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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 3.4.-3.5.2018. 
Luonnosvaiheen jälkeen on laadittu erillisselvityksiä esimerkiksi kaupasta, 
kulttuuriympäristöistä ja täydennysrakentamisesta. Kaikkien tehtyjen selvitys-
ten, analyysien sekä vaikutusten arvioinnin tarkoitus on tukea ja havainnollis-
taa kaavan ratkaisua. Tieto on tarkoitettu kaikille osallisille, päätöksentekijöille 
ja suunnittelijoille.

Tässä raportissa on tutkittu uudis- ja täydennysrakentamisen potentiaaleja 
Espoon keskuksen alueella sekä erityyppisten osa-alueiden yhdistämistä 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Työn yhteydessä on tarkasteltu uusien joukkolii-
kenteen runkoyhteyksien linjausvaihtoehtoja sekä kaupunkirakennetta, joka 
tukisi niiden toteutumista. Työn kehyksenä on alueen liittyminen ympäröiviin 
alueisiin ja muihin keskuksiin.

Tehty visiomainen tarkastelu on luonteeltaan ideatasoinen ja siinä on tutkit-
tu Espoon keskuksen kaupunkirakenteen vahvistamista ja tiivistämistä sekä 
niiden edellyttämää toimintojen yhteensovittamista.

Toivon kiinnostavia lukuhetkiä tämän selvityksen parissa!

Essi Leino
yleiskaavapäällikkö

ISBN  978-951-857-862-1
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Espoon keskuksen täydennysrakentamisen tarkastelu on 
osa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmistelua. 
Työssä kartoitetaan alueen täydennysrakentamisen 
potentiaalia ja uusiutuvan maankäytön kytkeytymistä 
kaavailtuihin pikaraitiotieyhteyksiin.

Työ käynnistyi kesäkuussa 2018 ja valmistui maaliskuussa 2019. 
Työskentelyä on ohjannut kaupungin puolelta ohjausryhmä, 
johon kuuluivat:

Mika Heikkilä  Kaupunkisuunnittelukeskus / yleiskaava
Heidi Ahlgren  Kaupunkisuunnittelukeskus / yleiskaava
Ritva Helminen-Halkola Kaupunkisuunnittelukeskus / yleiskaava
Seija Lonka  Kaupunkisuunnittelukeskus / yleiskaava
Sanna Jaatinen  Kaupunkisuunnittelukeskus / yleiskaava
Laura Malm-Grönroos Kaupunkisuunnittelukeskus / yleiskaava
Essi Leino  Kaupunkisuunnittelukeskus / yleiskaava
Liisa Ikonen  Kaupunkisuunnittelukeskus / asemakaava
Outi Reitmaa  Kaupunkisuunnittelukeskus / asemakaava
Mikko Kivinen  Tekninen ja ympäristötoimi / Espoon keskus -projekti
Samuel Tuovinen  Kaupunkisuunnittelukeskus / liikennesuunnittelu
Aulis Palola   Kaupunkisuunnittelukeskus / liikennesuunnittelu
Ross Snell  Kaupunkisuunnittelukeskus / liikennesuunnittelu

Lisäksi asiantuntijoina suunnitelmaa ovat kommentoineet alueen 
asemakaavoittajat, arkkitehdit Antti Uusitupa ja Jenni Mikkola.

Suunnitelma on laadittu konsulttityönä.  
Työhön ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:

Staffan Lodenius  Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy
Panu Söderström  Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy
Ville Kuhmonen  Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy
Matti Keränen  WSP Finland Oy
Esa Karvonen  WSP Finland Oy
Mikko Jokinen  WSP Finland Oy
Marja Mikkola  Sitowise Oy
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SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI SUHTEESSA LÄHIYMPÄRISTÖÖN. 

ESPOON KESKUS ON YKSI ESPOON VIIDESTÄ KAUPUNKIKESKUKSESTA.

1 Johdanto

1.1 SELVITYKSEN TARKOITUS JA TYÖN RAJAUS
Espoon keskus on yksi Espoon viidestä kaupunkikeskuksesta. Suunnittelu-
alue rajautuu pohjoisessa Kehä III:een, idässä Jorviin ja Turunväylään sekä 
etelässä ja lännessä Keskuspuistoon. Alueella sijaitsee kaksi Rantaradan 
asemaa Espoo ja Tuomarila. Alue sisältää Espoon keskuksen aseman-
seudun lisäksi Lommilan, Mikkelän, Muuralan, Kaupunginkallion, Sunan ja 
Tuomarilan sekä niiden väliset alueet. Alueen pinta-ala on noin 1000 ha. 
Alueella on tällä hetkellä noin 24 000 asukasta ja noin 8 000 työpaikkaa.

Työ on osa vireillä olevan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 
valmistelua. Yleiskaavassa varaudutaan 60 000 uuteen asukkaaseen ja 
11 000 uuteen työpaikkaan vuoteen 2050 mennessä.  Työ on myös 
osa meneillään olevia laajempia koko kaupunkia koskevia keskusta- ja 
joukkoliikennekäytävätarkasteluja. Selvityksen tehtävänä on määrittää 
uudis- ja täydennysrakentamisen potentiaalin laajuutta Espoon keskuksen 
alueella sekä esittää ratkaisuja alueen erityyppisten osien yhdistämiseksi 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Työssä tutkitaan myös uusien joukkoliikenteen 
runkoyhteyksien sijaintia alueella ja luodaan maankäytön kehittämisen 
kautta edellytyksiä yhteyksien toteutumiselle.

Työssä esitetty maankäyttö havainnollistaa eri sijaintien maankäyttö-
potentiaalia ja alueiden kehitysmahdollisuuksia yleiskaavatyön pohjak-
si. Uutena maankäyttönä tarkastelun kartoilla esitetty rakentaminen 
muodostuu osin jo käynnissä olevista hankkeista, mutta suurimmalta 
osin visiomaisesta materiaalista, jota voidaan hyödyntää osa-alueiden 
tarkemmassa suunnittelussa sekä määrällisten täydennysrakentamista-
voitteiden asettamisessa. Esimerkiksi uuden rakentamisen hienovireinen 
sovittaminen kulttuuriympäristön yhteyteen tai olevaa rakennuskantaa 
korvaava uudisrakentaminen ovat lähtökohtaisesti tätä työtä yksityis-
kohtaisempaa suunnittelua ja vuorovaikutusta vaativia hankkeita, joihin 
tämän selvityksen puitteissa esitetään lähinnä ideatasoista, tarkempaa 
suunnittelua pohjustavaa materiaalia. Esitetyt suunnitelmat eivät kaikilta 
osin vastaa nähtävillä olleen yleiskaavaluonnoksen ratkaisua.

1.2 SELVITYKSEN LUONNE – MAANKÄYTÖN, LIIKKUMISEN 
JA MAKROMAISEMAN YHTEENSOVITTAMINEN
Työssä on tarkasteltu osana pohjois- ja keskiosien yleiskaavoitusta Espoon 
keskuksen aluerakennetta ja joukkoliikennejärjestelmää. Maankäyttöä 
pyritään tehostamaan ja ajantasaistamaan niin asumisen, työn kuin palve-
lujen osalta. Tavoitteena on kytkeä uudistuva kaupunkirakenne aiempaa 
tiiviimmin tehokkaan joukkoliikenteen äärelle ja muodostaa keskuksen 
ydinalueelle laadukas, jalankulkupainotteinen keskusta-alue.

Espoon keskuksen joukkoliikenteen runkona toimii rantarata, jota kehi-
tetään tiheän lähijunaliikenteen mahdollistavaksi kaupunkiradaksi. Kau-
pungin monikeskuksisesta rakenteesta johtuen kuitenkin myös tarve 
poikittaisille joukkoliikenneyhteyksille korostuu, mihin mm. Espoon rai-
deliikennevisiossa (2011) ja myöhemmässä, vuoteen 2050 tähtäävässä 
joukkoliikenteen tavoiteverkon (2018) laadinnassa on pyritty vastaamaan 
erityisesti poikittaisia pikaraitiotieyhteyksiä kehittämällä. 

Joukkoliikenteen runkoyhteyksiin tukeutuva kaupunkikehittäminen (Trans-
port Oriented Design, TOD) tarkoittaa yleensä varautumista raide-/
pikaraitiolinjastoon, ja suunnittelustrategiaan kytkeytyy tiiviisti myös 
kaupunkiympäristön laadullinen kehittäminen sekä pysäkkiympäristöjen 
ja asemanseutujen määrätietoinen täydennysrakentaminen. Maankäy-
tön tiivistämispaine ja -potentiaali kohdentuu tällöin noin 400–800 m 
etäisyydelle pysäkeiltä. Usein raideliikennepysäkin lähivaikutusalueen 
potentiaalisten käyttäjien vähimmäismääräksi on arvioitu noin 2500 
asukasta tai työpaikkaa. Määrällisten maankäytön kehitystavoitteiden 
lisäksi keskeistä on, että uudistuvasta kaupunkiympäristöstä muodostuu 
jalankulkumyönteistä ja laadukasta.

Tärkeä lähtökohta Espoon keskuksen kehittämisessä on – reunaehtona 
ja mahdollisuutena – monikerroksellisen kulttuuriympäristön ja sinivi-
herrakenteen vaaliminen ja hyödyntäminen. Alueella sijaitseva Espoon 
kirkonmäki on keskiajalle periytyvä kirkkoympäristö ja historiallinen 
pitäjänkeskus, johon kytkeytyy laajasti sekä itse rakennuskantaan että 
laajempaan kulttuurimaisemaan liittyviä arvoja. Espoonjokilaakson vil-
jelyalueeseen kytkeytyy kirkonmäen lisäksi myös suunnittelualueelle 
sijoittuva Glimsin talomuseon alue, jonka historia maatilana ulottuu 
ainakin 1500-luvulle.

Ajallisesti kerrostunut kulttuuriympäristö asettaa äärelleen sijoittuvalle  
uudisrakentamiselle erityisiä vaatimuksia. Toisaalta ympäristö tarjoaa 
myös ainutlaatuisia mahdollisuuksia niin virkistyksen, paikallisidentiteetin 
vahvistamisen ja vetovoimaisen, ympäristön mittakaavaan ja rakenta-
misen tapaan sopeutuvan asumisen kehittämiseen. Espoonjokilaakson 
ympäristöön sijoittuvat, uudisrakentamiselle soveltuvat alueet avoimien 
maisematilojen reunoilla voivatkin olla potentiaalisia paikkoja esimerkiksi 
kaupunkikylä-tyyppisille, tiiviille ja matalille puurakentamisen kortteli-
alueille, joiden materiaalimaailma ja ympäristön käsittely muodostavat 
oman harkitun kerroksensa maisematilan ja koko Espoon keskuksen 
kehityksessä.

Helsingin
keskusta
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1.3 VISIOT KAAVOITUSTYÖSSÄ
Vuonna 2050 Espoon modernin keskuksen alkuvaiheista on kulunut jo 
yli 80 vuotta, historiallisen kirkonkylän synnystä monin verroin enemmän. 
Espoon keskus on rakennettu rohkean kaupunkirakenteellisen vision 
pohjalta. Vision mittavan aika-tila-ulottuvuuden takia toteutus on edennyt 
omaa logiikkaansa noudattaen, mutta osa vision keskeisistä ajatuksista 
on kulkenut mukana meidän päiviimme saakka.

Seudullisessa rakenteessa keskushierarkioineen ja logistiikkavyöhykkei-
neen visioinnin kohteena ovat vielä raskaammat, pysyvämmät ja laaja-
kantoisemmat yhdyskuntarakentamisen elementit ja ilmiöt, mutta juuri 
sen takia visioilla on tärkeä tehtävä. Laajat infrastruktuurin investoinnit 
edellyttävät syvää ja leveää valmistelutyötä – ja toisaalta visiot auttavat 
tunnistamaan merkittävien investointien avaamat mahdollisuudet lähiym-
päristötasolla ja lähiajassa. On siis tärkeää, että ’täydennysrakentamisen 
tarkastelu’ sisältää myös visionäärisen ulottuvuuden.

Espoon keskuksen ja sen lähialueiden täydennysrakentamisen ja muun 
kehittämisen pohjaksi on viime vuosikymmeninä laadittu useita visionää-
risiä kehittämistutkielmia ja järjestetty arkkitehtuurikilpailuja. Osa visioista 
on viety toteutukseen, osa on ollut luonteeltaan keskustelunavauksia, 
mutta suuri osa edustaa referenssikohteineen ja taustoituksineen arvo-
kasta idea-aineistoa, joka on hyödynnettävissä mm. nyt ajankohtaisessa 
työssä eri mittakaavoissa: alue–kortteli–rakennus.

1.4 MAANKÄYTÖN POTENTIAALIEN TUNNISTAMINEN
Aluepotentiaalit kasvavat sijainnista: sijainnista läntisen pääkaupunki-
seudun aluerakenteessa, sijainnista tulevaisuuden raideverkostossa, 
sijainnista Espoon hallintohierarkiassa. Täydennysrakentamismahdolli-
suuksien tunnistaminen sekä määrällinen ja toteutettavuuden arviointi 
on työn keskiössä. Paikkasidonnaiset potentiaalit ovat erityisen tärkeät 
joukkoliikenteen runkoyhteyksien tarkastelun ja palveluverkon kannalta, 
mutta ne luovat myös kehykset alueidentiteetin ja paikallisen täyden-
nysrakentamisen toteutustavan suunnittelulle.

Logistisen potentiaalin alueellinen jakautuminen on koko liikennejär-
jestelmän suunnittelun perusta. Tehtävänä on määrittää uudis- ja täy-
dennysrakentamisen potentiaalit sekä yhdistää erityyppiset osa-alueet 
toimivaksi kokonaisuudeksi: 

”Espoon keskuksen vetovoimaa ja elinvoimaisuutta vahvistetaan osana 
Espoon kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytävää. Edistetään lähialueiden 
kytkeytymistä kaupunkirataan erityisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkolii-
kenteen keinoin. Alueen roolia vahvistetaan läntisen seudun (Espoo, 
Kirkkonummi, Vihti) liikenteellisenä solmuna ja palvelurakenteen keskuk-
sena. Aluetta kehitetään kaupunkimaisena, monipuolisten palvelujen ja 
kohtaamispaikkojen keskuksena. Keskustan läheisyydessä mahdollistetaan 
kaupunkimaisen pientaloasumisen täydentyminen.” (kh 2015)

Kaupungin muihin alakeskuksiin verrattuna Espoon keskuksen hyödyntä-
mätön vetovoimapotentiaali on huomattava. Nykytilassaan suunnittelu-
alueen tietyillä osilla on selvää imagovajetta, jota on mahdollista parantaa 
esimerkiksi kaupunkiympäristön kehittämisen, täydennysrakentamisen 
kuin liikenneyhteyksien  parantamisenkin kautta.

Raideliikenne on osoittautunut, niin Suomessa kuin muuallakin, vetovoi-
maisemmaksi kuin yhtä tehokas kumipyöriin perustuva liikennejärjestelmä. 
Pikaraitiotiejärjestelmän kehitys laadukkaine ja toiminnallisesti monipuo-
lisine pysäkkiympäristöineen onkin yksi keino vetovoimapotentiaalin 
kasvattamiseen sekä etenkin alueen nykytilassaan lähiömäisten osien 
kaupunkirakenteen monipuolisuuden kasvattamiseen.

Monilla Espoon keskuksen osa-alueilla on jo valmiiksi vahva paikan henki 
ja alueidentiteetti – näistä esimerkiksi sopii vaikkapa Suuren Rantatien/
Kuninkaantien varsi lukuisine erityiskohteineen, pitkä kosketuspinta 
Keskuspuistoon ja Kirkkojärven laaksoon, monikulttuurinen Suvela sekä 
Lommilan palvelunoodi. Kokonaisuutena alueen maisema- ja kulttuu-
rihistoria-arvot sekä Espoon keskuksen rooli kaupungin hallinnollisena 
keskuksena luovat vahvan pohjan Espoon keskuksen kehittämiselle 
toimivaksi ja vetovoimaiseksi digitaalisen aikakauden kaupunkikeskustaksi. 

ESPOON KESKUSTASUUNNITELMA (CHMIELEWSKI, KAZUBINSKI, KURAS 
& GORNICKI 1972) OLI MITOITETTU KOKONAISUUDESSAAN 

JOPA 75 000 ASUKKAALLE.

ESPOON TUOMIOKIRKKO JA ESPOONJOKILAAKSON KULTTUURIMAISEMAA
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2 Lähtökohdat ja tavoitteet

2.1 ESPOON KESKUKSEN ROOLI KAUPUNGIN 
POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVOITUKSESSA

Pohjoinen on Espoon pääasiallinen mahdollinen kasvusuunta. Kehä III:n 
ylittämiseen on yleiskaavoituksessa pitkään suhtauduttu pidättyväisesti, 
mutta vuoteen 2050 mennessä pohjoisten alueiden tehokas hyödyntä-
minen näyttää muuttavan kaupungin kokonaisrakennetta merkittävästi. 
Espoon keskuksen rooli ”keskustojen verkostossa” vahvistuu.

Länsiradan kehityskäytävä on merkittävä uusi kasvusuunta koko Espoolle 
ja Espoon keskukselle. Lyhyellä aikavälillä lisärakentaminen kohdistuu 
vyöhykkeeseen, joka ei ole sidoksissa raideliikenteen toteutumiseen eli 
Espoon keskuksesta Lommilan kautta Nupurinkartanoon ja edelleen 
kohti Brobackaa. Espoo-Salo-radan myötä rakennetaan uudet tehokkaat 
asemanseudut Mynttilään ja Histaan. Vaikka Kehä III:n ja Turunväylän 
este- ja häiriövaikutusten sekä luonnonolojen takia kaupunkirakenne ei 
jatku katkeamattomana Espoon keskuksesta luoteeseen, on tämä suunta 
otettava vahvasti huomioon. Espoonväylän jatkeen (Gumbölentien) lii-
kenteellinen ja kaupunkirakenteellinen merkitys kasvaa ja lähiliikkumisen 
reittejä pääliikenneväylien poikki on kehitettävä.

Myös koillisen, Kalajärvelle suuntautuvan joukkoliikennevyöhykkeen 
kehittäminen on otettava huomioon Espoon keskuksen maankäytön ja 
liikennejärjestelmän suunnittelussa. Vaikka mahdollinen pikaraitiotieyhteys 
suuntautuisikin Kiloon/Leppävaaraan, tarvitaan Espoon keskuksesta Kehä 
III:n suuntainen joukkoliikenteen runkoyhteys Pitkäjärven pohjoispuolelta, 
vaikka sen käyttö jääneekin varsin vaatimattomaksi. 

Luoteisen ja koillisen asutusvyöhykkeiden välissä Nuuksion järviylängön 
merkitys kasvaa entisestään. Espoon keskus toimii sen porttina, mikä 
mahdollisuuksien ohella tuo omat haasteensa erityisesti suhteessa val-
takunnallisiin liikenneväyliin.  

Yleiskaavaehdotuksen perustiedot ja mitoitus

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos asetettiin nähtäville 
keväällä 2018. Kaava määrää yleiskaava-alueen tulevaisuuden kannalta 
olennaisimmat kehityslinjat ja keskeiset painopisteet. Kaavan tavoitteena 
on mahdollistaa alueen pitkäjänteinen kehittyminen  osana tiivistyvää 
kaupunkirakennetta.  Kaavan mitoituksessa on varauduttu noin 60 000 
uuteen asukkaaseen ja noin 11 000 uuteen työpaikkaan vuoteen 2050 
mennessä.

Yleiskaavan kaavaratkaisu perustuu kolmesta rakennemallista valittuun 
”keskustojen verkosto” -malliin, joka rakentuu viiden keskuksen (Espoon 
keskus, Mynttilä, Hista, Kalajärvi ja Viskorpi) muodostaman verkoston 
ympärille. ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVALUONNOS,

JOSTA SUURENNETTUNA ESPOON KESKUKSEN ALUE.
YLEISKAAVAN MAANKÄYTTÖMALLI.

Espoon keskus osana kaavaratkaisua

Espoon keskus on kaava-alueen ainoa kaupunkikeskus. Kaavan tavoitteena 
on nivoa Espoon keskus ja Lommila kaupunkirakenteelliseksi kokonai-
suudeksi ja liittää nykyiset asuinalueet tiiviimmin osaksi asemanseutua. 
Alueelta on merkitty joukkoliikenneyhteydet pohjoiseen ja muihin Es-
poon kaupunkikeskuksiin.

Yleiskaavaluonnoksen keskustatoimintojen alue kattaa Espoon kes-
kuksessa keskuksen varsinaisen ydinalueen lisäksi myös suurimman 
osan Suvelan, Tuomarilan, Nimismiehenpellon ja Lommilan keskeisistä 
alueista. Alueilla tavoitellaan kaavamääräyksen mukaisesti toiminnallisesti 
sekoittunutta ja ympäristöään tehokkaammin rakennettua ympäristöä.

Kaavaluonnoksen maankäyttömallissa Espoon keskuksen kehittämisvyö-
hykkeellä varaudutaan 10 000 asukkaan kasvuun, kun taas Histan–Mynt-
tilän kehitysvyöhykkeen kasvuvaraus on 30 000 ja Kalajärvi–Viiskorpi-
vyöhykkeen 20 000 asukasta. 

Tämän työn yhtenä tavoitteena on tarkentaa kuvaa  Espoon keskuksen 
yhteyteen luontevasti toteutettavissa olevan asuinrakentamisen määrästä 
ja luonteesta  Alueen yhdyskuntarakenteen ja saavutettavuuden kannalta 
Espoon keskus ympäristöineen muodostaa yhden yleiskaava-alueen 
edullisimmista sijainneista, ja työssä tarkastelellaankin mahdollisuuksia 
ohjata alueelle kaavaluonnoksen maankäyttömallia voimakkaampaa 
kasvua erityisesti asuinrakentamisen osalta.
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2.2 NYKYTILANTEEN KUVAUS
Espoon keskuksen ympäristö on luonteeltaan mosaiikkimainen ko-
konaisuus, johon kytkeytyy luonteeltaan hyvin erityyppisiä osa-alueita.   
Keskuksen ydinalueen lisäksi Suvelan ja Kiltakallion–Saarnivainion alueet 
erottuvat selvästi muita alueita kaupunkimaisempina alueina, kun taas 
tiivistä ydinaluetta reunustavat pientalovaltaiset asuinalueet. 

Työpaikat puolestaan painottuvat hallintokeskuksen ohella Kehä III:n 
tuntumaan, Jorvin–Bembölen alueelle ja Lommilan–Nimismiehenpellon 
alueille.

Sekä asuin- että työpaikka-alueiden rakennuskannasta suuri osa on 
rakentunut 1970–1980-lukujen kuluessa, ja monet alueista kaipaavat 
uudistumista sekä rakennuskannaltaan että julkiselta ympäristöltään  
vastatakseen nykyajan ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Väestö alueittain

YKR 2017

Väestö yhteensä:
25 300

Alle 18-vuotias väestö:
5 700 (22,5 %)

Yli 65-vuotias väestö:
3 000 (11,8 %)

KesKusalue

suVela

lommila

BemBöle-jorVi

muurala

miKKelä

KiltaKallio– 
saarniVainio

suna

tuomarila

FuruBacKa– 
lugnet

tYöPaiKat alueittain

YKR 2015

työpaikat yhteensä:
10 700 kpl

Terveydenhuolto:
3500 kpl (33 %)

Kauppa:
1850 kpl (17 %)

Julkinen hallinto:
1200 kpl (11 %)

Koulutus:
1100 kpl (10 %)

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
700 kpl (6 %)

Teollisuus, rakentaminen, 
kuljetus ja varastointi:
700 kpl (6 %)

Ammatillinen, tieteellinen 
ja tekninen toiminta:
650 kpl (6 %)

Muu palvelutoiminta
450 kpl (4 %)

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
350 kpl (3 %)

KesKusalue

suVela

lommila

BemBöle-jorVi

muurala

miKKelä

KiltaKallio– 
saarniVainio

suna

tuomarila

FuruBacKa– 
lugnet

alueteHoKKuus alueittain

YKR 2016

Kerrosala yhteensä:
3 336 000 k-m2

Asuinrakennusten kerrosala:
2 132 000 k-m2 (63,8 %)

Asuinrakennusten kerrosalasta
- kerrostaloja 54,7 %
- rivitaloja 18, 9 %
- erillispientaloja 26,4 %

Hoitorakennusten kerrosala:
317 000 k-m2 (9,5 %)

Liikerakennusten kerosala:
202 000 k-m2 (6,0 %)

Toimistorakennusten kerrosala:
198 000 k-m2 (5,9 %)

Opetusrakennusten kerrosala:
195 000 k-m2 (5,8 %)

Teollisuus- ja varastorak. kerrosala:
121 000 k-m2 (3,6 %)

Liikenteen rakennusten kerrosala:
97 000 k-m2 (2,9 %)

KesKusalue

suVela

lommila

BemBöle-jorVi

muurala

miKKelä

KiltaKallio– 
saarniVainio

suna

tuomarila

FuruBacKa– 
lugnet

ALUETEHOKKUUS OSA-ALUEITTAIN LÄHTÖTILANTEESSA (YKR 2016) VÄESTÖ OSA-ALUEITTAIN LÄHTÖTILANTEESSA (YKR 2017) TYÖPAIKAT OSA-ALUEITTAIN LÄHTÖTILANTEESSA (YKR 2015)

Väestö 

Suunnittelualueen väestö vuonna 2017 oli noin 25 000 asukasta.

Ikärakenteeltaan alueen väestö painottuu työikäisiin, lapsiin ja nuoriin, 
kun taas yli 65-vuotiaan väestön osuus alueella jää jonkin verran koko 
kaupungin keskiarvon alapuolelle.

Alle 18-vuotias väestö: 5 700 (22,5 %) 
Yli 65-vuotias väestö 3000 (11,8 %)

Vieraskielisen väestön osuus alueella on selvästi koko kaupungin keski-
arvoa suurempi etenkin Suvelan (37 %) ja keskuksen ydinalueen (Kirk-
kojärvi) alueilla (28 %).

Työpaikat

Suunnittelualueen työpaikkojen määrä vuonna 2015 oli noin 10 700 kpl.

Alueen työpaikat painottuvat seuraaville toimialoille:

Terveydenhuolto (3500 työpaikkaa, 33 %) 
Kauppa (1850 työpaikkaa, 17 %) 
Julkinen hallinto (1200 työpaikkaa, 11 %) 
Koulutus (1100 työpaikkaa, 10 %) 
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (700 työpaikkaa, 6 %) 
Teollisuus, rakentaminen, kuljetus ja varastointi (700 työpaikkaa, 6 %) 
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (650 työpaikkaa, 6 %) 
Muu palvelutoiminta (450 työpaikkaa, 4 %)
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Maisemarakenne

Maiseman perusrungon muodostaa pitkä, Porkkalasta Suomenlahden rannikolta 
aina Mäntsälään asti ulottuva koillis-lounaissuuntainen kallioperän murroslaak-
so. Espoon kirkonkylän itäpuolella laaksoa risteävät pohjois-etelä –suuntaiset 
kapeammat murroslinjat. Niiden ja Espoonjoen murroslaakson risteyskohta on 
laajentunut kattilamaiseksi avaraksi tasanteeksi, johon Kirkkojärvi ja sen laajat 
alavat kosteikkoalueet ovat sijoittuneet.

Kallioperän murroslaaksot ovat täyttyneet savikoilla (maaperäkartan sininen 
väri). Mäkien reunoilla on moreenia (ruskea), Korkeimmat mäenharjanteet ovat 
huuhtoutuneet kalliomaaksi.(punainen). Espoonjokilaakson reunoilla mäkien 
rinteillä ja mäenharjanteiden välissä on hiekkaa ja hietaa jäänteinä harjuista 
(vihreät, keltaiset ja violetti). Vanha asutus on sijoittunut edullisille, lämpimille 
maaperäalueille, lämpimään ilmansuuntaan viettäville hieta-, hiekkaja moreenirin-
teille, esim. Lövkulla ja Gloms ovat asettuneet Espoonjokilaakson hietarinteelle.

Kallioperä on suuntautunut hyvin voimakkaasti koillisesta lounaaseen, päämur-
roslaakson suuntaan. Espoonjokilaakson murroslinja sijoittuu kovalle kallioperän 
kvartsi-maasälpägneissikivilajin alueelle. Kallioperän vihreällä amfiboliittialueella 
on kallkkivaikutusta, joka on lisännyt lähialueen kasvullisen vyöhykkeen edul-
lisuutta.

MAAPERÄKARTTA (GTK). SINISET ALUEET SAVEA, RUSKEAT MOREENIA JA PU-
NAISET KALLIOMAATA. VIHREÄT ALUEET HIEKKAA, JA VIOLETIT HIETAA.

KALLIOPERÄKARTTA (GTK). RUSKEAT ALUEET KVARTSI-MAASÄLPÄPARAGNEISSIÄ,
PUNAISET GRANIITTIA, VIHREÄT AMFIBOLIITTIA JA SINISET BIOTIITTIPARAGNEISSIÄ.

MAISEMARAKENNE. PILVIMÄISET ALUEET OVAT SELÄNTEITÄ, KELTAISET LAAKSOJA.
MAISEMARAKENNEKARTAN ALLA ON VUODEN 1961 PERUSKARTTA,
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Maiseman historiaa

Laaksoa reunustavat selänteet, jotka ovat rakentuneet eri aikoina. Laakson 
luoteispuoleinen, kaakkoon avautuva rinne on ollut edullinen, lämmin rinne, 
ja se onkin varhaisimman asutuksen sijoittumispaikka. Tällä vyöhykkeellä ovat 
1700-luvun lopun Kuninkaan kartan mukaan sijainneet mm. Espoon kirkonkylä, 
Lövkulla, Gloms ja Bembölen kylä. Myös vanhimmat peltoalueet ovat samalla 
jokilaakson luoteispuolen rinteellä ja lisäksi kirkonkylän pienien kukkuloiden 
ympärillä. Suuri Rantatie, vanha päätie seuraa Espoonjokilaaksoa sen luoteis-
puolella. Tiestä haarautuu etelään nykyisen Finnoontien linja ja kaakkoon toinen 
suunnilleen Suvelantien linjan suuntaan.

OTE KUNINKAAN KARTASTOSTA, KARTOITUS VUODELTA 1782. KARTTAAN
ON HAVAINNOLLISUUDEN LISÄÄMISEKSI VÄRITETTY VANHAT TIET SEKÄ
VANHAT ASUINPAIKAT PUNAISELLA, PELLOT KELTAISELLA JA NIITTYALUEET
VIHREÄLLÄ. LÄHDE: KUNINKAAN KARTASTO SUOMESTA 1776-1805.

OTE SENAATIN KARTASTA, KARTOITUS VUODELTA 1870-71. KELTAISELLA NÄ-
KYVÄT PELTOALUEET, VIHREÄLLÄ NIITYT. LÄHDE: SENAATIN KARTASTO.

OTE TOPOGRAFIKARTASTA VUOSILTA 1932-45. LÄHDE: MAANMITTAUSLAITOS.

Senaatin kartta 1800-luvun lopulta osoittaa peltoalueen laajentuneen savik-
kotasangoille viljelytekniikan ja kuivatuksen kehittymisen myötä. Kirkkojärven 
ympärillä olevat laajat tasangot ovat edelleen niittyinä, ja niitä on ojitettu run-
saasti. Asutus ei näytä juurikaan lisääntyneen. Finnoontien itäpuolella näkyy uusi 
tielinja nykyisen Sunantien linjalla.

1930-40-luvun tilannetta kuvaava topografikartta osoittaa asutuksen pikku hiljaa 
lisääntyneen etenkin Suuren Rantatien varrella pappilan ja Lövkullan ympäris-
tössä, Bembölessä sekä Finnoontien varrella aseman länsipuolella. Finnoontien 
varrella on myös sairaala. Aseman välittömässä läheisyydessä on teollisuutta.

Kirkkojärvi ja sen ympärillä olevat kosteikkoalueet ovat kuivatuksen johdosta 
kutistuneet. Kirkkojärven ympäristöä lukuunottamatta niityt on otettu viljely-
käyttöön.
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Espoon kirkonmäen RKY-alueen kuvaus 
(Tiivistys Museoviraston RKY-kohdekuvauksesta)

Espoon vanhin asutus keskittyi keskiajalla Espoonjokilaakson ja Glimsinjoen 
tuntumaan. Espoonjokilaaksosta harjanteena kohoava Espoon kirkonmäki 
on keskiajalle periytyvä kirkkoympäristö, johon kuuluvat kirkko tapuleineen 
ja kirkkotarhoineen, pitäjäntupa, pappila, koulu sekä uudempi hautausmaa 
siunauskappeleineen.

Harjanne jatkuu itäkoilliseen, ja sillä sijaitsevat mm. Lövkulla ja idempänä Doms. 
Lövkullan ohitse kulkee Suuren Rantatien kirkolle johtava haara. Talvitie kulki 
kirkon ohi ja Suuresta Rantatiestä poikkesi kirkolle lenkki Morbyn ja Lövkullan 
välillä. Kylät sijaitsivat jokilaakson reunoilla. 

Suomen keskeisiä hallinto- ja linnakeskuksia, Turkua ja Viipuria, yhdistävä Suuri 
Rantatie kehittyi Suomen rannikkoa seuraavan merireitin rinnalle tiettävästi jo 
1300-luvulla. Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein histo-
riallinen maantieyhteys. Suuren Rantatien parhaiten säilyneistä tieosuuksista voi 
hyvin hahmottaa keskiaikaisen tien kulkua halki Etelä-Suomen rannikkoalueen.

Espoonjokilaakson maisema-alue 
(Tiivistys Uudenmaan li iton kohdekuvauksesta)

Espoonjokilaakso on maakunnan suurmaiseman arvokas murroslaakso, jossa 
on lukuisia historiallisia kerrostumia keskiaikaisista kylistä viljelymaisemineen 
ja kylineen 1900-luvun alun teollisuuteen.

Espoonjokilaakson maisema-alue on osa maakunnan halkaisevaa ja paikoin 
hyvin havaittavaa kallioperän murroslaaksoa. Alueen vanhinta säilynyttä kerros-
tumaa edustavat lukuisat muinaisjäännökset sekä Suuri rantatie ja sen varteen 
1400-luvun lopulla rakennettu harmaakivikirkko. Jokilaaksossa on useita kes-
kiajalta periytyviä kyliä, joissa on jonkin verran vanhaa rakennuskantaa jäljellä. 

Söderskogin viljelyalue 
(Tiivistys Uudenmaan li iton kohdekuvauksesta)

Söderskogin tilan 1700- ja 1800-luvuilta olevat rakennukset sijaitsevat pie-
nehköllä peltoaukeiden ympäröimällä mäellä. Viljelyaukeat rakennuksineen 
muodostavat mielenkiintoisen maisematilan.

Viljelyalueen ydinosat sijoittuvat suunnittelualueen ulkopuolelle.

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT 
RAKENNETUT KULTTUURIYMPÄRISTÖT

MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT 
KULTTUURIYMPÄRISTÖT

ESPOONJOKILAAKSON 
VILJELYALUE

SÖDERSKOGIN 
VILJELYALUE

ESPOON
KIRKONMÄKI
(RKY)



1000 m

600 m

Espoon keskuksen yleissuunnitelma

Asemanseudut, 600 m ja 1000 m kehät

ESPOON KESKUKSEN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN TARKASTELU
Loppuraportti 11.3.2019 11

Liikennejärjestelmä

Espoon keskuksen sijainti rantaradan varrella, Turunväylän ja Kehä III:n liitty-
mäalueen yhteydessä määrittää alueen saavutettavuutta ja liikenneverkon 
seudullista ja valtakunnallista kytkeytymistä.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen osalta lähijunaliikenne Leppävaaran ja Pasilan kautta Helsinkiin 
muodostaa vahvan linkin Espoon keskuksen ja muiden rantaradan varren aseman-
seutujen välille. Rantaradan lähijunat liikennöivät nykytilanteessa 20 minuutin välein, 
ja lisäraiteiden (ns. kaupunkirata) toteuduttua vuorotarjonta on kaksinkertaistumassa.

Espoon keskuksesta on runsaasti bussiyhteyksiä eri puolille kaupunkia, ja alue 
kytkeytyy suorilla bussiyhteyksillä esimerkiksi Tapiolaan, Matinkylään ja Es-
poonlahteen. Espoon keskuksen asema toimii vaihtopisteenä myös Nuuksion 
kansallispuistoa palvelevalle bussiliikenteelle. 

Keskeisten runkolinjojen on nähty vuoden 2050 runkolinjasuunnitelmassa raken-
tuvan vaiheittain raitioteiksi. Espoon keskuksen osalta raitiotielinjat vuoden 2050 
tilanteessa olisivat  todennäköisesti Tapiola/Otaniemi – Suurpelto – Espoon keskus 
– Jorvi sekä Espoon keskus – Matinkylä. Osa  joukkoliikenteen tavoiteverkossa 
esitetyistä raitiotielinjoista, kuten Espoon keskus–Espoonlahti, Espoon keskus–Finnoo 
ja Espoon keskus–Mynttilä–Kauklahti saatetaan totuettaa myös runkobussilinjoina.

Jalankulku ja pyöräily

Espoon keskuksen keskeisimmät jalankulkualueet sijoittuvat rautatieasemien ympä-
ristöön. Aseman ympäristössä virastokeskuksen ja Espoontorin kauppakeskuksen 
alueilla jalankulku on nostettu katutason yläpuolelle tukeutuen silta- ja putkiyh-
teyksiin, jotka lävistävät paikoin myös puolijulkisia sisätiloja. Jalankulkuympäristön 
laatutaso on suunnittelualueella monin paikoin heikko ja kaipaa kohentamista.

Pyöräilyn järjestelyt alueella perustuvat pääosin erottelemattomiin kevyen liiken-
teen väyliin. Korkeamman tason pyöräilyn laatukäytäviä on kuitenkin suunniteltu 
radan suuntaisesti ja keskuksesta etelään kohti Finnoota, Matinkylää ja Tapiolaa.

Ajoneuvoliikenne

Ajoneuvoliikenteen osalta alueen päätieverkon muodostavat seudullista ja val-
takunnallista liikennettä palvelevien Turunväylän ja Kehä III:n lisäksi Espoonväylä, 
Espoontie ja Iso maantie. Muut keskeiset yhteydet alueella ovat Kirkkokatu, Kirkko-
järventie, Siltakatu, Tuomarilantie, Suvelantie ja Sunantie alueellisina kokoojakatuina.

Pysäköinti alueella on toteutettu nykytilassaan pääosin maantasoisena. Alueen 
ydinosissa pysäköintiä on sijoitettu myös pysäköintitaloihin.

Erikoiskuljetusreitit

Sunantie, Siltakatu, Espoonväylä, Muuralantie ja Espoontie ovat Espoon keskuksen 
kohdalla suurinta erikoiskuljetusreitistöä. Näillä kaduilla kuljetusten tilantarve on 7x7 
metriä. Kirkkokatu sekä Kirkkojärventien ja Siltakadun länsiosat ovat 5x7 metrin 
erikoiskuljetusreitistöä. Tilantarve on huomioitava esimerkiksi raitiotien suunnittelussa.

AJONEUVOLIIKENTEEN 
VERKKO

JALANKULUN JA 
PYÖRÄILYN YHTEYDET

JOUKKOLIIKENTEEN 
TAVOITEVERKKO 2050



1000 m

600 m

Espoon keskuksen yleissuunnitelma

Asemanseudut, 600 m ja 1000 m kehät

ESPOON KESKUKSEN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN TARKASTELU
Loppuraportti 11.3.2019 12

2.3 TÄYDENNYSRAKENTAMISEN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄN 
KEHITTÄMISEN TAVOITTEET – IDEATYÖPAJA 8/2018
Selvityksen käynnistämisvaiheessa elokuussa 2018 järjestettiin Espoon 
kaupunkisuunnittelun yleis- ja asemakaavayksiköiden sekä liikennesuun-
nittelun yhteinen ideatyöpaja, jossa kartoitettiin selvityksen tavoitteita 
sekä kehitysajatuksia. Työpajatyöskentelyä jäsennettiin sekä teemoittain, 
joista tähän yhteyteen on koottu tiivistetty kooste.

1. Keskus- ja palvelurakenne

• Kaupunkirata ja muut kehityshankkeet tuovat alueelle 
kasvua, uutta houkuttelevuutta ja mahdollisuuksia myös 
toimistorakentamiselle.

• Espoon keskuksen ydinalue määritetty yhdeksi kaupungin 
korkean rakentamisen alueista. Voi tarjota mahdollisuuksia 
alueen kehitykselle. Toisaalta kauppakeskuksen ja tornitalojen 
yhdistelmästä muodostuvia keskuksia on Espoossa jo 
valmiiksikin – toinen lähestymistapa olisi painottaa keskuksen 
kehityksessä ihmisen mittakaavaista urbaania rakennetta.

• Nimismiehenpellon ja Lommilan alueilla voimakas rooli 
alueen nykyisessä ja tulevassa palvelutarjonnassa. Lommilan 
kauppakeskussuunnitelmat edenneet jo pitkälle, nämä 
huomioitava suunnittelussa. 

• Keskusta-alueen käveltävyys  sekä ydinkeskustan 
yhdistyminen Lommilaan ja Nimismiehenpeltoon todettiin 
erittäin oleelliseksi teemaksi.

2. Uudet/muuttuvat asuinalueet

• Alueiden kehityksessä huomioitavaksi purkavan 
saneerauksen mahdollisuudet. Laatutaso ja kerroksellisuus 
voivat parantua osin alueita voimakkaastikin muovaamalla.

• Olevan kaupunkimaisen rakenteen täydentäminen 
pientaloalueiden reunavyöhykkeiden laajentamista parempi 
keino lisätä rakentamisen määrää.

• Pysäköinnin osalta keskitetyt ratkaisut tonttikohtaisten 
ratkaisujen sijaan mahdollistavat muunneltavuuden.

• Aseman ympäristön ja Kaupunginkallion välille voisi sijoittua 
aiemmin esitettyä voimakkaamminkin rakentamista.

• Kaupunginkallion alueella radan ylittävän ekologisen käytävän 
ja tähän kytkeytyvien viheralueiden säilyminen varmistettava.

• Liito-orava-alueet huomioitava maankäyttöä laajennettaessa. 
Toisaalta tilanne liito-oravien elinpiirien osalta voi myös 
vuosikymmenien aikana muuttua.

• Tuomarilan asemanseutu väljästi rakennettuna potentiaalinen 
täydennysrakennuskohde.

3. Joukkoliikennejärjestelmä

• Onko tarpeen päivittää matkakeskussuunnitelmia ja 
onko käsitys tarpeista ajanmukainen? Syntyykö Espoon 
keskuksesta vaihtoasema myös kaukojunille, kun Turun 
oikorata joskus valmistuu.

• Aseman ympäristön suunnittelussa yhteydet radan puolelta 
toiselle keskeisiä, mahdolliset ylitykset ja alitukset tarpeen 
tutkia – miten minimoida radan estevaikutukset? Myös 
pyöräilyn mahdollisuudet syytä huomioida. Saattoliikenteen 
osalta tarpeita molemmilla puolin rataa.

• Suvelan kytkeytyminen keskeistä. Miten Suvela voisi saada 
mahdollisimman suoran raitiotieyhteyden keskuksesta?

• Espoonväylää kehitetään paraikaa 2+2-kaistaiseksi. Mikäli 
kadulle linjataan raitiotie, muodostuu poikkileikkaus 
huomatavan leveäksi ellei autokaistoja karsita. Matinkylän 
suunnan raitiotien linjauksessa esillä ollut myös vaihtoehto, 
jonka linjaus keskuksen ydinalueella seuraa Espoonväylän 
sijasta Sunantietä – tarpeen tutkia edelleen.

4. Maisemarakenne ja viherpalvelut

• Säilyneet peltomaisemat voidaan nähdä Espoon 
arvokkaimpana kulttuurimaisemana.

• Espoonjokilaakson yhteyteen kaavailtu jokea seurailevaa 
”sisämaan rantareittiä”. Jokilaakson suunnittelussa keskeisiä 
myös ”toimijoiden paikat” – miten esimerkiksi Ikean alue 
ympäristöineen kehittyy tulevaisuudessa?

• Jokilaakson itäosissa sijaitsevat pellot ovat viljelyskäytössä. 
Riittävän laajat kokonaisuudet ovat tarpeen kannattavan 
viljelytoiminnan mahdollistamiseksi ja sitä kautta avoimen 
maisematilan arvojen säilyttämiseksi.

• Kaikissa Espoon kaupunkikeskuksissa tulee valtuuston 
päätöksen mukaisesti sijaita myös keskeinen ”kaupunkipuisto” 
Viheralueiden saavutettavuuden näkökulma on keskeinen.

• Keskuksella roolinsa ”porttina Nuuksioon”, huomioitava tähän 
liittyen myös alueen kytkeytyminen seudullisiin pyöräreitteihin.

• Jokilaakson kiinteämpi yhdistyminen asemanseutuun ja 
kirkon kulttuuriympäristön aistiminen myös keskustassa 
todettiin tärkeiksi tavoitteiksi.

• Maisema-arvot huomioiden jokilaakson kaakkoisrinne voi 
sisältää täydennysrakennuspotentiaalia (laaksoon katsovat talot).

• Golfkenttä kuuluu RKY-alueeseen. Sen keskeisenä arvona on 
tältä osin maisemarakenteen avoimuus, jonka mahdollistajana 
kenttä tällä hetkellä toimii. Tulevaisuudessa alueen toiminta 
voi kuitenkin olla muutakin, mutta kehityksen tulee tapahtua 
harkitusti ja kulttuuriympäristön arvoja kunnioittaen.

5. Identiteetti

• Alueidentiteetin osalta keskeisimmät kohteet sijoittuvat 
jokilaaksoon ja tuomiokirkon ympäristöön. Riittäisikö 
”Kirkkojokilaakso” identiteetiksi myös radan eteläpuolelle?

• Perinteen ja moninaisuuden suhde – tuomiokirkon 
ympäristön historia vs. moderni kaupunkirakentaminen.

• Asuinympäristöjä ei tarvitse liiaksi varjella muutokselta, vaan 
nykyisetkin alueet on pidettävä mukana muun rakenteen 
uudistumisessa. Voimakkaatkin identiteettiä luovat ratkaisut 
voivat olla paikallaan.

• Tiivistymiä ja tunnistettavia paikkoja kaivataan enemmän kuin 
ohikulkua.

• Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden huomioiminen ja 
pitäminen alueen kehityksessä mukana on perusteltua myös 
tulevaisuudessa.

• Toimintojen sekoittaminen, varsinkin ydinkeskustassa, 
sekä ympäristön sallivuus kuuluvat hyvän kaupungin 
ominaisuuksiin.
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3 Rakennemallit

3.1 RAKENNEMALLITARKASTELU
Tavoite- ja periaatekeskustelun pohjalta laadittiin kolme konseptuaalista 
yleispiirteistä maankäyttövaihtoehtoa suunnittelualueelle. Rakennemallien 
muuttujina ovat olleet joukkoliikenteen runkoyhteydet, maankäytön 
tiiveys, rakeisuus ja sekoittuneisuus sekä maisema- ja kaupunkiarkki-
tehtoniset ratkaisut.

Konseptuaalisten rakennemallien pohjalta laadittiin tarkemmat rakenne-
mallit. Malli 1 ”Keskukset ja kehityskäytävät” tukeutuu joukkoliikenteen 
raide- tai laatukäytäviin, joiden välityksellä alue kytkeytyy Espoon ja 
seudun yhdyskuntarakenteeseen. Uusi asuin- ja palvelurakentaminen 
ohjataan niiden varsille. Malli 2 ”Kävelykeskusta ja yritysvyöhyke” pyrkii 
kehittämään Espoon keskuksesta urbaanin jalankulkupainotteisen kes-
kustan, jonka oleellisen osan muodostaa jokilaakson Keskuspuisto. Malli 
3 ”Solut ja puistoreunat” pyrkii kehittämään osa-alueita kunkin erityis-
ominaisuuksien pohjalta. Uutta potentiaalia etsitään paikalliskeskuksista 
ja esim. viheralueisiin rajoittuvilta reunoilta.

Vaihtoehtoja on vertailtu keskenään ja niiden pohjalta laadittu synteesinä 
suositusvaihtoehto. Toteuttamisedellytysten ja vaikutusten arvioinnissa 
on tarkasteltu mm. joukkoliikenteen toteutus- ja liikennöintiedellytyksiä, 
maisemallisia ja kaupunkikuvallisia muutoksia sekä maankäytön yleistä 
(sosiaalista, kulttuurista, ympäristöllistä ym.) resilienssia.

 Rakennemalli 1 

”Keskukset ja kehityskäytävät” 

Rakennemallimalli 2 

”Kävelykeskusta ja yritysvyöhyke” 

Rakennemalli 3 

”Solut ja puistoreunat” 

kaupunkirakenne verkostomainen keskitetty hajakeskitetty (solukko) 
toiminnot ja niiden 
sekoittuminen 

lineaarisesti sekoittunut maankäyttö funktionaalisesti eriytyneet 
vyöhykkeet 

paikallisesti integroitunut 
maankäyttö 

korostunut liikennemuoto pikaratikka juna (kaupunkirata) (kutsu-)bussi 
arvioitu lisäasutus n. 15 000 – 20 000 as.  n. 10 000  – 15 000 as. 

(+ runsaasti työpaikkoja) 
n. 15 000 as. 

suhde yleiskaavaan 
(Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaava) 

tukee pyrkimystä sitoa Espoon osa-
alueita toisiinsa raideyhteyksin 

muodostaa vahvan, koko Espoon 
pohjois- ja keskiosaa palvelevan 
noodin 

ei vahvista Espoon keskusta 
yleiskaava-alueen logistisena ja 
toiminnallisena keskuksena 

palvelurakenne ratikkakäytävien palvelutarjonta hyvin 
saavutettavissa kaikkialta 

keskittynyt palvelutarjonta 
monipuolinen, mutta asuinalueiden 
lähipalvelut heikommat 

lähipalvelut hyvin saavutettavissa 
mutta rajalliset ja epävarmat 

kaupunkikuva ratikkakäytävät muuttavat 
vakiintuneen rakennetun ympäristön 
luonnetta – vastaavat tosin keskusta-
kilpailun henkeä 

voimakkaasti urbaani ydin 
kampuspuistoineen 
Kehää vasten muodostuu ”pitkä 
julkisivu” 
 

mosaiikkimainen, paikallisiin 
olosuhteisiin tukeutuva 

maisema, virkistys- ja 
luontoalueet 

viherkäytävät lomittuvat 
maankäyttökäytävien väliin mutta 
risteämiskohdissa voi syntyä 
ristiriitoja 

keskeisten alueiden viheralueisiin 
kohdistuu muutospaineita 

lähivirkistysalueet kunniaan 
puistonreunojen rakentaminen 
vetovoimana / uhkakuvana 

kulttuuriympäristö Glimsin ja jokivarren alueilla 
muutospaineita 

kirkon ympäristössä muutospaineita 
– ja eheyttämismahdollisuuksia 

paikalliset arvokohteet ja 
lähiympäristöt arvoonsa 

kestävyys ja resilienssi toteutuessaan maankäyttö, liikenne ja 
palvelurakenne kestävällä pohjalla 

kaupunkimainen ydinalue 
ekotehokas; reunat heikommin 
kytkeytyneitä 

tavoitteena omavaraisuus ja 
lähiyhteisöllisyys – vaikea 
toteuttaa 

jokilaakson yhtenäisyys jokilaaksoa kaventavat poikittaiset 
kehityskäytävät; Bemböle–Glimsin 
alueella lisärakentamista 

keskustassa puisto kaventuu 
kaupunkimaisemmaksi  

jokilaakso pääosin ennallaan; 
Glimsin alueelle esitetty 
rakentamista 

lähivirkistysalueet ja niiden 
saavutettavuus 

käytävissä viheralueisiin kohdistuvia 
paineita, viherreittejä katkeillee 

keskustassa viheralueisiin kohdistuvia 
paineita, reunoilla hyvä tarjonta 

viheraluetarjonta varmistetaan 
paikallisesti mutta paineita voi 
esiintyä 

käveltävyys, pyöräilyolot käytävät osin hankalat jalankululle, 
pyöräreitit sovitettavissa niihin 

laaja kävelykesksta lähiliikkumiselle hyvät olot, 
laajempi liikkuminen 

radan ylitys (keskustassa) yhteensovittaminen raidelinjojen 
kanssa haasteellista 

tiivis keskusta edellyttää toimivia 
ylityspaikkoja 

vastaa nykytilannetta 

pysäköinti (keskustassa) ratikkakäytävät saattavat rajoittaa P-
ratkaisuja 

edellyttää tehokasta rakenteellista 
pysäköintiä 

paikallisia P-ratkaisuja 

työpaikat käytävissä sekoittunutta maankäyttöä 
(rajallisesti) 

laaja kaupallis-teollinen vyöhyke Kehä 
III:n varrella, sekoittunut keskusta 

soluissa sekoittunutta 
maankäyttöä (rajallisesti) 

liittyminen pohjoisiin 
alueisiin 

käytävät jatkuvat luontevasti, erit. 
Espoonväylä 

Kehä + työpaikkavyöhyke erottava 
(yhdistävä?) tekijä 

solukohtainen jatkuvuus 
mahdollista 

identiteetti luo kehykset koko suuralueen yhteen 
kytkemiselle 

Espoolle vahva keskusta identiteetti-
rakennuksineen 

osa-alueille ja naapurustoille 
vahva ominaisluonne 

 
”KESKUKSET JA KEHITYSKÄYTÄVÄT” ”SOLUT JA PUISTOREUNAT””KÄVELYKESKUSTA JA YRITYSVYÖHYKE”
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3.2 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 1–3

Rakennemalli 1: Keskukset ja kehityskäytävät

Alueen keskusta muodostuu keskuksen ydinalueen, Suvelan ja Tuomarilan aseman 
ympäristön muodostamasta kokonaisuudesta. Tämän lisäksi tulevien raitioteiden/
runkobussiyhteyksien pysäkkiympäristöt muodostavat kaupunkirakenteen sol-
mupisteitä, joiden maankäyttö on sekoittunutta ja ympäristöään tehokkaampaa. 
Pääkatujen varsilla tiiviimpi rakentaminen rajaa nauhamaisesti katutiloja. Pienta-
loalueita kehitetään ympäristöön sovitetulla täydennysrakentamisella.

Mallissa varaudutaan Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa linjattuun 
raitiotiehen kehittämällä joukkoliikennekäytävän maankäyttöä. Espoonväylä 
säilyy alueen läpäisevänä pääväylänä, mutta muuttuu luonteeltaan aiempaa 
kaupunkimaisemmaksi. Muutos luo edellytyksiä joukkoliikenteen laatukäytävän 
ja mahdollisen raitiotieliikenteen kehitykselle. 

Rakennemalli 1:

Keskukset ja kehityskäytävät

Alueen keskusta muodostuu keskuksen ydinalueen, Suvelan ja Tuomarilan aseman

ympäristön muodostamasta kokonaisuudesta. Tämän lisäksi tulevien raitioteiden/

runkobussiyhteyksien pysäkkiympäristöt muodostavat kaupunkirakenteen

solmupisteitä, joiden maankäyttö on sekoittunutta ja ympäristöään tehokkaampaa.

Pääkatujen varsilla tiiviimpi rakentaminen rajaa nauhamaisesti katutiloja.

Pientaloalueita kehitetään ympäristöön sovitetulla täydennysrakentamisella.

Mallissa varaudutaan Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa linjattuun

raitiotiehen kehittämällä joukkoliikennekäytävän maankäyttöä. Espoonväylä säilyy

alueen läpäisevänä pääväylänä, mutta muuttuu luonteeltaan aiempaa

kaupunkimaisemmaksi. Muutos luo edellytyksiä joukkoliikenteen laatukäytävän ja

mahdollisen raitiotieliikenteen kehitykselle.

Rakennemalli 2:

Kävelykeskusta ja yritysvyöhyke

Mallissa tiivis kaupunkirakenne painottuu voimakkaasti keskuksen ydinalueelle:

keskustaan, Suvelaan ja Tuomarilan aseman ympäristöön. Kehä III:n ympäristön

liittymäalueita kehitetään pääosin tilaa vaativan kaupan ja toimitilojen tarpeisiin.

Keskuksen ydinalueen ulkopuolella eri maankäyttömuodot on eroteltu pääosin omille

alueilleen. Pientaloalueita kehitetään ympäristöön sovitetulla

täydennysrakentamisella.

Raitiotieverkon osalta yhteys Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa on

mahdollinen, mutta alueen pohjoisosien maankäyttö ei täysimääräisesti tue

raitiotieliikenteen toimintaedellytyksiä. Espoonväylä palvelee keskuksen ohittavaa

autoliikennettä ja runkobussiyhteyksiä muihin keskuksiin.

Keskusta-alue,

sekoittunut maankäyttö

Tehokas asuinrakentaminen

ja asumista tukevat palvelut

Pientalovaltainen asuinalue

Työpaikka- tai palvelualue

Viherrakenne Rautatie, rautatieasema (lähiliikenne)

Raitiotie, raitiotiepysäkki

Paikallisliikenteen runkolinja

Lommila

Jorvi

Suvela

TuomarilaEspoon

keskus

Muurala

Mikkelä

Saarni-

raivio

Suna

Rakennemalli 3:

Solut ja puistoreunat

Mallissa eri osa-alueita pyritään kehittämään näiden erityisominaisuuksien pohjalta,

paikkojen verkostona. Tiivis kaupunkirakenne painottuu keskuksen ydinalueelle ja

erilaisiin liikenteellisin tai toiminnallisiin solmupisteisiin. Pientaloalueita kehitetään

ympäristöön sovitetulla täydennysrakentamisella. Olevien alueiden rajapinnat

viheralueiden äärellä hyödynnetään muita malleja tehokkaammin

asuinrakentamisen kohdealueina.

Raitiotieverkon osalta yhteys Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa on

mahdollinen, ja maankäyttö tukee kohtalaisesti raitiotieliikenteen toimintaedellytyksiä.

Espoonväylän osalta maankäyttö tiivistyy joukkoliikenteen solmupisteiden

ympäristössä, mutta yhtenäistä pääkatumaista ympäristöä muodostuu lähinnä

keskuksen ydinosiin. Puistoreunojen saavutettavuus joukkoliikenteellä on vaihtelevaa.

Uudisalueet puistojen reunoilla

Lommila

Jorvi

Suvela

TuomarilaEspoon

keskus

Muurala

Mikkelä

Saarni-

raivio

Suna

Lommila

Jorvi

Suvela

TuomarilaEspoon

keskus

Muurala

Mikkelä

Saarni-

raivio

Suna

Lommila

TARKASTELLUT RAKENNEMALLIT

Rakennemalli 1:

Keskukset ja kehityskäytävät

Alueen keskusta muodostuu keskuksen ydinalueen, Suvelan ja Tuomarilan aseman

ympäristön muodostamasta kokonaisuudesta. Tämän lisäksi tulevien raitioteiden/

runkobussiyhteyksien pysäkkiympäristöt muodostavat kaupunkirakenteen

solmupisteitä, joiden maankäyttö on sekoittunutta ja ympäristöään tehokkaampaa.

Pääkatujen varsilla tiiviimpi rakentaminen rajaa nauhamaisesti katutiloja.

Pientaloalueita kehitetään ympäristöön sovitetulla täydennysrakentamisella.

Mallissa varaudutaan Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa linjattuun

raitiotiehen kehittämällä joukkoliikennekäytävän maankäyttöä. Espoonväylä säilyy

alueen läpäisevänä pääväylänä, mutta muuttuu luonteeltaan aiempaa

kaupunkimaisemmaksi. Muutos luo edellytyksiä joukkoliikenteen laatukäytävän ja

mahdollisen raitiotieliikenteen kehitykselle.

Rakennemalli 2:

Kävelykeskusta ja yritysvyöhyke

Mallissa tiivis kaupunkirakenne painottuu voimakkaasti keskuksen ydinalueelle:

keskustaan, Suvelaan ja Tuomarilan aseman ympäristöön. Kehä III:n ympäristön

liittymäalueita kehitetään pääosin tilaa vaativan kaupan ja toimitilojen tarpeisiin.

Keskuksen ydinalueen ulkopuolella eri maankäyttömuodot on eroteltu pääosin omille

alueilleen. Pientaloalueita kehitetään ympäristöön sovitetulla

täydennysrakentamisella.

Raitiotieverkon osalta yhteys Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa on

mahdollinen, mutta alueen pohjoisosien maankäyttö ei täysimääräisesti tue

raitiotieliikenteen toimintaedellytyksiä. Espoonväylä palvelee keskuksen ohittavaa

autoliikennettä ja runkobussiyhteyksiä muihin keskuksiin.

Keskusta-alue,

sekoittunut maankäyttö

Tehokas asuinrakentaminen

ja asumista tukevat palvelut

Pientalovaltainen asuinalue

Työpaikka- tai palvelualue

Viherrakenne Rautatie, rautatieasema (lähiliikenne)

Raitiotie, raitiotiepysäkki

Paikallisliikenteen runkolinja

Lommila

Jorvi

Suvela

TuomarilaEspoon

keskus

Muurala

Mikkelä

Saarni-

raivio

Suna

Rakennemalli 3:

Solut ja puistoreunat

Mallissa eri osa-alueita pyritään kehittämään näiden erityisominaisuuksien pohjalta,

paikkojen verkostona. Tiivis kaupunkirakenne painottuu keskuksen ydinalueelle ja

erilaisiin liikenteellisin tai toiminnallisiin solmupisteisiin. Pientaloalueita kehitetään

ympäristöön sovitetulla täydennysrakentamisella. Olevien alueiden rajapinnat

viheralueiden äärellä hyödynnetään muita malleja tehokkaammin

asuinrakentamisen kohdealueina.

Raitiotieverkon osalta yhteys Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa on

mahdollinen, ja maankäyttö tukee kohtalaisesti raitiotieliikenteen toimintaedellytyksiä.

Espoonväylän osalta maankäyttö tiivistyy joukkoliikenteen solmupisteiden

ympäristössä, mutta yhtenäistä pääkatumaista ympäristöä muodostuu lähinnä

keskuksen ydinosiin. Puistoreunojen saavutettavuus joukkoliikenteellä on vaihtelevaa.

Uudisalueet puistojen reunoilla

Lommila

Jorvi

Suvela

TuomarilaEspoon

keskus

Muurala

Mikkelä

Saarni-

raivio

Suna

Lommila

Jorvi

Suvela

TuomarilaEspoon

keskus

Muurala

Mikkelä

Saarni-

raivio

Suna

Lommila

TARKASTELLUT RAKENNEMALLIT

Rakennemalli 1:

Keskukset ja kehityskäytävät

Alueen keskusta muodostuu keskuksen ydinalueen, Suvelan ja Tuomarilan aseman

ympäristön muodostamasta kokonaisuudesta. Tämän lisäksi tulevien raitioteiden/

runkobussiyhteyksien pysäkkiympäristöt muodostavat kaupunkirakenteen

solmupisteitä, joiden maankäyttö on sekoittunutta ja ympäristöään tehokkaampaa.

Pääkatujen varsilla tiiviimpi rakentaminen rajaa nauhamaisesti katutiloja.

Pientaloalueita kehitetään ympäristöön sovitetulla täydennysrakentamisella.

Mallissa varaudutaan Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa linjattuun

raitiotiehen kehittämällä joukkoliikennekäytävän maankäyttöä. Espoonväylä säilyy

alueen läpäisevänä pääväylänä, mutta muuttuu luonteeltaan aiempaa

kaupunkimaisemmaksi. Muutos luo edellytyksiä joukkoliikenteen laatukäytävän ja

mahdollisen raitiotieliikenteen kehitykselle.

Rakennemalli 2:

Kävelykeskusta ja yritysvyöhyke

Mallissa tiivis kaupunkirakenne painottuu voimakkaasti keskuksen ydinalueelle:

keskustaan, Suvelaan ja Tuomarilan aseman ympäristöön. Kehä III:n ympäristön

liittymäalueita kehitetään pääosin tilaa vaativan kaupan ja toimitilojen tarpeisiin.

Keskuksen ydinalueen ulkopuolella eri maankäyttömuodot on eroteltu pääosin omille

alueilleen. Pientaloalueita kehitetään ympäristöön sovitetulla

täydennysrakentamisella.

Raitiotieverkon osalta yhteys Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa on

mahdollinen, mutta alueen pohjoisosien maankäyttö ei täysimääräisesti tue

raitiotieliikenteen toimintaedellytyksiä. Espoonväylä palvelee keskuksen ohittavaa

autoliikennettä ja runkobussiyhteyksiä muihin keskuksiin.

Keskusta-alue,

sekoittunut maankäyttö

Tehokas asuinrakentaminen

ja asumista tukevat palvelut

Pientalovaltainen asuinalue

Työpaikka- tai palvelualue

Viherrakenne Rautatie, rautatieasema (lähiliikenne)

Raitiotie, raitiotiepysäkki

Paikallisliikenteen runkolinja

Lommila

Jorvi

Suvela

TuomarilaEspoon

keskus

Muurala

Mikkelä

Saarni-

raivio

Suna

Rakennemalli 3:

Solut ja puistoreunat

Mallissa eri osa-alueita pyritään kehittämään näiden erityisominaisuuksien pohjalta,

paikkojen verkostona. Tiivis kaupunkirakenne painottuu keskuksen ydinalueelle ja

erilaisiin liikenteellisin tai toiminnallisiin solmupisteisiin. Pientaloalueita kehitetään

ympäristöön sovitetulla täydennysrakentamisella. Olevien alueiden rajapinnat

viheralueiden äärellä hyödynnetään muita malleja tehokkaammin

asuinrakentamisen kohdealueina.

Raitiotieverkon osalta yhteys Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa on

mahdollinen, ja maankäyttö tukee kohtalaisesti raitiotieliikenteen toimintaedellytyksiä.

Espoonväylän osalta maankäyttö tiivistyy joukkoliikenteen solmupisteiden

ympäristössä, mutta yhtenäistä pääkatumaista ympäristöä muodostuu lähinnä

keskuksen ydinosiin. Puistoreunojen saavutettavuus joukkoliikenteellä on vaihtelevaa.

Uudisalueet puistojen reunoilla
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TARKASTELLUT RAKENNEMALLIT

Rakennemalli 1:

Keskukset ja kehityskäytävät

Alueen keskusta muodostuu keskuksen ydinalueen, Suvelan ja Tuomarilan aseman

ympäristön muodostamasta kokonaisuudesta. Tämän lisäksi tulevien raitioteiden/

runkobussiyhteyksien pysäkkiympäristöt muodostavat kaupunkirakenteen

solmupisteitä, joiden maankäyttö on sekoittunutta ja ympäristöään tehokkaampaa.

Pääkatujen varsilla tiiviimpi rakentaminen rajaa nauhamaisesti katutiloja.

Pientaloalueita kehitetään ympäristöön sovitetulla täydennysrakentamisella.

Mallissa varaudutaan Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa linjattuun

raitiotiehen kehittämällä joukkoliikennekäytävän maankäyttöä. Espoonväylä säilyy

alueen läpäisevänä pääväylänä, mutta muuttuu luonteeltaan aiempaa

kaupunkimaisemmaksi. Muutos luo edellytyksiä joukkoliikenteen laatukäytävän ja

mahdollisen raitiotieliikenteen kehitykselle.

Rakennemalli 2:

Kävelykeskusta ja yritysvyöhyke

Mallissa tiivis kaupunkirakenne painottuu voimakkaasti keskuksen ydinalueelle:

keskustaan, Suvelaan ja Tuomarilan aseman ympäristöön. Kehä III:n ympäristön

liittymäalueita kehitetään pääosin tilaa vaativan kaupan ja toimitilojen tarpeisiin.

Keskuksen ydinalueen ulkopuolella eri maankäyttömuodot on eroteltu pääosin omille

alueilleen. Pientaloalueita kehitetään ympäristöön sovitetulla

täydennysrakentamisella.

Raitiotieverkon osalta yhteys Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa on

mahdollinen, mutta alueen pohjoisosien maankäyttö ei täysimääräisesti tue

raitiotieliikenteen toimintaedellytyksiä. Espoonväylä palvelee keskuksen ohittavaa

autoliikennettä ja runkobussiyhteyksiä muihin keskuksiin.
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sekoittunut maankäyttö

Tehokas asuinrakentaminen

ja asumista tukevat palvelut

Pientalovaltainen asuinalue
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Viherrakenne Rautatie, rautatieasema (lähiliikenne)
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Rakennemalli 3:

Solut ja puistoreunat

Mallissa eri osa-alueita pyritään kehittämään näiden erityisominaisuuksien pohjalta,

paikkojen verkostona. Tiivis kaupunkirakenne painottuu keskuksen ydinalueelle ja

erilaisiin liikenteellisin tai toiminnallisiin solmupisteisiin. Pientaloalueita kehitetään

ympäristöön sovitetulla täydennysrakentamisella. Olevien alueiden rajapinnat

viheralueiden äärellä hyödynnetään muita malleja tehokkaammin

asuinrakentamisen kohdealueina.

Raitiotieverkon osalta yhteys Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa on

mahdollinen, ja maankäyttö tukee kohtalaisesti raitiotieliikenteen toimintaedellytyksiä.

Espoonväylän osalta maankäyttö tiivistyy joukkoliikenteen solmupisteiden

ympäristössä, mutta yhtenäistä pääkatumaista ympäristöä muodostuu lähinnä

keskuksen ydinosiin. Puistoreunojen saavutettavuus joukkoliikenteellä on vaihtelevaa.

Uudisalueet puistojen reunoilla
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TARKASTELLUT RAKENNEMALLIT

Rakennemalli 2: Kävelykeskusta ja yritysvyöhyke

Mallissa tiivis kaupunkirakenne painottuu voimakkaasti keskuksen ydinalueelle: 
keskustaan, Suvelaan ja Tuomarilan aseman ympäristöön. Kehä III:n ympäristön 
liittymäalueita kehitetään pääosin tilaa vaativan kaupan ja toimitilojen tarpeisiin. 
Keskuksen ydinalueen ulkopuolella eri maankäyttömuodot on eroteltu pääosin 
omille alueilleen. Pientaloalueita kehitetään ympäristöön sovitetulla täydennys-
rakentamisella.

Raitiotieverkon osalta yhteys Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa 
on mahdollinen, mutta alueen pohjoisosien maankäyttö ei täysimääräisesti tue 
raitiotieliikenteen toimintaedellytyksiä. Espoonväylä palvelee keskuksen ohittavaa 
autoliikennettä ja runkobussiyhteyksiä muihin keskuksiin.

Rakennemalli 3: Solut ja puistoreunat

Mallissa eri osa-alueita pyritään kehittämään näiden erityisominaisuuksien pohjalta, 
paikkojen verkostona. Tiivis kaupunkirakenne painottuu keskuksen ydinalueelle ja 
erilaisiin liikenteellisin tai toiminnallisiin solmupisteisiin. Pientaloalueita kehitetään 
ympäristöön sovitetulla täydennysrakentamisella. Olevien alueiden rajapinnat 
viheralueiden äärellä hyödynnetään muita malleja tehokkaammin asuinraken-
tamisen kohdealueina.

Raitiotieverkon osalta yhteys Jorvista Espoon keskuksen kautta kohti Tapiolaa 
on mahdollinen, ja maankäyttö tukee kohtalaisesti raitiotieliikenteen toiminta-
edellytyksiä. Espoonväylän osalta maankäyttö tiivistyy joukkoliikenteen solmu-
pisteiden ympäristössä, mutta yhtenäistä pääkatumaista ympäristöä muodostuu 
lähinnä keskuksen ydinosiin. Puistoreunojen saavutettavuus joukkoliikenteellä 
on vaihtelevaa.
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Suositusvaihtoehto pikaraitioteiden
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3.3 RAIDELIIKENNERATKAISUJEN VAIHTOEHDOT
Lähtökohtana suunnittelulle oli, että linjat Otaniemi–Espoon keskus–Jorvi 
ja Espoon keskus–Matinkylä on toteutettu raitiotielinjoina vuoteen 2050 
mennessä. Aiemmassa vaiheessa linjoja voidaan liikennöidä runkobusseilla.

Espoonväylä vai Sunantie raitiotiekaduksi?

Raitioteille on Espoon keskuksen alueella tutkittu erilaisia vaihtoehtoisia 
linjauksia, jotka poikkeavat toisistaan etenkin sen osalta, kulkeeko linjaus  
keskuksesta etelään Espoonväylää vai Sunantietä pitkin.

Espoonväylän linjauksen etuna on raitiotien laajempi saavutettavuusalue 
erityisesti alueen länsiosissa. Toisaalta Espoonväylän rooli myös keskuk-
sen ohittavana ajoneuvoliikenteen väylänä on keskeinen, ja raitiotien 
pysäkkiympäristöjä on puolestaan tavoitteellista kehittää jalankulkupai-
notteisena ympäristönä.

Sunantien linjauksen etuna on tarvittavan raitiotieradan lyhyempi koko-
naispituus ja siten todennäköisesti matalammat toteutuskustannukset. 
Linjausta tukee myös kytkeytyminen Suvelan kerrostalovaltaisiin asuinaluei-
siin ja tähän yhdistyvään kehittyvään kaupunkirakenteeseen. Suunnittelua 
päätettiin jatkaa Sunantien vaihtoehdon pohjalta.

Linjausvaihtoehdot keskuksesta Kuurinmäkeen

Raitiotielinjaukset poikkeavat toisistaan myös Tuomarilan aseman etelä-
puolisilta osiltaan. Pohjoisimmassa vaihtoehdossa raitiotie Tuomarilassa 
on linjattu mahdollisimman läheltä Tuomarilan asemaa, Tuomarilankatua 
ja Palotietä pitkin. Linjauksen ongelmana on Palotien luonne pientalo-
valtaisen asuinalueen sisäisenä katuna, jolla on runsaasti tonttiliittymiä. 

Toisessa vaihtoehdossa linjaus Tuomarilassa kulkee etelämpänä, Sunan-
kaarta ja Pitkänotkontietä pitkin. Linjauksen etuna on etenkin Sunankaa-
ren osuudella väljempi katutila sekä raitiotien parempi saavutettavuus 
Tuomarilan eteläosissa.

Eteläisimmässä vaihtoehdossa raitiotie on linjattu Sunantieltä Sunannii-
tyntielle ja edelleen suoraan kohti Kuurinmäkeä. Linjaus on vertailluista 
vaihtoehdoista suorin ja nopein, mutta tavoittaa muita vaihtoehtoja 
heikommin Suvelan kerrostaloalueen, jonka sitomista raideliikenteen 
piiriin on pidetty tavoiteltavana.

Linjausvaihtoehdot keskusalueella

Keskuksen ydinalueella tutkittiin kahta linjausvaihtoehtoa. Espoonportin 
tunnelissa radan alittava linja mahdollistaisi sujuvat vaihdot junaliikenteen ja 
raitiotieliikenteen välillä mahdollistavan vaihtopysäkin muodostamisen tunne-
liin.  Toinen vaihtoehto olisi Kirkkojärventien–Espoonväylän–Siltakadun lenkin 
kiertävä linjaus, joka palvelisi hyvin radan eri puolia keskustassa, mutta toisi 
mukanaan tiukkoja kaarteita ja selvästi pidemmän kokonaispituuden reitille.

Linjausvaihtoehdot Lommilan ympäristössä

Lommilassa pikaraitiotie on aiemmissa suunnitelmissa linjattu Kirkkoka-
dulta Muuralantien kautta Lommilan kauppakeskuksen taakse, josta se 
jatkaa Bembölen kautta Turuntielle ja Jorvin kohdalle. Linjaus ei palvele 
etenkään Espoontien itäpuolista maankäyttöä kovin hyvin, koska Lom-
milan pysäkki sijaitsee jo asemakaavoitetun laajan kauppakeskuksen ja 
tähän kytkeytyvien pysäköintialueiden takana. Linjauksen mielekkyys on 
kuitenkin riippuvainen alueelle toteutettavasta maankäytöstä.

Tämänhetkisissä tarkasteluissa toimivimmaksi osoittautui vaihtoehto, jossa 
raitiotie linjattiin Kirkkokadulta Espoontietä pitkin länteen.  Turunväylän 
kohdalle rakennetaan uusi silta pikaraitiotielle Turuntien pohjoispuolelle. 
Linjaus kulkee Espoontien kautta kauppakeskuksen länsipuolella kulkevalle 
uudelle kadulle, jonka jälkeen linja alittaa Nupurintien ja Kunnarilantien 
päätyen Bellintielle. Turuntie ylitetään tasossa Bellinmäen liittymän koh-
dalla. Tästä linja jatkaa Turuntien eteläpuolta kohti Jorvia.

Raitiotie Jorvissa

Raitiotielle tutkittiin Jorvissa kolmea eri linjausvaihtoehtoa. Raitiotien on 
aiemmissa suunnitelmissa kaavailtu päättyvän Jorvissa Espoon sairaalan 
pohjoispuolelle, Turuntien varrelle sijoittuvalle pysäkille. Kampusalueen 
laajemman kehittämisen ja jalankulkuyhteyksien näkökulmasta raitiotien 
ohjaaminen keskeisemmälle paikalle kampusalueen sisälle nähtiin kui-
tenkin tavoiteltavana. Kaksi eteläisempää linjausvaihtoehtoa johtavatkin 
sairaalakampuksen etupihalle, nykyisen bussiterminaalin yhteyteen si-
joittuvalle pysäkin paikalle.

Työn yhteydessä tutkittiin mahdollisuuksia linjata raitiotie ratageomet-
rian ja liikennöinnin sujuvuuden kannalta edullisesti, loivasti kaarteisella 
linjauksella Glimsin talomuseon pohjoispuolelta. Linjaus koettiin kuitenkin 
ristiriitaiseksi talomuseon alueen kehitystarpeiden ja kulttuurimaiseman 
näkökulmasta. Valittu raitiotielinjaus kiertääkin museon ympäristön kau-
empaa, olevaa katuverkkoa mukaillen.
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TARKENNETTU RAKENNEMALLI

JA VALITTU RAITIOTIELINJAUS
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4 Suositusvaihtoehto

4.1 TARKENNETTU RAKENNEMALLI 
JA VALITTU RAITIOTIELINJAUS
 
Valittu rakennemalli pohjautuu rakennemallien 1 ja 2 yhdistelmään. 
Tiivis kaupunkirakenne painottuu voimakkaasti keskuksen ydinalueelle: 
keskustaan, Suvelaan ja Tuomarilan aseman ympäristöön, mutta myös 
pikaraitiotien pysäkkiympäristöjä tuetaan lisärakentamisella, joka luo 
edellytyksiä raidepohjaisen joukkoliikennejärjestelmän kannattavuudelle.

Raideliikenne jäsentää kaupunkirakennetta

Vertailun pohjalta valitut raitiotielinjaukset määrittävät myös kaupun-
kirakenteen tiivistämisen ja uudistamisen painopistealueita. Erityisesti 
Kirkkokadun, Sunantien, Kirstinkadun ja Sunankaaren luonne muuttuu 
uudisrakentamisen ja katuympäristön muutosten myötä kaupunkimaisiksi  
raitiotiekaduiksi kivijalkapalveluineen. Espoonväylä puolestaan palvelee 
tulevaisuudessakin keskuksen ohittavaa autoliikennettä ja runkobussiyh-
teyksiä muihin keskuksiin, vaikkakin väylän luonne keskuksen ydinalueilla 
muuttuu aiempaa kaupunkimaisemmaksi ja rakentamisen rajaamaksi.

Kaupunki kasvaa kulttuurimaiseman ympärille

Espoonjokilaakso muodostaa suunnittelualueen viherrakenteen ja kult-
tuurimaiseman ytimen. Keskiaikainen Espoon tuomiokirkko, hautausmaa 
ja jokilaakson viljelymaisema luovat alueelle identiteettiä ja historiallista 
syvyyttä, jonka esilletuominen on yksi suunnitelman keskeisiä lähtökohtia. 

Espoonjokea seuraileva viherkäytävä muodostaa merkittävän virkistys-
reitin, joka sitoo uusiutuvia asuin- ja työpaikka-alueita yhteen  paikallisen 
keskuspuiston tapaan. Uudisrakentamisen rajautuminen keskeiseen kult-
tuurimaisemaan vaatii huolellista suunnittelua ja harkintaa myöhemmissä, 
tarkemman mittakaavan suunnitteluvaiheissa.

Nimismiehenpelto ja Lommila kytkeytyvät keskukseen

Nimismiehenpellon ja Lommilan alueet muodostavat Espoon keskuk-
sen pohjoisosien vahvimman toimintojen keskittymän, joka tukeutuu 
sekä pikaraitiotien, Turunväylän että Kehä III:n mahdollistamiin sujuviin 
liikenneyhteyksiin. Alueen luonne muuttuu etenkin Nimismiehenpellon 
osalta selvästi aiempaa kaupunkimaisemmaksi ja korttelirakenteeltaan 
ihmisen mittakaavaiseksi. Lommilan osalta tilaa vaativan kaupan toi-
minnot keskittyvät Espoontien ja Kehä III:n väliselle alueelle. Nykyisen 
Ikean tontti on samalla vapautumassa uuteen käyttöön – esimerkiksi 
kulttuurimaisemaan kytkeytyvälle asuinrakentamiselle.
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4.2 KAUPUNKIMAISEN KESKUSTA-ALUEEN ULOTTUVUUS 
SEKÄ PAIKKOJEN VERKOSTOT
Työn keskeisimpiä periaatteita on laajan ja yhtenäisen jalankulku- ja pyö-
räilypainotteisen keskusta-alueen kehittäminen. Nykyiseen hallintokes-
kukseen ja asemaympäristöön kytketään pohjoisessa Nimismiehenpelto 
ja Lommila, idässä Kylävainio, Kulovalkea ja Tuomarilan asema, lounaassa 
Kaupunginkallion ja Kiltakallio sekä kaakossa Suvela. Alueeseen sisältyy 
tärkeänä elementtinä Kirkkojärvenpuisto–Kirkkopuisto eli Espoonjokilaakso 
Turunväylältä aina Espoonväylälle asti. Alueen laajuus on n. 2 km x 3 km. 

Olevan esikaupunkimaisen rakennetun ympäristön muuntuminen ur-
baaniksi on hidas prosessi. Raitiotie tukee muutosta, kun erityisesti 
pysäkkien ympärille kohdistuu toiminnallisesti sekoittunutta täydennys-
rakentamista. Pikaratikkalinjojen toteuttamisen aikataulutus vaikuttaa 
yhtenäisen keskusta-alueen laajenemistahtiin ja esimerkiksi Lommilan 
alueen toimiva kytkeytyminen Espoon keskuksen ydinalueisiin toteutunee 
vasta, jos ja kun raitiotie alkaa kulkea. Kuvassa esitetty keskusta-alueen 
rajaus edustaa vuoden 2050 tavoitetilannetta. 

Jalankulkuvaltaisessa ympäristössä keskeinen laatuominaisuus on paik-
kaverkoston tiheys ja jatkuvuus. Kuvassa esitetään keltaisella kävellen 
ja pyöräillen tärkeiksi koetut paikat ja niiden väliset yhteydet; vihreällä 
vastaavat ulkoilupainotteisen liikkumisen kannalta. Vaaleanpunaisella on 
merkitty rautatierataa seuraileva pyöräilybaana. Sinisellä on raideliiken-
teen asemat ja pysäkit sekä punaisella ajoneuvoliikenteen keskeiset 
reitit ja solmukohdat. Yhdessä nämä muodostavat orientoitavuuden ja 
ympäristön hahmotettavuuden perustan.    

Paikkojen verkostot

Verkoston keskeiset kytkennät

raideliikenne: junarata, pikaraitiotie
ajoneuvoliikenne
jalankulku / pyöräily / hidas liikkuminen 
nopea pyöräily (rantaradan baana)

ulkoilu

Paikat ja solmukohdat

asema / pysäkki
merkittävä liittymä
paikka: aukio, toiminnallinen keskittymä,  
orientoitavuuden kannalta tärkeä piste
viherverkoston / asuinmiljöön solmukohta
kaupunkimainen keskusta-alue 
ml. Kirkkopuisto–urheilupuisto PAIKKOJEN VERKOSTOT JA 

JALANKULKUPAINOTTEINEN KESKUSTA-ALUE
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4.3 TARKASTELTU KOKONAISRAKENNE
Kartalla on esitetty havainne tarkennetun rakennemallin mukaisesta kehitys-
kuvasta, jossa Espoon keskus kehittyy vetovoimaisena kaupunkikeskuksena.  
Tarkasteluun on koottu kaikki tässä työssä tunnistetut rakentamispotentiaalit, 
ja kartalla esitetty rakentamisen määrä ylittää alueelle Espoon pohjois- ja kes-
kiosien yleiskaavaluonnoksessa arvioidun kasvun. Nyt kartoitetut rakentamisen 
potentiaalit ja valmisteltava yleiskaava mahdollistavat alueelle useita erilaisia kehi-
tyssuuntia, ja myös reagoimista pitkän aikajänteen kuluessa muuttuviin tarpeisiin.

Alueen keskeinen kaupunkiydin muodostuu Espoon keskuksen ase-
manympäristön, Kirkkojärven, Kiltakallion, Suvelan ja Tuomarilan alueelle. 
Toinen merkittävä kaupunkikehityksen painopistealue sijoittuu uudistuville 
Nimismiehenpellon–Lommilan alueille, joista tavoitellaan pikaraitiotiehen 
tukeutuvia monipuolisia asuin- ja työpaikka-alueita palveluineen.

Espoonjokilaakso kulttuuriympäristöineen muodostaa puolestaan alueen 
viher- ja sinirakenteen rungon, ja toimii alueen keskeisenä virkistysalueena 
ja vetovoimatekijänä, jonka kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen ja 
nykyistä voimakkaampi esiinnosto osana alueen kehitystä on olennaista. 
Myös Keskuspuiston läheisyys ja saavutettavuus on keskeinen osa alueen 
virkistysverkostoa, kuten myös asuinalueiden sisäiset puistot ja lähimetsät.

4.4 TÄYDENNYSRAKENTAMISEN LUONNE JA VAIHEISTUS

Tavoitteena monipuolinen ja sekoittunut kaupunkirakenne

Seuraavan sivun kaavioissa on esitetty uuden rakentamisen jäsentyminen 
pääkäyttötarkoituksen mukaisesti. Toimitilarakentaminen suunnittelualu-
eella painottuu saavutettavuudeltaan suotuisiin sijainteihin rautatieasemi-
en tuntumaan, Nimismiehenpellon–Lommilan alueelle pikaraitiotiehen ja 
väyläyhteyksiin tukeutuen sekä Jorvin sairaalakampuksen yhteyteen, mihin 
kytkeytyy potentiaalia erikoistuneen osaamiskeskittymän kehitykselle.

Eri toimintojen sekoittuminen on keskeinen tavoite pyrittäessä uudista-
maan alueen keskeisten osien kaupunkirakennetta nykyistä monipuoli-
semmaksi. Etenkin rautatieasemien ja pikaraitiotien pysäkkien ympäris-
tössä rakennusten pohjakerroksiin on tärkeää varata tiloja myymälä-, 
ravintola- ja pientoimistokäyttöön sekä suunnitella uudisrakentamisen 
sijoittuminen niin, että rakennukset rajaavat luontevasti katu- ja aukiotiloja 
jalankulkukaupungin hengessä. Laajojen, vain yhteen käyttötarkoitukseen 
osoitettujen osa-alueiden muodostumista tulee välttää.

Rakentaminen kytkeytyy joukkoliikennejärjestelmän kehitykseen

Seuraavan sivun toisessa kaaviossa on esitty rakentamisen vaiheistuksen 
perusperiaate. Ykkösprioriteettina alueen kehityksessä on keskuksen 
ydinalueen, Suvelan ja Tuomarilan keskustan voimakas, uudistava täyden-
nysrakentaminen.  Myöhemmässä kehitysvaiheessa uudisrakentamisen 
painopiste siir tyy keskuksen ytimestä ulospäin kehitettäviä raitiotie-
käytäviä seuraillen, mikä luo edellytykset pikaraitiotien kehittämiselle. 
Alueen uusiutumisessa keskeistä on maankäytön, liikennejärjestelmän 
ja kaupunkiympäristön samanaikainen, saumaton yhteiskehittäminen.



1000 m

600 m

Espoon keskuksen yleissuunnitelma

Asemanseudut, 600 m ja 1000 m kehät

ESPOON KESKUKSEN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN TARKASTELU
Loppuraportti 11.3.2019 19

RAKENNUSTEN KÄYTTÖTARKOITUS SUOSITELTU RAKENTAMISEN VAIHEISTUS

Asuminen

Toimitilat

Uusilla kaupunkirakentamisen alueilla etenkin asemien ja raitiotien
pysäkkien ympäristössä tavoitellaan toiminnoiltaan sekoittunutta rakennetta.
Asuinkerrostalojen kivijalkoihin on etenkin näillä alueilla tavoitteellista
sijoittaa katutilaan aukeavia liike- ja toimistotiloja.

Jalankulkukaupungin ydin
keskustassa, Suvelassa ja Tuomarilassa

Rakentuva raitiotiekaupunki
ja keskustan reunavyöhyke

Raitiotiekaupungin reunavyöhyke
ja muut laajenemisalueet

Muut mahdolliset rakennusalueet

1.

2.

3.

4.
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300+1700

=2000

400+1500

=1900

0+2000

=2000

100+2900

=3000

1800+2700

=4500

1200+1800

=3000

4500+6000

=10 500

2200+3800

=6 000

4200+3300

=7 500

5200+3100

=8 300

3600+1100

=4 7001500+700

=2200

200+1100

=1300

600+3300

=3900

1000+2000

=3000

500+600

=1100

400+500

=900

4500+2500

=7 000

300+400

=700

300+600

=900

400+600

=1 000

200+50

=250100+50

=150

2 100+1400

=3500

VÄESTÖN JA TYÖPAIKKOJEN MUUTOKSET ALUEITTAIN

SUUNNITELMAN MUKAISESSA LOPPUTILANTEESSA

VÄESTÖ

Nykyinen väestö + lisäys
= tuleva väestö (tilanteessa, jossa koko potentiaali toteutunut)

TYÖPAIKAT

Nykyinen työpaikkamäärä + lisäys
= tuleva työpaikkamäärä (tilanteessa, jossa koko potentiaali toteutunut)

Kerrosalan on laskettu tuottavan asukkaita ja työpaikkoja tiheydellä 1 asukas tai työpaikka per 50 kerrosalaneliömetriä.
Laskennalliset väestö- ja työpaikkamäärät ovat suuntaa-antavia.
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Alle 600 m
asemasta

32 %

Alle 1000 m
6 %

Yli 1000 m
asemasta,

raitiotie
47 %

Muut
15 %

Alle 600 m
asemasta

37 %

Alle 1000 m
asemasta

23 %

Yli 1000 m 
asemasta,

raitiotie
29 %

Muut
10 %

ASEMANSEUTUJEN YDINALUE

0-600 METRIÄ RAUTATIEASEMISTA

ASEMANSEUTUJEN REUNA-ALUE

600–1000 M RAUTATIEASEMISTA

RAITIOTIEKAUPUNKI

400 M LINJOISTA

Uuden asutusrakenteen ja työpaikkojen 
kytkeytyminen raideliikenteen verkostoihin

Suunnitelmassa alueelle on osoitettu laskennallisesti noin 30 000 uutta 
asukasta ja 11 000 uutta työpaikkaa.

Jos oletetaan, että mahdollisista rakennushankkeista 2/3 toteutuu, mah-
dollistaa suunnitelma noin 20 000 asukkaan ja 7000 työpaikan sijoit-
tumisen alueelle.

Suunnitelmassa esitetty uusi asuminen painottuu asemanseuduille, kun 
taas toimitilat ja sitä kautta myös työpaikat painottuvat osin jo aiemmin 
hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti Nimismiehenpellon – Lommilan 
alueille, tukeutuen pääosin Turunväylän ja Kehä III:n yhteyksiin. Suunni-
telmassa esitetty raitiotie parantaa toteutuessaan myös näiden alueiden 
kytkeytymistä joukkoliikenteen verkostoihin.

Espoon keskus 600 m
4 400 + 7 000 = 11 400 as.
4 400 + 2 000 = 6 400 tp.

600 m – 1000 m asemista
8 200 + 7 000 = 15 200 as.

1 400 + 600 = 2 000 tp.

Raitiotievyöhykkeet 
400 m pysäkeistä

2 500 + 8 900 = 11 400 as 
3 600 + 5 000 = 8 600 tp

Tuomarila 600 m
5 600 + 4 000 = 9 600 as.
300 + 1 000 = 1 300 tp.

UUDEN VÄESTÖN SIJOITTUMINEN 
SUHTEESSA JOUKKOLIIKENTEEN
SAAVUTETTAVUUTEEN

UUSIEN TYÖPAIKKOJEN SIJOITTUMINEN 
SUHTEESSA JOUKKOLIIKENTEEN
SAAVUTETTAVUUTEEN
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KESKEISET MAANKÄYTÖN MUUTOSALUEET

JA TÄYDENNYSRAKENTAMISEN TYYPIT

PÄÄASIALLINEN TÄYDENNYSRAKENTAMISEN

TOTEUTUSTAPA ALUEITTAIN

OLEVAAN RAKENTEESEEN LOMITTUVA

RAKENTAMINEN

OLEVAN RAKENTEEN JATKEEKSI

RAKENTAMINEN

OLEVAA RAKENNETTA UUDISTAVA

RAKENTAMINEN

4.5 KESKEISET MAANKÄYTÖN MUUTOSALUEET 
JA TÄYDENNYSRAKENTAMISEN TYYPIT
Olevan kaupunkirakenteen täydentämistä lähestytään Espoon keskuksen 
eri osa-alueilla erityyppisin strategioin. Karkeasti lähestysmistavat on 
jaettavissa kolmeen pääluokkaan: olevaan rakenteeseen lomittuvaan 
rakentamiseen, olevan rakenteen jatkeeksi rakentamiseen ja olevaa 
rakennetta uudistavaaan rakentamiseen.

Olevaan rakenteeseen lomittuva rakentaminen

Alueen täydennysrakennuspotentiaalista yli 20 prosenttia muodostuu 
perinteisestä täydennysrakentamisesta, jossa olevien korttelien raken-
netta täydennetään uudella, ympäristöön sovitetulla rakennuskannalla. 

Kortteleiden täydennysrakentaminen voi edellyttää esimerkiksi olevan 
maanvaraisen pysäköinnin korvaamista pihakannen alle tai pysäköinti-
taloon sijoittuvalla pysäköintiratkaisulla, jolloin rakennusten piha-alueita 
voidaan hyödyntää aiempaa tehokkaammin uudisrakentamisen ja vir-
kistyksen tarpeisiin.

Alueellisesti olevaan rakenteeseen lomittuva täydennysrakentamispo-
tentiaali painottuu Espoon keskuksessa Suvelan, Kirkkojärven ja Tuoma-
rilan alueille, joiden täydentäminen tukee myös kaavaillun pikaraitiotien 
toteuttamisedellytyksiä.

Olevan rakenteen jatkeeksi rakentaminen

Olevan rakenteen jatkeeksi rakentaminen muodostaa yhtälailla yli 20 
prosenttia täydennysrakentamisen potentiaalista. Potentiaaliset rakenta-
misalueet sijoittuvat olevan rakenteen yhteyteen, mutta pääosin aiemmin 
rakentamisessa hyödyntämättömille maa- ja metsätalousalueille sekä 
liikenneväyliä ympäröiville suojaviheralueille.

Uudisrakentamisen laajentaminen Espoonjokilaakson viheralueiden ja 
Kirkonmäen RKY-alueen yhteydessä vaatii erityistä harkintaa ja raken-
tamisen huolellista sovittamista historialliseen kulttuurimaisemaan.  Osa 
tarkastelluista rakennusalueista voidaan jättää myös toteuttamatta, mikäli 
rakentamisen katsotaan tarkemmassa suunnittelussa heikentävän alueen 
kulttuurihistoriallisia arvoja.

Olevaa rakennetta uudistava rakentaminen

Olevaa rakenneta uudistava rakentaminen muodostaa enemmistön 
Espoon keskuksen täydennysrakennuspotentiaalista. Keskeisimmät uu-
distavan täydennysrakentamisen alueet suunnittelualueella sijoittuvat 
aseman ja virastokeskuksen ympäristöön ja Kiltakallion–Suvelan alueille 
sekä Nimismiehenpellon–Lommilan kaupan ja pienteollisuuden alueille.

Alueiden olevan maankäytön korvautuminen uudella, tehokkaammalla ja 
kaupunkimaisemmalla rakentamisella on prosessiluonteista ja riippuvaista  
myös alueiden kiinteistönomistajien tahtotilasta.
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4.6 LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Liikenneverkon kehitys tukee kestäviä kulkutapoja

Erityisesti keskuksen ydinalueella ja raitiotien pysäkkiympäristöihin kyt-
keytyen kehitetään jalankulkuyhteyksiä ja -ympäristöjä. Kiltaraitin radan 
ylittävää akselia kehitetään jalankulun pääyhteytenä alueen rakentumi-
sen yhteydessä. Aseman ympäristön uudistuessa alueelle muodostuu 
selvästi nykyistä laajempi jalankulkupainotteinen keskusta-alue, joka 
kytkeytyy uusilla yhteyksillä entistä voimakkaammin niin Suvelan kuin 
Espoonjokilaaksonkin suuntiin. Laadukas jalankulkuympäristö aseman ja 
raitiotiepysäkkien ympäristössä tukee myös joukkoliikenteen käyttöä.

Pyöräilyn kehittämisen osalta esitetty verkosto noudattaa olevia suunni-
telmia. Radan varrelle toteutetaan pyöräilyn laatukäytävä, joka sijoittuu 
keskuksen ydinalueella Kirkkojärventien yhteyteen. Keskuksesta etelään 
kohti Matinkylää ja Tapiolaa on osoitettu toinen laatureitti. Kirkkokadun–
Espoontien–Turuntien varsilla kehitetään seutureittiyhteyksiä. Jalankulku ja 
pyöräily erotetaan toisistaan rakenteellisesti tai vähintään tiemerkinnällä 
aina kun mahdollista.  Tulevaisuudessa myös kaupunkipyöräjärjestelmää 
on luontevaa laajentaa Espoon keskukseen ja muille rantaradan aseman-
seuduille, mikä tukee sujuvien matkaketjujen muodostumista. 

Pikaraitiotiet muodostavat uuden elementin alueen joukkoliikennejärjes-
telmään. Suunnitelman tavoitetilanteessa raitiotielinjat Otaniemi–Espoon 
keskus–Jorvi ja Espoon keskus–Matinkylä on toteutettu. Jo aiemmin 
reittejä voidaan liikennöidä bussiliikenteen runkolinjoilla. Raitioteiden 
vuorokausittaiset matkustajamäärät vaihtelevat linjaosuuksittain noin  
6000–10 000 matkustajan välillä. Liikenne-ennusteen mukaisesti myös 
lähijunien matkustajamäärät Espoon keskuksesta Helsingin suuntaan 
kasvavat merkittävästi, mihin vaikuttaa myös kaupunkiradan rakentamisen 
myötä tihentyvä vuorotarjonta.

Suunnitelman mukaisessa liikenneverkossa radan alittavaa Espoonport-
tia kehitetään joukkoliikennekatuna ja tähän kytkeytyvää Kirkkokatua 
joukkoliikennepainotteisena katuna. Muutokset vähentävät merkittävästi 
liikennemääriä raitiotiekaduiksi rakennettavilla Kirkkokadulla ja Sunantiellä.  
Vastaavasti Espoonväylällä liikennemäärät kasvavat, ja yhteyden luonne 
keskuksen ohittavana pääväylänä korostuu.

Pysäköinnin kehitys ja älykkäät pysäköintiratkaisut

Rautatieaseman yhteydessä toteutettaviin uusiin rakentamishankkeisiin 
kytkeytyy myös pysäköintihallien rakentaminen. Keskuksessa on tarvetta 
sekä työpaikkapysäköinnille että asukaspysäköinnille. Myös liityntäpysä-
köinnin merkitys korostuu, kun Espoon keskuksesta muodostuu nykyistä 
voimakkaampi joukkoliikenteen solmupiste.

Keskuksen kehittyminen kohti voimakkaampaa joukkoliikennekaupunkia 
tulee vähentämään asukkaiden tarvetta omistaa autoja. Tämä vähentää 
pysäköintipaikkatarvetta etenkin uusien asukkaiden kohdalla. On myös 
huomattava Lommilan ostoskeskuksen vaikutus palveluiden kilpailuti-
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lanteeseen Espoon keskuksen kanssa. On oleellista, että ennen kaikkea 
aseman ympäristöön sijoittuu riitävän kilpailukykyisiä palveluita, jotta 
keskus voi kehittyä tasapainoisesti.

Aseman yhteydessä on mahdollista toteuttaa vuorottaispysäköintiä. 
Liikkumisen tavat muuttuvat ja tämä vaikuttaa myös pysäköintiin. Oman 
auton käyttö todennäköisesti vähenee ja vähentää pysäköintipaikkojen 
tarvetta. Siten tulee varautua pysäköinnin muuntojoustavuuteen. Uusi-
en pysäköintilaitosten toteuttamisessa on varauduttava sähköautojen 
voimakkaaseen kasvuun.

Älykkäät sovellukset tulevat tehostamaan pysäköintipaikkojen käyttöä. 
Kalliisti rakennetuista paikoista halutaan saada mahdollisimman suuri 
hyöty. Sovelluksilla on mahdollista ohjata pysäköinnin tarjonnan ja kysyn-
nän välistä suhdetta reaaliaikaisesti. Samalla pysäköinnin hintaa voidaan 
vaihdella nopeastikin kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Raitiotiekadut muodostavat kehittyvän 
kaupunkirakenteen rungon

Pikaraitiotien toteuttaminen muovaa merkittävästi Espoon keskuksen 
pääkatujen luonnetta ja tarjoaa samanaikaisesti mahdollisuuksia kau-
punkiympäristön kohentamiseen sekä jalankulku- ja pyöräilyjärjestelyjen 
kehittämiseen.

Kirkkokatu

Kirkkokadulla pikaraitiotie kulkee kadun länsilaitaa pitkin. Kirkkokadun 
varressa on hyvin tilaa pikaraitiotielle. Kadulla kulkee myös useita bus-
silinjoja. Espoonportin sulkeminen ajoneuvoliikenteeltä vähentää ka-
dun ajoneuvomääriä huomattavasti. Tämä mahdollistaa Kirkkokadun 
kehittämisen joukkoliikennepainotteisena, jolla on myös mukava liikkua 
kävellen ja pyörällä. Kirkkokadun varren koulutuskeskittymä saadaan 
pikaraitiotietien piiriin.

Espoonportti

Jorvin suunnan pikaraitiotie on linjattu Espoonportin kautta. Espoon-
portista tulee joukkoliikennekatu, jonka kautta ajoneuvoliikenne ei kulje. 
Rautatiesillan alle tulee pysäkit, joilta on hyvä yhteys rautatieaseman 
laitureille. Pikaraitiotie on todennäköisesti sovitettavissa nykyiseen silta-
aukkoon. Espoonportin muutos rauhoittaa Espoon keskuksen liikennettä. 
Muutos ohjaa ajoneuvoliikenteen keskusta kiertäville kaduille, etenkin 
Espoonväylälle ja Siltakadun/Kirkkojärvenkadun länsiosille, joiden liiken-
nemäärät kasvavat.

Jos ajoneuvoliikenne halutaan säilyttää, tulee nykyistä silta-aukkoa leventää 
noin 15 metrin verran.

Sunantie

Pikaraitiotien linjaus etelään kulkee Sunantietä ja Hösmärintien kautta, 
josta linja liittyy Espoonväylään. Sunantien pohjoisosassa katutila on ka-
pea Siltakadun ja Valapolun välillä johtuen suunnitelluista uusista taloista. 

RAITIOTIEKADUN TYYPPIPOIKKILEIKKAUS – RAITIOTIE OMALLA KAISTALLAAN (ESIM. KIRSTINTIE). RAITIOTIEKATU SEKALIIKENTEELLÄ (ESIM. SUNANTIE).

TUKHOLMAN POIKITTAINEN PIKARAITIOTIE TVÄRBANAN ON 
VAIKUTTANUT MERKITTÄVÄSTI ALUEIDEN KEHITYKSEEN.

PYÖRÄILYN KORKEAN TASON LAATUKÄYTÄVIIN ELI BAANOIHIN VOI 
KYTKEYTYÄ MYÖS VIRKISTYSTOIMINTOJA JA AKTIVITEETTEJA.

Tässä kohdassa pikaraitiotie joudutaan toteuttamaan sekaliikennekatuna. 
Katualuetta on syytä pyrkiä leventämään. Etelämpänä pikaraitiotie mahtuu 
omalle uralleen. Linjaus kulkee Sunantietä Hösmärinkadulle, jonne pika-
raitiotie saadaan omalle kulku-uralleen ja edelleen Espoonväylän varrelle.

Kirstintie

Suvelan keskus katsottiin niin tärkeäksi, että pikaraitiotielinjauksen haluttiin 
kulkevan sen kautta, vaikka tällöin linjaukselle tulee tiukkoja kaarteita 
ja linjapituus kasvaa. Kirstintiellä, Sunantiellä ja Siltakadulla on vähän 
tilaa käytettävissä. Pikaraitiotie rakennetaan kadun keskelle. Osittain 
joudutaan menemään sekakaistoilla, mikäli katualuetta ei voida leventää. 
Nykyinen katualueen leveys on 20 metriä. Mikäli pikaraitiotie halutaan 
omalle kaistalleen, tulee katualueen leveys olla vähintään 28,5 metriä, 
mieluummin 30,5 metriä.

Sujuvan liikenteen ja kaupunkirakenteen 
yhteensovitus keskeistä Espoonväylällä

Työssä tutkittiin myös mahdollista pikaraitiotietä, joka kulkisi Siltatieltä 
Espoonväylän varteen. Espoonväylän leventäminen 2+2 kaistaiseksi ja 
pikaraitiotien sovittaminen väylän yhteyteen osoittautui ongelmalliseksi, 
ja johtaisi todennäköisesti kalliisiin ratkaisuihin. Espoonväylän varren 
korkeusasemat ovat hankalia, ja väylän suuri liikennemäärä sekä leven-
täminen 2+2 kaistaiseksi eivät luo joukkoliikenneystävällistä ympäristöä. 

Pikaraitiotie palvelee matkustajia paremmin, kun se kulkee vähemmän 
autoliikennepainotteisilla kaduilla, joiden varsilla on kohtuullisen tiivistä 
maankäyttöä. Espoonväylällä puolestaan kulkee useita bussilinjoja, jotka 
varmistavat joukkoliikennetarjonnan alueella. Katuympäristön suunnitte-
lussa on suurista liikennemääristä huolimatta keskeistä kiinnittää huomiota 
myös ympäristön luonteeseen jalankulun näkökulmasta.
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4.7 VIHERRAKENNE

Espoonjokilaakso

Suunnittelualueella viherrakenteen merkittävin osa sijoittuu Espoon-
jokilaaksoon. Viljeltäväksi kulttuurimaisemaksi on osoitettu Turunväylän 
koillispuoleinen laaksoalue, missä siihen kuuluu mm. Glimsin talomuseo. 
Maisema rajautuu luoteessa jokilaakson rinteen rakennettuun alueeseen 
ja kaakossa Jorvin ympäristön selännemetsiin ja Kirkkojärven kosteik-
koluontoon.

Kirkkojärven kosteikkoalue on arvokasta luonnonympäristöä, luonto-
puistoa, joka liittyy suoraan Kauniaisten puolella olevaan Kasavuoren 
ulkoilualueeseen. Laakson virkistysreittien jatkuvuus Turunväylän yli ja 
ali eri kohdista on jatkossa tärkeää.

Turunväylän lounaispuolella laakso on aktiivista keskustapuistoa, Espoon-
jokilaakson yhtenäistä virkistysaluetta. Sen itäpäässä on aikaisemmissa 
suunnitelmissa esitetty vesialue, joka toimii sekä tulva-altaana että Espoon 
keskuksen tuntumassa olevana virkistyskeitaana.

Espoon kirkonmäki ja Espoonjokilaaksoon sijoittuvat Suuren rantatien 
linjaukset ovat valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriym-
päristöjä (RKY).  Keskiajalta periytyvän rakenteen piirteitä on siellä yhä 
runsaasti jäljellä.  

Kirkon kulttuurimaisema hautausmaineen on osa keskustassa sijaitsevaa 
Kirkkopuistoa. Jokirannan ydinalueet voidaan kehittää Espoon keskuk-
sen asutusta palvelevaksi julkiseksi puistoksi, jossa jokimaisema ja sen 
rannan virkistysreitit ovat tärkeässä roolissa. Jokivarresta suuntautuu 
keskustarakenteeseen kapeita, mutta merkittäviä kiilamaisia puistoalueita.

Kirkko- ja hautausmaina, kirkolliseen käyttöön liittyvinä ympäristöinä 
sekä viheralueina alueen arvot voidaan säilyttää tulevaisuuteen. Niitä 
voidaan hienovaraisesti myös kehittää linjaamalla kevyen liikenteen reit-
tejä, sijoittamalla oleskelu- ja näköalapaikkoja, avaamalla hienovaraisesti 
tärkeitä näkymälinjoja ja tuomalla ja virkistystä palvelevia toimintoja 
esim.  alueen vanhoihin rakennuksiin.

Täydennysrakennusalueiden viherrakenne

Täydennysrakennusalueilla rakenteen lomaan jää viheryhteyksiä, jotka 
paikoin laajenevat lähimetsiksi ja koulujen ympäristöissä lähiliikunta-
paikoiksi. Viheryhteydet johtavat asutusrakenteen lomassa etelään ja 
lounaaseen kohti laajaa, metsäistä virkistysaluetta, Espoon Keskuspuistoa. 
Lähivirkistysalueen ja -liikuntapaikat sijoittuvat suhteellisen tasaisesti 
rakenteen lomaan, joten ne ovat myös helposti saavutettavissa. Myös 
laajemmat virkistysalueet kuten Espoon Keskuspuisto, metsäalueet Kehän 
luoteispuolella sekä Kauniaisten Kasavuori ovat lähellä.

Alueen luoteisosassa Kehä III ja Turunväylä muodostavat esteen. Viheryh-
teydet on johdettu kehän siltojen ja alitusten tuntumaan. Isojen väylien 
varsilla suojavyöhykkeet ovat osa viherrakennetta.
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Kirkkopuisto

Espoonjokilaakso on kirkon kohdalla vehmas ja itse uoma paikoin hyvin 
kapea ja jyrkkärinteinen. Vanha Suuren Rantatien linja kulkee kirkon ja 
joen välistä. Se on nykyään katkaistu ajoneuvoliikenteeltä, mutta molem-
mista suunnista pääsee ajamaan alueelle, ja itse tiekin on huoltoliikenteen 
käytössä. Sen varrella ei ole koko osuudella kevyen liikenteen reittejä, 
Jokiranta on kaikkein kiinnostavin alue, ja jyrkimpiinkin kohtiin reitti on 
mahdollista rakentaa laiturimaisena. 

Alueen vanhoihin, aivan joen tuntumassa oleviin rakennuksiin voisi 
sijoittua esim. kahviloita, ja niiden terassit voitaisiin rakentaa osin joen 
päällekin.  Jokirannan tuntumassa voisi olla myös näköalalaitureita, jotka 
ovat yleensä hyvin suosittuja oleskelupaikkoja.  Jokirannan luontaista 
kasvillisuutta voidaan kehittää kukkivien luonnonperennojen avulla ran-
tojen kukkatarhaksi.

Tärkeä näkymäsektori avautuu ns. Ruususpuiston suunnasta suoraan 
kirkolle. Sitä tulee avata hienovaraisesti.

ESIMERKKEJÄ JOKILAAKSON HOUKUTTELEVISTA VIHERALUEISTA. KUVAT ENKÖPINGISTÄ JA NORRTÄLJESTÄ. JA VANTAANKOSKELTA.

IDEALUONNOS KIRKKOPUISTON ALUEELTA.
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4.8 OSA-ALUEIDEN KEHITYSPERIAATTEET JA IDENTITEETTI

Espoon keskus monipuolisena kaupunkikeskustana

Espoon keskuksen keskeisimmät kaupunkitilat ja toiminnot sijoittuvat 
rautatieaseman tuntumaan. Suunnitelmalla pyritään vahvistamaan Espoon 
keskuksen roolia yhtenä Espoon kaupunkikeskuksista. Keskusalueella 
tavoitellaan jalankulkupainotteista ympäristöä, elävien ja alueidenti-
teettiä vahvistavien kaupunkitilojen muodostumista, arkkitehtuuriltaan 
kiinnostavaa kaupunkirakentamista sekä hyvää kytkeytymistä ympä-
röivään viherverkostoon, naapurikaupunginosiin ja Espoonjokilaakson 
kulttuurimaisemaan.

Liikkumisen osalta suunnitelmassa kehitetään erityisesti radan ylittäviä 
yhteyksiä ja kytketään radan pohjois- ja eteläpuolinen keskusta-alue 
aiempaa selvemmin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Raitiotien myötä 
Sunantien, Espoonportin ja Kirkkokadun muodostamasta akselista on 
kehittymässä joukkoliikennepainotteinen pääkatu. Tähän kytkeytyvästä 
Espoonportin asematunnelista ympäristöineen muodostuu suunnitelman 
tavoitetilassa alueen keskeisin joukkoliikenteen solmukohta ja vaihtopiste 
eri kulkumuotojen välillä. Muodostuva saavutettavuuden huippualue 
tarjoaa edellytyksiä myös toimitilarakentamiselle, jota suunnitelmassa 
on esitetty terminaalin ympäristöön.

Uusi Kiltaraitti sitoo keskuksen kokonaisuudeksi

Jalankulun yhteyksien ja keskuksen katuverkon osalta merkittäviä muu-
toksia on esitetty myös rautatieaseman länsipuolelle, missä radan ete-
läpuolinen Kiltaraitti ja pohjoispuolinen tuomiokirkolle johtava jalan-
kulkuyhteys on kytketty toisiinsa uudella radan ylittävällä kävelykadulla. 
Alueen korttelirakennetta on kehitetty aiempaa kaupunkimaisempana, 
julkisiin katutiloihin kytkeytyvänä ja eloisana keskustarakenteena.

Uuden siltayhteyden myötä radan yläpuolelle sijoittuva rautatieasema on 
mahdollista kytkeä suoraan julkiseen katuympäristöön. Saman jalankulku-
akselin varrelle sijoittuu myös nykyisten kaupungin virastotalojen paikalle 
rakennettava Espoolaisten talo sekä vaiheittain uudistuvat kauppa- ja 
toimistokorttelit radan eteläpuolella. Eteläpäästään raitti kytkeytyy myös 
toisaalta kaupunkimaisemman muodon saavaan Kiltakallion asuinaluee-
seen, toisaalta uudistuvaan Suvelaan. 
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Espoon keskuksen keskeisimmät kaupunkitilat ja toiminnot

sijoittuvat rautatieaseman tuntumaan. Suunnitelmalla

pyritään vahvistamaan Espoon keskuksen roolia yhtenä

Espoon kaupunkikeskuksista. Keskusalueella tavoitellaan

jalankulkupainotteista ympäristöä, elävien ja

alueidentiteettiä vahvistavien kaupunkitilojen

muodostumista, arkkitehtuuriltaan kiinnostavaa

kaupunkirakentamista sekä hyvää kytkeytymistä

ympäröivään viherverkostoon, naapurikaupunginosiin ja

Espoonjokilaakson kulttuurimaisemaan.

Liikkumisen osalta suunnitelmalla on pyritty kehittämään

erityisesti radan ylittäviä yhteyksiä ja sitomaan radan

pohjois- ja eteläpuolinen keskusta-alue aiempaa

selvemmin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Raitiotien myötä

Sunantien, Espoonportin ja Kirkkokadun muodostamasta

akselista on kehittymässä joukkoliikennepainotteinen

pääkatu. Tähän kytkeytyvästä Espoonportin

asematunnelista ympäristöineen muodostuu suunnitelman

tavoitetilassa alueen keskeisin joukkoliikenteen solmukohta

ja vaihtopiste eri kulkumuotojen välillä. Muodostuva

saavutettavuuden huippualue tarjoaa edellytyksiä myös

toimitilarakentamiselle, jota suunnitelmassa on esitetty

terminaalin ympäristöön.

Jalankulun yhteyksien ja keskuksen katuverkon osalta

merkittäviä muutoksia on esitetty myös rautatieaseman

länsipuolelle, missä radan eteläpuolinen Kiltaraitti ja

pohjoispuolinen tuomiokirkolle johtava jalankulkuyhteys on

kytketty toisiinsa uudella radan ylittävällä kävelykadulla.

Alueen korttelirakennetta on kehitetty aiempaa

kaupunkimaisempana, julkisiin katutiloihin kytkeytyvänä ja

eloisana keskustarakenteena.

Uuden siltayhteyden myötä radan yläpuolelle sijoittuva

rautatieasema on mahdollista kytkeä suoraan julkiseen

katuympäristöön. Saman jalankulkuakselin varrelle sijoittuu

myös nykyisten kaupungin virastotalojen paikalle

rakennettava Espoolaisten talo sekä vaiheittain uudistuvat

kauppa- ja toimistokorttelit radan eteläpuolella.

Eteläpäästään raitti kytkeytyy myös toisaalta

kaupunkimaisemman muodon saavaan Kiltakallion

asuinalueeseen, toisaalta uudistuvaan Suvelaan.

KESKUKSEN YDINALUEIDEN KAUPUNKIRAKENNE, HAVAINNE 1. 4000
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RADAN YLI JATKETTATTAN KILTARAITIN JALANKULKUAKSELIN VARRELLE SIJOITTUVAT KESKUKSEN KESKEISIMMÄT KOHTEET JA TOIMINNOT: TUOMIOKIRKKO, UUSI ESPOOLAISTEN TALO, ASEMAKESKUS, UUDISTUVA ESPOONTORI JA KAUPPAKESKUS ENTRESSE. 
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Suvelasta monipuolinen ja urbaani raitiotiekaupunginosa

Pääosin 1970-luvulla rakennettu Suvelan asuinalue on peruskorjausiässä, 
ja alueella on toteutettu useita hankkeita ympäristön laatutason kohen-
tamiseksi. Suvela on yksi pääkaupunkiseudun monikulttuurisimmista 
alueista, ja kansainvälisyys kytkeytyy tiiviisti myös alueen identiteettiin. 
Eri taustaisten asukkaiden ja muiden toimijoiden osallistaminen alueen 
uudistustyössä onkin keskeistä.

Suvelan erottaa Espoon keskuksen ydinosista jyrkkä Suvelanrinne, joka 
toimii myös alueen luonnonmukaisena lähivirkistysalueena. Keskustaa 
ja Suvelaa yhdistävän reitistön kehittäminen vaatii erityistä huomiota 
Suvelan kytkemiseksi aiempaa tiiviimmin osaksi keskuksen ydinaluetta. 
Suvelanrinteen jalankulkuyhteyksien lisäksi keskeiset linkit muodostuvat 
Sunantien ylittävästä, suunnitteilla olevasta Kirstinsillasta sekä alueen 
kehitettävistä pääkaduista, Sunantiestä ja Kirstinkadusta.

Alueen nykyisessä kaupunkirakenteessa ympäristöä hallitsevat monin 
paikoin lähiörakentamiselle tyypilliset laajat, maantasoiset pysäköintialueet 
sekä katutilojen heikko rajautuminen. Suunnitelmassa alueen pääkaduille 
muodostuu rajattua, ihmisen mittakaavaista katutilaa. Pääkatujen raitio-
teiden pysäkkiympäristöistä kehitetään kaupunkirakenteen solmupisteitä 
palveluineen.

Kansalaistoiminta, monikulttuurisuus ja taideprojektit 
julkisten kaupunkitilojen kehityksessä

Suvelan luonne muuttuu täydennysrakentamisen myötä aiempaa kaupun-
kimaisemmaksi, minkä myötä myös julkisten kaupunkitilojen ja arkkiteh-
tuurin laadun merkitys kasvaa. Kansalaistoiminnan ja kaupunkikulttuurin 
aktivointi yhteisöllisten kulttuuritilojen ja taideprojektien kautta voi 
myös muodostua keskeiseksi osaksi Suvelan tulevaisuutta ja uudistuvan 
identiteetin rakentamista.
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Pääosin 1970-luvulla rakennettu Suvelan asuinalue on

peruskorjausiässä, ja alueella on toteutettu useita hankkeita

ympäristön laatutason kohentamiseksi. Suvela on yksi

pääkaupunkiseudun monikulttuurisimmista alueista, ja

kansainvälisyys kytkeytyy tiiviisti myös alueen identiteettiin.

Eri taustaisten asukkaiden ja muiden toimijoiden

osallistaminen alueen uudistustyössä onkin keskeistä.

Suvelan erottaa Espoon keskuksen ydinosista jyrkkä

Suvelanrinne, joka toimii myös alueen luonnonmukaisena

lähivirkistysalueena. Keskustaa ja Suvelaa yhdistävän

reitistön kehittäminen vaatii erityistä huomiota Suvelan

kytkemiseksi aiempaa tiiviimmin osaksi keskuksen

ydinaluetta. Suvelanrinteen jalankulkuyhteyksien lisäksi

keskeiset linkit muodostuvat Sunantien ylittävästä,

suunnitteilla olevasta Kirstinsillasta sekä alueen

kehitettävistä pääkaduista, Sunantiestä ja Kirstinkadusta.

Alueen nykyisessä kaupunkirakenteessa ympäristöä

hallitsevat monin paikoin lähiörakentamiselle tyypilliset

laajat, maantasoiset pysäköintialueet sekä katutilojen

heikko rajautuminen. Suunnitelmassa alueen pääkaduille

muodostuu rajattua, ihmisen mittakaavaista katutilaa.

Pääkatujen raitioteiden pysäkkiympäristöistä kehitetään

kaupunkirakenteen solmupisteitä palveluineen.

Suvelan luonne muuttuu täydennysrakentamisen myötä

aiempaa kaupunkimaisemmaksi, minkä myötä myös

julkisten kaupunkitilojen ja arkkitehtuurin laadun merkitys

kasvaa. Kansalaistoiminnan ja kaupunkikulttuurin aktivointi

yhteisöllisten kulttuuritilojen ja taideprojektien kautta voi

myös muodostua keskeiseksi osaksi Suvelan tulevaisuutta ja

uudistuvan identiteetin rakentamista.

Suvelan vuonna 2016 valmistunut kappeli tarjoaa alueella uusia

toimintoja, ja symboloi osaltaan pääkatuympäristön uudistumista.

Superkielen Kööpenhaminan Nørrebrossa on esimerkki yhteisöllises

tuotetusta ak i t

Tukholman Tenstaan ava a u

paikallisten toimijoiden kanssa, ak i e

SUVELAN KAUPUNKIRAKENNE, HAVAINNE 1: 4000

SUVELAN KAPPELI (VALM. 2016) ON ENSIMMÄINEN 
ASKEL SUVELEN KESKUSTAN UUDISTUMISESSA.

SUPERKIELEN KÖÖPENHAMINASSA ON ESIMERKKI YHTEISÖLLISESTI 
TUOTETUSTA AKTIIVISESTA KAUPUNKITILASTA JA TAIDEPROJEKTISTA.

TUKHOLMAN TENSTAAN AVATTIIN OSANA LÄHIÖOHJELMAA 
AKTIIVINEN MODERNIN TAITEEN KESKUS.
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Keskus laajenee jokilaakson pohjoispuolelle: 
kauppaa, koulutusta, työpaikkoja ja asumista

Kirkkokatu muodostaa Espoon keskuksen keskeisen pääkatuympäristön, 
joka jatkuu Espoonjoen yli kohti Nimismiehenpeltoa.  Espoonjokilaakso 
puolestaan muodostaa keskeisen kulttuurihistorialliset ja virkistysreit-
tien kannalta olennaisen akselin, jonka varrelle sijoittuu muun muassa 
Espoon tuomiokirkko.

Suunnitelmassa kaupunkirakenteen ja pääkatuympäristön jatkuvuus 
Espoonjokilaakson pohjoispuolelle on pyritty turvaamaan rajaamalla 
jokilaakson viherkäytävä pääkadun ylityksen kohdalla aiempaa tiiviim-
min, jolloin myös laakson pohjoispuoliset alueet kytkeytyvät jalankulun 
näkökulmasta yhteen keskuksen ydinalueiden kanssa.

Nykyisin gofkentän käytössä oleva alue Kirkkokadun ja Turunväylän vä-
lissä voi muuntua tulevaisuudessa pohjoisosiltaan asuinkäyttöön, jolloin 
asuintalojen pihat avautuvat kohti jokilaaksoa. Jokilaakson ympäristöä 
voidaan puolestaan kehittää alueen keskuspuistona reitteineen ja ak-
tiviteetteineen. Alueen rakentaminen vaatii huolellista suunnittelua ja 
rakentamisen suhteuttamista ympäröivään kulttuurimaisemaan. Lehtimäki 
kartanoineen on osa Espoon kirkonmäen RKY-aluetta, jonka arvojen 
säilyttäminen on lähtökohta suunittelulle.

Nimismiehenpellon maankäytön muuntuminen nykyistä monipuolisem-
maksi ja kaupunkimaisemmaksi on alueen pohjoisosien kehittämisen 
kannalta keskeistä. Nimismiehenpellon korttelit muodostavat suunni-
telmassa keskuksen pohjoisosien kaupunkimaisimman korttelikokonai-
suuden, ja alueella tavoitellaan eri toimintojen sekoittumista. Turunväylää 
reunustavat rakennusmassat painottuvat toimitiloihin, ja suojaavat samalla 
asumispainotteisia kortteleita melulta. Pysäköinti sijoittuu alueella pääosin 
korttelipihojen alle.

Lommilan kauppakeskus kytketään raitiotiehen, 
uutta asumista jokilaakson reunoille

Nimismiehenpelto kytkeytyy Turunväylän alittavilla yhteyksillä myös 
Lommilan tilaa vaativan kaupan keskukseen, jonka maankäyttö on esi-
tetty suunnitelmassa pääosin vuoden 2015 asemakaavan mukaisena. 
Kauppakeskus kytkeytyy Turuntien puolelta kiinteästi raitiotien pysäkkiin, 
mikä parantaa edellytyksiä saavuttaa alueen kehittyvä kaupallinen tarjonta 
myös ilman henkilöauton käyttöä.

Lommilan raitiotiepysäkki palvelee myös Turuntien eteläpuolista, asumi-
seen painottuvaa uudisaluetta. Alueen kehitys tulee mahdolliseksi, mikäli 
Ikea sijoittuu tulevaisuudessa osaksi Lommilan kauppakeskusta tai tämän 
pohjoispuolisiin toimitilapainotteisiin kortteleihin. Jokilaakson suuntaan 
avautuvat asuinkorttelit tarjoavat luontevan kohteen esimerkiksi tiivis-
matala-tyyppiselle, kulttuurimaisemaan sovitetulle puurakentamiselle.

Omnian
koulutus
kampus

Omnian
koulutus-
kampus

Lommilan
kauppakeskus
tilaa vaativalle

kaupalle

hautaus-
maa

Kirkkojärvenpuisto

Övre Lövkullan
kartano

koulu

AL
VI

AL
VI–VIII

AL
VI–VIII

AL
VI–VIII

AL
VI–VIIIAK

IV–VI

TP
VI–VII

V–VI

TP
IV–VIII–IV

TP
IV–VI

TP

VII

VI

IV

VITP
VIII

TP
VI

AL
V–VI

AL
V–VI

AK
III–IV

AK
III–IV

AK
IV

A
II–III

Y
III–VIII

Y
IV

Y
III

A
II–III

A
II–III

A
II–III

A
II–III

TP
III–VI

TP
III–V

K
IV

K
IV

K
VII

K
IV

K
IV

AL
VI–VIII

AL
VI–VIII

V–VI

IV–V

liiketilatliiketilat

laadukas ja
valoisa
alikulku
pysäkille

katoslippa
raitiotien
pysäkille

lii
ke

til
at

AL
VI–VIII

TP/AL
IV–VIII

AK
V–VIII

AK
V–VIII

AK
V–VII

II–III

II–III

A

AK
IV

LEHTIMÄKI–NIMISMIEHENPELTO

1: 4000

Kirkkokatu muodostaa Espoon keskuksen keskeisen

pääkatuympäristön, joka jatkuu Espoonjoen yli kohti

Nimismiehenpeltoa.  Espoonjokilaakso puolestaan

muodostaa keskeisen kulttuurihistorialliset ja virkistysreittien

kannalta olennaisen akselin, jonka varrelle sijoittuu muun

muassa Espoon tuomiokirkko.

Suunnitelmassa pääkatuympäristön jatkuvuus

Espoonjokilaakson pohjoispuolelle on pyritty turvaamaan

rajaamalla jokilaakson viherkäytävä pääkadun ylityksen

kohdalla aiempaa tiiviimmin, jolloin myös laakson

pohjoispuoliset alueet kytkeytyvät jalankulun näkökulmasta

yhteen keskuksen ydinalueiden kanssa.

Nykyisin gofkentän käytössä oleva alue Kirkkokadun ja

Turunväylän välissä voi muuntua tulevaisuudessa

pohjoisosiltaan asuinkäyttöön, jolloin asuinkerrostalojen

pihat avautuvat kohti jokilaaksoa. Jokilaakson ympäristöä

voidaan kehittää alueen keskuspuistona reitteineen ja

aktiviteetteineen. Alueen rakentaminen vaatii huolellista

suunnittelua ja rakentamisen suhteuttamista ympäröivään

kulttuurimaisemaan.

Nimismiehenpellon maankäytön muuntuminen nykyistä

monipuolisemmaksi ja kaupunkimaisemmaksi on alueen

pohjoisosien kehittämisen kannalta keskeistä.

Nimismiehenpellon korttelit muodostavat suunnitelmassa

keskuksen pohjoisosien kaupunkimaisimman

korttelikokonaisuuden, ja alueella tavoitellaan eri

toimintojen sekoittumista. Turunväylää reunustavat

rakennusmassat painottuvat toimitiloihin, ja suojaavat

samalla asumispainotteisia kortteleita melulta. Pysäköinti

sijoittuu alueella pääosin korttelipihojen alle.

Nimismiehenpelto kytkeytyy Turunväylän alittavilla

yhteyksillä myös Lommilan tilaa vaativan kaupan

keskukseen, jonka maankäyttö on esitetty suunnitelmassa

pääosin vuoden 2015 asemakaavan mukaisena. Ikean

pysäköintialueen osalta suunnitelmassa on esitetty osin

rakenteelliseen pysäköintiin siirtymistä ja pysäköinnin

korvaamista maisemaa kohti avautuvilla asuinkortteleilla.

NIMISMIEHENPELLON JA LEHTIMÄEN KAUPUNKIRAKENNE, HAVAINNE 1: 4000
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Jorvin kampus on kulttuuriympäristön äärellä 
sijaitseva kehittyvä osaamiskeskus

Jorvin sairaala-alue sijoittuu erilleen Espoon keskuksen ydinalueista. Rai-
tiotie kytkee kuitenkin Jorvin tulevaisuudessa aiempaa kiinteämmin osaksi 
Espoon keskuksen rakennetta ja parantaa samalla sairaalakampuksen 
saavutettavuutta myös laajemmin. Raitiotie on esitetty suunnitelmas-
sa päättyväksi sairaalan etupihalle, olevan bussiterminaalin yhteyteen. 
Näin raitiotie palvelee sairaalakampuksen ja ympäristön kehittyvää 
maankäyttöä laajasti, ja mahdollistaa myös sujuvat vaihtoyhteydet linja-
autoliikenteen kanssa.

Joukkoliikenneterminaalin viereistä tonttia on käsitelty sairaalatoimin-
tojen tulevaisuuden laajenemisalueena. Rakennukseen on kuitenkin 
luontevaa kytkeä myös kampusaluetta palvelevia kaupallisia toimintoja, 
kuten päivittäistavarakauppa, apteekki ja mahdollisia ravintolatoimintoja.  
Suunnitelmassa sairaalakampuksen itäosiin ja Turuntien pohjoispuolelle 
on varattu mahdollisia alueita myös lääketieteeseen, terveys- ja hyvin-
vointiteknologiaan ja muille sairaalakampuksen läheisyydestä hyötyville 
toimialoille painottuville yrityksille. 

Glimsin talomuseon alue muodostuu suurimittakaavaiseen sairaalakam-
pukseen verrattuna hyvin pienipiirteisestä, historialliseen kulttuuriympäris-
töön kytkeytyvästä rakentamisesta. Alueen ympäristö peltomaisemineen 
on säilytetty suunnitelmassa lähes muuttumattomana, joskin alueen 
kytkeytymistä osaksi jokilaakson virkistysreittejä on pyritty parantamaan. 
Talomuseolle suunnitellulle noin 1000 neliömetrin näyttelyhallille on 
myös osoitettu paikka  museon paikoitusalueen tuntumasta – uuden 
ja vanhan rakenteen rajapinnasta.

Uusi asuminen on osoitettu Glimsin museoalueen eteläpuolella sijait-
sevan kukkulan kaakkoisrinteelle ja Karvasmäentien varrelle – luonnon-
läheisiin sijainteihin, mutta maisemallisesti vähemmän herkille alueille. 
Suunnitelmassa on esitetty myös sairaanhoitopiirin omistaman, sairaalan 
itäpuolella sijaitsevan asuinalueen korvautuminen aikanaan tiiviimmällä, 
pikkukaupunkimaisella rakenteella.
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Jorvin sairaala-alue sijoittuu erilleen Espoon keskuksen

ydinalueista. Raitiotie kytkee kuitenkin Jorvin

tulevaisuudessa aiempaa kiinteämmin osaksi Espoon

keskuksen rakennetta ja parantaa samalla

sairaalakampuksen saavutettavuutta myös laajemmin.

Raitiotie on esitetty suunnitelmassa päättyväksi sairaalan

etupihalle, olevan bussiterminaalin yhteyteen. Näin raitiotie

palvelee sairaalakampuksen ja ympäristön kehittyvää

maankäyttöä laajasti, ja mahdollistaa myös sujuvat

vaihtoyhteydet linja-autoliikenteen kanssa.

Joukkoliikenneterminaalin viereistä tonttia on käsitelty

sairaalatoimintojen tulevaisuuden laajenemisalueena.

Rakennukseen on kuitenkin luontevaa kytkeä myös

kampusaluetta palvelevia kaupallisia toimintoja, kuten

päivittäistavarakauppa, apteekki ja mahdollisia

ravintolatoimintoja.  Suunnitelmassa Karvasmäentien

länsipuolelle ja Turuntien pohjoispuolelle on varattu

mahdollisia alueita myös lääketieteeseen, terveys- ja

hyvinvointiteknologiaan ja muille sairaalakampuksen

läheisyydestä hyötyville toimialoille painottuville yrityksille.

Glimsin talomuseon alue muodostuu suurimittakaavaiseen

sairaalakampukseen verrattuna hyvin pienipiirteisestä,

historialliseen kulttuuriympäristöön kytkeytyvästä

rakentamisesta. Alueen ympäristö peltomaisemineen on

säilytetty suunnitelmassa lähes muuttumattomana, joskin

alueen kytkeytymistä osaksi jokilaakson virkistysreittejä on

pyritty parantamaan. Talomuseolle suunnitellulle noin 1000

neliömetrin näyttelyhallille on myös osoitettu paikka

museon paikoitusalueen tuntumasta – uuden ja vanhan

rakenteen rajapinnasta.

Uusi asuminen on osoitettu Glimsin museoalueen

eteläpuolella sijaitsevan kukkulan kaakkoisrinteelle ja

Karvasmäentien varrelle – luonnonläheisiin sijainteihin,

mutta maisemallisesti vähemmän herkille alueille.

Suunnitelmassa on esitetty myös sairaanhoitopiirin

omistaman, sairaalan itäpuolella sijaitsevan asuinalueen

korvautuminen aikanaan tiiviimmällä,

pikkukaupunkimaisella rakenteella.

JORVIN KAUPUNKIRAKENNE, HAVAINNE 1: 4000KAMPUSYMPÄRISTÖSSÄ TAVOITTEEKSI KÄVELTÄVYYS JA VIIHTYISYYS.
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5 Yhteenveto ja vaikutusten arviointi

5.1 TARKASTELUN YHTEENVETO
Selvityksessä on esitetty mahdollisuuksia Espoon keskuksen aiempaa 
kaupunkimaisemmalle kasvulle ja kehitykselle seuraavien vuosikym-
menien aikana. Esitetty rakentaminen tukeutuu kiinteästi kehitettäviin 
raideliikenteen yhteyksiin, minkä lisäksi erityisesti käveltävyyden ja jalan-
kulkuympäristön laadun kehitys ovat suunitelman keskeisiä tavoitteita.

Tarkastelussa alueelle on sijoitettu laskennallisesti noin 30 000 uutta 
asukasta ja 11 000 uutta työpaikkaa. Paikannetusta rakentamispotentiaa-
lista jo kolmasosan toteutuminen riittää vastaamaan Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavaluonnoksen yhteydessä alueelle arvioitua kasvua. 
Uudisrakentamisen toteutuminen lisää keskuksen painoarvoa yhtenä 
Espoon viidestä kaupunkikeskuksesta ja kaupungin hallinnollisena ja 
historiallisena keskustana.

Selvitys on laadittu yleiskaavatarkkuudella, ja työssä esitetyt maankäyt-
töratkaisut kuvaavat alueiden kehityksen potentiaalia. Rakentamisaluei-
den rajautuminen, talotypologiat, ympäristösuunnittelun yksityiskohdat 
ja suojelutarpeet ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. Tämä työ 
toimii puolestaan kokonaisvaltaisena kartoituksena alueen kehityksen 
mahdollisuuksista ja laajemman mittakaavan suuntaviivoista, ja luo siten 
pohjaa myöhemmälle osa-aluekohtaiselle tarkemmalle suunnittelulle.

5.2 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Vaikutusarvioinnin runkona on MRL:n mukaisten valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden ja ilmastostrategian jäsentely sekä Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavan vaikutusarviointikehys. Keskiössä on 
Espoon keskuksen kokonaisvisio ja erityisteemana raideliikenteen hyö-
dyntäminen kaupunkirakenteen kannalta. Arvioinnit fokusoidaan niihin 
muuttujiin ja ratkaisuihin, joihin nimenomaan tämä hanke vaikuttaa osana 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ratkaisua.

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

Tarkasteltu maankäyttö on luonteeltaan olevan yhdyskuntarakenteen 
tehostamista sekä paikoin rakentamisalueiden hienoista laajentamista 
sisään- tai ulospäin. Tunnistettu rakentamispotentiaali sijoittuu lähes 
80-prosenttisesti olevan rakenteen sisälle, täydentäen tai uudistaen 
alueen rakennuskantaa. Myös olevan rakenteen jatkeeksi osoitetut 
rakentamisalueet sijoittuvat nykyrakenteen kiinteään yhteyteen, mikä 
edistää käveltävyyden ja joukkoliikenteeseen kytkeytymisen tavoitteita. 

Lisääntyvän asukas- ja työpaikkamäärän myötä alueen elinvoima lisääntyy 
ja sen kehittämisedellytykset paranevat. Uudet joukkoliikennekäytävät 

parantavat Espoon keskuksen saavutettavuutta ja kytkeytymistä ympä-
röivään keskus- ja yhdyskuntarakenteeseen. Alueen kasvun ohjaami-
nen pääosin joukkoliikennereittien lähettyville korostaa kuitenkin jakoa 
kerrosvaltaisten ja pientalovaltaisten asuinalueiden välillä, mikä saattaa 
vaikuttaa esimerkiksi palvelujen sijoittumiseen.

Alueen asukasmäärän kasvu luo tarpeita myös julkisen palveluverkon 
kehittämiseen, kuten koulujen ja päiväkotien laajennuksiin ja kokonaan 
uusien yksiköiden perustamiseen. Maankäytön tarkasteluissa on esitet-
ty mahdollisia uusia sijainteja julkisille rakennuksille, mutta varsinainen 
palveluverkon suunnittelu vaatii tätä työtä tarkempia selvityksiä.

Riski- ja epävarmuustekijät:

Olevan rakennuskannan korvaamiseen perustuvaan täydennysrakenta-
miseen liittyy useita epävarmuustekijöitä, ja hankkeiden toteutuminen on 
riippuvaista kiinteistöjen omistajien tahtotilasta. Myös joidenkin luonnon- 
ja/tai kulttuuriympäristöarvoja sisältävien alueiden toteutusedellytykset 
esitetyssä laajuudessa ovat epävarmoja. Esitetyssä maankäyttöratkaisussa 
ja sen mitoituksessa on näin ollen joustovaraa, eikä kaupunkirakenne 
välttämättä kehity kaikilta osin juuri esitetyllä tavalla. 

On mahdollista, että raideliikenneratkaisuja ei toteuteta, ainakaan kaa-
vaillussa aikataulussa, jolloin maankäyttöratkaisuja ja toteutusaikatauluja 
on tarpeen tarkistaa. Kaavailtuja pikaraitiotielinjoja voidaan liikennöidä 
myös runkobusseilla. Tällöin ei kuitenkaan saavuteta raitiotieliikenteen 
mukanaan tuomia etuja mm. alueiden vetovoimalle. 

Täydennysrakentaminen edellyttää monesti pysäköinnin muuttamista 
maanvaraisesta rakenteelliseksi. Tämä on toteutuksen ja sen ajoituksen 
kannalta epävarmaa ja vaikuttaa myös kustannusmuodostuksen kautta 
tulevaan asuntotypologiaan. Toisaalta autojen käyttöön, omistamiseen 
ja säilyttämiseen kohdistunee lähivuosikymmeninä muutoksia erityisesti 
yhteiskäytön ja itseohjautuvien ajoneuvojen yleistyessä.

Kaupallisten palvelujen mukautuminen uuteen maankäyttörakentee-
seen on epävarmaa, varsinkin kun vähittäiskaupan toimintamuodot 
yleisemminkin muuttuvat. Palvelurakenne – tai kaupunkikeskusta-alueen 
toiminnallinen luonne – saattaa siten poiketa nyt tavoitellusta.

Vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen

Ratkaisun myötä alueelle muodostuu laaja jalankulku- ja pyöräilypai-
notteinen kaupunkikeskusta-alue. Keskustassa radan estevaikutus pie-
nenee ja kehitettyjen jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjen myötä myös 
turvallisuus kohenee.

Espoon kaupunkirataan ja pikaraitiotieyhteyksiin tukeutuvan liikennejär-
jestelmän toteutuessa edellytykset kulkutapajakautuman muutokseen 
joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn eduksi ovat hyvät. Raitio-
teiden pysäkkiympäristöt muodostavat alueelle uusia liikenteellisiä ja 
toiminnallisia solmupisteitä. Matkaketjut sujuvoituvat, joskin liityntäliiken-
neratkaisut saattavat joiltain osin  myös pidentää kokonaismatka-aikoja.

Ajoneuvoliikenteen arvioitu kasvu on maltillista, mutta ruuhkautumista voi 
esiintyä jatkossakin esimerkiksi Espoontiellä, Lommilassa ja Espoonväylällä.  
Espoonportin kehittäminen joukkoliikennekatuna vaikuttaa ajoneuvo-
liikenteen yhteyksiin keskuksen ydinalueella: ajoneuvoliikenteen määrä 
Kirkkokadulla ja Sunantiellä kevenee ja liikennettä siirtyy Espoonväylälle. 

Riski- ja epävarmuustekijät:

Raideliikenneratkaisut voivat jäädä osin toteutumatta, ainakin kohtuul-
lisen aikataulun puitteissa.  Kaavailtuja raitiotielinjoja voidaan kuitenkin 
liikennöidä myös runkobusseilla, vaikkakaan tällöin ei tavoiteta kaikkia 
pikaraitiotiejärjestemän hyötyjä.

Mikäli maankäyttöön ja liikennejärjestelmään kohdistuvat toimenpiteet 
eivät ole synkroniassa keskenään saattaa syntyä ruuhkautumista, matka-
aikojen pidentymistä tai muita häiriöitä eri matkustajaryhmien kannalta. 
Kulkutapajakautuma ei välttämättä muutu toivotulla tavalla ja tiivisty-
neeseen kaupunkirakenteeseen voi syntyä pullonkauloja tai katkoksia. 

Sosiaaliset vaikutukset 

”Monipuolinen, monitoimintoinen, avoin ja jalankulkuystävällinen alue 
voisi tuottaa turvallisuudentunnetta vilkkaan katuelämän, aktiivisesti 
käytettyjen julkisten tilojen ja mm. näiden mahdollistaman ’luonnollisen 
valvonnan’ (Jane Jacobsin ’eyes on the street’) kautta.” (Kuoppa, Kyttä 
& Hirvonen: Pidetty ja pelätty Kirkkojärvi.  YS 2014: 1). Tämänkaltainen 
kaupunkimainen alue ulottuu tarkastelun tavoitetilassa yhtenäisenä 
Muuralasta ja Nimismiehenpellolta asemanympäristön kautta Kiltakal-
lioon ja Suvelaan–Tuomarilaan.

Lähinnä 1970–80-luvuilla rakennettujen vuokratalovaltaisten korttelien 
poistava uudistaminen avaa mahdollisuuksia asunto- ja asuintalotypolo-
gioiden uudistamiseen, mikä voi heijastua alueen sosiaalisiin yhteisöihin. 
Rakennus- ja asuntokannan monipuolistuminen lisää lähtökohtaises-
ti sosiaalista sekoittuneisuutta ja vähentää alueiden välistä sosiaalista 
segregaatiota.
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Riski- ja epävarmuustekijät:

Missä määrin kuvatut urbaaniuden elementit toteutuvat ja heijastuvat 
sosiaaliseen todellisuuteen, riippuu niin toimintojen kysynnästä ja tar-
jonnasta kuin ympäristön toteutustavasta ja tulevaisuuden elintavoista.

Alueen poistava uudistaminen sisältää sosiaalisia riskejä toimivien yh-
teisöjen hajoamisesta, moninaisen kaupunkikulttuurin köyhtymisestä ja 
yksittäisten asuntokuntien tai yksilöiden syrjäytymisestä. Laajojen alueiden 
tiivistäminen voi tarkoittaa yksipuolisten kerrostalojen ja niiden stan-
dardimaisten asuntotyyppien ylikorostumista ja sitä kautta ei-toivottua 
sosiaalista segregaatiota jos uudistuotannon monipuolisuus- ja laatuta-
voitteista ei huolehdita riittävästi. 

Vaikutukset alueidentiteettiin ja vetovoimaan

Tuomiokirkko ympäristöineen, Espoonjokilaakso ja Kirkkojärvenpuis-
toon muodostuva ”uusi” Kirkkojärvi ovat keskeisimpiä ja yhä vahvistuvia 
maisema- ja asutushistoriasta kumpuavia identiteettitekijöitä alueella. 
Glimsin–Jorvin alueella ajalliset kerrostumat kohtaavat. Kulttuurihistorian 
kannalta keskeiset ympäristöt avautuvat esitettyjen ratkaisujen myötä en-
tistä aktiivisemmin osaksi jokapäiväistä kaupunkiympäristöä ja asukkaiden 
virkistyskäyttöä, joka voi voimistaa postiviisen alueidentiteetin rakentumista.

Erityisen keskeinen paikka mielikuvamaiseman ja alueidentiteetin kannalta 
on asemanseutu hallinnollisine, kulttuurisine ja kaupallisine palveluineen. 
Vuosien 1966–72 arkkitehtuurikilpailu- ja kaavahankkeen keskeisten 
ajatusten näkyminen suunnitelman keskusta-alueiden kehittämisessä, 
erityisesti orgaanisten pitkien jalankuluvaltaisten tilasekvenssien ja kort-
telirakenteiden muodossa, edustaa myönteisellä tavalla ajallista jatkumoa. 
Toimintojen, kaupunkiympäristön, rakennuskannan ja kulkuyhteyksien 
kohentaminen vahvistaa merkittävästi koko tarkastelualueen imagoa ja 
vetovoimaa, kunhan aluekehityksen laatutavoitteista ei tingitä.

Modernin ajan tunnusmerkkejä Espoon keskuksessa ovat arkkitehtuu-
rin lisäksi valtakunnalliset pääväylät risteysalueineen, joihin erityisesti 
Lommilan kaupallinen keskittymä liittyy. Alueen kehittämisessä on vahva 
potentiaali, kun myös alueen kulkutapavaihtoehdot monipuolistuvat. 
Lommilan kehityksen osalta keskeistä on kuitenkin, että alueen veto-
voimatekijät eivät kilpaile asemanseudun päivittäisasiointia painottavan 
keskuksen kanssa, vaan keskuksen eri osien tarjonta täydentää tosiaan.

Panostaminen Espoon keskuksen kehittämiseen merkittäväksi kaupunki-
maiseksi yhdyskunnaksi ja toiminnallis-logistiseksi solmukohdaksi kohentaa 
sen imagoa ja vetovoimaisuutta. Uusien raideliikenneyhteyksien myötä 
siitä tulee laajan metropolialueen luoteissektorin vahvimpia keskittymiä. 
Tämä voi käynnistää positiivisen kierteen, missä fyysisen ympäristön 
kohentuminen vaikuttaa myönteisesti toiminnalliseen ja sosiaaliseen 
ympäristöön. Kulttuuristen ja maisemallis-ekologisten arvojen korosta-
minen tukee tätä kehitystä. 

Riski- ja epävarmuustekijät:

Positiivisen kierteen käynnistyminen ja ylläpito ei ole itsestään selvää 
päätöksistä ja panostuksista huolimatta, eivätkä esimerkiksi logistiset 
tai kaupunkirakenteelliset satsaukset ole etukäteen varmistettavissa. 
Markkinoihin voi vain rajallisesti vaikuttaa, oli kyse kauppa-, asunto- tai 
muista markkinoista. Jos esimerkiksi Lommila vie ylivahvan markkina-
osuuden, asemanseudun kauppakeskukset voivat näivettyä ja käynnistää 
negatiivisen kierteen. 

Vaikutukset yhdyskuntatalouteen

Merkittävimmät infrastruktuurin kustannukset ovat raideinvestoinnit, 
mukaan lukien rautatieradan ylitykset/alitukset niin raitiotie- ja ajoneuvo- 
kuin kevyelle liikenteelle. Alueellinen tiivistäminen hyödyntää kustannus-
teknisesti olevaa infrastruktuuria, mutta merkitsee myös huomattavia 
kustannuksia mm. rakennuskannan ja pysäköintiratkaisujen uudistamisessa.  
Myös julkisten palveluiden kehittäminen ja tarvittavien uusien yksiköiden 
rakentaminen ja ylläpito tuottavat kustannuksia.

Yksittäiset uudisrakennus-, infra-, maisemointi- ym. hankkeet tuovat omat 
kustannuksensa, mutta tavanomaisesti poikkeavia kynnys- tai lisäkustan-
nuksia on vaikea tunnistaa.

Hyötypuolelle kirjataan uusien asukkaiden, työpaikkojen, palvelujen ja 
muiden toimintojen sijoittaminen olevan kaupunkirakenteen ja infra-
struktuurin puitteisiin. Välillisten kustannusten ja hyötyjen arviointi on 
jokseenkin mahdotonta esitetyssä suunnittelutarkkuudessa.

Riski- ja epävarmuustekijät:

Korkeat investointikynnykset sisältävät aina epävarmuustekijän ajoituksen, 
laatutason ym. suhteen: karsimisen, tinkimisen, korvaamisen ja luopumi-
sen vaaraa. Toisaalta uudet tekniset mahdollisuudet tai yhteiskunnalliset 
muutokset voivat tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja koettuihin haasteisiin. 

Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen sekä 
ekosysteemipalveluihin

Tiivistettävillä alueilla luonnon monimuotoisuus ja viheralueiden palvelu-
tarjonta voivat paikallisesti heikentyä. Direktiivilajien tai muiden luonto-
arvojen esiintymisen takia joidenkin rakentamiselle osoitettujen alueiden 
toteuttaminen saattaa osoittautua mahdottomaksi tai ei-toivotuksi. 
Toisaalta rakentamisen ja muun aktiivisen maankäytön keskittäminen 
vähentää kaupunginosan reuna-alueisiin kuten Keskuspuiston laitamiin 
kohdistuvia rakentamis- ja muutospaineita. Laadukkaalla kaupunkiym-
päristön suunnittelulla ja toteutuksella kaupungistuvassa ympäristössä 
voidaan myös edistää uudenlaisten ekosysteemipalveluiden tarjontaa.

Reuna-alueiden ja Keskuspuiston laajat yhtenäiset viheralueet tasaavat 
rakennetuilta alueita valuvat hulevedet ja tarjoavat muitakin ekosys-
teemipalveluja, erityisesti kulttuurisia, kuten kokemusten, elämysten 

ja inspiraation, opetus- ja tiedemahdollisuuksien taikka symbolisten ja 
kulttuuriperintöarvojen tarjoaminen.  

Kirkkojärven osittainen palauttaminen ja jokilaakson vesistörakenteelli-
nen maisemointi tukee Turunväylää uhkaavien tulvatilanteiden hallintaa. 

Riski- ja epävarmuustekijät:

Selvityksessä osoitettu ylimitoitus asukastavoitteisiin nähden tarkoittaa 
sitä, että osa esitetyistä uudis- tai muutosalueista voidaan mitoituksen 
puolesta jättää toteuttamatta mm. luonnon monimuotoisuuden tai pai-
kallisten luontoarvojen takia. Valintatilanteissa on tällöin syytä tarkastella 
ekosysteemipalveluja kokonaisuutena – huomioiden kuitenkin myös 
kaupunkirakenteen eheyden tavoitteet.

Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja 
kulttuuriympäristöön sekä ihmisten elinoloihin

Espoonjokilaakson ja tuomiokirkon ympäristön rooli Espoon keskuksen 
kokonaismaisemassa ja kaupunkikuvassa korostuu entisestään. Paikoin 
esitetty maankäyttö vaikuttaa arvokkaiksi todettuihin kulttuurimaisemiin. 
Erityisesti RKY-alueelle rakentamisen toteutusmahdollisuuksia, laajuutta 
ja luonnetta tulee arvioda huolellisesti alueiden mahdollisen jatkosuun-
nittelun yhteydessä.

Kaupunkirakenteen eheyttämisen myötä Espoon keskuksen kokonais-
hahmo ja orientoitavuus paranevat, mutta viherverkosto voi paikoin 
supistua. Toisaalta alueiden kehittäminen tarjoaa edellytyksiä myös kau-
punkirakenteeseen lomittuvan viherympäristön laatutason nostoon ja 
virkistysmahdollisuuksien edistämiseen.

Kaupunkikuvallisesti ja -tilallisesti alueen pääkadut muuttuvat voimakkaasti. 
Raitiotiekatujen poikkileikkaukset ja jossain määrin pituusleikkaukset 
sekä muu geometria muuttuvat samalla kuin rakentamista niiden varsilla 
tiivistetään. Sama koskee myös Kirkkojärventietä, Espoonväylää ja Es-
poontietä. Muualla oleva rakennettu ympäristö julkisine tiloineen säilyy 
pääosin nykyisellään, täydentyen ja uudistuen kuitenkin pistemäisesti.

Riski- ja epävarmuustekijät:

Toteutuksen laatuominaisuuksia yksityiskohtaisemman suunnittelun 
pohjalta ei voida tässä vaiheessa ennakoida. Suojeltavat arvot, alueet 
ja kohteet määritellään tarkemmin yksityiskohtaisessa kaava- ja toteu-
tussuunnittelussa.






