
1

Viiskorpi-Kalajärvi 
maankäytön tarkastelu

4.5.2022

Kuvassa Viiskorpi



2

Sisällys
1. JOHDANTO

Tietoa tarkastelualueesta

2. MENETELMÄT

3. MAANKÄYTÖN TARKASTELUN TULOKSET

Visio ja vaihtoehtoiset skenaariot

Asuminen

Liikkumisjärjestelmä

Virkistys ja luonto

Palveluverkko

Alueen vetovoima 

Ilmastoviisaus

Elinkeinojen kehittäminen

Teemojen yhdistelmä ja vaihtoehtoisten skenaarioiden vertailu

Vaiheistus



3

1. Johdanto
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Mikä ihmeen maankäytön tarkastelu?

Maankäytön tarkastelu on yleiskaavan ja asemakaavan välitarkkuuden suunnitelma, joka ei ole oikeusvaikutteinen. 

Suunnitelman on tarkoitus toimia strategisena työkaluna, joka auttaa eri osapuolia hahmottamaan alueen 

vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityskulkuja. Tässä työssä on tutkittu Viiskorpi-Kalajärvi -alueella Espoon pohjois- ja 

keskiosien yleiskaavan mukaisia kehittämismahdollisuuksia joukkoliikenteen runkoyhteyden muodostamalla 

kehityskäytävällä. Tarkastelussa on haettu lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitteluratkaisuja sekä vaihtoehtoja alueen 

toteuttamiselle skenaariomenetelmän avulla. Maankäytön tarkastelun jälkeen suunnittelu jatkuu alueen kahdessa 

keskustakohtaisessa kaavarungoissa, joissa suunnitelman taso tarkentuu.

Työ on tehty Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen yleiskaavayksikössä vuoden 2021 aikana ja viimeistelty keväällä 

2022. Raportissa käytetyt valokuvat on otettu vuoden 2021 kesän maastokäynneiltä.
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Projektikokonaisuus
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Maankäytön tarkastelun tavoitteet

Maankäytön ja liikenteen 

yhteensovittaminen kestävällä 

tavalla

Virkistys-, palvelu- ja 

liikenneverkon kokonaiskuva 

Pohjois-Espoon 

elinvoimaisuuden lisääminen 

alueen asukas- ja rakennus-

kantaa monipuolistamalla

Nykyisten ja tulevaisuuden 

vetovoimatekijöiden 

kartoittaminen

Alueen kokonaiskuvan 

muodostaminen ja tulevaisuuden 

muutosvoimiin vastaaminen

Olemassa olevien 

elinkeinoalueiden säilyttäminen 

ja kehittäminen tulevaisuudessa

Alueen keskustojen välisen 

suhteen tarkasteleminen

Tulevaisuusorientoituneen ja 

vuorovaikutteisten 

suunnittelumenetelmien 

kokeileminen

Määritetään raja tiivistämiselle 

luontoarvojen ja nykyisten 

elinkeinoalueiden säilyttämiseksi
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Tietoa tarkastelualueesta
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Suunnittelualueen 

sijainti ja rajaus

Tarkasteltava alue sijaitsee Pohjois-Espoossa Vantaan

rajan tuntumassa. Kaakossa aluetta reunustavat Pitkäjärvi, 

lounaassa Matalajärvi, lännessä Röylän pellot ja 

pohjoisessa Natura 2000-alueet. 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava* mahdollistaa

Leppävaarasta Viiskorven kautta Kalajärvelle suuntautuvan

joukkoliikenteen runkoyhteyden. Maankäytön tarkastelun

suunnittelualue rajautuu joukkoliikenteen runkoyhteyden

muodostaman kehityskäytävän mukaisesti Kehä III ja 

Vihdintien väliselle alueelle.

*Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava hyväksyttiin 

osittain kaupunginvaltuustossa 15.11.2021. Tämän 

tarkastelun julkaisuajankohtana kaava on 

valitusprosessissa.
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Suunnittelualueen sijainti ja rajaus

Joukkoliikenneyhteyden vaikutusalueeksi määritellään usein 600 

metrin vyöhyke suunnitellusta linjasta, joten sitä on käytetty 

määrittämään kasvun suurimpana potentiaalialueena. Yleiskaava 

osoittaa paikoin uutta asumista myös 600 metrillä määritellyn 

joukkoliikennekäytävän ulkopuolelle ja ne on otettu mukaan 

potentiaaliseen tiivistymisalueeseen. Yleiskaavassa 

joukkoliikenteen runkoyhteys on merkitty Kalajärveltä myös 

Vihdintietä pitkin Vantaan suuntaan, mutta sen muodostamaa 

käytävää tarkastellaan tarkemmin Kalajärven kaavarungossa.

Uutta rakentamista Pikkunevassa
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Tarkastelualue suhteessa 

hyväksyttyyn Espoon pohjois- ja 

keskiosien yleiskaavaan

Merkitykseltään seudullinen 

vähittäiskaupan suuryksikkö
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Espoon pohjois- ja keskiosien 

yleiskaavan mahdollistama 

mitoitus
Koko tarkastelualue:

• Vuonna 2021  ~ 10 000 asukasta

• POKE mahdollistaa 17 000 uutta asukasta

Kalajärvi:

• Vuonna 2021  ~2 000 asukasta ja 

• POKE mahdollistaa 5 000 uutta asukasta

Niipperi:

• Vuonna 2021  ~ 5 000 asukasta

• POKE mahdollistaa 2 000 uutta asukasta. 

Viiskorven ja Nepperin alue:

• Vuonna 2021 ~ 3 500 asukasta

• POKE mahdollistaa 10 000 uutta asukasta.

KALAJÄR-

VI
vuonna 

2050

~7000 

asukasta

NIIPPERI
vuonna 

2050

~7000 

asukasta

VIISKORPI JA 

NEPPERI

Vuonna 2050

~13500 asukasta

Yleiskaavamerkinnät



Suunnittelualue suhteessa 

lähiseutuun

Tarkastelualueella sijaitsee merkittäviä teollisuus- ja 

työpaikka-alueita, jotka tullaan säilyttämään myös

tulevaisuudessa. Alueen tuntumassa on myös suuria

maisemallisesti merkittäviä pelto- ja kyläalueita. Lisäksi

alueella sijaitsee kolme Natura-aluetta ja 

luonnonsuojelualueita. 

Matka tulevan Viiskorven ja nykyisen Kalajärven

palvelukeskuksen välillä on noin kuusi kilometriä. Alueen

asukkaiden liikkumistarve suuntautuu tällä hetkellä

pääasiassa Espoon keskuksen ja Vantaan Myyrmäen

suuntiin, joihin molempiin on keskuksista noin 10 kilometrin

matka. Matka Helsingin keskustaan on noin 24 kilometriä

molemmista keskuksista.
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Alueen historia lyhyesti

Alue oli maaseutuvaltaista 1960-luvulle asti, jonka jälkeen 

asuinrakentaminen lisääntyi merkittävästi.

Opaskartta vuodelta 1966 Opaskartta vuodelta 1982 Opaskartta vuodelta 1996 Opaskartta 2021
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Alueen rakentuminen

Kartassa esitetään asemakaavan voimaantulovuosi 

sekä rakennusten valmistusvuosi.

Viiskorpi on asekaavoittamatonta aluetta.

Nepperi on 1990-luvun asemakaava-aluetta lukuun 

ottamatta lähes kaavoittamaton.

Niipperissä kaavoitus on aloitettu 1970-luvulla ja 

Kalajärvellä 1980-luvulla. 
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2. Menetelmät
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Yhteistyö ja vuorovaikutus 

kaiken keskiössä
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Yhteistyö ja vuorovaikutus 

kaiken keskiössä

Maankäytön tarkastelun valmistelu on tapahtunut alusta saakka 

monialaisessa yhteistyössä kokeilevana suunnitteluprosessina, jonka 

lähtökohtina ovat olleet monipuoliset lähtötietotietoselvitykset ja 

tulevaisuuden skenaariotarkastelut. Asiantuntijatiedon lisäksi 

asukastieto on ollut oleellinen lähtökohta tarkastelun laadinnassa. 

Tarkastelualueen asukastietoa on kerätty Mun Espoo kartalla 2020 -

kyselystä ja maankäytön tarkastelua varten järjestetystä asukkaiden 

Tulevaisuuspajasta 6.9.2021. 

Alueella sijaitseva golfkenttä Viiskorvesta päin
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Skenaariomenetelmä maankäytön tarkastelussa

Skenaariotarinat

Mun Espoo kartalla -analyysit ja 

asukkaiden Tulevaisuuspaja 6.9.2021

Maankäytön tarkastelun teemojen 

heijastus skenaariotarinoihin ja 

Tulevaisuuspajassa tehtyyn visioon

Tavoiteellisen ja 

nykykehitystä 

vahvistavan 

skenaarion luonti 

Vaihtoehtoisten 

skenaarioiden 

reunaehdot ja 

maankäyttökuvat

Backcasting

Vaihtoehtoisten 

skenaarioiden 

vaiheistus
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Skenaariomenetelmä maankäytön 

tarkastelussa

Maankäytön tarkastelussa on käytetty skenaariomenetelmää, joka on yksi 

tulevaisuudentutkimuksen menetelmistä. Skenaarioiden avulla kuvataan erilaisia, 

toisistaan poikkeavia mahdollisia tulevaisuuksia. Skenaarioiden tehtävänä on auttaa 

hahmottamaan monimutkaisiakin syy-seuraussuhteita ja tarkastelemaan eri 

megatrendien ja suunnitteluratkaisujen vaikutuksia kohdealueelle. 

Ensimmäisellä työpajakierroksella asiantuntijat pyrkivät tunnistamaan erilaisia 

ilmiöitä ja megatrendejä ja hahmottamaan niiden luomia tulevaisuuden 

mahdollisuuksia ja haasteita. Toisessa skenaariotyöpajassa luotiin kaksi erilaista 

skenaariokehikkoa aiemmin luotujen skenaariotarinoiden, asukasvuorovaikutuksesta 

kerättyjen tietojen sekä teematyöpajojen pohjalta. Skenaariokehikoista muodostettiin 

omat maankäyttökuvat, joissa kuvataan mm. asumisen sijoittumista, asukkaiden 

liikkumissuuntia ja virkistys- ja viheralueita. Skenaariotyöskentelyn kolmannessa 

vaiheessa vaihtoehtoisille maankäytön kuville laadittiin alustavaa toteuttamisen 

vaiheistusta.

Viiskorven alueelle rakennetaan uusia tieyhteyksiä
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Asukasvuorovaikutus 

pähkinänkuoressa 

Projektissa hyödynnettiin pääasiassa kahdentyyppistä asukastietoa:

• Mun Espoo kartalla –aineistoa (MEK 2020)

• Asukastyöpaja 6.9.2021

MEK-aineisto kerättiin digitaalisena karttakyselynä elo-lokakuun aikana 
vuonna 2020

• Kyselyyn vastasi Espoossa noin 6600 asukasta ja Viiskorpi-
Kalajärven alueelta 227 asukasta

Tulevaisuuspajassa 6.9.2021 esitettiin ja keskusteltiin suunnittelualuetta 
koskevista MEK-tuloksista ja pienryhmissä pohdittiin alueen tulevaisuutta

• Tulevaisuuspajassa oli parhaimmillaan 25 osallistujaa

Asukasvuorovaikutusta haluttiin järjestää mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa projektia, jotta sen vaikuttavuus projektin myöhemmissä vaiheissa 
olisi varmistettu. 

Asukastyöpajan yhteenvedosta tuotettiin joukkoliikennekäytävälle 
asukkaiden visiotimantti.
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3. Maankäytön tarkastelun 
tulokset
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Visio ja vaihtoehtoiset 

skenaariot

Työssä on laadittu vision lisäksi kaksi vaihtoehtoista skenaariota, tavoitteellinen 

ja nykykehitystä vahvistava.



Visio

Säilytettävät 

Uudet

Kehitettävät

LUONNONLÄHEINEN JA OMAVARAINEN KAUPUNKIKYLÄ

Luonto lähellä

Rakennusten pieni mittakaava ja asumisen laatu

Maalaismiljöö: alueelle mahtuu 

myös hevostalleja ja viljapeltoja

Hyvät kulkuyhteydet henkilöautolla

Työpaikka- ja 

pienteollisuusalue

Alueen rauhallisuus

Tehokkaampi joukkoliikenne

Käveltävyys ja liikenneturvallisuus 

Virkistysalueiden saavutettavuus

Liikennemelun vähentäminen

Harrastusmahdollisuuksia sisä- ja ulkotiloissa eri ikäisille

Julkiset palvelut

Tilojen muuntojoustavuus ja tehokas käyttöKaupunkipientalot

Pitkäjärven virkistyskäyttö

Liityntäpysäköinti

Polkupyöräyhteydet

Ihmisten kohtaamispaikat

Toimintamahdollisuuksia pienyrityksille

Hyvä hulevesien hallinta

VIISKORPI-KALAJÄRVEN

JOUKKOLIIKENNEKÄYTÄVÄN 

VISIOTIMANTTI 2060

Visio on koottu asukkaille 

6.9.2021 järjestetyn 

Tulevaisuuspajan 

tuloksista

Asukkaiden ääni -tunnusta 

käytetään raportissa, kun 

viitataan tähän visioon
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Vaihtoehtoisten skenaarioiden kuvaukset

TAVOITEELLINEN (A)

Leppävaarasta Pitkäjärven yli Viiskorpeen

suuntautuva joukkoliikennekäytävä yhdistää 

Pohjois-Espoon keskukset vahvaksi osaksi 

Espoon kaupunkikeskusten verkostoa. Kestävän 

liikkumisen solmukohdat muodostavat 

maankäytön helminauhan tiivistyvän Nepperin

kautta uuteen Viiskorven paikalliskeskukseen ja 

sieltä Niipperin kautta kasvavalle Kalajärvelle. 

Luonnon vehreys ympäröi ja yhdistää 

helminauhan varren asukkaat, monipuoliset 

palvelut ja työpaikat toisiinsa myös kattavaa 

virkistysverkostoa pitkin. 

Alue kehittyy nykyisistä lähtökohdistaan käsin 

pientalovaltaisena Kalajärvelle painottuen.

Kalajärven palvelukeskuksen tiivistämisen lisäksi 

alueen muu kasvu tapahtuu ennemmin 

orgaanisesti kuin ohjatusti. Tarkastelualueelle 

sirpaloituneilta pientaloalueilta matkataan autolla 

ja busseilla Espoon keskuksen, Vantaan ja 

Helsingin suuntiin parempien palveluiden 

perässä. Asukkaat nauttivat alueen vehreydestä 

ja väljyydestä.

NYKYKEHITYSTÄ 

VAHVISTAVA (B)
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Vaihtoehtoisten skenaarioiden ominaisuudet

TAVOITEELINEN (A)

Kaupunkipientalot

Luonto lähellä

Monimuotoinen 

rakennuskanta

Tehokas 

joukkoliikenne

Pitkäjärven silta

Rohkeat kokeilut

Syöttöliikenne-

ratkaisut

Monimuotoinen 

rakennus- ja 

asuntokanta

Viiskorvesta lähialueen 

monipuolinen palvelukeskus

Vastaa moniin tulevaisuuden 

megatrendeihin

Tiiviit ja käveltävät kylä- ja 

pienkaupunkikeskukset 

joukkoliikenteen 

solmukohdissa

Yksityisiä ja julkisia 

palveluita kävelymatkan 

päässä suurelle osalle 

asukkaista

Golf-kentän osittainen 

kehittyminen asumiseen

NYKYKEHITYSTÄ VAHVISTAVA (B)

Pientalovaltainen

Autovaltaisuus

Golf-kenttä säilyy

Orgaaninen 

tiivistyminen

Vehreä

Väljä

Kalajärven keskusta säilyy 

pitkään alueen tärkeimpänä 

palvelukeskittymänä

Useimmat palvelut haetaan 

alueen ulkopuolen keskuksista

Joukkoliikenteen 

kannattavuus epävarmaa

Yksipuolinen rakennuskanta

Pienempi muuntojoustavuus 

tulevaisuuden megatrendeihin 

vastaamisessa
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Asuminen

Vision mukaisesti Pohjois-Espoon keskukset ovat ihmisenkokoisia, 

kaupunkipientalovaltaisia ja laadukkaita. Aivan palvelujen äärellä on tiiviimpää 

asutusta ja intensiivisen joukkoliikennekäytävän ulkopuolella väljiä 

pientaloalueita.
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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan

mukaiset maankäytön muutosalueet

tarkastelualueella
Asumisen teemaa käsiteltiin asiantuntijatyöpajassa, missa lähtötietona oli tulevaisuustyöpajan visio. 

Molemmat vaihtoehtoiset skenaariot ovat asukkaiden tekemän vision mukaisia. Erona skenaarioissa on 

se, että tavoitteellisessa skenaariossa Nepperissä ja Viiskorvessa syntyy suurempaa maankäytön

potetiaalia, kun tehokas joukkoliikenne yhteys alottaisi liikennöinnin Leppävaaran suuntaan. 

Skenaariossa A:ssa uudet alueet toteuvat tehokkaina kaupunkipientaloalueina ja keskustoissa on 

kaupunkimaisempaa sekoittunutta rakennetta. Nykykehitystä vahvistavassa skenaariossa B 

maankäyttö on tehottomampaa, jolloin joukkoliikenneratkaisujen kannattavuus heikkenee ja alueen

monipuolisuutta on vaikea turvata.

Keskus

Aluetta kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena ympäristöään tehokkaampana alueena. Alueen suunnittelussa 

kiinnitetään erityisesti huomiota käveltävyyteen, laadukkaaseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön, toimiviin 

liikenneyhteyksiin sekä alueen saavutettavuuteen joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen. 

Uusi asuinalue

Skenaariossa A korttelitehokkuus on pääasiassa 0,6-1,5 ja skenaariossa B 0,4-0,8. Asemakaavoituksessa 

alueita kehitetään tiiviinä kaupunkimaisen rakentamisen alueena, joka tukeutuu kävelyyn, pyöräilyyn sekä 

tehokkaaseen joukkoliikenteeseen. Valkoisella katkoviivalla on esitetty hahmotelma skenaariossa A:ssa 

golfkentän muuntumisesta osittain asumisen alueeksi. Golfkentän alue on tarkastelussa huomioitu 

maankäytön lisäpotentiaalina ja sen maankäytön muutos on yleiskaavassa mahdollista.

Asemakaavoitettu alue

Asemakaavoittamaton asuinalue
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Liikkumisjärjestelmä

Vision mukaisesti panostetaan joukkoliikenteen tehostumiseen, kävelyn ja 

pyöräilyn edistämiseen sekä liikenneturvallisuuteen. Henkilöautoilu on 

liikkumismuotona nykyistä kestävämpää. Liityntäpysäköintiä parannetaan.
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Yksinkertaistetut joukkoliikennemallit

A

A-skenaario TAVOITEELLINEN

• Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan mukainen ratkaisu

• Mahdollistaa kestävään liikkumiseen tukeutuvan kasvun

• Alue kytkeytyy paremmin Espoon muihin keskuksiin

• Arvio joukkoliikenteen pääsuunnista: Leppävaaran suuntaan 50%, Itään 

40% ja Espoon keskukseen 10%, 

• Tehokas joukkoliikenneyhteys Leppävaaran suuntaan mahdollistetaan 

Pitkäjärven joukkoliikennesillalla. Voidaan toteuttaa tihein vuorovälein 

kulkevalla laadukkaalla runkobussiyhteydellä tai pikaraitiotienä.

• Vihdintie on kalajärveläisille merkittävä joukkoliikennekäytävä

• Kävelyä ja pyöräilyä suositaan selkeämmin sisäisessä liikkumisessa ja 

keskusten välillä

B-skenaario NYKYKEHITYSTÄ VAHVISTAVA

• Joukkoliikenteen suunnat hajautuvat melko tasaisesti Espoon 

keskukseen, Leppävaaraan ja Myyrmäkeen

• Liikkumistarve alueelta suurta, sillä iso osa palveluista haetaan edelleen 

muista ympäröivistä keskuksista

• Joukkoliikenne perustuu bussilinjoihin, jotka kysynnän mukaan ovat 

tavallisia tai runkomaisesti liikennöitäviä

• Bussien vuorovälit voivat jäädä pitkiksi pienemmän väestömäärän vuoksi

• Yksityisauton käyttäminen tämän seurauksena runsaampaa

• Vihdintie on kalajärveläisille merkittävin joukkoliikennekäytävä

• Kävelyä ja pyöräilyä suositaan selkeämmin sisäisessä liikkumisessa ja 

keskusten välillä

B
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Mahdollisia linjauksia

joukkoliikenteen

runkoyhteydelle

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan yhteydessä on tutkittu joukkoliikenteen 

runkoyhteyden toteuttamista pikaraitiotienä, joka kulkisi Pitkäjärven yli 

joukkoliikennesillalla.

Alustavassa esisuunnitelmassa on maankäyttötarkastelujen perusteella 

tunnistettu paikoin vaihtoehtoisia reittejä raitiotielinjauksille. Potentiaalisimmaksi 

noussut reittivaihtoehto on esitetty alustavana suosituksena. Reittivaihtoehdossa 

yhdistyvät sekä liikenteelliset että maankäytölliset hyödyt. Linjausvaihtoehdot 

eivät ole toisensa poissulkevia ja lopulliseen linjaukseen voi tulla niiden 

yhdistelmä tai uusia linjauksia.

Lisää tietoa selvityksestä (Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, Alustava 

esisuunnitelma Pikaraitiotie Leppävaara–Kalajärvi)

Kuvassa Leppävaara-Kalajärvi -pikaraitiotien 

suosituslinjaus, sekä tutkitut linjausvaihtoehdot.

https://static.espoo.fi/cdn/ff/LNAculTD-SkaVDQxEHtlhy38X3X7rn0_ijmD42QCzzg/1625127129/public/2021-07/Poke%20yleiskaava%209-2017%20Pikaraitiotie%20Lepp%C3%A4vaara-Kalaj%C3%A4rvi%20Ei%20saavutettava.pdf
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Virkistys ja luonto

Vision mukaisesti luonto on lähellä. Joukkoliikenteen 

solmukohdat ovat hyvin saavutettavissa kattavaa 

virkistysverkkoa pitkin. 
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Viherverkko

Tarkastelualueella on useita maakunnallisesti ja paikallisesti 

merkittäviä ekologisia yhteyksiä. Puustoisuutensa asioista vielä 

mahdolliset ekologiset yhteydet on turvattava. 

Arvokkaat luontokohteet jäävät kartassa esitettyjen viheralueiden 

sisään. Suomen ympäristökeskuksen (2018) metsiä koskevan 

mallinnuksen ja Zonation-arvotuksen perusteella luontoarvoiltaan 

merkittävimmät metsäalueet keskittyvät Kalajärven ympäristöön. 

Virkistysyhteyksiä Pitkäjärven suuntaan tulisi kehittää ja parantaa 

samalla sen rannan ulkoilumahdollisuuksia. Laadukkaat ja vehreät 

yhteydet Viiskorven uudelta keskusta-alueelta Pitkäjärven suuntaan 

on kartalla ehdotettu sijoittuvan ekologisten yhteyksien lomaan 

Kehä III: ylitys- ja alituskohtiin. Kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien 

parantamista isojen väylien yli tutkitaan tulevaisuudessa.

Uusilta asuinalueilta tulee turvata riittävät ja hyvin saavutettavat 

lähivirkistysalueet sekä laadukkaat virkistysyhteydet laajemmille 

viheralueille. Molemmissa keskustoissa tulisi suunnata 

virkistyspainetta Natura-alueilta paremmin kulutusta kestäville 

alueille.

Huomioitava ekologinen 

yhteys 

(maakunnallinen/paikallinen)
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Palveluverkko

Vision mukaisesti alueella monipuoliset koulu- ja urheilupalvelut Pohjois-Espoon 

asukkaiden tarpeisiin. Koulut ja päiväkodit tiiviin asutuksen läheisyydessä. 
Urheilupuisto Viiskorvessa sujuvoittaa ja rikastuttaa arkea.
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Julkinen palveluverkko

Tulevaisuuden palvelut halutaan monipuolisiksi, jotta ne parantavat lähiseudun 

asukkaiden arjen sujuvuutta. Lähipalvelut pienentävät liikkumistarvetta, joten 

omavaraisuudella saadaan aikaiseksi kestävää kasvua.

Nykyiset palvelut täydentyvät uusien asukkaiden palvelutarpeiden myötä. 

Molemmissa vaihtoehtoisissa maankäytön skenaarioissa on tarvetta uusille 

palveluille.

Asiantuntijatyöpajan huomioita jatkosuunnitteluun:

Kalajärvi:

• Uusien päiväkotien tarve ja sijainnit tutkittava tarkemmassa suunnittelussa

• Lähiliikuntapuisto Kalajärven koulun läheisyyteen

Niipperi:

• Uusien päiväkotien tarve ja sijainnit tutkittava tarkemmassa suunnittelussa

Viiskorpi:

• Uusi yhtenäinen peruskoulu

• Urheilupuisto

Nepperi:

• Uusien päiväkotien tarve ja sijainnit tutkittava tarkemmassa suunnittelussa

Kyläalueelta tulevien 

oppilaiden liikkuminen 

otettava huomioon 

pyöräilyä ja 

saattoliikennettä 

suunniteltaessa
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Alueen vetovoima

Vision mukaisesti alueen säilytettäviä, asukkaille rakkaita ominaispiirteitä kehitetään.
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Alueen 

vetovoimatekijät

• Uusi monipuolinen urheilupuisto Viiskorven keskustan 

tuntumaan

• Laajat kulttuuriperintöalueet Röylässä ja 

Vanhakartanossa

• Luonto monimuotoisen elämän elinehtona ja 

virkistyskäytössä

• Nopea pyöräilybaana Kehä III:n lomassa ja 

kehitettävät pyöräily-yhteydet Bodomjärven ympäri

• Siirtolapuutarha Niipperissä

• Laajat metsäalueet

• Hyvinvointikartano Kaisankoti

• Kalajärven kehittyvä asukaspuisto

• Pitkäjärven rannan ulkoilumahdollisuudet

• Uimarannat Myllyjärven, Pitkäjärven, Kalajärven ja 

Bodomjärven rannoilla

• Marketan puisto ja taimimyymälät
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Ilmastoviisaus

Vision mukaisesti uudenlaisilla asumisen ratkaisuilla etsitään keinoja tehdä kestäviä 
keskuksia Espooseen. Tuetaan ilmastoviisasta elintapaa.



38

Ilmastoviisas Viiskorpi-Kalajärvi
Ideoita jatkosuunnitteluun

• Joukkoliikenneyhteyksien parantaminen

• Uudenlaiset syöttöliikenneratkaisut

• Vähäpäästöiset esirakentamisvaihtoehdot

• Hiilineutraalit energiaratkaisut

• Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

• Puurakentaminen

• Kehitetään keinoja säilyttää hiilinieluja

• Luontaisen maaperän säilyttäminen

• Tulvariskien hallinta monimuotoisella viherrakenteella 

• Kaupunkipientalot sovitettuna luonnonläheisyyteen

• Paikallinen ruuantuotanto

Alueella on paljon hiilinieluja ja -varastoja
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Elinkeinojen kehittäminen

Maalaismiljöö ja yritystoiminta hyötyvät toisistaan. Monipuoliset 

työpaikkojen, tilaa vaativan kaupan, logistiikan ja teollisuuden 

palvelut vastaavat asukkaiden tarpeisiin.
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Työpaikat ja toimialajakauma nyt

• Suunnittelualueella sijaitsevat Espoolle tärkeät Koskelon ja 

Juvanmalmin teollisuus- ja työpaikka-alueet

• alueella on yhteensä noin 4600 työpaikkaa

• Tällä hetkellä alueen suurin toimiala on TuLo (teollisuus, varastointi, 

logistiikka ja tukkukauppa), joka muodostaa alueen työpaikoista 63 %. 

TuLo ja kauppa sijoittuvat suurimmilta osin yleiskaavassa varatuille 

elinkeinoalueille.

• Erilaiset palvelut sijoittuvat tasaisemmin ympäri aluetta
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Työpaikat, kauppa ja alueen teollisuus 

tulevaisuudessa

• Tulevaisuudessa Juvanmalmin ja Koskelon elinkeinoalueet tulee säilyttää 

pääosin nykyisessä käytössään

• Osaa asumista lähellä sijaitsevista elinkeinoalueista on mahdollista kehittää 

kaupunkimaisemmaksi työpaikkatoiminnaksi. 

• Alueella ei sijaitse suojavyöhykekohteita jotka rajoittaisivat asumista. Alueen 

tulee kuitenkin tulevaisuudessakin pystyä tarjoamaan sijainteja häiriötä 

aiheuttaville elinkeinotoiminnoille

• Kannustetaan nykyisten tonttien kehittämistä tiiviimmiksi. Mahdollistetaan 

pientuotantotilojen (alle 100m2) sijoittuminen alueelle

• Keskustoja kehitetään toiminnallisesti sekoittuneina alueina, jonne 

mahdollistetaan monipuolisia palveluita, joiden elinvoimaisuutta läheiset 

elinkeinoalueet tukevat

Suunnittelualueen työpaikat yleiskaavan elinkeinojen ja 

niiden ulkopuolisilla alueilla
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Teemojen yhdistelmä ja 

vaihtoehtoisten skenaarioiden 

vertailu
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Maankäytön kuva – teemojen 

yhdistelmä

Vaihtoehtoiset skenaariot esitetty asumisen ja 

liikkumisjärjestelmän kohdalla

Keskus

Uusi asuinalue

Kaupunkimaisempi elinkeinoalue

Elinkeinoalue

Vesialue

Asemakaavoitettu asuinalue

Asuinalue, ei asemakaavoitettu

Pelto

Viheralue
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Vaihtoehtoisten maankäytön skenaarioiden vertailu

TAVOITTEELINEN SKENAARIO

• *POKEn mukainen ratkaisu

• Joukkoliikennekäytävän kautta 

potentiaalia alueen kehittymiselle

• Tehokas joukkoliikenne ja suurempi 

asukasmäärä tukevat palveluiden 

pysyvyyttä

• Keskustat erottuvat tehokkaalla 

maankäytöllä muuten 

pientalovaltaisesta käytävästä

• Vaatii isoja poliittisia päätöksiä, mm. 

Pitkäjärven sillan edistäminen

• Tukisi alueen kytkeytymistä Espoon 

kaupunkikeskustoihin

• Palveluiden sijainti Kehä III:n varrella 

heijastuu niiden kysyntään ja määrään

• Väestömäärä mahdollistaa 

sekoittuneen keskusta-alueen 

syntymisen, jossa jo olemassa olevat 

työpaikka-alueet tukevat 

palvelukysyntää

NYKYKEHITYSTÄ VAHVISTAVA 

SKENAARIO

• Ei tue *POKEn täyttä toteutumista mm. 

liikkumisratkaisun kannalta

• Maankäytön tehokkuus on tasaista 

• Ei vaadi isoja poliittisia päätöksiä

• Nykykehityksen jatkumo

• Palveluiden kehittyminen ja pysyvyys 

epävarmempaa

• Kestävän liikkumisen ratkaisuja 

toteutetaan mahdollisuuksien mukaan

• Vahvempi arkiliikkumisen 

suuntautuminen Kalajärvelle ei tue 

Espoon kaupunkikeskuksiin tai 

joukkoliikenteen solmukohtiin 

suuntaavaa liikkumista

• Liikkumissuunnissa korostuvat edelleen 

Vantaa ja Helsinki

Ote hyväksytystä *Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta
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Vaiheistus

Maankäytön ja liikenteen toteuttamisen vaiheistus on suunniteltu backcasting-

menetelmällä vuodesta 2060 taaksepäin.



Vaiheistus: A Tavoitteellinen skenaario

Skenaarion toteutuminen vaatii 

pitkäjänteisyyttä ja tahdonvoimaa 

kaikilta osapuolilta

Viiskorven keskusta ja Nepperin

tiivistäminen odottavat vahvaa 

joukkoliikenneratkaisua

Olemassa oleva rakenne 

tiivistyy, palvelutarve lisääntyy 

Päätös Pitkäjärven 

joukkoliikennesillan 

investoinneista, muutos alueen 

imagoon

Kalajärvi kehittyy 

palvelukeskuksena

Viiskorven keskusta alkaa 

kehittyä tiiviinä, muuta aluetta 

kaupunkimaisempana

Nepperi tiivistyy

Pitkäjärven joukkoliikennesilta 

rakentuu

Alueella on monipuolinen 

palvelu- ja yhdyskuntarakenne

Tiheästi liikennöivä joukkoliikenneyhteys valmistuu. Monipuoliset 

syöttöliikenneratkaisut kuljettavat matkustajia joukkoliikenteen 

solmukohtiin.



Vaiheistus: B Nykykehitystä vahvistava skenaario

Alue täydentyy 

pientalovaltaisena

Palveluntarve lisääntyy 

Alueen joukkoliikenne toimii bussilla. Bussien 

palvelutaso kehittyy maankäytön kehittämisen mukaan.

Palvelut monipuolistuvat, 

houkuttelee lisäämään 

asuntotuotantoa

Kalajärven kehittyy 

palvelukeskuksena
Viiskorven keskusta alkaa kehittyä muuta 

aluetta hieman tiivimpänä

Alue pääosin rakentunut 

ennen vuonna 2050
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Kiitos


