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Espoo on Suomen toiseksi suurin 
kaupunki, jossa on viisi vilkasta 
kaupunkikeskusta: Leppävaara, 

Matinkylä, Tapiola, Espoon keskus ja 
Espoonlahti. Näiden lisäksi Espoon 

asukkaita palvelee kaksi kehittyvää 
paikalliskeskusta – Kalajärvi ja 

Kauklahti.

Kaavoituskatsauksessa ilmoitetaan 
vireillä olevista ja lähiaikoina vireille 

tulevista kaavoitushankkeista. 
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Kaavasta 
kaupungiksi, 
milloin voit 
vaikuttaa?

1. 
Kaavoitus käynnistyy
Vireille tulevista kaavahankkeista 
kerrotaan tässä kaavoituskatsauk-
sessa ja kaupungin verkkosivuilla. 
Kaavoista laaditaan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma. Siitä käy ilmi, 
miten kaavasta viestitään hankkeen 
eri vaiheissa ja miten voit vaikuttaa 
suunnitteluun.

2. 
Tutustu kaava-aineistoon  
ja vaikuta
Kaavoitettavalta alueelta tehdään 
erilaisia selvityksiä ja laaditaan alus-
tavia suunnitelmia. Asemakaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
sekä kaavan valmisteluaineisto ovat 
kaupunkilaisten nähtävillä joko 14 tai 
30 päivän ajan. Yleiskaavaluonnos 
on nähtävillä aina 30 päivää. Tässä 
vaiheessa voit tutustua aineistoon, 
esittää mielipiteesi ja vaikuttaa 
suunnitteluun.

Merkittävistä kaavahankkeis-
ta voidaan järjestää asukkaiden 
näkemysten kartoittamiseksi muun 
muassa asukastilaisuuksia, asukas-
kyselyitä, työpajoja tai kaavoittajan 
vastaanotto.
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3. 
Kaavaehdotus on nähtävillä
Suunnittelija muokkaa aineistoa 
saadun palautteen pohjalta ja laatii 
kaavaehdotuksen. Voit jättää muistu-
tuksen kaavaehdotuksesta nähtä-
villäoloaikana. Asemakaavaehdotus 
pidetään nähtävillä 14 tai 30 päivän 
ajan. Yleiskaavaehdotus pidetään 
nähtävillä aina 30 päivää.

4. 
Kaava hyväksytään
Suunnittelija tekee muutokset kaa-
vaehdotukseen. Jos kaavaan tehdyt 
muutokset ovat merkittäviä, ehdotus 
asetetaan uudelleen nähtäville.  
Tämän jälkeen kaava etenee  
hyväksymiskäsittelyyn. 

Jollei kaavapäätöksestä valiteta, 
se tulee voimaan, kun se on kuulu-
tettu lainvoimaiseksi.

Kuka on osallinen?

O sallisilla tarkoitetaan 
kaavoitettavan alueen 
maanomistajia, 

naapureita ja niitä, joiden 
asumiseen, työntekoon 
tai muihin oloihin kaava 
huomattavasti vaikuttaa, sekä 
viranomaisia ja yhteisöjä, 
joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään.
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Kuntarajat  
ylittävä  

suunnittelu
M A A K U N TA K A AVAT

Kaavakokonaisuus kattaa koko 
Uudenmaan maakunnan alueen 
lukuun ottamatta nk. Östersundo-
min aluetta Helsingissä, Sipoossa ja 
Vantaalla. Östersundomin aluetta on 
käsitelty omassa kaavaprosessis-
saan osana 2. vaihemaakuntakaavan 
loppuunsaattamista. 

Uusimaa-kaavan kokonaisuus 
on hyväksytty maakuntavaltuustos-
sa 25.8.2020. Maakuntavaltuuston 
hyväksymispäätöksestä on vali-
tettu Helsingin hallinto-oikeuteen. 
Maakuntahallitus päätti kaavojen 
voimaantulosta 7.12.2020. Kaavako-
konaisuuden oli määrä tulla voimaan 
tammikuussa 2021.

Muutoksenhakuviranomaisena 
toimiva Helsingin hallinto-oikeus 
kuitenkin kielsi välipäätöksellään 
22.1.2021 valtuuston päätöksen täy-
täntöönpanon, syynä kaavoista jäte-
tyt valitukset. Täytäntöönpanokiellon 
vuoksi maakuntakaavat eivät ole 
voimassa ennen kuin hallinto-oi-
keuden päätös ratkaisee asian. 
Hallinto-oikeus antanee varsinaisen 
päätöksen vuoden 2021 aikana.  

Tullessaan voimaan Uusi-
maa-kaavan kokonaisuus korvaa 
nyt Uudellamaalla voimassa olevat 
maakuntakaavat, lukuun ottamatta 
4. vaihemaakuntakaavan tuulivoiman 
ratkaisua ja Östersundomin alueen 
maakuntakaavaa.  
Tällä hetkellä Uudenmaan liitossa ei 
ole maakuntakaavatöitä meneillään.

 Lue lisää: uudenmaanliitto.fi/ 
uusimaakaava

Uusimaa-kaava 
2050

U
usimaa-kaavan kokonai-
suus kokoaa yhteen kaikki 
maankäytön keskeiset tee-
mat, jotka tulee maakun-

takaavalla ratkaista ja sen aikatäh-
täin on vuodessa 2050. 

Uusimaa-kaava 2050 on nimi 
uudenlaiselle maakuntakaavakoko-
naisuudelle, joka koostuu kolmes-
ta oikeusvaikutteisesta kaavasta: 
Länsi-Uudenmaan, Helsingin seudun 
ja Itä-Uudenmaan vaihemaakunta-
kaavoista. Seutujen kaavoja ohjaa 
strateginen, oikeusvaikutukseton 
Uudenmaan rakennesuunnitelma. 

https://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/uusimaa-kaava_2050
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M
AL 2019 -suunnitelma 
on Helsingin seudun 
maankäytön, asumisen 
ja liikenteen strateginen 

suunnitelma seudun kehittämises-
tä vuoteen 2050. Sillä tavoitellaan 
vähäpäästöistä, houkuttelevaa, 
elinvoimaista ja hyvinvoivaa seutua. 
Tavoitteisiin pääsemiseksi on seu-
dullisesti määritelty maankäytön en-
sisijaiset kehittämisvyöhykkeet, kun-
takohtaiset ja asemakaavatavoitteet 
sekä ennen vuotta 2030 aloitettavat 
liikennehankkeet ja -toimenpiteet. 

MAL 2019 -suunnitelman pohjalta 
on tehty valtion, seudun kunti-
en ja HSL:n kesken MAL-sopimus 
2020–2023, jossa Espoo on sitou-
tunut 1,2 milj. kerrosneliömetrin 
asuntokaavoitustavoitteeseen sopi-
muskauden aikana. Espoon kannalta 
merkittävä liikenneinvestointi sopi-
muksessa on Espoon kaupunkirata. 
Lisäksi valtio, kunnat ja HSL ovat 
sitoutuneet ratkaisemaan yhdessä 
lähijunaliikenteen uusien varikoiden 
sijoittumisen sekä laatimaan aika-
taulun niiden toteuttamiselle.

Rullaavassa, nelivuotisessa 
MAL-prosessissa on juuri käyn-
nistynyt MAL 2019 -suunnitelman 
laatiminen ja sen tavoitevuotena on 
2060. Espoon vastuulla tällä suun-
nittelukierroksella on seudullisen, 
suunnittelua helpottavan tietokan-
tamallin muodostaminen yhdessä 
muiden seudun toimijoiden kanssa.

 Lue lisää: hsl.fi/mal

Maankäytön, 
asumisen ja 
liikenteen 
yhteistyö (MAL)

https://www.hsl.fi/mal


Sisällys

Yleiskaavat

Asemakaavat

Liikenne- 
suunnittelu

Tapiola

Matinkylä

Espoonlahti 

Leppävaara 

Vanha-Espoo 

Kauklahti

Pohjois- 
Espoo

Yhteystiedot

1312

Yleiskaavat

13
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Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaava

Saariston 
osayleiskaava

Bergön 
osayleiskaava 

Finnoonsataman 
osayleiskaava

Stora Bodö 
- Lilla Bodön 
osayleiskaava

1

4

5

3

6

2

Kiviruukin 
osayleiskaava

1. Espoon pohjois-  
ja keskiosien yleiskaava 
Yleiskaavassa varaudutaan Espoon 
kasvuun ja vahvistetaan kaupunkira-
kenteen toiminnallista eheyttä täy-
dennysrakentamalla palvelutarpeet 
huomioiden ja luomalla edellytykset 
hyvälle joukkoliikenteelle. Kaavalla 
mahdollistetaan valtakunnallises-
ti tärkeän Turun suunnan ”Tunnin 
junan” eli Espoo–Salo-oikoradan 
toteuttaminen sekä uusien lähiliiken-
teen asemanseutujen rakentaminen 
Espoon Histaan ja Myntinmäkeen. 
Tavoitteena on saada kaava hyväksy-
miskäsittelyyn keväällä 2021. 

2. Kiviruukin osayleiskaava
Alueen maankäytön muutostar-
peet liittyvät Länsimetron jatkeen ja 
Kivenlahden aseman toteuttamiseen 
sekä metrovyöhykkeen kehittämi-
seen. Tavoitteena on luoda metron 
läntisimpään päähän nykyiselle 
teollisuus- ja työpaikka-alueelle 
monipuolista kaupunkia. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi osayleiskaavan 
tavoitteet 14.1.2019. Kaavaluonnos oli 
nähtävillä keväällä 2020, kaavaehdo-
tus keväällä 2021. 

3. Finnoonsataman yleiskaavoitus
Finnoon alueen yleiskaavoitus on val-
misteltu kahdessa osassa, ja Finnoon 
pohjoisten osien yleiskaava on tullut 
voimaan vuonna 2018. Nyt valmis-
teltavana olevassa Finnoon eteläiset 
osat käsittävässä Finnoonsataman 
yleiskaavoituksessa ratkaistaan 
maankäyttö Espoon eteläosien yleis-
kaavassa selvitysalueeksi jääneelle 

 Vireillä olevat  
yleiskaavat

alueelle. Yleis- ja asemakaavaa on 
nyt tarkoitus suunnitella rinnakkain 
ja kaavaratkaisujen tueksi alueelle 
laaditaan kaavarunko. 

4. Saariston yleiskaavoitus
Saariston yleiskaavaratkaisua val-
mistellaan aikaisempien lausuntojen, 
mielipiteiden ja laadittujen lisäsel-
vitysten pohjalta. Kaavalla osoite-
taan saariston loma-asutus ja muu 
maankäyttö. Tavoitteena on, että 
osayleiskaava toimii rakennuslupien 
myöntämisen pohjana. 

5. Bergön osayleiskaava
Tavoitteena on, että osayleiskaava 
toimii rakennuslupien myöntämisen 
pohjana. Helsingin hallinto-oikeus 
kumosi 10.9.2020 Espoon kaupun-
ginvaltuuston 18.3.2019 tekemän 
päätöksen Bergön osayleiskaavan 
hyväksymisestä. Kaava on valituskä-
sittelyssä.

6. Stora Bodö - Lilla Bodön 
osayleiskaava
Kaavaan sisältyvät Stora Bodö ja Lilla 
Bodö. Osayleiskaavalla mahdollis-
tetaan Stora Bodön pohjoisosan 
lisärakentaminen loma-asumista 
varten. Saaren eteläosa kaavoite-
taan luonnonsuojelualueeksi sekä 
maa- ja metsätalousalueeksi, jolla 
on erityisiä ympäristöarvoja. Lilla 
Bodö kaavoitetaan palvelurakennus-
ten ja pienvenesataman alueeksi. 
Tavoitteena on, että osayleiskaava 
toimii rakennuslupien myöntämisen 
pohjana.

Yleiskaavat

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Vireilla_olevat_yleiskaavat?n5=2
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1.  
Kävelypainotteiset 
kävelykeskukset
Määritellään kävelypainotteiset 
alueet ja yhteydet kaupunkikes-
kuksissa. Osoitetaan tarvittaessa 
jalankululle ja oleskelulle lisää tilaa 
muilta toiminnoilta. Myös maankäy-
tön suunnittelijat ja maisemasuun-
nittelijat osallistuvat kaupunkitilan 
elävyyden visiointiin.

2.  
Pyöräilyn tavoiteverkko
Koko Espoon pyöräilyn tavoiteverkko 
ja liikenteelliset suunnitteluperiaat-
teet päivitetään ottaen huomioon 
sujuvuutta parantavat yksisuuntai-
set pyöräratkaisut sekä yhteys- ja 
laatupuutteet. Alussa päivitystyön 
voimavarat kohdistetaan yhdelle 
alueelle, jotta niukoilla resursseilla 
saadaan mahdollisimman näkyviä 
parannuksia.

3. 
Joukkoliikenteen edistäminen
Nopeutetaan joukkoliikenteen mat-
ka-aikoja pikaparannustoimenpiteitä 
tunnistamalla sekä kehittämällä 
vaihtopaikkoja ja runkoyhteyksiä. 
Välityskyvyn riittävyys varmiste-
taan pikaraitioteiden tilavarauksin. 
MAL-suunnitelman liityntäpysäköin-
nin toimenpiteitä edistetään.

4.  
Bussivarikko
Finnoon rakentuessa nykyiset 
Hyljekujan bussivarikot poistuvat 
käytöstä 2020-luvulla. Finnoonniit-
tyyn kaavoitettu noin 100–120 bussin 
varikkoalue ei yksin riitä kattamaan 
tulevaa tarvetta. Etsitään sijainti 
120–150 bussin varikolle.

5.  
Lähijunaliikenteen varikko
MAL-sopimuksessa valtio sitou-
tui kaupunkiradan toteutukseen 
edellyttäen sovintoa lähijunaliiken-
teen varikkosijainnista. Varaudutaan 
suunnitteluun sijaintipäätöksestä 
riippuen.Liikenne- 

suunnittelu
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6.  
Espoo–Salo-oikorata
Osallistutaan Väyläviraston Espoo–
Salo-oikoradan käynnissä olevaan 
yleissuunnitteluun ja alkavaan rata-
suunnitteluun.

7.  
Maankäytön ja joukkoliikenteen 
kehittämissuunnitelma välillä 
Matinkylä–Leppävaara 
Viimeistellään käynnissä oleva 
Matinkylästä pohjoiseen kulkevan 
joukkoliikenneyhteyden tarkastelu.

8.  
Turunväylän kehittäminen ja 
aluevaraussuunnitelma välillä 
Tuomarila ja VT 2
Osallistutaan Uudenmaan ELY-kes-
kuksen kehittämissuunnitelman ja 
aluevaraussuunnitelman laatimiseen 
Turunväylälle välillä Tuomarila–val-
tatie 2. Turunväylälle suunnitellaan 
varaus 3+3 kaistalle koko suunnitte-
lualueella.

9. 
Histan ja Ämmässuon 
eritasoliittymien suunnittelu
Osallistutaan Väyläviraston Espoo–
Salo-oikoradan yleissuunnittelun 
yhteydessä  yleissuunnittelun 
yhteydessä tehtävään Histan ja 
Ämmässuon eritasoliittymien suun-
nitteluun.

10. 
Pysäköinnin kehittäminen
Seurataan yleisen pysäköinnin ja 
asumisen pysäköinnin toimivuutta 
suhteessa nykyisiin laskentaohjei-
siin. Tehdään asumisen pysäköin-
nin vähimmäismääräystä koskien 
taustaselvitys, jossa alustavasti 
lasketaan Traficomin tiedoista auto-
jen määrä reunaltaan sadan metrin 
neliöissä. Pohditaan laskentaoh-
jeen päivittämistä ottaen huomioon 
Espoon hiilineutraaliustavoite. Seu-
rataan yhteiskäyttöautopilotti-koh-
teiden edistymistä.

11.  
Pysäköinnin maksullisuuden 
ennen/jälkeen-tutkimus
Kaupunginhallituksen 15.6.2020 
päätöksen mukainen pysäköinnin 
maksullisuuden tutkimus koskien 
kuormitusasteita, pysäköinnin kes-
toa ja kotipaikkoja ennen muutos-
ta sekä vuosi ja kaksi muutoksen 
jälkeen.

12.  
Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnittelu
Osana uutta ja rullaavaa 
MAL2023 -työtä määritellään 
vuonna 2021  seudun liikennejär-
jestelmän (HLJ) tavoitteet. Vuonna 
2022 laaditaan suunnitelmaluonnos, 
arvioidaan vaikutukset ja iteroidaan 
suunnitelmaratkaisuja. Lausuntovai-
heen jälkeen täydennetty suunni-
telma eteen sopimusvaiheeseen 
vuonna 2023. HLJ-työssä osallistu-
taan useisiin eri teemojen yhteistyö-
ryhmiin liikennesuunnitteluyksikön 
asiantuntijoiden toimesta.

13. 
HCT-ajoneuvoreitit
Uudistunut lainsäädäntö mahdollis-
taa jopa 34,5-metriset HCT-ajoneu-
vot. Ne otetaan huomioon esimer-
kiksi erikoiskuljetusreittikartassa 
yhteistyössä kaupunkitekniikan 
keskuksen kanssa.

14.  
EU-liikennemeluselvitys
Osallistutaan EU:n ympäristömelu-
direktiivin mukaiseen pääkaupunki-
seudun meluselvitykseen ELY-kes-
kuksen, Väyläviraston ja seudun 
muiden kuntien kanssa.

15. 
Liikennetieto
Jalankulkua ja pyöräilyä seura-
taan yhteensä noin 30 kiinteässä 
pisteessä, minkä lisäksi lasketaan 
muutamia kymmeniä muuttuvia pis-
teitä ja risteyksiä. Joukkoliikenteen 
nousijamääriä seurataan ja kehitys 
raportoidaan. 

Liityntäpysäköintilaskennoissa 
lasketaan 18 liityntäpysäköintialueen 
auto- ja pyöräpaikkojen käyttöaste 
keväällä ja syksyllä. Autoliiken-
teen tietoja kerätään siirrettävin 
laskentalaittein ja tietojärjestelmistä 
yhteensä noin 200 pisteestä. Kehi-
tetään RMS-liikennevalojärjestelmän 
liikennetiedon keräys- ja seuran-
taprosessia. Risteyslaskentoja ja 
muita liikennetutkimuksia tehdään 
esiin nousevien tarpeiden mukaan. 
Liikennetiedon jakamista ulos kehi-
tetään edelleen.

16.  
Kalevalantie
Kaavamuutoksen tavoitteena on 
ajoneuvoliikenteen toimivuuden pa-
rantaminen ja riittävien tilavarausten 
mahdollistaminen pyöräilyn laaturei-
tille ja jalankululle. Lisäksi varataan 
tilaa tulevaisuuden mahdolliselle 
pikaraitiotielle.
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Asema- 
kaavat

Kaupunkisuunnittelu vastaa Espoon 
monipuolisesta tonttivalikoimasta

E
spoon asuntotuotantotavoite 
on 3 300 asuntoa vuodes-
sa, mikä edellyttää riittävää 
asemakaavavarantoa. Tavoit-

teeseen suhteutettuna Espoossa 
on pientalokaavavarantoa tyhjillä tai 
lähes tyhjillä pientalotonteilla määrä, 
joka vastaa kuuden vuoden rakenta-
mista. Runsaasti varantoa on muun 
muassa Kurttilan, Espoonkartanon, 
Perusmäen ja Kalajärven alueilla. 

Tyhjillä tai lähes tyhjillä kerros-
talotonteilla kaavavarantoa on noin 
viideksi vuodeksi. Asemakaavat mah-
dollistavat kerrostalojen rakentami-
sen erityisesti Länsimetron varrelle ja 
Vermonniittyyn. Kerrostalovarannon 
määrä on kasvanut huolimatta siitä, 
että myös asuntotuotanto on ollut 
viime vuosina voimakasta. 

Vuonna 2020 Espoossa hyväksyt 
asemakaavat sisälsivät uutta asu-
misen kerrosalaa yhteensä 387 000 
kerrosneliömetriä. Tämä vastaa noin 
7 740:tä asukasta. Kaavavarannon 
kannalta merkittävin vuonna 2021 
hyväksyttäväksi etenevä asemakaa-
va sijaitsee tulevan kaupunkiradan 
varrella Kerassa. Kaava mahdollistaa 
asuntojen rakentamisen 5 600 uu-
delle asukkaalle. 

Tavoitteena on myös saada 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleis-
kaava hyväksymiskäsittelyyn kuluvan 
vuoden aikana. Kun yleiskaava tulee 
lainvoimaiseksi, se mahdollistaa uut-
ta asuntokaavoitusta noin 30 vuoden 
tarpeisiin. 
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 Asemakaavoitushankkeet  
kartalla

Espoon oma  
tonttivaranto

K
aupungin omistamia 
pientalotontteja on 
erityisesti Kalajärvellä, 
Perusmäessä ja Kurttilas-

sa. Kaupungin omakotitonttihaussa 
oli vuonna 2020 tarjolla 78 tonttia, 
valtaosa Kurttilassa ja Henttaalla. 
Kaupungin omistuksessa olevaa 
kerrostalovarantoa on mm. Fin-
noossa, Espoonlahdessa, Kivenlah-
dessa ja Suurpellossa.

https://kartat.espoo.fi/IMS/fi?REQUEST=Search,Kaavoitushankkeet
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2524

Tapiola
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Liikenne- 
suunnittelu

Tapiola

Matinkylä

Espoonlahti 

Leppävaara 

Vanha-Espoo 

Kauklahti
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Espoo
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26 27

210430

Tapiolan keskus
Uutta asunto- ja liikerakentamista 
Länsituulenaukion eteläreunalle, 
purettavien liike- ja 
asuinrakennusten paikalle.

210432

Satakielenrinne
Tapiolan keskustaan uutta 
asuntorakentamista purettavan 
toimistorakennuksen sekä 
Tuultenaltaan paikalle 
Merituulentien eteläpuolella. 
Suunnittelu perustuu 
vuonna 2017 järjestettyyn 
arkkitehtikutsukilpailuun.

210433

Tapiolan keskus
Länsituulenaukio kaupunkiaukioksi. 
Liike- ja toimistorakennuksen 
suojelu ja korjaus- ja muutostyöt 
asumiseen tai palveluasumiseen. 
Liikenteen ja kunnallistekniikan 
uudelleenjärjestely.

210102

Tapiolan keskus II A
Alueella oleva kolmikerroksinen 
toimistorakennus puretaan ja tilalle 
rakennetaan asuinkerrostalo.

210511

Tapiola, eteläinen
Tapiolan keskuksen eteläpuolisen 
alueen kaupunkirakennetta 
tiivistetään asuinrakentamisella. 
Rakentaminen sovitetaan viereisen 
Satakielenrinteen tulevaan 
rakentamiseen.

211600

Otsolahti
Tapiolan puutarhakaupungin 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
asuinympäristön ominaispiirteet 
säilytetään ja 1950–60-luvun 
rakennuskanta suojellaan.

211700

Itäranta
Tapiolan puutarhakaupungin 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
asuinympäristön ominaispiirteet 
säilytetään ja 1960-luvun 
rakennuskanta suojellaan.

210210

Kalevalantie
Kalevalantien toimivuutta 
parannetaan välillä Koivu-Mankkaan 
tie – Metsänpojanpolku.

212901

Laakakivi II
Liike- ja toimistorakennusten 
korttelialue muutetaan pääasiassa 
asumiseen.

213307

Laakakivi - Laajalahti, eteläinen
Kerrostalokorttelin tiivistäminen 
kylämäiseksi kokonaisuudeksi.

213103

Pohjankulma
Liike- ja toimistorakennusten 
korttelialue muutetaan 
asumistarkoitukseen.

240123

Seiliniitty
Rivitalojen tilalle tutkitaan 
tehokkaampaa, alueen mittakaavaan 
sopivaa asuinrakentamista. 
Luontoarvot ja Gräsanojan 
tulviminen huomioidaan.

210313

Menninkäisentie
Laajennetaan yhtiön tontteja 
niin, että pysäköintipaikkojen 
sijoittaminen omille tonteille 
on mahdollista. Vastaavasti 
osia tonteista liitetään 
katu- tai puistoalueisiin. 
Rakennushistoriallisesti arvokkaat 
rivitalot suojellaan.

120407

Suosaari
Datakeskus ja toimistotiloja 
Sinimäkeen.

220837 

Valokeilanaukio
Tehokas toimitilojen ja asuntojen 
muodostama korttelikokonaisuus.

220209

Kivimies
Kehitetään Kivimiehen alue 
tiiviiksi ja monimuotoiseksi 
asumisen ja palvelujen alueeksi, 
joka yhdistää Otaniemen ja 
Keilaniemen kaupunkirakenteessa. 
Rakentaminen sovitetaan 
ympäristöönsä kulttuurihistorialliset 
arvot ja luontoarvot huomioiden. 
Säilytettävien rakennusten 
uusiokäyttöä selvitetään.

220301

Maarinkulma
Toimisto- ja opetusrakennusten 
kortteli muutetaan toimitila- ja 
asuinrakentamiseen.

220721

Miestentie
Muutetaan Miestentie 2:n tontin 
käyttötarkoitus paloasemaa ja 
opiskelija-asumista varten. Samalla 
tarkistetaan tonttien ja katualueen 
rajoja.

220212

Teknologföreningen
Opiskelija-asuntojen rakentaminen. 
Nykyinen rakennus puretaan lähes 
kokonaan, mutta siitä säilytetään 
muistuma osana uudisrakennusta.

220408

Servinniemi
Katuyhteyksien kaavoitus ja 
täydennysrakentaminen.
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Yleiskaavat

Asemakaavat
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220902

Maarinranta
Korttelin täydennysrakentaminen, 
alueen selkeyttäminen ja 
kehittäminen yliopiston tulevia 
tarpeita varten.

220838

Keilaniemi
Tehokas toimitilojen ja asumisen 
muodostama korttelikokonaisuus.

220616

Keskuslaboratorio
Uutta keskustamaista 
asuntorakentamista sekä liike-, 
palvelu- ja työtilaa purettavan 
laboratoriorakennuksen ja 
teollisuushallin paikalle.

220507

Biologi
Monipuolinen ja elävä asumisen 
ja toimitilojen korttelikokonaisuus 
Biologin ja Meritekniikan 
alueelle järjestettävään 
arkkitehtuurikilpailuun perustuen.

230133

Westend
Lisärakentamista vanhusten 
hoivakoti Kanervakodille 
Ankkurisaarentiellä.

230134

Westend
Kerrostalokorttelin osan 
täydennysrakentaminen.

231601

Westendinportti
Asuntojen ja palvelujen 
rakentaminen.

230965

Haukilahti
Asumista puretun rivitalon paikalle.

230970

Haukilahden keskusta
Uutta asuntorakentamista ja 
liiketilaa nykyisen Haukilahden 
ostoskeskuksen paikalle.

231201

Hauenkallionjuuri
Asuinrakentamista Haukilahteen 
Hauenkalliontien ja 
Haukilahdenrannan risteykseen.

211837

Tontunmäki
Toimitilojen korttelialueen 
muuttaminen asumiseen.

212219

Niittysillankorva
Toimitilojen korttelialue muutetaan 
tiiviiksi asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi.

211838

Riihitontunkulma
Merituulentien varren 
väljän kaupunkirakenteen 
täydennysrakentaminen pääosin 
asumista varten.

220505

Otakaari
Opiskelija-asuntoja Otakaaren 
varrelle.

220608

Kemisti
Tiivistetään Otaniemen keskusta 
metroaseman ja Raide-Jokerin 
varrella. Lisätään palveluja, 
yliopisto- ja tutkimustiloja sekä 
asuntoja.

220831

Keilaniemi
Toimitilojen, palvelujen ja asumisen 
kokonaisuus, joka avautuu 
rantaraitille.

220835

Keilalahdenportti
Puinen toimistorakennus kaupungin 
omistamalle alueelle Keilaniemessä. 
Rakennus täydentää Keilaniemen 
kaupunkirakennetta yhdessä Kehä 
I:n kannen päälle rakennettavien 
kerrostalojen kanssa.

221400

Maarinsolmu
Eritasoliittymä ja uusia 
asuinkortteleita.

213410

Tietäjänkulma
Nykyinen liikerakennus korvataan 
asuinkerrostaloilla.

212309

Niittykumpu I
Palveluasumista Niittykummun 
kappelin ja viereisen 
pysäköintialueen paikalle.

321525

Olarinluoma
Olarinluoman autokauppojen 
uudelleen järjestäminen.

241700

Nygrannas
Asuntoja, toimitiloja, julkisia 
palveluja ja virkistysaluetta.

241800

Möilimäki
Asumista ja toimitilaa. 

240306

Kiiltokallio
Senioriryhmäkoti ja 
tukiasuntoyksikkö julkisten 
lähipalvelurakennusten 
korttelialueelle.

250100

Ruukinranta-Tarvaspää
Tiivistä ja matalaa rakentamista 
kulttuurihistorialliset, maisemalliset 
ja luontoarvot huomioiden. 
Rantaraittia kehitetään.
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250300

Ruukinrannanmäki
Vanha palstoituksen ja 
suunnittelutarveratkaisujen 
nojalla rakennettu omakotialue 
asemakaavoitetaan. Samalla 
mahdollistetaan historialliset, 
maisemalliset ja luontoarvot 
huomioon ottava tiivis ja matala 
täydennysrakentaminen.

250400

Tarvaspää
Arvokas Tarvaspään museoalue 
asemakaavoitetaan. 
Alueelle selvitetään vähäistä 
lisärakentamista.

120326

Laajalahden keskus
Kerrostaloalueen 
täydennysrakentaminen ja 
1940-luvun omakotitalojen ja 
rivitalojen suojelu.

213501

Ahertajankulma II
Uusi asuinrakennus sekä 
toimitilarakennuksen 
käyttötarkoituksen laajentaminen 
mm. opetustiloiksi.

210807

Tapiolan jalkapallostadion
Mahdollistetaan jalkapallostadionin 
rakentaminen Tapiolan 
urheilupuistoon ja kehitetään aluetta 
urheiluun sekä asumiseen.

210805

Jousenkaaren koulu
Tutkitaan vanhan 
koulurakennuksen tulevaisuutta 
ja täydennysrakentamisen 
mahdollisuuksia ja huomioidaan 
rakenteilla oleva uusi koulurakennus.

210808

Metsätonttu
Urheilupuiston metroaseman 
vieressä olevan väljän 
kerrostaloalueen tehostaminen 
korvaamalla talot uusilla. 

Maankäytön 
tarkastelut

Kulttuuriaukion kehittämisalue
Kulttuuriaukio, Espoon 
kulttuurikeskus ja niiden ympäristö 
kehitetään monipuolisen 
kulttuuritoiminnan alueeksi.

Keilaniemen rantojen 
kehittämisalue
Suunnitellaan Keilaniemen 
rantoja osaksi alueen kehittyvää 
kaupunkiympäristöä. Tutkitaan 
monipuolista ja ympäristöltään 
kestävää rakentamista, myös 
meritäyttöjen mahdollisuuksia.

Hagalundinkallion 
kehittämisalue
Kehä I:n tunneli Otasolmusta 
pohjoiseen. Tunneliturvallisuus 
edellyttää Maarinsolmun 
rakentamista. Tunnelin päälle 
Tapiolan ja Otaniemen yhdistävää 
kaupunkimaista rakentamista.

Sinimäen kehittämisalue
Sinimäestä kehitetään monipuolinen 
työpaikkojen ja asumisen 
kokonaisuus. Tutkitaan erilaisia 
kaupunkirakenteellisia vaihtoehtoja.

31



Sisällys

Yleiskaavat

Asemakaavat

Liikenne- 
suunnittelu

Tapiola

Matinkylä

Espoonlahti 

Leppävaara 

Vanha-Espoo 

Kauklahti

Pohjois- 
Espoo

Yhteystiedot

3332

Matinkylä

33



Sisällys

Yleiskaavat

Asemakaavat

Liikenne- 
suunnittelu

Tapiola

Matinkylä

Espoonlahti 

Leppävaara 

Vanha-Espoo 

Kauklahti

Pohjois- 
Espoo

Yhteystiedot

34 35

322025

Komeetanrinne
Toimistorakennusten korttelialue 
ja lähivirkistysalue muutetaan 
asuinkortteliksi katutason liike- ja 
toimistotiloineen.

322026

Komeetanristi
Monitoiminnallinen 
pysäköintirakennus muutetaan 
asuinkortteliksi katutason liike- ja 
toimistotiloineen.

322030

Avaruuskatu
Asuntoloiden korttelialueet 
muutetaan asuinkerrostalojen 
korttelialueiksi. Pysäköinti 
rakenteellisena.

322500

Puolarintie
Asemakaavan tavoitteena on 
yleiskaavan ja osin asemakaavan 
mukaisen Ylismäentien ja 
Puolarintien yhdistävän kadun 
valmiiksi kaavoittaminen. 
Suunnittelussa huomioidaan 
virkistys- ja luontoarvot.

330404

Suurpelto I
Asuinkerrostaloja, palveluita 
ja työpaikkarakentamista 
Suurpellon rakentumattomiin 
toimistokortteleihin.

330700

Suurpelto V
Asumista, palveluita ja 
virkistysalueita Suurpellon 
pohjoisosan kulttuurimaisemaan 
sovittaen ja Keskuspuiston 
yhtenäisen metsäalueen 
turvaaminen huomioiden.

330900

Suurpelto IV
Asuntoja, toimitila- ja 
palvelurakentamista sekä 
virkistysalueita Suurpellon 
pohjoisosan maisemaan ja 
Nihtisillan kokonaisuuteen sovittaen 
sekä Keskuspuiston yhtenäisen 
metsäalueen turvaaminen 
huomioiden.

330504

Kirjakatu
Asuinkerrostaloja rakentumattomaan 
asuinkortteliin.

330409

Likusterikatu
Asuinkerrostaloja rakentumattomaan 
asuinkortteliin Opinmäen vieressä.

331100

Tuurinmäenlaita
Asumista tulevan Storhemtintien 
kokoojakadun varteen. Oli aiemmin 
osana Suurpelto V -asemakaavaa.

Maankäytön  
tarkastelu

Holmanpuisto
Laajaa yleisten rakennusten 
korttelialuetta kehitetään 
asumispainotteiseksi liittyen 
rakenteilla olevaan Holmanpuisto 
II:n asemakaava-alueeseen, puisto- 
ja siirtolapuutarha-alueisiin ja 
alueen länsiosan liikuntapuistoon. 
Alue on osa Puolari-Olari-
kehityskuva-aluetta.

311802

Tiistinlaakso
Asuntorakentamista 
Suomenlahdentien varteen 
ja Kalastajantien risteyksen 
luoteispuolelle.

311308

Koukkuniemi
Koukkuniementien varressa oleva 
yleisten rakennusten korttelialue, 
yleinen pysäköintialue ja puiston osa 
muutetaan asuinkortteliksi.

311900

Mattliden
Asemakaava Mattlidenin 
koulukeskusta ja 
täydennysrakentamista varten.

321702

Gräsantörmä
Kehitetään liike- ja 
toimistorakennusten 
korttelia tehokkaampaan 
asumispainotteiseen maankäyttöön. 
Nykyinen rakennus puretaan.

322024

Koronakulma II
Liike- ja toimistokortteli 
ja puistoalue muutetaan 
asuinrakentamiseen.
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410703

Maininkipuisto
Asuinrakentamista ja 
kivijalkapalveluita sekä puiston ja 
virkistysyhteyden kehittäminen 
osana Espoonlahden keskuksen 
laajenemisvyöhykettä.

410308

Espoonlahden keskus (Lokirinne)
Asuntokorttelin laaja tehostaminen.

410706

Kongsberginpuisto
14-ryhmäinen kunnallinen päiväkoti 
ja monikäyttötilaa Espoonlahden 
keskukseen.

411452

Kivenlahden metrokeskus II
Asuinkerrostaloja ja kivijalkaliiketilaa 
vanhan liikekeskuksen tilalle.

421201

Linjaloistonkatu
Asuinrakentamista Kummelivuoreen.

420123

Ruukinhuhta
Monipuolinen opisto-, tutkimus- 
ja yrityskampus Kivenlahden 
metroaseman pohjoispuolelle 
Kiviruukkiin.

420122

Tiilismäenrinne
Kivenlahden metroaseman 
lähellä olevien teollisuustonttien 
muuttaminen tehokkaaksi 
asuinkortteliksi.

420214

Kattilalaakso I
Tehokkaampaa asuinrakentamista 
metron vaikutusalueella.

422100

Sammalvuori
Alue asemakaavoitetaan pääosin 
virkistysalueeksi. Alueen 
länsireunalle tutkitaan asumisen 
täydennysrakentamista, kuitenkin 
siten, että rakennettua aluetta ei 
laajenneta yhtenäiselle metsäalueelle, 
joka säilytetään nykyisessä 
laajuudessaan. 

422000

Sammalvuoren lumiasema
Lumenvastaanottopaikka hyvien 
liikenneyhteyksien varrelle.

411122

Soukan keskus
Tutkitaan Soukan keskuksen 
uudisrakentamisen ja palvelujen 
parantamisen mahdollisuuksia 
metroaseman yhteydessä.

411125

Soukantori
Metron sisäänkäynnin viereen 
tutkitaan 8-kerroksista 
asuinkerrostaloa. Mahdollinen 
autottomuuden pilotointikohde. 
Tontin määräala on kaupungin 
omistuksessa.

411126

Ylä-Soukka A
Tehokasta täydennysrakentamista 
Soukan metroaseman välittömään 
läheisyyteen asuinkerrostalojen 
korttelialueelle ja kadun 
varteen viheralueelle. Neljän 
asuinkerrostalon korottaminen 
kahdella kerroksella. Pysäköintilaitos 
nykyiselle pysäköintialueelle.

411309

Soukan Liiketalo
Asuin- ja liikerakentamista nykyisen 
liikekorttelin ja yleisenpysäköinnin 
alueelle.

411307

Alakartanontie
Tehokasta täydennysrakentamista 
asuinkortteliin, viereiselle 
pysäköintialueelle ja kadun 
varteen viheralueelle. 
Kahden asuinrakennuksen ja 
pysäköintikannen purkaminen.
Pallokentän alueen kehittäminen 
monipuoliseksi liikuntapaikaksi.

411008

Kaskilaaksontie
Täydennysrakentamista 
asuntokortteliin Soukan 
metroaseman lähialueella.

411308

Soukka II
Asuinkerrostalokorttelin 
täydennysrakentaminen 
Alakartanontien ja Soukanväylän 
risteyksessä.

450500

Skatanniitty
Veneiden talvisäilytysalue 
toteutumattomalle osayleiskaavan 
pysäköinti- ja ryhmäpuutarha-
alueelle

412900

Soukanniemi
Alueelle tutkitaan 
kevyttä pientaloalueen 
täydennysrakentamista siten, että 
alueen luontoarvot turvataan ja 
säilytetään. 

441415

Kaitaan metrokeskus
Kaupunkimaista asuinrakentamista 
ja kehittyviä kivijalkapalveluita 
paikalliseen tarpeeseen 
metroaseman yhteydessä.
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Maankäytön  
tarkastelut

Soukan täydennysrakentaminen
Tutkitaan Soukan 
täydennysrakentamista.

Espoonlahden keskustan 
kokonaistarkastelu
Tutkitaan Espoonlahden keskuksen 
kehittämisen mahdollisuuksia 
toiminnalliset sekä yleiskaavalliset 
asukas- ja työpaikkatavoitteet 
huomioiden.

Kivenlahden 
täydennysrakentaminen
Kivenlahden metrokeskuksen 
ja rannan välisen alueen 
täydennysrakentaminen huomioiden 
alueen kaupunkikuvalliset arvot.

442300

Finnoonsatama
Nykyisen venesatama-
alueen paikalle suunnitellaan 
asuinkortteleita palveluineen 
ja virkistysalueineen sekä 
pienvenesataman laajennus. 
Tavoitteet ja lähtökohdat 
valmistellaan kokonaisuutena 
Merikortteleiden kaava-alueen 
kanssa.

440907

Finnoonmäki
Toimitila- ja liikerakennus Finnoon 
sisääntulon yhteyteen Länsiväylän 
varrelle.

430215

Kaskipiha
Kolmikerroksinen pienkerrostalo, 
jossa ensimmäisessä kerroksessa 
liiketila.

432000

Bosmalm
Uusia ja täydentyviä asuinalueita 
Espoonväylän varrella. Suunnitellaan 
samassa yhteydessä kuin 
Söderskoginaukean asemakaava.

432300

Söderskoginaukea
Espoonväylän toteutus Söderskogin 
alueella ympäristön arvot 
huomioiden. Suunnitellaan samassa 
yhteydessä kuin Bosmalmin 
asemakaava.

441417

Iivisniementori
Tutkitaan asuinrakentamista 
Iivisniemen liikekeskuksen 
ja asukaspysäköinnin 
tontille. Iivisniementorin 
maantasokerrokseen sijoitetaan 
liiketiloja.

441416

Hannusranta
Asuinrakentamista ja 
kivijalkapalveluita metroaseman 
läheisyyteen.

441500

Finnoon keskus (metroasema)
Uusi Finnoon keskus metro-, asuin-, 
työpaikka- ja palvelukortteleineen 
ja virkistysalueineen. Finnovikenin 
kosteikon suojelu turvataan.

440714

Rusthollinrinne
Asuin- ja työpaikkarakentamista 
sekä toiminnallinen korttelipuisto 
Finnoon aluekehityshankkeen 
pohjoisosassa.

442200

Merikorttelit
Poistuvan jätevedenpuhdistamon 
paikalle suunnitellaan 
asuinkortteleita palveluineen ja 
virkistysalueineen. Tavoitteet 
ja lähtökohdat valmistellaan 
kokonaisuutena Finnoonsataman 
kaava-alueen kanssa.
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110617

Leppävaaran keskus
Leppävaaran keskusta 
kehitetään tehokkaana, 
toiminnallisesti monipuolisena ja 
kaupunkikuvaltaan korkeatasoisena 
keskustaympäristönä. Jalankulkua 
radan yli sujuvoitetaan.

118000

Säterinkallionkulma
Asuinrakentamista Raide-Jokerin 
pysäkin viereen.

116201

Mäkkylänkuja
Käytöstä poistuvalle koulualueelle 
suunnitellaan asuinaluetta, jolla on 
myös puukerrostaloja, kauppa ja 
yhteistiloja.

113906

Vermo
Tutkitaan mahdollista 
täydennysrakentamista Mäkkylän 
aseman läheisyyteen alueelle 
laadittavien kehittämisperiaatteiden 
mukaisesti.

111908

Pitäjänmäenkiila
Alueelle suunnitellaan 
kerrostaloasumista.

117400

Vänrikinympyrä
Uutta asuin- ja liikerakentamista 
Vermontien ja Itsehallintotien 
risteykseen. 

116902

Anna Sahlsténin katu
Asuinkerrostalokorttelin 
rakennusalojen ja kerroskorkeuksien 
tarkistaminen.

130308

Masalankuja
Muutetaan työpaikka- ja 
urheilurakentamiseen.

117600

Lintulaaksontie
Lintulaaksontien katualue. Muu 
maankäyttö jää vielä odottamaan 
Kehä II:n linjauspäätöstä.

117900

Jääskelä
Saatetaan vanha palstoituksen 
ja suunnittelutarveratkaisujen 
nojalla rakennettu omakotialue 
asemakaavoituksen piiriin.

113001

Metsälinnunreitti
Uutta asuinrakentamista opiskelija-
asuntojen tilalle.

130139

Nihtisilta
Kaksi työpaikkatonttia 
asuinkortteliksi.

131004

Puistomäki
Yleisten rakennusten kortteli ja osa 
puistoa muutetaan pientaloalueeksi 
suojeltuja rakennuksia varten.

132204

Kilonpuisto I A
Asuinrakentamista tyhjälle tontille 
Kilon aseman viereen.

130140

Kera
Keran aseman eteläpuolella 
teollisuus-, varasto-, liike- 
ja toimistoalue uudistuu 
keskustamaiseksi asuin- ja 
liikerakennusten alueeksi.

130516

Karapelto
Keran aseman pohjoispuolella 
teollisuus-, varasto-, liike- 
ja toimistoalue uudistuu 
keskustamaiseksi asuin- ja 
liikerakennusten alueeksi.

130517

Karamalminrinne
Asuinrakentamista Karaportin Nokian 
kampusalueen eteläosaan. Alue 
tukeutuu kehittyvään Keran keskusta-
alueeseen.

131507

Karakallio II
Kalasääksentien, Rastaalantien ja 
Karakalliontien liittymän läheisyyteen 
uutta kerrostaloasumista.

131609

Karakallion keskusta
Karakallion keskustasta puretaan 
vanha ostoskeskus ja tilalle 
suunnitellaan uudet liiketilat ja 
asuinkerrostalot hyödyntäen myös 
läheisiä pysäköintialueita.

131509

Tornihaukantie
Täydennysrakentamista 
asuinkerrostalokortteliin.

150527

Logen
Asuinrakentamista Turuntien ja 
Kehä II:n risteykseen. Aluetta 
suunnitellaan osana suurempaa 
Viherlaakson kokonaisuutta. 
Suunnittelussa huolehditaan 
rakentamisen laadun ja volyymin 
yhteensopivuudesta Viherlaakson 
muun kehittämisen kanssa.

150526

Viherlaakso, eteläinen
Alueelle suunnitellaan 
täydennysrakentamista.

133200

Leppävaaran kartano
Uusi kylämäinen pientaloalue 
Rastaspuiston koillispuolelle 
sekä ratsastuskoulun alueen 
asemakaavoitus.
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Maankäytön 
tarkastelut

Viherlaakson kehittäminen
Tavoitteena on muodostaa yhdessä 
Viherlaakson asukkaiden, yritysten 
ja muiden alueen toimijoiden 
kanssa Viherlaakson pitkän aikavälin 
kehittämisen suunta.  Alkuvaiheessa 
kerätään tietoa ja näkemyksiä 
sekä herätetään keskustelua 
tulevaisuuden Viherlaaksosta. 
Kehittämisprojekti käynnistyi 
netin välityksellä tapahtuneella 
aloitustilaisuudella syyskuussa 
2020, ja työ jatkuu eri tahojen 
tapaamisilla. Tavoitteena on löytää 
kehityskohteita ja yhteistyötahoja 
kehittämään Viherlaaksoa 
yhteistyössä asemakaavoituksen 
kanssa.

Vermonrinne
Tutkitaan mahdollista 
täydennysrakentamista Mäkkylän 
aseman läheisyyteen ja 
valmistellaan kehittämisperiaatteet.
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610502

Virastokeskus
Virastokeskuksen kehittäminen: uusi 
rakennus päättäjille, kaupunkilaisille 
ja kaupungin työntekijöille. Palveluja 
ja tehokasta asuinrakentamista. 
Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä 
parannetaan.

610104

Espoon keskus I B
Huonokuntoiset asuinrakennukset 
Espoon aseman lähellä korvataan 
uusilla. Rakennusoikeutta lisätään.

610307

Rantaradanlaita
Pysäköintilaitos Kirkkojärventien ja 
rautatien väliselle alueelle.

612300

Lindholminkolmio
Asuinkerrostalo maamerkiksi 
Espoonportin ja Siltakadun väliselle 
rakentamattomalle alueelle. 
Paikallisia palveluita kivijalkaan.

613802

Espoontori
Espoontorin kauppakeskuksen 
laajentumisen mahdollistava 
kaavamuutos. Oli alun perin osa 
myös Entressen laajentumisen 
sisältänyttä Kiltakallio I:n 
(610808) asemakaavan muutosta, 
mutta erotettiin omaksi 
kokonaisuudekseen, kun Entressen 
kauppakeskuksen kaavamuutos 
eteni hyväksymiskäsittelyssä.

613900

Jokisilta
Asumista, palvelu- ja liiketiloja ja 
virkistysalueita Espoonjoen varteen 
ja Kannusillanmäkeen. Lisäksi 
määritellään Espoonväylän katualue.

610703

Pappilanmäki
Asuinkerrostaloja Espoontien 
varteen. Hautausmaan 
huoltotoiminnot.

610600

Kiltaveljenmäki
Päiväkoti ja asuinrakentamista  
Kiltakallioon ja Sunantien varteen.

611116

Tuomarila I
Tuomarilan VPK:n rakennus 
korvataan asuinkerrostaloilla.

611520

Sokinsuonkuja
Asuinkerrostaloja ja kaupan 
palveluita nykyisten liikerakennusten 
ja palveluiden tilalle. Kirstin koulun 
tonttia tarkastellaan osana Suvelan 
kehittämistä.

614100

Suvelanristi
Asuinkerrostaloja kaupunkiradan 
tilavaraus huomioiden.

613700

Kaupunginkallionrinne
Uutta kerrostalovaltaista 
asuinrakentamista Espoon aseman 
ja Keskuspuiston tuntumaan.

620104

Savikuja
Huonokuntoisten rivitalojen tilalle 
kerros- ja rivitaloja Espoonväylän 
tuntumassa.

620601

Pikkukoulu
Yleisten rakennusten 
korttelialue muutetaan liike- ja 
toimitilarakentamiseen. Suojeltu 
rakennus huomioidaan.

630901

Nedre Gloms
Pysäköinnin ja katualueen 
järjestelyt. Tontille ravintola ja 
sen huoltoliikenne, rengasvarasto 
Motonetin tontille.

633000

Högnäs
Väljää pientaloalueen 
täydennysrakentamista. 
Kulttuurihistorialliset, maisemalliset 
ja luontoarvot huomioidaan.

633300

Hepokorvenkallio
Datakeskuksen sijoittaminen.

630205

Jorvi
Jorvin sairaalan laajennus. 

631900

Miilukorpi II
Laaja pientalovaltainen asuinalue.

641500

Nupurinkallio
Pientaloaluetta täydennetään ja 
Nupurintien varren maankäyttöä 
tehostetaan.

640501

Nupurinranta
Saunapalveluiden tilalle 
pientaloasumista Nupurinjärven 
rannalle.

640102

Ämmässuon tuulivoimala
Yhden tuulivoimalan sijoittaminen 
Ämmässuolle.

641300

Kolmperänranta
Pientaloaluetta täydennetään 
maltillisesti. Rakennus- ja 
luonnonsuojelulliset arvot 
huomioidaan. Kolmperän alueella 
on voimassa rakennuskielto 
asemakaavan laatimiseksi tai 
muuttamiseksi.
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632500 

Metsälammentie 
Pientalovaltainen asuinalue, 
joka tukeutuu nykyiseen 
yhdyskuntarakenteeseen. Aluetta 
tarkastellaan osana laajaa 
Karhusuon aluekokonaisuutta.

Maankäytön  
tarkastelut

Korsbacka 
Tarkennetaan Korsbackan ja 
Tollinmäen alueiden maankäyttöä 
vireillä oleva Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavaan pohjautuen.

Hista
Histan alueen alustava 
maankäytön selvitys Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 
suunnitelmien pohjalta.
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Kauklahti

55



Sisällys

Yleiskaavat

Asemakaavat

Liikenne- 
suunnittelu

Tapiola

Matinkylä

Espoonlahti 

Leppävaara 

Vanha-Espoo 

Kauklahti

Pohjois- 
Espoo

Yhteystiedot

56 57

522400

Lasihytti
Keskustamaista asuinrakentamista, 
palveluita ja joukkoliikenneterminaali 
Kauklahden aseman eteläpuoliselle 
teollisuus- ja varastoalueelle. 
Liityntäpysäköintiä lisätään radan 
pohjoispuolella.

512100

Kyytimäki
Uusi pientaloalue Ison maantien 
(Hansatien) pohjoispuolelle.

522700

Mustalahti
Pientaloaluetta täydennetään. 
Veneiden talvisäilytystä. Rantaraittia 
jatketaan. Espoonlahden–
Saunalahden Natura-alue ja alueen 
muut suojeluarvot huomioidaan.

522300

Mulbynhaka
Pientaloalueen uudis- ja 
täydennysrakentaminen.

520802

Hepmortinrinne
Pientaloja. Olevan ajoyhteyden 
vahvistaminen kaavalla.

521402 

Åminnen kartano
Suojeltu Åminnen kartano 
toimisto-, palvelu- ja asuinkäyttöön. 
Huonokuntoisen Uraali-rakennuksen 
suojelun purkaminen, tilalle 
pientaloja.

512900

Kauklahdenväylä
Kauklahdenväylän kaavoittaminen 
kaduksi.

512401

Esbobyntie
Espoonkartanon alueen 
liikennejärjestelyt maatalouden 
toimintaedellytysten säilyttämiseksi.

Maankäytön 
tarkastelu

Vantinkulma
Tarkastellaan maankäytön 
vaihtoehtoja Vanttilantien varteen 
ja Kauklahdenväylän itäpuolelle 
yleiskaavan mukaiselle työpaikka- ja 
asuinalueelle. Alueelle osoitetaan 
pääasiassa asumista.
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712200

Nepperi II
Tiivistetään ja täydennetään 
pientaloaluetta. Asemakaavoituksen 
tavoitteita tarkennetaan Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan 
perustuen. 

713700

Gobbackantie
Asemakaavoitetaan noin 400 metrin 
pituinen osuus Gobbackantiestä, 
joka yhdistää Gobbackan ja 
Perusmäen asemakaavoitetut alueet 
toisiinsa.

714300

Pakankylän siirtolapuutarha 
Pakankylän kartanonmäen ja pellon 
väliselle vaihettumisvyöhykkeelle 
sallitaan siirtolapuutarha-alueen 
rakentaminen, joka tulee sovittaa 
luontevasti kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaseen miljööseen. Kyseessä 
on Pakankylän kartanon (710100) 
kaavasta pois rajattu alue.

715100

Gillermosseninkallio
2–3 rakennuspaikan sijoittaminen 
Velskolan Pitkäjärven 
rantakiinteistölle.

714200

Antinmäki II 
Vanhan, väljästi rakennetun 
asuntoalueen kehittäminen  
sekä lähialueen palvelutason  
tukeminen ja parantaminen.  
Asemakaavoituksen tavoitteita 
tarkennetaan Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavaan perustuen.  

713100

Niipperinniitty 
Vanhan, väljästi rakennetun 
asuntoalueen kehittäminen 
sekä lähialueen 
palvelutason tukeminen ja 
parantaminen. Asemakaavoituksen 
tavoitteita tarkennetaan Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan 
perustuen. 

720111

Kalajärvi I A
Espoon Asunnot Oy on hakenut 
asemakaavan muutosta 
huonokuntoisten asuntojen 
korvaamiseksi uusilla (Niipperintie 
97). Rakennusoikeutta ja suurinta 
sallittua kerroslukua korotetaan.

721400

Metsämaa 
Tiivistetään ja täydennetään 
pientaloaluetta. Asemakaavoituksen 
tavoitteita tarkennetaan Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan 
perustuen. 

721200

Odilampi 
Tiivistetään ja täydennetään 
pientaloaluetta. Asemakaavoituksen 
tavoitteita tarkennetaan Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan 
perustuen. 

721800 

Korppi
Lahnus-Korpilammen asemakaavan 
ulkopuolelle jääneelle metsäalueelle 
kaavoitetaan pientaloja ja 
virkistysaluetta.

720605

Hepomäki
Alueen tiivistäminen 
rakennusoikeutta korottamalla, 
rakennusalaa laajentamalla ja 
asuntojen lukumäärää lisäämällä.

721500

Ketunkorpi 
Väljän pientaloalueen maltillinen 
täydennysrakentaminen. Asemakaa-
voituksen tavoitteita tarkennetaan 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleis-
kaavaan perustuen.  

721600

Velskola 
Espoon seurakuntayhtymän 
leirikeskuksen aluetta ja 
ympäröiviä yleiskaavan kyläalueita 
kehitetään. Asemakaavoituksen 
tavoitteita tarkennetaan Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan 
perustuen. 

721300

Rinnekoti 
Rinnekodin kehittäminen ja vähäinen 
laajentaminen  ja koko alueen 
täydennysrakentaminen yleiskaavan 
aluerajausten puitteissa.

721900

Vaskitsamäki (Kalajärvi II, 
länsiosa) 
Uusi asuinalue palveluineen 
Kalajärven keskuksen 
pohjoispuolelle. Tavoitteita 
asemakaavoitukselle tarkennetaan 
Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavaan perustuen. 

713400 

Pikkunevanlaita
Pientalorakentamista. Aiempi 
Gobbackan kaava-alueen osa.

714500

Foksikuja 
Alueelle suunnitellaan 
pientalorakentamista. Aiempi 
Gobbackan kaava-alueen osa.

713600

Orkesterinmäki 
Kehitetään asumisen sekä 
sitä palvelevien toimintojen 
ja lähipalvelujen alueena 
Viiskorven keskuksen 
tuntumaan. Asemakaavoituksen 
tavoitteita tarkennetaan Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan 
perustuen. 
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712400

Viiskorven keskus 
Asemakaavoituksen 
tavoitteita tarkennetaan 
Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavaan (POKE) perustuen. Alue 
muodostaa POKEen perustuvan 
Viiskorven keskuksen, johon 
suunnitellaan hallinto-, toimisto-, 
palvelu- ja liiketiloja sekä asumista. 

714100

Apilamutka 
Kehitetään asumisen sekä 
sitä palvelevien toimintojen 
ja lähipalvelujen alueena 
Viiskorven keskuksen 
tuntumaan. Asemakaavoituksen 
tavoitteita tarkennetaan Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan 
perustuen. 

713900

Anfallinmäki 
Viiskorven keskuksen 
lähialuetta kehitetään 
asumisen, sitä palvelevien 
toimintojen ja lähipalvelujen 
alueena. Asemakaavoituksen 
tavoitteita tarkennetaan Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan 
perustuen. 

714000

Latopelto 
Pientaloalueen täydentäminen 
ja laajentaminen. Aiempi 
Viiskorven kaava-alueen 
osa. Asemakaavoituksen tavoitteita 
tarkennetaan Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavaan perustuen. 

713800

Rajanummi 
Pientaloalueen täydentäminen 
ja laajentaminen. Aiempi 
Viiskorven kaava-alueen 
osa. Asemakaavoituksen tavoitteita 
tarkennetaan Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavaan perustuen. 

712300

Nepperinportti 
Kulttuurimaisemaan sopeutuvaa 
asuin- ja liikerakentamista 
Kehä III:n Koskelonsolmun 
eteläpuolelle. Asemakaavoituksen 
tavoitteita tarkennetaan Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan 
perustuen. 

712000

Bodominkartano 
Kartanon pihapiiri säilytetään ja 
Eskaksenmäelle sijoitetaan väljää 
pientalo- ja palvelurakentamista. 
Alueen kulttuurihistorialliset, 
maisemalliset ja luontoarvot 
huomioidaan.

Maankäytön 
tarkastelu

Kalajärvi-Viiskorpi
Kalajärven ja Viiskorven 
keskustojen sekä niitä yhdistävän 
kehityskäytävän tarkempi 
suunnittelu Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavan pohjalta. 
Tarkasteluun sisältyvät Nepperi, 
Nepperinportti, Viiskorpi, 
Niipperinniitty, Antinmäki II, Kalajärvi, 
Metsämaa ja Odilampi. Tarkastelussa 
pohditaan joukkoliikenteen 
ratkaisuja Vihdintien käytävässä 
sekä välillä Kalajärvi-Viiskorpi ja siitä 
etelään.
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Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
Katuosoite: Tekniikantie 15, Otaniemi, Espoo 
Postiosoite: PL 43, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puhelin 09 81621 (vaihde)

 espoo.fi/kaavoitus

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelu 
Puhelin 09 8162 5000 , ma–pe klo 10.00–15.30.  
Katuosoite: Tekniikantie 15, Otaniemi, Espoo
Asiakaspalvelupisteet avoinna ma–pe klo 8.00–15.30.

 espoo.fi > Asuminen ja ympäristö > Asiakaspalvelu 
Karttapalvelu

Karttapalvelusta löydät tietoa kaavoituksesta, kaduista ja 
puistoista, katutapahtumista, rakentamisesta ja palveluista. 
Älypuhelinkäyttäjä ohjataan suoraan mobiiliversioon. 

 kartat.espoo.fi/ims/fi/mobile

Kaavojen nähtävilläoloaikana  
jätettävät mielipiteet ja muistutukset tulee 
toimittaa kaupungin kirjaamoon:
Kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON  
KAUPUNKI tai sähköisesti:  
kirjaamo@espoo.fi. 
Käyntiosoite on Kauppakeskus 
Entresse, 3. krs, Siltakatu 11,  
Espoon keskus

 espoo.fi/kaavoitus

espoo.fi/kaavoitus
espoo.fi/kaavoitus
https://www.espoo.fi/fi-FI
kartat.espoo.fi/ims/fi/mobile
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