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Meidän Espoolahti ja Kivenlahti -asukaskysely 2019

TIIVISTELMÄ 

Meidän Espoonlahti ja Kivenlahti -kyselyyn vastasi 25.2.-31.3.2019 kaikkiaan noin 250 vastaajaa ja 
karttamerkintöjä tehtiin noin 2400 kappaletta. Kyselyllä kartoitettiin alueen asukkaiden näkemyksiä Es-
poonlahden ja Kivenlahden tärkeistä ja kehitettävistä paikoista ja reiteistä, täydennysrakentamisesta, 
palveluista ja puistoista. Kyselyn vastauksia käytetään taustamateriaalina alueen kaupunkisuunnittelussa. 

Suurin osa vastaajien tärkeistä paikoista liittyi vapaa-aikaan ja virkistykseen. Rantaraitti korostui alueel-
la erityisen tärkeänä. Espoonlahden urheilupuisto ja Sammalvuori ovat myös tärkeitä vastaajille. Myös 
alueen palvelut koetaan tärkeinä. Palvelut keskittyvät Espoonlahden ja Kivenlahden keskuksiin. Suurimmat 
kehittämistoiveet kohdistuivat Espoonlahden ja Kivenlahden keskuksien rakennetun ympäristön kohenta-
miseen ja keskuksissa oleviin palveluihin. 

Kyselyn vastaajat lisäsivät useita erilaisia reittimerkintöjä ympäri Espoonlahtea ja Kivenlahtea. Erilaiset 
moottoriliikennettä koskevat reittimerkinnät keskittyivät erityisesti Kivenlahdentielle ja Länsiväylälle, ja ne 
liittyivät tyypillisesti autoilun yhteyksien parantamiseen ja liikenteen sujuvoittamiseen. Paljon merkintöjä 
lisättiin myös Espoonlahdentielle sekä Kivenlahdenkadulle. Kevyen liikenteen reittimerkinnöissä korostui-
vat virkistykseen liittyvien reittien sekä arkipäiväisten asiointireittien kehittäminen, sujuvoittaminen ja säilyt-
täminen. Kevyen liikenteen reittimerkinnät sijoittuivat moottoriliikenteen merkintöjä hajanaisemmin, mutta 
selkeitä keskittymiä sijoittui esimerkiksi rantaraitille, Espoonlahdenrantaan ja alikulkuun Ala-Kivenlahdesta 
Kiviruukkiin. 

Vastaajat lisäisivät asuinrakentamista erityisesti Länsiväylän varteen ja Kiviruukkiin. Länsiväylän ja Kiven-
lahdentien varteen lisättäisiin erityisesti kerrostalorakentamista ja Kiviruukin alueelle muun muassa Ruukin-
tien varteen uusia pientaloja. 

Vastaajien toiveet uusista palveluista kohdistuivat pääasiassa Espoonlahden keskuksessa rakenteilla ole-
vaan Lippulaivaan ja Kivenlahden keskukseen. Näille alueille toivottiin pääsääntöisesti monipuolisia kau-
pallisia palveluja ja julkisista palveluista erityisesti kirjastoa. Rantaraitille merkittiin useaan kohtaan toive 
kahvilasta tai ravintolasta. 

Vastaajat toivoivat monipuolisesti erilaisia puistoja, aina luonnontilaisista puistoista rakennettuihin puis-
toihin ja toiminnallisiin puistoihin. Hoidettuja puistoja toivotaan erityisesti kerrostalovaltaisille alueille ja 
keskuksiin. Toiminnallisia puistoja, kuten erilaisia leikkipuistoja, liikuntapuistoja ja koirapuistoja, toivotaan 
erityisesti urheilupuistoon, Kivenlahden uimarannalle ja Kiviruukkiin. 
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SAMMANDRAG 

Enkäten om Esboviken och Stensvik besvarades 25.2–31.3.2019 av sammanlagt cirka 250 personer och 
de som svarade gjorde cirka 2 400 markeringar i kartan. Med enkäten kartlades invånarnas åsikter om 
vilka platser och rutter de tycker är viktiga och vilka som borde utvecklas samt om kompletterande byg-
gande, tjänster och parker i Esboviken och Stensvik. Svaren på enkäten används som bakgrundsmaterial 
för stadsplanering i området. 

Största delen av de platser som ansågs vara viktiga gällde fritid och rekreation. Särskilt Strandpromena-
dens betydelse i området framhävdes. Esbovikens idrottspark och Mossberget är också viktiga för dem 
som svarade på enkäten. Tjänsterna i området, som koncentreras till Esbovikens och Stensviks centrum, 
upplevdes också vara viktiga. De största utvecklingsönskemålen gällde förbättring av den byggda miljön 
i Esbovikens och Stensviks centrum och tjänsterna i dem. 

De som svarade på enkäten lade till olika slags markeringar av rutter på olika håll i Esboviken och 
Stensvik. Olika markeringar som gällde motortrafk koncentrerade sig i synnerhet till Stensviksvägen och 
Västerleden. Det handlade för det mesta om att förbättra körförbindelserna för bilar och att göra trafken 
smidigare. Flera markeringar lades också till på Esboviksvägen och på Stensviksgatan. I markeringarna 
för gång- och cykeltrafk betonades utvecklingen av rekreationsrutter och rutter som används för att uträt-
ta dagliga ärenden. De som svarade önskade också att rutterna skulle göras smidigare och att de skulle 
bevaras. Markeringarna för gång- och cykeltrafk var mer utspridda än markeringarna för motortrafk, 
men tydliga koncentrationer fanns till exempel på Strandpromenaden, vid Esboviksstranden och vid vä-
gporten från Nedre Stensvik till Stenbruket. 

De som svarade skulle vilja öka antalet bostäder särskilt vid Västerleden och i Stenbruket. Vid Västerleden 
och Stenviksvägen skulle man i synnerhet vilja ha fervåningshus och i Stenbruket bland annat nya småhus 
vid Bruksvägen. 

Önskemålen om nya tjänster gällde huvudsakligen Stensviks centrum och affärscentret Lippulaiva som 
håller på att byggas i Esbovikens centrum. I dessa områden önskades i regel mångsidiga kommersiella 
tjänster och bland offentliga tjänster särskilt ett bibliotek. På Strandpromenaden markerades på fera 
ställen önskemål om ett kafé eller en restaurang. 

De som svarade önskade olika slags parker: parker i naturtillstånd, byggda parker och funktionella par-
ker. Skötta parker önskas särskilt till områden med fervåningshus och till centrumområden. Funktionella 
parker, såsom olika lekparker, motionsparker och hundrastgårdar, önskas särskilt till idrottsparken, Stens-
viks badstrand och Stenbruket. 
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1 JOHDANTO 

Meidän Espoonlahti ja Kivenlahti -kysely koski aluetta Espoonlahden urheilupuistosta luotee-
seen, aina Kiviruukin teollisuusalueelle asti. Kyselyalue sisälsi Espoonlahden kaupunkikeskuksen 
ja Kivenlahden keskuksen. Kumpikin keskuksista on tulevan Länsimetron jatkeen metroasema. 
Alueella on käynnissä useita asemakaavoitushankkeita ja Kiviruukin osayleiskaava. Kyselyn tu-
loksia hyödynnetään alueen kaupunkisuunnittelussa, nykyisissä ja tulevissa kaavoitushankkeissa. 
Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! 

Meidän Espoonlahti ja Kivenlahti -kysely oli avoinna 25.2.-31.3.2019. Kyselyn tavoitteena oli 
selvittää asukkaiden ja toimijoiden näkemyksiä Espoonlahden urheilupuistosta aina Kiviruukkiin 
rajautuvan alueen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Millaisessa Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa 
haluttaisiin asua ja toimia? Missä ovat vastaajalle tärkeät paikat Espoonlahdessa tai Kivenlah-
dessa? Minkälaisia asuntoja Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa tulisi olla? Kysely oli kaikille 
avoin ja siitä tiedotettiin Espoon kaupungin nettisivuilla (www.espoo.f/kaavoitus), kaupungin 
eri somekanavilla ja Kiviruukin osayleiskaavan asukastilaisuudessa. 

Kyselyyn vastasi kaikkiaan noin 250 vastaajaa ja karttamerkintöjä tehtiin noin 2400 kappalet-
ta. Kyselyyn vastasi runsaasti asukkaita erityisesti Ala-Kivenlahden, Mainingin ja Kipparinmäen 
ympäristöstä. Vastaajat tekivät kyselyssä pistemäisiä kohdemerkintöjä ja reittimerkintöjä kartalle. 
Vastaajia pyydettiin lisäksi nimeämään kartalle merkitsemänsä kohteet, koska kartan zoomaus-
tasosta riippuen karttamerkintää voi olla hankalaa kohdistaa juuri oikeaan paikkaan. 

Karttamerkintöjä annettiin runsaasti erityisesti vastaajille tärkeistä paikoista ja kehitettävistä pai-
koista. Tässä raportissa on käsitelty annetut vastaukset kyselyssä olleiden teemojen mukaan 
(reitit ja raitit, täydennysrakentamisen paikat, tärkeät ja kehitettävät paikat, uusien palvelujen 
ja puistojen paikat). Lisäksi eniten merkintöjä saaneet alueet on käsitelty tämän raportin loppu-
osassa vielä erikseen. Merkintöjä kohdistui eniten keskuksiin, rantaraittiin, virkistys- ja viheralueil-
le ja Kiviruukkiin. 

Kyselyn suunnitteluun ovat osallistuneet Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen Espoonlahden 
aluearkkitehti Mervi Hokkanen, suunnittelupäällikkö Johanna Palomäki, arkkitehti Anu Ylitalo, 
tutkija Laura Malm-Grönroos ja erikoissuunnittelija Minna Hietanen. Tuloksia ovat analysoineet 
ja koostaneet tähän raporttiin Minna Hietanen ja Laura Malm-Grönroos. 

Lämmin kiitos kaikille 
kyselyyn vastanneille! 
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Minulle tärkeä paikka 

- Kehitettävä paikka 

- Lisää kerrostaloja 

Lisää pientaloja 

Kuva 1 Kyselyalueen rajaus ja keskeisimmät erilaisten pistemerkintöjen keskittymät (pallon suuruus ilmaisee karttamerkintöjen määrän) 
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Meidän Espoon lahti ja 
Kivenlahti 

MIiiaisessa Esl)OO(llahclessa tai Klvtnlahdes.sa haluaisit asua Ja to!mrar 

Miss.ä E:sPOOnlal\dessa tai Ki~nlahdinsa on sinulle tarkeitä oaikkoia? 

Minkcllaisia asuntoja Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa tulisi olla? 

Kvselyn tavoitteena on selYittaa asukkaiden ja eri toimijoiden näkemyksia oman alueens.a 
nykytilasta ja tuhevaisuud.esta 

KY$ely on $V01nns 25.2 - 31.3.2019. Yhteenveto tulok;sffäJ Julkalstean Espoon oenlsfvullla 
www.~poo.Mc.aavoitus. 

lls3tietoja antavat: 

Mervi Hol:l<anen, ouh. 043 824 6862, mervl.hok:kanen@esooo.fl (Esooonlahden k:aavoltus) 

Laura M alm-Gronroos. puh. 043 825 5231. laura.ma!m-sronroos@espoo.fi (asukas.kysely) 

Vastaamalla kyselyyn ann.at EsDOOn koupunsille kaytto- ja ju/kaisuoikeudet materiaofön. Tutustu 
ti<ttosuojaselostetlttn i,soineesso www.i:spoo.fi"/tiaosuojasefosteet (Kaavoitulcsen kyseJyrelasteriJ 

. sulkeutunut 31.3.2019 

KYSELYN RAKENNE 

Meidän Espoonlahti ja Kivenlahti -asukaskysely koostui nel-
jästä kyselysivusta ja kyselyn täyttämiseen kului aikaa noin 
kymmenen minuuttia. Kuvakaappaukset kyselyn sivuista löy-
tyvät tämän raportin liitteenä. 

Kyselyn etusivulla kerrottiin kyselyn tavoitteista sekä sen au-
kiolosta. Etusivulla annettiin myös Espoonlahden ja Kiven-
lahden kaavoitukseen ja kyselyn toteuttamiseen liittyvien 
henkilöiden yhteystiedot mahdollisia lisäkysymyksiä varten. 

Ensimmäisellä kyselysivulla selvitettiin vastaajan perustietoja, 
kuten asuinpaikkaa, syntymävuotta, tietoja Espoonlahdessa 
tai Kivenlahdessa asumisesta sekä perhekunnasta. Kyse-
lysivulla selvitettiin myös vastaajan päivittäisen liikkumisen 
kannalta tärkeintä kulkumuotoa. Toisella kyselysivulla vas-
taajan oli mahdollista merkitä alueen karttapohjalle erilai-
sia itselleen tärkeitä paikkoja sekä mielestään kehitettäviä 
paikkoja. Jokaisen merkinnän kohdalla vastaajan oli myös 
mahdollista tarkentaa valintaansa perusteluilla sekä kertoa 
käyntitiheydestä ja liikkumismuodosta merkittyyn paikkaan. 

Kolmannella kyselysivulla vastaajan toivottiin ottavan kantaa 
alueen erilaisiin reitteihin ja yhteyksiin. Kartalle oli mahdollis-
ta lisätä omasta mielestä tärkeitä reittejä, kehitettäviä reittejä 
sekä toivottuja uusia reittejä perusteluineen. Reittimerkintöjen 
yhteydessä vastaajaa pyydettiin myös valitsemaan lisätyn 
reitin tai yhteyden kulkumuoto. 

Neljännellä kyselysivulla kerättiin ajatuksia Espoonlahden 
tai Kivenlahden kehittämisestä täydennysrakentamisella tai 
esimerkiksi puistoja ja palveluita lisäämällä. 

Kuva 2 Meidän Espoonlahti ja Kivenlahti -kyselyn aloitusnäkymä 
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2 VASTAAJAT 

Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan noin 250 vastaajaa. Ky-
selysivulla vierailtiin vastausaikana yli tuhat kertaa ja kartta-
merkintöjä tehtiin noin 2400 kappaletta. Suurin osa vastaa-
jista oli 36-50-vuotiaita (38 %), mutta myös 51-65-vuotiaita 
ja yli 65-vuotiaita vastaajia oli runsaasti. Vain kaksi prosent-
tia vastaajista oli alle 20-vuotiaita. Kyselyalueella asuu noin 
15 500 asukasta. Suurin osa asukkaista on yli 65-vuotiaita 
(23 %). 

n. 250 vastaajaa 
n. 2400 karttamerkintää 

Kyselyyn vastasi runsaasti pitkään Espoonlahden tai Kiven-
lahden alueella asuneita espoolaisia. Jopa 64 prosenttia 
vastaajista kertoi asuneensa alueella yli kymmenen vuotta. 
Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista ei ole alaikäisiä 
lapsia (57 %). Neljänneksellä vastanneista oli kouluikäisiä 
lapsia ja noin viidenneksellä alle kouluikäisiä lapsia. 

Suurin osa kyselyyn vastanneista liikkuu Espoonlahdessa tai 
Kivenlahdessa tyypillisimmin kävellen (48 %) tai autolla (38 
%). Vain pieni osa vastaajista käyttää päivittäisessä liikkumi-
sessa ensisijaisesti pyörää (3 %). Kymmenesosa vastaajista 
käyttää ensisijaisesti bussia alueen sisällä liikkumiseen. 
Auto on suurimmalle osalle vastaajista (57 %) tavallisin kul-
kumuoto päivittäisessä liikkumisessa Espoonlahdesta tai Ki-
venlahdesta muualle. Kolmasosa vastaajista käyttää bussia 
muualle liikkumiseen. Polkupyörän käytön osuus päivittäises-
sä liikkumisessa on vain yksiprosentti. 

Alle 20-vuotiaat 
2% 

Yli 65-vuotiaat 
21 % 

Yli 65-vuotiaat 
23% 

Vastaajien ikäjakauma Kyselyalueen asukkaiden 

ikäjakauma 

Kuva 3 Vastaajien ikäjakauma ja kyselyalueen asukkaiden ikäjakauma 

Alueella liikutaan kävellen, 
muualle mennään autolla 
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2% 

64% 

■ Alle vuoden 
■ 2-5 vuotta 
■ Yli 1 O vuotta 

■ Auto 

0% 

3% 
■ Bussi 

■ Kävely Muu 

7 4% 

■ 1-2 vuotta 
■ 5-10 vuotta 

En asu Kivenlahdessa 

■ Polkupyörä 

1% 

■ Alle kouluikäisiä lapsia 
■ Kouluikäisiä lapsia 
■ Ei alaikäisiä lapsia 

Olen itse koululainen 

■ Auto ■ Bussi • Polkupyörä ■ Kävely Muu 

Kuinka kauan olet asunut 

Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa? Onko perheessäsi... 

Kuva 4 Vastaajien asumisaika Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa, sekä alaikäisten lasten osuus vastaajien kotitalouksissa 

Tärkein kulkumuoto päivittäisessä Tärkein kulkumuoto päivittäisessä 

liikkumisessasi Espoonlahdessa tai liikkumisessasi Espoonlahdesta tai 

Kivenlahdessa? Kivenlahdesta muualle? 

Kuva 5 Vastaajien tärkein kulkumuoto päivittäisessä liikkumisessasi Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa, ja alueelta muualle 

Kysely kiinnosti erityisesti pitkään 
alueella asuneita espoonlahtelaisia 

ja kivenlahtelaisia 
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Paljon vastaajia Paljon pistemerkintöjä 

Vähän vastaajia Vähän pistemerkintöjä 

Kuva 6 Kyselyyn vastanneiden asuinpaikat ja erilaisten pistemerkintöjen keskittyminen (aineistosta poistettu koti-merkinnät) 250m x 250m -ruudukossa 

Kyselyyn osallistui vastaajia laajalta alueelta eri puolilta Es-
poonlahtea ja Kivenlahtea. Useat vastaajat asuvat Ala-Ki-
venlahden, Mainingin ja Kipparinmäen ympäristössä. Myös 
Laurinlahdesta saatiin useita vastauksia. 

Vastaajia laajasti eri 
puolilta kyselyaluetta 

Kyselyssä vastaajilla oli mahdollisuus tehdä useasta eri ai-
heesta pistemerkintöjä kartalle (kehitettävät ja tärkeät paikat, 
täydennysrakentamispaikat, sekä lisää palveluja ja puistoja 
merkinnät). Vastaajat lisäsivät erilaisia pistemerkintöjä erityi-
sesti Kivenlahden keskukseen, Espoonlahden Pikkulaivaan 
ja tulevaan Lippulaivaan sekä rantaraitin varrelle Marin-
sataman ja Laurinlahden sataman väliselle osalle. Erilaiset 
pistemerkinnät painottuivat selkeästi Länsiväylän eteläpuo-
leisiin osiin kyselyaluetta. 

Rantaraitille ja keskuksiin 
eniten merkintöjä 
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nnnnnn 
Taulukko 1 Erilaisten karttamerkintöjen sijoittuminen suhteessa vastaajan asuinpaikkaan 

Merkinnän sijainti 
suhteessa 
asuinpaikkaan 

Lisää 
kerrostaloja 

Lisää 
pientaloja 

Lisää 
palveluja 

Lisää 
puistoja 

Tärkeä 
paikka 

Kehitettävä 
paikka 

0-500 m kodista 31 % 37 % 48 % 43 % 36 % 50 % 

500 m - 1 km kodista 40 % 38 % 32 % 31 % 37 % 28 % 

1-2 km kodista 25 % 19 % 17 % 19 % 21 % 16 % 

Yli 2 km kodista 4 % 6 % 3 % 7 % 6 % 6 % 

Vastausten analysoinnissa tutkittiin myös ryhmätasolla yleis-
täen vastaajan asuinpaikan ja erilaisten pistemerkintöjen 
välistä etäisyyttä. Vastaajien lisäämät erilaiset pistemerkin-
nät sijoittuivat melko samankaltaisesti suhteessa vastaajan 
merkitsemään asuinpaikkaan pistemerkinnän tyypistä riip-
pumatta. Lisää palveluja – ja Kehitettävä paikka -merkintö-
jä lisättiin kuitenkin muita pistetyyppejä useammin alle 500 
metrin etäisyydelle omasta asuinpaikasta. Lisää kerrostalo-
ja -merkintöjä lisättiin alle 500 metrin etäisyydelle omasta 
asuinpaikasta pistemerkintätyypeistä kaikkein harvimmin. 
Lisää kerrostaloja -merkintöjä lisättiin muita vastausvaihtoeh-
toja useammin 1 – 2 kilometrin päähän asuinpaikasta. 

Karttamerkintöjä tehtiin 
lähelle omaa kotia 
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ja 
viihtyisä yhteys 

kevyelle 
liikenteelle 
Kiviruukista 

Reittimerkintöjen keskittyminen 
Voimakas keskittyminen 

Heikko keskittyminen 

3 REITIT JA RAITIT 

Kyselyssä kartoitettiin espoonlahtelaisten ja kivenlahtelaisten 
ajatuksia tärkeistä reiteistä, kehitettävistä reiteistä ja mah-
dollisista uusista reiteistä. Tärkeä reitti -merkintöjä lisättiin 
yhteensä 246 kappaletta, kehitettävä reitti -merkintöjä 98 
kappaletta ja uusi reitti -merkintöjä 50 kappaletta. 

Kuvassa 7 esitetään vastaajien lisäämien uusi reitti -merkin-
töjen keskittyminen kyselyalueella. Vastaajat lisäsivät uusi 
reitti -merkintöjä erityisesti Kivenlahdenkadulta asukaspuis-
ton kautta jatkuvalle osuudelle. Osuudelle toivottiin muun 
muassa bussiyhteyttä S-marketille, metroasemalle ja Kampin 
suuntaan tai kävelyreitin kehittämistä metroasemalle. Useita 

merkintöjä lisättiin myös yhteydelle Länsiväylän eteläpuolel-
ta pohjoispuoleiselle Ruukintielle. Osuudelle toivottiin esi 
merkiksi uutta suorempaa yhteyttä autolla Kiviruukista Kiven-
lahteen ja kävelyreitin kehittämistä metroaseman suuntaan. 
Ristiniemen alueelle sijoittuvissa reittimerkinnöissä toivottiin 
erityisesti rantaraitin jatkamista. Suurin osa reittimerkinnöistä 
oli kävelyreittejä ja vastauksissa korostui yhteyksien sujuvoit-
taminen ja nopeuttaminen. 

Suurin osa toivotuista 
uusista reiteistä on 

kävelyreittejä 

Kuva 7 Uudet reitit 
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Parempi yhteys 
Länsiväylän 

pohjoispuolelle 
metroliikenteen 

alkaessa 

Reittimerkintöjen keskittyminen 
Voimakas keskittyminen 

Heikko keskittyminen 

Kuva 8 Kehitettävät reitit 

Kuvassa 8 esitetään vastaajien lisäämien kehitettävä reitti 
-merkintöjen sijoittuminen kyselyalueelle. Kehitettävä reitti 
-merkintöjä lisättiin erityisesti Kivenlahdentielle Espoonlah-
den solmun eteläpuolelle sekä Espoonlahdenrannalle Mai-
ningin ympäristöön. Reittimerkinnöissä toivottiin erityisesti 
Kivenlahdentien kehittämistä. Vastausten mukaan yhteys on 
nykyisellään ruuhkainen ja sen kapasiteetin pelätään ylitty-
vän asukasmäärän kasvaessa. Yhteydellä todetaan myös 
olevan liian monia liikennevaloja ja kaistanvaihtoja. Useita 
kehitettävä reitti -merkintöjä lisättiin myös Länsiväylän ali-
kulkuun Ala-Kivenlahdesta Kiviruukkiin. Alikulkua toivottiin 
siistittävän ja muutettavan miellyttävämmäksi esimerkiksi va-
laistusta lisäämällä, sillä se on yksi reitti metrolle Kiviruukin 
suunnasta. Espoonlahdenrannassa kevyen liikenteen yhte-
yksiä toivottiin kehitettävän erityisesti kävelyreittien ja valais-
tuksen osalta. Suurin osa kehitettävistä reittimerkinnöistä oli 
kävelyreittejä. 

Kivenlahdentien 
kehittämistä toivotaan 
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• 

Espoonlahden ranta 
ja Kivenlahdentie 

tärkeitä 

Reittimerkintöjen keskittyminen 
Voimakas keskittyminen 

Heikko keskittyminen 

Kuva 9 Tärkeät reitit 

Kuvassa 9 esitetään vastaajien lisäämien tärkeä reitti -mer-
kintöjen sijoittuminen kyselyalueelle. Tärkeä reitti -merkinnöis-
sä korostui erityisesti rantaraitti ja sen merkitys päivittäisenä 
virkistys- ja ulkoilupaikkana. Useita tärkeisiin asiointimatkoi-
hin liittyviä merkintöjä lisättiin myös Kivenlahdentielle ja Es-
poonlahdenrantaan. Suurin osa reittimerkinnöistä oli kävely-
reittejä, ja niihin sisältyi ennen kaikkea virkistysreittejä, mutta 
usein myös asiointimatkoja sekä reittejä esimerkiksi harras-
tuksiin tai kouluun. Vastaajat merkitsivät myös paljon tärkeitä 
moottoriliikennereittejä erityisesti työmatkoihin ja asiointiin, 
kuten kauppamatkoihin, liittyen. Erityisesti Espoonlahden-
rannan ja Kivenlahdentien risteys korostui tärkeänä reittinä 
osana päivittäistä työmatkaa. 

Rantaraitti on vastaajille 
tärkeä reitti 
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Moottoriliikenteen reittimerkintöjen keskittyminen 
Voimakas keskittyminen 

Heikko keskittyminen 

Kevyen liikenteen reittimerkintöjen keskittyminen 
Voimakas keskittyminen 

Heikko keskittyminen 

Kuva 10 Moottoriliikenteen ja kevyen liikenteen reittimerkintöjen keskittyminen 

Kuvassa 10 esitetään vastaajien lisääminen erilaisten reitti-
merkintöjen keskittymät moottoriliikenteen ja kevyen liiken-
teen reittimerkinnöiksi eroteltuna. Erilaiset moottoriliikennettä 
koskevat reittimerkinnät keskittyivät erityisesti Kivenlahden-
tielle ja Länsiväylälle, ja ne liittyivät tyypillisesti autoilun yhte-
yksien parantamiseen ja liikenteen sujuvoittamiseen. Paljon 
merkintöjä lisättiin myös Espoonlahdentielle sekä Kivenlah-
denkadulle. 

Kevyen liikenteen reittimerkinnät sijoittuivat moottoriliiken-
teen merkintöjä hajanaisemmin, mutta selkeitä keskittymiä 
on esimerkiksi rantaraitilla, Espoonlahdenrannassa ja aliku-
lussa Ala-Kivenlahdesta Kiviruukkiin. Kevyen liikenteen reitti-
merkinnöissä korostuivat virkistykseen liittyvien reittien sekä 
arkipäiväisten asiointireittien kehittäminen, sujuvoittaminen 
ja säilyttäminen.  
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Asuinrakennukset 

Pientalot 

- Kerrostalot 

Lisää kerrostaloja 

- Paljon merkintöjä 

tj Vähän merkintöjä 

4 LISÄÄ ASUMISTA ESPOONLAHTEEN JA  
KIVENLAHTEEN 

Kyselyn alueella asuinrakennustyypit jakautuvat selkeästi Es-
poonlahden ja Kivenlahden keskuksien kerrostalovaltaisiin 
alueisiin ja niitä ympäröiviin pientalovaltaisiin alueisiin. Lisää 
kerrostaloja -merkintöjä tehtiin pääasiassa nykyisille kerros-
talovaltaisille alueille. Lisää pientaloja -merkintöjä tehtiin 
pientalovaltaisten alueiden lisäksi myös kerrostalovaltaisille 
alueille, erityisesti Kivenlahteen. Lisää kerrostaloja -merkin-
töjä lisättiin noin 160 kappaletta ja lisää pientaloja -merkin-
töjä noin 90 kappaletta. 

Lisää kerrostaloja -merkintöjä lisättiin olemassa oleville ker-
rostaloalueille ja erityisesti suurten liikenneväylien lähistölle, 
kuten Länsiväylän varteen Kivenlahdensolmun ja Ruukin-
sillan väliselle alueelle. Merkintöjä lisättiin runsaasti myös 
Espoonlahdenrannan ja Kivenlahdentien risteysalueelle. 

Kuva 11 Lisää kerrostaloja -merkinnät 250m x 250m -ruuduissa sekä nykyiset asuinrakennukset 

Myös Kiviruukkiin Ruukintien ympäristöön lisättiin lisää ker-
rostaloja -merkintöjä, kuitenkin vähemmän keskittyneesti. 
Noin 70 prosenttia merkitsi lisää kerrostaloja -merkinnän 
alle kilometrin päähän asuinpaikastaan. Noin 30 prosenttia 
vastaajista sijoittaisi lisää kerrostaloja alle 500 metrin pää-
hän asuinpaikastaan. 

Useissa Kiviruukin alueelle ja Länsiväylän varteen sijoitetuis-
sa kerrostalomerkinnöissä toivottiin huomattavan korkeita, 
jopa 30-kerroksisia tai ”Suomen korkeimpia” kerrostaloja. 
Muutamissa vastauksissa eri puolilla kyselyaluetta, esimer-
kiksi Länsiväylän pohjoispuolella ja Espoonlahden urheilu-
puiston lähellä, toivottiin erityisesti matalia pienkerrostaloja. 
Tarkemmissa kommenteissa toistuivat muun muassa ympäris-
töön sulautuminen, esteettisyys ja hallintamuodon sekoitta-
minen. Osassa vastauksista toivottiin erityisesti joko vapaa-
rahoitteisia tai vuokrakerrostaloja. 

Uusia kerrostaloja 
kerrostaloalueille ja 

isojen väylien 
lähistölle 

14 



Meidän Espoolahti ja Kivenlahti -asukaskysely 2019

Asuinrakennukset 

Paljon merkintöjä 

Vähän merkintöjä 

Kuva 12 Lisää pientaloja -merkinnät 250m x 250m -ruuduissa sekä nykyiset asuinrakennukset 

Lisää pientaloja -merkintöjä lisättiin erityisesti Kiviruukkiin 
Tillinmäentien ja Ruukintien risteyksen ympäristöön. Useita 
merkintöjä lisättiin myös Tiilismäelle sekä Kattilalaaksonka-
dun varrelle. Lisää pientaloja -merkinnät painottuivat selvästi 
Länsiväylän pohjoispuolisille alueille, mutta myös Länsiväy-
län eteläpuolelle esimerkiksi Soukanlahteen lisättiin kart-
tamerkintöjä. Noin 75 prosenttia vastaajista merkitsi lisää 
pientaloja -merkinnän alle kilometrin päähän asuinpaikas-
taan. Noin 37 prosenttia vastaajista sijoittaisi lisää pientalo-
ja alle 500 metrin päähän asuinpaikastaan. 

Useimmissa vastauksissa ei eroteltu erityisesti omakoti- tai 
rivitaloja, vaan molempien katsottiin sopivan alueelle. Pien-
talojen tyyliin liittyvissä kommenteissa toivottiin esimerkiksi 
townhouse-tyyppisiä ratkaisuja, perheasuntoja ja uuden 
rakentamisen sovittamista nykyisen rakennuskannan tyyliin. 

Uusia pientaloja 
länsiväylän 

pohjoispuolelle 
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5 TÄRKEÄT JA KEHITETTÄVÄT PAIKAT 

Tärkeiden ja kehitettävien paikkojen yhteydessä vastaajilla 
oli mahdollisuus kertoa myös liikkumistapa, jolla saapuvat 
paikalle. Tärkeän paikan merkintöjä tehtiin 571 merkintää, 
joista liikkumismuoto ilmoitettiin 490:n kohteeseen. Kehi-
tettävän paikan merkintöjä tehtiin puolestaan 397 merkin-
tää, joista liikkumismuoto oli 348:ssa kohteessa. Suurin osa 
tärkeän paikan merkinnöistä tehtiin kävellen saavutettaviin 
paikkoihin. Näissä paikoissa käytiin yleisimmin viikoittain. 
Kaksi kolmasosaa kehitettävän paikan merkinnöistä tehtiin 
kävellen saavutettaviin paikkoihin, joissa vastaajat käyvät 
yleisimmin joko päivittäin tai viikoittain. 

TÄRKEÄT PAIKAT 

Vastaajat merkitsivät kartalle 571 tärkeän paikan merkintää. 
Kolmasosa tärkeän paikan merkinnöistä liittyi virkistykseen. 
Eniten merkintöjä tehtiin rantaraitille, erityisesti Kivenlahden 
uimarannalle ja Tyrskyvuorelle. Virkistykseen liittyviä tärkeän 
paikan merkintöjä merkittiin myös Sammalvuoreen, Espoon-
lahden urheilupuistoon ja Kiviruukista keskuspuistoon suun-
tautuvalle virkistysreitille. Nämä alueet ovat tärkeitä ulkoilu-
paikkoja alueen asukkaille. 

Viidesosa vastaajista merkitsi palvelun tärkeäksi paikaksi. 
Vastaajille tärkeitä palveluja ovat Espoonlahden ja Kiven-
lahden keskustojen kaupalliset palvelut. Myös alueen terve-
ysasemat ja muut terveyspalvelut, sekä alueen koulut saivat 
tärkeän merkintöjä. Kolmanneksi eniten tärkeän paikan mer-
kintöjä kohdistui erilaisiin liikuntapaikkoihin. Espoonlahden 
urheilupuiston uima- ja jäähallit sekä jalkapallokentät saivat 
useampia merkintöjä. Tämän lisäksi liikunnan näkökulmasta 
tärkeitä paikkoja ovat alueen liikuntakentät ja monet uima-
paikat. 

Tärkeät paikat 
saavutetaan kävellen 

Luontokohteista tärkeänä vastaajat pitivät erityisesti Tyrsky-
vuorta ja Sammalvuorta. Näiden lisäksi yksittäisiä merkin-
töjä oli tehty alueella oleviin pienempiin metsäsaarekkeisiin. 
Näillä alueilla on vastaajille tärkeää päästä kokemaan 
luonnonrauhaa luonnontilaisessa ympäristössä, tarkkaile-
maan erilaisia eläimiä, sienestämään ja marjastamaan. 
Muut tärkeän paikan merkinnät kohdistuivat omiin muistoihin 
alueelta, lapsille tärkeisiin paikkoihin, veneilyyn ja liikentee-
seen. Lisäksi vastauksissa oli merkitty myös tärkeitä paikkoja, 
joiden sisältöä ei oltu vastaukseen kirjattu. 

Kuva 13 Vastaajien tärkeiden paikkojen aiheet 

Kuva 14 Tärkeän paikan käyntitiheys ja valittu kulkumuoto 
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Tärkeä paikka Tärkeä paikka 

Kuinka usein käyt täällä? Millä yleensä saavut paikalle? 

• Päiv ittäin • Autolla 

• Viikoittain Linja-autol la 

Kuukausittain Muulla tavalla 

• Vuosittain Pyörällä 

• Harvemmin • Kävellen 

Kuva 15 Tärkeän paikan käyntitiheys ja liikkumismuoto                                   

Vastaajat vierailevat merkitsemissään tärkeissä paikoissa 
tyypillisesti päivittäin tai viikoittain. Tärkeän paikan sijainnis-
sa ja käyntitiheydessä ei ole selkeää säännönmukaisuutta, 
ja esimerkiksi rantaraitilla vieraillaan niin päivittäin, viikoit-
tain, kuukausittain tai vain silloin tällöin vuosittain. Tärkeisiin 
paikkoihin liikutaan tyypillisesti kävellen, mutta usein myös 
autolla. Rantaraitti korostuu erityisesti kävellen tavoitettuna 
tärkeänä paikkana, kun taas useisiin erilaisiin palveluihin liit-
tyviin tärkeisiin paikkoihin saavutaan autolla. 
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KEHITETTÄVÄT PAIKAT 

Kehitettävissä paikoissa vieraillaan tyypillisesti päivittäin tai 
viikoittain. Päivittäisessä käytössä olevana kehitettävänä 
paikkana korostuu erityisesti Lippulaivan ympäristö ja vii-
koittain käytettynä vanha Kivenlahden ostoskeskus. Sekä 
Lippulaivan että Kivenlahden ostoskeskuksen ympäristöön 
saavutaan vastausten perusteella tyypillisesti kävellen, mutta 
erityisesti Lippulaivan ympäristöön usein myös autolla. 

Neljäsosa kehitettävien paikkojen merkinnöistä koski jul-
kisten alueiden ja yksittäisten rakennusten kunnostamista. 
Vastaajat toivovat, että yleiseen siisteyteen, kasvillisuuden 
hoitoon sekä rakennusten ja kävelyteiden kunnossapitoon 
kiinnitettäisiin huomioita. Neljäsosa vastaajista toivoi, että 
alueita kehitettäisiin lisäämällä erilaisia palveluja. Nämä 
merkinnät kohdistuivat erityisesti Espoonlahden ja Kivenlah-
den keskuksiin. Kehitettävinä kohteina vastaajat ovat merkin-
neet myös erilaisia vaaran paikkoja. Puolet näistä paikoista 
liittyi häiriökäyttäytymiseen. 

Lähes puolet vaaran paikoista kohdistui liikenteeseen, eri 
liikkujien näkökulmasta. Itse liikenteeseen kohdistuvat kehit-
tämismerkinnät liittyivät autoliikenteen sujuvuuden lisäämi-
seen ja pysäköintipaikkojen määrään erityisesti Kivenlah-
dessa. Suoria ja parempia joukkoliikenneyhteyksiä toivottiin 
niin Helsinkiin kuin metroonkin. 

Muut kehitettävän paikan merkinnät kohdistuivat kaupunki-
rakenteeseen, virkistykseen, liikuntaan, lapsiin ja luontoon. 
Lisäksi vastauksissa oli merkitty kehitettäviä paikkoja, joiden 
sisältöä ei oltu vastaukseen kirjattu. 

Espoonlahden ja 
Kivenlahden keskustoja 

tulisi kehittää 

Kuva 16 Vastaajien kehitettävät paikat 

Kuva 17 Kehitettävän paikan käyntitiheys ja valittu kulkumuoto 
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Kehitettävä paikka 

Kuinka usein käyt täällä? 

• Päivittäin 

• Viikoittain 

Kuukausittain 

• Vuosittain 

• Harvemmin 

Kehitettävä paikka 

Millä yleensä saavut paikalle? 

• Autolla 

Linja-autolla 

Muulla tavalla 

• Pyörällä 

• Kävellen 

Kuvat 18 Kehitettävän paikan käyntitiheys ja liikkumismuoto 

Vastaajien merkitsemät kehitettävät paikat ovat suurelta 
osalta sellaisia asioita ja paikkoja, joita he kohtaavat päivit-
täin ja viikoittain tavallisessa arjessaan. Kehittämismerkinnät 
kohdistuvat erityisesti Espoonlahden ja Kivenlahden keskuk-
siin, joissa on alueen kattavimmat palvelut, sekä rantaraitille, 

joka puolestaan on alueen merkittävä ja paljon käytetty vir-
kistysreitti. Kehitettäviin paikkoihin liikutaan tyypillisesti kävel-
len ja myös autolla. Polkupyöräilyn osuus on suurempi kuin 
tärkeissä paikoissa. 
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Lisää palveluja -merkintöjen keskittyminen 
Voimakas keskittyminen 

Heikko keskittyminen 

6 PALVELUT 

Kuva 19 Lisää palveluja -merkintöjen keskittyminen 

Vastaajat merkitsivät 225 kohdemerkintää ”Lisää palveluja” 
-kysymykseen. Toiveita erilaisista palveluista esitettiin myös 
”Kehitettävä paikka” ja ”Lisää jotain muuta” -kohdissa. Suu-
rin osa vastaajien merkitsemistä palvelutoiveista koski Es-
poonlahden ja Kivenlahden keskuksien kaupallisia palvelu-
ja. Espoonlahden keskuksessa toiveet kohdistuivat erityisesti 
uuteen Lippulaivaan ja Kivenlahdessa puolestaan olemassa 
olevan keskustan palvelujen monipuolistamiseen. 

Toiseksi eniten palveluja toivottiin paljon käytössä oleville 
uimaranta- ja satama-alueille. Samat alueet ovat vastaajille 
tärkeitä paikkoja, joissa vietetään vapaa-aikaa tai ne ovat 

osa paljon käytettyä rantaraittia. Näille alueille toivottiin ra-
vintoloita ja kahviloita, joista osa voisi olla myös ympärivuo-
tisia. Merenrannalle sijoittuvasta kahvilasta tai ravintolasta 
tulisi olla hyvät merinäköalat. Lisäksi vastauksissa toivotaan 
hyviä yleisiä wc-tiloja rantaraitin varrelle. 

Kolmanneksi eniten palveluihin liittyviä vastauksia tuli Kivi-
ruukin alueelle. Kiviruukkiin toivotaan monipuolisesti erilaisia 
kaupallisia ja julkisia palveluja. Vastaajat nostivat esille, että 
alueelle tulevat uudet palvelut parantavat myös ympäröi-
vien jo rakentuneiden asuinalueiden palveluja. 
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• Ravitsemuspalveluja (kahvila, ravintola) 

• Kaupallisia palveluja (ruoka kauppa, kioski) 

• Vapaa-ajan palveluja 

e Julkisia palveluja 

• Monipuolisia palveluja 

• Jotain muuta palvelua Keskustoihin monipuolisia 
palveluja 

Kuva 20 Lisää palveluja -merkinnät 
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Lisää puistoja -merkintöjen keskittyminen 
Voimakas keskittyminen 

Heikko keskittyminen 

7 PUISTOT 

 Kuva 21 Lisää puistoja -merkintöjen keskittyminen 

Vastaajat merkitsivät 129 kohdemerkintää ”Lisää puistoja” 
-kysymykseen. Toiveita erilaisista puistoista esitettiin myös 
muiden kysymysten yhteydessä. Puistomerkintöjä tehneet 
voidaan jakaa vastausten sisällön mukaan kolmeen eri 
joukkoon: luonnontilaisen puiston, toiminnallisen puiston ja 
hoidetun puiston ehdotuksiin. 

Luonnontilaisilla puistoilla halutaan olemassa olevien luon-
nontilaisten alueiden pysyvän ennallaan. Luonnonmukaisia 

puistoja halutaan myös tiiviimmän kaupunkirakenteen lo-
maan, erityisesti Espoonlahden keskuksessa ja Kiviruukissa. 

Toiminnallisia puistoja ovat esimerkiksi erilaiset leikkipuistot, 
liikuntapuistot ja koirapuistot. Toiminnallisia puistoja toivo-
taan erityisesti Espoonlahden urheilupuistoon, Kivenlahden 
uimarannalle ja Kiviruukkiin. 

Monipuolisesti erilaisia 
puistoja 
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• Luonnontilainen puisto 
e Toiminnallinen puisto 
• Hoidettu puisto 

Hoidettuja puistoja toivotaan erityisesti Espoonlahden ja Ki-
venlahden keskusta-alueille, Kiviruukkiin sekä rantaraitin var-
relle Kivenlahden satamaan ja Meritorille. Hoidettu puisto 
pitää sisällään penkkejä ja hoidettua ympäristöä, jossa on 
mukava oleskella. Hoidetun puiston toivottu taso vaihtelee 

sijainnin mukaan korkeatasoisesti rakennetusta ja kukkais-
tutuksia sisältävästä puistosta aina luonnonmukaisempaan 
siistinä pidettävään puistoon. Hoidettuja puisto- ja toivotaan 
erityisesti Kivenlahden ja Espoonlahden keskuksiin ja kerros-
talovaltaiselle alueelle keskuksien välissä. 

Kuva 22 Lisää puistoja -merkinnät 
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8 KESKUKSET 

ESPOONLAHTI 

Vastaajien tärkeimmät paikat Espoonlahden keskuksessa
ovat kauppakeskus Pikkulaiva ja S-market Kivenlahdentie. 
Päivittäistavarakaupoissa vastaajat käyvät yleensä joko
päivittäin tai viikoittain. Pikkulaivassa kävijöistä yli puolet ja 
S-market Kivenlahdessa lähes kaikki tulevat paikalle autolla. 
Erityisesti viikoittaiset kaupassa käynnit tehdään yleisimmin 
autolla. Päivittäisistä kaupassa käynneistä puolet tehdään 
kävellen. Molempien kauppapaikkojen ympäristö ja saa-
vutettavuus saa vastaajilta palautetta. Kauppojen saavu-
tettavuus jalan, pyörällä ja joukkoliikenteellä on vastaajien 
mielestä toteutettu huonosti. 

Espoonlahden keskustan palvelut ovat monelle vastaajalle 
tärkeitä. Kauppakeskus toimii päivittäisten asiointien lisäksi 
myös kohtaamispaikkana. Vastaajat odottavat erityisesti Lip-
pulaivan uuden ostoskeskuksen valmistumista ja toivovat sen 
tuovan monipuoliset niin kaupalliset kuin julkisetkin palvelut 
alueelle. Muutama vastaaja toivoo Lippulaivasta palvelu-
tarjonnaltaan Ison Omenan kaltaista kauppakeskusta. 

Uuteen Lippulaivaan toivotaan erityisesti kirjastoa. Sen li-
säksi moni vastaaja toivoo monipuolisesti erilaisia erikois-

 liikkeitä ja asiointipalveluja kuten esimerkiksi pankkia ja kau-
pungin asiointipistettä. Päivittäistavarakaupoilta odotetaan 
kattavaa tuotevalikoimaa. Kaupallisten palvelujen lisäksi 
toivotaan erilaisia kokoontumis- ja oleskelutiloja, joissa voi 
harrastaa ja kohdata muita ihmisiä. Lisäksi toivotaan erilaisia 
kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja. Terveyspalveluja halutaan 
myös uuden kauppakeskuksen yhteyteen. 

Suuri osa vastaajien antamista karttamerkinnöistä kohdistui 
Espoonlahden keskustassa olemassa oleviin ja tuleviin pal-
veluihin. Tulevaisuuden keskustan ympäristö sai myös merkin-
töjä. Erään vastaajan mielestä uuden Lippulaivan lähialue 
on itseasiassa tärkeämpi kuin kauppakeskus itse. Keskustan 
ulkoympäristön toivotaan olevan mielekästä ajanvietto-
aluetta, jossa on mahdollista liikkua sujuvasti myös jalan ja 
polkupyörällä. Keskustassa tulisi olla vehreyttä ja puistoja, 
penkkejä ja oleskelualueita. Keskustaan halutaan sekä ra-
kennettua puistoa vesielementteineen, että luonnonmukaista 
ketomaista puistoa. Vastauksissa huomautetaan myös, että 
Espoonlahdesta puuttuu asukaspuisto. 

 

Kirjasto 

Erikoisliikkeet (Alko, apteekki, kangaskauppa, 
kenkäkauppa, leipomo, sisustusliike, vaatekauppa) 

Asiointipalvelut (HSL, Kela, maistraatti, pankki, 
verovirasto, yhteispalvelupiste, matkailuneuvonta) 

Päivittäistavarakaupat (ruokakauppa, Prisma) 

Ravitsemuspalvelut (kahvilat, ravintolat) 

Vapaa-ajanpalvelut (elokuvateatteri, liikuntapalvelut, 
kuntosalo, leikkipuisto, skeittipuisto) 

Kulttuuripalvelut (bänditila, konserttisali, 
kulttuurikeskus, näyttelysali) 

Päivittäispalvelut (autohuolto, kampaamo, pesula, 
pienyrityksiä, polkupyörähuolto, suutari) 

Kokoontumistila (harrastustila, ikääntyneiden tila, 
nuorisotila, yhdistysten kokoustila) 

Posti 

Espoonlahdessa 
Terveyspalvelut (lääkäri, terveydenhoito, odotetaan kirjastoa 

terveyskeskus) 

Kioski 

Kuva 23 Toiveet Lippulaivan palvelutarjonnasta Palvelutori 
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O Lisää palveluja 

f Lisää puistoja 

* Lisää jotain muuta 
l!Ja Lisää kerrostaloja 
A Lisää pientaloja 

Kuva 24 Espoonlahden keskusta 
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KIVENLAHTI 

Kivenlahden keskustassa sijaitsevat monipuoliset palvelut. 
Palvelut ovat keskittyneet tiiviisti torin ympärille. Vastaajat 
merkitsivät 156 karttamerkintää Kivenlahden keskeisimpään 
palvelukortteliin. Keskustan tärkeiden paikkojen merkintöjä 
(yhteensä 28 kpl) yhdistää keskustassa olevien palvelujen 
tärkeys. Keskustan alue on myös tärkeä kohtaamispaikka. 
Keskustan kehittämiseksi saatiin 128 merkintää. Lähes kaik-
ki alueelle merkinnän tehneistä vastaajista käy keskustassa 
kävellen. 

Kivenlahden keskustan palvelutarjonnan monipuolistamisek-
si toivotaan erityisesti erilaisia kahviloita ja ruokaravintoloita. 
Keskustaan toivotaan monipuolisesti erilaisia erikoisliikkeitä 
ja kivijalkakauppoja. Syksyllä 2018 suljettu kirjasto halutaan 
takaisin Kivenlahteen. Nykyisiä päivittäistavarakauppoja 
isompia kauppoja toivotaan. 

Vastaajat näkivät Kivenlahden keskustan merkittävimmiksi 
kehittämiskohteiksi alueella tapahtuvan häiriökäyttäytymisen 
ja rakennusten/ympäristön korjaamisen tai uudelleen raken-
tamisen. Keskustassa haluttaisiin käydä useamminkin, mutta 
se koetaan ankeana ja pelottavana, joten siellä liikkumista 
vältellään. Alueen valvontaa tulisi lisätä ja valaistusta pa-
rantaa. Palveluja tulisi monipuolistaa, jolloin keskustalla olisi 
nykyistä useampia käyttäjäryhmiä. Palveluja, toimintoja ja 
tapahtumia tulisi olla kaikille asukkaille. Keskustan yleisestä 
siisteydestä ja kunnosta pitäisi huolehtia nykyistä paremmin, 
huonokuntoiset rakennukset tulisi peruskorjata tai purkaa ja 
rakentaa uudelleen. Vastaajien mielestä keskusta-alue kai-
paa myös lisää vehreyttä, jota voitaisiin lisätä mm. kukkaistu-
tuksilla ja pensailla. Kahvilat ja ruokaravintolat terasseineen 
monipuolistaisivat keskustan ravitsemuspalveluita. 

Kivenlahden 
keskustassa käydään 

kävellen 

Kuva 25 Kivenlahden keskusta 
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(KahV1la, lounasravintola, 
pikarucl<aravintola. ravintola, smoothiebaari) 

Erikoisliikkeet (Alko, apteekki, etninen kauppa, 
kenkäkauppa, kosmeliikkakauppa, kukkakauppa, 

leipomo, sistusliike, vaatekauppa) 

Kirjasto 

Päivittäistavarakaupat (nykyistä isommat kaupat) 

Terveyspalvelut (hyvinvointikeskus, neuvoa) 

Vapaa-ajan palvelut (lapsille suunnattuja virikkeitä ja 
toimintaa, nuorten kerhotila) 

0 

Asiointipalvelut (pankki) -

KoKoontumistila (Kaupunkilaisten olohuore) -

Kioski 1 

G 10 1G 20 25 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Häiriökäyttäytymisen poistaminen 

Rakennusten ja ympäristön korjaaminen/uudelleen 
rakentaminen 

Ympäristön siivoaminen ja siistinä pitäminen 

Alueen maineen parantaminen 

Julkisia ja kaupallisia palveluja (myös kivijalkoihin) 

Kirjasto takaisin 

Tapahtumia/toimintaa kaikille asukkaille 

Kahvila/ruokaravintola 

Pysäköinnin kehittäminen (lisää pysäköintipaikkoja) -

Lisää kasvillisuutta (mm kukkaistutuksia ja pensaita) -

Valaistuksen parantaminen • 

Kuva 26 Toiveet Kivenlahden keskustan palvelutarjonnasta 

Kuva 27 Kivenlahden keskustan kehittämiskohteet 
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9 RANTARAITTI 

MARINSATAMA 

Marinsatama on tärkeä paikka erityisesti venepaikan
haltijoille. Satamassa sijaitsee myös saaristovenelaituri.
Satama-alue veneineen on virkistäytymispaikka myös ve-
neettömille. Satama-alueen pohjoispuolisen viheralueen
läpi kulkeva rantaraitin osa on tärkeä ulkoilijoille. Itse sata-
ma-aluetta halutaan kehittää palvelemaan myös muitakin
kuin veneilijöitä. Merenrantapotentiaali tulisi hyödyntää
paremmin. Alueelle toivotaan ravintolaa ja kahvilaa, josta 
olisi kunnollinen merinäköala. Satamaan toivotaan vieras-
venepaikkoja tai vierasvenelaituria, jolloin sataman palvelut 
olisivat saavutettavissa myös veneellä. Satamassa tulisi olla 
myös kunnolliset wc-palvelut kaikkien käytössä. Vastaajat
ehdottavat alueelle lisäksi yleistä saunaa, penkkejä, erilaisia 
vesillä liikkumisvälineiden vuokraamoja (mm. soutuvene) ja 
palveluja tulisi olla myös talvisin. Vastaajat toivovat alueelle 
yleistä siistimistä ja ilmeen kohentamista, mm. veneiden talvi-
säilytysalue koetaan epämiellyttävänä alueena. 

Yli puolet Marinsatamaan merkinnän tehneistä käy alueella 
viikoittain. Viidesosa vastaajista käy kuukausittain. Yleisim-
min alueelle saavutaan kävellen. Neljäsosa tulee autolla ja 
reilu kymmenes polkupyörällä. 

 
 

 

 
 

 

Kesällä Kivenlahden 
hienoin paikka. 

Meri ja luonto. 
Ei autoteitä. 

Havet är viktig! 

Kuva 28 Marinsatama ja Kivenlahden uimaranta 

KIVENLAHDEN UIMARANTA 

Kivenlahden uimarantaan ja sen viereiseen metsään tehtiin 
94 karttamerkintää, joista noin puolet oli tärkeän paikan 
merkintöjä. Lähes kaikki kulkumuotonsa ilmoittaneet vas-
taajat tulevat alueelle kävellen. Yleisimmin alueelle tullaan 
viikoittain. 

Alueen merellisyys, uimaranta, metsän luonto ja rantaraitti 
ovat tärkeitä virkistäytymisen kannalta. Uimaranta ja metsä 
ovat olleet joillekin vastaajille tärkeitä lapsuuden paikkoja ja 
nyt vastaajien omien lasten leikkipaikkoja. Itse ranta ja uudet 
kuntoilulaitteet koetaan hyvinä. 

Vastaajat toivovat parempia palveluja rantaan, erityisesti 
kahvilaa. Uimarannassa voisi lapsille olla karuselli ja liuku-
mäki. Alueella oleva kesäterassi tulisi kunnostaa ja karaoke 
poistua. Uimarannan kopit ja wc-tilat kaipaavat myös kun-
nostusta. Rannalla voisi olla vastaajien mukaan mm. mi-
nigolf, yleinen saunaravintola, meriuimala (Löylyn tyylinen), 
kaupunkiveneitä, penkkejä. Huonokuntoinen pallokenttä tu-
lisi kunnostaa ja samalla lisätä uusia urheilutoimintoja. 

Merenrannan metsän toivotaan säilyvän met-
säisenä. Pallokentän pohjoispuoliseen metsik-
köön ehdotetaan liikuntapuistoa tai bikepar-
kia. Uimarannan ja Meritorin koulun väliselle 
alueelle toivotaan koirapuistoa joko metsään 
tai rantaan, jolloin koirilla olisi uintimahdollisuus. 

Toivotut toiminnot alueelle: 
Kahvila 

Ravintola 
Yleinen wc 

Penkkejä ja roskiksia 
Koirapuisto 

Toivotut kehittämiskohteet: 
Alue viihtyisäksi paikaksi kaikille 
Merenranta-alueen potentiaalin 

hyödyntäminen paremmin 
Kunnostaminen ja siistiminen 
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MERITORI JA AMFIN RANTA 

Meritori koetaan hienona paikkana, vaikkakin autiona ja 
hieman retuperällä olevana alueena, joka toimii tällä het-
kellä vain ohikulkupaikkana. Toriin kohdistui 28 karttamer-
kintää, joissa toivottiin torille enemmän toimintaa ja viih-
tyvyyttä, jotta se toimisi osana rantaraittia yhtenä ihmisten 
kohtaamispaikkana. Meritorin ylikasvanutta kasvillisuutta 
ja muuta ympäristöä tulisi korjata ja siistiä, ja pitäisi pystyä 
kulkemaan myös esteettömästi. Moni vastaaja toivoi torille 
kahvilaa, kioskia ja jäätelökioskia. Vastauksissa nousi esiin 
myös toiveet urbaanista leikkipaikasta, parkourpaikasta tai 
skeitti-/skuuttipaikasta. Aukiolla voisi olla myös kesätori tai 
kalatori ja kahvila sekä rannassa ravintolalaiva. 

Toivotut toiminnot alueelle: 
Kahvila 
Kesätori 

Jäätelökioski 
Ravintola 

Toivotut kehittämiskohteet: 
Meritorin kunnostaminen 

Kävelytien laatoituksen korjaaminen 
Valaistuksen parantaminen 
Kasvillisuuden hoitaminen 

Yleinen siistiminen 

Kuva 29 Meritori ja Amfn ranta 

Rauha, merentuoksu ja 
huikaisevat maisemat 

Kaunis rakennetun 
ympäristön ja rannan 
kohtaaminen 
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TYRSKYVUORI JA LARSVIKINRANTA 

Tyrskyvuori ja Larsvikinranta on tärkeä paikka 100 vastaajal-
le. Alueelle tullaan pääsääntöisesti kävellen ja kaksi kolmas-
osaa alueelle merkinnän tehneistä käy alueella vähintään 
viikoittain. Vastaajat käyvät alueella virkistäytymässä ja ul-
koilemassa. Luonnontilaisuus ja merinäköalat ovat yleisim-
mät perustelut alueella käymiseen. Muutama vastaaja on 
toivonut alueella olevien reittien parempaa kunnossapitoa 
ja riittävästi penkkejä reitin varrelle. Kallioiden välissä oleva 
pieni ranta tulisi kunnostaa ja rantaraitin varrella tulisi olla 
kahvila. Kallioilla käydään piknikillä, joten sinne toivotaan 
yleisö wc:tä ja yleistä grillauspaikkaa. 

LAURINLAHDENSATAMA 

Laurinlahden venesatamaan vastaajat olivat tehneen muu-
taman merkinnän. Venesatamaan toivotaan kahvilaa tai 
ravintolaa. Sataman puustoa toivotaan karsittavan, jolloin 
merimaisemat aukeaisivat Ristiniementielle. 

Toivotut toiminnot alueelle: 
Grillipaikkoja 

Kahvila (satamaan tai uimarannalle) 
Yleisö wc 

Näköalatorni 

Toivotut kehittämiskohteet: 
Satamaan lisää palveluja 

Uimarannan kunnostus 
Ulkoilureittien kunnossapito 

Kuva 30 Tyrskyvuori ja Laurinlahden satama 

Hyvät ulkoilureitit 

Huikeimpia näkymiä 
Espoon alueella 

Luonto, meri, liikunta, rauha 
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SOUKANLAHTI JA RISTINIEMI 

Soukanlahden pohjukasta Ristiniemeen käsittävälle alueelle 
vastaajat ovat merkinneet niin tärkeiden kuin kehitettävien 
paikkojen merkintöjä. Rannassa kulkeva rantaraitti on mo-
nelle tärkeä ulkoilureitti. Rantaraitin toivotaan jatkuvan me-
renrannassa Ristiniemestä pohjoiseen päin. Erityisesti Sou-
kanlahden pohjukkaan toivotaan ravintolaa tai kahvilaa, 
nurmikenttiä ja enemmän puistomaista ympäristöä. Soukan-
lahden pohjoisrannalla oleva sauna ja sen viereinen laituri 
tulisi myös kunnostaa. Sauna voisi toimia myös kahvilana. 
Ristiniementien ja Espoonlahdentien risteyksen tuntumaan 
toivotaan pientä päivittäistavarakauppaa. 

SOUKAN VENESATAMA  - KLOBBEN 

Lähes kaikki Soukan venesatamaan ja Klobbenille merkin-
nän tehneistä saapuu paikalle kävellen. Suurin osa kartta-
merkinnän tehneistä käy alueella joko päivittäin tai viikoit-
tain. Merimaisemat ja hyvät virkistysreitit tekevät Klobbenista 
tärkeän paikan vastaajille. Satama-alue ja uimaranta ovat 
myös tärkeitä. Alueelle toivotaan ympäri vuoden avoinna 
olevaa kahvilaa, jossa voisi olla myös lasitettu terassi. Uima-
rantaa tulisi laajentaa ja olemassa olevan kasvillisuuden ti-
lalle tulisi tehdä huoliteltua puistoa nurmikkoalueineen. Lisäk-
si vastaajat toivovat yleistä saunaa ja kaupunkisoutuveneitä. 

Toivotut toiminnot alueelle: 
Kahvila 

Ravintola 
Yleisö wc 

Sauna 
Merellisiä palveluja 

Toivotut kehittämiskohteet: 
Ruoppaaminen 

Rantaraitin jatkaminen Ristiniemessä 
Laitureiden kunnostus 

Kuva 31 Soukanlahti, Ristiniemi ja Soukan venesatama 

Lapsilleni tärkeä 

Kaunis satama-alue 
Ihana merimaisema, hyvät 
lenkkipolut rantaraitilla. 
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10 VIRKISTYS- JA VIHERALUEET 

URHEILUPUISTO 

Espoonlahden urheilupuistoon tehtiin reilut 100 merkintää.
Näistä suurin osa oli tärkeän paikan merkintöjä. Eniten tär-
keän paikan merkintöjä sai Espoonlahden uimahalli. Urhei-
lupuiston alueelle tullaan pääsääntöisesti kävellen, toisek-
si yleisin kulkumuoto on auto. Suurin osa vastaajista käy
alueella vähintään viikoittain. Monipuolisten urheilumahdol-
lisuuksien lisäksi alueella on suomen- ja ruotsinkielisiä koulu-
ja, hevostalli, puutarhapalstoja ja kesäteatteri. 

 Urheilupuistoon toivotaan lisää uusia toimintoja kuten
maastopyörärataa, ulkotenniskenttiä, leikkipuistoa tai seik-
kailupuistoa isommille lapsille sekä useamman maininnan 
saanutta koirapuistoa. Uimahallia toivotaan laajennettavan 
ja uimahallin yhteyteen halutaan erilaisia altaita, erityisesti 
ulkoallasta ja liukumäkiä. Lisäksi toivotaan nykyisen pump 
track -radan laajentamista ja vähintään mestistasoista jää-
hallia. 

 

 

Toivotut toiminnot alueelle: 
Leikkipuisto 
Koirapuisto 
Maauimala 

Toivotut kehittämiskohteet: 
Uimahallin remontointi ja laajennus 

Lenkkipolkujen ja opasteiden parantaminen 
Korvaava jäähalli 

Pump track -radan laajennus 

Kuva 32 Espoonlahden urheilupuisto 

Lasteni koulu 

Monipuolisia 
liikuntamahdollisuuksia 
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SAMMALVUORI 

Sammalvuoren alue on tärkeä paikka 24 vastaajalle. Suurin 
osa merkinnän tehneistä saapuu alueelle kävellen. Alueella 
käydään pääsääntöisesti viikoittain tai kuukausittain. Vas-
taajat arvostavat Sammalvuoren luonnontilaisuutta ja met-
säisyyttä. Alueella ulkoillaan ja virkistäydytään metsässä
myös marjoja ja sieniä poimimalla. Metsä on päiväkotien 
ja koulujen retkikohde, jossa opitaan luonnosta ja metsästä. 

Sammalvuoreen toivotaan lisää toiminnallisuuksia, jolloin 
sen virkistysmahdollisuuksia voitaisiin lisätä. Alueelle toivo-
taan mm. koirapuistoa, pururataa tai liikuntapolkuja, va-
laistuja ulkoilureittejä ja frisbeegolfrataa. Sammalvuoren 
eteläreunalla kulkevasta Länsiväylästä aiheutuvaa melua 
voitaisiin vastaajien mukaan vähentää työpaikkarakentami-
sella ja meluesteillä. 

 

Toivotut toiminnot alueelle: 
Valaistut, alueella kiertävä ulkoilureitti tai 

-reittejä 
Frisbeegolfrata 

Koirapuisto 

Toivotut kehittämiskohteet: 
Ympyräreitin toteuttaminen 

Kuva 33 Sammalvuori 

Se on ”aarniometsää” keskellä kaupunkia, 
harvinaista. Sieltä löytyy mustikoita ja sieniä. 

Paras koiranulkoilutuspaikka. 

Koulujen ja päiväkotien retkipaikka. 
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11 KIVIRUUKKI 

Vastaajat näkevät Kiviruukin teollisuusalueen monien eri
mahdollisuuksien alueena. Kiviruukkiin kohdistuneet mer-
kinnät ovat pääsääntöisesti aluetta kehittäviä merkintöjä. 
Kerros- ja pientalorakentamisen lisäksi alueelle toivotaan 
alueelle sopivaa teollisuutta ja palveluja, jotka toisivat työ-
paikkoja alueelle. Vastaajat toivovat työpaikkarakentamista 
erityisesti Länsiväylän ja Kauklahdenväylän varteen, jolloin 
ne toimivat samalla myös meluesteinä. Uuden asumisen ja 
työpaikkojen lisäksi alueelle toivotaan palveluja kuten päi-
vittäistavarakauppoja, kioskeja, liikuntapalveluja ja kouluja 
(peruskoulu, ammattikorkeakoulu, yliopisto). Kiviruukkiin
sijoittuvien palvelujen nähdään parantavan ympäröivien
pientaloalueiden palvelutarjontaa. Lisäksi alueelle toivo-
taan pikaraitiotieyhteyttä joko Kauklahteen tai Espoon kes-
kukseen. 

 

 
 

Kiviruukista Keskuspuistoon suuntautuva ulkoilureitti ja sitä 
ympäröivä luonto on tärkeä monelle vastaajalle. Kiviruukin 
lounaisosassa oleva kallioinen metsä on koiranulkoiluttajien 
suosiossa ja sinne toivotaan koirapuistoa. Yleisesti alueelle 
halutaan erilaisia puistoja kuten leikkipuisto, urheilupuisto, 
rakennettu puisto ja luonnontilainen metsä. Kattilalaakson-
tien itäpuolen asemakaavoittamattomalle alueelle toivo-
taan asemakaavaa. 

Toivotut toiminnot alueelle: 
Asumista 

Työpaikkoja 
Palveluja 

Metron liityntäpysäköinti 

Toivotut kehittämiskohteet: 
Kävelyreittien kehittäminen jatkuvina 

kokonaisuuksina 
Teollisuusalueen muuttaminen asuin- ja 

työpaikka-alueeksi 

Kuva 34 Kiviruukki 
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Meidän Espoonlahti ja 

Kivenlahti -asukaskysely 

Kysely avoinna 25.2. – 31.3.2019 



f 

Meidän Espoon lahti ja 
Kivenlahti 

M illaisessa Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa haluaisit asua ja toimia? 

M issä Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa on sinulle tä rkeitä pa ikkoja? 

Minkälaisia asuntoja Espoonlahdessa ta i Kivenlahdessa tulisi olla? 

Kyselyn tavoitteena on selvittää asukka iden ja eri toimijo iden näkemyksiä oman alueensa 
nykytilasta ja tu levaisuudesta. 

Kysely on avoinna 25.2 - 31.3.2019. Yhteenveto tuloksista julkaistaan Espoon nettisivuilla 
www.espoo.fi/kaavoitus. 

Lisätietoja antavat: 

Mervi Hokkanen. puh. 043 824 6862.mervi.hokkanen@espoo.fi (Espoonlahden kaavoitus) 

Laura Malm-Grönroos, puh. 043 825 5231, laura.malm-gronroos@espoo.fi (asukaskyse ly) 

Vastaamalla kyselyyn annat Espoon kaupu(18ille käyttö- ja julkaisuoikeudet materiaaliin. Tutustu 
tietosuojaselosteeseen osoitteessa www.espoo.fi/ tietosuajaselosteet (Kaavoituksen kyselyrekisteri} 
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~ Perustiedot 

Mikä on tär kein kulkumuoto päivi t täisessä 

Merkitse ensin kotisi kartalle 
klikkaamalla alla olevaa symbolia. 

Merkitse kotisi karta lle • 0 
Voit siirtiiö symbolia tarttumalla siihen hiirellä jo 
roahaamalla symbolia haluamaasi paikkaan. Muista 
lopuksi vahvistaavalitsemasi sijainti. Voit poistaa 
virheellisen merkinniin roskakori-voJinnoJJa 
tupJafdikkaamallo symbolia. 

Syntymävuosi* 

Ku inka kauan olet asunut Espoon lahdessa 
tai Kiven lahdessa?* 

O Alle vuoden 

O 1-2 vuotta 

0 2-5 vuotta 

0 5-10vuotta 

O Yl i 10 vuotta 

0 En asu Espoonlahdessa 

Onko perheessäsi 

□ Alle kouluikäisiä lapsia 

□ Kouluikäisiä lapsia 

Ei alaikäisiä lapsia 

Olen it se koululainen 

liikkumisessasi Espoonlahdessa tai 
Kivenlahdessa? Valitse yksi. 

OAu to 

O Bussi 

O Polkupyörä 

O Kävely 

O Muu 

Muu.mika? 

Mikä on tärkein kulkumuoto päivi t täisessä 
liikkumisessasi Espoonlahdesta t ai 
Kivenlahdesta mu ualle? Valitse yksi. 

O Au to 

O Bussi 

0 Polkupyörä 

' O Kävely 
O Muu 

Muu, mikä? 

H 

·pakollinen t ieto 

< -

• 



• 
Tårkeätja 
kehitettävät paikat 

Mitkä paikat Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa ovat 
sinulle tärkeitä? Entä mitä paikkoja tul isi kehittää? Onko 
jossakin paikkoja, jotka ovat turvattomia tai huonosti 
toimivia? 

Merki tse paikat kartalle klikkaamalla alla olevia 
symboleja. 

Minulle tärkeä paikka 

Kehitettävä paikka 

< -
Sarvvlkintie 

Sarvvik 

• 
Sarwikenin 
natura•alue 

, I 

., 

Sammalvuori 

Minulle tärkeä paikka 

Nimeä paikka 

Miksi paikka on sinulle tärkeä? 

Kuinka usein käyt tää llä? 

O Päivittäin 

O Viikoittain 

Kuukausittain 

O Vuosittain 

O Harvemmin 

Miten yleensä saavut paika lle? 

Kävellen 

O Pyörällä 

e Autolla 

O Linja-autolla 

Muulla tavalla 

Muullatavalla, millå? 

® +~■ Miil:i:14 
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hti 

ajo 

taman 
alue 

Miksi tämä re itti on sinulle tärkeä? 

Tårkeän reitin ku lkumuoto. 

Auto 

e s ussi 
8 Polkupyörä 

& Kävely 

Muu 

Muu,mikä? 

1/ 

iruukkl 

• 

• 

;;. 
Laurinlahden 

koulu / 

Sammalvuori 

iili 
Plkkulalva ~ 

R;;f-"li 

..:i 'J 

Espoonlahti 

lärkeimmät reitit X 

Nimeä reitti 

., 

~ Tårkeätja 
kehitettävät reitit 

Piirrä kartalle sinulle tärkeitä reittejä ja reittejä, joita 
tulisi kehittää. Voit myös piirtää kokonaan uusia reittejä, 
jotka parantaisivat liikkumista Espoon lahdessa ja 
Kivenlahdessa. 

Aloita reit in pii rtäminen klikkaamalla ensi n alla olevia 
reittivaihtoehtoja. Lopeta pii rtäminen klikkaamalla 
v iimeistä pistettä. 

Tärkeimmät reitit 

Kehitettävät reitit 

Uudet reitit 

< -
• 

Sarwikenin 
natura-alu e 

• 



Ii! 

Espoonlahden ja 
Kivenlahden 
kehittäminen 

Missä Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa ovat mielestäsi 
paikat, jossa voisi olla uusia asuntoja? Entä mitä palveluja 
alueella tulisi olla ja missä niiden pitäisi sijaita? 
Minkälaisia puistoja Espoonlahti tai Kivenlahti mielestäsi 
tarvitsee?Voit myös merkitä "lisää jotain muuta" -
kohdassa vapaasti omia ajatuksiasi alueen kehittämiseksi. 

Aloita merkitseminen klikkaamalla ensin alla olevia 
vaihtoehtoja. 

Lisää kerrostaloja 

lisää pientaloja '9 
Lisää palveluja 

Lisää puistoja '9 
Lisää jotain muuta 

< -
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hti 

• 

l ~-
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taman 
alue 
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Lisää kerrostaloja 

Minkälaisia kerrostaloja? 

~ 

Laurlnlahden 
koulu 

• 

l 
X 
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Sammalvuori 

• 
Espoonlahti ,,.., 

i-$' ....,o~ -
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~ Lähetä vastauksesi 
Tallenna vastauksesi lopuksi Valmis-painikkeella. Kiitos vastauksestasi ! 

< Valmis 

.,, 

?} 
C 

t 
~ Klvlruukkl 

1o 

,g t 
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\ <, 
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• Sammalvuori 

Marin sataman 
suojelualue· 

• ~ 
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Kivenlahti 
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~..SarwikantJe #-

Sarvvik 
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• Espoonlahti 
Sarwikenin 
natura-alue 

;,t, • 
Laurinlahden 

koulu 
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