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Tilaisuuden aikataulu
Klo 17.00 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava

Mikä on yleiskaava?
Luonnoksesta ehdotukseen
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus
Nähtävilläolo ja osallistuminen

Klo 18.40 Asuminen ja keskusverkko
klo 19.00 Elinkeinot, työpaikat ja tekninen huolto
klo 19.20 Luonto, virkistys ja kulttuuriympäristöt
Klo 19.50 Liikenne
klo 20.10 Espoon keskus ja lähialueet
klo 20.30 Tilaisuuden yhteenveto 
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Mikä on yleiskaava, ja 
mitä tällä kaavalla

tavoitellaan? 



Mikä on yleiskaava?
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Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön
suunnitelma, jonka hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen
ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä
toimintojen yhteensovittaminen pitkällä aikavälillä, 
tällä kaavalla vuoteen 2050. 

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen
periaatteet. 



Miksi Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaava?

Yleiskaavan tavoitteena 
on, että Espoo kasvaa 
kestävästi myös pohjois-
ja keskiosissaan:
Asuntorakentaminen ja 
työpaikat ohjataan hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien 
varrelle.
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Pohjois- ja Keski-Espoon 
monimuotoinen maankäyttö 
tukee toimeliaisuutta:
alueella on kyliä ja 
kaupunkimaisia keskuksia, 
työpaikkoja sekä arvokasta 
luontoa ja kulttuuriympäristöä.

Espoo-Salo –oikorata 
parantaa myös lähiliikenteen 
junayhteyksiä:
Tunnin juna tuo Espooseen 
kaksi uutta asemaa ja niiden 
ympärille rakentuvaa keskusta, 
Histan ja Myntinmäen.
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MAANKÄYTTÖMALLI

KESKUSTOJEN VERKOSTO

KALAJÄRVI

VIISKORPI

HISTA

MYNTIMÄKI ESPOON 
KESKUS

Yleiskaavalla mahdollistetaan
noin 60 000 uuden asukkaan ja
noin 11 000 työpaikan sijoittuminen 
alueelle vuoteen 2050 mennessä.



Yleiskaavoituksen kulku
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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on ehdotusvaiheessa.

Valmistelun alkuvaiheessa on keskusteltu asukkaiden, asiantuntijoiden ja poliitikkojen 
kanssa. Alueen tulevaisuutta on ideoitu ja kaavalle on asetettu tavoitteet. 

Luonnosvaiheessa asukkaat ovat antaneet mielipiteensä kaavaluonnoksesta, ja 
viranomaiset ovat antaneet kannanottonsa. Nämä on otettu huomioon kaavaehdotuksen 
valmistelussa. Lisäksi on tehty selvityksiä ja vaikutusten arviointeja. 

Kaavaehdotuksesta on mahdollista jättää muistutus. Ehdotus siirtyy aikanaan valtuuston 
hyväksyttäväksi.
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Luonnoksesta 
ehdotukseksi

Luonnosvaiheen palaute näkyy kaavaehdotuksessa. 
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Kaavaluonnoksesta
kaavaehdotukseksi

YLEISKAAVALUONNOS 2018 YLEISKAAVAEHDOTUS 2020

Kaavaehdotuksessa
on huomioitu

luonnoksesta saadut
mielipiteet ja lausunnot.



Selvitykset
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Selvityksillä on koottu suunnittelun kannalta 
tarpeellinen tieto ja arvioitu erityisesti alueita,

joihin kohdistuu muutospaineita. Tiedot
tukevat vaikutusten arviointia.

Kaikki selvitykset ovat luettavissa kaavan 
verkkosivuilla www.espoo.fi/yleiskaavapoke

 selvitykset

http://www.espoo.fi/yleiskaavapoke


Vaikutusten arviointi
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Voit tutustua vaikutusten 
arviointiraportteihin kaavan 

verkkosivuilla
www.espoo.fi/yleiskaavapoke

 selvitykset

http://www.espoo.fi/yleiskaavapoke
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Mielipiteet kartalla
Kartalla näkyvät alueet, 
joihin liittyviä mielipiteitä 
asukkaat jättivät 
kaavaluonnoksesta.

Mitä tummempi lilan 
sävy, sitä enemmän 
mielipiteitä alueesta tuli. 

Mielipiteistä on tehty 
yhteenveto, jossa niihin myös 

vastataan. Raportti löytyy kaavan
verkkosivulta

www.espoo.fi/yleiskaavapoke
 selvitykset

http://www.espoo.fi/yleiskaavapoke
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MUUTTUNEET ALUEET LUONNOKSESTA 
EHDOTUKSEEN

Kaavaluonnoksesta saatiin 
• viranomaisilta 22 lausuntoa
• asukkailta tai muilta osallisilta 325 

mielipidettä, joista osassa oli useita 
allekirjoittajia

Palaute ja tarkistukset
luonnokseen
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Kaavaluonnoksesta kaavaehdotukseksi

Asunto-, työpaikka- ja palvelujen 
alueiksi on osoitettu noin 39 %
kokonaispinta-alasta.
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Espoon pohjois- ja 
keskiosien 
yleiskaavaehdotus
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Espoon pohjois- ja 
keskiosien 

yleiskaavaehdotus
Yleiskaavaehdotus muodostuu seuraavista 
materiaaleista:

• Oikeusvaikutteinen yleiskaavakartta ja 
kaavamääräykset

• Liitekartat 1-7, joista oikeusvaikutteisia 
määräyksiä on liitekartalla 3 
(Luontoarvojen verkosto 2050)

• Kaavaselostus, jossa esitetään 
suunnittelua tarkemmin

Pääset tutustumaan materiaaleihin  
kaavahankkeen verkkosivuilla
www.espoo.fi/yleiskaavapoke

http://www.espoo.fi/yleiskaavapoke


KAAVA
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Yleiskaavaehdotus
KAAVAKARTTA

KAAVAKARTTA

• Merkinnät ja määräykset 
• Mittakaava (1:30 000)
• Aluevaraukset ruuduissa (100m*100m; 1 ha)
• Esitetään keskeinen maankäyttö-

ja liikenneverkkoratkaisu
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Kaavakartan 
liitekartat

LIIKENNE 2050
LUONTOARVOJEN
VERKOSTO 2050 *ASUMINEN 2050

* Oikeusvaikutteisia 
määräyksiä 

YHDYSKUNTATEKNINEN
HUOLTO JA

YMPÄRISTÖTERVEYS 
2050

KULTTUURIYMPÄRISTÖT
2050

KESTÄVÄ
VESIENHALLINTA 

2050

VIRKISTYSVERKOSTO
2050
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Yleiskaavaehdotus
Kaavan strategisuus ja ruutuesitystapa tulee huomioida 
yleiskaavaa tulkittaessa.

Ruutujen rajaukset eivät ole tarkkoja vaan kuvastavat 
toimintojen yleispiirteistä sijoittelua.

Maankäytön jatkosuunnittelussa alueiden toiminnot 
osoitetaan tarkemmin korttelialueisiin (n.60 %) ja mm. 
viheralueisiin ja katualueisiin. 

Alueiden sisällä tehokkuus ja toiminnot voivat vaihdella 
siten, että asumisen alueella voidaan osoittaa 
tehokkaampaa tai väljempää rakentamista huomioiden 
myös viereisten alueiden kaavamerkinnät.
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KAAVAKARTTA

LIIKENNE 2050 LUONTOARVOJEN
VERKOSTO 2050 *

ASUMINEN 2050

* Oikeusvaikutteisia    
määräyksiä 

YHDYSKUNTATEKNINEN
HUOLTO JA

YMPÄRISTÖTERVEYS 2050

KULTTUURIYMPÄRISTÖT
2050

KESTÄVÄ
VESIENHALLINTA 

2050

VIRKISTYSVERKOSTO
2050

Espoon pohjois- ja 
keskiosien 
yleiskaavaehdotus
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Kaavaehdotus
nähtävillä

ja 
osallistuminen



Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus 
nähtävillä MRA § 19 mukaisesti 7.9.–20.10.2020

Kaavan materiaalit ja selvitykset 
löytyvät kaavan internetsivulta
www.espoo.fi/yleiskaavapoke Espoon teknisen ja 

ympäristötoimen 
asiakaspalvelussa

(Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) 
voi tutustua kaavamateriaaliin 
sekä kaava-aluetta koskeviin 

tulostettuihin selvityksiin vuosilta 
2018-2020

Lisäksi kaavakartta, 
kaavamääräykset, kaavakartan 

liitekartat sekä kaavaselostus on 
tutustuttavissa Entressen, 
Kalajärven ja Karhusuon 
kirjastossa sekä Espoon 

valtuustotalolla,
os. Espoonkatu 5.
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http://www.espoo.fi/yleiskaavapoke


Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus 
nähtävillä MRA § 19 mukaisesti 7.9.–20.10.2020

Kaavan materiaalit ja selvitykset 
löytyvät kaavan internetsivulta
www.espoo.fi/yleiskaavapoke Asukastilaisuus

21.9. klo 18−19.30

Tilaisuudessa käsitellään asukkaiden 
kysymyksiä ja kommentteja 

Kalajärven, Viiskorven ja Pohjois-
Espoon alueella.

Asukastilaisuus
24.9. klo 18−19.30

Tilaisuudessa käsitellään asukkaiden 
kysymyksiä ja kommentteja 

Nupurin, Histan, Myntinmäen ja 
Vanhan Espoon alueella.
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http://www.espoo.fi/yleiskaavapoke
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Muistutuksen jättäminen
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta.
Muistutus tulee jättää 20.10.2020 klo 15.45 mennessä:

JOKO

karttapohjaisessa 
kaavapalautejärjestelmässä.
Kaavan sivulta löytyy linkki
kaavapalautejärjestelmään, 
jonka kautta muistutuksen 
voi antaa sovelluksen kautta 
kirjaamoon.

TAI

kirjaamoon postitse. 
Kirjaamo, PL 1, 02070 
ESPOON KAUPUNKI 
(Kirjaamon 
käyntiosoite Siltakatu 
11, kauppakeskus 
Entresse, 3. krs, 
Espoon keskus)

TAI

kirjaamoon 
sähköpostitse
kirjaamo@espoo.fi

https://kaava.maptionnaire.com/fi/9274/
mailto:kirjaamo@espoo.fi


Espoon pohjois- ja 
keskiosien 
yleiskaavan 
maankäyttöratkaisuja

Asukastilaisuus 17.9.2020
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Klo 18.40 Asuminen ja keskusverkko
klo 19.00 Elinkeinot, työpaikat ja tekninen huolto
klo 19.20 Luonto, virkistys ja kulttuuriympäristöt
Klo 19.50 Liikenne
klo 20.10 Espoon keskus ja lähialueet
klo 20.30 Tilaisuuden yhteenveto 
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Asuminen ja keskusverkko
Esitys alkaa klo 18.40 
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Keskustatoimintojen alue

Keskus

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Kyläalue

Loma-asuntoalue

Asumisen alueet ja keskukset



29

Luonnoksesta ehdotukseen, 
muutamia esimerkkejä
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Asuminen 2050 -liitekartta
Voimakkaasti kasvava keskus

Vahvistuva

Tiivistyvä

Täydentyvä

Uusi laaja asuinrakentamiseen 
osoitettava alue

Kyläalue

Loma-asuntoalue

Elinkeinoelämän ja asumisen alue

Asumisen (A2) ja virkistyksen 
sekoittunut alue

1. Espoon keskus

2. Hista

3. Myntinmäki

4. Viiskorpi

5. Kalajärvi
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YLEISKAAVAEHDOTUS 25.5.2020

YLEISKAAVAYHDISTELMÄ

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUS
ASUMINEN

A1 eK =0,6 - 1,5
A2  eK = 0,4 - 0,8
A3 eK < 0,4
AT eK < 0,2

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUS
ASUMINEN

AK kerrostalo
AP  pientalo
AT pientalo



eK=0,4

TAPIOLAN AARNIVALKEA ETELÄ-LEPPÄVAARA

HAAPANIEMI

A2 ALUEEN KORTTELITEHOKKUUS 
ON PÄÄASIASSA 0,4 - 0,8



SÄTERINMETSÄ (eK=0,61; 2–3 krs.)

KULOVALKEA (eK=0,60; 2–3 krs.) KAUKLAHTI (eK=0,62; 2 krs.)

LÄNSIKORKEE (eK=0,60; 3–4 krs.)

N

A2 ALUEEN KORTTELITEHOKKUUS ON PÄÄASIASSA 0,4 - 0,8
A1 ALUEEN KORTTELITEHOKKUUS ON PÄÄASIASSA 0,6- 1,5

eK=0,6
A1



SÄTERINRINNE (eK=1,21; 2–6 krs.)

SÄTERI (eK=1,42; 5–8 krs.) ESPOON KESKUS (eK=1,64; 3–6 krs.)

MÄKKYLÄ (eK=1,11; 2–8 krs.)

eK=1,5
A1 ALUEEN KORTTELITEHOKKUUS ON PÄÄASIASSA 0,6- 1,5



Kaavamääräykset 
Kyläalue (AT)

Kyläalue
Aluetta kehitetään kylämäisenä asumisen ja siihen 
soveltuvien muiden toimintojen alueena.
Rakentamista ohjaavassa yksityiskohtaisessa 
kaavassa kyläalueiden korttelitehokkuus on 
pääasiassa alle 0,2.
Ilman yksityiskohtaista kaavoitusta alueella sallitaan 
olemassa olevaan rakennuskantaan ja kylämiljööseen 
soveltuva rakentaminen. Alueella sallitaan kylää ja sitä 
ympäröivää asutusta palvelevien ympäristöön 
soveltuvien työtilojen rakentaminen. 

Ilman alueelle laadittua yksityiskohtaista kaavaa 
asuntojen rakentamismahdollisuuksien 
enimmäismäärä on
0,2 -0,5 hehtaarin kiinteistöille enintään yksi,
0,5-2 hehtaarin kiinteistöille enintään kaksi,
Ja yli 2 hehtaarin tiloille enintään kolme
Lisärakentamisen myöntämisessä huomioidaan 
olemassa olevat asuin- ja lomarakennukset.

AT
Tilan koko Rakentamis-

mahdollisuuksien 
enimmäismäärä

0,2 - 0,5 ha 
= 2000 -4999 m2

1

0,5-2 ha
= 5000-19 999 m2

2

2 ha 
= >20 000 m2

3

Taulukossa näkyy ilman alueelle laadittua 
yksityiskohtaista kaavaa asuntojen 
rakentamismahdollisuuksien enimmäismäärä 
olettaen, että maankäyttö- ja rakennuslain 137 
§:n tarkoittamat rakennusluvan erityiset 
edellytykset suunnittelutarvealueella ovat 
olemassa. 



Kaavamääräykset
Maa- ja metsätalousalue (M)

Maa- ja metsätalousalue
Alue varataan ensisijaisesti maa- ja metsätalouskäyttöön 
sekä muille maaseutuelinkeinoille
Alueella sallitaan haja-asutusluontoinen rakentaminen.
Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palvelevien 
asuntojen sekä tuotanto- ja taloustilojen rakentaminen.
Ilman alueelle laadittua yksityiskohtaista kaavaa 
asuntojen rakentamismahdollisuuksien enimmäismäärä 
on 1-5 hehtaarin kiinteistöille enintään yksi ja 5 hehtaarin 
jälkeen jokaista täyttä 20 hehtaaria kohden enintään yksi 
lisää. Lisärakentamisen myöntämisessä huomioidaan 
olemassa olevat asuin- ja lomarakennukset.
Rakentamisen on sijainniltaan liityttävä olemassa olevan 
asutuksen, tilakeskuksen ja tiestön läheisyyteen siten, 
että ranta-alueet ja pellot säilyvät vapaina 
rakentamiselta. Alueella sallitaan yleistä virkistys- ja 
ulkoilutoimintaa palveleva rakentaminen.
Maisemaa muuttava maanrakennustyö tai muu näihin 
verrattavissa oleva toimenpide on luvanvaraista siten 
kuin MRL 128 §:ssä on säädetty.

M
Tilan koko Rakentamis-

mahdollisuuksien 
enimmäismäärä

1-5 ha = 10 000 - 49 999 m2 1

5 + 20 ha = 25 ha 2

45 ha 3

65 ha 4

85 ha 5

Taulukossa näkyy ilman alueelle laadittua 
yksityiskohtaista kaavaa asuntojen 
rakentamismahdollisuuksien enimmäismäärä 
olettaen, että maankäyttö- ja rakennuslain 
137 §:n tarkoittamat rakennusluvan erityiset 
edellytykset suunnittelutarvealueella ovat 
olemassa. 



Kaavamääräykset
Avoimen maisematilan elinkeinoalue (AME)

Avoimen maisematilan elinkeinoalue
Aluetta kehitetään avoimen maisematilan ja reunametsien 
säilyttämistä tukevien elinkeinojen alueena.
Alue varataan ensisijaisesti maa- ja metsätalouskäyttöön sekä 
muille maaseutuelinkeinoille.
Alueella sallitaan haja-asutusluontoinen rakentaminen.
Tärkeät viheryhteydet ja niiden ekologinen toimivuus tulee 
turvata.
Alueella sallitaan maataloutta palveleva asuminen sekä 
maataloutta ja virkistystä palveleva tai niihin rinnastuvan 
elinkeinotoiminnan rakentaminen.
Rakentamisen on sijainniltaan liityttävä olemassa olevan 
asutuksen, tilakeskuksen ja tiestön läheisyyteen siten, että ranta-
alueet ja avoimet maisematilat säilyvät vapaina rakentamiselta. 
Rakentaminen on sovitettava arvokkaaseen maisemakuvaan.
Ilman alueelle laadittua yksityiskohtaista kaavaa asuntojen 
rakentamismahdollisuuksien enimmäismäärä on 1-5 hehtaarin 
kiinteistöille enintään yksi ja 5 hehtaarin jälkeen jokaista täyttä 20 
hehtaaria kohden enintään yksi lisää. Lisärakentamisen 
myöntämisessä huomioidaan olemassa olevat asuin- ja 
lomarakennukset.
Alueen kehittämisessä on huomioitava valumavesien vaikutukset 
vesistöihin ja virtavesiin.

AME
Tilan koko Rakentamis-

mahdollisuuksien 
enimmäismäärä

1-5 ha
= 10 000 - 49 999 m2

1

5 + 20 ha =25 ha 2

45 ha 3

65 ha 4

85 ha 5

Taulukossa näkyy ilman alueelle laadittua 
yksityiskohtaista kaavaa asuntojen 
rakentamismahdollisuuksien enimmäismäärä 
olettaen, että maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 
tarkoittamat rakennusluvan erityiset edellytykset 
suunnittelutarvealueella ovat olemassa. 



Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että 
rakentaminen:
• ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai 

alueiden käytön muulle järjestämiselle 

• on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien 
toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen 
saavutettavuuden kannalta 

• on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten 
luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä 
virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei saa johtaa 
vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa 
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia tai muita vaikutuksia.

Tarvitaan myös rakennuslupa – RAVA 

Suunnittelutarveratkaisut



Elinkeinot, työpaikat ja tekninen 
huolto

Esitys alkaa klo 19.00

39
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Kaavaratkaisu – elinkeinot ja 
työpaikat 

Keskustatoimintojen alue

Elinkeinoelämän ja teollisuuden alue

Elinkeinoelämän ja asumisen alue

Elinkeinoelämän alue

Keskus

Lisäksi työpaikkoja syntyy asumisen alueille, palvelujen 
ja hallinnon alueille (PY) sekä avoimen maisematilan 
elinkeinoalueille (AME)
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Elinkeinot ja työpaikat –
luonnoksesta kaavaehdotukseen 

LUONNOS EHDOTUS
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Kaavaratkaisu – tekninen 
huolto 

Lahnuksen ampumarata

Kulmakorpi-Ämmässuo

Viiskorpi

Hepokorpi

Voimajohto 400 kV
Voimajohdon 
yhteystarve

Elinkeinoelämän alue

Elinkeinoelämän ja asumisen alue

Elinkeinoelämän ja teollisuuden alue

Yhdyskuntateknisen huollon alue

Erityisalue
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Tekninen huolto ja 
ympäristöterveys -
liitekartta
• Informatiivinen liitekartta – ei 
oikeusvaikutteisia merkintöjä
• Tarkentaa ja konkretisoi kaavakarttaa



• E- ja ET-alueita on supistettu
• Lisätty suojaviheralue-merkintä.

• Alueella tulee turvata riittävä 
suojapuusto ja muu 
suojakasvillisuus.

• E- ja ET-alueiden määräyksiä 
täydennetty

• Toiminnan kehittämisessä tulee 
ottaa huomioon 
ympäristöhaittojen torjunta ja 
ympäröivä maankäyttö

44

Tekninen huolto – luonnoksesta 
kaavaehdotukseen

Yhdyskuntateknisen huollon alue (ET)

Erityisalue (E)
Suojaviheralue



Luonto, virkistys ja 
kulttuuriympäristö

Esitys alkaa klo 19.20

45
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Kaavaratkaisu

• N. 60% kaava-alueesta 
säilyy rakentamattomana
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Luontoarvojen verkosto 
2050 -liitekartta



Kaavaratkaisun 
luontonäkö-
kulma

48

Suojelualue (S)

Natura 2000 -alue

Virkistysalue (V)

Maakunnallinen 
ekologinen yhteys
Paikallinen ekologinen 
yhteys
Virtaveden ekologinen 
yhteys

Espoonjokilaakso



Kaavamääräyksiä ja kehittämissuosituksia esim.

• Viheralueverkoston jatkuvuus sekä ekologinen ja virkistyksellinen toimivuus tulee 
turvata. Viheralueita tulee säilyttää yhtenäisinä aluekokonaisuuksina.
• Rakentamisalueilla viheralueiden ja -yhteyksien suunnittelu vaatii maankäytön 

jatkosuunnittelussa laaja-alaisia kokonaistarkasteluja, joissa 
huomioidaan viheralueverkoston ja virtavesien kokonaisuus sekä yhteyksien toimivuus 
ekologisesti ja virkistyksellisesti.

• Luonnon monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaat alueet tulee 
ottaa huomioon maankäytön jatkosuunnittelussa sekä turvata arvojen säilyminen.

• Jatkosuunnittelussa tulee toteuttaa alueellisia ekologisen verkoston suunnitelmia, jotta 
keskeiset luontoarvot ja erityisesti pienialaiset, monimuotoiset ja harvinaiset ympäristöt 
voidaan huomioida jatkosuunnittelussa

49

Kaavaratkaisun luontonäkökulma
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Uusia suojelualueita, rakentamis-
alueiden tarkistuksia...
• Kaavaluonnokseen (2018) verrattuna:

• Uusia luontoselvityksiä, esim. Mynttilä, Hepokorpi
• Asuinalueiden rajoja tarkistettu monin paikoin, 

ekologisten yhteyksien asemaa vahvistettu

• Uusia suojelualueita (S)

Infopaketti maanomistajille kaavan nettisivuilla 
(espoo.fi/yleiskaavapoke > Ehdotus > Osallistuminen)



• espoo.fi/yleiskaavapoke > Selvitykset
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Luontoselvityksiä
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Kaavaratkaisu virkistys



Virkistysverkosto 2050 
liitekartta
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Kaavaratkaisu 
kulttuuriympäristö
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Maisematyölupa
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Kulttuuriympäristö 2050 
liitekartta



Liikenne
Esitys alkaa klo 19.50
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Kaavaratkaisu liikenne
JOUKKOLIIKENNE

Uudet junaradat:
• Länsirata, jolla asemat Histassa ja Myntinmäessä
• Espoon kaupunkirata Leppävaarasta Kauklahteen

Joukkoliikenteen nopeat runkoyhteydet, jotka
voidaan toteuttaa bussein ja myöhemmin pikaraitiotienä:
• Kalajärveltä Viiskorven kautta Pitkäjärven poikki

Leppävaaran suuntaan
• Kalajärveltä Vihdintien käytävässä Vantaalle
• Espoon keskuksesta Jorviin sekä Matinkylän ja 

Tapiolan suuntiin

Liikenneyhteyksien sijainti on ohjeellinen.

Junavarikolle on  selvitystarve vaihtoehtoisista 
sijaintipaikoista Kirkkonummen ja Histan suuntiin.

Hista

Myntinmäki

Kalajärvi

Viiskorpi

Jorvi

Espoon keskus
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Kaavaratkaisu liikenne
PYÖRÄILY

Uudet pyöräilyn nopeat runkoyhteydet (baanat):
• Espoon keskuksesta Rantaradan käytävässä

Leppävaaraan ja Kauklahteen
• Kalajärveltä Träskändan kautta Espoon keskukseen, 

Pitkäjärven poikki Leppävaaraan ja Vihdintien 
käytävässä Vantaalla

• Histasta Mynttilän kautta Espoon keskukseen ja 
Kauklahteen

Liikenneyhteyksien sijainti on ohjeellinen.

Hista

Mynttilä
Espoon keskus

Träskända

Kalajärvi

Kauklahti
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Kaavaratkaisu liikenne

AUTOLIIKENNE

Uusia maantie- tai pääkatuyhteyksiä ei tarvita, 
olemassa olevia yhteyksiä on kuitenkin parannettava:
• uusi eritasoliittymä Histaan
• Koskelon eritasoliittymään lännensuuntaiset rampit
• Turunväylän lisäkaistat
• Kehä III:lle toinen ajorata Muuralasta länteen
• Vihdintien parantaminen

Kokoojakatuverkkoa on täydennettävä uusien 
asuinalueiden maankäytön kytkemiseksi nykyiseen 
liikenneverkkoon.

Liikenneyhteyksien sijainti on ohjeellinen.

Koskelon etl

Histan etl
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Liikenne 2050 liitekartta
Liikenne 2050 liitekartalla on kaavakartassa
esitetyn lisäksi esitetty:
• merkittävät liityntäpysäköintialueet Histassa, 

Espoon keskuksessa, Niipperissä ja 
Kalajärvellä

• paikalliset kokoojakadut

Kartta on informatiivinen, eikä sillä ole
oikeusvaikutusta. 

Sijainnit ovat ohjeelliset.

Hista

Espoon keskus

Niipperi

Kalajärvi



Luonnoksen kaksi erilaista pikaraitiotie –merkintää on yhdistetty yhdeksi merkinnäksi:

• Joukkoliikenteen nopea runkoyhteys, joka voidaan toteuttaa bussein ja myöhemmin pikaraitiotienä. 
Viiskorven alueen täysimääräinen toteuttaminen edellyttää joukkoliikenteen runkoyhteyttä. Sijainti on 
ohjeellinen.

Lisätty kaavamerkintä:

• Selvitetään pääkaupunkiseudun junaliikenteen tarpeisiin rakennettavan varikon vaihtoehtoisia 
sijaintipaikkoja sekä Kirkkonummen että Histan suuntiin käyttäen kriteereinä junaliikenteen tarpeita, 
taloudellisuutta ja toimivuutta, sijaintipaikan luonto- ja kulttuuriarvoja sekä kaupunkirakenteen 
tarkoituksenmukaisuutta
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Liikenne – luonnoksesta ehdotukseen



Histan ja Mynttilän alueiden 
kokoojakatuverkkoa on päivitetty 
alueille laadittujen mahdollista 
maankäyttöä havainnollistavien 
idealuonteisten 
ratkaisuvaihtoehtojen pohjalta.

Myntinmäen aseman ohjeellinen 
sijainti on siirretty noin 500 m 
etelämmäksi.

Pyöräilyn baanoja on lisätty.
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Liikenne luonnoksesta ehdotukseen



Espoon keskus ja lähialueet
Esitys alkaa klo 20.10
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ESPOON 
KESKUS

Kaavaratkaisua on kevennetty 
Espoon keskuksen ympäristössä.

YLEISKAAVALUONNOS 2018

YLEISKAAVAEHDOTUS 2020



Ominaisuusmerkintä jolla 
osoitetaan arvokkaat 
kulttuuriympäristöt

Virkistysalue 
Espoonjoen
ympäristöön

Palvelujen alue

AME
Avoimen maisematilan 

elinkeinoalue
Lommila ja 

Nimismiehenpelto 
Elinkeinoelämän ja 
asumisen alueeksi

Asumisen 
alueeksi A2

Asumisen 
alueeksi A3

Varikon 
selvitystarve

Turunväylän varrelle 
Virkistysaluetta

Asumisen 
alueeksi A266

Keskustatoimintojen 
alue rajattu asemien 
ympäristöön

Kuurinniityn ja Tuomarilan aluetta 
asumisen A3 alueeksi



Yhteenveto
klo 20.30
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KAAVAKARTTA

LIIKENNE 2050 LUONTOARVOJEN
VERKOSTO 2050 *

ASUMINEN 2050

* Oikeusvaikutteisia 
määräyksiä 

YHDYSKUNTATEKNINEN
HUOLTO JA

YMPÄRISTÖTERVEYS 2050

KULTTUURIYMPÄRISTÖT
2050

KESTÄVÄ
VESIENHALLINTA 

2050

VIRKISTYSVERKOSTO
2050

Espoon pohjois- ja 
keskiosien 
yleiskaavaehdotus



KIITOS
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Lisätietoja
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava

yleiskaavapäällikkö
Essi Leino
046 877 1911

yleiskaavasuunnittelija
Seija Lonka
043 825 5230

liikennesuunnittelija 
Aulis Palola
043 825 2605

Aluekohtaiset tiedot
yleiskaavateknikko
Anne Pitkänen
043 825 0559

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Vireilla_olevat_yleiskaavat/Espoon_pohjois_ja_keskiosien_yleiskaava_722300
mailto:essi.leino@espoo.fi
mailto:Seija.Lonka@espoo.fi
mailto:aulis.palola@espoo.fi
mailto:Anne.M2.Pitkanen@espoo.fi
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