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VIHERLAAKSO, ETELÄINEN (KAVALLINMÄKI), alue 150522, asemakaavan muutoksen 
valmisteluaineiston esittely kävelykierroksen lomassa.  
Kävelyreitti: Kavallinmäki–Kavallinsuontie–Helsingintie–Kavallinkuja 

 
Aika: keskiviikko 24.11.2010 klo 17.30–18.45 
Kokoontumispaikka: Karhukallion lastenkodin piha, Kavallinmäki 11 
Tilaisuudessa läsnä: aluearkkitehti Leena Kaasinen 

suunnitteluinsinööri Tarja Pennanen 
tilaisuuden sihteerinä asemakaavainsinööri Jussi Lehtinen 
sekä 35 osallista 

 

1. Tilaisuuden avaus 
Tarja Pennanen avasi tilaisuuden, toivotti osalliset tervetulleiksi ja selosti tilaisuuden 
tarkoitusta. Lisäksi tilaisuudessa esiintyvät henkilöt esittelivät itsensä. 
 

2. Suunnitelman esittely ja asukkaiden näkemykset 
Tarja Pennanen kertoi liikennesuunnittelun lähtökohdista ja katusuunnitelmista sekä selvitti 
alueen liittymisen Turuntielle. Hän kertoi myös kaupunkisuunnittelu-lautakunnan esittämistä 
valmisteluohjeista ja niiden vaikutuksista alueen liikenteeseen. Asukkaita pyydettiin 
jättämään kirjalliset mielipiteet valmisteluaineiston nähtävilläoloaikana. 
 
Tämän jälkeen lähdettiin kävelykierrokselle. Reitti alkoi Karhukallion lastenkodin edestä, 
jonka jälkeen poikettiin Kavallinrinne-kadulla, josta reitti jatkui Kavallinmäki-katua pitkin 
metsäalueen läpi Kavallinsuontielle. Täältä palattiin takaisin reittiä Helsingintie-Kavallinkuja-
Kavallinmäki. 
 
Asukkaiden näkemyksiä kävelyreitin varrelta: 
 

- Useat kertoivat tällä hetkellä ajavansa Turuntielle Kavallinmäki-kadun pohjoispäässä olevan 
liike- ja toimistokorttelin (kortteli 61111) läpi. 

- Alueella on selkeästi kaksi eri mielipidettä kaavahankkeesta ja sen vaikutuksista. Erityisesti 
Kavallinrinteen ja Kavallinmäen asukkaat olivat kasvavan läpiajoliikenteen takia huolissaan 
Lindstedtintien poistamisesta lainvoimaisesta asemakaavasta. Toisaalta katuvaraukseen 
rajoittuvien tonttien asukkaat ovat tyytyväisiä, jos katu poistetaan. 

- Kavallinrinteen ja Kavallinmäen asukkaat toivoivat, että Kavalinrinne katkaistaan läpiajolta. 
- Osa Kavallinrinteen asukkaista kertoi, että kaupunki ei ole vielä lunastanut katualueita. 
-  Asukkaat toivoivat, että Turuntienportti rakennettaisiin mahdollisimman pian. 
- Kavallinrinteen ja Kavallintien asukkaat kysyivät, onko Kauniaisten kaupunki mukana 

suunnittelussa. 
- Kavallinsuontien asukkaat vastustivat kadun muuttamista läpiajoreitiksi Kavallinmäki-kadulle 

sen kapeuden ja mäkisyyden vuoksi. 
- Osa asukkaista olisi halunnut säilyttää Kavallinkujan liittymän Helsingintielle. 
- Ehdotettiin myös, että uusi ajoyhteys Helsingintielle toteutettaisiin kortteleiden välisen 

metsäalueen läpi (=asemakaavan muutoksen mukainen Karininpuisto). 
- Osa asukkaista kertoi huolensa katualueiden leventämisestä ja päällystämisestä. Heidän 

mielestään alueen kylämäinen ilme katoaa leveämpien ja päällystettyjen katujen vuoksi. 
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Toisten mielestä taas päällystäminen oli pelkästään positiivinen asia. Osa asukkaista ei 
halua, että alueelle rakennetaan erillisiä jalkakäytäviä tai yhdistettyjä jalankulku- ja 
pyöräteitä. Osa asukkaista ei myöskään halua, että puistoihin rakennetaan ulkoiluteitä, vaan 
olemassa olevat polut tulisi säilyttää ennallaan, koska ne ovat heidän mielestään riittävät. 

- Asukkaat pyysivät liikennelaskelmia ja -ennusteita reitin Kavallinsuontie-Kavallinmäki-
Kavallinrinne liikennemääristä. 

- Asukkaat pyysivät myös selvittämään, onko alueella tapahtunut liikenneonnettomuuksia ja 
jos on niin missä. 

- Osa asukkaista oli sitä mieltä, että nykyinen tilanne on tarpeeksi hyvä eikä muutoksia 
kaivata. 
 
Muita mielipiteitä: 
 

- Esitettiin toivomus, että kävelykierroksen ohella järjestettäisiin vielä asukastilaisuus esim. 
Viherlaakson kirjastossa, koska kävelykierroksella oli hyytävän kylmä sää ja liian pimeää. 
Osa kierroksen osanottajista ei kuullut selostuksia eikä nähnyt kuvia tarpeeksi selvästi. 
 

7. Tilaisuuden päättäminen 
Virkamiehet kiittivät asukkaita osallistumisesta tilaisuuteen ja muistuttivat vielä kirjallisten 
mielipiteiden jättämisestä kirjaamoon. Tilaisuus päättyi 18.45. 
 
Muistion kirjasi asemakaavainsinööri Jussi Lehtinen. 


