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EsipuhE

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos on valmistunut esiteltäväksi 
osallisille. Kaavakartan, kaavamerkintöjen ja -määräysten sekä selostuksen 
lisäksi valmisteluvaiheessa laaditaan erilaisia kaupunkirakenteen, ympäristön ja 
liikenteen selvityksiä. Näiden selvitysten, analyysien sekä vaikutusten arvioinnin 
on tarkoitus tukea ja havainnollistaa kaavan ratkaisua. Tieto on tarkoitettu kaikil-
le osallisille, päätöksentekijöille ja suunnittelijoille.

Tässä työssä on esitelty Espoon keskuksen kehittämismahdollisuuksia tarkis-
telemalla alueen nykytilaa, tehtyjä visioita ja selvityksiä sekä asemakaavatilan-
netta. Kehittämismahdollisuuksia on esitelty tässä työssä kokonaisuutena sekä 
suhteessa voimassa ja vireillä olevaan yleiskaavaan.

Toivon teille kiinnostavia lukuhetkiä tämän selvityksen parissa!

Essi Leino 
yleiskaavapäällikkö



Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava: 
Espoon keskuksen kehittämismahdollisuuksia
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa Espoon keskus on yksi viidestä keskukses-
ta kaava-alueella. Espoon keskus on pääosin asemakaavoitettu ja on palvelutasoltaan 
kaava-alueen suurin keskus (kaupunkikeskus). Yleiskaavan yksi lähtökohdista on ollut 
tarkistaa ja ideoida Espoon keskuksen tulevaisuuden kehittämismahdollisuuksia. Tämän 
työn lähtökohtana on ollut esittää tarkemmin Espoon keskuksen potentiaalista kehittämi-
salueita ja niiden suhdetta voimassa olevaan ja vireillä olevaan yleiskaavaan. Tarkastelu 
on rajattu tarkastelualueella (katso viereinen kartta) ja osa-alueittain (katso seuraava 
sivu). Tarkastelualueella asuu nykyisin noin 24 000 asukasta.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa varaudutaan 60 000 uuteen asukkaaseen 
vuoteen 2050 mennessä. Tästä asukasmäärästä on arvioitu sijoittuvan noin 10 000 uutta 
asukasta Espoon keskuksen alueelle. Asumisen lisäksi Espoon keskuksen alueella on 
potentiaalisia työpaikka-alueita. Huomioon on otettu myös liikenteen kehittäminen ja 
olennaisimmat viher- ja virkistysalueet.

Tämän työn tarkastelussa uusia kehittämismahdollisuuksia, kuten täydennysrakenta-
mista, on löydetty pääosin jo rakentamiseltaan toteutuneista ja toteutumattomista ase-
makaavoitetuista alueista. Lisäksi potentiaalisia alueita on löydetty rakentamattomilta ja 
asemakaavoittamattomilta alueilta. Merkittävin potentiaali kohdistuu vanhojen teollisuus- 
ja työpaikka-alueiden uudistamiseen. Lisäksi on tutkittu kerrostaloalueiden täydennystä 
sekä laajojen pysäköintialueiden käyttötarkoituksen muutosta. Pientaloalueiden uudistu-
mista on myös tutkittu eri muuttujin, jossa potentiaalinen uudistus voisi kohdistua pitkällä 
tähtäimellä asuinalueisiin, jotka ovat rakentuneet sijaintiin nähden matalalla rakentamis-
tehokkuudella vuosien 1960-1980-lukujen aikana. Merkittävimmistä liikenneyhteyksistä 
lyhyellä aikavälillä oletetaan rakentuvan kaupunkirata ja uusi Espoonväylä. Pitkälle aika-
välillä on visioitu uusia joukkoliikenneyhteysvälejä. Espoon keskusta koskevia visioita ja 
kaupunkirakennetarkasteluita sekä vireillä olevien asemakaavojen mitoitus on huomioitu 
tarkastelussa.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan vision tavoitteiden mukaan Espoon keskuk-
sen roolia vahvistetaan läntisenseudun liikenteellisenä solmuna ja palvelurakenteen 
keskuksena. Vision ydinteeman mukaan tavoitteena on nivoa Espoon keskus ja Lommila 
kaupunkirakenteelliseksi kokonaisuudeksi. Tuleva kaupunkiradan varrelle laajentuva 
virkeä kaupunkikeskus on toiminnoiltaan monipuolinen, kaupunkikuvallisesti korkeatasoi-
nen, maankäytöltään tehokas sekä vaiheittain toteuttamiskelpoinen. Kirkonkylän ympä-
ristöä vahvistetaan paikallisena identiteettitekijänä. 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luonnosvaiheen tarkasteluita ja selvityksiä 
tarkennetaan kaavan ehdotusvaiheessa. Myös tähän työhön liittyviä tarkasteluita tullaan 
myöhemmin käsittelemään tarkentavin toimenpitein.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kaava-rajaus (musta) ja 
Espoon keskuksen tarkastelualue (liila).



TARKASTELUALUEEN
OSA-ALUEET JA 
NYKYTILAN KUVAUS

Tarkastelualueella yhteensä noin 
24 000 asukasta vuonna 2017.

Nykytila: Espoon asemanseutu on vanhan 
kirkonkylän ja maisemallisesti merkittävän 
jokilaakson ympärille kehittynyt asemanseutu. 
Asemanseudun rakentaminen lähti voimakkaa-
seen kasvuun 1960-70-luvuilla, jolloin Espoon 
kaupungin hallinnolliset toiminnot sijoittuivat 
alueelle. Myöhemmin alueelle on sijoittunut 
runsaasti asumista, työpaikkoja ja palveluita. 
Espoon asemanseudulla sijaitsevat koko Van-
ha-Espoon ja Pohjois-Espoon lähimmät ja mer-
kittävimmät palvelut. Espoon keskus on vireillä 
olevan yleiskaavan ainoa kaupunkikeskus. Mer-
kittävimmät asuinalueet: Suvela (1970-luku), 
Kirkkojärvi (1980-luku), Kiltakallio (1990-luku), 
Suviniitty (2010-luku). Tarkastelun osa-alueella 
asuu nykyisin noin 7800 asukasta.

Nykytila: Mikkelä ja Muurala ovat pientalo- ja 
rivitalovaltaisia asuinalueita. Mikkelä on raken-
tunut pääosin 1980-1990-luvuilla ja täydentynyt 
2000-luvulla. Muurala on rakentunut pääosin 
2000-luvulla. Espoontien ja Kehä III:n risteyk-
sessä on myös muutamia kaupallisia palveluita 
ja pienteollisuutta. Tarkastelun osa-alueella 
asuu nykyisin noin 3100 asukasta.

Nykytila: Kaupunginkallio ja Saarniraivio ovat pientalo- ja rivitaloval-
taisia asuinalueita. Kaupunginkallio on rakentamisajankohdaltaan 
heterogeeninen, jossa rakennuskantaa on rakentunut runsaasti kai-
kilta vuosikymmeniltä paitsi 2010-luvulta. Saarniraivio on pääosion 
1990-2000-luvuilla rakentunut rivitaloalue. Asuinalueet rajoittuvat 
Espoon keskuspuistoon ja Söderskogin kulttuurimaisema-alueisiin. 
Tarkastelun osa-alueella asuu nykyisin noin 3000 asukasta.

Nykytila: Tuomarilan ja Sunan alueet ovat Tuomari-
lan asemaan kytkeytyviä pientalo- ja rivitalovaltaisia 
asuinalueita. Tuomarilan aseman tuntumassa on 
myös kerrostaloja. Suna ja Tuomarila ovat rakenta-
misajankohdaltaan heterogeenisia, joissa rakennus-
kantaa on rakentunut runsaasti kaikilta vuosikym-
meniltä paitsi 2010-luvulta. Tarkastelun osa-alueella 
asuu nykyisin noin 10 000 asukasta.

Nykytila: Lommila ja Nimismiehenpelto ovat nykyisin työpaik-
ka- ja pienteollisuusalueita kahden suuren väylän (Kehä III ja 
Turunväylä) risteyksessä. Merkittävimpiä toimijoita ovat muun 
muassa ammattikorkeakoulu Omnia sekä tilaa vievää kaupat 
Lommilassa. Osa-alue rajoittuu myös Fallåkerin asuinalueeseen 
ja Espoonjokilaaksoon. Tarkastelun osa-alueella ei ole merkittä-
viä asuinalueita.
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KESKUSTA

ESPOON ASEMA

NYKYTILA

KIRKONKYLÄ

TAPAHTUMAT, 
MONIKULTTUURI, 

YHTEISÖT

KERROSTALOJA

ESPOON KESKUSPUISTO

PIENTALOJA

KOULUJA

SÖDERSKOGPÄIVÄKOTEJA

TUOMARILAN ASEMA

KERROSTALOJA

KIRKKORAKENNUKSIA

TYÖPAIKKOJA JA 
PIENTEOLLISUUTTA 

JA ESPOONJOKILAAKSO
Kuvalähteet: Espoon kaupunki (Taina Vehviläinen, Virpi Pakkala, Heidi-Hanna Karhu, Jussi Helimäki, Jussi Tiainen, 
Tuomo Näränen, Mika Huisman + DECOPIC, Vallas Oy), Google Street View



KONSULTTITÖITÄ, VISIOITA, SELVITYKSIÄ



VIREILLÄ OLEVIA ASEMAKAAVOJA

Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 
2017 työohjeman mukaiset vireillä olevat 
asemakaavat tarkastelualueella:

6 JOKISILTA
7 KAUPUNGINKALLIONRINNE
8 HONKAPORTINRINNE
9 KILTAVELJENMÄKI
10 SÖDERSKOGINAUKEA
11 ESPOON KESKUS Ib
14 KIRSKUMÄKI (IKEA)
18 PAPPILANPELTO
19 KIRKKOJÄRVENPUISTO
20 KILTAPORTTI
21 TUOMARILA I (VPK)
24 KILTAKALLIO I (ENTRESSE)
25 LOMMILA
28 SUVELA I (SUVELAN ONNI)
29 ESPOONTORI
30 LINDHOLMINKOLMIO
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TARKASTELUALUE & VOIMASSA JA VIREILLÄ OLEVA YLEISKAAVA:

Espoon pohjoisosien yleiskaava 1996
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos

Tarkastelualue



ESPOON KESKUKSEN 
KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIA 
KOKONAISUUTENA
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan vision tavoitteena on 
vahvistaa Espoon keskuksen roolia läntisenseudun liikenteellisenä 
solmuna ja palvelurakenteen keskuksena. Tärkeimpinä on kehittää 
Espoon keskuksesta vahva asemanseutu, jota vahvistavat ympä-
röivät asuin,- työpaikka-, virkistysalueet ja yhteydet.

MERKINNÄT

Alueet, joissa sijaitsee 
täydennysrakentamispotentiaalia

Kohteet, joissa työpaikkojen 
kehittämispotentiaalia

Kehitettävä junayhteys ja asema

Tarkastelualue

Uudet ja kehitettävät joukkoliikenneyhteysvälit

Uudet ja kehitettävät katu- ja väyläyhteydet

Espoon jokilaakso

Espoon kirkonmäki (RKY)



Merkittävimmät tulevaisuuden 
kehittämiskohteet:

1. Täydennysrakentaminen: Lommilan 
(1A), Nimismiehenpellon (1B) ja 
Suvelan (1C) täydennysrakentaminen ja 
liittäminen kaupunkirakenteellisesti osaksi 
asemanseutua sekä Espoonväylän (1D) ja 
Espoontien (1F) varren ja Söderskogin (1G) 
täydennysrakentaminen

2. Työpaikka-alueiden kehittäminen: 
asemanseutu (2A), Lommila / Nimismiehenpelto 
(2B) ja Mikkelä-Muurala (2C)

3. Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen: 
Kaupunkirata ja Espoon asema (3A), 
Tuomarilan asema (3B), Länsirata (3C) sekä 
joukkoliikenneyhteydet pohjoiseen (3D) ja 
kaupunkikeskuksiin (3E,F)

4. Uudet ja kehitettävät väylät ja kadut: Uuden 
Espoonväylän rakentaminen (4A) Turunväylän 
(4B) ja Kehä III:n (4C) sekä merkittävimpien 
katujen kehittäminen sujuviksi ja pyöräilyä 
paremmin palveleviksi

5. Kulttuuriympäristöt, virkistys ja luonto: 
Espoonjokilaakson identiteetin vahvistaminen 
(5) sekä paikallisten viher- ja virkistysyhteyksien 
kehittäminen 
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KEHITTÄMISMAHDOLLI-
SUUKSIA OSA-ALUEITTAIN

Espoon asemanseudulla on lukuisa määrä 
vireillä olevia ja toteutusta odottavia asemakaa-
voja. Asemanseudun kehittämistä on tutkittu 
myös lukuisissa konsultti- ja kilpailutöissä, 
joissa on visioitu radan molemminpuolisten työ-
paikka-alueiden uudistumista tehokkaammalla 
ja sekoittuneella asumiseen ja työpaikkoihin 
painottuvalla kaupunkirakenteella. Lyhyellä 
aikavälillä rakentamispotentiaalia liittyy virasto-
keskuksen ja Jokisillan alueen uudistumiseen. 
Suvelan täydennysrakentamista on visioitu ja 
suunniteltu niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimel-
lä, jossa alueen identiteettiä ja vanhoja asuin-
kerrostaloalueita uudistetaan ja tiivistetään. 
Liikenneyhteyksiä parantavat lyhyellä aikavälillä 
junayhteyksiä parantava kaupunkirata ja pit-
källä aikavälillä visioidut uudet ja kehitettävät 
joukkoliikenneyhteydet Lommilan, Matinkylän 
ja Tapiolan suuntaan sekä Länsirata Histan 
suuntaan.

Mikkelän ja Muuralan kehittäminen perustuu 
Espoonväylän ja Espoontien varren läheisten 
alueiden tiivistämiseen ja pientaloaluiden uudis-
tamiseen. Tiivistämiseen vaikuttaa olennaisesti 
Espoonväylän luonteen kehittäminen väylä- tai 
katumaisena yhteytenä. Esimerkiksi Espoonväy-
län ja Espoontien välisen risteyksen lähiympä-
ristöä voidaan kehittää asumisen ja työpaikkojen 
suhteen. Lisäksi Mikkelän ja Muuralan pienta-
loalueita voidaan uudistaa pitkällä aikavälillä. 
Esimerkiksi 1960-80-luvuilla rakentuneita, mata-
lan tehokkuuden asuinrakennuskeskittymiä, jotka 
sijaitsevat hyviä joukkoliikenneyhteyksien päässä 
tulisi uudistaa tehokkaammalla kaupunkiraken-
teella.

Kaupunginkallion ja Saarniraivion rakentamispotentiaali perustuu Söderskogin ase-
makaavoittamattomien alueiden ja Espoonväylän varren tiivistämiseen. Vireillä olevan 
Söderskogin asemakaavan pohjoisosassa on useita rakentamattomia alueita, jotka 
voivat rakentua niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä tehokkaana asuinrakentamisalueena 
riippuen uuden Espoonväylän tuomista mahdollisuuksista. Espoonväylän varren ke-
hittämisen seurauksena myös sen lähialueita voidaan tiivistää. Olemassa olevia pien-
taloalueita voidaan myös uudistaa. Esimerkiksi 1960-80-luvuilla rakentuneita, matalan 
tehokkuuden asuinrakennuskeskittymiä, jotka sijaitsevat hyviä joukkoliikenneyhteyksien 
päässä tulisi uudistaa tehokkaammalla kaupunkirakenteella.

Sunan ja Tuomarilan rakentamispotentiaali perustuu 
Tuomarilan aseman kehittämiseen ja olemassa ole-
vien pientaloalueiden uudistamiseen pitkällä aika-
välillä. Erityisesti Sunan tiivistämisen mahdollistaa 
paremman joukkoliikenneyhteyden kehittäminen Es-
poon keskuksen ja Tapiolan välille. Alueella sijaitsee 
runsaasti esimerkiksi 1960-80-luvuilla rakentuneita, 
matalan tehokkuuden asuinrakennuskeskittymiä, 
jotka sijaitsevat lyhyen matkan päässä Tuomarilan 
asemasta.

Lommilan asemakaavoitus mahdollistaa paljon kaupallisia palveluita ja toimistotiloja, jotka voivat 
lyhyellä aikavälillä muuttaa alueen luonnetta. Lommilan lähellä sijaitsevaa Nimismiehenpellon 
teollisuusaluetta on tutkittu selvityksessä pitkällä aikavälillä asumisen ja työpaikkojen sekoittu-
neeksi alueeksi. Lisäksi Espoontien varren alueita sekä Lommilan itäisiä alueita on visioitu pitkäl-
lä aikavälillä täydennettäväksi. Toiminnoiltaan, uusilla joukkoliikenneyhteyksiltään ja tehokkuu-
deltaan Lommilaan ja Nimismiehenpeltoa on visioitu vahvemmin osaksi Espoon asemanseutua. 
Täydennysrakentamisen on tärkeä huomioida Espoonjokilaakson ja valtakunnalisten rakennettu-
jen kulttuuriympäristöjen läheisyys.
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UUDET JOUKKOLIIKENNERATKAISUT 
LIIKENNEKÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS

INHIMILLINEN MITTAKAAVA
KÄVELTÄVÄN KAUPUNGIN EDISTÄMINEN

KIRKONKYLÄN IDENTITEETIN 
KOROSTAMINEN

TEHOKKAAT JA MONIPUOLISET
PYSÄKÖINTIRATKAISUT

TYÖPAIKKOJEN, PALVELUIDEN JA 
ASUMISEN YHTEENSOVITTAMINEN 

JA MUOKATTAVUUS

MONIPUOLISESTI JA PAIKALLISESTI 
EKOSYSTEEMIPALVELUIDEN 

TARJONTAA

ESPOON KESKUSPUISTON 
SAAVUTTAMINEN JA VIRKISTYSARVO

UUDET PIENTALORATKAISUT 
ESPOON KESKUKSEN 

KAUPUNGINOSIEN UUDISTAMINEN

MONIKULTTUURIN TUKEMINEN 
UUDET KOHTAAMISPAIKAT

UUDET KERROSTALORATKAISUT 
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

BIO-, KIERTO-, JAKAMISTALOUS 
OSANA ARKEA JA KAUPUNKIKUVAA

SÖDERSKOGIN MAISEMAN 
IDENTITEETIN SÄILYTTÄMINEN

TEHOKAS JA KESKUSTAMAINEN
ESPOON ASEMANSEUTU

JOKILAAKSON SAAVUTTAMINEN 
VIRKISTYSARVO

TULEVAISUUDEN
KUVIA

Kuvalähteet: Espoon kaupunki (Heidi-Hanna Karhu, Tuomo Näränen, Vladimir Pohtokari, Jussi Helimäki, Davy Beilinson, Vallas Oy, Anttila & Rusanen arkkitehdit, LOCI Maise-
ma-arkkitehdit, Avanto Arkkitehdit, Nyman & Ristimäki Oy, ARRAK Arkkitehdit), HSL (Lauri Eriksson), Boeri Studio, Yksiö Puutarhassa: Marko Laukkarinen



KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIEN SIJOITTUMINEN 
VOIMASSA JA VIREILLÄ OLEVA YLEISKAAVA

Voimassa oleva Espoon pohjoisosien yleiskaava Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos

Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tavoitteena on laatia voimassa olevaa yleiskaavaa strategisempi, 
muuntojoustavampi sekä esitystavaltaan yleispiirteisempi kaavaratkaisu. Kaava-alueelle osoitetaan 
maankäyttöalueet strategisin kaavamerkinnöin. Yleispiirteisyys varmistaa kaavasta aikaa kestävän 
sekä osoittaa alueelle kehittämismahdollisuuksia, joita voidaan tarkemmassa suunnittelussa tarken-
taa.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan vision tavoitteiden mukaan Espoon keskuksen roolia 
vahvistetaan läntisenseudun liikenteellisenä solmuna ja palvelurakenteen keskuksena. Nykytilan-
teeseen nähden keskustan on visioitu laajentuvan. Myös keskustan ulkopuolisia alueita mahdollis-
tetaan tehokkaammalle maankäytölle. Vaikka kaavaluonnos pyrkii lisäämään runsaasti rakentami-
sen mahdollisuuksia, olennaista on myös vahvistaa Espoonjokilaaksoa, Kirkonmäkeä sekä säilyttää 
paikallisia viher- ja virkistysyhteyksiä.

MUUTOS
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