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V
äestöltään nopeasti kasvava ja 
tiivistyvä kaupunki asettaa haas-
teita rakentaa kaupungista kestävä 

ja säilyttää silti luonnonläheisyys. 
Toisaalta kasvu oikein suunnattuna 
luo yhdyskuntaan vireyttä ja antaa 
voimavaroja pyrkiä kestävään yhdys-
kuntarakenteeseen. Verkostomainen 
ja joukkoliikenteeseen tukeutuva 
espoolainen kaupunkirakenne on 
huomioitu kansainvälisellä palkin-
nolla kestävimmäksi tavaksi järjestää 
kaupunkilaisen arki.

Espoo-tarina 1.1 antaa hyvän kehi-
kon kaupunkisuunnittelulle. Kaikista 
kaupunkikeskuksista muodostuu viih-
tyisiä ja turvallisia asuin-, asiointi- ja 
työpaikkakeskuksia, joissa hyvät palve-
lut, virikkeelliset harrastusmahdollisuu-
det ja lähiluonto ovat helposti ja esteet-
tömästi saavutettavissa. Rakennamme 
uusia asuinalueita ja tiivistämme 
vanhoja alueita. Riittävästä kerros- ja 
pientalorakentamisesta sekä kaavoi-
tuksen nopeudesta ja tonttitarjonnasta 
pidetään huolta. 

Espoolaisten asuinympäristö on 
viihtyisä ja luontoarvot ja luonnon 
monimuotoisuus säilyvät. Lähiluonto, 
virkistysalueet, järvet sekä rantaraitti ja 
merellisyys ovat Espoon vahvuuksia, 
joita espoolaiset arvostavat. Metsät, 
pellot ja kulttuurimaisema huomioidaan 
Espoon kaupunkikehityksessä myös 
jatkossa.

Kaavoitusohjelmakaudella 2018-
2021 kaupunkisuunnittelun keinoin 
toteutetaan osaltaan Espoo-tarinaa. 
Kaupunkisuunnittelukeskus vastaa 
tulevalla kaudella erityisesti seuraavien 
teemojen ja tavoitteiden toteutumisesta:

Pidämme kiinni yhdessä sovituista 
kaavoituksen määrätavoitteista kuiten-
kin siten, että kaupunkirakenne kehit-

KESTÄVÄ  
JA LUONNON- 
LÄHEINEN  
ESPOO

OSAAMINEN 
EDELLÄ

tyy tasapainoisesti, taloudellisesti ja 
rakentaminen on laadukasta sekä ympä-
ristöön sopeutuvaa.

Jatkamme yhteistyötä eri tahojen 
kanssa suunnittelun ja rakentamisen 
sujuvoittamiseksi ja asiakaskokemuksen 
parantamiseksi.

Kehitämme kaupunkisuunnittelun 
vuorovaikutteisuutta ja perinteisen 
osallistamisen lisäksi otamme käyttöön 
nykyaikaisia suunnittelun havainnol-
listamisen ja vuorovaikutteisuuden 
keinoja.

Vastaamme City as a Service 
(kaupunki palveluna) -konseptin sovel-
tamisesta kaupunkisuunnitteluun 
hyödyntäen verkostomaista toimintata-
paa ja Otaniemen kampusaluetta.

Kaupunkisuunnittelun tavoittei-
den saavuttaminen edellyttää riittäviä 
resursseja ja niiden oikeisiin asioihin 
keskittämistä. Valmistelun laadun, jous-
tavuuden ja oikea-aikaisuuden kehit-
tämisen ohella tarvitaan myös päätök-
sentekijöiltä luottamusta valmisteluun 
ja päätöksenteossa oikeisiin asioihin 
keskittymistä.

TORSTI HOKKANEN

KAUPUNKISUUNNITTELUJOHTAJA

K
aupunkisuunnittelun yksi osa-
alue on kaavoitetun maan tuotta-
minen. Kaavoitusohjelma kuvaa 

näkemystä siitä, millaista tarjontaa tulee 
lähiaikoina lisätä.

Kaavoitusta johtavat kuntalaisten 
valitsemat luottamushenkilöt. Siksi 
asukkaiden toiveita tulee kuulla ja pyrkiä 
mahdollistamaan niiden toteutuminen. 

Vaikka kaupungilla on myös tuloja 
maankäyttösopimuksista, niiden merki-
tys on toissijainen verrattuna kuntalais-
ten itsehallinnon toteutumiseen.

Metron vuoksi kaavoitus on pitkään 
painottunut määrällisten tavoitteiden 
saavuttamiseen, ja siltikin metron avau-
tuessa monilta asemilta putkahdetaan 
keskelle työmaata. Tehokaavoitusta ei 
ole maltettu jättää pelkästään aseman-
seuduille, mikä on synnyttänyt ristiriitaa 
paikallisten asukkaiden kanssa ja valmii-
den suunnitelmien hylkäämistä päätök-
sentekovaiheessa. Turhan työn välttämi-
nen on keino lisätä kaavoitusresursseja.

Asuntomarkkinat koostuvat useista 
segmenteistä, ja kaikenlaista kysyntää 
varten pitäisi olla valinnanvaraa - kuten 
muillakin markkinoilla. Kaupungin 
tulee ymmärtää kokonaisuus ja suun-
nitella kaavoitus sen perusteella; siksi 
maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättiin 
velvoite arvioida asumiseen tarkoitettu-
jen tonttien riittävyyttä kaavoituskat-
sauksen yhteydessä. Yhdenkään espoo-
laisen ei pidä joutua muuttamaan pois 
sen vuoksi, että omat toiveet kodista 
voi toteuttaa vain kuntarajan toisella 
puolen.  

Osa tonttivarannosta on likvidiä, osa 
jo loppukäyttäjillä. Etenkin pientaloton-
teilla on rakennuspaikkoja, jotka odot-
tavat seuraavan polven varttumista. Siksi 
pelkät tilastonumerot eivät vielä kerro 
koko totuutta. 

Työpaikat syntyvät nykyään sinne, 
missä niiden synnyttäjät jo asuvat. Siksi 
viihtyisä ja terveellinen elinympäristö on 
merkityksellinen myös työllisyyden ja 
kaupungin talouden kannalta.

Kaupungin suunnitteleminen on 
vaativaa työtä, joka edellyttää sekä 
osaamista että intohimoista pyrkimistä 
parempaan. Tässäkin Espoon kannat-
taa pyrkiä olemaan paras kaupunki 
Suomessa.

JOUNI J SÄRKIJÄRVI

ARKKITEHTI SAFA

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN 

PUHEENJOHTAJA

ESIPUHEET”LÄHILUONTO, VIRKISTYSALUEET, 
JÄRVET SEKÄ RANTARAITTI 

JA MERELLISYYS OVAT 
ESPOON VAHVUUKSIA, JOITA 
ESPOOLAISET ARVOSTAVAT.”

”VIIHTYISÄ JA TERVEELLINEN 
ELINYMPÄRISTÖ ON 
MERKITYKSELLINEN MYÖS 
TYÖLLISYYDEN JA KAUPUNGIN 
TALOUDEN KANNALTA”
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Suomessa vuosina 1975–2016. Lähde: Tilastokeskus
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E
spoo, Suomen toiseksi suurin 
kaupunki, muodostuu yhteensä 
viidestä tiiviistä noin 50 000 asuk-

kaan kaupunkikeskuksesta, joita ympä-
röivät pientalovaltaiset alueet. Viiden 
kaupunkikeskuksen verkostokaupunki 
kokoaa palvelut keskuksiin hyvien 
liikenneyhteyksien varrelle. Tavoitteena 
on, että kaupunkikeskukset Leppävaara, 
Tapiola, Matinkylä-Olari, Espoonlahti 
ja Espoon keskus ovat luonteeltaan ja 
identiteetiltään selvästi erilaisia alueita. 

Suurin osa kasvusta suunnataan 
nykyisiin ja tuleviin joukkoliiken-
nekäytäviin. Espoo on sitoutunut 
Länsimetron toteuttamiseen ja valtion 
osarahoituksesta on sovittu valtion ja 
kuntien neuvottelutuloksessa 2014. 
Tästä syystä tulevien vuosien maankäy-
tön kehittämisessä Metrovyöhyke on 
yksi kehittämisen painopistealueista. 

Espoon kaupunkiradan vyöhyk-
keellä on meneillään Keran mittava 
kehittäminen. Rantaradan vyöhykettä 
yhdistää Espoon kaupunkirata. Espoon 
keskustan kehittäminen tapahtuu 
hallinnollisen ja historiallisen keskuksen 
lähtökohdista. 

Espoon länsiosassa Länsiradan 
vyöhykkeellä vastataan pitkällä aika-
välillä Espoon kaupungin kasvuun 
luomalla kaupunkirakennetta eheyttä-
villä maankäyttöratkaisuilla edellytykset 
hyvälle joukkoliikenteelle ja Länsiradan 
tulevaisuudelle.

Toteutuessaan eri ratavyöhykkeet 
täydentävät toisiaan sekä ajallisesti että 
yhdyskuntarakenteellisesti. Uusien 
alueiden rakentamisen rinnalla täyden-
nysrakentaminen tiivistää olemassa 
olevaa kaupunkirakennetta ja hyödyn-

KAUPUNKIRAKENTEEN  
TAVOITTEET

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus johtaa Espoon 
maankäytön yleistä suunnittelua ja kaavoitusta sekä päättää 
Espoo-tarinan mukaisesti maankäyttöä, kaavoitusta ja 
asuntopolitiikkaa koskevista periaatteista. Kaavoitusohjelma 
laaditaan Espoossa valtuustokausittain. Tämä kaavoitusohjelma  
on laadittu vuosille 2018–2021.

tää jo rakennettuja palveluja ja 
infrastruktuuria.

Kaupunkirakenteen tasapainoisessa 
kehittämisessä asuntotuotannossa 
toteutetaan sekä kerrostaloasuntoja että 
pientaloasuntoja.. Monipuolinen asun-
tokanta mahdollistaa erilaisiin asumisen 
tarpeisiin vastaamisen. Espoon asunto-
ohjelmassa määritellään tuetun tuotan-
non ja pientalotuotannon tavoitteet 
valtuustokausittain. Erilaiset asumisen 
omistus- ja hallintamuodot tukevat 
syrjäytymisen ehkäisyä ja sosiaalista 
kestävyyttä.

Elinkeinovyöhykkeitä kehitetään 
huomioiden niiden erilaiset elinkeinoi-

dentiteetit sekä toimialojen ja toiminto-
jen sijoittumisen logiikat. Kilpailukykyä 
vahvistetaan luomalla palveluiden sijoit-
tumista sekä yritysten verkostoitumista 
ja erikoistumista tukevaa monipuolista 
kaupunkirakennetta.

Kaupunkirakenteen viheralueilla 
tarjotaan nykyisille ja tuleville asukkaille 
monipuolisia virkistyspalveluita ja luon-
tokokemuksia. Lähivirkistysalueilla ja 
laajemmilla viheralueilla edistetään koko 
kaupungin kattavan, hyvin saavutetta-
van ja helposti hahmotettavan virkistys-
verkoston muodostumista.

Kaupunkisuunnittelulla vastataan 
kestävän kehityksen haasteisiin, jotka 
liittyvät kaupunkirakenteeseen, elin-
ympäristön vaalimiseen, puhtaaseen 
energiaan, älykkääseen ja päästöttö-
mään liikkumiseen sekä kiertotalouden  
haasteisiin ja kaupungin rooliin näissä. 
Taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen 
kestävyyden lisäksi kehitetään älyk-
käitä ratkaisuja, jotka tukevat kestävän 
Espoon rakentamista. 
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VÄESTÖNKASVU LISÄÄ 
ASUNTOKYSYNTÄÄ

Espoo osana pääkaupunkiseutua ja 
Uuttamaata on ollut pitkään vakaan 
väestönkasvun kunta. Uudenmaan 
asukasluku oli 1 620 000 vuonna 2015. 
Maakunnan väestö on kasvanut 507 
000 asukkaalla (45 %) vuodesta 1980 
vuoteen 2015, ja Espoon väestö on 
kasvanut samassa ajassa yli 132 000 
asukkaalla (101 %). Muualla Suomessa 
kuin Uudellamaalla väestömäärä on 
noussut 5 %. Uudenmaan väestöke-
hityksen trendi on ollut varsin vakaa, 
vaikka muuttoliike on vaihdellut vuosit-
tain. Keskimääräinen vuosittainen kasvu 
on ollut 1,1 % vuodessa. Espoossa 
keskimääräinen vuosittainen kasvu on 
ollut 1,6 % vuosina 2000–2016.

Viime vuosina Espoon väestö on 
kasvanut 4500 asukkaan vuosivauhtia. 
Espoon kaupungin laatiman perus-
vaihtoehdon mukaisen väestöprojek-
tion mukaan väestö kasvaa 338 000 
asukkaaseen vuonna 2035 ja 385 000 

asukkaaseen vuonna 2050. Nopeassa 
vaihtoehdossa Espoon väestö kasvaisi 
408 000 asukkaaseen ja voimakkaan 
maahanmuuton vaihtoehdossa 418 000 
asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. 
Syntyneiden enemmyys ja muuttovoitto 
muualta Suomesta ovat olleet merkittä-
vimmät väestöä lisäävät tekijät vuodesta 
2014 alkaen.

HELSINGIN SEUDULLA 
TALOUSKASVU ON LÄHTENYT 
NOUSUUN

Työpaikkakehitys ei ole ollut aivan 
yhtä tasaista. Lamavuodet 1990-luvun 
alussa näkyvät Espoossa työpaikka-
määrän notkahduksena. Lamaa edel-
tävään työpaikkamäärään päästiin 
1990-luvun loppupuolella. Talouden 
taantuma 2000-luvun lopulta alkaen 
on merkinnyt hidasta työpaikkakas-
vua lähivuosina. Kuitenkin Espoon 
työpaikat ovat lisääntyneet 35 vuodessa, 
vuodesta 1980 vuoteen 2015, lähes 2,5 
-kertaisesti. 

Helsingin seudulla tuotanto on kään-
tynyt kasvuun vuoden 2014 alkupuo-
lella. Työllisten ja työpaikkojen määrä 
oli vajaat 2 % korkeammalla tasolla 
kuin vuonna 2012.

Asuntotuotantotarve muodostuu 
väestönkasvun tarvitsemasta kerros-
alasta, väestön asumisväljyyden kasvusta 
sekä asuntojen poistumasta.

Uudenmaan liitossa tehdyn arvion 
mukaan asumisen bruttoväljyys kasvaa 
Uudellamaalla lähes 20 % nykyisestä 
kuitenkin niin, että pääkaupunkiseu-
dulla muutoksen arvioidaan olevan 
pienempi. Lähde: Aluetalouden skenaa-
riot sekä väestö- ja työpaikkaprojek-
tiot. Taustaselvitys Uusimaa-kaavan 
2050 ja Uusimaa-ohjelman valmis-
teluun. Uudenmaan liiton julkaisuja 
E 179 – 2017.

Vuosina 2000–2016 asuntoja on 
valmistunut keskimäärin 2300 asuntoa 
vuodessa. Eri rahoitusmuodoilla valmis-
tuneiden asuntojen määrä on vaihdellut 
taloudellisten suhdanteiden mukaan.

Kerrostalojen osuus asuntotuotan-
nosta on viimeisen 20 vuoden aikana 
ollut lähes 60 % ja pientalojen osuus 
noin 40 %. Vuosien 2010–2016 asun-
totuotannossa kerrostalojen osuus on 
kasvanut yli 70 %:iin. Koko asuntokan-
nasta kerrostalojen osuus on noin 60 % 
ja pientalojen noin 40 %.

VUOSIEN 2010–2016 
ASUN TOTUOTANNOSSA 
KERROSTALOJEN OSUUS ON 
KASVANUT YLI 70 %:IIN. 
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VALTAKUNNALLISET  
ALUEIDENKÄYTTÖ-
TAVOITTEET

VALTION 
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ASEMAKAAVOITUS

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä
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VALTAKUNNALLINEN JA 
SEUDULLINEN OHJAUS

Kaavoittaminen on maankäytön suun-
nittelua, jonka tavoitteena on varmistaa 
hyvän elinympäristön rakentaminen. 
Kaavoitusta ohjaavat ympäristöministe-
riön laatimat valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet. Maakuntakaavat laatii 
Uudenmaan liitto. Maakuntakaava on 
ohjeena, kun kunnat laativat alueel-
leen yleis- ja asemakaavoja sekä muita 
maankäyttöön liittyviä suunnitelmia 
ja ohjelmia. Kaava vaikuttaa myös 
muiden viranomaisten alueidenkäyttöä 
koskevaan suunnitteluun ja päätök-
sentekoon. Kunnat vastaavat yleis- ja 
asemakaavoituksesta.

VALTAKUNNALLISET 
ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) 
UUDISTETAAN

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet ovat osa maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaista alueidenkäytön suun-
nittelujärjestelmää. Valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituk-
sena on varmistaa valtakunnallisesti 
merkittävien asioiden huomioon otta-
minen kuntien kaavoituksessa. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden uudistaminen on valmis-
teilla. Uudistettavien valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden on tarkoitus 
korvata valtioneuvoston 30.11.2000 
tekemä ja 13.11.2008 tarkistama 

päätös valtakunnallisista alueidenkäyt-
tötavoitteista. Tavoitteet uudistetaan, 
jotta ne vastaisivat mahdollisimman 
hyvin alueidenkäytön tulevaisuu-
den haasteisiin. Uudistetut tavoitteet 
koskevat nykyistä rajatummin keskei-
simpiä valtakunnallisia näkökohtia. 
Tavoitteet on ryhmitelty seuraaviin 
asiakokonaisuuksiin:
• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä 

liikkuminen
• Tehokas liikennejärjestelmä
• Terveellinen ja turvallinen 

elinympäristö
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuu-

riympäristö sekä luonnonvarat
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto

LÄHTÖKOHDAT  
JA PÄÄTÖKSET
Kaavoitusta ohjaavat sekä valtakunnalliset että seudulliset tavoitteet. Valtakunnallisia 
alueidenkäyttötavoitteita uudistetaan vuoden 2017 aikana, ja valmisteilla on 
kokonaiskaava Uudellemaalle, Uusimaa 2050 -kaava. Sen lisäksi kaupungilla on muita 
tavoitteita ja sopimuksia, jotka antavat suuntaviivoja kaavoitukseen.



Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä © Uudenmaan liitto Uudenmaan hyväksyttyjen 
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Keskustatoimintojen alue, 
kuntakeskus, pääkaupunkiseudun 
aluekeskus

Taajamatoimintojen alue

Tiivistettävä alue

Raideliikenteeseen tukeutuva 
asemanseudun kehittämisalue

Merkitykseltään seudullinen 
vähittäiskaupan suuryksikkö

Joukkoliikenteen vaihtopaikka

Kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeä alue, 
tie tai kohde

Virkistysalue

Viheryhteystarve

Luonnonsuojelualue

Kylä

HELSINGIN SEUTU
MAANKÄYTTÖ ASUMINEN LIIKENNE

Maankäytön ryhmä Asumisen ryhmä HSL Liikennejärjestelmäosasto

HLJ -yhteistyö- ja seurantaryhmät

MAL -projektiryhmä LVM hall.ala YM

MAL -neuvottelukunta HLJ -toimikunta

Helsingin Seudun yhteistyökokous (HSYK) HSL:n hallitus

KUUMA -johtokunta

Helsinki, Espoo,
Vantaa,

Kauniainen

Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, 
Kirkkonummi, Mäntsälä,

Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo,
Tuusula, Vihti

Hyvinkää, Järvenpää,
Mäntsälä, Nurmijärvi,
Pornainen, Tuusula,

Vihti

Helsinki, Espoo,
Vantaa, Kauniainen,

Kerava, Sipoo,
Kirkkonummi

YM
LVM

Liikennevirasto
Uudenmaan 
ELY-keskus

VM

MAL -sihteeristö

MAL -
seurantakokous

MAL 2019 -SUUNNITELMA

MAL-SOPIMUS
Sopimuksen

neuvotteluryhmä
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MAL 2019 
-suunnittelu © HSL
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MAAKUNTAKAAVAT

Maakuntakaava on yleispiirteisin 
maankäytön suunnittelujärjestelmän 
kaavoista. Se välittää valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoi-
tukseen ja sovittaa ne yhteen maakun-
nallisten ja paikallisten tavoitteitten 
kanssa. Se on myös ohje kuntakaa-
voja laadittaessa. Alueidenkäytön tai 
yhdyskuntarakenteen yksityiskodista 
päätetään kuntien laatimissa yleis- ja 
asemakaavoissa.

Uudellamaalla on voimassa useita 
vahvistettuja maakuntakaavoja. 
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 
maakuntakaavat ovat kokonaiskaavoja, 
joissa on esitetty kaikki maankäyttö-
muodot. Vaihekaavat täydentävät ja 
päivittävät kokonaiskaavoja valittujen 
teemojen osalta.

• Uudenmaan maakuntakaava. 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 
8.11.2006.

• Itä-Uudenmaan maakuntakaava. 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 
15.2.2010.

• 1. vaihemaakuntakaava; ympäris-
töhäiriöitä aiheuttavat toiminnot. 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 
22.6.2010.

• 2. vaihemaakuntakaava; toimiva ja 
kestävä yhdyskuntarakenne, raken-
netta tukeva liikennejärjestelmä, 
kaupan palveluverkko ja maakunnalli-
nen kyläverkko. Ympäristöministeriö 
on vahvistanut 30.10.2014.

• 3. vaihemaakuntakaava, 
Blominmäen kalliopuhdistamo. 
Ympäristöministeriö on vahvistanut 
14.12.2012.

• 4. vaihemaakuntakaava; täydentää 
ja tarkistaa voimassa olevia maakun-
takaavoja elinkeinojen ja innovaatio-
toimintojen, logistiikan, tuulivoiman, 
viherrakenteen ja kulttuuriympäris-
töjen osalta. Uudenmaan maakunta-
valtuusto hyväksyi kaavan 24.5.2017. 
Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, 
että kaava tulee voimaan ennen kuin 
se saa lainvoiman.

Valmisteilla on kaksiportainen koko-
naismaakuntakaava, Uusimaa-kaava 
2050. Kaksiportainen Uusimaa-kaava 
tulee kattamaan koko Uudenmaan 
maakunnan alueen ja sen aikatähtäin on 
vuodessa 2050. Kaava kokoaa yhteen 
kaikki maankäytön keskeiset teemat, 
jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla.

Maakuntakaavan kokonaisuus 
tehdään ensi kertaa kaksiportaisena. 
Kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän 
aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarken-
tavista seutujen vaihemaakuntakaa-
voista. Rakennekaavassa käsitellään alue-
rakenteen suuret linjat eli keskusverkko 
ja taajamarakenne liikenneyhteyksineen 
sekä merkittävimmät viherkokonaisuu-
det. Siinä tehdään myös valinnat eri 
kasvusuuntien toteutusjärjestyksestä. 
Rakennekaavaa tarkentavissa, seuduit-
tain laadittavissa vaihekaavoissa käsitel-
lään kunkin seudun tärkeiksi nostamat 

maakuntatason aiheet. Kaavat laaditaan 
Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja 
Länsi-Uudellemaalle.

VALTION JA HELSINGIN SEUDUN 
KUNTIEN VÄLINEN MAANKÄYTÖN, 
ASUMISEN JA LIIKENTEEN SOPIMUS 
2016–2019

Maankäytön, liikenteen ja asumisen 
sopimukset (MAL) ovat sopimuk-
sia, jotka valtio solmii suurimpien 
kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla 
tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä 
kuntien ja valtion yhteistyötä yhdys-
kuntarakenteen ohjauksessa sekä 
maankäytön, asumisen ja liikenteen 
yhteensovittamisessa.

Tavoitteena on parantaa kaupunki-
seutujen toimivuutta ja kilpailukykyä 
sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. 
Sopimuksissa määritetään esimer-
kiksi tavoitteet lähivuosien maankäy-
tön kehittämiselle ja asuntotuotan-
nolle sekä liikenneverkon keskeiset 
kehittämishankkeet.

Maankäyttösuunnitelman ja liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman tarpei-
den arvioimiseksi on tehty arvioita 
seudun väestö- ja työpaikkamääristä. 
Väestöprojektion nopean kasvun vaih-
toehdossa varaudutaan siihen, että 
Helsingin seudulla asukasluku olisi 
noin 2 miljoonaa vuonna 2050. Tämä 
tarkoittaa noin 400 000 asukasta 
Espoossa vuonna 2050.

MAL 2019 -SUUNNITELMA

MAL 2019 -suunnittelukierroksella 
laaditaan yksi yhtenäinen Helsingin 
seudun maankäytön, asumisen ja liiken-
teen suunnitelma. MAL-suunnitelma 
sisältää myös Helsingin seudun 
lakisääteisen liikennejärjestelmä-
suunnitelman, josta vastaa HSL. 
Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 
määritellään, miten liikennejärjes-
telmää kehitetään tulevina vuosina 
toimivammaksi ja kestävämmäksi 
ja mitkä ovat tärkeimmät yksittäiset 
kehittämiskohteet.

SOPIMUKSEN VELVOITTEET 
ESPOOLLE

Kaudelle 2016–2019 Espoo on sitou-
tunut Helsingin seudun kuntien 
välisen maankäytön, asumisen ja 
liikenteen (MAL) sopimuksen tavoit-
teeseen kaavoittaa vuosittain keski-
määrin 249 000 k-m2 asuntokerros-
alaa. Kaavoitustavoitteeseen liittyy 
olennaisesti myös valtion ja Helsingin 
seudun kuntien välinen neuvottelutulos 
(25.8.2014), jonka mukaisesti valtio 
osallistuu Länsimetron jatkeen rahoit-
tamiseen edellyttäen, että sopimuksen 
mukaiset kaavoitustavoitteet toteutuvat. 
Sopimuksessa todetaan, että kunnat 
sitoutuvat lisäämään asuntokaavoitusta 
vuosina 2016–2019 noin 25 prosent-
tia verrattuna voimassa olevan maan-

käyttöä, asumista ja liikennettä (MAL) 
koskevan aiesopimuksen tavoitetasoon. 
Asunnot tulee kaavoittaa joukkolii-
kenteen kannalta hyvin saavutettaville 
alueille ja erityisesti nykyisen ja toteu-
tumassa olevan raideliikenteen varrelle. 
Käytännössä tämä kirjaus tarkoittaa 
Espoon osalta 312 500 k-m2:n asun-
tokerrosalan kaavoittamista vuosittain 
joukkoliikenteen kannalta hyvin saavu-
tettaville alueille.

HELSINGIN SEUDUN 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄ-
SUUNNITTELU

Liikennejärjestelmäsuunnittelussa 
tarkastellaan HSL-kuntien liikenteen 
toimivuutta yksittäisten hankkeiden 
sijaan seudullisena kokonaisuutena ja 
osana MAL 2019 -suunnittelua. Seutua 
kehitetään kestäviin liikkumismuotoi-
hin pohjautuen ja kasvihuonekaasujen 
päästövähennystavoitteen mukaisesti. 
Toteuttamisohjelma vuoteen 2030 
laaditaan konkreettiseksi. Pidemmällä 
tulevaisuudessa epävarmuus kasvaa. 
Vuoden 2050 skenaariossa mahdolliste-
taan liikennejärjestelmän sopeutuminen 
toimintaympäristön muutoksiin.

Syksyllä 2017 muodostetaan kehys, 
joka sisältää mm. maankäytön projek-
tiot, hankkeiden rahoitustason ja liiken-
nejärjestelmän kehittämislinjaukset. 
Vuonna 2018 tehdään vaikutusten 
arviointi sekä iteroidaan ja lähetetään 

MAL 2019 -suunnitelma lausunto-
kierrokselle. Suunnitelma hyväksytään 
alkuvuonna 2019. Vuorovaikutus 
toteutetaan seminaareilla, työpajoilla 
ja muissa tilaisuuksissa luottamus-
henkilöiden ja viranomaisten kanssa. 
Kaupunkisuunnittelukeskuksesta ja 
kaupunkitekniikan keskuksesta on jo 
nimetty asiantuntijat seitsemään valmis-
televaan yhteistyöryhmään.

Joukkoliikenteen ja maankäytön 
strategisten kehittämistavoitteiden 
muodostamiseksi osana MAL 2019 
-hankekokonaisuutta tehdään koko 
Helsingin seudun kattava selvitys. Sen 
aiheena on verkostomainen seutu, 
keskukset ja joukkoliikenteen runko-
verkko. Selvityksessä muodostetaan 
kuntien yhteinen näkemys Helsingin 
seudun joukkoliikenteen runkoverkosta 
ja siihen tukeutuvasta keskusrakenteesta 
sekä maankäytön kehittämisestä vuosina 
2030 ja 2050. Selvitys valmistuu 
syksyllä 2017.

MAL-työhön liittyen on valmistu-
massa myös Helsingin seudun liityn-
täpysäköinnin toimenpideohjelma. 
Siinä esitetään vuoteen 2025 mennessä 
toteutettavaksi kaavaillut Helsingin 
seudun joukkoliikenteen liityntäpysä-
köintikohteet sekä niiden tavoitteelliset 
auto- ja pyöräpaikkamäärät. Ohjelmaan 
sisältyy mm. Länsimetron ja Espoon 
kaupunkiradan yhteydessä toteutettava 
liityntäpysäköinti.



Voimassa olevat yleiskaavat ja osayleiskaavat
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VOIMASSA OLEVAT YLEISKAAVAT 
JA OSAYLEISKAAVAT

Suurimmassa osassa Espoota on 
voimassa lainvoimainen yleiskaava. 
Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja 
muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyt-
täessä muutoin toimenpiteisiin alueiden 
käytön järjestämiseksi.

• Espoon eteläosien yleiskaava

• Espoon pohjoisosien yleiskaava  

osa I ja osa II

• Keskuspuisto I, osayleiskaava

• Keskuspuisto II, osayleiskaava

• Henttaan osayleiskaava

• Blominmäen osayleiskaava

• Skataholmen-Svartholmen-

Braskarna, osayleiskaava

• Soukanniemi-Suvisaariston  

osayleiskaava 

ESPOO-TARINA

Espoo-tarina on keskeisin kaupungin 
kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-
tarinaa toteutetaan kehitysohjelmilla, 
talouden tasapainotus- ja tuottavuusoh-
jelmalla sekä toimiala- ja tulosyksikköta-
soisilla tarinoilla ja tuloskorteilla.

ESPOON POIKKIHALLINNOLLISET 
KEHITYSOHJELMAT 2017–2021

Valtuustokaudella 2017–2021 on 
tarkoitus toteuttaa neljä poikkihal-
linnollista kehitysohjelmaa, joiden 
aiheina ovat Osallistuva Espoo, 
Innostava elinvoimainen Espoo, 
Kestävä Espoo ja Hyvinvointi ja terveys. 
Kehitysohjelmien hyötytavoitteet 
ja tarkemmat sisällöt hyväksyy uusi 
valtuusto.

ESPOON ILMASTO-OHJELMA 
2016–2020

Ohjelman hyväksymisen myötä Espoon 
kaupunki sitoutuu pääkaupunkiseudun 
yhteisen ilmastostrategian tavoittee-
seen olla hiilineutraali vuoteen 2050 
mennessä sekä asettaa välitavoitteeksi 60 
%:n asukaskohtaisen päästövähennyk-
sen vuoteen 2030 mennessä verrattuna 
vuoden 1990 tasoon. Syksyllä 2017 
tehdyllä valtuuston päätöksellä Espoon 
ilmasto-ohjelma päivitetään siten, että 
hiilineutraalisuus saavutetaan vuoteen 
2030 mennessä. Espoo osallistuu 
pääkaupunkiseudun Smart & Clean 
-säätiön toimintaan, jonka tavoitteena 
on edistää merkittävien puhtaiden 
ja älykkäiden sekä ilmaston kannalta 
vaikuttavien ratkaisujen syntymistä 
metropolialueella. Tarkoitus on lisätä 
yhteistyötä yritysten ja muiden kump-
paneiden kanssa tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Espoo on lisäksi mukana 
useissa kansainvälisissä ilmastositou-
muksissa ja -sopimuksissa.

Maankäytön suunnitteluun liit-
tyvä tavoite on se, että kaavoituksella 
ohjataan ilmaston kannalta myön-
teiseen maankäyttöön, yhdyskun-
nan eri toimintojen sijoittumiseen ja 
rakentamiseen. 

TATU2 – TALOUDEN 
JA TUOTTAVUUDEN 
TASAPAINOTUSOHJELMA

TATU-ohjelman hyötytavoitteena on 
tukea kaupunkikonsernin talouden 
pitämistä tasapainossa. Taloudellisen 
toimintaympäristön epävarmuus, 
rahoituspohjan kehitys ja palvelutar-
peen kasvu asukasmäärän lisääntymi-
sen ja väestörakenteen vanhenemisen 
myötä edellyttävät talouden hallinnan 
toimenpiteitä. Valtuusto on 14.3.2016 
hyväksynyt Talouden tasapainotus- ja 
tuottavuusohjelman hyötytavoitteet ja 
linjaukset (TATU2-ohjelma) ohjaamaan 
2017–2019 taloussuunnitelmakehystä 
ja vuosien 2017–2026 investointikehyk-
sen valmistelua.

Tasapainotustoimenpiteinä tuotta-
vuuden parantamiseksi on määritelty 
mm. palveluiden järjestämisen ja maan-
käytön tehostamisen osalta
• palveluverkon uudistamisen jatka-

mista erityisesti Länsimetron kehi-
tyskäytävään ja raideliikenteeseen 
sekä muuhun joukkoliikenteeseen 
tukeutuen

• kustannustehokkuuden parantamista 
digitalisoinnin avulla

• oman toiminnan parantamista 
jatkuvasti mm. LEAN-menetelmää 
hyödyntäen ja palvelutarpeen lisäyk-
sen hoitamista ensisijaisesti prosesseja 
parantamalla

• kaupunkirakenteen tiivistämistä
• kaavoituksen työohjelman kohteiden 

priorisointia niin, että kaavoitettavista 
kohteista ja alueista saatavat tulot 
kattavat vähintään alueen katujen ja 
kunnallistekniikan kustannukset

• maankäytön suunnittelun ja toteu-
tuksen prosessin nopeuttamista 
siten, että hankkeet toteutuvat ja 
niistä saatavat hyödyt realisoituvat 
nopeammin

• kaavoituksen ja maankäytön merkit-
tävän tuottopotentiaalin hyödyn-
tämistä, aktiivisen maapolitiikan 
toteuttamista

• vuosittain valmisteltava ja hyväksyt-
tävä 10-vuotinen investointiohjelma

ESPOON KAUPUNGIN 
TAVOITTEITA JA PÄÄTÖKSIÄ

VALTUUSTOKAUDEN 
2017–2021 NELJÄ 
POIKKIHAL LINNOLLISTA 
KEHITYSOHJELMAA 
OVAT: OSALLISTUVA 
ESPOO, INNOSTAVA 
ELINVOIMAINEN ESPOO, 
KESTÄVÄ ESPOO 
JA HYVINVOINTI JA 
TERVEYS. 



Vireillä olevat osayleiskaavat ja yleiskaavat.
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M
aankäytön yleissuunnittelulla 
edistetään Espoon monikes-
kuksista, verkottuvaa ja hyviin 

joukkoliikenneyhteyksiin perustuvaa 
aluerakennetta ja tuetaan eri alueiden  
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntä-
mistä. Yleiskaavoituksella varaudutaan 
väestön kasvuun, luodaan edellytykset 
elinkeino- ja yritystoiminnan kehit-
tämiselle sekä edistetään palvelujen, 
työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden 
hyvää saavutettavuutta eri väestöryh-
mien kannalta.

Yleiskaavoituksella tuetaan seudul-
lista maankäytön suunnittelua. 
Kaavoitusohjelman kaudella on 
käynnissä sekä Uudenmaan liiton 
Uusimaa-kaava 2050 että MAL 2019 
-suunnittelu.

Uusimaa-kaava 2050 on pitkän 
aikavälin kaava ja siksi yleiskaavoituk-
sessa laaditaan vuoteen 2050 luotaavia 
kaupunkirakenteen strategisia kudelmia 
asumisen, elinkeinojen, palvelujen ja 
viher- ja virkistysalueiden teemoista sekä 
arvioidaan yleiskaavojen ajantasaisuutta. 
Tarkasteluja täydentävät poikittaisyh-
teyksiä palvelevat joukkoliikennevyö-
hykkeiden maankäyttötarkastelut sekä 
keskusta-analyysit.

YLEISKAAVAT

Raideliikenteen kehityskäytävillä 
laaditaan maankäyttöä tiivistäviä 
osayleiskaavoja sekä maankäytön ja 
joukkoliikenteen yhteensovittavaa 
yleiskaavaa. 

FINNOONSATAMAN OSAYLEISKAAVA 

Osayleiskaavalla osoitetaan maankäyttö 
Espoon eteläosien yleiskaavan selvitysalu-
eelle ja mahdollisille yleiskaavan muutok-
sille. Osayleiskaavalla mahdollistetaan 
kaupunkimaisen ranta-asumisen kehit-
täminen julkisine kaupunkitiloineen ja 
satamineen.

KAITAA-IIVISNIEMEN OSAYLEISKAAVA

Kaitaa-Iivisniemen osayleiskaavan tarkoi-
tuksena on lisätä asumista tulevaan 
metroasemaan tukeutuen sekä kehittää 
metroaseman ja Iivisniemen ostoskeskuk-
sen ympäristöä tiiviiksi ja monipuoliseksi 
asunto- ja työpaikka-alueeksi.

KIVENLAHDEN OSAYLEISKAAVA

Alueen maankäytön muutostarpeet 
liittyvät tulevan metroaseman ympä-
ristön asuin-, palvelu-, liike- ja muun 
työpaik karakentamisen.

ESPOON POHJOIS- JA 
KESKIOSIEN YLEISKAAVA

Yleiskaavalla tullaan varautumaan 
Espoon kaupungin kasvutavoitteisiin 
luomalla kaupunkirakennetta eheyttä-
villä maankäyttöratkaisuilla edellytykset 
hyvälle joukkoliikenteelle ja tulevalle 
Länsiradalle. Kaupunkirakenteen toimin-
nallista eheyttä vahvistetaan täydennys-
rakentamisella ja palvelut keskitetään sitä 
tukeviksi. Mahdollistetaan Länsiradan 
uusien asemanseutujen rakentaminen. 
Vireillä oleva Espoon pohjois- ja keski-
osien yleiskaava sisältää kumotun Hista-
Siikajärvi-Nupurin osayleiskaava-alueen.

TAPIOLAN URHEILUPUISTON 
OSAYLEISKAAVA

Osayleiskaavalla luodaan alueelle strate-
giset kehittämistavoitteet ja edellytykset 
alueen vaiheittaiselle asemakaavoittamiselle 
ja toteuttamiselle. Tavoitteena on kehittää 
Tapiolan urheilupuistosta vetovoimainen 
alue, jossa monipuoliset liikunta- ja hyvin-
vointipalvelut yhdessä muiden palvelujen 
ja asuntojen kanssa muodostavat elävän, 
viihtyisän ja puistomaisen liikuntaan ja 
hyvinvointiin painottuvan ympäristön.

Saaristoon laaditaan rakennusluvan 
myöntämiseen oikeuttavia yleiskaavoja.

SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Kaavan alueiksi on rajattu kaikki ne saaris-
ton alueet, joilla ei ole voimassa tarkem-
paa rakentamista ohjaavaa osayleiskaavaa. 
Osayleiskaavalla osoitetaan saariston loma-
asutus ja muu maankäyttö. 

BERGÖN OSAYLEISKAAVA

Tavoitteena on laatia osayleiskaava 
Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaa-
vassa vahvistamatta jääneille alueille. 
Osayleiskaavalla mahdollistetaan alueen 
lisärakentaminen pysyvää asumista varten.

STORA BODÖ – LILLA BODÖ

Tavoitteena on laatia osayleiskaava 
Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaa-
vassa vahvistamatta jääneille alueille. 
Osayleiskaavalla mahdollistetaan Stora 
Bodön saareen pohjoisosan lisärakentami-
nen loma-asumista varten. Lilla Bodöhön 
suunnitellaan palvelurakennusten ja pien-
venesataman alueita.

FINNOON OSAYLEISKAAVA JA 
KERAN OSAYLEISKAAVA

Finnoon osayleiskaava ja Keran osayleis-
kaava ovat hyväksymiskäsittelyssä.

MAANKÄYTÖN 
YLEISSUUNNITTELU

YLEISKAAVOITUKSELLA 
VARAUDUTAAN VÄESTÖN 
KASVUUN, LUODAAN 
EDELLYTYKSET 
ELINKEINO- JA 
YRITYSTOIMINNAN 
KEHITTÄMISELLE 
SEKÄ EDISTETÄÄN 
PALVELUJEN, 
TYÖPAIKKOJEN 
JA VAPAA-AJAN 
ALUEIDEN HYVÄÄ 
SAAVUTETTAVUUTTA 
ERI VÄESTÖRYHMIEN 
KANNALTA.
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Kaupunkitasoinen 
maankäytön ja 
liikenteen suunnittelu
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MAANKÄYTÖN JA 
JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELUN 
KAUPUNKITASOINEN NÄKÖKULMA 
– KUDELMAT, KESKUSVERKOSTO JA 
TEHOKAS JOUKKOLIIKENNE

Kaupunkitasoisesti tarkastellaan 
kaupunkikehittämistä tulevilla tehok-
kaan joukkoliikenteen vyöhykkeillä ja 
keskustoissa. Työ jatkaa kaupunkira-
kenteen kokonaiskuvan eli kudelmien 
teemoja. Kudelmia on laadittu neljästä 
teemasta: asumisesta, elinkeinoista, 
palveluista ja viherrakenteesta. 

Liikenteen näkökulmasta erityisen kehi-
tettäviä ovat viiden kaupunkikeskuk-
sen väliset yhteydet. Mahdollisuuksia 
haetaan myös pienempien keskusten 
yhteyksistä kaupunkikeskuksiin.
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Kerrostalovarannon jakautuminen 500 x 500 m:n ruuduilla.

Laskennallinen varanto, k-m2

KERROSTALOT PIENTALOT YHTEENSÄ

Koko laskennallinen  
varanto, k-m2 926 000 1 647 000 2 573 000

Varanto tyhjillä tai  
lähes tyhjillä  
rakennuspaikoilla, k-m2

763 000 800 000 1 563 000

Varannot on laskettu 1/2017 tilanteesta lainvoimaisten asemakaavojen 

alueelta. Kerrosaloissa on käytetty ns. laskennallista kerrosalaa, jolloin 

teoreettisesta varannosta on vähennetty asuinrakentamisen osalta alle 

100 k-m2:n ja työpaikkarakentamisen osalta alla 400 k-m2:n varannot. 

Rakennusasteen ollessa alle 20 % on rakennusoikeus otettu täytenä 

mukaan (rakennukset on oletettu purettaviksi). Käyttötarkoituksella 

C oleva varanto on jaettu eri käyttötarkoituksille.  

Rekisteriaineistot: Lähde SeutuRAMAVA 1/2017. 

Asumisen varanto

20 21

ES
PO

ON
 K

AA
VO

IT
US

OH
JE

LM
A 

• 
20

18
–2

02
1

ES
PO

ON
 K

AA
VO

IT
US

OH
JE

LM
A 

• 
20

18
–2

02
1

L
ainvoimaisten asemakaavojen 
pinta-ala kesäkuussa 2017 oli 
Espoossa noin 132 k-m2, josta 

maa-alueilla oli noin 123 k-m2. Espoon 
kaupunki omistaa noin 35 % kaupun-
gin maapinta-alasta.  Kaupungin omis-
tama maa sisältää paljon teitä, katuja, 
puistoja ja viher- ja suojelualueita raken-
tamisalueiden lisäksi. 

Kaavavarannolla tarkoitetaan lain-
voimaisissa asemakaavoissa toistaiseksi 
rakentumatonta kerrosalaa. Varannon 
hyödyntämisen kannalta on merki-
tystä sillä, sijaitseeko varanto tyhjällä 
vai osittain rakennetulla rakennuspai-
kalla. Tyhjien tonttien rakentamistahti 
kaavan lainvoimaistumisen jälkeen on 
suhteellisen nopea, kun taas vajaasti 
rakennetut tontit saattavat jäädä vaille 
lisärakentamista pitkäksikin aikaa. 
Kaavavarannolla on asuntopoliittista 
merkitystä, sillä on todettu, että raken-
nusmaan tarjonnan kasvattaminen lisää 
asuntotuotantoa mikä osaltaan hillitsee 
asuntojen hinnannousua. (Laakso et al. 
2011)

Valtio ja Helsingin seudun kunnat 
sopivat syksyllä 2014 suurten infra-
hankkeiden tukemisesta ja asumisen 
edistämisestä. Sopimuksen yhtenä 
lähtökohtana on ollut hallituksen 
linjaus, jonka mukaan pääkaupunkiseu-
dun kunnilta tulee edellyttää tonteissa 
viiden vuoden varantoa tyhjillä tai lähes 
tyhjillä tonteilla tiivisti muuta yhdys-
kuntarakennetta eheyttäen. Tähän on 
myös Espoolla pyrkimys. Lähde: Laakso 
S., E. Kostiainen & H. Lönnqvist (2011) 
Kaavavarannon yhteys asuntotuotan-
toon Helsingissä ja Helsingin seudulla. 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
ton yleissuunnitteluosaston selvityksiä 
2011:20. 42 s.

 

ASUMISEN VARANTO ESPOOSSA

Kerrostalovarantoa Espoossa on 
926 000 k-m2 (ks. alla oleva taulukko). 
Valtaosa kerrostalovarannosta (80 %) 
sijaitsee 2010-luvulla lainvoimais-
tuneiden kaavojen alueella. Eniten 
varantoa on Perkkaalla, Suurpellossa, 
Keilaniemessä, Niittykummussa ja 
Saunalahdessa. Kaikesta kerrostalo-
varannosta hieman vajaat 40 % on 
kaupungin omistamalla maalla, mikäli 
Espoon Asunnot Oy:n kohteet laske-
taan mukaan.  

Kerrostalovarannosta 763 000 k-m2 
eli yli 80 % sijaitsee tyhjillä tai lähes 
tyhjillä (rakennusoikeudesta käytetty 
alle 20 %) rakennuspaikoilla. Vuodesta 
2012 kerrostalovarannon määrä tyhjillä 
tai lähes tyhjillä rakennuspaikoilla on 
kasvanut 160 % eli kasvu on ollut 
merkittävää. Suurin yksittäinen varan-
non määrään vaikuttanut kaava on 
Vermontien asemakaavamuutos, joka sai 
lainvoiman vuonna 2016, eikä ole siten 
vielä toteutunut. Laskennallinen kerros-
talovaranto vastaa noin 5,1 vuoden 
tuotantoa ja tästä tyhjien tai lähes 
tyhjien rakennuspaikkojen varannon 
osuus noin 4,2 vuoden tuotantoa. 

ASEMAKAAVAVARANNOT

KERROSTALOVARANTO ON 
KASVANUT MERKITTÄVÄSTI. 
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Pientalovarannon jakautuminen 500 x 500 m:n ruuduilla.

Laskennallinen varanto, k-m2
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PIENTALOVARANTO

Pientalovarantoa Espoossa on 
1 647 000 k-m2. Reilut 40 % pien-
talovarannosta on lainvoimaistu-
nut 2010-luvulla. Eniten uutta, 
2010-luvulla lainvoimaistunutta 
varantoa on Gobbackan, Kurttilan, 
Saunaniemen ja Kalajärven alueilla. 
Kaiken kaikkiaan pientalovaranto on 
kerrostalovarantoa hajanaisempaa. 
Huomionarvoista varannon toteutumi-
sen näkökulmasta on, että pientalova-
rannosta 49 % sijaitsee tyhjillä tai lähes 
tyhjillä (rakennusoikeudesta käytetty 
alle 20 %) rakennuspaikoilla, ja valtaosa 
varannosta on yksityisessä omistuksessa. 

Pientalovarannon määrä tyhjillä tai 
lähes tyhjillä rakennuspaikoilla vastaa 
noin 6,2 vuoden asuntotuotantotar-
vetta. Koko laskennallinen pienta-
lovaranto vastaa noin 12,8 vuoden 
tuotantoa. 

KOKO PIENTALOVARANTO 
VASTAA NOIN 12,8 VUODEN 
TUOTANTOA.
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Toimitilavaranto Espoon pienalueilla.

Laskennallinen varanto, k-m2

YLEISET  
RAKENNUKSET

LIIKE- JA TOIMISTO- 
RAKENNUKSET

TEOLLISUUS-  
JA VARASTO- 
RAKENNUKSET

MUU TAI  
LUOKIT- 
TELEMATON  
VARANTO YHTEENSÄ

Koko laskennallinen  
varanto k-m2 1 237 000 1 939 000 745 000 634 000 4 555 000

Laskennallinen varanto 
tyhjillä tai lähes tyhjillä 
rakennuspaikoilla, k-m2

663 000 1 467 000 264 000 373 000 2 767 000

Toimitilavaranto
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TOIMITILAVARANTO

Toimitilavarannoksi on laskettu lain-
voimaisissa asemakaavoissa olevat liike-, 
toimisto-, hallinto-, teollisuus- ja varas-
totilat sekä muu tai luokittelematon 
varanto. Viimeiseen luokkaan kuuluu 
mm. yhdyskuntateknistä huoltoa palve-
levien rakennusten ja laitosten ja auto-
paikkojen korttelialueita. 

Yhteensä lainvoimaisissa asemakaa-
voissa on toimitilavarantoa 4,6 milj. 
k-m2, josta tyhjillä tai lähes tyhjillä 
rakennuspaikoilla 2,8 milj. k-m2 (ks. 
alla oleva taulukko).  Liike- ja toimi-
tilarakennusten varannon painopiste 
on suurten liikenneväylien läheisyy-
dessä mm. Otaniemessä, Perkkaalla, 
Kerassa ja Suurpellossa. Tyhjiä yleisille 
rakennuksille varattuja tontteja löytyy 
jokaiselta suuralueelta reservinä tulevai-
suuden palveluita varten. Suurin yksit-
täinen kohde on entisen Puolarmetsän 
sairaalan alue. Teollisuus- ja varas-
torakennusten varantoa on erityi-
sesti Juvanmalmilla, Kauklahden ja 
Kiviruukin teollisuusalueilla ja Kerassa. 

Kaupungin kehittymisen myötä osa 
nykyisestä työpaikka-alueista muuttaa 
luonnettaan. Tästä esimerkkinä on Kera, 
joka muuttuu keskustamaisen tiiviiksi 
asuin- ja työpaikka-alueeksi. Vastaavasti 
uutta teollisuus- ja varastorakennusten 
varantoa syntyy esimerkiksi Ämmässuon 
alueen kupeeseen, kun Kulmakorven 
asemakaava tulee voimaan.

TOIMITILAVARANTO 
RESERVINÄ 
TULEVAISUUDEN 
TYÖPAIKKOJA JA 
PALVELUITA VARTEN.
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KUNNASSA HYVÄKSYTTYJEN KAAVOJEN 
SISÄLTÄMÄ UUSI ASUINKERROSALA, K-M2

HYVÄKSYTTYJEN KAAVOJEN UUSI 
ASUINKERROSALA, TAVOITE K-M2

LAUTAKUNNASTA EDENNEIDEN (KSL HYVÄKSYY / EHDOTUS KH:LLE) 
KAAVOJEN SISÄLTÄMÄ UUSI ASUINKERROSALA, K-M2
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A
semakaavoja ja kaavamuutoksia 
laaditaan Espoossa moneen tarpee-
seen. Tavoitteena on tasapainoinen 

ja kestävä kaupunkikehitys. Asuminen, 
palvelut, työpaikat, liikenne, luonto 
ja virkistys muodostavat turvallisen, 
terveellisen, viihtyisän ja kaavataloudel-
lisesti toteuttamiskelpoisen kokonai-
suuden. Sisällöltään kaavoituskohteet 
vaihtelevat tehokkaista metrokeskuk-
sista laajoihin pientaloalueisiin, suurista 
elinkeinoelämän hankkeista yksittäisen 
koulun tai päiväkodin laajennukseen ja 
mittavista väyläratkaisuista omakotiton-
tin liittymän muutokseen.

ASEMAKAAVOITUKSEN 
KOKONAISUUDET

ASEMAKAAVOITUKSEN 
KOKONAISUUDET 

Pääosa asuin-, palvelu-, sekä työpaikka-
rakentamisen kaavoituksesta mahdollis-
taa täydennysrakentamista hyvien jouk-
koliikenneyhteyksien vaikutuspiirissä. Jo 
suunnitteilla olevia suuria kokonaisuuk-
sia, joiden kaavoitus jatkuu tulevallakin 
valtuustokaudella, ovat mm. kaikki 
viisi kaupunkikeskusta Leppävaara, 
Tapiola, Matinkylä, Espoonlahti 
ja Espoon keskus sekä Finnoo, 
Suurpelto, Keilaniemi ja Otaniemi. 
Merkittävimpänä uutena asemakaavoi-
tuskokonaisuutena on käynnistymässä 
Kera.

Pientalokaavoituksessa on aiempina 
vuosina kertynyt huomattava kaavava-
ranto. Kun vireillä on suuri määrä pien-
talokohteita eri puolilla Espoota, varan-
non odotetaan hieman kasvavan. 

Elinkeinokohteet ovat merkittäviä 
Espoon elinvoimaisuuden kannalta ja 
tästä syystä niitä pyritään ottamaan työn 
alle mahdollisimman joustavasti. 

Asuinkerrosalatavoite Espoossa on 
312 500 kerrosneliömetriä vuodessa 
metropolialueen kuntien ja valtion väli-
sen sopimuksen mukaisesti. Vuosittain 
työohjelmassa on runsaat 200 kaavoi-
tuskohdetta. Vuosittain hyväksytään 
40-45 asemakaavaa. 

KAAVOITUSKOHTEET  
VAIHTELEVAT TEHOKKAISTA 
METROKESKUK SISTA LAAJOIHIN 
PIENTALOALUEISIIN, SUURISTA 
ELINKEINOELÄMÄN HANKKEISTA 
YKSITTÄISEN KOULUN TAI 
PÄIVÄKODIN LAAJENNUKSEEN JA 
MITTAVISTA VÄYLÄRATKAISUISTA 
OMAKOTITON TIN LIITTYMÄN 
MUUTOKSEEN. 
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Yhteensä asumista 2 362 000 k-m2, mikä vastaa noin 52 000 asukasta.

Arvio lautakunnan hyväksymiskäsittelyyn tulevien asemakaavojen sisältämästä 
uudesta kerrosalasta kartalla näkyvällä vyöhykkeellä.

ASUMISTA TOIMITILAA

Keilaniemi 20 000 25 000

Otaniemi 350 000 55 000

Tapiola 100 000 25 000

Niittykumpu 120 000 5 000

Matinkylä ja Olari 150 000 40 000

Suurpelto-Nygrannas 220 000 70 000

Ylismäentien jatke 60 000

Finnoo 450 000 60 000

KERROSALA, K-M2

ASUMISTA TOIMITILAA

Kaitaa 45 000 3 000

Soukka 45 000 5 000

Espoonlahti 55 000 50 000

Kivenlahti 80 000 20 000

Painopistealueiden  
ulkopuolella

170 000 15 000

Hyväksymiskäsittelyssä /  
odottaa lainvoimaistumista 
(maankäyttösopimus, valitus)

497 000 147 000

Asemakaavoituksen painopistealueet
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KEILANIEMI 

Keilaniemen metroaseman ympäristö 
tiivistyy, kun Kehä I katetaan ja jo 
hyväksytyt asemakaavat (tornitalot, 
Fortumin tornin muutos) toteutetaan. 
Keilaniemen työpaikka-aluetta moni-
puolistetaan edelleen lisäämällä asumista 
ja työpaikkoja metroaseman ja Raide-
Jokerin läheisyyteen.

OTANIEMI

Otaniemen ja Keilaniemen työpaikka-
alueet kytkeytyvät yhteen yliopiston 
muodostaman osaamiskeskittymän 
kanssa, ja Aalto-yliopiston kampus 
tiivistyy metroaseman ympärille. 
Metron ja Raide-Jokerin tarjoamia 
joukkoliikennepalveluita hyödynne-
tään lisäämällä voimakkaasti asumista. 
Tapiola ja Otaniemi yhdistyvät 
Kehä I:n tunne loinnin ansiosta, ja 
Hagalundinkallion tunnelin päälle 
kaavoitetaan runsaasti uutta asumista ja 
työpaikkoja.

TAPIOLA

Tapiolan keskus tiivistyy metroaseman 
ympärille, jonne rakennetaan kaupal-
liset palvelut ja tehokasta keskusta-
asumista liikekeskuksen päälle. Vanhan 
Tapiolan suojelukaavoitusta jatketaan. 
Urheilupuiston metroaseman läheisyy-
teen lisätään tiivistä asuntorakentamista 
ja Tapiolan urheilupuiston toimintoja 
monipuolistetaan. 

NIITTYKUMPU

Niittykummun metroaseman ympäristö 
tiivistyy ja palvelut monipuolistuvat, 
kun alueelle rakennetaan monipuoli-
nen liikekeskus ja korkeita asuintaloja. 
Merituulentien varren autokauppakes-
kittymä korvataan tehokkaalla asuntora-
kentamisella, ja asuntorakentamista lisä-
tään myös Niittykallion ja Vuoritontun 
alueille.

MATINKYLÄ JA OLARI

Matinkylän ja Olarin alueita tiiviste-
tään mahdollistamalla täydennysra-
kentaminen. Alueita kehitetään siten, 
että kaupunkikuvallisesti arvokkaat 
ominaispiirteet säilyvät tunnistettavina, 
ja samalla alueen yleisilme uudenaikais-
tuu. Erityisesti Länsiväylän varressa ja 
metron lähellä edistetään työpaikkara-
kentamista, jolloin alueen toiminnot 
monipuolistuvat.

 
YLISMÄENTIEN JATKE JA 
PUOLARMETSÄN SAIRAALAN 
ALUEEN UUDISKÄYTTÖ

Tavoitteena on kehittää maankäyttöä 
Keskuspuiston eteläpuoleisilla alueilla. 
Entisen Puolarmetsän sairaala-alueen 
maankäyttöä kehitetään tavoitteena 
uudenaikainen ja monipuolinen 
kaupunkiympäristö. Suunnittelualue 
kytkeytyy länsipäässään Espoonväylän 
vyöhykkeeseen. 

SUURPELTO JA NYGRANNAS

Kehä II:n varrella sijaitseville keskeisille 
palvelukortteleille kehitetään konsepti, 
jonka mukaisesti alueen kaavoitusta 
jatketaan ottaen huomioon laadittu 
visiotyö. Palvelukortteleihin tukeutuvan 
Nygrannaksen alueen kaavoitus saate-
taan päätökseen.

FINNOO

Uusi, merellinen kaupunginosa on 
muodostumassa. Finnoon metroaseman 
tuntumaan rakentuu toiminnallisesti 
monipuolinen ja kaupunkikuvallisesti 
viihtyisä keskusta. Osana alueen kehittä-
mistä ratkaistaan veneiden talvisäilytys.

KAITAA

Tulevan metroaseman ympäristöä kehi-
tetään ja tiivistetään. Kaupunkimainen 
rakenne laajenee metroaseman ja 
Kaitaantien pohjoispuolelle. Alueen 
palvelut lisääntyvät ja niitä osoitetaan 
metroaseman tuntumaan. Yhteyksiä 
meren rantaan kehitetään. 

SOUKKA

Tulevan metroaseman ympäristöä 
kehitetään asumista ja työpaikkoja 
lisäämällä. Alueen yleisilme uudistuu. 
Alueen ilmettä uudistetaan täydennys-
rakentamisella olevat ominaispiirteet 
huomioiden ja mahdollistetaan palve-
luiden hyvä saatavuus. Pientalovaltaista 
asutusta tiivistetään Soukanniemessä ja 
Suvisaaristossa.

ESPOONLAHTI 

Tulevan metroaseman ympäristöä kehi-
tetään ja tiivistetään. Toiminnallisesti 
ja kaupunkikuvallisesti monipuoliset 
keskustatoiminnot laajenevat länteen 
ja pohjoiseen. Työpaikkarakentamista 
ja palveluita lisätään merkittävästi. 
Länsiväylän varren täydennysra-
kentamista tutkimalla edistetään 
Espoonlahden ja Kivenlahden 
yhdistämistä. 

KIVENLAHTI

Kivenlahdessa merellistä Espoota kehi-
tetään ottaen huomioon rakennetun 
ympäristön arvot. Tulevan metroase-
man ympäristöä kehitetään ja tiiviste-
tään. Alueen yhteydet Espoonlahteen 
ja Kiviruukin alueelle suunnitellaan 
osayleiskaavan kautta. Kiviruukin ydin-
alueiden asemakaavoitus käynnistyy, 
kun osayleiskaavatyö on edennyt riittä-
vän pitkälle.

METROVYÖHYKE
Matinkylään ulottuvan metron ja tulevan metron jatkeen 
vaikutuspiirissä kaavoitustyö on vilkasta ja maankäyttöä 
tehostetaan kaavoittamalla metroasemien läheisyyteen 
lisää asuntoja, palveluita ja työpaikkoja. Metroasemien 
ympäristö muotoutuu nykyistä kaupunkimaisemmaksi. 
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Arvio lautakunnan hyväksymiskäsittelyyn 
tulevien asemakaavojen sisältämästä uudesta 
kerrosalasta kartalla näkyvällä vyöhykkeellä. 

Asemakaavoituksen painopistealueet

Yhteensä asumista 1 625 000 k-m2, mikä vastaa noin 36 000 asukasta.

ASUMISTA TOIMITILAA

Leppävaara 65 000 40 000

Kera 530 000 150 000

Turvesuo 150 000 3 000

Espoon keskus 65 000 10 000

Espoonväylän varsi 50 000

Lommilan pohjoispuoliset ja  
Nupurintien varren asuinalueet

140 000

Kauklahti 100 000 

Painopistealueiden ulkopuolella 270 000 65 000

Hyväksymiskäsittelyssä /  
odottaa lainvoimaistumista 
(maankäyttösopimus, valitus)

255 000 258 000

KERROSALA, K-M2
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LEPPÄVAARA

Liikenneväylien jakamaa keskustaa 
yhdistetään toiminnallisesti kaupunki-
rakennetta kehittämällä. Rantaradan ja 
Raide-Jokerin joukkoliikennepalveluja 
hyödynnetään lisäämällä asuntorakenta-
mista, työpaikkoja ja palveluita.

KERA

Keran osayleiskaavan ja kaavarungon 
valmistuttua käynnistetään asema-
kaavoitus uuden raideliikenteeseen 
tukeutuvan asuin- ja työpaikka-alueen 
rakentamiseksi. Keran aluetta kehite-
tään keskustamaisen tiiviinä asuin- ja 
työpaikka-alueena, jossa on hyvät julki-
set ja kaupalliset palvelut. 

TURVESUO

Laajalahden lounaisosan kaavoitus 
käynnistyy. Alue on kaupungin omis-
tuksessa, ja ratkaisuille haetaan ideoita 
arkkitehtikilpailulla.

ESPOON KESKUS

Espoon keskuksessa varaudutaan 
kaupunkiradan jatkamiseen tiivistämällä 
aseman seudun kaupunkirakennetta 
täydennysrakentamishankkeilla ja asuin-
alueiden kulkuyhteyksiä parantamalla. 
Virastokeskuksen kehittäminen jatkuu 
uudisrakentamisella ja kaavamuutok-
silla. Espoonjokilaakson asemaa virkis-
tysalueena parannetaan osana kehittyvää 
kaupunkirakennetta. 

ESPOONVÄYLÄN VARSI

Espoonväylän varren kaupunkikuvaa ja 
kaupunkirakennetta tarkastellaan osana 
liikenneverkon ja yleiskaavan maankäy-
tön kehittämistavoitteita. Espoonväylän 
kaavoitusta jatketaan. Suunnittelussa 
huomioidaan Keskuspuiston virkistys-
alueet sekä sen luonto- ja virkistysarvot.

LOMMILAN POHJOISPUOLISET 
JA NUPURINTIEN VARREN 
ASUINALUEET 

Uusia, kasvavia ja tiivistyviä pientalo-
alueita kaavoitetaan hyville saavutet-
tavuusvyöhykkeille ottaen huomioon 
Lommilan seudun tulevat palvelut. 

Histan ja Forsbacka-Mynttilän 
alueiden asemakaavatasoinen suun-
nittelu tulee ajankohtaiseksi, kun 
uuden Espoo–Salo-oikoradan suun-
nittelu on riittävän pitkällä ja Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaava hyväk-
sytty. Yhtenäisen kaupunkirakenteen 
muodostumiseksi Nupurintien varren 
kehittäminen ajoitetaan ennen Histaa ja 
Forsbacka-Mynttilää.

KULMAKORPI-ÄMMÄSSUO

Kulmakorven ja Ämmässuon alueiden 
kehittämistä merkittäviksi työpaikka-
alueiksi jatketaan. Alueelle mahdollis-
tetaan mm. teollisuustyöpaikkojen ja 
toimitilojen rakentaminen. Alueesta 
kehittyy kiertotalouden kokeilualusta 
yhteistyössä osallisten ja yritysten 
kanssa. Pitkän aikavälin tavoitteena 
on mahdollistaa uudenlainen virkis-
tyskäyttö maantäyttöalueilla, jolloin 
kaupunkilaisilla on mahdollisuus käyt-
tää aluetta ja sen yleisilme siistiytyy.

KAUKLAHTI

Radan pohjoispuolisen ”Vanhan 
Kauklahden” kehittämistä vehreä pikku-
kaupunki -teeman mukaisesti jatketaan. 
Radan eteläpuolella Hyttimestarintien ja 
radan välisen alueen kehittäminen asun-
topainotteiseksi kaupunkiympäristöksi 
tulee ajankohtaiseksi. 

RATAVYÖHYKE
Leppävaaran ja Espoon keskuksen kaupunkirakennetta tiivistetään 
lisäämällä asumista, palveluita ja työpaikkarakentamista ja parantamalla 
kulkuyhteyksiä radan erottamien keskustan osien välillä. Rantaradan 
varrella Keran asemakaavoitus käynnistyy, ja aluetta kehitetään 
kaupunkimaiseksi, joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi asuin- ja  
työpaikka-alueeksi. 
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KEHÄ III:N VARSI

VIISKORPI
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ASUINALUEET

KULMAKORPI

NUPURINTIEN VARREN
ASUINALUEET

ÄMMÄSSUO
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Yhteensä asumista 707 000 k-m2, mikä vastaa noin 16 000 asukasta.

Arvio lautakunnan hyväksymiskäsittelyyn tulevien 
asemakaavojen sisältämästä uudesta kerrosalasta 
kartalla näkyvällä vyöhykkeellä. 

ASUMISTA TOIMITILAA

Kehä III:n varsi 60 000 10 000

Viiskorpi–Kalajärvi-vyöhyke 150 000

Painopistealueiden ulkopuolella 200 000 1 500

Hyväksymiskäsittelyssä /  
odottaa lainvoimaistumista 
(maankäyttösopimus, valitus)

297 000 96 000

KERROSALA, K-M2

Asemakaavoituksen painopistealueet
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E
spoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaava on laadittavana.
Yleiskaavatyössä määritetään 

asemakaavoituksen mitoitustavoitteita, 
tiiveyttä ja suhdetta palvelu- ja liikenne-
verkkoon. Yleiskaavan eteneminen luo 
edellytyksiä jatkaa monien pientaloalu-
eiden kaavoitusta.

Selvitysten tulokset voivat muuttaa 
käynnissä olevan asemakaavoituksen 
lähtökohtia ja tavoitteita erityisesti 
Viiskorpi–Kalajärvi-vyöhykkeellä, joka 
on myös Pohjois-Espoon asemakaavoi-
tuksen painopistealue. 

  

KEHÄ III:N VARSI

Kehä III:n varteen sijoittuu liike- ja 
työpaikkarakentamista Kulloonsillan 
läheisyydessä. Tavoitteet täsmentyvät 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaa-
van etenemisen myötä. 

POHJOIS-ESPOO
Alueella on vireillä runsaasti pientalokohteita, jotka 
lainvoimaistuttuaan monipuolistavat asuntotuotantoa 
ja tonttitarjontaa. Yleiskaavan uudistamistarve on 
haitannut asemakaavojen saamista lainvoimaisiksi. 

VIISKORPI–KALAJÄRVI-VYÖHYKE

Viiskorven eteläosasta kehitetään 
Pohjois-Espoon laajaa pientaloaluetta 
palveleva keskus, jossa on julkisia ja 
kaupallisia palveluita Koskelon yritys-
alueen läheisyydessä.

Kalajärveä kehitetään Pohjois-
Espoon toisena paikalliskeskuksena. 
Yleiskaavoituksen keskustatyön pohjalta 
pyritään tehostamaan myös Kalajärven 
jo rakennettua keskustaa. Viiskorven 
vyöhykkeen asemakaavoitusta jatketaan, 
kun yleiskaavoitus on edennyt riittävän 
pitkälle.



23 %

8 %

48 %

21 %

Kulkumuoto-osuus Espoossa tehdyistä 
matkoista syksyn arkipäivänä (HSL 2012).
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KEHITYSNÄKYMÄT

Espoon asukasmäärä on kasvanut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana 15 
%. Liikenne kasvoi likimäärin vastaa-
valla jaksolla seuraavasti: henkilöau-
toliikenne 8 %, joukkoliikenne 13 % 
sekä kesällä kaupunkikeskuksissa kävely 
25 % ja pyöräily 81 %. Uusi maan-
käyttö pyritään kaavoittamaan alueille, 
jotka ovat hyvin saavutettavissa jouk-
koliikenteellä sekä kävellen ja pyörällä. 
Liikenteen kehitys jatkunee lähitulevai-
suudessa samankaltaisena.

Espoossa matkat jakautuvat kulku-
muodoittain seuraavasti: henkilöau-
toliikenne 48 %, joukkoliikenne 21 
%, kävely 23 % ja pyöräily 8 %. Tieto 
koskee syksyn arkipäivää ja perustuu 
HSL:n vuoden 2012 tutkimukseen. 
Vuodesta 2008 pyöräily lisään tyi 
prosenttiyksiköllä ja jalankulku kahdella 
henkilöautoilun osuuden laskiessa. 
Joukkoliikenteen osuus säilyi ennallaan.

LIIKENNESUUNNITTELU

Hybridi lataukseen Harald Herlin 

-oppimiskeskuksessa Otaniemessä. 

Hybridit ja sähköautot yleistyvät.

Liikenteen uusien teknologioiden ja 
palveluiden tulevaisuuskuvaa vuodelle 
2030 työstetään parhaillaan. Työtä 
tehdään HSL:n johdolla kirjalli-
suustutkimuksena ja asiantuntija-
arvioina MAL 2019 -työtä varten. 
Ennustamiseen liittyy aina epävar-
muutta, mutta HSL:n arvio vuodelle 
2030 on:
• 10–15 % henkilöautoista on 

automaattisia
• noin 10 % henkilöautoista on 

yhteiskäyttöisiä
• automaattiset pikkubussit laajasti 

käytössä sopivilla alueilla
• MaaS-palvelut (liikennepalvelut) 

melko yleisiä
• hybridiautot ovat tavallisia ja sähkö-

autot yleistymässä
• kaupunkipyörät laajasti saatavilla
• käytössä porttikohtaiset tiemaksut

Liikenteen päästövähennystoimenpiteitä 
vuoteen 2030 mennessä selvitetään niin 
ikään HSL:n johdolla. Jo nyt tiedetään, 
että päästötavoitteiden saavuttamiseksi 
on tehtävä monia toimenpiteitä. HSL:n 
mukaan toimenpiteitä voisivat olla:
• joukkoliikenneinfrastruktuurin 

kehittäminen
• joukkoliikenteen lippuhinnat -25 %
• kimppakyydit
• sähköautot
• ajoneuvoliikenteen hinnoittelu
• pysäköintimaksujen korotus

ASUKASMÄÄRÄN KASVAESSA 
MYÖS LIIKENNE LISÄÄNTYY. 

PERKKAANTIELLÄ VARATTIIN 
TILAA RAIDE-JOKERILLE.



KAUPUNKIMALLI ILMAVALOKUVAAN YHDISTETTYNÄ

Kehä I

Turuntie

Leppävaarassa visioidaan uutta maankäyttöä Turuntiehen liittyen. (Lähde: HKP 2017)
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AUTOLIIKENNE

Espoossa on valtion teitä ja kaupun-
gin katuja. Pääsääntönä seudullinen 
liikenne ja suurimmat liikennevirrat 
kulkevat yleisillä teillä. Niiden kehit-
täminen tehdään valtion ja kaupungin 
yhteistyönä. Katujen osalta päätösvalta 
on täysin kaupungilla. Teitä saatetaan 
muuttaa kaduiksi maankäyttöä parem-
min palvelevien suunnitteluratkaisujen 
mahdollistamiseksi.

Asuntojen pysäköinnin suunnittelussa 
noudatetaan kaupunginhallituksessa 
2017 hyväksyttyä laskentaohjetta riit-
tävän paikkamäärän varmistamiseksi. 
Vastaavat periaatteet toimisto- ja liiketi-
lojen osalta hyväksyttiin kaupunkisuun-
nittelulautakunnassa 2016. Pysäköinnin 
maksullisuuskokeilusta, muuttuvasta 
opastusjärjestelmästä ja aluepysäköin-
tikielloista vastaa kaupunkitekniikan 
keskus.

ESPOONVÄYLÄ

Espoonväylä ja Finnoontie muodosta-
vat Espoon keskuksen ja Etelä-Espoon 
välille tärkeän pääkatuyhteyden. 
Tavoitteena on parantaa liikenteen 
turvallisuutta ja sujuvuutta sekä hallita 

ympäristövaikutuksia, koska nykyti-
lanteen linjaus asumisen keskellä on 
ongelmallinen. Joukkoliikennettä kehi-
tetään runkobussein ja joukkoliikenne-
etuuksin. Pyöräliikenteen edistämiseksi 
Olarinbaana linjataan Espoonväylää 
mukaillen Espoon keskuksesta 
Puolarintielle.

KAUKLAHDENVÄYLÄ

Kauklahdenväylä muutetaan valtion 
tiestä kaupungin kaduksi vaiheittain 
ympäristön maankäyttöä samalla kehit-
täen. Kauempana tulevaisuudessa on 
varaus kadusta 2+2-kaistaisena pääka-
tuna. Nyt hallinnollisesti kaduksi on 
muutettu likimain Vanttilantien ja 
Länsiväylän välinen osuus.

TURUNTIE

Turuntie muutetaan niin ikään valtion 
tiestä kaupungin kaduksi. Tilaa on 
varattu 2+2-kaistaiselle pääkatuyhtey-
delle. Turuntie on nyt kaupungin katu 
Mäkkylässä ja Jorvin kohdalla. Bellintien 
kohdasta valmistellaan kadunpitopää-
töstä. Aktiivisimmin maankäyttöä suun-
nitellaan tällä hetkellä Leppävaarassa.

UUSI YHTEYS YLISMÄENTIE–
PUOLARINTIE

Uuden yhteyden suunnittelua välillä 
Ylismäentie–Puolarintie jatketaan osana 
alueen laajempaa kehittämistä. Työ 
tukeutuu vuonna 2014 tehtyyn teknis-
taloudelliseen selvitykseen.

KEHÄ I:N KEHITTÄMINEN

Hagalundinkallion tunnelista ja sen 
päällisestä maankäytöstä laaditaan 
tiesuunnitelma.

KEHÄ II:N JATKE

Kehä II:n jatkeen liikenteellistä roolia 
on alustavasti tarkoitus selvittää liiken-
nemallein osana Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnittelua. Vuoden 
2008 yleissuunnitelmaratkaisu on 
todettu hyvin kalliiksi.

PYÖRÄILY

Kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 
2013 Brysselin sopimuksen, jonka 
tavoitteena on pyöräilyn kaksinker-
taistaminen vuoteen 2024 mennessä. 
Syksyn arkipäivän kulkumuoto-osuus 
nousisi siten 15 prosenttiin. Tavoitteen 
saavuttamiseksi laadittiin usean toimi-
alan yhteinen pyöräilyn edistämisoh-
jelma. Pyöräpysäköinnin määrä- ja 
laatuvaatimukset on otettu käyttöön 
asemakaavoituksessa.

Pyöräilyn tavoiteverkon reiteistä 
Länsibaana välillä Iso Omena – 
Hanasaari on liikennesuunnittelu-
vaiheessa, minkä jälkeen reitti siirtyy 
kaupunkitekniikan keskukseen ja toteu-
tettavaksi. Kyseisen vaiheen valmistut-
tua kaupunkisuunnittelukeskuksessa 
siirrytään muiden pyöräilybaanojen 
suunnitteluun.

JOUKKOLIIKENNE

HSL vastaa Espoon joukkoliiken-
teen operatiivisesta suunnittelusta, 
kilpailutuksesta ja toteutuksesta. 
Joukkoliikenteen linjasto ja kunkin 
alueen palvelutarjonta määräytyvät 
vuonna 2016 tarkistetun HSL:n jouk-
koliikenteen suunnitteluohjeen mukai-
sesti. Lähtökohtaisesti tarjotaan asuin- ja 
työpaikka-alueilta vaihdoton yhteys 
oman suuralueen kaupunkikeskukseen, 
josta on raideliikenneyhteydet Helsingin 
keskustaan ja bussiyhteyksiä Espoon eri 
osiin.

Rantaradan ja Länsimetron lisäksi 
Espoossa joukkoliikenteen runkoverkon 
muodostavat Espoon viiden kaupun-
kikeskuksen väliset bussiyhteydet.  
Keskusten välisiä poikittaisyhteyksiä 
vahvistetaan lähivuosina runkobusseilla 
ja myöhemmin pikaraitiotieyhteyksillä 
matkustajakysynnän niin vaatiessa.

Runkobussilinjoja on tulossa lisää. 
Vuonna 2016 HSL laati suunnitel-
man runkolinjan 510 perustamiseksi 
Tapiolasta Kuusisaaren kautta Pasilaan 
ja runkolinjan 560 jatkamiseksi 
Myyrmäestä Leppävaaran ja Suurpellon 
kautta Matinkylään. Niiden edellyttä-
mät katu- ja tieverkon kehittämistoi-
menpiteet suunnitellaan ja toteutetaan 
lähivuosina. Vuoden 2017 jälkimmäi-
sellä puoliskolla HSL aloittaa suunnit-
telun uuden runkolinjan perustamiseksi 
Matinkylästä Espoon keskukseen ja 
ehkä Jorviin asti.

Joukkoliikennekäytäviä on aiko-
jen saatossa visioitu Espoossa useita. 
Yhteyksien toteuttamiskelpoisuutta 
bussein ja raitioteinä selvitetään. Raide-
Jokeria rakennetaan, ja se otetaan käyt-
töön 2020-luvun alussa. Sama koskee 
Länsimetron jatketta Matinkylästä 
Kivenlahteen. 

Liityntälinjastoja suunnitel-
laan Länsimetron jatkeella ja 
Leppävaarassa yhteistyössä HSL:n 
kanssa. Sähköbussien käyttöönottoa 
valmistellaan Leppävaaran ja Tapiolan 
terminaaleissa.

Rautatiehankkeista kaupunkiradan 
rakennussuunnittelun käynnistymi-
nen odottaa valtion rahoituspäätöstä. 
Ratasuunnitelma sisältää kaksi lisärai-
detta välille Leppävaara–Kauklahti. 
Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnit-
telu käynnistyi kevätkaudella 2017. 
Liikenneviraston teettämä suunnitelma 
valmistuu vuoteen 2020 mennessä. 
Uusi oikorata kulkee Espoon keskuk-
sen, Histan ja Lohjan kautta Helsingistä 
Turkuun.

KESKUSTEN VÄLISIÄ 
POIKITTAISYHTEYKSIÄ 
VAHVISTETAAN LÄHIVUOSINA 
RUNKOBUSSEILLA JA MYÖHEMMIN 
PIKARAITIOTIEYHTEYKSILLÄ 
MATKUSTAJAKYSYNNÄN NIIN 
VAATIESSA.  
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E
spoon kaupunki on kysynyt 
kuntalaisten näkemyksiä, toiveita 
ja tarpeita erilaisissa yhteyksissä, 

kuten kyselyssä ”Takapihalta metsään 
vai metroasemalle? Tulevaisuuden 
kaupunkiympäristöt 2015”, jossa 
asukkailta ja yrityksiltä tiedusteltiin 
tulevaisuuskuvia kaupungista vuonna 
2030. Kyselyn mukaan espoolaisilla 
on vahvoja näkemyksiä siitä, miten he 
haluavat kaupungin kasvavan.

Kaupungin tavoitteena on järjestää, 
tuottaa ja kehittää palveluja asukasläh-
töisesti kumppaneiden kanssa ja huoleh-
tia lähiympäristöstä yhteistyössä kunta-
laisten kanssa. Kuntalaisilla on 
monipuolisia mahdollisuuksia osallistua 
kaupunkiympäristön suunnitteluun ja 
kehitykseen. 

ASUKKAIDEN TOP 3

Asukkaat näkevät tulevaisuuden 
Espoossa yhteisöllisyyden vahvistumista, 
asuinalueiden personoitumista esimer-
kiksi harrastuksien tai elämäntavan 
mukaan ja viheralueiden merkityksen 
korostumista.  Asukkaiden asenteet 
asumiseen ovat murroksessa. Elämän 
ainoana tarkoituksena ei nähdä asunnon 
säästämistä ja maksamista, vaan myös 
muuhun elämisen laatuun halutaan 
panostaa. Esimerkiksi ajatus vanhoilla 
päivillä hotellissa asumisesta ei olekaan 
enää kaikille täysin mahdoton. Toiveet 
asunnon sijainnista ja laadusta ovat 
voimakkaasti erilaistuneet. 

Espoota pidetään sekä vankku-
mattomasti pientalovaltaisena ja 
luonnonläheisenä asuinpaikkana että 
tiiviinä, kaupunkimaisena asuin-
alueena. Viherympäristön halutaan 
säilyvän niin katukuvassa, juna- ja 
metroasemien ympärillä kuin erilais-

ten asuinalueiden läheisyydessä. 
Kerrostalovaltaista täydennysrakenta-
mista vastaajat suuntaisivat mieluiten 
kaupunkikeskusten liepeille, junara-
dan molemmin puolin ja Länsiväylän 
varrelle.  

Pysäköinti kiinnostaa asuk-
kaita. Useampaa vastaajaa kiin-
nosti enemmän oma osakepaikka kuin 
keskitetty pysäköinti. Tulevaisuuden 
ratkaisuissa esitettiin pysäköinnin siir-
tämistä pois katujen varsilta joko maan 
alle tai erillisiin pysäköintitaloihin. Joka 
neljäs kerrostalossa asuva vastaaja oli 
harkinnut autosta luopumista, pienta-
lossa asuvista hieman harvempi. 

Kuntalaisten mielestä tulevaisuuden 
asumisessa ovat tärkeitä hyvät kävely- ja 
pyöräily-ympäristöt, sujuvat joukko-
liikenneyhteydet ja lähipalvelut, kuten 
ruokakaupat.  

YRITYSTEN TOP 3:  
SIJAINTI, HYVÄT 
LIIKENNEYHTEYDET JA  
TYÖVOIMAN SAATAVUUS 

Yritysten mielestä Espoon kolme 
tärkeintä vetovoimatekijää ovat: sijainti, 
työvoiman saatavuus ja hyvät liiken-
neyhteydet. Espoota pidetään erittäin 
yritysmyönteisenä ja kansainvälisenä 
kaupunkina. Yritysvastaajat kokivat, 
että palvelutarjonta Espoossa on sekä 
kasvanut että parantunut.  

Vuoteen 2030 tähystettäessä yrityk-
set näkivät tilanteensa positiivisina: 
toiminta laajenee, digitalisaatio valtaa 
enemmän sijaa ja teknologian kehitys 
tuo muutoksia energiaystävällisempään 
suuntaan.  

Työmatkojen osalta vastaajista 2/3 
uskoi, että yksityisautoilu säilyy jossain 
muodossa tärkeimpänä liikennemuo-

tona. Parhaina toimisto- ja työpaik-
karakentamisen alueina koettiin 
Tapiola, Leppävaara ja Keilaniemi–
Otaniemi. Yritykset arvioivat, että 
Espoon keskus nousee Tapiolan ja 
Leppävaaran jälkeen kolmanneksi 
parhaaksi kaupan ja palveluiden 
keskittymisalueeksi. 

Yritysten usko kasvuun on vahva, 
mikä lisää kiinnostusta uusiin toimitiloi-
hin. Toisaalta teknologian kehittyminen 
vähentää varastoinnin tarvetta, mikä 
yhdessä etätyön kasvun kanssa saattaa 
aiheuttaa jopa toimitilojen tarpeen 
vähenemistä. Sijoittuminen hyvien 
liikenneyhteyksien varrelle on tulevai-
suudessakin yrityksille tärkeää. Kaupan 
ja palvelujen halutaan sijoittuvan 
asuinalueiden lomaan tai työpaikkojen 
lähelle. Yritykset näkevät tulevaisuuden 
visiona erityisesti alueiden ja tilojen 
monimuotoisuuden: uudet innovatiivi-
set ja yhteisöllisemmät käyttömuodot, 
joita toteutetaan moninaisten toimi-
joiden uudenlaisilla yhteenliittymillä. 
Kehityksen mahdollistajana nähdään 
erityisesti teknologian kehitys ja digita-
lisoituminen. Näistä esimerkkeinä on 
tunnistettu uudet liikkumisen muodot 
ja verkkokaupan kehitys.

DIGITALISAATION LOIKKA  
KAUPUNKIMALLINNUS YLEISTYY 

Digitalisaatiosta on tulossa yhä keskei-
sempi tekijä kaupunkisuunnittelussa. 
Verkostona toimimisen tavat moni-
puolistuvat ja mahdollistuvat uudella 
tavalla. CaaS – City as a service 
-konseptin myötä palvelut kehittyvät 
entistä voimakkaammin digitaalisiksi. 
Suunnitteluprosessit digitalisoituvat, 
suunnittelua tukevat ohjelmistot ja 
menetelmät sekä tietopankit monipuo-

TULEVAISUUDEN KAUPUNKI
Tulevaisuuskuvia kaupungista – kuntalaisten näkemyksiä
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listuvat, pilvilaskenta lisääntyy ja vies-
tintä uudistuu ja tehostuu kanavien ja 
keinojen digitalisoitumisen myötä. 

Visuaalisia digitaalisia työkaluja 
toivotaankin lisää maankäytön suun-
nitteluratkaisujen ja rakentamis-
hankkeiden havainnollistamiseen ja 
osallistamiseen. 

Tietomallien jatkuvaa kehittämistä 
ja hyödyntämistä painotetaan suun-
nittelun eri vaiheissa. Mallintamisen 
avulla espoolaiselle avautuu mahdolli-
suus tarkastella kaavoitussuunnitelmien 
vaihtoehtoja virtuaalisesti ja kolmiulot-
teisena. Kaupunkimallit siirtyvät selain-
käyttöisiksi, mikä lisää niiden saavutet-
tavuutta ja toimimista alustana erilaisille 
uusille palveluille.

Kaupunkimallien käyttö ja auto-
maattinen tiedonkeruu lisääntyy, 
ja niitä hyödynnetään suunnitte-
lussa. Lähivuosina käyttöön otet-
tava kansallinen maastotietokanta 
tulee sisältämään mm. rakennukset 
3D-muodossa.

Kaupunkisuunnittelukeskus osal-
listuu kaupunkimallin kehitystyö-
hön, erilaisiin kaupunkimallinnuspro-
jekteihin ja valtakunnallisiin Kuntaliiton 
ja Building Smartin kehityshankkeisiin 
sekä kiinteistö- ja rakennusalan KIRA-
digi -ohjelmaan, joiden tavoitteena 
on tiedon avaamisen lisäksi käynnis-
tää joukko kokeiluhankkeita, joiden 
avulla luodaan uusia innovaatioita ja 
liiketoimintaa.  

Kaupunkimallinnus ja sen erilaiset 
esittämismuodot, kuten Cityscope tuke-
vat tiedon yhteensovittamista ja 
esittämistä siten, että syntyy moni-
puolinen tilannekuva ja kattava arvio 
suunnittelun vaikutuksista.  

ENERGIA-ALA MONIPUOLISTUU  
LÄMPÖENERGIAHUOLLON HAJAUTETTU 
MALLI JA KIERTOTALOUS 

Espoon lämpöenergiahuolto on vuosi-
kymmenten ajan perustunut valta-
osin keskitettyyn kaukolämpöön. 
Kaukolämpöverkon ulkopuolella tavalli-
simmat päälämmitysmuodot ovat olleet 

öljy, sähkö ja puu. Pientalovaltaisen 
uudisrakentamisen loittoneminen 
etäämmälle nykyisestä kaukolämpöver-
kosta, etenkin Espoon pohjois- ja keski-
osissa, on johtanut tilanteeseen, jossa 
kaukolämpötarjontaa tälle rakennus-
kannalle ei ole näköpiirissä. Ratkaisuksi 
nousee lämmityksen hybridimalli, 
jossa keskitetty ja hajautettu energia-
huolto toimivat rinnakkain markkina-
ehtoisesti. Mallissa tiiviisti rakennetut 
alueet, kuten kerrostaloalueet, olisivat 
keskitetyn kaukolämmön tai alueläm-
mön piirissä ja väljemmin rakennetut 
alueet hajautetun lämpöenergiahuollon 
piirissä.  

Lämpöenergiahuolto väljem-
mille alueille on toteutettavissa alueläm-
pöön tai hajautettuun rakennuskoh-
taiseen energiantuotantoon perustuen. 
Hajautettu energiantuotanto perustuu 
uusitutuviin energialähteisiin, jotka 
parhaimmillaan ovat ekologisia, ilmai-
sia ja runsaita. Päälämmitysmuoto 
hajautetussa mallissa on maalämpö, 
jota on käytännöllisesti katsoen koko 
Espoossa hyvin saatavilla. Tätä tukevat 
energiamuodot ovat aurinko-, bio- tai 
vesivoimaa. 

Uusiutuvia energialähteitä 
hyödyntävän hajautetun energi-
antuotannon suosio on kasvanut 
ripeästi maailmanlaajuisesti, joten 
uusien teknologioiden kehityksen 
seuranta on kaavoitusohjelmakaudella 
tarpeellista. Nämä nopeasti kehitty-
vät teknologiat voivat merkittävästi 
muuttaa energiahuoltovalintoja ekolo-
gisuuden, energiatehokkuuden, käyt-
täjäystävällisyyden ja edullisuuden 
vuoksi.  Geotermiset syväreiät, polt-
tokennot, uudet liiketoimintamal-
lit kuten ”EaaS – energia palveluna” 
ja voimakkaasti edistyvä digitalisaa-
tio tuovat mukanaan merkittävän 
muutosvoimapotentiaalin. 

ENERGISIÄ KOTEJA

Maalämpöä hyödyntävät pientalovaltai-
set alueet voisivat muodostua nettoener-
giaomavaraisiksi.  

KAUPUNKISUUNNITTELU 
DIGITALISOITUU CITY AS AS 
SERVICE -KONSEPTIN MYÖTÄ. 
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soilla. Tiivis ja energiatoiminnoiltaan 
sekoittunut kaupunkirakenne mahdol-
listaa energian siirtämisen tehokkaasti 
eri toimijoiden välillä.  

Asemakaavan vaikutus kohdistuu 
kortteli- ja rakennustason ratkaisuihin. 
Asemakaava on tärkeä väline etenkin 
rakentamisen laadun takaamisessa. 
Lisäksi asemakaavalla vaikutetaan ekote-
hokkaisiin liikkumisratkaisuihin esimer-
kiksi kevyen liikenteen reittien 
kautta. Lisäksi voidaan antaa energiarat-
kaisuihin liittyviä ohjeita, suosituksia ja 
määräyksiä.

ENERGIAÄLYKÄS KAUPUNKI  
– VÄHÄPÄÄSTÖISEN  
ELÄMÄNTAVAN TUKEMINEN 

Kaukolämmön älykäs käyttö ja 
energiatehokkuuden kasvattami-
nen ovat nopeasti vaikuttavia keinoja 
lämpöenergiahuollon kehittämi-
sessä. Energiansäätelyn kysyntäjoustoa 
edistävät ratkaisut ja tilannetieto raken-
nusten taloteknisistä olosuhdetekijöistä 
tulevat uudistamaan käytäntöjä. Tämän 
ohella edistetään CO2-neutraalien 

lämmöntuotantoratkaisujen kehittä-
mistä ja käyttöönottoa. Rakentamisen 
normit tiukentuvat seuraavalla nelivuo-
tisjaksolla  EU-direktiivimääräyksen 
mukaan lähes nollaenergiarakentamisen 
tasolle. Sen piiriin kuuluvat vuoden 
2019 alusta kaikki uudet rakennukset, 
jotka ovat viranomaisten käytössä tai 
omistuksessa, ja vuoden 2021 alusta 
kaikki uudet rakennukset.  

Lähes nollaenergiarakentaminen 
sisältää ajatuksen, että osa käytettävästä 
energiasta tulee uusiutuvista energi-
anlähteistä ja mielellään läheltä käyt-
tökohdetta. Kyse voi olla esimerkiksi 
palvelinkeskusten hukkalämmön käyt-
töönotosta, geolämmöstä, aurinko- tai 
maalämmöstä tai erilaisten varaajien 
ja akkujen paikallisista verkkoratkai-
suista. Lähes nollaenergiarakentaminen 
vähentää rakennusten neliömetrikoh-
taista vuotuista energiankulutusta ja 
siten myös ilmaston CO2 -kuormitusta. 
Lisäksi joukkoliikenteen ja pyöräi-
lyn kulkutapaosuuksia kasvattamalla 
saadaan pikaisia vaikutuksia.  

Pitemmällä aikavälillä vaikutta-
via keinoja, joihin nelivuotiskauden 

Alueellisten energiavirtojen osaava 
suunnittelu kiertotalouden periaattein 
on avainasia energiatehokkuuden paran-
tamiselle. Hajautettu energiantuotanto 
synnyttää arvoketjun, jossa on useita 
toimijoita ja teknologioita monopoli-
toimijan sijasta. Syntyy kilpailua, mikä 
näkyy loppukäyttäjälle monipuoli-
sempana palvelutarjontana esimerkiksi 
”energia palveluna” -toimintamallin 
kautta ja edullisempina hintoina.

Yleiskaavatyössä hiilineutraaliutta 
tukevien ja taloudellisesti kannatta-
vien energiaratkaisujen arviointi on 
jatkuvaa toimintaa, joka tulee tarken-
tumaan yksityiskohtaisemmassa kaavoi-
tuksessa. Energiaratkaisuvaihtoehtojen 
työstämisessä ja jalkauttamisessa on 
hyödyllistä tehdä yhteistyötä myös alan 
kaupallisten toimijoiden ja asukkaiden 
kanssa. 

On arvioitu, että noin puolet ener-
giankulutuksesta rakentamisessa, 
rakennusten käytössä ja liikenteessä on 
sellaista, johon voidaan vaikuttaa yhdys-
kuntasuunnittelulla. Energiahuollon 
kysymyksiä tulee johdonmukai-
sesti tarkastella kaikilla suunnitteluta-

toimenpiteet luovat valmiuksia, ovat 
biopolttoaineiden (hake, pelletit, bioöljy) 
käytön lisääminen kaukolämmön ja 
sähkön yhteistuotannossa (CHP) sekä 
uusiutuvien energianlähteiden aktiivinen 
käyttöönotto.  

Energiasuunnittelu on tehokas 
keino hiilineutraalisuuteen pyrittäessä. 
Kaavoitusohjelmakaudella tehdään yleis- 
ja asemakaavatasoisia energiaselvityksiä ja 
hyödynnetään energiasuunnittelun asian-
tuntemusta ilmastotavoitteiden täyttämi-
seksi. Maankäytön suunnittelulla tuetaan 
vähäpäästöistä elämäntapaa. Kaavoituksen 
kannalta kaupungin keskeinen rooli pääs-
tövähennystyössä on sopivien uusiutuvan 
energian tuotantoon sopivien tonttien ja 
tilojen osoittaminen.  

Espoon asukasta kohden lasketut kasvi-
huonekaasupäästöt ovat pienentyneet 
selvästi muutaman viime vuoden aikana. 
Tämä on johtunut suurimmaksi osaksi 
kaukolämmön ja sähkönkulutuksen 
päästöjen vähenemisestä. Merkittävin 
mahdollisuus päästöjen vähentämiseen 
lähitulevaisuudessa on kaukolämmön 
tuotannossa; muita tärkeitä kohteita ovat 
liikenne ja sähkönkulutus.  

 
KOHTI HIILINEUTRAALISUUTTA  
– ESPOON ILMASTO-OHJELMA 

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 
Espoon ilmasto-ohjelman elokuussa 
2016. Ilmasto-ohjelman toimenpiteillä 
edistetään uusia teknologioita, kannus-
tetaan kaupunkilaisia ilmastoviisaisiin 
tekoihin, vähennetään kaupungin omia 
ilmastopäästöjä ja vahvistetaan elinvoi-
maisuutta. Espoon tavoitteena on olla 
pysyvästi Euroopan kestävin kaupunki. 
Espoo tavoittelee hiilineutraaliutta 
vuoteen 2030 mennessä. 

Kaavoitusohjelmakaudella keskitytään 
nopeasti vaikuttavien keinojen käyttöön-
ottoon hiilineutraalisuuden edistämisessä. 
Samalla tunnistetaan ja tuetaan keinoja, 
joiden vaikutus tavoitteen saavuttamisessa 
on voimakas, vaikka ne tuottaisivatkin 
suurimman hyödyn vasta pitemmän ajan 
kuluessa. 

 

KOLMI- VAI NELIULOTTEINEN 
KAUPUNKI? DIGTAALISET 
KAUPUNKIMALLIT 
KAUPUNKISUUNNITTELUN 
TYÖKALUPAKISSA.

ESPOO-TARINA: 
TAVOITTEENAMME ON OLLA 

HIILINEUTRAALI VUOTEEN 
2030 MENNESSÄ.
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