
Kooste, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmistelutilanne,
asukastilaisuudesta

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmistelutilanne kiinnosti asukkaita. Noin 130 ihmistä
saapui Espoon valtuustotalolle torstaina 30.3.2017 tapaamaan suunnittelijoita ja keskustelemaan
yleiskaavan suunnittelutilanteesta.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta suunnitelmista olivat kertomassa ja keskustelemassa
suunnittelupäällikkö Essi Leino, tutkimuspäällikkö Ritva Helminen-Halkola, yleiskaavasuunnittelijat
Ville Ahvikko ja Seija Lonka, yleiskaavateknikko Anne Pitkänen, energia-asiantuntija Esa Kemppinen,
erikoissuunnittelija Pihla Sillanpää, yleiskaavainsinööri Paula Kuusisto-Hjort, arkkitehti Susa Eräranta,
liikenneinsinööri Aulis Palola, erikoissuunnittelija Tanja Hämäläinen, suunnitteluavustaja Arja Streng,
arkkitehti Tuomo Näränen sekä vuorovaikutussuunnittelija Anna Suihko sekä vuoden 2016
kesätyöntekijä Sini Moilanen. Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Markku Markkula ja
varapuheenjohtaja Kirsi Louhelainen toimivat tilaisuuden puheenjohtajina.

Markku Markkula avasi tilaisuuden, toivotti asukkaat tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaavan merkityksestä. Samoin myös Kirsi Louhelainen esitti alussa lyhyen
puheenvuoron. Yleiskaavalla tullaan vastaamaan Espoon kaupungin kasvutavoitteisiin luomalla
kaupunkirakennetta eheyttävillä maankäyttöratkaisuilla edellytykset hyvälle joukkoliikenteelle ja
Länsiradan tulevaisuudelle. Kaavalla varaudutaan Länsiradan myötä noin 60 000 uuteen
asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. Yleiskaavan suunnittelussa otetaan huomioon
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja mietitään keinoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Essi Leino kertoi yleiskaavan valmistelun etenemisestä, kaavaluonnoksen valmisteluaikataulusta,
rakennemalleista sekä maankäyttötarkastelusta. Kaavaluonnos valmistunee vuoden 2017 lopulla ja
kaavaehdotus vuonna 2018. Kaava voisi olla lainvoimainen noin vuonna 2020. Sini Moilanen esitteli
kaava-alueen historialliset tiet. Energia-selvityksistä oli kertomassa Esa Kemppinen ja
liikenneselvityksistä Aulis Palola. Tilaisuudessa esitetyt selvitykset löytyvät Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaavan nettisivulta kohdassa: http://www.espoo.fi/fi-
FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Vireilla_olevat_yleiskaavat/Espoon_pohjois_ja_kesk
iosien_yleiskaava/Selvitykset

Esitysten jälkeen Pihla Sillanpää opasti asukkaita vielä ilmaisemaan mielipiteitään karttojen äärellä.
Asukkaat saivat merkitä karttoihin paikkoja erivärisin tarroin seuraavista aiheista: 1. Mikä on parasta
alueella? 2. Minne lisää asumista? 3. Minne lisää virkistyspalveluita? Tilaisuus päättyi noin klo 20.30.

Asukastilaisuus, valtuustotalo

Tilaisuudessa kirjattuja asukkaiden mielipiteitä:

- Mistä Espoo saa 60 000 uutta asukasta - ulkomailta? Onko Espoon etu, että näin paljon tulee
alueelle uusia asukkaita. Eikö luonnon läheisyyttä ja asumisen väljyyttä arvosteta?

- Onko tarkoitus säilyttää historialliset tiet?
- Kuka omistaa kaava-alueen maat?
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- Liian optimistinen selvitys lämpöenergianhuollosta
- Hienoa, että lämpöenergiahuoltoa on mietitty ekologisesti ja energiatehokkaasti
- Täällä pitäisi olla lapsia - heitähän nämä suunnitelmat koskevat
- Toivottiin, että raideliikenne ei syrjäytä nykyisiä tieyhteyksiä
- Liikennesuunnittelussa pitää ottaa mukaan myös yhteydet muualle kuin Espoon sisällä

tapahtuvaan liikkumiseen, esim. Vantaan suuntaan
- HSL päättää nykyisin linjaukset - miten on tulevaisuudessa?

Anna Suihko, kaupunkisuunnittelukeskus


