YLEISSUUNNITELMASELOSTUS

ESPOON KAUPUNKI
SKATANNIITYN VENEIDEN TALVISÄILYTYSALUE

YLEISSUUNNITELMA
30.3.2017

Pöyry Finland Oy
1

SISÄLTÖ
1

YLEISTÄ ........................................................................................................................... 2

1.1
1.2

Johdanto .............................................................................................................................. 2
Skatanniityn alueen kuvaus .................................................................................................. 3

2

SUUNNITELTU SÄILYTYSALUE.................................................................................. 7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Säilytysalueen yleiskuvaus ................................................................................................... 7
Tulotie ................................................................................................................................. 7
Alueen tasaus ja kuivatus ..................................................................................................... 8
Ympäristö ja kasvillisuus ..................................................................................................... 8
Opasteet ............................................................................................................................... 8
Varusteet ja toiminnalliset alueet.......................................................................................... 9
Turvallisuus ....................................................................................................................... 10

3

ALUEEN GEOTEKNINEN TARKASTELU ................................................................. 10

3.1
3.2
3.3

Suunnittelualueen pohjatutkimukset ja maaperäolosuhteet ................................................. 10
Suunnittelualueen stabiliteettitarkastelu ............................................................................. 11
Yhteenveto ja pohjanvahvistustoimenpiteiden tarve ........................................................... 11

4

KUSTANNUSARVIO ...................................................................................................... 11

4.1

Kustannusarvio .................................................................................................................. 11

LIITTEET
LIITEPIIRUSTUKSET
7072/001

Skatanniityn säilytysalue
Yleissuunnitelma

1:1000

7072/002

Skatanniityn säilytysalue
Leikkaukset A-A, B-B

1:100/1:100

7072/003

Skatanniityn säilytysalue
Leikkaukset C-C, D-D

1:100/1:100

7072/004

Skatanniityn säilytysalue
Leikkaukset E-E, F-F

1:100/1:100

7072/1000

Skatanniityn säilytysalue
Pohjatutkimuskartta

1:1000

Pöyry Finland Oy
2

1
1.1

YLEISTÄ
Johdanto

Espoon kaupunki on laatimassa Skatanniityn alueelle asemakaavaa, joka mahdollistaa
pienveneiden talvisäilytyksen ja parantaa alueen nykyisiä toimintoja sekä yhteyksiä. Tämä
yleissuunnitelma toimii pohjana asemakaavoitukselle ja tuleville suunnitelmavaiheille.
Suunnittelualue sijaitsee Suvisaaristossa Svinön saaren koilliskulmassa. Kohteeseen on
ajoyhteys mantereelta.

Kuva 1: suunnittelukohteen sijainti
Espoon kaupunki on teettänyt Vahanen Environment Oy:llä 16.9.2014 valmistuneen
esiselvityksen uusista veneiden talvisäilytysalueista, jonka tavoitteena on ollut selvittää
talvisäilytyksen nykytilanne ja lisätarve sekä kartoittaa uusia, säilytykseen soveltuvia alueita
koko Espoon alueelta. Esiselvityksessä hankkeen taustaa on kuvattu seuraavasti:
”Espoo tavoittelee kaupunkirakenteen tiivistämistä hyvien joukkoliikenneyhteyksien
läheisyydessä. Espoon veneiden nykyisiin merenrannalla sijaitseviin talvisäilytysalueisiin
kohdistuu tulevaisuudessa kehittämispaineita ennen kaikkea tavoitellun asuinrakentamisen
myötä. Erityisesti Finnoon uuden kaupunginosan mahdollinen merenrantarakentaminen tulisi
vähentämään talvisäilytyspaikkojen määrää, koska tällöin Suomenojan venesataman
yhteydessä oleva, pinta-alaltaan Espoon suurin, noin kymmenen hehtaarin suuruinen
talvisäilytyskenttä pienenee tai poistuu. Lisäksi veneiden määrän arvioidaan jatkavan kasvua
Espoon väkiluvun kasvaessa. Tässä tilanteessa tarve uusille talvisäilytysalueille on ilmeinen.”
[Veneiden talvisäilytysalueet, esiselvitys. Vahanen Environment Oy, 16.9.2014]
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Selvityksessä tarkasteltiin yhteensä 12 kohdetta, joista yksi potentiaalinen vaihtoehto oli
Skatanniityn alue.
1.2

Skatanniityn alueen kuvaus

Alueen koko ja nykytila
Suunniteltavan alueen koko on noin 6 hehtaaria, josta osa on Svinön satama-aluetta.
Satamassa pienvenepaikkoja on tällä hetkellä yhteensä 279 kpl (Vahanen, 2014).
Talvisäilytyspaikkoja on 20 kpl, jotka ovat paikallisten venekerhojen omistamia ja sijaitsevat
satama-alueella.

Satamaalue

Suunnittelualue

Suunnittelualue
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Alueella on voimassa Soukanniemi–Suvisaariston osayleiskaava, jossa pysäköintialueiksi (LP)
on merkitty 1 hehtaari ja näiden eteläpuolella ryhmäpuutarhaksi merkitty 5 hehtaarin alue, jota
on jo aiemmin käytetty veneiden talvisäilytykseen.
Alue on aikanaan rakennettu HSY:n vedenpuhdistamon meripurkutunnelin työmaan
kenttäalueeksi, joka on sittemmin maisemoitu mäntyistutuksilla veneiden talvisäilytyksen
siirryttyä Suomenojan venesataman yhteyteen (Vahanen, 2014).

Kuva 2: ote Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaavasta
Alue on haja-asutusaluetta, jossa asutus painottuu Skatanniityn itä- ja koillispuolelle. Satamaan
johtava Skatantie on kapea ja mäkinen. Joukkoliikenneyhteydet ovat lähimmillään 1,5 km:n
päässä.
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Ympäristö, maaperä ja pinnanmuodot
Alue on pinnanmuodoiltaan melko tasainen. Eteläpäässä on jyrkkää, louhikkoista rinnettä sekä
muutamia pehmeikköjä. Alla on esitetty vuonna 2014 tehdyn esiselvityksen kuvaus
maaperäolosuhteista:
”Osayleiskaavan pysäköintialueet ovat maaperältään suurimmalta osin moreenia ja osin
kalliota. Rakennettavuusluokka on 2 (normaalisti rakennettava). Ryhmäpuutarha-alue on
maaperältään osittain täyttömaata ja osittain moreenia ja kalliota. Rakennettavuusluokka on
suurimmalta osin 2 (normaalisti rakennettava) ja pieneltä osin 3a (vaikeasti rakennettava
pehmeikkö) sekä 3b (vaikeasti rakennettava rinnemaasto). (Espoon kaupungin maaperä- ja
rakennettavuuskartta 2014)”
[Veneiden talvisäilytysalueet, esiselvitys. Vahanen Environment Oy, 16.9.2014]

Kuva 3: maaperäkartta

Kuva4: maaperäkartan selitykset
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Alueen keskellä on kuusivaltaista sekametsää. Vanhan talvisäilytysalueen kohdalla kasvaa
nuorehkoa männikköä, ja reuna-alueilla on harvaa puustoa, valtapuuna koivu ja leppä.
Skatantien varrella on myös runsaasti täysin puuttomia alueita, jolloin tieltä on suora
näköyhteys suunnittelualueelle.

Kuva 4: näkymä Skatantieltä suunnittelualueelle
Eteläosassa on maisemallisesti hienoa kuusimetsää ja jonkun verran olemassa olevaa
polkuverkostoa. Alueen itäpäässä, lähellä tonttien rajaa sijaitsee leveähkö ja useita kymmeniä
metrejä pitkä vesialue, jonka ympäristö on lähes puutonta.

Kuvat 5 ja 6: vesialue ja ympäristö suunnittelualueen pohjoispäässä

Pöyry Finland Oy
7

2
2.1

SUUNNITELTU SÄILYTYSALUE
Säilytysalueen yleiskuvaus
Skatanniityn alueelle rakennetaan kaksi erillistä talvisäilytysaluetta; satama-alueelle, joka
palvelee suurinta veneiden kokoluokkaa ja suunnittelualueen eteläpäähän suurempi alue, johon
sijoitetaan paikoitusten lisäksi toimintoja ja palveluita.
Satama-alueen koko on noin 3000 m² ja eteläisemmän alueen on noin 36 700 m², joka jaetaan
kahteen tasoon. Säilytysalueissa on käytetty mahdollisimman tiivistä ja tehokasta mitoitusta
sekä otettu huomioon maastonmuodot ja olemassa oleva ympäristö. Alueiden sijainnit on
määritelty siten, että niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa sesonkiaikana alueen
asukkaille ja ympäristölle.
Alueiden pääajoväylät ovat 10 metriä leveitä, muut ajoväylät 8 m. Pintamateriaalina käytetään
eteläisellä säilytysalueella soraa ja pesupaikoilla asfalttia. Satama-alueen pintamateriaalina
käytetään asfalttia.
Alueella on mahdollista säilyttää yleisasemapiirroksen mukaisella sijoittelulla yhteensä 553
venettä eri kokoluokissa.
Satama-alueelle on mahdollista sijoittaa 15 kpl veneiden säilytyspaikkoja kokoluokassa 6 (5 m
x 15 m).
Eteläiselle alueelle on mahdollista sijoittaa veneiden säilytyspaikkoja seuraavasti:
-

kokoluokka 5: 4,3 m x 12 m = 132 kpl

-

kokoluokka 4: 3,8 m x 10 m = 267 kpl

-

kokoluokka 3: 3,3 m x 8 m = 142 kpl

Alueille sijoitettujen säilytyspaikkojen kokoja ja muotoja on mahdollista muokata tarpeen
mukaan.

2.2

Tulotie
Skatantie on 3,5–5 metriä leveä pientaloalueen tonttikatu. Liikenne koostuu pääosin alueen
asukkaiden ja sataman käyttäjien ajoneuvoliikenteestä. Raskasta liikennettä alueella on keväisin
ja syksyisin, kun veneet nostetaan ja lasketaan vesille. Suurin osa veneistä saapuu
säilytyspaikoille meriteitse ja eniten liikennettä onkin satama-alueen ja talvisäilytysalueen
välillä.
Satama-alueen ja uuden säilytysalueen välinen osuus Skatantiestä levennetään 5,5 m leveäksi.
Levennettävä osuus tehdään yksipuolisesti sivukaltevaksi, kuivatus toteutetaan sivuojin.
Levennettävän
osuuden
rakennekerrokset
määritellään
tarkemmin
seuraavassa
suunnitteluvaiheessa.
Skatantien varteen tehdään 4 m leveä tilavaraus jalankulku- ja pyöräilyväylälle. Tilavaraukseen
on mahdollista sijoittaa 3–3,5 m leveä jk+pp-tie.
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Skatantien yläpuolella, suhteellisen alhaalla kulkevat ilmajohdot muutetaan maakaapeleiksi,
jotta veneiden kuljetukseen saadaan riittävästi tilaa myös korkeussuunnassa.
2.3

Alueen tasaus ja kuivatus
Alueille suoritetaan pohjamaan leikkaus- ja täyttötyöt tasaussuunnitelman mukaisesti. Tasaus
on sovitettu alueen maaston nykyiseen korkeustasoon, tasaus vaihtelee korkeustasossa +2,8 m+12,5 m. Alimmillaan alueen tasaus on tasossa +2,8 m (N2000). Alueen sivukaltevuudet ovat
maksimissaan 4 %, alue kuivatetaan pinnan kallistuksilla alueen ulkopuolisiin ojiin.
Alueella joudutaan tekemään täyttöjä sekä maaleikkauksia alueen tasaamiseksi. Alueen täytöt
ovat n. 1,2 metriä paksuja ja alueen leikkaukset ovat n. 1,0 m syviä.
Alueet pinnoitetaan noin 100 mm sora/murskekerroksella. Alueiden reunojen kaivu- ja
täyttöluiskat tehdään 1:2 kaltevuuteen ja tarvittaessa luiskien ulkopuolelle tehdään painanteita
ohjaamaan sadevesiä lammikoitumisen estämiseksi.
Täyttömateriaalina tulee käyttää hyvälaatuista kitkamaata sekä suunnittelualueelta syntyviä
kaivumaita.
Satama-alueella täytetään n. 700 m2 rantaa säilytysalueen laajentamisen takia, rantaviiva siirtyy
n. 10–13 m ja se tuetaan kulmatukimuurilla n. 70 m matkalta. Satama-alueen täytöissä
huomioidaan tonttirajat, etteivät luiskat ulotu tontin rajan yli. Satama-alueen säilytysalueen
tasaus pysyy nykyisessä korkeusasemassa.
Säilytysalueen rakennekerrokset suunnitellaan tarkemmin rakennussuunnitteluvaiheessa.

2.4

Ympäristö ja kasvillisuus
Talvisäilytysalueen ympäristö säilytetään luonnonmukaisena ja suojaviheralueet toteutetaan
yleissuunnitelmassa esitetyllä laajuudella. Suunnitelmassa esitetään täydennysistutuksia alueen
reunamille sekapuuistutuksin näkösuojametsäksi.
Istutukset tehdään epäsymmetrisissä ryhmissä reuna-alueiden avoimiin kohtiin.
Täydennysistutusten kasvillisuudeksi on valittu pioneerilajeja, jotka kasvavat nopeasti ja
menestyvät monenlaisilla kasvupaikoilla. Kasvivalinnoissa on otettu huomioon olemassa oleva
puusto, maaperä ja alueen pienilmasto. Kerroksellisuus ja havupuuvaltaisuus ovat tavoitteena,
jotta näkösuoja toimii ympärivuotisesti.
Alueen sisällä jyrkkiin luiskiin kylvetään metsäluonnolle tyypillistä heinäkasvillisuutta,
metsäniittyä, joka sitoo eroosioherkkää pintamaata sekä edesauttaa luonnollisen
aluskasvillisuuden syntymistä.
Suunnittelualueesta on laadittu v. 2016 luontoselvitys, jossa on suositeltu säilytettäviä alueita,
esim. saraneva suunnittelualueen eteläosassa. Säilytettäväksi suositellut alueet on otettu
huomioon suunnittelussa.

2.5

Opasteet
Alueelle saapumista varten suunnitellaan opastus Skatantieltä. Säilytysalueiden sisäiset
kulkureitit nimetään ja merkitään osoitekylteillä. Paikkarivit merkitään esim. kirjaintunnuksella,
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joka merkitään paikkarivin molempiin päihin kylteillä. Alueiden yksittäiset säilytyspaikat
numeroidaan ja paikat merkitään kylteillä. Alueilla ei saa olla kahta saman kirjain-numerotunnisteen omaavaa paikkaa.
Opastus esitetään tarkemmin seuraavan suunnitteluvaiheen liikennesuunnitelmassa.
2.6

Varusteet ja toiminnalliset alueet
Rakennukset
Satama-alueen rakennukset säilytetään nykyisellään. Alueen uusi tasaus sovitetaan nykyisiin
rakennuksiin. Eteläiselle säilytysalueelle tehdään 300 m²:n suuruinen tilavaraus
huoltorakennusta varten, 170 m²:n suuruinen tilavaraus välinevarastolle sekä 200 m²:n
suuruinen tilavaraus HSY:n toimintoja varten.
Alueen sisäiset ajoväylät
Veneiden säilytysalueen sisäiset pääajoväylät ovat leveydeltään 10 m, muut ajoväylät 8 m.
Leveydessä on huomioitu pelastuslaitoksen tarpeet. Ajoväylien kaltevuudet ovat pääsääntöisesti
1-4 %, kahden säilytysalueen yhdistävän ajoväylän kaltevuus on n. 8,0 %.
Säilytysalueelle on kaksi pelastustietä, toinen Skatantieltä ja toinen Skataourit-tieltä. Nämä
pelastustiet eivät ole säilytysalueen vakituisessa käytössä. Skatantieltä mahdollistetaan myös
toisen pelastustieyhteys ylemmälle säilytysalueelle, suunnitelmassa on esitetty tällä yhteydelle
tilavaraus.
Pesualue
Eteläiselle säilytysalueelle rakennetaan kaksi asfaltoitua pesualuetta, jotka varustetaan vesi- ja
sähköpisteillä. Pesualueiden vedet kerätään ritiläkaivojen avulla ja johdetaan esikäsittelyyn
ennen purkamista joko alueella toimivaan yksityisen vesiosuuskunnan viemäriin tai mereen
Svinön satamassa.
Pesuvesien esikäsittely on kaksivaiheinen, ensimmäisessä aiheessa tehdään karkeasuodatus,
joka koostuu hiekan- ja öljynerotuskaivoista sekä näytteenottokaivoista. Toisessa vaiheessa
tehdään hienosuodatus, jossa vedet esisuodatetaan, jonka jälkeen ne johdetaan
aktiivishiilisuodattimeen. Vedet kierrätetään useita kertoja aktiivihiilisuodattimen läpi.
Suodattimien tukkeutumista seurataan painemittareilla. Hienosuodatusjärjestelmä varustetaan
näytteenottomahdollisuudella. Lopuksi puhdistetut vedet johdetaan joko vesiosuuskunnan
viemäriin tai mereen viettoviemärillä.
Yhdelle pesupaikalle mahtuu maksimissaan kaksi kokoluokka 4:n venettä samanaikaisesti.
Alueen asfalttikentän tulee olla routimaton. Alueen rakennekerrokset määritetään
rakennussuunnitteluvaiheessa. Yhden pesupaikan pinta-ala on 135 m².
Jätteenkeräysalueet
Satama-alueelle ja eteläiselle säilytysalueelle sijoitetaan kahdet jätteenkeräyspisteet jotka voivat
tarpeen mukaan olla katettuja ja valaistuja. Pisteissä on oltava alueet sekajätteelle sekä
tarvittaessa metalli-, puu- ja energiajätteelle. Yksi jätealue varataan ongelmajätteille. Jätealueet
varustetaan riittävillä keräysastioilla ja asianmukaisilla ohjeilla. Alueen omistaja määrittää
alueen käyttäjien kanssa kerättävät jätejakeet.
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Alueen valaisu
Säilytysalueille sijoitetaan pylväsvalaisimia paikkarivien keskelle sekä ajoratojen ulkoreunoille,
jotta valaisinmastot eivät haittaa liikennettä tai veneiden asettamista säilytykseen. Valaisimet
sijoitellaan alueelle yleissuunnitelmassa esitetyllä tavalla.
Vesihuolto ja sähköpisteet säilytysalueella
Säilytysalueille sijoitetaan yleisiä vesi- ja sähköpisteitä noin 20 metrin välein. Pisteet
sijoitellaan paikkarivien keskelle siten, että yksi piste palvelee yhteensä kahtatoista
venepaikkaa. Lisäksi suunnittelualueelle esitettyä huoltorakennusta varten sijoitetaan vesi- ja
viemärijohdot. Säilytysalueen vesi- ja viemärijohdot liitetään alueella toimivan yksityisen
vesiosuuskunnan vesijohtoon.
Satama-alueelle tehdään kaksi noin 350 m²:n suuruista tilavarausta mobiilinostimia varten,
joilla suurimmat veneet nostetaan säilytysalueelle ja lasketaan vesille. Nostimelle ja veneiden
siirtämiseen tulee olla riittävästi tilaa satama-alueella eikä ajoyhteyttä saa katkaista.
2.7

Turvallisuus
Eteläiselle säilytysalueelle rakennetaan riittävä aitaus, jonka tulee sopia ympäristöön. Aidan
tulee olla vähintään 3000 mm korkea ja tukeva. Alueen sisääntuloon asennetaan portti ja alue
varustetaan riittävällä valaistuksella sekä liiketunnisteohjatulla kameravalvonnalla. Portit
varustetaan tarvittaessa kulunvalvonnalla.
Aidan viereen ei saa sijoittaa yli kiipeämistä helpottavia rakennelmia tai kasvillisuutta eikä
kasata lunta. Aitarakenteessa ei saa olla vaakasuuntaisia osia, joita voi hyödyntää yli
kiipeämiseen.

3
3.1

ALUEEN GEOTEKNINEN TARKASTELU
Suunnittelualueen pohjatutkimukset ja maaperäolosuhteet
Yleissuunnitelmassa suunnittelualueen maaperää tarkasteltiin maaperäkartan ja aiemmin
tehtyjen pohjatutkimusten perusteella. Maaperäkuvaus perustuu maastokäyntiin,
maaperäkarttaan, Espoon kaupungin toimittamiin kairaustietoihin sekä maanpinnan
laserkeilausaineistoon. Suunnittelualueella oli 15 olemassa olevaa pohjatutkimuspistettä.
Satama-alueella nykyinen maanpinta on tasolla +1…+2, meren pohjan on arvioitu olevan noin
tasolla -1,5. Täytemaakerrosten alla luonnollinen maaperä on moreenia.
Eteläisellä suunnittelualueella maanpinnan taso vaihtelee välillä +2,6…+13,6. Alue jakautuu
kahteen erilaiseen osaan: melko tasaisella pohjoisosalla maanpinta on noin tasolla +3…+6
kunnes nousee jyrkästi etelän suuntaan; kallioisella mäkialueella maanpinta on pääosin noin
tasolla +9…+13. Alavalla alueella alueen itäreunassa tonttien rajalla on melko pitkä ja leveähkö
vesialue, jonka syvyyttä ei ole mitattu.

Pöyry Finland Oy
11

Suunnittelualueen luoteisosassa on aiemmin tehty louhetäyttö, joka erottuu ympäristöstä noin
2 m korkuisena penkereenä. Maaperä on pääosin moreenia tai kivistä hiekkaa. Alueen
keskiosassa muutamassa kairauksessa moreenikerrosta peittää ohut, alle 1 m paksuinen
savikerros, jonka redusoimaton leikkauslujuus siipikairalla määritettynä on vähintään 32 kPa.
Savikerroksen paksuus kasvaa suunnittelualueen länsipuolella. Alueella ei ole pohjaveden
havaintoputkia, mutta pohjaveden oletetaan meren läheisyydessä olevan vähintään tasolla +0.
Louhikkoisella mäkialueella ja melko jyrkässä rinteessä kallio ulottuu monin paikoin lähelle
maanpintaa ja paikoitellen esiintyy avokallioita. Maanpinnalla on monin paikoin lohkareita.
Mäkialueella on myös vettä kerääviä painanteita.
3.2

Suunnittelualueen stabiliteettitarkastelu
Yleissuunnitteluvaiheessa käytettävissä olevien maaperätietojen perusteella pääosin kallioisella
moreenialueella ei ole stabiliteettitarkastelujen tarvetta. Seuraavassa suunnitteluvaiheessa on
varauduttava tarkistamaan mm. satama-alueelle suunnitellun noin 4 metrin täytön stabiliteetti.

3.3

Yhteenveto ja pohjanvahvistustoimenpiteiden tarve
Tehtyjen kairausten perusteella paikoitellen varaudutaan tekemään massanvaihtoa kaivamalla.
Pohjatutkimuksia on tehty vain osalla aluetta, joten tutkimuksia on tehtävä seuraavassa
suunnitteluvaiheessa, jotta mahdolliset pohjanvahvistustarpeet voidaan tarkentaa.
Louhintatarve tulee myös selvittää seuraavassa suunnitteluvaiheessa pohjatutkimusten
perusteella.

4
4.1

KUSTANNUSARVIO
Kustannusarvio
Kustannusarviossa on käytetty Foren Hankeosalaskentaa (HOLA). Laskelmassa käytetyt määrät
perustuvat yleissuunnitelmaan ja arvioihin.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio (Alv 0 %) on noin 1 940 000 euroa.
Kustannusarvio koostuu:
· maatyöt, metsitys, kulmatukimuuri ja turva-aita noin 1 642 000 euroa
· tekniset verkostot, kalusteet ja valaistus noin 298 000 euroa
Rakennettavan alueen (n. 41 000 m2) neliöhinnaksi muodostuu noin 47.32 euroa / m2.

