satamat, saaristovenepysäkit, 

kahvilat ja ravintolat.  Ympärivuotista toimintaa reitin varrelle ei sijoitu ja kahvilat sekä ravintolat on pääasiallisesti 

auki vain kesäisin eikä kaikilla niillä ole selkeitä aukioloaikoja. Uimapaikat ja rannat sijoittuvat pitkälti keskeisten 

kaupunkikeskusten lähialueelle ja niiden saavutettavuus on olemassa olevassa tilanteessa hyvä. Uimarantojen koko, 

kunto ja käyttöaktiivisuus vaihtelevat. Uimarantojen pukukopit ja mahdolliset WC-tilat eivät ole auki ympäri vuoden. 

Olemassa olevia satamia on reitin varrella tasaisin välimatkoin, mutta satama-alueilla on kuitenkin myös veneiden 

säilytystä mikä vähentää niiden houkuttelevuutta. Kesäaikaan veneiden säilytysalueet ovat tyhjiä kenttiä, joka vähentää 

satama-alueiden viihtyisyyttä ja käyttömahdollisuuksia.  Veneiden säilytysalueet mahdollistaisivat kesäisin satama-

alueiden tilapäiskäytön niiden helpon saavutettavuuden ja laajan tyhjän tilan vuoksi.  Satama-alueiden luonne on 

sekä kesäisin että talvisin teollisuusmaista. Olemassa olevia lintutorneja on tällä hetkellä kolme ja ne sijoittuvat alueen 

länsi- ja itäosissa sijaitsevien luonnonsuojelualueiden tuntumaan. 1
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Palvelut: 1: Pääkaupunkfiseudun palvelukartta 2016

Saavutettavuus 1: Espoon kaupunkfi 2014

2: Metro-/rafideyhteys välfillä Ruoholahtfi – Matfinkylä- YVA 2005. s.141

Saavutettavuuskartat: Kekkfi, J. 2014

PALVELUJEN NYKYTILA JA TULEVIEN METROASEMIEN SIJOITTUMINEN

P
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KESKEISIMMÄT ONGELMAT:

- Reittiä on vaikeaa, paikoittain mahdoton, löytää maastossa. Opasteet 

ja kyltit ovat sijoiteltu liian pitkien välimatkojen päähän ja niiden välillä 

on helppoa eksyä reitiltä. Opasteet ja kyltit ovat hyvin ”tavanomaisia”, 

niitä on vaikeaa huomata ympäristöstä.

- Polkupyörällä liikuttaessa reitissä saattaa aivan yllättäen olla kohta, 

jossa ei pääse kulkemaan, esimerkiksi portaat tai liian jyrkkä ja 

vaikeakulkuinen maasto. Tällaiset esteelliset kohdat tulisi merkitä kyltein 

hyvissä ajoin maastoon ja suunnitella niille vaihtoehtoinen  opastettu 

reitti, jollei koko reitin linjausta ole mahdollista muuttaa.

- Reitti kulkee useassa kohdassa aivan asutuksen tuntumassa, tai 

osittain jopa pelkästään asutuksen seassa siten, ettei meren rantaa näy 

reitille.

- Rakennettujen ja muuten hyvin hoidettujen puistomaisten ranta-

alueiden rantapenger on paikoittain heinittynyttä ja hoitamattoman 

näköistä. Tämä tekee reitin ilmeestä epäsiistin. 

-Reitin ilme on useammassa kohdassa jokseenkin ”unohtuneen” 

oloinen. Reitin varrella on useita käytöstä poistettuja, huonokuntoisia 

laitureita, joiden ympäristö on epäsiistiä ja ranta-alue hoitamaton.

- Reitillä on myös usea pitkä osuus, jonka varrella ei ole lainkaan 

miellyttävää levähdyspaikkaa. Nämä osat reittiä ovat pitkälti samoja, 

jotka kulkevat asuinalueen halki, ajoradalla tai aivan sen tuntumassa.

- Reitin varrella ei ole tarjolla paljoa toimintoja tai palveluja. Kahviloita 

ja ravintoloita on todella vähän ja suurin osa niistä on avoinna vain 

kesäaikaan. Muita palveluita tai aktiviteettejä ei juurikaan reitin varrelle 

sijoitu, lukuun ottamatta uimarantoja ja satamia. Nykyisten toimintojen 

ympärille on rakennettu laaja pysäköintialue. Tästä voisi päätellä, 

että useat käyttäjät saapuvat niille todennäköisemmin autolla kuin 

Rantaraittia pitkin kävellen tai pyörällä. Palvelut ovat sijoittuneet siten, 

että niiden keskinäiset välimatkat ovat hyvin vertailukelvottomia.  Osa 

palveluista on aivan toistensa tuntumassa ja reitillä on yli 10 kilometrin 

matkoja ilman toiminnallista tai palvelua tarjoavaa pysähdyspaikkaa.

- Reitti kulkee paikoittain ajoradalla tai sen tuntumassa, tämä luo 

turvattomuuden tuntua niin jalankulkijalle kuin pyöräilijällekin.

- Reitillä on Länsiväylän alittava tunneli, joka on hyvin matala, pitkä 

ja pimeä, joka luo epämiellyttävän tunteen kulkiessa sekä jalan että 

polkupyörällä.

•Reitillä on paljon hyödyntämätöntä 

potentiaalia sen monipuolisuuden vuoksi, 

myös sen ollessa vahvasti linkittynyt olemassa 

olevaan asuinrakentamiseen sekä julkiseen 

liikenteeseen. Osana arkiliikuntaa ja esimerkiksi 

työmatkoja sen potentiaali on suuri. Olemassa 

olevia rakenteita, maisematilojen vaihtelua ja 

reitin luonnetta tulisi hyödyntää. Olemassa 

olevassa tilanteessa reitti jakaantuu selkeästi 

hoidettuihin ja hoitamattomiin osuuksiin.

 

•Reitti tulisi merkitä huomattavasti 

paremmin maastoon, reitille tulisi olla 

myös opastus julkisen liikenteen pysäkeiltä, 

tulevilta metroasemilta sekä asuinalueita ja 

palvelukeskuksilta.

•Reitin tulisi tavoitteellisesti olla koko matkalta 

esteetön. Jos tämä on mahdotonta, tulisi reitille 

kehittää esteetön vaihtoehto kohdissa, joissa 

varsinaisen reitin muuttaminen esteettömäksi 

on mahdotonta. Esteellinen ja esteetön osa 

reittiä tulisi olla helppoa huomata ajoissa reitillä 

liikuttaessa esimerkiksi opasteiden avulla.

•Reitissä on turvattoman tuntuisia osuuksia, 

jotka kulkevat joko ajoradalla tai aivan sen 

tuntumassa. Näistä osuuksista tulisi päästä 

eroon.

•Penkkejä sekä selkeitä levähdys- ja 

taukopaikkoja tulisi sijoittaa reitille riittävän 

usein. Reitin tulisi olla pääsäntöisesti valaistu, 

sillä valaisemattomat osat reittiä eivät 

houkuttele pimeään aikaan.

•Reitin varrella tulisi olla kiinnostavia toimintoja 

ja erilaisia palveluja, jotka houkuttelisivat 

käyttäjiä reitille ja sekä kulkemaan sitä pitkin.

yHtEENvEto MAAstokäyNNEIstä

KESKEISIMMÄT VAHVUUDET:

•Reitti kulkee monipuolisten maisematilojen halki. Reitin 

varrella on metsäisiä ja peltoisia alueita, kosteikkoja, 

urbaania merenrantaa sekä uimarantoja.

•Useassa kohtaa reittiä ympäristö on hyvin potentiaalista 

viihtyisyydeltään.

•Reitille on lukuisia olemassa olevia luontevia liittymiskohtia 

sekä kevyenliikenteenväyliltä että julkisen liikenteen 

pysäkeiltä.

•Reitin varrelle sijoittuu usea hoidettu puistomainen 

kokonaisuus

•Reitti sijoittuu paikoittain aivan asutuksen tuntumaan, 

jolloin mahdollisuus sen käyttöön osana arkiliikuntaa on 

luontevaa

SATAMA-ALUEET

Reitti kulkee useassa kohdassa satama-alueen halki tai 

aivan satama-alueen reunaa. Tämä luo turvattomuuden 

tuntua liikenteessä kevyen liikenteen joutuessa liikkumaan 

autojen keskellä ja massiiviset rakennelmat estävät 

näkyvyyden. Osa reitin varrella olevista satama-alueista 

on myös epäsiistejä ja järjestelmättömiä. Satama-alueilla 

on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Niiden alueelle 

sijoittuu useammassa kohdassa veneiden talvisäilytysalue, 

joka on kesäisin hyvin vähällä käytöllä. Satamiin on 

hyvät kulkuyhteydet myös raskaammalla kalustolla, 

joka mahdollistaisi laajemmankin väliaikaistoimintojen 

toteuttamisen esimerkiksi juuri veneiden talvisäilytysalueilla 

kesäaikaan.  Satamat voi kääntää voimavaraksi 

suunnittelemalla ja toteuttamalla ne johdonmukaisesti. 

Uuden ja nykyistä puistomaisemman ilmeen suunnittelulla 

voisi mahdollistaa satamien ja uusien toimintojen 

yhteensovittamisen toimivasti. Satamien johdonmukainen 

suunnittelu ja toteutus lisäisivät niiden turvallisuutta 

ja viihtyisyyttä sekä tekisivät niistä selkeämmin osan 

Rantaraittia.
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oLEMAssA oLEvAN rANtArAItIN tyypIttELy
JA HUoMIoItA MAAstokäyNNEILtä
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ULkoILUrEItIN sUUNNIttELUN LäHtökoHtIA

Jalankulun ja pyöräilyn kehittäminen edistää toimivan, viihtyisän ja terveellisen 

taajama-alueen syntymistä, ja kehittymistä. Jalankulun ja pyöräilyn lisäämisellä 

on todettu olevan merkittäviä kansanterveydellisiä hyötyjä sekä hyötyä 

yhteiskunnallisesti talouteen. 

Ulkoilureittien hyvät olosuhteet mahdollistavat asukkaille kokemuksen 

siitä, että pyöräily ja jalankulku ovat sujuvia, mukavia, turvallisia ja nopeita 

matkantekotapoja. Ulkoilureittien hyvät olosuhteet myös tekevät pyöräilystä ja 

kävelystä houkuttelevampia tapoja siirtyä paikosta toiseen.   

Kun eri käyttäjien tarpeet otetaan huomioon ulkoilureitin suunnittelussa, 

tulee siitä kaikille viihtyisä. Ulkoilureittien käyttäjiä on hyvin monenlaisia; on 

työmatkalaisia, koululaisia, arkiliikuntaa tai virkistystä harrastavia ihmisiä ja 

esimerkiksi koiran ulkoiluttajia. 1

Reitin tyyppi
Ulkoilureitin yhtenäisyys sekä jalankulkijalle että pyöräilijälle on keskeinen osa sen 

käyttömukavuutta. Reitin yhtenäisyyteen vaikuttavat mahdolliset esteet, pinnat sekä sen 

hahmottaminen maastossa. Yhtenäisyyttä lisää myös sen integrointi olemassa oleviin kevyen-, 

julkisen- ja autoliikenteen solmukohtiin. Ulkoilureitti osana esimerkiksi työmatkaa vaatii hyvät 

julkiset kulkuyhteydet ulkoilureitille. 1

Ulkoilureitti tulisi selkeästi erottaa ajoradasta. Ulkoilureitin käyttäjillä on erilainen tilantarve. 

Jalankulkijan keskimääräinen tilan tarve on 70 cm leveyssuunnassa, kun taas polkupyöräilijän 

tilantarve on 80 cm leveyssuunnassa. Kolme metriä leveällä kevyenliikenteen väylällä on 

mahdollista liikkua turvallisesti ja viihtyisästi. Kolme ja puoli metriä leveällä ulkoilutiellä on tilaa 

kahdelle rinnakkain olevalle pyöräilijälle, sekä jalankulkijalle. Pyöräilyn ja jalankulun erittely 

reitillä lisää turvallisuuden tuntua, sujuvuutta ja viihtyisyyttä molemmilla käyttäjäryhmillä. 

Fyysinen turvallisuus ja selkeät ajoradan ylitykset ovat osa toimivaa hyvää ulkoilureittiä. 2

Toiminnot
Reitin varrelle tulisi sijoittaa riittävän usein levähdys- ja taukopaikkoja. Levähdyspaikoilla 

tarkoitetaan paikkoja, jotka on suunniteltu lyhytaikaista pysähtymistä varten, kun taas 

taukopaikoilla tarkoitetaan paikkoja, joilla on mahdollisuus pysähtyä pidemmäksi ajaksi, 

esimerkiksi piknikille.  Lähireiteille ja lyhyille retkeilyreitille levähdyspaikkoja olisi suotavaa 

sijoittaa 500 metrin -1kilometrin välein. Puistoalueille, jotka soveltuvat kaikille käyttäjille, 

levähdyspaikkoja tulisi sijoittaa 25 metrin-100 metrin välein. Ulkoilureiteillä vastaava välimatka 

olisi 100-250 metrin välein. Yli 3 kilometrin mittaisella ulkoilureitillä levähdyspaikkoja tulisi olla 

joka kilometrillä. Asuinalueen välittömässä yhteydessä olevalla ulkoilureitillä levähdyspaikkoja 

tulisi olla 500 metrin-1 kilometrin välein. Nämä levähdys- ja pysähdyspaikat olisi aiheellista 

sijoittaa siten, etteivät ne haittaa ulkoilureitillä liikkumista. Levähdyspaikkojen luonteen pitäisi 

myös vaihdella eri käyttäjiä ajatellen. Levähdyspaikoille tulisi sijoittaa penkki, jäteastia ja 

sinne olisi hyvä olla opastus. Taukopaikoilla olisi puolestaan hyvä olla kattavampi varustus, 

kuten esimerkiksi katos, tulisija, sen turvalliseen käyttöön vaadittavat varusteet, WC ja 

vedenottopaikka.3

Reitin mielenkiintoa lisää myös sen varrelle sijoittuneet vaihtelevat toiminnot, kuten uimapaikat 

sekä erilaiset palvelut. 

Ympäristö
Reittiä ympäröivä ympäristö luo reitille luonteen. Maisematilojen muuttuminen reitin 

edessä, näkymien avautuminen ja erityiset visuaaliset kohteet, luovat reitille mielenkiintoa. 

Reitin ympäristöön tulisi pyrkiä luomaan mahdollisimman hyvät edellytykset ympäristöstä 

nauttimiseksi.

Reitin merkitseminen maastoon, opasteet ja valaistus ohjaavat kulkijaa ympäristössä. 

Siisteys luo viihtyisyyttä reitin käyttäjille ja riittävä määrä roska-astioita, sekä näiden riittävän 

tiheä tyhjennysväli edesauttaa siisteyttä. Ympäristön yleinen hoito ja materiaalien sekä 

pintojen laadukkuus lisäävät yleistä siisteyttä.  Reitin valintaan vaikuttaa reitin linjaus ja sen 

hahmottaminen maastossa. 

Mahdolliset karttasovellukset internetissä, tai matkapuhelimessa lisäävät helppoa 

tiedonsaantia myös reitillä kulkiessa.4 Reitin valintaan vaikuttaa reitin linjaus, sekä sen 

hahmottaminen maastossa. 

Mahdolliset karttasovellukset internetissä, tai matkapuhelimessa lisäävät helppoa 

tiedonsaantia myös reitillä kulkiessa.

1: Liikennevirasto 2004
2: E.Karjalainen, I.Verhe 1995, s.12
3: Edellä mainittu 2; s.13
4: Edellä mainittu 2; s.15
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tAvoIttEEt sUUNNIttELUkoHtEEssA

Oheisessa kaaviokuvassa on koottu tämän reittisuunnitelman tavoitteita, 

jotka on sovellettu ulkoilureittien suunnittelun lähtökohtien pääkohdista. 

Kuvassa on huomioitu analyyseissa esiin nousseita kehitystarpeita sekä 

mahdollisuuksia.
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• Yhtenäinen

• Pyöräreitti koko matkalle tai vaihtoehtoinen merkitty esteetön osuus 

sekä merkintä ajoissa tilanteissa, joissa pyörätie loppuu

         (esim. Luonnonsuojelualueiden luontopolut)

• Hyvät yhteydet julkiseen liikenteeseen

• Pinnat : asfaltti, kivituhka, sora, puurakenteet, laatoitus

• Kulkuväylän mitoitus riittävän leveäksi

• Turvalliset ja selkeät ajoradan ylitykset

• Opasteet ja viitoitus, myös reitin ulkopuolelta reitille

• Reitin merkitseminen selkeästi

• Selkeä viitoitus pitkin reittiä

• Valaistus

• Maisematilojen vaihtelu

• Merellisyyden korostaminen

• Siisteys

• Kartat, sovellukset

• Levähdyspaikat 

• Taukopaikat 

• Uusia palveluita reitin yhteyteen  

• Reitin yhdistäminen olemassa oleviin 

palveluihin

• Toimintojen monipuolisuus

• Yhdenvertaisuus

MAHDOLLISIA UUSIA TOIMINTOJA:

YMPÄRISTÖ:

REITIN TYYPPI:

TOIMINNOT:

-saariston yhdistäminen

-tapahtumapaikat

-kahvilat

-asukaslähtöinen toiminta

-Rantaraitti-pyörät

- taide

-saunat

-koirarannat

-ravintolalaiva

-retkiluistelu

-vesikulkuvälineet

-urheilualueet
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MItEN MUUALLA?

Turun Aurajokivarren ulkoilureitti
Turussa sijaitsevaa Aurajokea kiertää ulkoilureitti, joka muodostaa käyttäjälle 

erimittaisia lenkkimahdollisuuksia. Erimittaiset reittivaihtoehdot tarjoavat myös erilaisia 

maisemia; perinnemaisemaa, kaupunkimaisemaa sekä satamamiljöötä. Jokivarren 

reitiltä on helppoa poiketa alueen kulttuurikohteisiin, kuten kirkkoihin ja Turun linnaan. 

Reitin varrelle sijoittuu ympäristötaideteoksia. Reitti pitää sisällään niin kevyelle 

liikenteelle suunnattuja osuuksia kuin luontopolkujakin. Reittiä on paranneltu viime 

vuosina ja parantelua jatketaan edelleen. 2

Turun Aurajokivarren ulkoilureitti muistuttaa Espoon Rantaraittia enemmän kuin 

Atlanta Beltline niin sijainniltaan kuin maisematiloiltaan. Olemassa olevassa tilanteessa 

Espoon kulttuurikohteet esimerkiksi Villa Rulludd ja Tarvaspään ateljeehuvila eivät ole 

helposti saavutettavissa Rantaraittia kulkiessa. Niitä ei myöskään mainosteta selkeänä 

osana Rantaraittia. Tulevaisuuden Rantaraitti pyrkii ottamaan myös kulttuurikohteet 

osaksi reittiä.
1: Atlanta Beltline 2016
2: Turun kaupunki 2016
3: Jyväskylän kaupunki 2016

Nämä kohteet ovat keskenään erilaisia ulkoilun ja oleilun paikkoja. Aurajoen ja 

Jyväsjärven virkistysreitit ovat osa asukkaiden arki- ja hyötyliikuntaa. Molemmat 

reitit kulkevat tiivisti osana asuinrakentamista, niille on helppoa saapua ja 

sekä niitä voidaan käyttää paikasta toiseen siirtymiseen. Ne myös nostavat 

esille omien alueidensa maisemallisia arvoja. Atlanta Beltline puolestaan tuo 

toiminnallisuuden, tapahtumat ja taiteen selkeäksi osaksi reittiverkostoaan. 

Tämä suurkaupungin reitti joutuu vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin eri 

käyttäjille. Espoon tulevaisuuden Rantaraitti on yhdistelmä tätä kaikkea; 

kasvavan kaupungin, lisääntyvän rakentamisen ja samalla kuitenkin meren sekä 

luonnonalueiden kudelma, jonka tulisi vastata käyttäjien toiveisiin niin palveluissa 

kuin liikkumisessakin.
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Atlanta Beltline
Yhdysvalloissa Georgian osavaltion pääkaupungissa Atlantassa sijaitsee 

entiselle rautatieyhteydelle rakennettu monikäyttöinen reitti Beltline. 

Sen tavoitteena on muuntaa kaupungin rakennetta yhtenäisemmäksi 

muodostamalla reittejä ja viheralueita. Se ei ole pelkästään vaan 

reittikokonaisuus, vaan kohde itsessään. Beltline on osittain valmis, mutta 

se kattaa mittavia suunnitelmia, joita ei ole vielä toteutettu. Beltlinen pituus 

on 35 kilometriä, joka pitää sisällään vanhaa rautatiereittiä sekä vaihtelevia 

reittejä lähiympäristössä. Beltlinen keskeinen reitti kiertää kaupungin 

keskusta-aluetta. Pitkän ajan suunnitelmana on sisällyttää reittiin myös 

raitiovaunuliikennettä yhdistettynä kevyenliikenteen reitteihin, ja näin palvella 

lähiasukkaiden liikkumisen tarpeita. Beltlinen suunnitelma pitää sisällään 

tavoitteen luoda sarjan puistoja ympäri kaupunkia ja tätä osaa kutsutaan 

nimellä ”Beltline Jewels”. Tavoitteena on luoda ja kehittää uusia viheralueita, 

jopa 530 hehtaarin edestä. Atlanta Beltline on yhtenäinen kokonaisuus 

viheralueita, puistoja sekä reittejä, joihin sijoittuu erilaisia toimintoja, taidetta 

ja tapahtumia.1

Atlanta Beltline on mielenkiintoinen kokonaisuus useita niin liikkumisen kuin 

toiminnankin muotoja. Sitä ei ole rakennettu kerralla uudelle alueella vaan se 

on kehittynyt olemassa olevista tekijöistä olemassa olevan rakennuskannan 

ja viheralueiden lomaan. Se palvelee lähialueen asukkaita osana työmatka- 

ja virkistysreittejä. Vaikka Atlanta Beltline on mittakaavallisesti täysin 

eri luokkaa kuin Espoon Rantaraitti, siitä on mahdollista löytää myös 

yhteneväisyyksiä. Kasvavan kaupungin ihmisten tarpeet, kestävän kehityksen 

mukainen työmatkaliikkuminen ja virkistyspalvelut osana arkiympäristöä 

ovat sekä Rantaraitin, että Atlanta Beltlinen tavoitteita. Atlanta Beltline 

pitää sisällään paljon erilaisia toimintoja, taidetta ja tapahtumia, jotka 

on helppoa löytää reitin omilta, tiheästi päivitettävältä internet-sivulta ja 

matkapuhelinsovelluksella. Näistä voisi olla myös tulevaisuuden Rantaraitille 

ja sen käyttäjille paljon hyötyä.

Jyväsjärven rantaraitti
Jyväskylässä sijaitsevan Jyväsjärven rantaa kiertää kevyenliikenteen väylä, jota on 

2000-luvulla toteutettu 1-2 kilometrin osuus vuosittain. Jyväsjärven rannan yhteismitta 

on noin 14 kilometriä ja sen rantaraitti on sijaintinsa vuoksi käytännöllinen liikunta-

alue. Reitin varrelle sijoittuvien siltojen ansiosta ulkoilija voi valita itselleen mieluisan 

ulkoilureitin pituuden. Reittien pituudet vaihtelevat 5,9 kilometristä 12,67 kilometriin. 

Koko reitti on tavallista kevyenliikenteen väylää leveämpi ja se on päällystetty tavallista 

hienojakoisemmalla asfaltilla. Reitillä on turvallista liikkua niin kävellen, polkupyörällä 

kuin rullaluistimillakin, sillä autoliittymiä reitillä on vähän. Jyväskylän rantaraitti tarjoaa 

sujuvan yhteyden eri kaupunginosista Jyväskylän keskustaan. Reitin varrelle sijoittuu 

luontoon painottuneita tutustumispaikkoja sekä historiallisesti arvokkaita rakennuksia 

ja pihapiirejä. Reitin puisiin lyhtypylväisiin on sijoitettu valolaatikoita, joiden kuvat, 

tekstit ja symboliikka kertovat kokonaistarinaa ympäristön historiasta, kulttuurista, 

luonnosta ja maisemasta.3

Jyväskylän rantaraitin lyhtypylväisiin sijoitetut valolaatikot auttavat hahmottamaan 

reitin maastossa. Ne houkuttelevat jatkamaan reitillä ja samalla kertovat alueiden 

ominaisista piirteistä. Espoon Rantaraitille tulisi sijoittaa nykyistä huomattavasti 

selkeämmät ja huomattavammat opasteet sekä viitoitus. Näin tulevaisuudessa Espoon 

Rantaraitti toimisi selkeämpänä osana viheralueverkostoa kuin nykyisin.
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HELMINAUHA
Helmfinauha koostuu yksfittäfisfistä helmfistä. 

Yhdessä ne luovat  tasapafinofisen ja kaunfifin kokonafisuuden. 

Helmfinauha on kokonafisuus luonnon muovaamfista helmfistä, jotka fihmfinen on 

järjetänyt helmfinauhaan.

Helmet ovat arvokkafita, mutta kufitenkfin helmfinauhana ne ovat vfielä arvokkaampfia. 

Helmet ovat keskenään samanlafisfia ja samanarvofisfia, mutta kufitenkfin täysfin 

yksfilöllfisfiä.

Helmet tekevät helmfinauhan. Ilman nfifitä helmfinauhaa efi olfisfi.

Helmet hefijastavat valoa.

Helmet hefijastavat ympärfistöään. 

KONSEPTI
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YLEISSUUNNITELMAN IDEA

Ylefissuunnfitelmaluonnokset pohjautuvat kolmeen keskefiseen tekfijään refitfillä. Nämä ovat 

ulkofilurefittfi, sfitä ympäröfivät vfiheralueet ja sen varrelle sfijofittuvat tofimfintofihfin. Nämä kafikkfi luovat 

yhdessä yhtenäfisen kokonafisuuden. Kuten helmfinauha, tulevafisuuden Rantarafittfi koostuu 

yksfittäfisfistä arvokkafista vfirkfistyskohtefista, jotka muodostavat yhdessä helmfinauhamafisen refitfin 

kattaen koko Espoon rannan. Helmet ovat fitsessään houkuttelevfia kohtefita, jotka refitfin myötä 

ohjaavat käyttäjää afina seuraavalle kohteelle. Helmet on sfijofiteltu rfifittävän lähelle tofisfiaan, 

jotta käyttäjän on luontevaa ja houkuttelevaa jatkaa refittfiä pfitkfin. Näfille palvelufita ja tofimfintoja 

tarjoavfille pfistefille määrfitellään palvelutaso, joka on saavutettavfissa jokafisella nfifistä. Helmet 

sätefilevät ympärfistöönsä houkuttelevuutta ja kfifinnostavuutta refittfiä kohtaan. Helmet hefijastavat 

olemassa olevaa ympärfistöään nostamalla esfifin ympärfistönsä kohokohtfia, keskefisfiä mafisemallfisfia 

tekfijöfitä ja filmentäen oman alueensa henkeä. Helmet, laajemmat vfiheralueet ja tofimfinnallfiset 

alueet sfijofittuvat Rantarafitfin varrelle tafi konkreettfisestfi osaksfi sfitä.

Tofimfinnot houkuttelevat käyttäjfiä refitfille, ja seuraamaan sfitä. Tofimfinnot ja vfiheralueet, elfi tässä 

tapauksessa myös pufistot, lfinkfittyvät vahvastfi yhteen. Lefikkfipufistot, tofimfinnallfiset pufisto- ja ranta-

alueet sekä näfiden välfifin jäävät luonnonalueet muodostavat yhdessä jatkumon halkfi koko refitfin. 

Tofimfinnot ja palvelut tarjoavat sfijafinnfistaan rfifippuen erfilafisfia vfirkfistysmahdollfisuuksfia, ja nfifiden 

suunnfittelussa on pyrfitty tasavertafisuuteen käyttäjfien suhteen, elfi esfimerkfiksfi maksullfiset ja 

filmafiset palvelut efivät sulje tofisfiaan pofis vaan tofimfivat rfinnakkafin. 

Vfiheraluefiden koko ja tyyppfi vafihtelee pufistoaluefista afina laajofihfin suojeltufihfin kokonafisuuksfifin. 

Refitfin vfiheraluefiden suunnfittelun tavofitteena luoda refitfille vafihtelevfia ja mfielenkfifintofisfia 

mafisematfiloja, ja samalla korostaa meren lähefisyyttä. Vfiheraluefiden sfijofittelussa halutaan 

huomfiofida sekä kaupunkfimafisemfien että rakentamattomfien mafisemfien luonteet sekä etenkfin 

meren lähefisyys.

Refitfille lfisätään opastefita myös refitfin ulkopuolelta refitfille. Refittfi merkfitään paremmfin maastoon, 

jotta se on helpompfi löytää ja sen seuraamfinen on helppoa.  Opastefita sfijofitetaan metroasemfille 

ja mufille luontevfille yhteyspafikofille, jofista on helppoa sfifirtyä Rantarafitfille. Opastefiden ohella 

Helmfifin elfi refitfin tofimfinnallfisfifin keskuksfifin suunnfitellaan portfit, jotka houkuttelevat kohtfi refittfiä, 

mutta samalla kertovat refitfin olemassa olosta ja jatkuvuudesta.

Refittfi fitsessään on suunnfitelmaa ohjaava yhtenäfinen kokonafisuus. Refitfin suunnfittelussa 

tavofitteena on saada sfifitä tasapafinofinen, yhtenäfinen sekä helpostfi kuljettava kokonafisuus, jota 

pfitkfin käyttäjä haluaa kulkea. Tavofitteellfisestfi koko refittfi kulkee ja filman ajorataosuuksfia vfihreässä 

ja mfielenkfifintofisessa ympärfistössä. Refittfi muutetaan kauttaaltaan myös sellafisfiksfi, että sfifinä 

on mahdollfista kulkea esteettömästfi ja polkupyörällä, tafi näfille tarjotaan luonteva ja merkfitty 

vafihtoehto osana refittfiä.

REITTI
Refittfi fitsessään on suunnfitelmaa ohjaava yhtenäfinen kokonafisuus. 

Refitfin suunnfittelussa tavofitteena on saada sfifitä tasapafinofinen, 

yhtenäfinen sekä helpostfi kuljettava kokonafisuus, jota pfitkfin käyttäjä 

haluaa kulkea. Esteellfiset kohdat pyrfitään pofistamaan tafi nfifille 

pyrfitään luomaan vafihtoehtofinen tofimfiva refittfi. Tavofitteellfisestfi koko 

refittfi kulkee esteettömästfi ja filman ajorataosuuksfia vfihreässä ja 

mfielenkfifintofisessa ympärfistössä.

TOIMINNOT
Tofimfinnot houkuttelevat käyttäjfiä refitfille ja seuraamaan sfitä. Tofimfinnot 

ja vfiheralueet pufistot, lfinkfittyvät vahvastfi yhteen. Lefikkfipufistot, 

tofimfinnallfiset pufisto- ja ranta-alueet muodostavat yhdessä jatkumon 

halkfi koko refitfin. Tofimfinnot myös houkuttelevat käyttäjää seuraamaan 

refittfiä afina kohtfi seuraavaa tofimfintokeskfittymää. 

YMPÄRISTÖ
Vfiheraluefiden koko ja tyyppfi vafihtelee pufistoaluefista afina laajofihfin 

suojeltufihfin kokonafisuuksfifin. Refitfin vfiheraluefiden suunnfittelun tavofitteena 

on luoda refitfille vafihtelevfia ja mfielenkfifintofisfia mafisematfiloja sekä samalla 

korostaa meren lähefisyyttä ja olemassa olevan ympärfistön mafisemallfisfia 

arvoja.  
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Uusfi refittfiyhteys

Refitfin uusfi osa /uudelleen sfijofitettu osa

Esteetön vafihtoehtofinen refittfi

Olemassa oleva refittfi

Yhteys mufihfin vfiheraluefisfifin

Uusfi laajempfi vfiheralue / pufisto

Refitfin ympärfistön uudelleen suunnfittelu

Tofimfintokeskus

Pfienempfi tomfintokeskus / pysähdyspafikka

YLEISSUUNNITELMA - KOLME ELEMENTTIÄ
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yLEIssUUNNItELMA
Yleissuunnitelma pitää sisällään kolme pääteemaa, joita esitellään erillisillä 

kartoilla. Näiden karttojen lisäksi esitellään niitä tukevia kaavioita ja kuvia, jotka 

havainnollistavat yleissuunnitelmaa.

Ensimmäisessä kartassa esitellään reitin sijainti suurpiirteisesti ja sitä 

ympäröivien alueiden luonteet sekä keskeiset liitoskohdat ympäröiviin viher- ja 

virkistysalueisiin.  Toisessa kartassa tyypitellään reittiä ympäröivät alueet ja näiden 

kehityskohdat. Kolmannessa kartassa esitellään tarkemmin uuden reitin linjaus ja 

sen muutoskohdat. Neljännessä kartassa esitetään Helmien toiminnot ja palvelut.

Yleissuunnitelman lisäksi esitellään edellisiä tarkempia osa-aluesuunnitelmia. 

Nämä havainnollistavat kahden erilaisen Helmen ympäristöä, jolla ne 

erottuvat itsenäisinä osina reitillä ja kuitenkin samalla ovat osana reittiä. Osa-

aluesuunnitelmat esittelevät Helmien visuaalisen, toiminnallisen ja maisemallisen 

suunnittelun tasoa ja suuntaa. Reittisuunnitelmasta esitellään erikseen Soukkaan 

sijoittuva tarkempi suunnitelma ja yksi taukopaikka.

Reittiä ympäröivien alueiden luonteenpiirteet ovat visuaalisia, maisemallisia 

ja rakenteellisia seikkoja, jotka vaikuttavat reitin luonteeseen. Osa näistä on 

jo olemassa olevia tekijöitä, joita tulee vahvistaa ja osa uusia ympäristöön 

tuotavia tekijöitä, jotka ovat viihtyisyyden kannalta oleellisia. Reitin ympäristö 

on vaihtelevaa ja erityyppisten ympäristöjen vahvuuksia on nostettu esille 

yleissuunnitelmassa. Suunnitelmassa on pyritty minimoimaan ja välttämään 

määrittelemättömän oloisia ja hoitamattomia erityyppisten alueiden 

yhtymäkohtiin jääviä vyöhykkeitä. Yleissuunnitelman tavoitteena on tehdä reitistä 

sen muuttuvaa ympäristöä ja maisemaa korostava sekä jatkuva ja maastossa 

helposti seurattava. 

Helmet ovat reitin varrelle sijoittuvia toiminnallisia ja visuaalisia kohokohtia, joiden 

yhtenä tavoitteena on houkutella käyttäjää jatkamaan reittiä pitkin. Helmien 

etäisyydet on suunniteltu siten, että ne ovat riittävän lähellä toisiaan jotta käyttäjä 

voi luontevasti siirtyä Helmeltä toiselle, mutta riittävän etäällä toisistaan jotta ne 

ilmentävät erilaisten paikkojen luonnetta, maisematiloja ja näkymiä. Ne toimivat 

samalla sekä välietappeina reitillä kuin keskeisinä saapumispaikkoina reitille. 

Helmet ovat aktiivisen oleilun, toiminnan, palvelujen ja rentoutumisen paikkoja. 

Ne ovat reitin itsenäisiä ja suunniteltuja osuuksia, jotka kuitenkin muodostavat 

kokonaisuuden reitin kanssa. Helmet ja niiden väliset vaihtelevat matkat luovat 

reitille kiinnostavuutta, selkeyttä ja ne auttavat hahmottamaan reitin sitä kulkiessa 

tai sille saapuessa. 

Helminauha ei ole vielä täysi, vaan sitä tulee täydentää uusilla 

helmillä Espoon kaupunkirakenteen kehittyessä. Uusien kohokohtien 

muodostumista, sijoittamista ja suunnittelua tulee tutkia. Potentiaalisia ja 

täydennystä kaipaavia paikkoja ovat ainakin Saunalahti ja Soukanniemen 

eteläkärki. Yleissuunnitelman Helmiä ja niiden palvelutasoa tulee myös 

kehittää kaupungin muuttuessa. Osalla Helmistä palvelutaso on vielä tässä 

suunnitelmassa vaatimatonta. Suunnitelmassa on Helmiä, joiden sijainnit 

ovat mahdollistavat suuremman mittakaavan toiminnan ja reitin tyypin 

muuttumisen. Tällaisia alueita ovat Kalvikin uimaranta, Nuottaniemi ja 

Westendin uimaranta. 

Helminauha-konseptin jatkaminen laajemmalle Espooseen yhdistäisi 

virkistysalueet selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Yksi ratkaisu olisi yhdistää 

Keskuspuisto läntiseen osaan Rantaraittia, josta yhtenevä virkistysalue 

jatkuisi kautta Gräsanojan laaksoon ja siitä Leppävaaraan kautta 

Laajalahteen takaisin Rantaraitille. Näin muodostuisi yksi yhtenäinen 

virkistysalue. Tältä kokonaisuudelta tulisi tutkia reitin varrelle sijoittuvat 

kohokohdat, joiden suunnittelussa voitaisiin käyttää Helminauha-konseptia.



571 km

2 km

P

Helmfi

Luonnonmukafinen alue

Lähfimetsä

Helmen suunnfiteltu 
ympärfistö

Pufistoalue

Asufinalue / tfifivfistfi 
rakennettualue

Lfifittymfinen mufihfin 
vfiheraluefisfifin
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yMpärIstö yLEIssUUNNItELMAssA
Alueiden tyypittelyssä keskitytään Rantaraitin ympäristöön ja 

sen muodostamaan maisematilojen kokonaisuuteen. Reitin 

ympäristö mahdollistaa erilaiset visuaaliset kokemukset reitillä 

ja sen maisematilat vaihtelevat luonnonmaisemasta urbaaneihin 

tiloihin. Reitin varrelle sijoittuu korkeaa ja tiivistä rakentamista, 

toiminnallisia puistoalueita ja metsää, joilla on kaikilla 

omanlaisensa luonne. Keskeistä on, että reitillä on mahdollista 

aistia meren läsnäolo monin tavoin. 

1. Alue on metsäistä luonnonsuojelualuetta, 

jolla on korkeaa ja tiheää puustoa, joka on 

paikoittain jaloa lehtipuustoa. Alueen lintutornista 

aukeaa näkymiä Espoonlahdelle. Luontopolut 

kulkevat metsäisiä käytäviä pitkin, joita reunustaa 

paikoittain hakamaa, joilta aukeaa näkymä 

lahdelle. Ranta rajaa maisematilaa meren yli 

muodostaen alueelle jopa järvimäisiä näkymiä.  

Alueella ei suoriteta ympäristöön kohdistuvia 

muutoksia.
Reitti: Luonnonsuojelualuella olemassa olevat luontopolut, 

varsinainen Rantaraitti 3 metriä leveä kivituhkapintainen 

kävelyreitti

2. Alue koostuu lähimetsistä ja aukeista, joilta 

on näkymä meren lahdelle. Ranta on osittain 

ruovikkoista ja maisematilat rajautuvat pitkälti 

olemassa olevaan puistoon, rantakasvillisuuteen ja 

pientalorakentamiseen.

Alueella ei suoriteta ympäristöön kohdistuvia 

muutoksia lukuun ottamatta reitin sijoittamista.

Reitti: Rantaraitti 3 metriä leveä kivituhkapintainen 

kävelyreitti

3. Uimarannan ympäristöön sijoittuu kallio jolta 

aukeaa näkymiä merelle. Uimaranta itsessään on 

pieni ja sitä rajaa puusto. Uimarannan ympäristö 

on rantametsää, jollaisena se myös säilyy lukuun 

ottamatta pienimuotoista puuston raivausta. 

Uimarannan ympäristön puustoa raivataan 

ja uimarantaa jatketaan kalliolle asti. Näin 

muodostuu laaja yhtenäinen avoin tila rantaa, joka 

mahdollistaa avarat oleskelualueet rannassa.
Reitti: Rantaraitti 3 metriä leveä kivituhkapintainen 

kävelyreitti

4. Osittain alue on hoidettua rantapuistoa ja sitä 

jatketaan vastaavana lähes Kalvikin uimarannalle 

asti. Rantapuistoalueella on luonnontilainen ranta-

alue. Veden äärelle ei pääse, mutta se on selkeästi 

läsnä osana puistomaisemaa. 

Reitti: 4 metriä leveä kivituhkapintainen ulkoilureitti

1.-4. Reitin uudelleen linjauksen ja 

epäjatkuvuuskohtien korjaaminen vaativat vielä 

tutkimista ja jatkosuunnittelua.

5. Alueen ilme muutetaan toiminnalliseksi 

ja viihtyisäksi oleskelun laajaksi alueeksi, joka 

yhdistää puistoa, satama-aluetta ja uimarantaa. 

Satama-alueen veneiden talvisäilytyspaikka 

siistitään ja alueelle haetaan urbaanin sataman 

ilmettä väliaikaistoimintojen avulla. Satama-alueen 

länsipäädyn ranta ruopataan ja sen ympäristö 

muutetaan puistomaiseksi, jotta se saadaan 

paremmin käyttöön. Olemassa olevan ravintolan 

ympäristö siistitään ja näkymiä avataan olemassa 

olevan urheilukentän takaa.

Reitti: 5 metriä leveä kivituhkapintainen ulkoilureitti, 

satama-alueen reunassa 5 metriä leveä kivetty ulkoilureitti

6. Reitin ympäristö on urbaania ja rakennettua. 

Rakennukset ja hoidetut istutukset luovat reitille 

omanlaisensa ilmeen. Reitti rajautuu mereen 

laskevaan kivipengerrykseen. Kivetty reitti, kivinen 

pengerrys ja ympäröivät rakennukset luovat 

osuudelle täysin omanlaisen luonteen joka tulee 

säilyttää. Näkymät avautuvat merelle, joka on 

muutenkin vahvasti läsnä. 

Reitti: Ei muutoksia

7. Reitin ympäristö on lähimetsää ja paikoittain 

avokalliota. Lähimetsä rajaa ympäröivät 

rakennukset pois näkyvistä tehden tilasta 

rauhallisen. Kalliolta avautuu merelle laajoja 

näkymiä, joita saaristo ja Kirkkonummen ranta 

rajaavat. Kallioiden rannan puolelle rakennetaan 

laituri, joka luo aivan meren tuntumaan 

uudenlaisen liikkumisen paikan. Laiturille 

sijoitetaan penkkejä, jotka mahdollistavat 

näkymistä nauttimisen myös läheltä meren pintaa.
Reitti: 4 metriä leveä, kivituhkapintainen ulkoilureitti.  

Kallioiden rannan puolelle rakennetaan ponttonilaituri, 

joka mahdollistaa esteettömän kulkemisen. Laiturin leveys 

5 metriä.

8. Puistomainen toimintojen ja oleilun keskus, 

joka suunnitellaan puistomaiseksi. Alueen ilme 

on aktiivinen ja meri on vahvasti läsnä niin alueen 

toiminnoissa kuin maisematiloissa. Alueelta 

avataan uusia näkymiä merelle ja sen käyttöä 

monipuolistetaan.

Reitti: Pääreitti 4,5 metriä leveäkivituhkapintainen 

ulkoilureitti.
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9. Rakennusten lomaan jäävää lähimetsää. 

Alueen luonne muuttuu nopeasti pientalojen 

ja metsäosuuksien vuorotellessa. Uusi reitti 

linjaus rannassa mahdollistaa merinäkymien 

muodostumisen ja rakennusten katoamisten 

selkeämmin taustalle.

Uusi reitti: 4,5 metriä leveä kivituhka päällysteinen
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10. Ympäristö vaihtelee kallioista erilaisiin 

metsiin ja rantatyyppeihin. Näkymiä merelle 

aukeaa paljon, mutta osa alueesta on 

sulkeutunutta metsää. Alueen Helmi koostuu 

metsään rakennettavasta seikkailupuistosta, 

joka suunnitellaan sopeutumaan maisemaan 

mahdollisimman hyvin. Alueen uudet rakennukset 

ja rakenteet ovat puisia tai väritykseltään 

maisemaan hyvin sopeutuvia. Ympäristö pyritään 

pitämään ja hoitamaan mahdollisimman 

luonnonmukaisen näköisenä. Alue on rannan 

metsäinen Helmi, jossa ei koe olevansa 

rakennetun alueen läheisyydessä.
Reitti: Luonnonsuojelualuella olemassa olevat 

luontopolut, varsinainen Rantaraitti 4,5 metriä leveä  

kivituhkapintainen ulkoilureitti. Kaitalahden yli sijoitettava 

ponttonisilta: 4 metriä leveä, väritys: mahdollisimman 

hyvin ympäristöön sopiva

11. Rakennusten lomaan jäävää lähimetsää. 

Puusto rajaa pitkälti rakennukset pois näkyvistä. 

Meri on kaukainen elementti joka näkyy puiden 

lomasta. Uusi reittilinjaus rannassa mahdollistaa 

uusien merinäkymien muodostumisen.

Uusi reitti: 4,5 metriä leveä  kivituhkapintainen ulkoilureitti

12. Rakentuva alue, jonka ilme muuttuu 

merkittävästi lähitulevaisuudessa. Rannasta tulee 

rakennettu ja alueen ilme muuttuu urbaaniksi 

rakennusten oleskelualueiden mosaiikiksi. Reitti 

integroidaan osaksi tulevan Finnoon ilmettä 

rantabulevardi-tyyppisenä ratkaisuna. Lähisaaret 

liitetään silloilla osaksi uutta rakentamista, jolloin 

merestä tulee selkeä osa alueen kaupunkitilaa. 

Virkistystoiminnoille tulee varata riittävästi tilaa 

rannasta.
Uusi reitti: leveys vähintään 5 metriä, joko kivetty tai 

asfalttipinnoitettu, kävely- ja pyöräliikenne eroteltu

13. Aluetta kehitetään ja se yhdistetään 

ympäristöltään toimivasti osaksi Finnoon 

kehittyvää aluetta sekä ympäröiviä viheralueita. 

Uusi reitti: leveys 4,5 metriä, kivituhkapintainen 

ulkoilureitti

14. Uusi reitti sijoitetaan rantapuistoon, joka on 

hoidettua ympäristöä. Puiston ranta hoidetaan 

siten, että nurmikko jatkuu veden äärelle ja sinne 

pääsee mahdollisuuksien mukaan kulkemaan.

Reitti: leveys 4,5 metriä, kivituhkapintainen ulkoilureitti

15. Alue säilyy hoidettuna satama-alueena.

Reitti: ei muutoksia

16. Rantametsän ja puiston vaihtelevaa 

maisemaa. Aluetta hoidetaan ja mahdollisuutta 

päästä aivan veden ääreen parannetaan rantaan 

johtavilla astinkivillä. Alueella olevia kaupungin 

laitureita kunnostetaan ja niitä avataan yleiseen 

käyttöön esimerkiksi piknikpaikoiksi.

Reitti: ei muutoksia

17. Alueen ilmettä kehitetään ja sitä muutetaan 

jonkin verran toiminnalliseksi ja viihtyisäksi 

oleskelun alueeksi, joka yhdistää urbaania puistoa 

ja satama-aluetta. Alueelle haetaan urbaania 

ilmettä tarjoamalla osa siitä väliaikaistoimintojen 

käyttöön kesäisin. Väliaikaistoiminnot voidaan 

esimerkiksi sijoittaa kontteihin ja niitä ympäröivät 

pysyvät oleskelualueet valmistetaan betonista.

Reitti: ei muutoksia, paitsi selkeämpi yhteys Helmen 

palveluihin

18. Rantametsää, joka yhdistyy paikoittain 

hiekkarantaan.

Reitti: Ei muutoksia

19. Toiminnallinen Helmi jonka ilme on 

rakennettu, mutta samalla se yhdistyy 

rantametsään sekä olemassa olevaan puistoon. 

Uusi rakentaminen ja toiminnot noudattelevat 

olemassa olevien rakenteiden tyyliä. Leikkipuisto ja 

urheilualue sovitetaan tyyliltään olemassa olevan 

alueen henkeen.

Reitti: Ei muutoksia

20. Rantametsää, joka yhdistyy paikoittain 

hiekkarantaan.

Reitti: Ei muutoksia

21. Varsasaaresta tehdään virkistyksellinen 

Helmi, joka mahdollistaa merellä liikkumisen 

ja uudenlaisten merinäkymien avautumisen. 

Alueesta jätetään suurin osa metsäksi, mutta 

uimarannan ympäristö raivataan ja uudet 

toiminnot sekä palvelut sijoitetaan sen yhteyteen. 

Muualle saareen sijoitetaan luontopolkuja ja 

näiden yhteyteen piknik- ja nuotiopaikkoja. Uusien 

rakenteiden ilme ja tyyli ovat saaristohenkisiä, 

puisia rakenteita. Ne sijoitetaan maisemallisesti 

siten, etteivät ne aiheuta suurta ristiriita 

metsäisen ympäristön kanssa. Silta saareen 

suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se soveltuu 

maisemakuvaan. 

Kevyenliikenteen pääreitin leveys sillalta uimarannalle: 

leveys 4,5 metriä, kivituhkapintainen ulkoilureitti. Saaren 

muut reitit pääasiassa luontopolkutyyppisiä. Silta: 

Huoltoajolle ja kevyelle liikenteelle suunnattu silta

22. Asuinaluetta, jossa vaihtelevasti puustoa ja 

istutuksia. Helppo kulkuinen yhteys.

Reitti: Ei muutoksia

23. Reitiltä avataan selkeä polkuyhteys Espoon 

kaupungin omistamalle laiturille. Laituri avataan 

yleiseen käyttöön.
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24. Uimarannan ympäristö siistitään ja sinne 

sijoitetaan leikki- ja urheilualue. Rantaa raivataan 

ja siitä tehdään tällä tavoin viihtyisiä oleskelualue, 

jonne sijoitetaan nuotio- ja piknikpaikka. Rannasta 

rajataan ja aidataan osa koirien uimarannaksi.

Reitti: Ei muutoksia

25. Länsiväylän alittava tunneli valaistaan ja sen 

seiniin sekä kattoon sijoitetaan ympäristötaidetta. 

Nämä tekijät lisäävät tunnelissa kulkemisen 

miellyttävyyttä ja poistavat ahdistavaa tuntua. 

Otsolahden puoleisen suuaukon ympäristö 

siistitään ja näkymiä avataan Otsolahdelle 

poistamalla puustoa.

26. Lähimetsää, joka rajaa läheisen asutuksen 

taakseen.
Reitti: Uusi osa reittiä leveys 4,5 metriä kivituhkapintainen 

ulkoilureitti

27. Otsolahden Helmestä tehdään visuaalisesti 

selkeä osa Tapiolan keskustaa. Rannan puistoa 

rajaavat vanhat puut. Otsolahden läntinen 

ranta muutetaan rakennetuksi oleilun alueeksi, 

jonne sijoitetaan ravintoloita ja kahviloita. 

Alueen ilme muuttuu toiminnallisemmaksi 

ja suunnitellummaksi, mutta olemassa oleva 

puistoympäristö ei muutu. Alueelle ruopataan 

uusi uimaranta, jonka yhteyteen sijoitetaan 

puisia laiturirakenteita. Rantaa kunnostetaan 

myös muilta osin ja alueelle tulee myös koirien 

uimaranta. Alueen suunnittelussa otetaan 

huomioon sen sijainti osana Tapiolaa.
Reitti: Uudet osat reittiä leveys vaihtelee 4,5-5 metriin, 

kivituhka- ja laatoituspäällysteinen
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28. Lähimetsää, joka rajaa läheisen asutuksen 

taakseen.
Reitti: Kävelylle suunnattu vaihtoehtoinen reitti rannassa, 

leveys 3 metriä

29. Rakennettu Länsiväylän alittava 

kevyenliikenteen väylä.

Reitti: Ei muutoksia

30. Rantametsää, josta aukeaa paikoittain 

näkymiä avomerelle asti.

Reitti: Ei muutoksia

31. Karhusaaren Helmi ei vaadi suuria muutoksia 

olemassa olevaan. Reitti kulkee meren rantaa 

miellyttävässä rantametsäympäristössä ja meri 

on selkeästi läsnä. Reitti rajautuu kauniiseen 

kivipengerrykseen meren puolelta. Alueelle 

sijoitettavat kahvila, piknik- ja nuotiopaikka 

suunnitellaan siten, että ne näkyvät Länsiväylälle 

ja luovat näin paikasta houkuttelevamman sekä 

selkeästi metsästä erottuvan.

Reitti: Ei muutoksia

32. Keilaniemessä on urbaania korkeiden 

rakennusten seikkailevaa tilaa, joka antaa 

mielenkiintoista vastapainoa reitin varren ranta- ja 

lähimetsille. Istutukset ja puusto luovat kontrastia 

ja mittakaavaa korkeiden rakennusten keskellä.

Reitti: Ei muutoksia

33. Rantametsää, josta aukeaa monin paikoin 

näkymiä Helsingin puolelle.

Reitti: Ei muutoksia

34. Otaniemen Helmen ympäristö on 

rakennettua ja monipuolista. Osana Helmeä 

toimii Aalto-yliopiston tiede- ja taidekeskus, 

jonka tiedepuisto levittäytyy osaksi Rantaraittia. 

Reitti on toiminnallista ja hoidettua. Keskukseen 

yhdistyy myös ravintola sekä kahvila ja 

rantaan suunnitellaan innovatiivinen sauna- ja 

ajanviettokokonaisuus.
Reitti: Kävelyreitti on yhdistetty osaksi uutta puistoaluetta, 
pyöräreitti kulkee rannassa 3 metrin levyisenä itsenäisenä 
reittinä, jonka pinnoite vastaa muun alueen suunnittelun 

linjauksia

35. Otaniemen asukkaille suunnattu alue, jolle 

sijoitetaan sauna, piknik- ja nuotiopaikka. Tämä 

Helmi on pieni ja mahdollisimman kotoisen 

tuntuinen. Rannan puuston lomaan sijoitettavat 

oleskeluun kutsuvat elementit suunnitellaan 

mahdollisimman hyvin maastoon ja maisemaan 

sopiviksi, mutta kuitenkin siten, että ne 

mahdollistavat laajemmankin käytön kerralla.

Reitti: Ei muutoksia

36. Tiivistä ja korkeaa lähimetsää. Reitti 

muodostaa selkeän käytävän halki maiseman.

Reitti: Uusi, merkitty kevyenliikenteen väylä: leveys 3,5 

metriä,  kivituhkapintainen ulkoilureitti

37. Laajalahden luonnonsuojelualue muodostuu 

ruovikkoisesta rannasta, lehto- ja luhtametsistä 

sekä kesäisin laidunnettavasta rantaniitystä.

Reitti: Ei muutoksia, yhdistyy alueen luontopolkuihin

38. Uusi reitin linjaus kulkee rannassa, josta 

on näkymät Laajalahden selälle. Reitti kulkee 

pääasiassa rantametsässä, josta se välillä poikkeaa 

aivan rantaviivan tuntumaan.

Reitti leveys 3,5 metriä, kivituhkapintainen ulkoilureitti

39. Tarvaspään ateljeehuvilan puutarha-aluetta, 

jonka ulkopuolelle sijoitetaan piknikpaikka. 

Alueelta aukenee laaja näkymä Laajalahden selälle. 

Puutarha hoidettua ja puusto korkeaa.

Uusi osa reittiä: astinkivet rantaan piknikpaikalle
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rEIttIsUUNNItELMA
Reittisuunnitelmassa kuvataan olemassa oleva säilyvä reitti, reitin uudet ja uudelleen sijoittelut osat sekä muut keskeiset 

muutokset. Kartassa on kuvattu nuolilla keskeisimmät liittymäkohdat muihin virkistysalueisiin. Reitin sijoittelussa on 

huomioitu maisemallinen vaihtuvuus, näkymien avautuminen reitiltä sekä ympäristön viihtyisyys. 

Reitin uudelleen linjaukset ovat keskeisin tapa poistaa olemassa olevalta reitiltä epäjatkuvuuskohtia tai kohtia, joilla 

ei ole kevyenliikenteenväylää tai kohtia, joilla reitin luonne ei vastaa virkistysreittiä. Nämä korjattavat kohdat ovat 

ensisijaisesti sellaisia, joilla reitin käytettävyys paranisi korjauksista huomattavasti.

Merellä liikkuminen on otettu osaksi reittisuunnitelmaa. Meren läheisyys tarjoaa paljon potentiaalia, joka nykytilanteessa 

on ainoastaan veneiden omistajien käytössä. Tämän vuoksi reitin yhteyteen on suunniteltu kanootti-ja soutuvenereittejä 

sekä näiden vuokrauspisteitä, jotta meri ja saaristo olisivat paremmin ihmisten käytössä. Reittisuunnitelmassa 

saaristovene on otettu selkeäksi osaksi Rantaraittia.

Rantaraitti otetaan osaksi kaupunkipyöräsysteemiä. Niitä voidaan lainata ja palauttaa Rantaraitin nimetyillä Helmillä. 

Kaupunkipyörät ovat kätevä tapa liikkua pitkin reittiä. Niiden lainaaminen ja palauttaminen tulisi tehdä helpoksi ja 

luontevaksi osaksi reitillä kulkua. Ne myös yhdistävät tulevat metropysäkit ja Rantaraitin kokonaisuudeksi, jota on helppo 

käyttää yhdessä.

Reitin sijoittuminen rannan lähimetsäalueelle Reitin sijoittuminen rakennettuun ympäristöön
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OPASTUS
Portfit
Helmfifin, jotka ovat tulevafisuuden Rantarafitfin keskefisfiä saapumfiskohtfia, 

suunnfitellaan ja toteutetaan ”portfit”, jofista käyttäjä tfietää saapuneensa 

Rantarafitfille. Nämä portfit tofimfivat myös vfisuaalfisfina houkuttfimfina. 

Kyltfit
Rantarafitfin varrella olevat kyltfit uusfitaan ja nfifistä tehdään selkefitä 

sekä hyvfin maastossa erottuvfia. Ne pofikkeavat tyylfiltään tavallfisfista 

lfifikennemerkefistä, jotta käyttäjät osaavat yhdfistää ne Rantarafittfifin. 

Metroasemfille ja kaupunkfikeskuksfifin sfijofitetaan opasteet, jofilla ohjataan 

Rantarafitfille. Metroasemfien yhteydessä olevfifin opastefisfifin lfifitetään tfietoa 

mahdollfisuudesta kaupunkfipyörän lafinaamfiseen tafi vuokraamfiseen.

Esteettömyys
Refittfi on pääasfiallfisestfi esteetön, mutta sfifinä on vafikeakulkufisfia osuuksfia 

ja osuuksfia jofiden muuttamfinen ympärfistön arvoja kunnfiottaen on 

mahdotonta. Nfifille osofitetaan maastossa selkeästfi ja rfifittävän ajofissa 

samanarvofinen esteetön vafihtoehto.

Valafistus
Refittfi valafistaan aluefilta, jofissa se muodostaa selkeän osan 

kevyenlfifikenteen verkkoa ja aluefilla, jofilla valafistus on muuten hefikkoa. 

Tämän lfisää sen käyttömukavuutta pfimefinä vuodenafikofina ja lfisää 

sen houkuttelevuutta myös sfillofin. Valafisemattomfia osuuksfia ovat 

Laajalahden Natura-alue, Kafitalahden pohjukassa kulkeva osuus refittfiä, 

Vfilla Rulluddfin rannan lenkkfi, luontopolut ja pfitkospuut. Nfifillä aluefilla 

kfiertää kevyenlfifikenteelle suunnattu refittfi kauempana rannasta, joka on 

valafistu. Näfin kulkuyhteys Rantarafitfilla efi katkea. Osa refitfistä valafistaan 

sen tyylfisfillä valafisfimfilla, mfitkä efivät päästä valoa merelle päfin. Näfin rannan 

muodostama mafisemakuva merelle päfin ole kokonaan valafistu, vaan pysyy 

pafikofittafin luonnonmukafisen näköfisenä.

Refferenssejä mfielenkfifintofisfista opastefista

Matkapuhelfinsovellus
Rantarafittfi-matkapuhelfinsovellus kertoo pysyvfiä tfietoja. Näfitä 

ovat refitfin sfijafintfi, saarfistoveneen afikataulut, pysyvät palvelut ja 

nfifiden aukfioloajat sekä pyörfien, kanoottfien ja soutuvenefiden 

vuokrauspfisteet. Sovellus näyttää myös ajankohtafista tfietoa, 

jota myös käyttäjät vofivat lfisätä sovellukseen. Tällafisfia tfietoja 

ovat esfimerkfiksfi kesäteatterfit, kfirpputorfit, muut tapahtumat ja 

lfifikennetyöt. 

Saarfistovenepysäkfit
Nykytfilafiset saarfistovenepysäkfit 

ovat hankalfia löytää ja ne 

sfijofittuvat pafikofittafin kauas 

kevyenlfifikenteenväylfistä. Nfifiden 

yhteydessä efi ole palveluja tafi edes 

odottamfista varten suunnfiteltua aluetta 

tafi penkkejä. Saarfistovenepysäkfit ja 

-lfifikenne merkfitään osaksfi julkfisen 

lfifikenteen verkkoa ja nfifiden vfisuaalfinen 

filme yhtenäfistään. Esfimerkfiksfi 

metroasemfille sfijofitettaan ajantasafinen 

saarfistoveneafikataulu, josta on helppoa 

nähdä mfillofin, mfistä ja mfihfin vene 

kulkee. Saarfistovenefiden pysäkefistä 

tehdään huomattavfia ja nfifiden 

yhteyteen rakennetaan sfisätfila tafi 

katos, jossa veneen odottamfinen on 

mfiellyttävää.

Esfimerkkfi Rantarafitfin portfista
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Refitfin uusfi osa /uudelleen sfijofitettu osa

Vafihtoehtofinen uusfi osuus refittfiä

Yhteysrefittfi

Saarfistovene-/ravfintolalafivarefittfi

Melonta-/soutuvenerefittfi

Olemassa oleva refittfi

Refitfin uusfi osa /uudelleen sfijofitettu osa

Vafihtoehtofinen uusfi osuus refittfiä

Yhteysrefittfi

Saarfistovene-/ravfintolalafivarefittfi

Melonta-/soutuvenerefittfi

Olemassa oleva refittfi

uusfi vfirkfistysrefittfiyhteys

“Helmfi”
-luontokeskus -luontopolku
-ympärfi vuotfista tofimfintaa

Uusfi vfirkfistysrefittfi
- Uutta vfiheraluetta: 
lähfimetsää

Uusfi vfirkfistysrefittfi
-Uutta vfiheraluetta: 
pufistomafinen alue

Taukopafikka
-ufimarannan 
kunnostus
-kahvfila / kfioskfi

Taukopafikka
-ufimarannan 
kunnostus
-kahvfila / kfioskfi

Taukopafikka
-grfillauspafikka
-pfiknfikpafikka

-kanoottfien, suotuvenefiden tms. 
moottorofimattomfien vesfikulkuneuvojen 
vuokrausta
-ympärfivuotfiset ufimakopfit
-laajempfi ja ympärfivuotfinen ravfintola-/
kahvfila-alue
-vuokrattava sauna
-pfiknfik- / grfillauspafikkoja
-uusfi lefikkfipufisto
-Retkfilufistelurefittfi

Efi muutoksfia

Refitfin lfinjauksen muutos
-Uutta vfiheraluetta

Efi muutoksfia

Efi muutoksfia

Refitfin uudel-
leen lfinjaus 
rantaan

Vafihtoehtofinen 
esteetön lafiturfi Refitfin lfinjauksen muutos

-Uutta vfiheraluetta: 
lähfimetsää

“Helmfi”
-satama-aluetta pfienen-

netään, vfiher-/pufistoaluetta
-uusfia tofimfintoja

-ympärfivuotfinen tofimfinta

-ympärfivuotfiset ufimakopfit
-laajempfi ja ympärfivuotfinen ravfintola-/
kahvfila-alue
-vuokrattava sauna
-pfiknfik- / grfillauspafikkoja

“Helmfi”
- Vfiher-/pufistoaluetta 
laajennetaan
-uusfia tofimfintoja
-ympärfivuotfinen tofimfinta

Refitfin lfinjaus 
muuttuu 
rantaan

Refitfin uudelleen 
lfinjaus 
-luontopolku

Refitfin uudelleen 
lfinjaus
-Lähfimetsäaluetta

Efi muutoksfia

Efi muutoksfia

-uusfi ufimaranta
-ympärfivuotfiset ufimakopfit
-laajempfi ja ympärfivuotfinen ravfintola-/
kahvfila-alue
-vuokrattava sauna
-lefikkfialue, metsäfinen “sefikkafilupufisto”
-pfiknfik- / grfillauspafikkoja
-kanoottfien ja soutuvenefiden vuokrausta

-”Itämeren kurkfistus”-meren alafinen tunnelfi
-Porrastettu lafiturfi-ufimala
-laajempfi ja ympärfivuotfinen ravfintola-/
kahvfila-alue
-pfiknfik- / grfillauspafikkoja

“Helmfi”
- Vfiher-/pufistoaluetta , 
osfittafin lähfimetsää
-uusfia tofimfintoja
-ympärfivuotfinen tofimfinta

Taukopafikka
-grfillauspafikka
-pfiknfikpafikka
-ufimapafikan kunnostus
-ulkokuntofiluvälfinefitä

Refitfin uudelleen 
lfinjaus rantaan-
Jos uudelleen 
lfinjaus 
mahdoton:
Uusfi 
kevyenlfifikenteen-
väylä 

Rantaa muutetaan käytön 
osalta. Alue muutetaan 
vfiheralueeksfi mufiden 
“Helmfien” tavofin.
- Vfiher-/pufistoaluetta
-uusfia tofimfintoja
-ympärfivuotfinen tofimfinta

Refitfin uudelleen 
lfinjaus
-Lähfimetsäaluetta

Taukopafikka
-grfillaus-/pfiknfik-
pafikka

uusfi vfirkfistysrefittfiyhteys

Koko refittfiä koskevat muutokset:
-Vfisuaalfinen filme:
-Kylttejä selkeytetään ja lfisätään maastoon 250metrfin 
välefin
-Opastefita sfijofitetaan myös refitfin 
ulkopuolelle, esfim. Metro-asemfille
-Saarfistoveneen pysäkkejä korostetaan selkeämmfillä 
opastefilla, sekä odotustfilofilla
-Saarfistovenerefitfille lfisätään ravfintola-lafiva
-Koko refittfi sfifirettään pofis ajoradalta
-Koko refittfi valafistaan
-Refitfin varrelle sfijofitetaan vuokrapolkupyörfien 
lafinaus-/palautuspfistefitä
-Ympärfistötafide osaksfi refittfiä

Ympärfistö hofidetaan 
pufistomafisemmaksfi ja 
näkymfiä merelle avataan

Refitfin uudelleen 
lfinjaus rantaan-
Jos uudelleen 
lfinjaus 
mahdoton:
Uusfi 
kevyenlfifikenteen-
väylä 

Efi muutoksfia

Mahdollfisfia 
uudelleen 
lfinjauksfia

Olemassa olevfia 
tofimfintoja 
kehfitetään

“Helmfi” Saaret osaksfi refittfiä:
-grfillaus-/pfiknfikpafikkoja
-ufimaranta
-vuokrattavfia mökkejä

Rakennettava 
uusfi sfiltayhteys

Uusfi 
kevyenlfifiken-
teen väylä

kofirasaarfi
-uusfi sfiltayhteys

Taukopafikka

-”Vfihreä refittfi”- metropysäkkfien välfillä 
(Tapfiola-Kefilanfiemfi-Otanfiemfi)
-uusfi ufimaranta
-kahvfila-alue
-pfiknfik- / grfillauspafikkoja
-kanoottfien ja soutuvenefiden 
vuokrausta
-lufistelualue

“Helmfi”
-Osakasfi Tapfiolan keskustaa
- vanhoja tofimfintoja 
kehfitetään ja  lfisätäänuusfia 
tofimfintoja
-ympärfivuotfinen tofimfinta

-Tutkfimusta, 
suunnfittelua ja 
finnovaatfiofita 
esfittelevä vafihtuva 
sfisältöfinen keskus

Refitfin uudel-
leen lfinjaus

“Helmfi”
-luontokeskus -luontopolku
-ympärfi vuotfista tofimfintaa

“Helmfi”
-Aalto-keskus

Taukopafikka
-Huvfilamuseo 
osaksfi refittfiä

Uusfi 
kevyenlfifiken-
teen väylä

M

M

M

M

M

M

M

M M M

M

M

500m
1 km

2 km

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10. 11.

13.

12.

15.

14.

16.

VALAISTUS: Valafisemattomat alueet on erfikseen 

määrfitelty kartan selostuksessa. Muutofin refittfi valafistaan 

kokonaan tafi sfille opastetaan vafihtoehtofinen valafistu 

sujuva kevyenlfifikenteen yhteys kauempana rannasta. 

P

REITTISUUNNITELMA
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12.Länsiväylän alittava tunneli

Nykytilassaan tunneli on matala ja pimeä. Tunneli valaistaan ja sen seiniin sekä kattoon 

sijoitetaan taidetta. Nämä tekijät lisäävät tunnelissa kulkemisen miellyttävyyttä ja 

poistavat ahdistavaa tuntua. Otsolahden puoleisen suuaukon ympäristö siistitään ja 

näkymiä avataan Otsolahdelle poistamalla puustoa. Jos siltaa tulevaisuudessa uusitaan 

tai korjataan tulee tunnelin mitoitusta parantaa.

13. Otsolahti

Otsolahden länsirannalla olemassa oleva reitti kulkee ajoradalla noin 100 metrin 

mittaisen osuuden joka siirretään kulkemaan viereiselle puistoalueelle.

14. Otsolahti

Otsolahden idän puoleiselle ajoradalle sijoittuvalle reitille rakennetaan rantaan 

vaihtoehtoinen kävelylle suunnattu kulkureitti. Rannan silokalliot eivät kestä leveän 

pyöräreitin rakentamista.

16. Ruukinranta

Olemassa oleva reitti kulkee paikoittain ajoradalla ja asuinalueen keskellä. Reitti 

siirretään kokonaisuudessaan kulkemaan rantaan, jolloin myös olemassa oleva koirien 

uimaranta tulee selkeämmin osaksi reittiä ja sinne pääseminen virkistysreittejä pitkin 

helpottuu. 

VALAISTUS: Laajalahden Natura-alue jätetään valaisematta. Reitti ohjataan selkein 

kyltein valaistulle kevyenliikenteen väylälle kauempana rannasta.

15. Laajalahti

Reitti kulkee nykytilassa ajoradan reunaa. Reitille joko rakennetaan tai merkitään oma 

kevyenliikenteenväylä ajoradan vierelle.

3. Tyrskyvuori

Kivenlahdessa sijaitseva Tyrskyvuori nousee 25 metriä meren pinnan yläpuolelle 

muodostaen samalla vaikeakulkuisen ja esteellisen maaston. Reitti poikkeaa alueella 

paikoittain myös asutuksen keskelle. Tälle osuudelle on suunniteltu vaihtoehtoinen 

laiturireitti, joka kiertää Tyrskyvuoren ja asuinalueen meren puolelta. Tämä mahdollistaa 

esteettömän liikkumisen osuudella. Olemassa oleva reitti säilyy. Vaihtoehtoinen 

esteetön reitti tarjoaa maisemallisesti erilaiset näkymät merelle kuin kallion laelle 

nouseva olemassa oleva reitti.

5. Soukanniemi – Suinonsalmi - Kaitaa

Olemassa oleva reitti kulkee asuinalueen halki joko kevyenliikenteen väylää tai 

ajoradalla. Reitti on linjattu uudelleen kulkemaan rannassa, jolloin se voi yhdistyä 

Suinonsalmen olemassa oleviin luontopolkuihin. Suinonsalmesta Kaitaalle rakennetaan 

luonnonsuojelualueen ehdoilla ponttonisiltayhteys, jonka lisäksi mantereella kulkee 

vaihtoehtoinen reittilinjaus.

Kaitalahden pohjukka voidaan jättää valaisematta, mutta jatkosuunnittelussa 

tulee huomioda valaistun kevyenliikenteen väylän sijoittelu kauempana rannasta. 

Suinonsalmen luontopolut jätetään valaisematta. Suinonsalmen itäisen osuuden 

valaistus ja sen tarve sovitetaan alueen luontoarvoihin jatkosuunnittelussa.

Reitin linjausta tarkastellaan lähemmin sivulla 83

7. Villa Rulluddin piha-alue 

Villa Rulluddin huvilan piha-alue yhdistetään reittiin vaihtoehtoisena kävelyreittinä. 

Varsinainen huvilan lähin piha-alue aidataan ja reitti kulkee aidatun alueen ulkopuolella 

rannan tuntumassa.

Reitin linjausta tarkastellaan lähemmin sivulla 80

8. Finnoo

Olemassa oleva reitti kulkee ajoradan vierellä kevyenliikenteen väylällä. 

Kaavoitusvaiheessa olevan Finnoon reitti muuttuu alueen rakentuessa ja lähimmät 

saaret otetaan osaksi reittiä silloilla, jolloin ne muodostavat vaihtoehtoisen reitin. Reitin 

tarpeet tulee huomoida alueen jatkosuunnittelussa.

9. Nuottaniemi

Nykytilassa reitti kulkee ajoradalla. Reitti siirretään kulkemaan rannassa sijaitsevalle 

viheralueelle. Suunniteltu reitin linjaus on oikeusvaikutteisin yleiskaavan 

virkistysyhteyden mukainen.

10. Villa Kolikari

Olemassa olevalla reitillä on vaikeakulkuiset portaat ja reitti poikkeaa ajoradalle. Reitti 

siirretään esteettömästi kulkemaan Villa Kolikarin rannan reunaa. Reitin muutos tulee 

jatkosuunnittelussa tutkia tarkemmin suhteessa pihan kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

11. Toppelund – Varsasaari

Varsasaari yhdistetään reittiin sillalla, jolloin Varsasaaren käyttö virkistysalueena 

helpottuu ja saaristo saadaan näin paremmin osaksi reittiä.

6. Kaitaa

Olemassa oleva reitti kulkee asuinalueen halki ajoradalla. Reitti on linjattu uudelleen 

Kaitalahden rantaan virkistysreittinä. Suunniteltu reitin linjaus on oikeusvaikutteisin 

yleiskaavan virkistysyhteyden mukainen.

4. Ristiniemi

Reitti kulkee nykytilassa asuinalueen keskellä. Reittisuunnitelmassa se on siirretty 

kulkemaan Ristiniemenpuistoon, joka sijoittuu asuinalueen rannan puolelle. Uudellen 

linjaus sijoittuu ajantasaisen asemakaavan mukaisille puisto- ja viheralueille sekä on 

yleiskaavaan merkityn virkistysyhteyden mukainen.

1. Fiskarsin mäki – Saunalahti 

Olemassa oleva reitti päättyy yllättäen Saunalahdessa keskellä asuinaluetta. 

Suunnitelmassa reittiä on jatkettu Fiskarsinmäelle luonnonsuojelualueelle, jossa se 

yhtyy olemassa oleviin luontopolkuihin. Reitti on linjattu rannan muotoja noudatellen ja 

se tarjoaa näkymiä Espoonlahdelle. Reitti on suunnattu vain kävelylle. Uusi osuus reittiä 

tulee jatkosuunnittelussa sovittaa ympäröiviin luonnonarvoihin.

Reitin linkittyminen Espoonjokilaakson isoon viheryhteyteen vaatii jatkosuunnittelua. 

Uudelleen linjauksen osaksi on otettu Kallvikin olemassa uimaranta. Alueen 

epäjatkuvuuskohtia ja rannan yhdistämistä Rantaraittiin tulee vielä tutkia.

Reitin uuden osan maisematilat vaihtelevat lähi- ja rantametsistä aina aukeisiin 

kosteikkoalueisiin.

VALAISTUS: Espoonlahden Natura-alue jätetään valaisematta. Jatkosuunnittelussa 

huomiodaan tarve valaistulle kevyenliikenteen väylälle kauempana rannasta.

2.Saunalahti - Kivenlahti

Reitti on linjattu uudelleen myös Saunalahden ja Kivenlahden välillä, jossa se nykytilassa 

kulkee asuinalueen halki ja alikulkutunnelista. Reitti on siirretty koko matkalta rantaan, 

jolloin se yhdistyy Kivenlahdessa satama-alueen jälkeen olemassa olevaan reittiin. Uusi 

reitti kulkee satama-alueen halki sille merkittyä omaa kevyenliikenteen väylää.
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MUUTOSKAAVIO

Refitfin ympärfistöä kehfitetään 
refitfin sfijafintfi efi oleellfisestfi muutu/refitfin 
sfijafinnfi muutos vähäfinen

Refitfin sfijofittelu muuttuu / uusfi osa refittfiä ja 
ympärfistöä kehfitetään

Olemassa olevaa refittfiä kehfitetään
ympärfistö efi oleellfisestfi muutu

Refitfin lfifittymfinen mufihfin vfiheraluefisfifin

Refitfin ympärfistöä kehfitetään
 refitfin sfijafintfi efi oleellfisestfi muutu / refitfin  
   sfijafinnfin muutos vähäfinen

Olemassa olevaa refittfiä kehfitetään
 ympärfistö efi oleellfisestfi muutu

Refitfin lfifittymfinen ympäröfivfifin vfirkfistysaluefisfifin

Uusfi osa refittfiä / refitfin sfijofittelu muuttuu olennafisestfi
Ympärfistöä kehfitetään

Muutoskaavfiossa on esfitelty tfifivfistetystfi ylefissuunnfitelman afiheuttamat 

muutokset refitfillä sekä sen ympärfistössä. Koko refittfiä koskevat ylefiset 

muutokset on esfitelty tämän ylefissuunnfitelman tafi sen osa-aluefiden 

yhteydessä.
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VERTAILU

Olemassa oleva säfilyvä osa refittfiä

Alkuperäfinen refitfin lfinjaus

Vafihtoehtofinen uusfi refitfin lfinjaus

Uusfi osa refittfiä

Kaavfiossa on esfitetty pelkän refitfin lfinjauksen muutokset ja kohdat, jofissa 

lfinjaus pysyy olemassa olevalla pafikallaan.
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Tulevafisuuden Rantarafittfi on tfifivfis yhdfistelmä ulkofilurefittfiä ja sen yhteyteen 

lfifittyvfiä aktfifivfisen tofimfinnan ja olefilun pafikkoja. Uusfien tofimfintojen 

ja palvelufiden fideofinnfissa ja sfijofittelussa on pyrfitty huomfiofimaan erfi 

käyttäjäryhmät; erfi tulotasofisfille fihmfisfille on pyrfitty luomaan yhtenevät 

mahdollfisuudet tofimfintofihfin. Tofimfintojen ja palvelufiden sfijofittelussa on 

huomfiofitu saavutettavuus sekä Rantarafittfia pfitkfin että metroasemfilta ja 

ympäröfivfiltä aluefilta kevyen lfifikenteen väylfiä pfitkfin.  

Helmfinauha-konseptfin mukafisestfi palvelut sfijofittuvat ”Helmfififin”, jofilla on 

kafikfilla on tfietyt palvelut. Nämä filmafiset palvelut takaavat jokafisella refitfin 

varrella olevalla taukopafikalla tfietyn palvelustandardfin.

Tapahtumat ovat tekfijä joka houkuttelee käyttäjfiä. Erfilafiset tapahtumat 

houkuttelevat nfifin asukkafita kufin turfisteja. Kulttuurfille omfinafiset 

tapahtumat, kuten esfimerkfiksfi Suomessa juhannuksen vfietto, luovat 

mfielenkfifintofisen tavan tutustua pafikallfiseen kulttuurfifin ja asukkafille tavan 

vfiettää perfintefistä juhlaa kaupunkfiympärfistössä.

Helmfinauhan Helmfien palvelukeskfittymät ovat yhdfistelmä kaupungfin 

palveluja tarjoavfia kohtefita ja yrfittäjfien tarjoamfia palveluja. Helmet 

suunnfitellaan ja toteutetaan sfiten, että ne houkuttelevat uusfia 

tofimfijofita. Tähän pyrfitään esfimerkfiksfi välfiafikafisten tofimfintojen ja uusfien 

palvelumuotojen tukemfisella sekä luomalla helppo väylä uusfille yrfittäjfille 

perustaa palvelufita. Uusfien yrfitysten ja tofimfijofiden tulfisfi vofida helpostfi 

edetä palvelufiden perustamfisessa. Uusfille tofimfinnofille ja palvelufille tulfisfi 

kaavofitusvafiheessa taata mahdollfisuus rakentua Rantarafitfin varrelle, ja 

nfifille vofitafisfifin järjestää välfiafikafisfia tofimfinnan pafikkoja.

UUDET TOIMINNOT JA PALVELUT

HELMIEN  TAUKOPAIKKOJEN ILMAISET 

STANDARDIPALVELUT:

•  Vesfipfiste

• Pöytä-tuolfi-ryhmä / rakennettu pfiknfik-pafikka

• Roskakorfit

• Kunnollfinen valafistus

• WC  

• Ufimarantojen yhteyteen ympärfivuotfiset ufimakopfit (tofimfintaperfiaate vastaava 

kufin WC:efillä)

(esfimerkfiksfi tekstfivfiestfi tafi matkapuhelfinsovelluksella tofimfiva WC, joka edellyttää käyttäjältä 

rekfisteröfitymfisen. Tämä estäfisfi afinakfin osfittafin väärfinkäyttöä sekä vahfingontekoa.)

Levähdyspafikkoja (penkkejä) 25m-100m välefin

Kartalla esfitettävfiä palvelukeskfittymfiä avataan seuraavfilla sfivufilla kartan 

numerofiden mukafisessa järjestyksessä.

1.

20.

2.

6.

9.

13.

10.

16.

18.

14.

11.

12.

7.

8.

15.

17.

21.

19.

4.

5.

3.
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1.

20.

2.

6.

9.

13.

10.

16.

18.

14.

11.

12.

7.

8.

15.

17.

21.

19.

4.

5.

3.

Ravfintola

Kahvfila

Kfioskfi

Ylefinen sauna

Vuokra sauna

Pfiknfikpafikka

Nuotfiopafikka

Ufimapafikka

Talvfiufimapafikka

Kofirfien ufimapafikka

Välfiafikafisten tofimfintojen keskukset

Moottorofitujen 
vesfikulkuneuvojen 
vuokrauspfiste

Kanoottfien ja soutuvefiden 
vuokrauspfiste, kalastus

Kaupunkfipyörän 
lafinaus-/palautuspfiste

Hfistorfiallfinen nähtävyys

Lfintutornfi

Ravfintolalafivan pysäkkfi

Näyttelytfila

Kuntofilualue

Lefikkfipafikka

Ravfintola

Kahvfila

Kfioskfi

Ylefinen sauna

Vuokra sauna

Pfiknfikpafikka

Nuotfiopafikka

Ufimapafikka

Talvfiufimapafikka

Kofirfien ufimapafikka

Välfiafikafisten tofimfintojen keskukset

Moottorofitujen 
vesfikulkuneuvojen 
vuokrauspfiste

Kanoottfien ja soutuvefiden 
vuokrauspfiste, kalastus

Kaupunkfipyörän 
lafinaus-/palautuspfiste

Hfistorfiallfinen nähtävyys

Lfintutornfi

Ravfintolalafivan pysäkkfi

Näyttelytfila

Kuntofilualue

Lefikkfipafikka

Ravfintola

Kahvfila

Kfioskfi

Ylefinen sauna

Vuokra sauna

Pfiknfikpafikka

Nuotfiopafikka

Ufimapafikka

Talvfiufimapafikka

Kofirfien ufimapafikka

Välfiafikafisten tofimfintojen keskukset

Moottorofitujen 
vesfikulkuneuvojen 
vuokrauspfiste

Kanoottfien ja soutuvefiden 
vuokrauspfiste, kalastus

Kaupunkfipyörän 
lafinaus-/palautuspfiste

Hfistorfiallfinen nähtävyys

Lfintutornfi

Ravfintolalafivan pysäkkfi

Näyttelytfila

Kuntofilualue

Lefikkfipafikka

Ravfintola

Kahvfila

Kfioskfi

Ylefinen sauna

Vuokra sauna

Pfiknfikpafikka

Nuotfiopafikka

Ufimapafikka

Talvfiufimapafikka

Kofirfien ufimapafikka

Välfiafikafisten tofimfintojen keskukset

Moottorofitujen 
vesfikulkuneuvojen 
vuokrauspfiste

Kanoottfien ja soutuvefiden 
vuokrauspfiste, kalastus

Kaupunkfipyörän 
lafinaus-/palautuspfiste

Hfistorfiallfinen nähtävyys

Lfintutornfi

Ravfintolalafivan pysäkkfi

Näyttelytfila

Kuntofilualue

Lefikkfipafikka

Ravfintola

Kahvfila

Kfioskfi

Ylefinen sauna

Vuokra sauna

Pfiknfikpafikka

Nuotfiopafikka

Ufimapafikka

Talvfiufimapafikka

Kofirfien ufimapafikka

Välfiafikafisten tofimfintojen keskukset

Moottorofitujen 
vesfikulkuneuvojen 
vuokrauspfiste

Kanoottfien ja soutuvefiden 
vuokrauspfiste, kalastus

Kaupunkfipyörän 
lafinaus-/palautuspfiste

Hfistorfiallfinen nähtävyys

Lfintutornfi

Ravfintolalafivan pysäkkfi

Näyttelytfila

Kuntofilualue

Lefikkfipafikka

UUSIEN PALVELUKESKITTYMIEN JA PALVELUJEN SIJAINNIT KARTALLA
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Ristiniemen kärjessä olevalle tasanteelle sijoitetaan nuotiopaikka. 

Olemassa oleva paikka on miellyttävä ja näkymät kauniit. 

Nuotiopaikka tuo potentiaalisen paikan ihmisten käyttöön.

Kivenlahteen uuden metroaseman läheisyyteen sijoitettava Helmi on 

toiminnallinen palveluiden keskittymä. Olemassa olevan ravintolan 

läheisyys uusitaan ja alueelle sijoitetaan toinen ravintola sekä 

ympärivuotinen kahvila. Olemassa oleva ravintola sijoittuu kauas 

uimarannasta eikä sen pysäköintialueesta muodostuva ympäristö 

ole houkutteleva. Kivenlahden rantaan sijoitetaan yleinen sauna, 

ja rannan tuntumaan kelluva vuokrasauna, jolle rakennetaan 

ponttonisilta. Kivenlahden satama-alue on yksi ravintolalaivan 

viikonloppujen pysäkeistä. Veneiden talvisäilytyspaikka muutetaan 

kesäisin tapahtuma-alueeksi, jolla voidaan järjestää niin festareita, 

kirpputoreja kuin ruokarekka-tapahtumia. Kivenlahteen sijoitetaan 

kanootti- ja soutuvenevuokraamo sekä kaupunkipyörän palautus- ja 

lainauspiste. Uimarannan läheisyyteen nurmialueelle sijoitetaan 

piknik- ja nuotiopaikka.

Hieman Kivenlahden uimarannasta itään sijoitetaan uusi koirien 

uimaranta.

4.

5.

LAURINLAHDEN

UIMARANTA

RISTINIEMI

Olemassa olevaa uimarantaa kunnostetaan. Sen yhteyteen 

rakennetaan laituri ja piknikpaikka.

2.

3.

1.

KALLVIKIN

UIMARANTA

KIVENLAHTI

FISKARSINMÄKI

Olemassa oleva uimaranta kunnostetaan ja sen yhteyteen 

rakennetaan uusi laituri ja uimahyppytorni. Uimarannan yhteyteen 

sijoitetaan kesäkahvila ja terassi, sekä nuotio- ja piknikpaikat.

Olemassa olevan 20 hehtaarin kokoisen luonnonsuojelualueen ja 

sen luontopolkujen yhteyteen rakennetaan luontotalo. Luontotalo 

toimii näyttely- ja opetustilana sekä siinä toimii kahvila. Luontotalo 

sijoitetaan olemassa olevan pysäköintipaikan läheisyyteen luonnon 

arvojen ehdoilla. Alueelle rakennetaan nuotio- ja piknikpaikat 

houkuttelemaan käyttäjiä. Luonnonsuojelualueen ehdoilla rantaan 

rakennetaan laituri, jonka yhteyteen sijoitetaan vuokrattavia 

kanootteja ja soutuveneitä.

Uudet palvelut ja toiminnot

Olemassa olevat palvelut 
ja toiminnot

UUdEt pALvELUkEskIttyMät JA pALvELUt

KahvilaKioski Yleinen sauna Vuokra sauna Piknikpaikka Nuotiopaikka Kaupunkipyörien 
lainaus-/palautuspiste Historiallinen nähtävyys LintutorniRavintola
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Finnoon Helmi on kaupunkimainen Helmi, johon sijoitetaan useita 

ravintola- ja kahvilapalveluita. Finnoo on Kivenlahden ja Klobbenin tavoin 

ravintolalaivan pysäkkipaikka. Finnoon edustan saarien yhdistäminen 

mantereeseen silloilla mahdollistavat useiden erilaisten toimintojen 

keskittymisen Finnoolle. Finnoolle tarjotaan mahdollisuutta perustaa 

Klobbenin tavoin moottoroitujen vesikulkuneuvojen, kuten vesiskootterien, 

vuokrauspiste. Finnoosta tulee ympärivuotisten palveluiden ja toimintojen 

keskittymä, jossa on yleinen ja vuokra-sauna sekä näiden yhteydessä 

ympärivuotinen uintimahdollisuus merivesialtaassa.

6.
KLOBBEN

Klobbenin venesataman yhteyteen rakennetaan Rantaraitin toinen 

toiminnallisuuteen ja palveluihin keskittyvä Helmi. Olemassa oleva 

venekerhon paviljonki saatetaan julkiseen ravintolakäyttöön ja venekerholle 

annetaan mahdollisuus siirtää toiminta Klobbenin alueella toiselle paikalle. 

Espoon kaupungin omistamalla maalla oleva paviljonki sijoittuu Klobbenin 

yhdelle keskeisimmistä paikoista rajaten sen käytön vain pienelle joukolle. 

Klobbenille sijoitetaan uusia ympärivuotisia palveluja, kuten ravintola ja 

sauna. 

Klobbenille rakennettaan näyttelytila, jonka yhteyteen rakennetaan 

vedenalainen tunneli ”merenalainen luontopolku”, jolla luontopolun tavoin 

mahdollista tutustua ympäristöön ja oppia siitä, mutta meren pinnan 

alapuolella. Klobbenista tulee yksi ravintolalaivan pysähdyspaikoista ja sinne 

tarjotaan mahdollisuutta perustaa moottoroitujen vesikulkuneuvojen, kuten 

vesiskootterien, vuokrauspiste.

Klobbenin alue toimii tässä työssä esimerkkinä Helmien suunnittelu- ja 

palvelutasosta sekä -tavoitteista. Klobbenin tarkempi suunnitelma sivulla 83

Hanikan olemassa olevan uimaranta kunnostetaan ja sinne sijoitetaan 

nuotiopaikka. Hanikan uimaranta yhdistyy luontevasti osaksi uutta 

Rantaraittia sekä Suinonsalmen toiminnallista Helmeä. Suinonsalmen 

Helmi on maaston ja luonnon ehdoilla rakentuva kokonaisuus, joka tarjoaa 

käyttäjälleen monipuolisia toiminnallisia mahdollisuuksia. Alueelle sijoittuu 

metsäinen seikkailupuisto, joka tarjoaa aktiviteettia niin lapsille kuin 

aikuisillekin. Tämän yhteyteen sijoitetaan ympärivuotinen ravintola, joka 

houkuttelee käyttäjiä myös talvisin jatkamaan reittiä ja tarjoaa taukopaikan 

talvisilla luontopoluilla liikkujille. Alueelle talviuimapaikan yhteyteen 

sijoitetaan sauna.   Kanoottien ja soutuveneiden vuokraus mahdollistavat 

Suvisaaristoon pääsyn ilman omaa venettä ja mahdollistavat merimaisemista 

nauttimisen mereltä käsin.

Soukanniemen ja Suinonsalmen reitin uudelleen linjaus sivulla 78

Olemassa oleva Espoon kaupungin omistama huvila Villa Rulludd vuokrataan 

ympärivuotiseen kahvilakäyttöön, jonka yhteyteen suunnitellaan espoolaisesta 

huvilakulttuurista kertova näyttely. Huvilan vuokraaminen yksityistilaisuuksiin 

jatkuu. Huvilan piha-alue kunnostetaan edustamaan huvilapuutarhojen 

suunnittelua ja puutarhataidetta. Piha-alue tulee yleiseen käyttöön ja se 

aidataan siten, että ympäristön ja taukopaikan käyttö on mahdollista myös 

kahvilan ollessa suljettu tai huvilan ollessa vuokrattuna yksityistilaisuutta 

varten. Pihalle sijoitetaan piknikpaikka.

Villa Rullud toimii esimerkkinä taukopaikasta. Tarkempi suunnitelma sivulla 80. 

8.

9.

VILLA

RULLUDD

FINNOO

(     )

7.
SUINONSALMI

Moottoroitujen 
vesikulkuneuvojen 
vuokrauspiste

Uimapaikka Talviuimapaikka Koirien uimapaikka Näyttelytila Kuntoilualue Leikkipaikka Kanoottien ja soutuveneiden 
vuokrauspiste, kalastus

Ravintolalaivan pysäkki,
olemassa oleva saaristoveneen 
pysäkki
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Westendin olemassa olevan uimarannan yhteyteen liitetään piknik- 

ja nuotiopaikat sekä alueelle sijoitetaan uusi koirien uimapaikka.

KahvilaKioski Yleinen sauna Vuokra sauna Piknikpaikka Nuotiopaikka Kaupunkipyörien 
lainaus-/palautuspiste Historiallinen nähtävyys LintutorniRavintola

14.

15.

VARSASAARI

WESTEND

Varsasaari yhdistetään mantereeseen sillalla, joka helpottaa alueen 

käyttöä. Varsasaaresta tulee saaristollinen Helmi, jonne sijoitetaan 

ympärivuotista toimintaa. Varsasaari tarjoaa käyttäjille saunoja, 

piknik- ja nuotiopaikkoja sekä ravintolapalveluja. Varsasaari on 

ravintolalaivan pysäkkipaikka.

13.

12.

11.

MATINKYLÄ

NOKKALA

Matinkylän olemassa olevan uimarannan yhteyteen liitetään sauna 

sekä kanoottien ja soutuveneiden vuokrauspiste. Ranta kunnostetaan 

ja sinne sijoitetaan uusi leikkipaikka sekä ulkokuntoilualue.

Nokkalaan, olemassa olevan sataman yhteyteen liitetään uusi kahvila 

ja tälle terassialue sekä alueella mahdollistetaan moottoroitujen 

vesikulkuneuvojen vuokraustoiminta. Rantaa siistitään ja 

sinne rakennetaan piknikpaikka. Tässäkin satamassa veneiden 

talvisäilytysalue avataan kesäisin väliaikaiskäyttöön.

HAUKILAHTI

Olemassa oleva Haukilahden satama, Melstenin uimaranta ja 

näiden tarjoamat palvelut liitetään yhteen ja näin alueesta luodaan 

yhtenäinen palvelukokonaisuus. Melstenille sijoitetaan kelluva 

saunakokonaisuus, jossa on sekä yleinen että vuokrasauna. Alueen 

ravintola- ja kahvilapalveluita lisätään. Haukilahden ja Melstenin 

muodostama kokonaisuus on toiminnan ja aktiivisen oleilun paikka.

10.
NUOTTANIEMI

Nuottaniemeen sijoitetaan olemassa olevan kahvilan yhteyteen 

soutuveneiden ja kanoottien vuokrauspiste. Alueelle rakennetaan 

piknikpaikka ja olemassa olevan venesataman veneiden 

talvisäilytyspaikat avataan kesäisin väliaikaistoiminnoille.
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18.

17.

16.
OTSOLAHTI

KARHUSAARI

OTANIEMI

Otsolahden Helmi yhdistetään vahvasti osaksi Tapiolan keskustaa 

ja metroyhteyttä. Otsolahdelle tulee rantaravintola sekä kahvila. 

Otsolahdelle sijoitetaan ravintolalaivan pysäkki sekä soutuveneiden 

ja kanoottien vuokrauspiste. Otsolahden itäosaan rakennetaan 

uusi uimaranta ja koirien uimaranta. Otsolahdesta tulee selkeä osa 

Tapiolan keskustaa tarjoamalla virkistyspalveluita, jotka lisäävät myös 

rannan houkuttelevuutta.

Otsolahti toimii tässä työssä esimerkkinä Helmien suunnittelu- ja 

palvelutasosta sekä -tavoitteista. Otsolahden alueen tarkempi 

suunnitelma sivulla 92

Helsingin Koivusaaren valmistuvalta metroasemalta on sujuva yhteys 

Karhusaareen. Karhusaari toimii keskeisenä porttina Helsingistä 

Koivusaaren kautta Rantaraitille saapuville käyttäjille. Metropysäkin 

läheisyys vaikuttaa myös päätökseen ottaa Rantaraitti osaksi 

esimerkiksi työmatkaliikuntaa.

Otaniemen Helmi rakennetaan osaksi Aalto-yliopistoa. Rantaan 

rakennetaan yliopiston tiedettä ja taidetta esittelevä toiminnallinen 

tiedekeskus, jossa toimii ravintola ja kahvila. Otaniemeen tulee  yksi 

ravintolalaivan pysäkeistä. Helmeen sijoitetaan yrittäjävetoinen 

saunakokonaisuus, joka houkuttelee käyttäjiä Keilaniemestä.

21.

20.

19.
SERVINNIEMI

VILLA ELFVIK

TARVASPÄÄ

Teekkarikylän rantaan Servinniemelle rakennetaan nuotio- ja 

piknikpaikat sekä yleinen sauna, jonka toiminnasta ottavat vastuun 

Otaniemen asukkaiden yhdistykset.

Villa Elfvikin luontotalon ja luontopolkujen yhteyteen sijoitetaan 

pikinik- ja nuotiopaikat. Rantaan sijoitetaan myös kanoottien 

ja soutuveneiden vuokrauspiste, josta on mahdollista liikkua 

vesiteitse Otaniemeen ja ihailla Laajalahtea.

Tarvaspäähän galleria-kahvilan piha-alueen ulkopuolelle sijoitetaan 

piknikpaikka.

Moottoroitujen 
vesikulkuneuvojen 
vuokrauspiste

Uimapaikka Talviuimapaikka Koirien uimapaikka Näyttelytila Kuntoilualue Leikkipaikka Kanoottien ja soutuveneiden 
vuokrauspiste, kalastus

Ravintolalaivan pysäkki,
olemassa oleva saaristoveneen 
pysäkki
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pALvELUt JA toIMINNot

SAUNAT

Helsingissä sijaitseva Löyly-niminen julkinen sauna on noussut menestyksekkäästi 

yhdeksi Helsingin suosituimmista ajanviettopaikoista. Löyly tarjoaa saunan 

lisäksi ravintolapalveluita ja siellä järjestetään tapahtumia.2  Oulusta löytyy 

yleinen lauttasauna, joka on vapaaehtoisvoimin toteutettu.3 Osa Rantaraitille 

suunnitteluista saunoista on julkisia ja ne toimivat pienellä pääsymaksulla. 

Saunat ovat ympärivuotisessa käytössä. Osa saunoista on vuokrasaunoja, jotka 

mahdollistavat kaupungissa saunattomassa asunnossa asuville esimerkiksi 

kavereiden keskeisen saunaillan.  

1: Allas sea pool 2016
2: Löyly Helsinki 2016

RAVINTOLALAIVA

Erilaisia ravintolalaivoja löytyy ympäri Suomea useita. Ne toimivat erilaisissa 

ympäristöissä ja kaupungeissa niin turistien kuin paikallisten ajanviettopaikkoina.

Ravintolalaiva kulkee saaristoveneiden reittejä, mutta sen kyydissä kulkiessaan voi 

nauttia ravintolan antimista. Ravintolalaiva tarjoaa myös viikonloppuisin brunsseja 

sekä yökerhotoimintaa. Ravintolalaiva pysähtyy vuoroviikkoina viikonloppuisin eri 

satamiin, jotta sen yökerhotoiminta ei aiheuta häiriöitä sen pysähtymispaikoilla 

liian usein. Ravintolalaivaa voidaan myös vuokrata yksityistilaisuuksiin.

PIKNIKPAIKKA

Piknikpaikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä joko kiinteää pöytää ja penkkejä 

tai maantasoon sijoitettavaa rakennettua piknikpaikkaa eli esimerkiksi puista 

terassia.

NUOTIOPAIKKA

Nuotiopaikka on pääasiassa katettu katos, jossa on tulitila. Nuotiopaikka 

suunnitellaan siten, että tulen leviäminen pyritään estämään rakenteellisin 

keinoin. Rakennetut nuotiopaikat rakennetaan tiilistä ja kiviaineksesta 

ja eristetään maapohjasta, jotta tuli ei pääse leviämään tämän kautta. 

Niiden rakentamisessa huomioidaan seikat, jotka estävät tulen leviämistä 

kipinöinnin seurauksena.

Tässä kappaleessa käydään läpi yleissuunnitelman 

palveluverkoston osana toimivien palveluiden inspiraation 

lähteitä sekä määrittellään yleissuunnitelman palveluita 

ja toimintoja.

MERIUIMALAT

Helsinkiin perustettu Allas Sea Pool ja Kööpenhaminassa sijaitseva Harbour 

Bath ovat pohjoismaisia esimerkkejä merta hyödyntävistä ja rakennetuista 

uimapaikoista. Molemmat ovat suosittuja ajanviettopaikkoja ja ovat tyylikkäitä 

elementtejä kaupunkikuvassa. Allas Sea Poolin yhteydessä toimii myös ravintola ja 

kahvila. 1

Rantaraitilla vastaavat kohteet lisäävät sen houkuttelevuutta ja selkeitä oleskelun 

sekä toiminnan alueita. Meriuimaloissa, joissa uimavesi on suodatettua merivettä 

tai vesijohtovettä, on mahdollista uida myös silloin kun sinilevä estää meressä 

uimisen.

3: Oulun sauna 2016
4: Flow Park 2016
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VÄLIAIKAISUUS TOIMINNOISSA:
KAUSILUONTOINEN

• Kesäisin esimerkiksi veneiden talvisäilytysalueet ovat tyhjillään ja 

niille voisi sijoittaa kesäisin toimintaa

• Asukas- /järjestölähtöinen toiminta: esim. kirpputorit, 

kaupunkiviljely

• Tapahtumat: Kesäteatteri, lavatanssit, kaupunkifestarit

• Väliaikaisrakennukset: Sauna, konttikahvila, rantatorit

 
KOKEILULUONTOINEN

• Uusille yrittäjille esimerkiksi 3 vuodeksi mahdollisuus kokeilla 

uudenlaisen palvelun tarjontaa

• Kaupunki mahdollistaa, yrittäjä panostaa

 
VÄLIAIKAINEN SOPIMUS

• esim. 3 vuotta, 5 vuotta, 10 vuotta

KANOOTTI- JA SOUTUVENEVUOKRAUS, KALASTUS

Kanoottien ja soutuveneiden vuokrauspisteitä sijoitetaan riittävän usein 

Rantaraitin varrelle. Ne toimivat siten, että kanootin/soutuveneen voi vuokrata 

tai palauttaa mihin tahansa vuokrauspisteeseen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi 

kanootilla kulkemisen Kivenlahdesta Fiskarsinmäelle. Soutuveneiden vuokraamisen 

yhteyteen liitetään mahdollisuus kalastusvälineiden vuokraamiseen joko 

soutuveneen kanssa tai ilman. Vuokrauspisteille sijoitetaan myös kestävästä 

kalastuksesta ja kalastukseen liittyvistä mahdollisuuksista ja rajoituksista kertovat 

ohjeistukset.

KAUPUNKIPYÖRÄT 

Useissa Euroopan kaupungeissa kuten myös Helsingissä on niin kutsuttuja 

“kaupunkipyöriä”, joita saa lainaksi/vuokralle tietyksi ajaksi. Espoossa tällaista 

palvelua ei vielä ole, mutta se olisi tarpeellinen. Espoon kaupunkipyörä palveluun 

tulee yhdistää väliaikaisia ja pysyviä asemia Rantaraitin varrelle. Tämä mahdollistaa 

käyttäjille pyöräilyn Rantaraittia pitkin esimerkiksi Keilaniemestä Matinkylään ja 

matkan jatkamisen metrolla.

SEIKKAILUPUISTO

Flowpark ja Huippu ovat hyviä esimerkkiä jo olemassa olevista puustoon 

rakennetuista seikkailuradoista Suomessa. Flowparkeja Suomesta löytyy kuusi.4 

Molemmat näistä seikkailupuistoista pitävät sisällään erilaisia ja eritasoisia kiipeily- 

ja seikkailuratoja, jotka soveltuvat monen tyyppisille käyttäjille.

Rantaraitin seikkailupuisto sijoittuu Soukanniemen metsä- ja kallioalueelle. 

Seikkailupuiston korkeuksista avautuvat aivan uudenlaiset merinäkymät.

VÄLIAIKAISTOIMINTA: RUOKAREKKA, KAUPUNKIVILJELY, KIRPPUTORI

KONTIT

Konttikahvilat tai konttimyymälät ovat yksi väliaikaisen toiminnan 

toteutustavoista. Kontit on helppoa siirtää ja näin ollen toimiva 

ratkaisu lyhyeksi ajaksi. Esimerkiksi Helsingistä löytyy useita väliaikaisia 

konttikahviloita ja ravintoloita.
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Tarkempien suunnitelmien kohteiksi on Helmistä valittu Soukanrannan niemi 

nimeltään Klobben jaTapiolassa sijaitseva Otsolahti.  Tarkemmat suunnitelmat 

toimivat esimerkkeinä ympäristön, palveluiden sekä ominaispiirteiden 

korostamisen tasosta Helmillä.

Villa Rulluddista on tehty esimerkki taukopaikasta ja uudesta lenkin muodostavasta 

osuudesta Rantaraitilla. 

Soukanniemen reitin uudelleen linjauksesta ja sen vaihtoehtoista on tehty 

suunnitelma, jossa nämä esitellään tarkemmin.

Tarkempien suunnitelmien kohteet poikkeavat luonteeltaan toisistaan. Klobbenilla 

meri ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat käytössä, mutta muutoin ranta on 

pääasiassa parkkialuetta. Klobben on asuinrakentamisen keskelle sijoittuva niemi, 

jossa ei nykytilassa ole viheraluetta vaan sitä hallitsee venesatama ja tämän 

parkkikentät sekä uimaranta, jonka ympäristöön ei sijoitu juurikaan palveluja. 

Meri on läsnä, mutta ranta-alue puolestaan on epäkiinnostava ja vaikeasti 

hahmotettava.

Otsolahdella tilanne on täysin päin vastainen. Ranta-alue on pitkälti viihtyisää 

puistoa, mutta näkymien lisäksi muuta kontaktia mereen ei juuri ole, lukuun 

ottamatta Otsolahdella sijaitsevaa satama-aluetta.

Otsolahti on asuinrakentamisen keskelle sijoittuva lahti, jolla on vahva 

puistomainen ilme. Alueen koillis- ja länsiosat ovat hoidettua puistoaluetta. 

Otsolahti muodostaa maisemallisesti kokonaisuuden, jonka sisälle meri sulkeutuu.

4.
tArkEMMAt sUUNNItELMAt
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SOUKANNIEMI - SUINONSALMI

NYKYTILA
Soukan rannassa nykytfilassa Rantarafittfi sfijofittuu asufinalueelle, jossa 

se kulkee ajoradan vfieressä kevyenlfifikenteen väylällä. Ranta efi näy 

refitfille ja ranta on pafikofittafin yksfityfisessä omfistuksessa. Ranta on 

kufitenkfin ajantasafisen asemakaavan osofittamaa vfiheraluetta (10.2016). 

Halkorannassa olemassa oleva Rantarafittfi tekee vafihtoehtofisen lenkfin 

rantaan, mutta osuus on valafisematon. Sufinonsalmfi on pfitkältfi Espoon 

kaupungfin omfistuksessa ja sfiellä kulkee Hanfikan luontopolku. Maasto 

vafihtelee kallfiofista tervaleppäluhtaan ja edelleen metsäksfi. Olemassa oleva 

Rantarafittfi kulkee asufinalueen halkfi kevyenlfifikenteen väylää tafi ajorataa 

kaukana, pafikofittafin jopa ylfi kfilometrfin päässä rannasta. 

P

Olemassa oleva refitfin lfinjaus
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Suinonsalmen osuus on vaihtelevassa maastossa kulkeva reitti, joka 

tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden palveluihin, toimintoihin sekä 

virkistäytymiseen metsäisessä ympäristössä. Tämä osuus täydentää 

Rantaraittia luonnonympäristöön tukeutuvalla miljööllään. Suinonsalmen 

toiminnallinen Helmi yhdistyy olemassa olevaan Hanikan uimarantaa ja 

saaristoon tarjoamalla kanootteja ja soutuveneitä vuokralle.

Tekstin suluissa olevat roomalaiset numerot viittaavat kartalle merkkityihin 

osuuksiin.

Lähes koko Suinonsalmi on ajantasaisessa asemakaavassa merkitty 

lähivirkistysalueeksi. Uudelleen linjauksen reitti sijoittuu pääasiassa Espoon 

eteläosien yleiskaavan mukaiselle virkistysalueelle, jolle on merkitty sitova 

virkitysyhteys.

Uudelleen linjauksessa ( I ) reitti siirretään Soukan rannassa sijaitsevan 

Halkorannan kohdalla kulkemaan rantaan, jossa on olemassa oleva 

vaihtoehtoinen osuus Rantaraittia. Munkkirannasta Hanikkaan asti reitti 

pyritään ensisijaisesti siirtämään kokonaan rantaan, mutta myös karttaan 

on merkitty toissijainen vaihtoehto ( IV ), koska maanomistus rannassa 

ei olemassa olevassa tilanteessa salli reitin siirtymistä rantaan. Yhteys 

on kuitenkin yleiskaavaan merkitty virkitysyhteys. Reitin uudelleen linjaus 

jatkuu Hanikan uimarannasta Suinonsalmen itäistä rantaa ja yhdistyy 

sujuvasti olemassa oleviin luontopolkuihin (V) mahdollistaen näin 

erimittaisia lenkkejä vaihtelevassa maastossa. 

Suunnitelmassa on merkitty Soukansalmen länsiosaan vaihtoehtoinen 

linjaus (II), joka kulkee koko matkalta rannassa. Tämä on merkitty 

toissijaisena, koska maaston korkeusvaihtelut ovat alueella suuria 

ja vaatisivat laajaa muokkaustyötä. Ranta on osittain yksityisessä 

omistuksessa. 

Uudelleenlinjausta jatketaan Kaitalahden yli ponttonisillalla (VI) , joka 

rakennetaan alueella sijaitsevan luonnonsuojelualueen ehdoilla. Sillan 

lisäksi mantereella Kaitalahden kohdalla reitti siirretään pois ajoväylältä 

kulkemaan itsenäisenä kevyenliikenteenväylänä rannassa.

LISÄOSUUS –SOUKANNIEMI (III)
Reitille on merkitty suunnitelmaan lisäosuus, joka jatkuu Soukanniemen 

kärkeen asti. Tämä on toissijainen osuus reitin uudelleen linjausta, koska 

maanomistus alueella ei olemassa olevassa tilanteessa salli reitin siirtämistä 

kokonaan Soukanniemeen. Yleiskaavassa tämä on yhteys on merkittynä.Vaihtoehtoinen uudelleen linjaus / 
Lisäosuus reittiä

Reitin uudelleenlinjaus

Olemassa oleva säilyvä reitin osuus

Siltayhteys

I

II

III

IV

VI

V

100 m

200 m

P

REITIN UUDELLEEN LINJAUS
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VILLA RULLUDD - 
    KULTTUURIHISTORIALLINEN HELMI

TAUKOPAIKKA JA UUSI OSA REITTIÄ
Vfilla Rulludd on hyvfin säfilynyt esfimerkkfi Uudenmaan rannfikon varhafisesta 

huvfila-arkkfitehtuurfista. Huvfilalla ja sen ympärfistöllä on ylfi sadan vuoden 

hfistorfia.

Nykyfisfin huvfilassa tofimfifi museo ja kahvfila, joka on avofinna afinoastaan joka 

kuukauden ensfimmäfisenä sunnuntafina. Huvfilassa sfijafitsevfia juhlatfiloja 

vuokrataan yksfityfistfilafisuuksfifin kuten häfihfin.

Uuden refitfin toteuttamfinen tuo huvfilamuseon selkeämmfin osaksfi 

Rantarafittfia ja näfin parantaa sen saavutettavuutta. Pyrkfimys olfisfi, että 

kahvfila ja museo olfisfivat aukfi afinakfin kesäafikana vähfintään vfifikonloppufisfin 

ja tavofitteellfisestfi afinakfin osfittafin myös arkfipäfivfinä. Nfifille vofitafisfifin kehfitellä 

esfimerkfiksfi teemapäfivfiä ja huvfilakulttuurfia hefijastavfia tapahtumfia.

P

Olemassa oleva refitfin lfinjaus
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P

Taukopafikka

Afidattu pfiha-alue

Refitfin uusfi osuus

UUSI OSA REITTIÄ JA SEN YMPÄRISTÖ

Vfilla Rulluddfia ympäröfivään maastoon sfijofitetaan uusfi kävelyrefittfi, joka kfiertää huvfilan 

rannan puolelta. Uuden kävelyrefitfin ympärfistöön jätetään huvfilan puolella rfifittävästfi 

puustoa, jotta huvfilan yksfityfisyys yksfityfistfilafisuuksfien afikana säfilyy. Rulluddfin taustan 

metsässä on vanha huvfilaan kuulunut alppfiruusupufisto. Se on afikanaan noudattanut 

mafisemapufiston perfiaattefita noudattaen. Se tulfisfi ottaa osaksfi kokonafisuutta. Uusfi refittfi 

mahdollfistaa huvfilan ja ympärfistön yhdfistämfisen osaksfi Rantarafittfia.  

AIDATTU PIHA-ALUE

Afidattu pfiha-alue kunnostetaan huvfilapuutarhojen 

suunnfitteluperfiaattefita kunnfiofittaen, jollofin Espooseen saadaan 

oma huvfilapuutarhatafiteen kohokohta. Sen kunnostuksessa 

huomfiofidaan huvfilan suunnfitteluajankohta ja jos puutarhalle on 

joskus tehty suunnfitelma, joka on mahdollfista löytää, toteutetaan 

pfiha mahdollfisfimman hyvfin sen perfiaattefiden mukafisestfi. Pfiha-

alueen afitaus luo sfille yksfityfisyyttä huvfilan ollessa vuokrattuna 

yksfityfiskäyttöön, mutta efi kufitenkaan sulje pofis sfitä kfiertävää refittfiä.

RANTARAITIN TAUKOPAIKKA

Rantarafitfin taukopafikka sfijofitetaan rannassa sfijafitsevan olemassa olevan 

lafiturfin yhteyteen. Taukopafikalta aukeaa näkymät merelle ja saarfistoon.  

Helmfien yhtefisen taukopafikka standardfin mukafisestfi taukopafikalle 

sfijofitetaan WC, vesfipfiste, roskakorfi sekä tässä tapauksessa pfiknfikpafikka. 

Taukopafikkapafikka valafistaan myös rfifittävän hyvfin.
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MErELLINEN AktIIvIsEN oLEMIsEN HELMI

kLobbEN

Meri, ravintolat, sauna, ystävät, oleminen, uiminen 

Toiminnot

Toiminnoissa on keskitytty tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille käyttäjille. 

Ilmaiset toiminnot takaavat kaikkien käyttäjien viihtyvyyden alueella muodostaen pohjan 

alueelle sijoittuville maksullisille toiminnoille. Urheilu- ja leikkialueen yhdistelmä sekä 

tämän oleskelukumpareet muodostavat aktiivisen toiminnan keskittymän uimarannan 

tuntumaa. Sen läheisyyteen liittyvä oleskelunurmi, tanssi-/esiintymislava ja väliaikaisille 

toiminnoille varattu alue mahdollistavat erilaiset tapahtumat ja näiden järjestämisen. 

Niemen lounaispäätyyn sijoittuvat oleskeluportaat ja laituri tarjoavat ihmisille paikan, 

jossa viettää aikaa meren rannan tuntumassa sekä selkeän levähdyspaikan Rantaraittia 

kulkeville.

Reitti

Varsinainen ulkoilureitti kulkee lähellä olemassa olevaa linjausta eikä se poikkea 

Klobbenin niemelle. Reitti on siirretty kulkemaan lähempänä rantaa sijaitsevalle 

olemassa olevalle kevyenliikenteen reitille. Klobbenin niemelle kuitenkin muodostuu 

uusi osuus reittiä, joka kiertää niemen muodostaen lenkin. Tämän uuden lenkkimäisen 

reittiosuuden leveys ja pinnoite vaihtelee sen mukaan, miten se sijoittuu toimintojen 

lomaan niemellä. Se on kulkuyhteys varsinaiselta reitiltä Helmen tarjoamiin toimintoihin, 

oleskelualueille ja uimarannalle.

Rooli

Klobben on tulevaisuudessa kohtaamisen, olemisen ja toiminnan paikka. Klobbenille 

on helppoa saapua Rantaraittia pitkin sekä Kivenlahden, Espoonlahden että Soukan 

metropysäkeiltä. Klobben tarjoaa kaiken ikäisille erilaisia toimintaa tai paikan vain oleilla 

meren rannassa. Klobbenilla on sekä ilmaisia että maksullisia palveluita, mutta tilallisesti 

se tarjoaa kaikille yhtenevät mahdollisuudet viihtyä.
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NYKYTILA
Klobbenfin alue on osa Soukanrantaa. Olemassa oleva Rantarafittfi kfiertyy 

Klobbenfin länsfipuolelle jäävän Soukanlahden ympärfi kulkfien läpfi tätä 

ympäröfivän pufistoalueen. Klobbenfin sataman ja ufimarannan kohdalla refittfi 

pofikkeaa rannasta rantametsään, mutta sfiltä on kufitenkfin jo olemassa olevassa 

tfilanteessa helppoa pofiketa ufimarannalle. Rantametsässä kulkeva refittfi rajautuu 

asufinalueeseen ja tätä ympäröfivään lähfimetsään. Refittfiä ympäröfivä maasto 

nousee pohjofisessa 20 metrfin korkeuteen meren pfinnasta. Refittfi myötäfilee 

tätä maanpfinnan muotoa pysytellen kufitenkfin huomattavastfi alempana 

korkeussuhtefiltaan, nofin sefitsemässä metrfissä meren pfinnan yläpuolella.  

Refitfiltä efi aukene laajaa näkymää merelle, vaan sfitä rajaa ympäröfivä sekametsä 

ja osfittafin myös rakentamfinen. Ufimaranta sfijafitsee suojassa nfiemen takana. 

Ufimarannan suojafisuutta lfisäävät lafiturfi ja aallonmurtaja. Klobbenfin nfiemeltä 

aukeaa etelään merfinäkymä, joka on saarten pfirstalofittamaa. Kofillfisessa alue 

rajautuu asufinrakentamfiseen. Klobbenfin nfiemfi tofimfifi venesatamana, jonka 

mukafisfia tofimfintoja lähes koko nfiemfi on täynnä, lukuun ottamatta ufimarantaa. 

Nykytfilassa alueen pfinta-alasta fiso osa on pysäköfintfialuetta, jota satama-alueen 

ja ufimarannan lähefisyydessä ryhmfittelevät puu- ja pensasfistutukset. 

Afivan nfiemen kärjessä on kallfiofinen alue, jonka laella sfijafitsee venekerhon 

punafinen puupavfiljonkfi. Pavfiljonkfi sfijafitsee mafisemallfisestfi alueen keskefisellä 

pafikalla ja sen ympärfistöstä avautuu laajat näkymät merelle. Pavfiljonkfia 

vuokrataan myös yksfityfiskäyttöön. Ufimarannan vfiereen sfijofittuu terassfillfinen 

kahvfila, joka on avofinna vafin rantakaudella.

P

Olemassa oleva refitfin lfinjaus
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WC- ja 
vesfipfiste

1.

Kunnostettava 
rantapenger

Pfiknfikpafikka

Polkumafinen 
refittfi

Kanoottfien ja 
soutuvenefiden 
vuokrauspfiste

2. 
Tofimfinnallfinen 

alue

Kelluva lafiturfi

Lasten 
ufimapafikka ja 
lafiturfi

5.Oleskeluportaat
4. Vedenalafinen 

tunnelfi

3. 
Saarfistoveneen 

ja 
ravfintolalafivan 
pysäkkfi

I

II

III

IV
V

VI

VII

VIII
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P

6. Afidattu 
kofirfien 
ufimaranta

6. Kofirfien 
ufimaranta

6. Avattava 
näkymälfinja

Pfiknfikpafikka/
näköalatasanne

0,5 km

1 km

2 km

Yhdfistetty lefikkfi- ja urhefilualue

Nurmfikfiveys

Laudofitetut terassfit

Kfivfituhka

Nurmfikko

Kfiveys

Asffalttfi

Näkymälfinja

KLOBBENIN TARKEMPI SUUNNITELMA

I - 

II - 

III -

IV -

V -

VI -

VII -

VIII -

Itämerfikeskus

Ravfintola

Venekerhon uusfi rakennus

Ravfintola ja kattoterassfi

Ravfintola

Olemassa oleva kahvfila

Kahvfila

Kelluva vuokrasauna

Rakennukset:

SAUNAT (rakennukset V ja VIII)

Rannalle sfijofitetaan ylefinen sauna, joka tofimfifi ympärfivuotfisestfi. Rannan lähefisyyteen sfijofitettava 

kelluva vuokrasauna tarjoaa yksfityfisyyttä ja mahdollfisuuden omaan rauhaan tofimfinnallfisessa 

ympärfistössä. Vuokrasauna tofimfifi omfistuksellfisestfi osana rannan ylefistä saunaa.

1. OMENA- JA KIRSIKKAPUUTARHA

Alueen eteläfisen osan omena- ja kfirsfikkapuutarha muodostavat rantaan pfienen 

pufistokokonafisuuden. Se on fitsenäfinen alueensa, mutta samalla osa kokonafisuutta ohjaten 

Rantarafitfin kulkfijan Klobbenfin nfiemelle. Omena- ja kfirsfikkapuut tuovat kukkfiessaan ja lehtfien 

värfin muuttuessa vuoden afikojen mukaan alueelle monfinafista värfilofistoa ja tunnelmaa. Pufiston 

sfisällä kulkeva polku luo mafisematfilan, jossa merfi on taustalla afistfittava elementtfi. Pufiston sfisäfiset 

mafisematfilat ovat mfittakaavaltaan finhfimfillfisfiä ja sen sfisälle muodostuu mfielenkfifintofisfia näkymfiä, jofita 

puusto rajaa.

3. SAARISTOVENEEN JA RAVINTOLALAIVAN PYSÄKKI

Saarfistoveneen lafiturfi tofimfifi osana Espoon rannfikolla lfifikkuvan ravfintolalafivan pysäkkfiverkkoa. 

Ravfintolalafiva tofimfifi kesäfisfin ja sfillä on omat refittfiafikataulut verrattuna saarfistovenefisfifin. Ravfintolalafiva 

myös pysähtyy pfidemmäksfi afikaa pysäkefilleen kufin saarfistovene. Saarfistoveneen ja ravfintolalafivan 

pysähdyspafikkaa korostetaan uusfilla, suuremmfilla ja selkeämmfillä kyltefillä kufin nykyfiset.

4. ITÄMERIKESKUS (rakennus I ) JA MERENALAINEN LUONTOPOLKU

Espoossa sfijafitsee usefita luontopolkuja, mutta tämä on jotakfin erfilafista. Luontopolku vfie fihmfiset 

veden alle tutustumaan Itämeren pohjan ja meren luontoon. Tunnelfin katto on osfittafin lafiturfia, 

mutta pfidemmälle mentäessä tunnelfi uppoaa syvemmälle efikä sen katolla vofi enää kulkea, 

mutta tunnelfin sfisällä merta vofi sen sfijaan fihastella ylöspäfin katon läpfi. Tunnelfifin sfijofitetaan 

finfformaatfiotauluja kertomaan Itämerestä, sen tfilasta ja elfiöfistä. Tunnelfi on opettavafinen, jännfittävä 

ja tarjoaa mahdollfisuuden tutustua mereen myös sen pfinnan alla. Tunnelfin sfisäänkäynnfin 

lähefisyyteen rakennetaan pfienfi Itämerta esfittelevä finfformaatfiokeskus, jonka osana tunnelfi tofimfifi. 

Infformaatfiokeskuksesta saa tfietoa Itämerestä, sen kunnosta ja tavofista auttaa Itämeren tfilan 

kohentumfista.

Refitfin uudet osfiot punafisella ja 
olemassa oleva säfilyvä refittfiyhteys 

mustalla

Alueet 2,5 ja 6 esfitellään tarkemmfin omfissa osfiofissaan.
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Tarkennos niemen kärjen oleskeluportaista 
1:200

P

+1.9

+4.8

+5.2

+1.8

+1.6

+1.4

+0.8

Avokallio

Ravintolan terassi

Astinkivillä kunnostettava 
polku

Nurmialue

Kivituhkapintainen reitti
leveys 4,5 metriä

Ravintola

Istutusallas
korkeus:

 1metri terassin 
lattiatasosta
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Lefikkaus 1:100

OLESKELUPORTAAT
( Koko alueen suunnfitelmassa numero 5)

+1.7

Nfiemen kärjen oleskeluportafilta muodostuu laajoja näkymfiä merelle. Oleskeluportaat 

suunnataan sfiten, että nfifiltä on mahdollfista nähdä nfifin filta- kufin aamuaurfinkokfin. Merfi 

aukeaa oleskeluportafilta laajana näkymänä, joka rajautuu saarfistoon ja Kfirkkonummen 

rantaan. Oleskeluportaat yhdfistävät nfiemen kärjen osaksfi meren ja saarfiston 

muodostamaa tfilaa. Oleskeluportafilta muodostuu mfielenkfifintofinen näkymäkokonafisuus, 

josta vofi afistfia meren ja vuodenafikojen muutokset. Portaat ja nfifiden eteläpuolelle 

sfijofittuva avokallfio muodostavat kokonafisuuden, joka avaa koko nfiemen kärjen 

merellfisfissä tunnelmfissa olefilulle. Oleskeluportafisfifin yhdfistyy meren rantaan 

rakennettava lafiturfikokonafisuus, joka jatkaa oleskeluportafiden muotokfieltä pfidemmälle 

kohtfi merta. Lafiturfit mahdollfistavalta olefilun afivan veden tuntumassa. 

+4.8

+1.6

+0.8
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NÄKYMÄLINJA

Rantaa rajaa kofillfisessa Soukanrannanpufisto, joka nousee 

ylfi 20 metrfifin meren pfinnan yläpuolelle. Pufiston laella on 

kallfiofinen alue, jolle nykytfilassa johtaa pfienfi polku.

 Refitfiltä muodostetaan selkeämpfi polkuyhteys kallfiolle, 

jonne rakennetaan pfiknfikpafikkana tofimfiva näköalatasanne. 

Tasanteelta merelle päfin olevalta alueelta kaadetaan 

puustoa, jotta näkymät sekä näköalatasanteelta että 

Rantarafitfin varsfinafiselta osuudelta aukeavat merelle. 

Näkymät aukeavat uuden sfifistfityn kofirarannan ylfitse 

merelle. Puuston rafivaus toteutetaan mahdollfisfimman 

hfienovarafisestfi ja aluskasvfillfisuutta ja matalfia pensafita 

pyrfitään säfilyttämään mahdollfisfimman paljon, jotta alueen 

metsämäfinen luonne efi lfifikaa muutu. Refitfin varrelle, 

rafivatun alueen alaosaan sfijofitetaan pfienelle kallfiofiselle 

alueelle nuotfiopafikka.

KOIRARANNAT

Espoon vähäfiset kofirarannat ovat kovassa käytössä 

efikä Espoossa ole yhtään kofirarannan ja kofirapufiston 

yhdfistelmää, joka mahdollfistafisfi kofirfien ufimfisen vapaana. 

Klobbenfin uusfi kofirfien ufimaranta mahdollfistaa tämän. 

Se on rannassa afidattu alue, joka jatkuu mereen. Näfin 

kofirat vofivat ufida omfistajfien valvovan sfilmän alla myös 

vapafina.  Kofiraranta sfijofitetaan rfifittävän kauas fihmfisten 

ufimarannasta alueelle, joka nykytfilassa on rantakasvfien 

pefitossa. Alue sfifistfitään ja tarpeen tullen ruopataan.  

Vfierefisen sfivun kuvat havafinnollfistavat alueen filmeen 

muutosta rannan sfifistfimfisen jälkeen. Afidatun kofirarannan 

fitäpuolelle sfijofitetaan perfintefinen kofirfien ufimaranta, 

jossa kofirfia vofi käydä ufittamassa nfifiden ollessa kytkettynä 

hfihnaan.

AVATTAVA NÄKYMÄLINJA JA KOIRARANNAT
( Koko alueen suunnfitelmassa numero 6)

Afidattu kofirfien 
ufimaranta

Kofirfien 
ufimaranta

Avattava 
näkymälfinja

Pfiknfikpafikka/
näköalatasanne

P

meren pfinta
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Lefikkaus uuden kofirfien 

ufimarannan kohdalta 1:200 

Ranta ennen uuden kofirfien 

ufimarannan perustamfista

Ranta uuden kofirfien 

ufimarannan perustamfisen 

jälkeen

meren pfinta

refittfi
refittfi

pfiknfik-/
näköalapafikka

+19.0

kofirfien ufimaranta

+5.5+2.5
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Niemen keskiosan tarkennos 1:200

P

Esiintymis- / tanssilava

Istuskelukumpareet
Piknikpaikka

Kivettyreitti 
leveys 4,5metriä

Nurmikiveys

Väliaikaisten toimintojen aukio

Ravintola ja kattoterassi

Yhdistetty leikki- ja 
urheilualue

+1.6

+2.4

+1.6

+1.7

+2.3

+1.7 +1.8

+1.6

+4.0

+1.7
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Detaljfi fistutusaltaasta ja ladontamallfi esfimerkkfi 

1:30

Nfiemen keskfiosaan sfijofittuvalta kattoterassfien näkymät avautuvat sekä 

tofimfinnallfiseen osaan aluetta että avomerelle. Kattoterassefilta vofi astfia fihmfiset, 

tofimfinnan ja samalla ympäröfivän merfimafiseman, jotka kafikkfi muodostavat alueen 

kokonafisuuden ja luonteen.

Nfiemen keskelle sfijofittuva tofimfintojen alue korostaa finhfimfillfistä mfittakaavaa 

tfilallfisuudessaan. Sfiltä aukenee laajoja näkymfiä merelle, mutta samalla sen puut, 

rakenteet ja rakennukset luovat sen sfisälle finhfimfillfisen mfittakaavan rajaamalla 

sen sfisälle pfienempfiä mafisematfiloja. Nämä pfienemmät mafisematfilat ja pafikofittafin 

aukeavat laajat näkymät merelle korostavat ja täydentävät tofisfiaan. Tofimfinnallfiselle 

alueelle sfijofittuu yhdfistetty urhefilu- ja lefikkfialue. Nämä mahdollfistavat kafiken 

fikäfisfille soveltuvaa aktfifivfista olefilua meren lähefisyydessä. Urhefilu- ja lefikkfialueen 

pfintamaterfiaalfi on värfillfistä turva-alustaa. Alueen pfintaan muotofillaan erfikokofisfia 

fistuskelukumparefita. Istuskelukumpareet antavat käyttäjfille mahdollfisuuden 

tarkkafilla ympärfistöön haluamastaan kulmasta. Pufinen pfiknfikpafikka nurmfikolla tekee 

ajanvfietosta mfiellyttävämpää vafikka nurmfialue olfisfi kosteaa. Esfifintymfis- ja tanssfilavalla 

vofidaan järjestää lavatansseja ja teatterfiryhmfien kesäteatterfinäytelmfiä.

Välfiafikafisfille tofimfinnofille on varattu kfivetty alue, jolla vofidaan toteuttaa sekä 

kfirpputoreja että kaupunkfivfieljelyä tafi sfinne vofi sfijofittaa ruokarekkoja. Pfinnan 

kfiveys valfitaan sfiten, että se kestää pafinavampfienkfin kulkuneuvojen lfifikkumfisen ja 

esfimerkfiksfi edellä mafinfitut ruokarekat.

Puut sjofitetaan fistutusaltafisfifin, jofiden reunalla vofi fistua. Näfin käyttäjä vofi valfita 

fitselleen mfielufisan katselusuunnan.

Perfiaatelefikkaus fistustusaltaan 

fistuskelureunasta 1:50 

TOIMINNALLINEN ALUE
( koko alueen suunnfitelmassa numero 2)

450mm
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MErELLINEN vIHrEys

otsoLAHtI

Reitti

Olemassa oleva Rantaraitti säilyy alueen pääreittinä, mutta sen linjaukseen 

tehdään pieni muutos, joka siirtää sen lähemmässä rantaa venesataman 

eteläosassa. Tämä kohta sijoittuu ensisijaisen suunnitelman alueelle. 

Reitille toteutetaan tämän muutoksen lisäksi myös ”pistoja” rantaan, kuten 

esimerkiksi nuotiopaikalle. Toinen muutos reitille sijoittuu itäiseen rantaan, 

jossa se siirretään ajoradalta kaupungin omistamalle ranta-alueelle. 

Kanootti- ja soutuveneen vuokraus mahdollistavat myös Otsolahden 

pienen saaren ottamisen osaksi reittiä omana kokonaisuutenaan.

Rooli

Otsolahti toimii tärkeänä osana yhteyttä Tapiolan, Keilaniemen ja 

Otaniemen välillä. Se on alueen asukkaille tärkeä virkistymiskohde ja 

se toimii houkuttimena Rantaraitille Tapiolan metroasemille saapuville 

ihmisille. Otsolahti on toiminnan, oleilun ja virkistymisen paikka aivan 

Tapiolan keskuksen kupeessa. Osa venepaikoista poistetaan ja niiden 

paikalle sijoitetaan laiturirakenne, joka mahdollistaa liikkumisen ja oleilun 

veden äärellä. Otsolahden luoteisosaan on sijoitettu uusi kivetty reitti 

saaristovenelaiturille, jonka sijaintia on näin korostettu. Sekä laiturirakenne 

että uusi kivetty yhteys yhdistävät Otsolahden selkeämmin Tapiolan 

keskukseen ja Leimuniittyyn. Näiden läheisyyteen sijoitetaan ravintola ja 

mahdollisuus soutuveneiden ja kanoottien vuokraukseen.

Puistot, kävely, pysähtyminen, meri, oleminen

Alue on jaettu suunnitelmassa kolmeen osaan. Ensimmäinen osa suunnitelmaa 

sijoittuu alueen länsiosaan. Ensimmäinen osa suunnitelmaa on Otsolahden 

Helmen toteutuksen kannalta keskeisin. Toinen osa suunnitelma sijoittuu 

koillisosaan. Toinen suunnitelma pitää sisällään huomioita, jotka lisäävät 

koillisosan rannan käyttömukavuutta ja korostavat alueen puistomaisuutta 

. Kolmas osa tarjoaa lahden keskelle jäävän pienen saaren käyttäjille.

Suunnitelmat lisäävät Otsolahden käytettävyyttä, viihtyisyyttä ja tekevät siitä 

monipuolisemman osan Tapiolaa ja meren rantaa
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NYKYTILA
Otsolahden alue on osa Tapfiolan kehfittyvää keskusta-aluetta. Otsolahdelta on 

hyvät kulkuyhteydet sekä Kefilanfiemeen että Otanfiemeen kevyenlfifikenteenväylfiä 

pfitkfin. Kulkuyhteydet tulevat tulevafisuudessa paranemaan, sfillä afivan Otsolahden 

vfiereen on rakentumassa metroasema. Alue rajautuu luoteessa vuonna 2016 

osfittafin uusfittuun Lefimunfifittyyn, jonka rakentamfinen on vfielä tämän työn 

valmfistuessa kesken. Lefimunfifitty on alun perfin Jussfi Jänneksen suunnfitelma osaksfi 

puutarhakaupunkfi Tapfiolaa. Lahden erottaa pohjofisessa merestä Länsfiväylän 

sfilta.1 Pohjofisessa ja luoteessa Otsolahtfi rajautuu pufistoalueeseen jota ympäröfi 

asufinrakentamfinen. Lahden lounas- ja länsfiosfissa tofimfifi venesatama, jossa on 

venepafikkoja 482. 2

Nykyfiset refittfiyhteydet alueen sfisällä ovat tofimfivfia vfirkfistysrefittejä. Ranta on 

osfittafin ruovfikon ja vesfikasvfillfisuuden pefitossa ja lounafisosan rannassa on 

mahdollfisuus kulkea kfivfikkofisella rannalla afivan meren tuntumassa. Kfivfikkofinen 

ranta efi tosfin houkuttele ottamaan ffyysfistä kontaktfia mereen. Olemassa oleva 

Rantarafittfi pofikkeaa fidässä pofis rannasta ja sfifinä on lyhyt ajorataosuus keskellä 

asufinrakentamfista.

Mafisemallfisestfi alue on sulkeutunutta ja avofinta rajautuvaa mafisematfilaa. Näkymfiä 

rajaavat pääsääntöfisestfi ympärfistön korkea puusto sekä etelässä Länsfiväylän sfilta 

ja tämän maapengerrykset. Afinoa pfidempfi näkymä aukeaa Tapfiolan keskukseen 

Lefimunfifityn ylfi. Tämä näkymä tfifivfistää paljon tapfiolalafista suunnfittelua.

Alueella tofimfifi mfinfigolff-pafikka sekä sataman yhteydessä hfieman syrjässä kahvfila.

1: J.Nfifinfimäkfi, P.Oulasvfirta, A.Hefitto, 2001. s.7

2: edellämafinfittu 1. s. 8

3: Espoon kaupungfin museo

4: Tapfiolan keskusta-alueen Desfign manuaalfi, 2015. s. 7

P

Olemassa oleva refitfin lfinjaus
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tofimfintojen alue
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Kanoottfien ja 
soutuvenefiden 
vuokraus

Nuotfiopafikka

Lafiturfi

Pfiknfikpafikka

Lafiturfirakenne

Kfivetty refittfi Kofirfien 
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4. Oleskelualue

Olemassa 
olevaa polkua 
parannetaan

2.

1.

3.
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LAITURI KOHTI SAARISTOVENEPYSÄKKIÄ JA VÄLIAIKAISTOIMINTOJEN ALUE

Suunnfittelualueen luotefisrannassa sfijafitsevasta satama-altaan kulmauksesta 

pofistetaan venepafikat. Nfifiden tfilalle rakennetaan kävelylafiturfi, joka johtaa 

saarfistoveneen pysäkfille. Kävelylafiturfi toteutetaan esteettömänä. Rannassa 

samalla alueella sfijafitsevaa parkkfipafikka pofistetaan ja sen tfilalle rakennetaan 

oleskelualue. Oleskelualueelle sfijofitetaan fistutusaltafiden ja penkkfien muodostamfia 

kokonafisuuksfia, jofiden rajaama alue varataan tfilapäfisfille ja välfiafikafisfille tofimfinnofille. 

Rannan suuntafinen refittfi kfivetään ja sen mantereen puolefiselle reunalle 

sfijofitetaan penkkejä. Tämä uusfi osa refittfiä johtaa saarfistovenepysäkfin edustan 

oleskeluaukfiolle, josta refittfi jatkuu kohtfi Otsolahden perukkaa.

RAVINTOLA, SOUTUVENEET JA KANOOTIT

Lounafisosan satama-altaan eteläpuolelta varataan alue ravfintolalle tafi kahvfilalle 

ja tämän terassfille. Tämän edustan yhdessä olevalle kävelylafiturfille sfijofitetaan 

soutuvenefiden ja kanoottfien vuokrauspfiste, joka tofimfifi kesäfisfin. Soutuvenefillä ja 

kanootefilla on mahdollfista päästä lahdella sfijafitsevalle saarelle, jonne rakennetaan 

lafiturfi sekä pfiknfik- ja nuotfiopafikat.

Tapfiolaan on suunnfiteltu desfignmanuaalfi, jossa lfinjataan Tapfiolan keskusta-

alueen fimagoa tukevfia tekfijöfitä osana suunnfittelua, rakentamfista ja ylläpfitoa. 

Näfitä ovat esfimerkfiksfi erfityfisestfi Tapfiolaan suunnfitellut kalusteet ja valafisfimet sekä 

erfilafiset rakenteet. Lfinjaus tukee Tapfiolan fidentfiteettfiä ja fimagoa valtakunnallfisestfi 

merkfittävänä puutarhakaupungfin osana. 3

Ensfisfijafisen suunnfittelualueen kalustefissa ja valafisfimfissa noudetaan Tapfiolan 

desfignmanuaalfin lfinjausta. Tapfiolaan suunnfitellun desfignmanuaalfin rajaus 

kulkee afivan ensfisfijafisen suunnfittelualueen länsfireunaa, joka on keskefinen 

saapumfispafikka Rantarafitfille. 4  Manuaalfin mukafisen lfinjauksen jatkamfinen 

ensfisfijafiselle suunnfittelualueelle yhdfistää sen selkeämmäksfi osaksfi Lefimunfifittyä ja 

Tapfiolaa. 

OTSOLAHTI

Lahden perukan kfivfinen ranta kunnostetaan. Se on nykytfilassaan epäsfifistfi ja 

merfikasvfien pefitossa. Rannan kunto efi houkuttele veden ääreen. Ranta ruopataan 

astefittafin ja ranta pefitetään hfienommalla kfivfiafineksella kufin olemassa oleva. 

Ruovfikko ja vesfikasvfillfisuus pofistetaan alueelta aluksfi vuosfittafin, jonka jälkeen 

pofistolla on todennäköfisestfi pfidempfiafikafista vafikutusta. Nämä tofimenpfiteet 

edes auttavat rannan sfifisteyttä ja houkuttelevat käyttämään rantavfifivaa 

vfirkfistäytymfiseen.

2.

3.

1.

Alue säfilyy pufistomafisena ja hofidettuna ympärfistönä, jonka vanhoja pufita pyrfitään 

suojelemaan toteutusvafiheessa mahdollfisfimman paljon. Otsolahtfi muodostaa tfilallfisestfi 

kokonafisuuden, jonka kohokohtfia suunnfitelma tukee. Näkymfiä on avattu ja lfinjattu sekä 

lahden suuntafisestfi että kohtfi Tapfiolan keskusta-aluetta. Otsolahden rannat, nfifiden puusto 

ja rakennukset muodostavat lahden ympärfille kokonafisuuden. Suunnfitelmfien osalta 

mafisematfilat ovat osa laajempaa kokonafisuutta, käyttäjä efi vafin fihafile edessään aukenevaa 

mafisemaa vaan on osana sfitä.

Otsolahden keskelle sfijofittuvaan pfieneen saareen rakennetaan pfienfi lafiturfi, joka 

mahdollfistaa rantautumfisen soutuveneestä ja kanootfista. Saarelle rakennetaan 

pfiknfikpafikka ja sfille polku. Näfiden toteutuksessa pyrfitään mahdollfisfimman 

hfienovarafisfifin rakentefisfifin, jotka efivät rfiko mafisemaa. Saaresta aukee uudenlafiset 

näkymät kohtfi avomerta Länsfiväylän ylfitse ja kohtfi Otsolahden perukkaa sekä 

Tapfiolaa.

Näkymälfinja

Lefikkaus lafiturfin fistuskeluportafista 1:100

+1.5

+0.6

+1.95
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Tarkennos 1:200

P

Esteetön lufiska lafiturfille

Oleskelulafiturfi

Kfivetty oleskeluaukfio

Istustusaltafiden reunojen penkfit

WC ja vesfipfiste

Saarfistoveneen ja ravfintolalafivan 
pysäkkfi

Kofirfien ufimaranta

Polkuyhteys

+1.7

+1.6

+1.9

+0.75
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Istutusaltaan fistuskelureunan

 detaljfi 1:30

OLESKELUALUE
( koko alueen suunnfitelmassa numero 4)

Saarfistoveneen lafiturfi tofimfifi osana Espoon rannfikolla lfifikkuvan 

ravfintolalafivan pysäkkfiverkkoa. Ravfintolalafiva tofimfifi kesäfisfin ja sfillä on 

omat refittfiafikataulut verrattuna saarfistovenefisfifin. Ravfintolalafiva myös 

pysähtyy pfidemmäksfi afikaa pysäkefilleen kufin saarfistovene. Saarfistoveneen 

ja ravfintolalafivan lafiturfin lähefisyyteen luodaan selkeä oleskelualue, jollofin 

nfifiden odottamfinen on mfiellyttävää. Oleskelualue tuo näfin saarfistoveneen 

selkeämmäksfi osaksfi kokonafisuutta efikä vafin ohfikulkevaksfi refittfiyhteydeksfi. 

Oleskelualtaan fistutusten reunofilla on fistuskelureunat. Tämä oleskelualue 

toteutetaan noudattamaan Helmfien taukopafikka-standardeja. 

Nuotfiopafikka

Keskellä Otsolahtea olevalle pfienelle nfiemelle rakennetaan 

nuotfiopafikka ja se yhdfistetään astfinkfivfillä varsfinafiseen 

refittfifin.

Kofiraranta

Nfiemen länsfipuolelle jäävä pfienfi poukama sfifistfitään ja sfifitä 

tehdään kofirfien ufimaranta. Espoossa on vafin kaksfi kofirfien 

ufimarantaa, jotka ovat aktfifivfisessa käytössä. Nfifiden vähäfisyyden ja 

sfijafintfien vuoksfi ne houkuttelevat fihmfisfiä sfifirtymään nfifille autolla. 

Useamman kofirfien ufimarannan rakentamfinen houkuttelee 

kofiranulkofiluttajfia ennemmfin kävelemään rannalle, joka on 

lähempänä, kufin kulkemaan autolla kauemmas.

+1.90

+2.35
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5. LoppUsANAt

Tämän työn toteuttaminen on ollut prosessi, joka on pitänyt sisällään paljon 

oppimista, onnistumisia ja epäonnistumisia. Prosessi itsessään on ollut 

arvokas kokemus, kokonaisuus, jota tämä työ ilmentää.

Pähkäilin pitkään aihetta diplomityölleni, minua kiinnostavia aiheita tuntui 

löytyvän paljon. Lopulta painittuani pitkään kahden lähinnä puutarhataiteen 

historiaan liittyvän aiheen kanssa sainkin soiton, jossa tarjottiin tätä aihetta. 

Espoossa syntyneenä ja aina asuneena aihe herätti heti kiinnostukseni. 

Pääsisin suunnittelemaan oman lähialueeni rantoja! Aiheen lähestyminen oli 

samaan aikaan sekä vaikeaa että helppoa. Tunsin Espoon omasta mielestä 

verrattain hyvin ja Rantaraittiakin oli tullut kuljettua lukuisat kerrat ennen 

työn aloittamista. Toisaalta samalla pohdin osaanko katsoa aluetta muiden 

kuin itseni silmin. Minulla oli kuitenkin jo ennen työn aloittamista valmis 

mielikuva siitä mitä espoolaiset rannat ovat, mutta tämä kuitenkin muuttui 

työn edetessä. Työn edetessä huomasin kuinka vähän oikeastaan tiesin 

Espoosta ja sen rannoista…

 

Aihe on ollut mielenkiintoinen ja hyvin lähellä arkeani. Ystäväni ja perheeni 

asuvat Espoossa, joten työstä on voinut puhua kenen kanssa tahansa ja 

kaikilla on ollut aiheeseen jotakin sanottavaa ja kommentoitavaa. Tällaiset 

keskustelut ovat olleet antoisia, koska he kaikki ovat Rantaraitin nykyisiä ja 

ehkä myös tulevia käyttäjiä.

Koko ajan rakentuva, tiivistyvä ja kasvava Espoo asettaa paineita 

virkistyspalveluille. Rantaraitti on yksi keskeisimmistä virkistyspalveluista 

Etelä-Espoossa. Nykyisessä tilassaan sen suurimmat ongelmakohdat ovat 

sen katkonaisuus ja vaikeasti hahmotettavuus maastossa. Sen varrelle ei 

muodostu selkeää kiintopisteiden sarjaa, jotka houkuttelisivat jatkamaan 

reittiä eteenpäin. Nykyiset kiintopisteet, palvelut tai nähtävyydet ovat 

ennemminkin sattumalta reitin varrella kuin osana sitä. Niille saavutaan usein 

autolla tai aivan lähialueilta kevyenliikenteen väyliä pitkin, mutta ne eivät 

houkuttele jatkamaan reittiä pitkin. Edellä mainitut seikat olivat keskeisiä 

ongelmia, joihin pyrin löytämään ratkaisuja. Ratkaisuja, jotka tekisivät 

Rantaraitista yhtenäisen, helposti hahmotettavan ja saavutettavan sekä 

ennen kaikkea houkuttelevan kokonaisuuden.

Yksi ystäväni kysyi eräänä päivänä mistä teen diplomityötäni ja vastauksen 

saatuaan totesi: ”Onpa vaikeeta! En mä ainakaan pystyis tohon!”. Tämän 

kuultuani aloin pohtia laajemmalti vuosien aikana oppimaani. Ja tosiaan 

kun mietin mitä olen oppinut vuosien saatossa, mieleeni tuli satoja asioita, 

niin konkreettisesti opittuja taitoja kuin ajatuksellisestikin ja asenteellisesti 

opittuja, sekä puhtaasti tietoa, jota olen vuosien saatossa omaksunut. Ja 

tämän työn aikana olen oppinut lisää, niin tietoa suunnittelukohteesta, 

suunnittelusta kuin omasta tavastani työskennellä. 

Lähtötietoja kerätessäni ja analyyseja tehdessäni huomasin hyvin, kuinka 

paljon tietoa on saatavilla. 

Tein itsekin useita turhia analyysikarttoja ja kirjoitin niihin selostuksia, 

kunnes huomasin että ne ovatkin täysin epärelevantteja työni kannalta. 

Saatavan tiedon määrä on valtava ja vastuu sekä taito osata ottaa huomioon 

aiheellinen tai aiheellisin näistä on osa oppimista. Pidän tutkimisesta ja 

uppoudun helposti kirjoihin, välillä innostuin tutkimaan jotakin asiaa niin 

perinpohjaisesti että unohduin siihen. Tämän jälkeen halusin liittää tämän 

kaiken imemäni tiedon jotenkin osaksi työtäni, mutta kuitenkin päädyin 

useammassa kohtaa poistamaan niitä työstäni.

Käsin piirtäminen on aina ollut minulle omin tapa tuottaa kuvia. Tämän 

työn kautta opin, useaan otteeseen, kuinka välillä pitää astua ulos omalta 

mukavuusalueelta ja tehdä asioita itselle vaikean kautta. Huomasin välillä 

kuinka käsin tehdyt kuvat eivät aina ilmentäneetkään tarkoitettua asiaa 

tai eivät ainakaan riittävän selvästi. Painin useaan otteeseen tilanteessa, 

jossa koin järkevämmäksi laskea kynän kädestäni, vaikka piirtämisintoinen 

taiteilijasielu sisälläni olisi halunnut tuhrata musteella läiskiä paperille. 

Kuitenkin tuli vastaan myös tilanteita, joissa kaikki meni päinvastoin. Kun 

olin analyyttisesti tutkiskellut karttoja ja yrittänyt saada tietokoneen ruudulla 

millitarkasti asioita paikoilleen ja epäonnistunut, otin kynän ja skissipaperin 

eteeni ja niin olikin kokonaisuus yhtäkkiä valmis, selkeänä ja minun 

näköisenäni.

Suunnittelutyö kypsyi mielessäni jo analyyseja tehdessäni, kirjoittelin 

suunnittelussa otettavia pieniäkin seikkoja itselleni ylös analyyseja tehdessä. 

Osa näistä pienistä huomioista varmasti katosi jonnekin muistiinpanojen 

syövereihin ja osa jalostui osaksi lopullista työtä. Huomasin taukojen 

tärkeyden osana työskentelyäni, välillä jättäessäni jonkin asian hautumaan 

viikoksi se luonnistuikin kuin itsestään seuraavalla kerralla.

Keskustelut, kommentit ja palautteet kehittivät työtäni siihen suuntaan mikä 

siitä tuli. Olen aina tiennyt itse oppivani hyvin keskustelemalla ja vertailemalla 

ihmisten kanssa mielipiteitä. Keskustellessa opin kyseenalaistamaan omat 

mielipiteeni ja tätä kautta etenkin suunnitelmalliset ideani kehittyvät ja 

joudun pohtimaan itsekin niille tarkoitusta.

Minun on helpoin hahmottaa kokonaisuuksia näkemällä ne jossakin 

muodossa. Alusta asti tein työssäni taittoa samaa tahtia kuin muuta 

materiaalia. Minun oli helpompi hahmottaa kokonaisuus, kun näin sen 

valmistuvat osat ja puutteet konkreettisesti silmieni edessä. Samoin kuljin 

Rantaraittia useaan kertaan ja mahdollisimman pitkiä matkoja kerralla, jotta 

pystyin hahmottamaan sen muodostaman kokonaisuuden. Mittakaavasta 

toiseen siirtyessä oli toisinaan hankalaa hahmottaa tilojen kokoa ja mittoja 

todellisuudessa ja tämän vuoksi koin tärkeäksi käydä maastossa katsomassa 

etenkin tarkempien suunnitelmien kohteita useaan kertaan. Samoin koin 

hyödylliseksi piirrellä havainnollistavia näkymäluonnoksia, jotta hahmotin 

tilan ja sen tunnun inhimillisessä mittakaavassa.

Tämä työ on opettanut paljon; paljon maisema-arkkitehtuurista, Espoosta, 

rantojen suunnittelusta ja itsestäni, niin oppijana kuin tekijänäkin. 
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rantojen suunnittelusta ja itsestäni, niin oppijana kuin tekijänäkin. 

Kiitokset työtäni valvoneelle professori Jyrki Sinkkilälle kommenteista, 
neuvoista ja kannustuksesta tarttua kynään eikä pelkästään tietokoneen 
hiireen.

Kiitos työtäni erinomaisesti ohjanneelle Mikla Koivuselle kaikista neuvoista, 
ohjeista, kommenteista ja materiaaleista. Kiitos Espoon kaupungilta myös 
Heidi Ahlgrenille ja Suvi Kajamaalle kaikista kommenteista ja neuvoista.

Kiitos siskolleni Heljälle upeista valokuvista!

Kiitos ystävilleni, jotka ovat edesauttaneet työn valmistumista!

Kiitos Sakelle tietokoneen lainaamisesta, teknisestä avusta ja kommenteista 
sekä kaikesta konkreettisesta ja henkisestä tuesta työn alusta loppuun asti.

Suuret kiitokset vanhemmilleni, Outille ja Timolle. Ilman teitä, tätä työtä ei 
olisi ja ilman teitä minusta ei olisi voinut tulla maisema-arkkitehtia.

-Silja Nokso-Koivisto
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Lähde: Suomen Ympäristökeskus 2013
Rautamäki M. 1982 s. 10-12

Rantaraitti -Espoon ranta-alueelle sijoittuva virkistysreitti

Viheralue- Julkiset ja yksityiset kasvulliset alueet, kuten puistot, metsät, rannat. Ei 
tarkoita pihojen kasvullisia osia

Viheralueverkosto- Eri mittakaavatasoisten viheralueiden muodostama verkosto

Virkistysalue – Alue, joka on varattu ulkona virkistäytymiseen ja jolle kaikilla on 
vapaa pääsy

Virkistysalueiden palvelut - Virkistysalueilla sijaitsevat ihmisen rakentamat ja 
ylläpitämät palvelut, kuten esimerkiksi ulkoilureitit, leikkipaikat, penkit, kioskit ja 
kahvilat.

Virkistysalueverkosto- Yhdyskuntarakenteen kaikista käytettävissä olevista 
virkistysalueista ja niiden välisistä virkistystä palvelevista kulkuyhteyksistä 
muodostuva verkosto

Kevyen liikenteen väylä -   Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu itsenäinen 
reitti tai tien vierellä kulkeva merkitty osuus

Kaupunkirakenne - Kaupunkitilan fyysinen rakennettu olemus

Maisema  - Geomorfologisen, ekologisen ja kulttuurihistoriallisen kehityksen 
muovaama jatkuvassa muutoksessa oleva näkyvä ympäristökokonaisuus.

Maisemakuva- Maisematilan visuaalisen kokonaisuuden hahmotettava ilmiasu

Maisemarakenne - maiseman perustekijöiden eli elottomien tekijöiden, elollisista 
tekijöiden ja ihmisen vaikutuksen sekä näiden keskinäisten suhteiden ja vaihtelun 
muodostama dynaaminen kokonaisuus

Maisematekijä  (maisemaelementti) – perustekijät, jotka muodostavat 
maisemarakenteen.

Maisematila -yhden tai useamman maisematekijän muodostama, 
kolmiulotteisesti hahmotettava tila
avoin maisematila: maisematila hahmottuu avoimena, esim. meri
rajattu avoin maisematila: maisematila on avoin, mutta se selkeästi rajautuu 
johonkin elementtiin. esim.saarten rajaama meri
puoliavoin maisematila: maisematila hahmottuu osin sulkeutuneena, osin 
avoimena, esim. puisto 
sulkeutunut maisematila: maisematila hahmottuu sulkeutuneena, esim. metsä

Kaupunkikuva, taajamakuva - Rakennetun ympäristön ja kaupunki- tai 
taajamatilan visuaalisesti hahmotettava ilmiasu.

6. käsIttEIstöä
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PLANSSIEN PIENENNÖKSET

TYÖN VALVOJA: JYRKI SINKKILÄ (EMILIA WECKMAN 2015)

HELMINAUHA – TULEVAISUUDEN RANTARAITTI ESPOOSEEN

SILJA NOKSO-KOIVISTO

AALTO YLIOPISTON TAITEIDEN JA SUUNNITTELUN KORKEAKOULU ARKKITEHTUURIN LAITOS2016DIPLOMITYÖ MAISEMAN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN TYÖN OHJAAJA: MIKLA KOIVUNEN, ESPOON KAUPUNKI

VEDEN PINNAN HEIJASTUKSET ILTA-AURINGOSSA, AURINGON LASKUN VÄRIT. PUIDEN LOMASSA SINERTÄVÄ MEREN PINTA. LAIVAT 

HORISONTISSA .MERITUULI JOKA SEKOITTAA HIUKSET. SUOLAISEN MEREN TUOKSU. KIRKUVAT LOKIT, LEIKKIVÄT LAPSET. KALLIOISET 

RANNAT. MAHDOLLISUUKSIA JA SAMALLA NIIN VOIMAKKAITA LUONNONVOIMIA, ETTEI NIILLE MAHDA IHMINEN MITÄÄN.

MITÄ KAIKKEA MEREN RANTA VOIKAAN OLLA? 

8. LIITTEET
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Moottorofitujen 
vesfikulkuneuvojen 
vuokrauspfiste

Kanoottfien ja soutuvefiden 
vuokrauspfiste, kalastus

Kaupunkfipyörän 
lafinaus-/palautuspfiste

Hfistorfiallfinen nähtävyys

Lfintutornfi

Ravfintolalafivan pysäkkfi

Näyttelytfila

Kuntofilualue

Lefikkfipafikka

Välfiafikafisten 
tofimfintojen keskus



107

TYÖN VALVOJA: JYRKI SINKKILÄ (EMILIA WECKMAN 2015)

HELMINAUHA – TULEVAISUUDEN RANTARAITTI ESPOOSEEN
SILJA NOKSO-KOIVISTO

AALTO YLIOPISTON TAITEIDEN JA SUUNNITTELUN KORKEAKOULU ARKKITEHTUURIN LAITOS2016DIPLOMITYÖ MAISEMAN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN TYÖN OHJAAJA: MIKLA KOIVUNEN, ESPOON KAUPUNKI



108

TYÖN VALVOJA: JYRKI SINKKILÄ (EMILIA WECKMAN 2015)

HELMINAUHA – TULEVAISUUDEN RANTARAITTI ESPOOSEEN

SILJA NOKSO-KOIVISTO
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WC- JA 
VESIPISTE

1.

KUNNOSTETTAVA 
RANTAPENGER

PIKNIKPAIKKA

POLKUMAINEN 
REITTI

KANOOTTIEN JA 
SOUTUVENEIDEN 
VUOKRAUSPISTE

2. 
TOIMINNALLINEN 

ALUE

KELLUVA 
LAITURI

LASTEN 
UIMAPAIKKA JA 
LAITURI

5. 
OLESKELUPORTAAT

4. 

VEDENALAINEN 
TUNNELI

3. 
SAARISTOVENEEN JA 
RAVINTOLALAIVAN 

PYSÄKKI

I

II

III

IV
V

VI

VII

VIII

P

6. 
AIDATTU 
KOIRIEN 
UIMARANTA

6. 
KOIRIEN 
UIMARANTA

6. 
AVATTAVA 
NÄKYMÄLINJA

PIKNIKPAIKKA /
NÄKÖALATASANNE

0,5 KM

1 KM

2 KM

YHDISTETTY LEIKKI- JA URHEILUALUE

NURMIKIVEYS

LAUDOITETUT TERASSIT

KIVITUHKA

NURMIKKO

KIVEYS

ASFALTTI

NÄKYMÄLINJA

KLOBBENIN TARKEMPI SUUNNITELMA

I - 

II - 

III -

IV -

V -

VI -

VII -

VIII -

ITÄMERIKESKUS

RAVINTOLA

VENEKERHON UUSI RAKENNUS

RAVINTOLA JA KATTOTERASSI

RAVINTOLA

OLEMASSA OLEVA KAHVILA

KAHVILA

KELLUVA VUOKRASAUNA

RAKENNUKSET:

NIEMEN KESKIOSAN 

TARKENNOS 1:200

P

ESIINTYMIS- / TANSSILAVA

ISTUSKELUKUMPAREET

PIKNIKPAIKKA

KIVETTYREITTI 
LEVEYS 4,5METRIÄ

NURMIKIVEYS

VÄLIAIKAISTEN 
TOIMINTOJEN AUKIO

RAVINTOLA JA KATTOTERASSI

YHDISTETTY 
LEIKKI- JA 

URHEILUALUE
+2.4

+1.7

+2.3+1.7

+1.7

+1.8

+1.6

+1.6

+1.6

+4.0
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TARKENNOS NIEMEN KÄRJEN 
ISTUSKELUPORTAISTA 1:200

P

+1.9

+4.8

+5.2

+1.8

+1.6

+1.4

+0.8

AVOKALLIO

RAVINTOLAN TERASSI

ASTINKIVILLÄ 
KUNNOSTETTAVA 

POLKU

NURMIALUE

KIVITUHKAPINTAINEN REITTI
LEVEYS 4,5 METRIÄ

RAVINTOLA

ISTUTUSALLAS

+1.7

AIDATTU 
KOIRIEN 
UIMARANTA

KOIRIEN 
UIMARANTA

AVATTAVA 
NÄKYMÄLINJA

PIKNIKPAIKKA/ 
NÄKÖALATASANNE

P

LEIKKAUS UUDEN KOIRIEN 
UIMARANNAN KOHDALTA 
1:200 

MEREN PINTA

REITTI
REITTI

PIKNIK-/  
NÄKÖALAPAIKKA

+19.0

KOIRIEN UIMARANTA

+5.5

+2.5



110

TYÖN VALVOJA: JYRKI SINKKILÄ (EMILIA WECKMAN 2015)

HELMINAUHA – TULEVAISUUDEN RANTARAITTI ESPOOSEEN

SILJA NOKSO-KOIVISTO
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1 KM

2 KM

5 KM

P

VÄLIAIKAISTEN 
TOIMINTOJEN ALUE

RAVINTOLA JA 
TERASSI

KANOOTTIEN JA 
SOUTUVENEIDEN 
VUOKRAUS

NUOTIOPAIKKA

LAITURI

PIKNIKPAIKKA

LAITURIRAKENNE

KIVETTY REITTI KOIRIEN 
UIMARANTA

OLESKELUALUE

OLEMASSA 
OLEVAA POLKUA 
PARANNETAAN

2.

2.

1.

1.

3.

3.TOIMINNALISEN ALUEEN KEHITYS RANNAN KUNNOSTUS SAARI OSAKSI LAHTEA NÄKYMÄLINJA

TARKENNOS 1:200

P

ESTEETÖN LUISKA 
LAITURILLE

OLESKELULAITURI

KIVETTY OLESKELUAUKIO

ISTUSTUSALTAIDEN 
REUNOJEN PENKIT

WC JA VESIPISTE

SAARISTOVENEEN JA 
RAVINTOLALAIVAN PYSÄKKI

KOIRIEN 
UIMARANTA

POLKUYHTEYS

+1.7

+1.6

+1.9

+0.75
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