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Viiskorpi-Kalajärven toivotaan säilyvän luonnonläheisenä asuinalueena 

Tulevaisuuspajassa 6.9.2021 noin 20 alueen asukasta keskittyi alueen voimavaroihin ja 

tulevaisuuden näkymiin. Tulevaisuuden Viiskorpi-Kalajärveä ideoitiin sanapilvin ja tunnelmakuvin. 

Tutustu pajan ideoihin ryhmien yhteenvedoista. 

 

Tulevaisuuden Viiskorvessa korostuu pientalovaltaisuus, luonnonläheisyys ja 

kylämäisyys 

 

Kuva 1: Viiskorpi on tulevaisuudessa sopivan kokoinen, lähellä, sisältää hyvät palvelut ja 

peruspalvelut, luonnonläheinen, palveleva, saavutettava, rauhallinen pientaloalue, kylämäinen, 

uudenlainen kylä, matalaanrakennettu, hiljaisempi, pientalovaltainen, elävä, tiivistyvä pientaloalue, 

viihtyisä, kaupunkipientalovaltainen, lähipalvelullinen, luonto vieressä, palvelut vieressä, 

monimuotoinen, uudenlainen asuinalue,hyvä julkinen liikenne, väljä, hyvät yhteydet, omakotitaloja, 

pienkerrostaloja, harrastusmahdollisuuksia, ravintoloita ja vehreä. 
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Tulevaisuuden Kalajärvi on rauhallinen, ihmisläheinen ja lähellä 

 

Kuva 2: Tulevaisuuden Kalajärvi on rauhallinen, nykyisen kaltainen, isompi, sisältää hyvät 

lähipalvelut, sopivan matkan päässä, ihmisläheinen, houkutteleva, palveuiden keskusta, 

luonnossaliikkujalle, pienieikäisokeskus, kaupunkimainen, palveluita täynnä, metsäinen, palvelut 

lähellä, pohjois-espoon kyläkeskus, viihtyisä, aluekeskus, saavutettava, luonto lähellä ja jossa on 

hyvät hyvät kulkuyhteydet. 

 

Tulevaisuuden mielikuvia ja toiveita Viiskorpi-Kalajärvi alueesta 

Viiskorpi-Kalajärvi aluetta ideoitiin pienryhmissä tunnelmakartoin. Voit tutustua niihin alla olevista 

kuvista, kuvien kuvatekstit ovat peräkkäin tunnelmakarttojen jälkeen.  

Huom: Voit suurentaa alla olevia tunnelmakartan kuvia esim. ctrl-painike alhaalla ja samalla 

rullaamalla hiiren rullauspainikkeella isommaksi. 
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Ryhmä 1:n tunnelmakartta 
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Ryhmä 2:n tunnelmakartta  
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Ryhmä 3:n tunnelmakartta  
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Ryhmä 4:n tunnelmakartta  
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Kuva 3: Ryhmä 1:n tunnelmakartassa osallistujat toivoivat Viiskorvesta pikkukaupunkimaista ja 

kylämäistä, mutta kuitenkin riittävän tehokasta, jotta voidaan toteuttaa hyvät joukkoliikenneyhteydet 

ja palvelut. Alueelle asukkaat toivoivat kaupunkipientaloja, joissa olisi eri kokoisia asuntoja. Myös 

alueella asuville iäkkäille ihmisille toivottiin asuntoja, jolloin he voisivat jäädä asumaan oman tutun 

kotialueensa keskustaan. Viiskorven keskustaan osallistujat kylätalotyyppistä palvelukeskusta, 

jossa voisi olla myös koulu, erilaisia palveluja ja pienimuotoisia kulttuuripalveluja. Juvanmalmilla 

olevat yritykset asukkaat halusivat säilyttää, mutta lähemmäs asuinalueita toivottiin pienimuotoista 

liiketoimintaa kuten lähipalveluita. 

 

Kalajärven keskustan alueelle osallistujat toivoivat liityntäpysäköintiä, joka edesauttaisi, että 

Kalajärvelle voisi tulla kauempaakin. Moni asia alueella onkin jo hyvin, mutta pienimuotoisia 

kulttuuripalveluja kaivattiin. Kalajärven jo nyt hyviä virkistysmahdollisuuksia ja -verkostoa 

osallistujat halusivat kehittää edelleenkin. Maaseutumainen ja luonnonläheinen tunnelma alueella 

halutaan säilyttää. 

 

Kuva 4: Ryhmän 2:n tunnelmakartassa ryhmän keskustelu painottui Kalajärvelle. Asukkaat 

halusivat nostaa luontoympäristön merkitystä alueella ja ulkoilumahdollisuuksia.Maaseutumaisuus 

tai kylämäisyys halutaan sällyttää. Toivottiin uudenlaisia palveluja ja ihmisten 

kohtaamispaikkoja.Osallistujat ehdottivat tulevaisuudessa alueelle matalaa rakentamista, joka 

sisältäisi myös kauniita yksityiskohtia. Juvanmalmia asukkaat kehittäisivät tiiviimpänä 

kaupunkimaisena alueena, jossa yhdistyisi pikkukaupunkimaisena työpaikat ja asuminen. 

 

Kuva 5: Ryhmän 3:n tunnelmakartta: Myös ryhmässä kolme koettiin monen asian jo olevan hyvin 

ja  niiden haluttiin säilyvän. Tulevaisuuden Viiskorpi-Kalajärvi on edelleen luonnonläheinen. 

Osallistujat toivoivat tekojäärataa, turvallisia ja laadukkaita pyöräilyreittejä ja alueen 

ratsastustoiminnan kehittyvän edelleen. Asumisen tulisi olla riittävän väljää ja kylämäistä. 

Asukkaiden toiveena on, että vanhoja puita säilytettäisiin.Koulurakennusten tulisi olla hyväkuntoisia 

ja terveyspalvelujen toivotaan säilyvän lähellä kuten neuvolapalveluiden. Lisäksi asukkaat, 

toivoivat mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan ja matalan kynnyksen kulttuuritapahtumia, joihin 

voisivat osallistua eri tyyppiset asukkaat.  

 

Kuva 6: Ryhmän 4:n tunnelmakartta. Pienryhmän näkemys tulevasta Viiskorpi-Kalajärvestä on: 

luonto lähellä ja tiivistämistä terveellä tavalla. Viiskorvessa tehokkaampi rakentaminen tulisi 

sijoittua Gobbackantien itäpuolelle. Länsipuolelle ehdotettiin pienkerrostaloja, uusi palveluja kuten 

skeittipuistoa ja luistelukenttä. Myös terveyspalvelut sopisivat länsipuolelle. Niipperiin toivottiin lisää 

kouluja ja palveluja. Hevosharrastuksen asukkaat toivoivat säilyvän edelleen esimerkiksi Röylässä. 

Perusmäkeen toivottiin hieman nykyistä tiiviimpää pientalorakentamista. Sekä Viiskorpeen että 

Kalajärvelle tarvitaan tulevaisuudessakin peruspalvelut ja lisää liikuntapalveluja. Liikkumisesta 

korostettiin kehäradan saavutettavuutta ja innovatiivisiä liikkumistapoja. 

 


