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1.  JOHDANTO

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan visiotyötä 
varten laadittiin karttapohjainen kysely keväällä 2015. 
Kyselyllä kerättiin asukkaiden näkökulmia omasta alu-
eestaan ja tarjottiin mahdollisuus kertoa tarinoita alu-
eelta. Kysely oli avoinna kolme viikkoa 1.—22.4.2015.

Kyselyllä pyrittiin saamaan asukkailta tietoa siitä, mi-
ten asukkaat kokevat oman lähiympäristönsä ja miten 
he toivovat sen kehittyvän tulevaisuudessa. Asukkai-
den toivottiin kirjoittavan omia ajatuksiaan Espoon 
pohjois- ja keskiosien eri alueista sekä kertovan hiljais-
ta historiatietoa paikoista. Asukaskyselyn kysymykset 
on kerätty raportin liitteeseen 1.

Kysely oli kaikille avoin ja se oli näkyvästi esillä Es-
poon kaupungin yleiskaavasivustolla (www.espoo.fi /
yleiskaava) sekä lisäksi Espoon kaupungin ja Espoon 
keskuksen Facebook-sivuilla. Lisäksi kyselyn linkki lä-
hetettiin sähköpostilla muun muassa kaikille Espoon 
pohjois- ja keskiosien asukastilaisuudessa (syksyllä 
2014) sähköpostiosoitteensa antaneille sekä alueen 
asukasyhdistyksille ja aktiivisille asukkaille. Aikaa kyse-
lyyn vastaamiseen kului noin 10 minuuttia.

Saatua materiaalia on hyödynnetty Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavan visiotyössä, minkä lisäksi sitä 
voidaan hyödyntää koko kaavaprosessin ajan. Materi-
aalia saatiin paljon ja niitä on analysoitu eri teemois-
ta. Tähän raporttiin on kerätty muutamia esimerkkejä 
saaduista vastauksista sekä esitetty alueellisia ja tee-
mallisia tarkasteluja.

Kysely on herättänyt kiinnostusta myös vastausajan 
jälkeen. Tässä raportissa on käsitelty vastausaikana 
(1.—22.4.2015) tulleet vastaukset.  Huomioimme myös 
kaikki vastausajan ulkopuolella tulleet vastaukset ja 
hyödynnämme niitä jatkosuunnittelussa.
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2.  VASTAAJAT

Kyselyyn vastasi 194 henkilöä. Vastaajista 63 % oli 
naisia ja 37 % miehiä. Aktiivisimmin vastasivat 25—64 
-vuotiaat.

Osoitteen antoi yli 80 % vastaajista ja näistä suurin 
osa asui vision alueella tai sen läheisyydessä.

Eniten merkintöjä saatiin Kalajärven, Espoon keskuk-
sen ja Karhusuon ympäristöihin. Vastaajien antamien 
osoitetietojen perusteella vastaajista suurin osa asui 
näillä alueilla.
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3.  VASTAUKSET KARTALLE

Kysely tuotti laajan aineiston Espoon pohjois- ja kes-
kiosien yleiskaavan vision alueelta. Kyselyn vastaajat 
merkitsivät kartalle 746 pistettä ja 121 aluetta. Kartta-
kohteista yli 60 %:iin oli liitetty tarina. Tarinoiden pi-
tuudet vaihtelivat yhdestä sanasta lähes 150 sanaan. 

Eniten kartalle merkittiin tärkeitä sekä viihtyisiä paik-
koja ja näistä saatiin myös eniten tarinoita. Tärkeiden 
ja viihtyisien paikkojen karttamerkinnöistä yli 80 %:iin 
oli lisätty tarina. 

Eniten pistemerkintöjä tuli Karhusuon ja Kalajärven 
alueille ja näiltä alueilta oli myös paljon vastaajia. Mo-
lemmat alueet keräsivät yli 50 karttamerkintää. Näi-
den lisäksi Lommilan ja Espoon keskuksen ympäristöt 
keräsivät paljon merkintöjä.  
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4.  TÄRKEÄT PAIKAT

Asukkaat olivat merkinneet tärkeitä paikkoja laajasti 
koko vision alueelle. Muutama kohde nousi esille mo-
nesta eri näkökulmasta. Tällaisia olivat Espoon tuo-
miokirkon ympäristö, Bembölen kahvitupa ja Oittaan 
ulkoilualue. Nämä paikat koettiin kohtaamispaikkana, 
viihtyisänä paikkana, tärkeänä paikkana ja maamerk-
kinä.

4.1. KOHTAAMISPAIKKA

Kohtaamispaikkoja oli merkitty kartalle 124 kappaletta. Merkinnöistä 72 %:iin oli liitetty tarina. Kohtaamispaikkoja 
merkittiin eniten Karhusuon alueelle, Espoon keskuksen ympäristöön sekä Kalajärven paikalliskeskuksen lähi-
ympäristöön. Kohtaamispaikoiksi koettiin muun muassa leikkipuistot, bussipysäkit, juna-asemat sekä urheiluun 
ja ulkoiluun liittyvät rakennukset ja paikat. Tarinoissa mainittiin paljon ulkoiluun ja vapaa-aikaan liittyviä asioita. 
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4.2. VIIHTYISÄT PAIKAT

Viihtyisiä paikkoja merkittiin kartalle 192 kappaletta. Viihtyisiä paikkoja oli merkitty eniten kaikista kysytyistä teemoista ja niihin oli 
myös kirjoitettu eniten tarinoita. Tarina oli kirjoitettu yli 80 %:iin merkinnöistä. Asukkaat merkitsivät viihtyisiä paikkoja tasaisesti koko 
visioalueelle. Erityisesti virkistykseen ja ulkoiluun suunnatut alueet koettiin viihtyisiksi. Monissa vastauksissa mainittiin lasten kanssa 
ulkoilu ja virkistäytyminen. 
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4.3. TÄRKEÄT PAIKAT

Tärkeitä paikkoja merkittiin kartalle 172 kappaletta ja niissä 86 %:ssa oli mukana tarina. Tärkeät paikat jakautuivat tasaisesti 
koko vision alueelle. Vastaajat kokivat hyvin monenlaiset paikat tärkeiksi, kuten koulut, kaupat, koti, liikenneyhteydet, ratsas-
tusreitit sekä erilaiset luontokohteet.    



PAIKAN HENKI JA TARINAT —asukaskysely 2015 (Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava)

9

4.4. MAAMERKIT

Asukkaat merkitsivät kartalle 69 maamerkkiä ja näistä 71 %:iin oli kirjoitettu tarina. Maamerkeiksi oli tunnistettu paljon 
luonto- ja kulttuuriympäristökohteita sekä yksittäisiä rakennuksia ja rakennelmia.     
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4.5. HILJAISET PAIKAT JA ALUEET

Hiljaisia paikkoja merkittiin kartalle 40 ja näistä 50 
%:iin oli kirjoitettu tarina. Hiljaisia alueita oli piirret-
ty 24 kappaletta ja näistä kaikkiin oli liitetty mukaan 
tarina. Hiljaisiksi paikoiksi koettiin erityisesti metsät, 
vesistöjen ympäristöt sekä puistoalueet. Monessa vas-
tauksessa tuotiin esille alueen virkistysarvot ja luon-
nonläheisyys.

”Meidän kotimme on hiljainen paikka rauhallisel-
la näkymällä pellolle ja Ringside golf -kentälle. On 
vaikea kuvitella olevansa niin lähellä Kehä 3, paitsi jos 
alkaa tarkkaan kuunnella. Lentokoneiden äänet eivät 
yleensä kanna talomme kohdalle, vaikka reitit kulkevat 
ylitse, koneet ovat jo korkealla taivaalla.” 

Millaisena näet alueen 2050?

”Luonnon toivon säilyvän, se on syy miksi täällä 
asumme. Kehä III hieman häiritsee ja pitäisi saada 
hiljaisemmaksi Pihlajarinteen kohdalla. Meluaitaa voisi 
jatkaa Järvenperän liittymään saakka, uusi meluaita 
auttaa jo paljon.”
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4.6. SÄILYTETTÄVÄT PAIKAT JA ALUEET

Kartalle merkittiin 70 säilytettävää paikkaa, joista 50 
%:iin oli kirjoitettu tarina. Vastaajat olivat kirjoittaneet 
hienoja tarinoita ja perusteluita, miksi haluavat tietty-
jen alueiden säilyvän. Monissa tarinoissa esille nousi-
vat järvien ja metsien tärkeys.

Säilytettäviä alueita oli merkitty kartalle 60 kappalet-
ta ja niissä noin 50 %:iin alueeseen oli lisätty tarina. 
Säilytettävien alueiden merkinnät käsittivät yli 80 % 
koko vision alueesta. Visioalueen ulkopuolisia merkin-
töjä tuli paljon Keskuspuiston alueelle, jonka moni toi-
voi säilyvän myös tulevaisuudessa. 

Millaisena näet alueen 2050?

”Toivon että Karhusuon alue säilyy luonnonläheisenä 
ja viihtyisänä asuinympäristönä myös tulevaisuudes-
sa. Kiitos kun kysytte asukkaidenkin mielipiteitä :)”

”Toivon luonnon säilyvän samanlaisena kuin nyt. En 
tahdo, enkä toivo yhtään enempää palveluja tai raken-
tamista alueelle.”

”Yhteydet ja palvelut parantuneet. Asukasmäärä 
lisääntynyt. Keskuspuiston luonnonrauha säilynyt.”

”Keskuspuiston säilyttävä sellaisenaan, luontona.”
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4.7. UUDET PALVELUT

Uusia palveluja merkittiin kartalle 95 kappaletta, jois-
ta 58 oli pistemerkintää ja 37 aluetta. Pistevastauksiin 
ei ollut mahdollista lisätä mukaan tarinaa, mutta lähes 
kaikkiin aluemerkintöihin oli kirjoitettu tarina. Yksit-
täisiä palvelumerkintöjä tuli eniten Kalajärven keskus-
taan (22 kappaletta). Lommilan ja Karhusuon alueelle 
tuli myös paljon merkintöjä. 

Eniten vastaajat toivoivat parannuksia julkisiin pal-
veluihin, sillä päiväkoti, koulu, kirjasto ja leikkipuisto 
nousivat vastauksissa esille. Lisäksi moni toivoi ruoka-
kauppaa (päivittäistavarakauppa, lähikauppa, isompi 
Prisma ja Citymarket) paremmin saavutettavaksi. 

Joukkoliikenne mainittiin monessa vastauksessa ja sii-
hen toivottiin parannusta. 

”Lommilan kolmio ei sovellu muuhun kuin palveluille. 
Palvelee myös Lohjalta päin tulijoita. Jos mahdollista 
niin tehdään keskuksista enemmän Tallinnan Rotter-
mannikeskuksen tapainen kylämiljöö.”

Millaisena näet alueen 2050?

”Pohjois-Espoon metroasema. Tiivistä pientaloraken-
tamista ja palveluita. Kaupunkimaisempi ympäristö. 
Ravintoloita, muitakin kuin pizzaa ja kebabia. LIsää 
työpaikkoja, businesspark tai campus. Suora rai-
deyhteys lentokentälle. Max 40 minuutissa Helsingin 
keskustaan ovelta ovelle. Silta pitkäjärven yli.”
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5. MILLAINEN ALUE ON VUONNA 2050

Asukkaita pyydettiin kertomaan, millaisena alue näh-
dään vuonna 2050, mikä tai mitkä asiat ovat muuttu-
neet ja minkä paikkojen toivoisi säilyvän samanlaisina 
kuin nyt. Vastaajista 60 vastasi tähän kysymykseen. 
Vastauksien pituus vaihteli yhdestä sanasta 300 sa-
naan. Kaikki vastaajat eivät olleet maininneet liittyikö 
vastaus johonkin tiettyyn paikkaan vai koko visioalu-
eeseen. 

Asutuksen toivottiin lisääntyvän jo rakennetuilla alueil-
la sekä radan läheisyydessä. Luonnonläheinen pienta-
loasuminen mainittiin monessa vastauksissa. Toisaalta 
vastauksista tuli esille huoli, että alueita pilataan liial-
la lisärakentamisella. Asutuksen lisäämisen toivottiin 
parantavan joukkoliikennettä ja tuovan alueille lisää 
palveluita. Arkipäivän palveluiden toivottiin löytyvän 
läheltä. Koulut, päiväkodit ja ruokakauppa olivat mo-
nen toiveena.  

Useissa vastauksissa toivottiin luonnon, metsän ja jär-
vialueiden säilyvän samanlaisina kuin nyt. Virkistäy-
tyminen luonnossa koettiin erittäin tärkeänä ja vasta-
uksissa tuotiin esille, että alueella asuu luonnosta ja 
ulkoilusta nauttivia ihmisiä. Metsien ja järvien toivottiin 
useassa vastauksessa säilyvän alkuperäisen kaltaisina. 

”Tällä alueella on runsaasti tilaa lisärakentamiselle, 
mutta vihreät alueet tulee säilyttää asutuksen keskel-
lä, niin että lapsilla on jatkossakin mahdollisuus pääs-
tä lähes suoraan kotioveltaan metsään leikkimään.”

”Tämä alue espoosta on ehdottomasti säilytettävä 
maa ja metsätalousalueena ja mahdollisimman luon-
nollisena sekä sen ulkoilumahdollisuudet on pidettävä 
alkuperäisen kaltaisena.”

”Ehdottomasti aluee tulisi muuttaa pientaloalueeksi 
jotta asukkaat pääsisivät nauttimaan luonnoläheises-
tä asumisesta aivan kivenheiton päässä keskeisistä 
palveluista mm Espoon keskustassa.”

”Viihtyisänä asuinalueena johon on raideyhteys. 
Alueella on sekä omakotitaloja että rivitaloja. Alueen 
identiteetti säilyy kuitenkin ja luonto on tärkeä osa 
uutta asuinaluetta! Alue on hyvin saavutettavissa 
julkisella liikenteellä ja alueella on peruspalvelut. ”

”Espoon keskusta tulisi kehittää moderniksi, kauniiksi 
asuinalueeksi jottei alue slummiudu. Pohjois-ja keski-
Espooseen on hyvä rakentaa virkistysalueita ja puisto-
ja sekä tiivistää asumista radan ja pääteiden varrella. 
Muuten asumista tulisi tiivistää enemmän lähempänä 
Helsinkiä, Espoota on turha laajentaa enää kovin kau-
as sillä kulkuyhteydet ja matka-ajat Helsinkiin alkavat 
olla Kehä 3 ulkopuolelta melko pitkiä ja rakentamaton-
ta tilaa on lähempänäkin runsaasti!” 

Toivon, että Juvankartanontien ja Koskelontien ym-
päristöä kehitetään ja ne alueet, jotka sopivat asuin-
pientalojen rakentamiseen, tullaan käyttämään siihen 
tarkoitukseen. Pohjois-Espoossa olisi kuitenkin hyvä 
säilyttää tietty kylämäisyys, sillä muuten siitä tulee 
pelkästään yksi surkea lähiö lisää, huonojen yhteyksi-
en varrella. Pientaloja voivat olla minusta myös noin 
3-kerroksiset kerrostalot, mutta jos niitä on liikaa, an-
tavat gheton vaikutelman ja sitten kyllä eivät muuten 
pohjois-espoosta pitävät ihmiset halua asua seudulla 
enää…”  
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6.  TEEMALLISIA TARKASTELUITA

6.1. LIIKENNE

Kyselyssä annettiin paljon vastauksia liikenneteemaan. 
Bussipysäkit, juna-asemat sekä liikenteen solmukohdat 
koettiin tärkeinä paikkoina, kohtaamispaikkoina sekä 
maamerkkeinä. Lisäksi vastauksista käy ilmi, että lii-
kenne koetaan palveluna, johon useissa vastauksissa 
toivottiin parannusta. Vastaajat toivoivat erityisesti hy-
viä julkisen liikenteen yhteyksiä. Vastauksissa toivottiin 
muun muassa uusia nopeampia yhteyksiä, uusia pysäk-
kejä, katujen parantamisia, lisää liityntäpysäköintimah-
dollisuuksia sekä meluntorjunnan huomioimista.     

Millaisena näet alueen 2050?

”Julkinen liikenne on edennyt suurin harppauksin ja 
hyödyntää moderneja metodeja, jotka vastaavat pal-
jon nykyistä tarkemmin asukkaiden yksilöllisiä liikku-
mis- ja asiointitarpeita.” 

”Lisää liityntäpysäköintiä asemille. Pois ratikkahaihat-
telut.”

”Uskon että pientaloalueita voi myös integroida kau-
punkiasumiseen ja julkisen liikenteen käyttöön tulevai-
suudessa. Ehkä koko Turun moottoritie on rakennettu 
kaupunkiboulevardiksi.”

”Raideliikennettä suunniteltava kulkemaan Turun 
moottoritien suuntaisesti jotta saataisiin kumipyörä-
liikennettä vähennettyä ja samalla minimoitua siitä 
johtuvia ympäristöhaittoja.”
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6.2. KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA MAISEMA

Kyselyn vastauksissa viitattiin runsaasti alueen kulttuu-
riympäristöihin ja maisemiin sanoilla kulttuuriympäris-
tö, kulttuurihistoria, historia, miljöö, kartano, maisema 
ja näkymä. Nämä kohteet koettiin tärkeinä ja viihtyisinä 
paikkoina sekä maamerkkeinä ja kohtaamispaikkoina. 
Lisäksi ne merkittiin usein säilytettäviksi paikoiksi ja 
alueiksi.

Kulttuuriympäristö- ja maisemateemassa korostuvat 
kartano- ja tilakokonaisuudet sekä perinne-, kulttuuri- 
ja maatalousmaisemat. Historiallisten kohteiden koe-
taan tuovan oman kerroksensa ja identiteettinsä myös 
nykyiseen maisemaan. Näkymissä korostuu erityisesti 
näkymät peltoaukeille.

Millaisena näet alueen 2050?

”Valitaan ne kulttuurimaisemat, joiden ominaispiirteet 
eivät muutu, esim Espoonkartanon vaikutuspiiri. Kehi-
tetään näitä alueita vapaa-ajan ja elämysten ehdoilla.”

”alue säilyttää maalaismaisuutensa - - Pelto säilyy 
viljelyskäytössä.”
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6.3. LUONTO JA ULKOILU

Kyselyn vastauksissa korostuu luonto- ja ulkoiluteemat. 
Alueen luonto-, metsä- ja puistoalueet mainitaan use-
aan otteeseen eri vastauskategorioissa. Lukuisia erityi-
siä luontokohteita hiidenkirnuista koskiin ja lampiin on 
mainittu eri puolilta aluetta. Luonnon tarjoamat puit-
teet koetaan myös viihtyisinä ja tärkeinä ulkoilu-, ret-
keily-, lenkkeily- ja kävelyalueina. Alueen metsät tarjo-
avat myös luonnonantimia, sillä useassa vastauksessa 
mainitaan marjastus ja sienestys.

Millaisena näet alueen 2050?

”Tämä alue espoosta on ehdottomasti säilytet-
tävä maa ja metsätalousalueena ja mahdollisim-
man luonnollisena sekä sen ulkoilumahdollisuudet 
on pidettävä alkuperäisen kaltaisena. Järvet ja 
metsät on oltava puhtaita vielä jälkikasvullekin 
jotta hekin pääsevät hyödyntämään kalastus, 
marjastus&sienestysperinteen.”

”Ihanat lampi- ja järvialueet sekä ulkoilualueet toivoi-
sin säilyvän. Myös alueen rauhallisen ja luonnonlähei-
sen tunnelman toivoisin säilyvän eli myös jatkossakin 
alueella olisi laajoja ja pienempiäkin metsäalueita 
ja luontoon olisi helppo suunnata kävelylle, retkelle 
ja lasten leikkimään. Minusta on myös ihanaa kun 
luonnon eläimiä pystyy seurailemaan ja havainnoi-
maan ihan kotiportailta eli monipuolinen eläinkannan 
säilyttäminen.”

”Virkistysalueita säilytetään, tämä on tärkeää myös 
ympäristökasvatuksen näkökulmasta.”

”Pohjois-ja keski-Espooseen on hyvä rakentaa virkis-
tysalueita ja puistoja.”
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6.4. VIRKISTÄYTYMINEN

Virkistäytyminen erilaisten virkistyspalveluiden myötä 
näkyi vahvasti kyselyn vastauksissa. Useita yksittäisiä 
harrastus- ja leikkipaikkoja merkittiin viihtyisiin ja tär-
keisiin paikkoihin sekä kohtaamispaikkoihin. Talviurhei-
lu teemoista nousi esiin erityisesti hiihtoladut ja pulkka-
mäet, mutta myös luistelu-, jääkiekko-, potkukelkkailu-, 
pilkkimis- ja laskettelupaikkoja merkittiin kartalle. 

Ratsastusteema keskittyy vastauksissa Espoonkar-
tanon alueelle, mutta mainintoja on myös Röylän ja 
Högnäsin alueella. Röylän alue on mainittu myös pyö-
räilyteemassa. Golfkentistä kartalle on merkitty kolme, 
mutta alueen kaikkien kenttien mainitaan olevan oleel-
lisia.  

Kyselyssä annettiin paljon vastauksia liittyen vesivir-
kistäytymiseen ja erityisesti alueen lukuisat uimapai-
kat ja -rannat nousivat vahvasti esiin. Nämä koettiin 
erityisesti viihtyisinä paikkoina, mutta myös tärkeinä, 
säilytettävinä, hiljaisina ja kohtaamispaikkoina. Alueen 
järvet koettiin myös yksittäisissä vastauksissa veneilyn 
ja kalastuksen kannalta tärkeiksi.
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Millaisena näet alueen 2050?

”Alue on tärkeä virkistysalue espoolaisille.”

”Pohjois-Espoo on virkeä kaupunkikeskus jossa asuu 
luonnosta ja liikunnasta nauttivia aktiivisia espoolai-
sia.”

”Esponn kartanon luoteispuolen alue säilytetään 
perinnemaisemana, johon tulee lisää talleja, koska 
ratsastusharrastus kasvaa. Tulevaisuudessa, kosketus 
luontoon ja eläimiin pitää säilyttää tällä, johon on 
helppo tulla mm. Länsiväylän kautta.” 
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7.  ALUEELLISIA TARKASTELUITA

7.1. ESPOON KESKUS JA LOMMILA

Espoon keskus koettiin vastausten pohjalta erityisesti 
kohtaamispaikkana ja tärkeänä paikkana. Junaradan 
ympäristöön ei tullut yhtään merkintää viihtyisäksi 
paikaksi eikä sitä mielletty myöskään säilytettäväksi 
paikaksi. Kohtaamispaikoiksi mainittiin muun muassa 
kauppakeskus ja kirjasto. 

Espoon tuomiokirkon ympäristö oli yksi kyselyn koh-
teista, johon sisältyy monenlaisia merkintöjä. Alue 
koetaan kohtaamispaikkana, viihtyisänä ja tärkeänä 
paikkana sekä maamerkkinä. 

Lommilan alueelle toivottiin lisää palveluja ja Ikea nou-
si esille kohtaamispaikkana.

Millaisena näet alueen 2050?

”Espoon keskus on taas vilkas ja tiheään rakennettu 
kaupunkikeskus.”

”Espoon keskusta tulisi kehittää moderniksi, kauniiksi 
asuinalueeksi jottei alue slummiudu.” 

”Lommilan kauppakeskus tarjoaa laadukkaita kaupal-
lisia palveluita sekä työpaikkoja ja näin ollen raha ei 
virtaa Vantaan tai Helsingin kauppoihin.”

”Lommilan keskus olisi täydellinen paikka ostoskes-
kukselle, missä olisi kauppojen lisäksi, elokuvateatteri, 
liikunta-, ravintola- ja muita palveluita, vaikka Espoon 
teatteri ja muuta elämää.” 
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7.2. KALAJÄRVEN YMPÄRISTÖ

Kalajärven alueen vastauksissa korostui erityisesti uu-
sien palvelujen tarve ja luonnon arvostaminen. Uudet 
palvelut haluttiin selkeästi Vihdintien varteen lähelle 
alueen nykyisiä palveluita. Uusiksi palveluiksi ehdo-
tettiin muun muassa urheilukenttää, pankkipalveluita, 
kauppoja sekä ravintolapalveluja.

Kohtaamispaikoiksi mainittiin muun muassa Ruskatalo 
ja Hiirisuon asukaspuisto. 

Millaisena näet alueen 2050?

”Toivon että Kalajärven alue kasvaa (Kalajärvi II, Ka-
lajärvi III ja Kalajärvenkalliot/ Asemakaavat) ja täten 
palvelut lisääntyvät. Täällä tarvitaan palveluja ettei 
tarvitse aina lähteä muualle niitä hakemaan huonojen 
yhteyksien päähän. Jotta saamme tänne palveluja, 
tarvitsemme asukkaita ja täällä on runsaasti tilaa 
sijoittaa uusia asuntoalueita upeisiin maisemiin. Näin 
Kalajärvi kehittyy vireäksi paikalliskeskukseksi.”

”Kalajärven kalliot pitää ehdottomasti säilyttää. Jos 
ne rakennetaan pilataan samalla Kalajärvi tonteilta 
johdettavilla vesillä (nurmikoiden lannoitus, autojen 
pesu jne.) ”

”Pohjois-Espoo on virkeä kaupunkikeskus jossa asuu 
luonnosta ja liikunnasta nauttivia aktiivisia espoolai-
sia.”
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7.3. ESPOONJOKILAAKSO

Eniten ja monipuolisimmin merkintöjä on keskittynyt 
Espoon tuomiokirkon, Träskändan kartanon sekä Bem-
bölen kahvituvan ja Glimsin alueille. Esimerkiksi Träs-
kändan kartanoalue koetaan maamerkkinä, tärkeänä, 
viihtyisänä, hiljaisena ja kohtaamispaikkana sekä säily-
tettävänä ja hiljaisena alueena. Kyseisellä alueella ko-
rostuvat sekä kulttuurihistorialliset että luontoarvot. 
Espoonjokilaakson ympäristöön kyselyssä merkityt 
kulttuurihistoriaan, maisemaan, luontoon ja virkistyk-
seen liittyvät kohteet muodostavat jatkuvan ketjun Pit-
käjärven rannoilta kohti merta.

Millaisena näet alueen 2050?

”Tuomiokirkon ympärillä iso rauhallinen virkistysalue, 
joka ulottuu espoonjoen rantoja pitkin kauas, ja yhdis-
tyy Kasavuoren lenkkipolkuun.”

”Glimså, Träskenda pitäisi säilyä.”
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7.4. BODOMINJÄRVEN JA  RÖYLÄN 

 YMPÄRISTÖ

Kyselyn vastausten perusteella Bodominjärven ja 
Röylän ympäristöä arvostetaan sen kulttuurihistoria-, 
luonto-, maisema- ja virkistysarvojen takia. Vastauk-
sissa korostuu erityisesti Röylän kulttuurihistoria ja 
maisema-arvot, Oittaan virkistysarvo, Matalajärven 
luonto- ja virkistysarvot sekä Pirttimäen ympäristön 
kulttuurihistoria-, luonto-, maisema- ja virkistysarvot. 
Alue koetaan tärkeänä virkistysalueena sekä kesällä 
että talvella. 

Millaisena näet alueen 2050?

”Toivon että Bodominjärvi olisi paremmassa kunnos-
sa. Asukkaita ei Pohjois-Espoossa ole v. 2050 enem-
pää kuin nytkään. Päättäjät ovat ymmärtäneet sen 
kultuuri- ja virkistysarvon.”

Espoon kaupunki/ yleiskaavayksikkö 2015©
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LIITE 1
PAIKAN HENKI JA TARINAT -ASUKASKYSELYN RAKENNE JA KYSYMYKSET
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