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Esipuhe

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

Lautakunta päätti 31.1.2018 että ennen seuraavaa lautakuntakäsittelyä laaditaan tarkastelu, jossa vertaillaan 
vaihtoehtoja, joissa on joko sekä Mynttilän että Forsbackan asema tai vain toinen niistä. Lisäksi tarkastelussa 
esitetään mihin sijoitetun aseman ympäristön henkilöauto- ja joukkoliikenneyhteydet toimisivat parhaiten, voisiko 
asema sijoittua lähemmäs Kehä 3:sta ja miten Dämmanin eteläpuoliset ekologiset yhteydet turvataan. 

Tässä työssä on tehty ideatasoinen maankäyttötarkastelu Forsbackan ja Mynttilän vaihtoehtoisille sijaintipaikoille 
ja asemanpaikkojen vertailu. Selvityksellä vastataan lautakunnan esittämään pyyntöön asemien tarkastelusta ja 
asemapaikkojen vaihtoehtojen vertailusta. Liikennevirasto laatii Espoo-Salo -oikoradan yleissuunnitelmaa, jossa 
Histassa tulee olemaan asema ja Mynttilän alueella asemavaraus. Tämän työn tavoitteena on ollut selvittää 
kokonaistaloudellisesti ja investointikustannustensa puolesta paras vaihtoehto asemanpaikaksi Mynttilän alueelle.

Essi Leino
yleiskaavapäällikkö

ISBN 978-951-857-856-0 



ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVAEHDOTUS 

RAPORTIN LISÄLEHTI 

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen nähtäville 
18.5.2020 (MRA 19 §) muutoksin. Muutokset on päivitetty vain kaavakarttaan, kaavakartan 
liitekarttoihin sekä kaavaselostukseen:

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kaavakartta, piirustusnumero 7100 
Asuminen 2050, piirustusnumero 7244
Liikenne 2050, piirustusnumero 7101
Luontoarvojen verkosto 2050, piirustusnumero 7102 
Virkistysverkosto 2050, piirustusnumero 7103
Kulttuuriympäristöt 2050, piirustusnumero 7104
Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050, piirustusnumero 7105
Kestävä vesien hallinta 2050, piirustusnumero 7106
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus, selostus

Muuhun ehdotusvaiheen käsittelyssä olleeseen aineistoon ei ole tehty tarkistuksia.
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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos perustuu 
Espoo-Salo-oikoradan alustavaan yleissuunnitelmaan, 
jossa asemavaraus on osoitettu Mynttilään. Aseman 
nimeksi tulee Myntinmäki. Suunnittelun edetessä on 
noussut esiin tarve tarkastella myös muita aseman 
vaihtoehtoisia sijainteja. Työn tarkoitus on havainnollistaa 
ja vertailla Mynttilän ja Forsbackan aseman sijanti-
vaihtoehtoja yleiskaavan valmistelun tueksi.

Työssä suunnitellaan ideatasoinen 10 000 asukkaan 
kaupunkimainen lähikeskus Forsbackan ja Mynttilän
vaihtoehtoisille sijaintipaikoille. Mynttilän osalta 
tarkastellaan kahta sijaintivaihtoehtoa. Tehtävä sisältää 
lisäksi kolmen sijaintivaihtoehdon vertailun.

Työ alkoi marraskuussa 2018 ja valmistui tammikuussa 
2019.
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Tilaajan yhteyshenkilöt työhön liittyen ovat Anu Ylitalo ja 
Kristiina Rinkinen, Espoon kaupunki

Lisäksi työn ohjausryhmään kuuluivat Espoon kaupungilta:

• Essi Leino
• Seija Lonka
• Samuel Tuovinen
• Aulis Palola

Väyläviraston kannanoton on antanut Heidi Mäenpää.

Sitowise Oy:n projektipäällikkönä toimi Pekka Vehniäinen 
(arkkitehti SAFA) ja projektikoordinaattorina Jarkko Kukkola 
(FM).

Lisäksi työryhmään kuuluivat Sitowiseltä:

• Heikki Väänänen, liikennesuunnittelu
• Antti Mikola, kaupunkisuunnittelu
• Seppo Veijovuori, ratatekniikka
• Markus Moilanen, ratatekniikka
• Päivi Castrén, tunnelitekniikka
• Veli-Markku Uski, arviointityöpaja
• Ulla Sipola, tunnelitekniikka ja kustannukset
• Enni Oksanen, arviointityöpaja
• Sonja Oksman, lähtöaineistot

Johdanto
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Lähtökohdat



Seudullisia lähtökohtia

5Forsbacka–Mynttilä| Sitowise 2019

Nuuksio

Gumbölen kartano
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Lommila

Espoon 
keskus

Kauklahti

Espoonkartano

Golf

Peltomaisema

FORSBACKA

MYNTTILÄ/
MYNTINMÄKI

Golf



Lähiympäristön asettamia lähtökohtia
• Kvarnträskin luonnonsuojelualue sijaitsee Mynttilän ja Forsbackan alueiden välissä. Noin 10 

hehtaarin alueeseen kuuluu umpeen kasvavan järven ranta-alueet Dämmanille asti. 
Maisemallisesti kauniilla alueella on monipuolista ja vaateliastakin kasvilajistoa. Muutto-
aikoina järvi on paikallisesti merkittävä vesilinnuille.

• Gumbölenjoen jokilaakso on paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Joella on merkitystä 
myös mm. taimenen kutu- ja poikastuotantoalueena.

• Suunnittelualueella on joitain liito-oravan, lepakon ja viitasammakon arvokkaita elin-
ympäristöjä. Alueelta on tunnistettu myös muita arvokohteita, kuten arvokkaita virtavesiä. 
Arvokkaat elinympäristöt ja muut arvokohteet keskittyvät Kvarnträskin, Hemängsbergetin, 
Myntinmäen, Högabergetin, Tervalaakson ja Svartbäckträsketin alueille.

• Maakunnallinen ekologinen yhteys kulkee itä–länsisuuntaisesti Dämmanin eteläpuolelta ja 
Kvarnträskin pohjois- ja eteläpuolelta. Lisäksi alueella kulkee useita paikallisia yhteyksiä.

• Alueelta on vain vähän tunnistettuja muinaisjäännöskohteita. Mynttilän alueella niitä on 
eteläisen asemanpaikan kohdalla ja sen länsipuolella.

• Mynttilän alueella toimii Espoon Golfseuran golfkenttä.

• Tieverkko ja yhteydet keskeisiin tieverkon liittymiin on esitetty sivulla 28.
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Aseman sijaintipaikka-
vaihtoehdot
Työssä on tutkittu kolmea 
vaihtoehtoista asemanpaikkaa:
• Forsbackan asema sijoittuisi syvään 

leikkaukseen mahdollisesti suurelta 
osin kannen alle.

• Mynttilän/Myntinmäen 1 asema 
sijoittuisi kallioluolaan tai kannen 
alle. Maankäyttöratkaisun pohjana 
toimii Mynttilän viitesuunnitelma 
(Tengbom, 2017), jota on muokattu 
työn lähtökohtien mukaiseksi.

• Mynttilän/Myntinmäen 2 asema 
sijoittuisi osittain maanpinnalle, 
osittain leikkaukseen ja osittain 
sillalle.
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Karsitut vaihtoehdot

• Työssä tutkittiin myös kahta muuta 
vaihtoehtoa, jotka karsittiin työn 
kuluessa:

• Forsbackassa tutkittiin pohjoisempaa 
aseman sijaintivaihtoehtoa. Se 
karsittiin, koska maankäyttöä ei saada 
luontevasti aseman ympärille 
Svartbäckträsketin ja muiden 
rajoitteiden takia.

• Mynttilässä tutkittiin eteläistä aseman 
sijaintivaihtoehtoa. Se karsittiin, koska 
ratkaisu oli samankaltainen kuin 
vaihtoehdossa Mynttilä/Myntinmäki 
2. Maankäyttö oli kuitenkin vaikeampi 
saada luontevasti aseman ympärille, 
koska asemanpaikka sijoittuisi liian 
lähelle Gumbölenjokea.
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Kahden aseman toteuttamismahdollisuus
• Väyläviraston liikenneselvitysten perusteella sujuva junaliikenne mahdollistaa Histan ja 

Espoon keskuksen välille tulevaisuudessa vain yhden väliaseman joko Myntinmäkeen (eli 
Mynttilään) tai Forsbackaan. 

• Kaksi väliasemaa hidastaisi lähijunaliikennettä niin paljon, että se vaikuttaisi myös Helsingin 
ja Turun välisen nopean junayhteyden kaukojunaliikenteeseen. 

• Junaliikenteen kannalta ei ole eroa onko väliasema Forsbackassa vai Myntinmäessä.

• Vaihtoehtovertailujen perusteella Väylävirasto suosittelee väliaseman paikaksi Myntinmäen 
asemavarausta siltavaihtoehtona (vaihtoehto Mynttilä 2), joka voidaan rakentaa 
tulevaisuudessa junaliikennettä häiritsemättä merkittävämmin. 

• Espoo-Salo-oikoradan junaliikenteen käynnistymisen jälkeen on erittäin vaikeaa rakentaa 
liikennöidyn raiteen viereen Forsbackan asemavarauksen kallioleikkaus kansirakenteineen 
tai Myntinmäen asemavarauksen tunneliasema. Kalliopinnan vaihtelun takia tunneli-
asemassa tulisi olemaan sekä kallio- että betonitunneliosuuksia. 

• Asemavarauksen leveän kallioleikkauksen tai leveän tunnelin rakentaminen heti radan 
rakentamisen yhteydessä on erittäin etupainotteinen investointi, joka sisältää riskejä, koska 
kyseessä olevien asemavarauksien tarve on mahdollisesti vasta kaukana tulevaisuudessa.
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Kahden aseman toteuttamismahdollisuus
• Espoon kaupungin tavoitteena on kehittää Espoon keskusta ja osoittaa sinne tehokasta 

maankäyttöä. Histan aluetta kehitetään tehokkaana raideliikenteeseen tukeutuvana 
keskuksena. Kaupunki on varautunut Mynttilän asemanseudun kehittämiseen 
pienempänä paikalliskeskuksena.

• Kahden aseman toteuttaminen vaatisi ympärilleen merkittävän paljon maankäyttöä, 
mikä voi vaikeuttaa uusien asemien kehittymistä vetovoimaisiksi keskuksiksi 
Forsbackassa ja Mynttilässä sekä Histassa.

• Ratalinjaus ja sen korkeusasemat kannattaa optimoida yhden asemavaihtoehdon 
mukaiseksi. Kahden asemapaikan vaihtoehdossa jouduttaisiin tekemään 
kompromisseja radan geometrian suhteen tai sijoittamaan jompikumpi asema tai sen 
vaihteet kaarteeseen.

• Kahden aseman tilanteessa maakuntakaavan itä–länsisuuntaisen ekologisen yhteyden 
toteuttaminen toimivasti olisi erittäin haastavaa ja vaatisi merkittäviä yhteyksien 
parantamis- ja perustamistoimia kuten metsittämistä.
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Viitesuunnitelmat



Viitesuunnitelmien mitoitusperiaatteita
• Asukasluku on laskettu mitoituksella 1 asukas / 45 as-k-m2. Kaikkiin 

suunnitelmavaihtoehtoihin on esitetty 10 000 asukasta eli 450 000 asuin-k-m2. 

• Keskimääräinen korttelitehokkuus asuin- ja keskustakortteleille on noin 1,0 eli 
korttelialaa on näissä kortteleissa yhteensä noin 45 ha. Lisäksi Y-kortteleissa on 
yhteensä noin 4–5 ha ja niiden tehokkuus on noin 0,4–0,5.

• Korttelitehokkuudet vaihtelevat C-korttelien 1,5–2,0:sta A3-korttelien noin 0,8:een. 
Asuinkorttelit ovat pääosin asuinkerrostalokortteleita, joiden kerrosluvut vaihtelevat 
pääosin neljästä kahdeksaan, keskusta-alueilla on lisäksi joitain korkeampia 
rakennuksia.

• Koko rakentamisalue on kaikissa viitesuunnitelmavaihtoehdoissa noin 70 ha. Tämä 
sisältää korttelien lisäksi niiden väliin jäävät kadut ja viheralueet. Rakentamisalueen 
aluetehokkuudeksi saadaan näin ollen noin 0,65. Rakentamisalue sijoittuu käytännössä 
kokonaan 600 metrin säteen sisälle asemasta laskettuna.
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Viitesuunnitelmien mitoitusperiaatteita
• Autopaikkanormiksi on oletettu asuinkortteleille 1 ap / 85 k-m2 ja Y-kortteleille 1 ap / 

150 k-m2. Tämä tuottaa koko alueelle noin 5500 autopaikkaa. Autopaikkojen on 
oletettu sijoittuvan alustavasti suurin piirtein 20 % kalliopysäköintiluolaan tai radan 
päälle tai alle sijoitettavaan laitokseen, 40 % erillisiin pysäköintilaitoksiin, 30 % 
kansipihojen alapuolisiin pysäköintilaitoksiin ja 10 % hajautetusti avopaikkoina tonteille 
ja katujen varsille. Alustavasti kaikissa suunnitelmavaihtoehdoissa voidaan radan 
kallioleikkausta tai sillanalustilaa hyödyntää pysäköintilaitoksena.

• Alueen liiketilan määräksi on oletettu 10 000 k-m2, mikä sisältää kaksi pt-kauppaa sekä 
erilaisia pienliiketiloja. Näiden on oletettu sijoittuvan C-kortteleihin.

• Alueelle on kaikkiin vaihtoehtoihin sijoitettu koulu, jonka kerrosala on 10 000 k-m2 ja 
sen tontin ala on n. 25 000 m2.

• Kaikissa vaihtoehdoissa alueelle on osoitettu kolme 10-ryhmäistä päiväkotia (3x210 
lasta), joiden kerrosala on 2 500 k-m2 ja tontin ala on noin 5 000 m2. 

• Tärkeimpien kokoojakatujen leveydeksi (katualue) on oletettu 20 m, muiden 16 m. 
Tonttikatujen leveydeksi on oletettu 14 m, mikä mahdollistaa mm. kadunvarsi-
pysäköinnin sijoittamisen kadun varrelle.
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Vaihtoehtojen vertailu



Vaihtoehtojen vertailutaulukko

Forsbacka Mynttilä 1
yleiskaavaluonnos

Mynttilä 2

Yhdyskuntarakenne ja 
maankäyttö

Sijaitsee kaukana nykyisestä yhdyskuntarakenteesta. Suunnitellun alueen ja nykyisen yhdyskunta-
rakenteen väliin jää golfkenttä ja voimajohto. 

Maankäyttö sijoittuu lähimmäksi olevaa 
yhdyskuntarakennetta.

Käytettävissä oleva 
alue

Maankäyttöä rajoittavat läheiset järvet, ympäröivä 
asutus sekä Ämmässuon ja Kulmakorven alueiden 
ympäristöhäiriöt. Korttelirakenteen saa hyvin 
aseman ympärille ja laajenemissuuntia on olemassa. 
Kaupunkirakennetta voinee jatkaa luontevasti 
Mynttilään. 

Maankäyttöä rajoittaa järvien ja niiden viereisen 
pohjoisrinteen läheisyys sekä olevat pientalot 
Mynttiläntien varressa. Asema sijoittuu melko 
lähelle korttelirakenteen pohjoisreunaa. Lähimpänä 
Forsbackaa: kaupunkirakennetta voinee jatkaa 
luontevasti Forsbackaan.

Maankäytön kannalta paras vaihtoehto: kortteli-
rakenteen saa parhaiten aseman ympärille ja 
laajenemissuuntia on olemassa hyvin lähes joka 
suuntaan. Kaupunkirakennetta voinee jatkaa 
luontevasti Forsbackaan.

Olevan 
rakennuskannan 
säilyminen

Ei merkittäviä muutoksia. Saattaa aiheuttaa paineita 
muuttaa Nupurinsillan pientaloalue selvästi 
tehokkaammaksi alueeksi.

Mynttiläntien varren harva pientaloasutus muuttuu 
kerrostalovaltaiseksi alueeksi.

Voimajohdon linjauksen muuttaminen voi vaikuttaa 
olemassa olevaan rakennuskantaan.

Maaperä / 
rakennettavuus

Alueella on pienehköjä soistuneita alueita 
(rakennettavuusluokka 6 tai 4).

Rakentaminen sijoittuu pääosin hyvin kantavalle 
maaperälle.

Eteläosa sijoittuu rakennettavuudeltaan huonolle 
savimaalle (rakennettavuusluokka 4).

Topografia Alueella on paljon jyrkkiä maastonmuotoja. Alueella on paljon jyrkkiä maastonmuotoja. Alueella on paljon jyrkkiä maastonmuotoja.

Maanomistus Sijoittuu kokonaan yksityiselle maalle, mikä saattaa 
aiheuttaa haasteita mm. toteutumisjärjestykseen ja 
aikatauluihin. Rakennusoikeuden myyntitulot ovat 
kaupungille noin 40–60 %.

Sijoittuu lähes kokonaan kaupungin maalle. 
Rakennusoikeuden myyntitulot ovat kaupungille 
lähes 100 %.

Sijoittuu lähes kokonaan kaupungin maalle. 
Rakennusoikeuden myyntitulot ovat kaupungille 
lähes  100 %. Golfkentällä on pitkä vuokrasopimus, 
mikä voi hidastaa alueen toteuttamista.

Parempi vaihtoehto Merkittävästi 
parempi vaihtoehto



Forsbacka Mynttilä 1
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Mynttilä 2

Infraverkosto Vaatii pisimmän uuden infraverkoston 
rakentamisen.

Sijoittuu melko lähelle nykyistä infraverkostoa. Sijoittuu lähimmäksi nykyistä infraverkostoa.

Autoliikenne ja 
saavutettavuus

Sijaitsee katuverkon kannalta vaikeasti 
saavutettavassa paikassa. 

Alue on kytkettävissä ympäröivään katuverkkoon 
melko helposti. 

Alue on kytkettävissä ympäröivään katuverkkoon 
melko helposti. 

Yhteydet 
eritasoliittymiin

Ajoyhteydet nykyisiin eritasoliittymiin erittäin 
kiertävät. Uusi eritasoliittymä Turunväylälle 
parantaisi liikenneyhteyksiä, mutta käyttäjämäärät 
eivät todennäköisesti ole riittäviä ja hanke ei mitä 
ilmeisimmin ole taloudellisesti 
toteuttamiskelpoinen. 

Selkeät ja suorat yhteydet Kehä III:n eritasoliittymiin. Selkeät ja suorat yhteydet Kehä III:n eritasoliittymiin.

Joukkoliikenne 
(bussireitistö)

Forsbacka sijaitsee vaikeasti saavutettavassa 
paikassa eikä kytkeydy luontevasti osaksi 
bussilinjastoa. Alueen länsiosa saattaa muodostua 
joukkoliikenteelliseksi umpikujaksi. 

Täydentävä bussiliikenne on järjestettävissä melko 
helposti. 

Täydentävä bussiliikenne on järjestettävissä melko 
helposti. 

Pyöräily ja kävely Etelä-pohjoissuuntainen pääulkoilureitti 
Forsbackassa voi olla vaikeasti järjestettävissä. 
Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet keskeisiin suuntiin 
ovat pitkiä ja kiertäviä.

Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet ovat melko hyvin 
järjestettävissä keskeisiin suuntiin. Golfkenttä 
rajoittaa liikkumista etelän suuntaan.

Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet ovat hyvin 
järjestettävissä keskeisiin suuntiin.

Palveluiden läheisyys Rakentaminen on kaukana Espoon keskuksen ja 
Lommilan palveluista.

Rakentaminen sijoittuu melko lähelle Espoon 
keskuksen ja Lommilan palveluita.

Rakentaminen sijoittuu lähimmäksi Espoon 
keskuksen ja Lommilan palveluita.

Parempi vaihtoehto Merkittävästi 
parempi vaihtoehto
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Virkistys Vaihtoehto tarjoaa hyviä lähivirkistys-
mahdollisuuksia. Vaihtoehtojen välillä ei ole 
oleellisia eroja lähivirkistyksen kannalta.

Golfkenttä (Espoon Golfseura) on säilytettävissä, 
mutta ratalinjaus jakaa kentän kahteen osaan.

Virkistystoimintaa rajoittavat Turunväylän ja 
Ämmässuon läheisyys (melu- ja hajuhaitat).

Vaihtoehto tarjoaa hyviä lähivirkistys-
mahdollisuuksia. Vaihtoehtojen välillä ei ole 
oleellisia eroja lähivirkistyksen kannalta.

Golfkenttä (Espoon Golfseura) on säilytettävissä, 
mutta ratalinjaus jakaa kentän kahteen osaan.

Golfkenttä rajoittaa liikkumista ja jokilaakson 
kehittämistä kaikille avoimeen virkistyskäyttöön. 
Golfkenttiä joudutaan mahdollisesti metsittämään 
ekologisten yhteyksien korvaamiseksi.

Vaihtoehto tarjoaa hyviä lähivirkistys-
mahdollisuuksia. Vaihtoehtojen välillä ei ole 
oleellisia eroja lähivirkistyksen kannalta.

Golfkenttää (Espoon Golfseura) pienennetään tai 
poistetaan se kokonaan. Jokilaakso vapautuu 
muuhun virkistyskäyttöön, kuten kaikille avoimeksi 
puistoksi.

Ekologiset yhteydet Säilyttää maakunnallisen ekologisen yhteyden 
ennallaan järvien (Kvarnträsk ja Dämman) 
eteläpuolella. Heikentää alueella kulkevia paikallisia 
ekologisia yhteyksiä mm. Svartbäckträsketin
itäpuolella.

Maakunnallinen ekologinen yhteys järvien 
(Kvarnträsk ja Dämman) eteläpuolella tulee korvata 
järvien pohjoispuolista yhteyttä parantamalla sekä 
perustamalla uusi yhteys Mynttilän eteläpuoliselle 
peltoalueelle.

Säilyttää kohtuullisesti maakunnallisen ekologisen 
yhteyden järvien (Kvarnträsk ja Dämman)  
eteläpuolella edellyttäen, että asukkaille varataan 
muualle riittävät lähivirkistysalueet.

Luontoarvot Rakentaminen Kvarnträskin lähelle voi uhata sen 
suojeluarvoja.

Alueella on vähän tiedossa olevia arvokkaita 
luontokohteita. Svartbäckträsketin rannassa on liito-
oravien ja lepakoiden alueita.

Rakentaminen Kvarnträskin lähelle voi uhata sen 
suojeluarvoja.

Högabergetin itäpuolella ja Hemängsbergetin
ympärillä on arvokkaita luontokohteita, jotka tulee 
huomioida jatkosuunnittelussa.

Eteläinen katuyhteys ja rakentamisalue sijoittuvat 
lähelle Gumbölenjokea. Rakentaminen Gumbölen-
joen lähelle voi uhata sen taimenkantaa ja sillä voi 
olla vaikutuksia Mynttilänkosken jokilaaksoon sekä 
Gumbölenjoen suojelualueelle.

Högabergetin itäpuolella ja Hemängsbergetin
ympärillä on arvokkaita luontokohteita, jotka tulee 
huomioida jatkosuunnittelussa.

Maisema- ja 
kulttuuriympäristö

Ei tiedossa olevia maisema- tai kulttuuri-
ympäristörajoitteita.

Ei tiedossa olevia maisema- tai kulttuuri-
ympäristörajoitteita.

Rakentaminen levittyy Gumbölenjoen jokilaaksoon, 
joka on paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö. 
Blominmäen puhdistamon piippu näkyy asuin-
kortteleihin.

Pinta- ja pohjavedet Ei sijoitu pohjavesialueelle. Rakentaminen voi uhata 
pintavesiä.

Ei sijoitu pohjavesialueelle. Rakentaminen lähelle 
Gumbölenjokea voi uhata pintavesiä.

Ei sijoitu pohjavesialueelle. Rakentaminen hyvin 
lähelle Gumbölenjokea voi uhata pintavesiä.

Ympäristöhäiriöt Turunväylä aiheuttaa meluhaittaa pohjoisosaan. 
Ämmässuon läheisyys voi aiheuttaa haju- tai 
meluhaittoja.

Ei tunnistettuja haittoja. Ei tunnistettuja haittoja. Blominmäen puhdistamo 
on lähimpänä uutta asuinrakentamista, mutta sen ei 
arvioida aiheuttavan haju- tai meluhaittoja.

Parempi vaihtoehto Merkittävästi 
parempi vaihtoehto



Forsbacka Mynttilä 1
yleiskaavaluonnos

Mynttilä 2

Voimalinjat Gumbölenjoen laaksossa voimalinjat joudutaan 
nostamaan radan vuoksi ylemmäs tai kaapeloimaan 
maan alle radan kohdalla.

Gumbölenjoen laaksossa voimalinjat joudutaan 
nostamaan radan vuoksi ylemmäs tai kaapeloimaan 
maan alle radan kohdalla.

Gumbölenjoen laaksossa voimalinjat joudutaan 
siirtämään tai kaapeloimaan maan alle noin kahden 
kilometrin matkalla, koska maankäyttö sijoittuu 
nykyiselle voimalinja-alueelle.

Ratatekniikka ja asema Asema sijoittuu yli 20 metriä syvään 
kallioleikkaukseen. Se on mielekästä rakentaa 
suurelta osin betonikannen alle. Tämä aiheuttaa 
merkittäviä lisäkustannuksia verrattuna 
maanpäällisiin asemiin. Kallioavoleikkaukseen 
sijoitetulle asemalle joudutaan lisäksi louhimaan 
huolto- ja pelastusyhteydet. Pysäköintiä voinee 
sijoittaa luontevasti kannen alle, mikä vapauttaa 
maata muuhun käyttöön. Ratalinjaus vaatinee 
kaarrevaihteet tai tai pidennetyn neliraiteisen 
osuuden.

Asema sijoittuu kallioluolaan ja osin yli 30 metriä 
syvään kallioleikkaukseen betonikannen alle. Tämä 
on merkittävä lisäkustannus verrattuna maan-
päällisiin asemiin. Kalliotunneliasemalle ja kallio-
avoleikkaukseen sijoitetulle asemalle joudutaan 
lisäksi louhimaan huolto- ja pelastusyhteydet.  
Pysäköintiä voinee sijoittaa luontevasti kannen alle, 
mikä vapauttaa maata muuhun käyttöön.

Asema osittain maanpinnalle, osittain leikkaukseen 
ja osittain sillalle. Ratkaisu ei ole optimaalinen, 
mutta selvästi edullisempi kuin kahdessa muussa 
vaihtoehdossa. Aseman rakentaminen voidaan 
toteuttaa joustavasti ja rakentaa valmiiksi siinä 
vaiheessa, kun maankäyttö alueella on kehittynyt 
riittävästi.

Liikennöinti Vaihtoehtojen välillä ei ole käytännössä eroja junien 
liikennöinnin kannalta.

Vaihtoehtojen välillä ei ole käytännössä eroja junien 
liikennöinnin kannalta.

Vaihtoehtojen välillä ei ole käytännössä eroja junien 
liikennöinnin kannalta.

Kynnysinvestoinnit Rakentaminen voi edellyttää uuden eritasoliittymän 
rakentamisen. Aseman sijoittuminen syvään 
kallioleikkaukseen kannen alle. Eritasoliittymä 0–20 
miljoonaa, asema 35–45 miljoonaa.

Aseman sijoittuminen kallioluolaan ja kannen alle.
70–90 miljoonaa.

Rakentaminen edellyttää voimalinjojen siirtämistä 
tai kaapelointia. 10–20 miljoonaa.

Rakentamis-
kustannukset

• Mahdollinen uusi eritasoliittymä.
• Pitkän uuden katu- ja infraverkon rakentaminen 

tai parantaminen.
• Soistuneelle maalle rakentaminen.
• Yksityiselle  maalle rakentaminen.
• Aseman toteutuminen kannen alle.
• Kaarrevaihteet tai pidennetty neliraiteinen 

osuus.

• Aseman toteuttaminen kallioluolaan tai kannen 
alle.

• Voimalinjojen siirtäminen tai maakaapelointi.
• Savimaalle rakentaminen.

Yhteensä
(parempi vaihtoehto 
+1, merkittävästi 
parempi vaihtoehto +2)

• parempi vaihtoehto (+1) 7 kohdassa = 7 pistettä
• merkittävästi parempi vaihtoehto (+2)

0 kohdassa = 0 pistettä

• Yhteensä 7 pistettä

• parempi vaihtoehto (+1) 
10 kohdassa = 10 pistettä

• merkittävästi parempi vaihtoehto (+2)
2 kohdassa = 4 pistettä

• Yhteensä 14 pistettä

• parempi vaihtoehto (+1) 6 kohdassa = 6 pistettä
• merkittävästi parempi vaihtoehto (+2)

7 kohdassa = 14 pistettä

• Yhteensä 20 pistettä

Parempi vaihtoehto Merkittävästi 
parempi vaihtoehto



Mynttilän asemapaikkavaihtoehtojen 
keskeisimmät erot
Mynttilä 1 (pohjoinen)

• Rakentaminen sijoittuu pääosin hyvin kantavalle maaperälle
• Ei tiedossa olevia maisema- tai kulttuuriympäristörajoitteita
• Sijoittuu kauemmas Gumbölenjoesta
• Pienemmät muutostarpeet voimalinjojen kannalta
• Kalliossa tai kannen alla oleva rautatieasema vapauttaa maankäyttöä maanpinnalla

Mynttilä 2 (eteläinen)
• Maankäyttö sijoittuu lähimmäksi olevaa yhdyskuntarakennetta ja infraverkostoa
• Maankäytön kannalta paras vaihtoehto: korttelirakenteen saa parhaiten aseman ympärille ja 

laajenemissuuntia on olemassa
• Vähäisemmät vaikutukset olemassa olevaan rakennuskantaan
• Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet ovat parhaiten järjestettävissä keskeisiin suuntiin
• Sijoittuu lähimmäksi Espoon keskuksen ja Lommilan palveluita
• Selvästi edullisempi vaihtoehto aseman toteuttamisen kannalta
• Kokonaistaloudellisesti parempi vaihtoehto
• Tehdyn arvion mukaan kokonaisuutena parempi vaihtoehto
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Forsbackan ja Mynttilä 2:n asemapaikka-
vaihtoehtojen keskeisimmät erot
Forsbacka

• Sijoittuu kauemmaksi olevasta yhdyskuntarakenteesta ja infraverkostosta
• Yhteydet palveluihin ja ympäröivään liikenneverkkoon selvästi pidemmät, kiertävämmät ja 

kalliimmat
• Saavutettavuus edellyttäisi eritasoliittymän toteuttamista Turunväylälle, mikä voi olla hankalaa 

mm. liittymäetäisyyksien vuoksi ja on merkittävä kynnysinvestointi
• Maakunnallinen ekologinen yhteys säilyy paremmin nykyisellä paikallaan
• Sijoittuu lähes kokonaan yksityiselle maalle

Mynttilä 2 (eteläinen)
• Maankäyttö sijoittuu lähimmäksi olevaa yhdyskuntarakennetta ja infraverkostoa
• Maankäytön kannalta paras vaihtoehto: korttelirakenteen saa parhaiten aseman ympärille ja 

laajenemissuuntia on olemassa
• Kävelyn ja pyöräilyn yhteydet ovat parhaiten järjestettävissä keskeisiin suuntiin
• Sijoittuu lähimmäksi Espoon keskuksen ja Lommilan palveluita
• Parempi vaihtoehto ratatekniikan ja aseman toteuttamisen kannalta
• Kokonaistaloudellisesti parempi vaihtoehto
• Tehdyn arvion mukaan kokonaisuutena paras vaihtoehto
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Ekologiset yhteydet

Mynttilä 1: Vaihtoehto ei mahdollista järvien 
(Kvarnträsk ja Dämman) eteläpuolista ekologista 
yhteyttä. Se tulee korvata uusilla yhteyksillä järvien 
pohjoispuolista yhteyttä parantamalla sekä 
perustamalla uusi maakunnallinen yhteys Mynttilän
eteläpuoliselle peltoalueelle.

Säilyttää maakunnallisen ekologisen yhteyden 
ennallaan järvien (Kvarnträsk ja Dämman) 
eteläpuolella. Heikentää paikallisia ekologisia 
yhteyksiä mm. Svartbäckträsketin itärannalla.

Forsbacka Mynttilä 1

Maakunnallinen yhteys säilyy

Maakunnallinen yhteys korvataan

Mynttilä 2

Mynttilä 2: Säilyttää kohtuullisesti maakunnallisen 
ekologisen yhteyden järvien (Kvarnträsk ja Dämman)  
eteläpuolella edellyttäen, että asukkaille varataan 
muualle riittävät lähivirkistysalueet. Gumbölenjoen
lähelle rakentamisesta saattaa koitua vesistö-
vaikutuksia Mynttilänkosken arvokkaaseen 
jokilaaksoon.

Maakunnallinen yhteys 
säilyy kohtuullisesti



Yhteydet keskeisiin tieverkon liittymiin
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Yhteydet tieverkon liittymiin pitkät ja erittäin kiertävät. Selkeät ja suorat yhteydet tieverkon liittymiin.

Forsbacka Mynttilä 1 Mynttilä 2

Selkeimmät ja suorimmat yhteydet tieverkon 
liittymiin.



Maaperä
• Forsbacka: Alueella on pienehköjä 

soistuneita alueita (rakennettavuus-
luokka 6 tai 4).

• Mynttilä 1: Rakentaminen sijoittuu 
pääosin hyvin kantavalle maaperälle.

• Mynttilä 2: Eteläosa sijoittuu 
rakennettavuudeltaan huonolle 
savimaalle (rakennettavuusluokka 4).

• Kaikkien vaihtoehtojen alueilla on 
jyrkkiä rinteitä ja suuria korkeuseroja.
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Yhteismelutilanne 
Forsbackan alueella

30

• Espoon kaupungin Kaupunkitekniikan keskus 
suunnittelee Lankasuon alueelle kiviaineksen 
louhintaa ja murskausta.

• Kuvassa on esitetty yhteismeluvyöhykkeet alueen 
muiden toimintojen kanssa (päiväajan keskiäänitaso, 
LAeq 7-22).

• Melumallinnuksessa ovat mukana:

• Lankasuon louhinta ja murskaus

• Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, alueella tehtävä 
louhinta ja ulkopuolelta tuodun kiviaineksen murskaus

• Kulmakorpi 1, louhinta ja murskaus, vaihe 1

• Takapellon nykyinen louhinta ja murskaus sekä täyttö

• Turunväylän liikenne, v. 2014

• Nupurintien liikenne v. 2014

• Espoon moottoriurheilukeskuksen toiminta

• Mynttilän vaihtoehdoissa melulähteet ovat selvästi 
kauempana esitetystä maankäytöstä kuin 
Forsbackassa, eikä niissä ole meluongelmaa tai siltä 
suojautumistarvetta.

• Kuvan lähde: Kiviaineksen louhinta ja murskaus, 
Lankasuo, melumallinnus, liite 6, Ramboll 2018. 
Kuvaan on lisätty Forsbackan viitesuunnitelman 
rakennukset ja rakentamisalueen rajaus (Sitowise 
2019).



Maanomistus
• Kaupungin maanomistus on esitetty 

vaaleanpunaisella.

• Kaupungin omistus, joka on vuokrattu 
on esitetty tummanharmaalla.

• Yksityinen maanomistus on esitetty 
värittämättömänä eli opaskartan 
väreillä (mm. vaaleanvihreällä).

• Forsbacka on lähes kokonaan 
yksityisellä maalla.

• Mynttilä 1 on pääosin kaupungin 
maalla. Alueella on myös muutamia 
yksityisiä pienmaanomistajia.

• Mynttilä 2 on pääosin kaupungin 
maalla. Alueen eteläosa on vuokrattu 
golfkentäksi.
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Kustannukset ja vaiheistus



Kustannukset
• Arviot ovat alustavia ja perustuvat konsultin tekemiin asiantuntija-arvioihin. Kustannukset ovat miljoonia 

euroja.

• Kustannukset on arvioitu suhteessa edullisimpaan vaihtoehtoon, paitsi rautatieaseman lisäkustannus, 
joka on arvioitu verrattuna siihen, että tehdään vain rata ilman asemaa.

• Kustannuksissa ei ole huomioitu eri vaihtoehtojen eroja esim. rakenteellisen pysäköinnin suhteen ja sitä 
kautta mahdollisesti saavutettavia hyötyjä rakennusoikeuden potentiaaliin eikä rakennusoikeuden 
myyntitulojen erotusta, joka on yli 100 Meur Mynttilän vaihtoehtojen eduksi suhteessa Forsbackaan. 
Mynttilän vaihtoehdoissa myös päivittäinen matkustustarve on lyhyempi, koska keskeiset palvelut 
sijaitsevat lähempänä. Tätä hyötyä ei ole huomioitu laskelmissa.
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Forsbacka Mynttilä 1 Mynttilä 2

Pidemmän katuverkon lisäkustannus 10 

Mahdollinen eritasoliittymä 0–20

Pidemmän infraverkoston lisäkustannus 10

Maaperän aiheuttamat lisäkustannukset 10 30

Mahdollinen meluntorjunnan kustannus 0–10

Rautatieaseman kustannus 35–45 70–90 20–30

Kaarrevaihteiden tai pidennetyn neliraiteisen 
osuuden aiheuttamat lisäkustannukset

5

Voimalinjojen siirtäminen tai kaapelointi 10–20

Käyttökustannukset suurimmat pienemmät kuin Forsbackassa pienimmät

Rakennusoikeuden myyntitulot 40–60 % lähes 100 % lähes 100 %

Maanhankintakustannukset huomattavat vähäiset vähäiset

Yhteensä (ei sisällä käyttökustannuksia, 
maanhankintakustannuksia tai myyntituloja)

70–110 70–90 60–80



Kustannukset
• Forsbackan vaihtoehdossa asema sijoittuu kallioleikkaukseen betonikannen alle. Mynttilä 1:n vaihto-

ehdossa asema sijoittuu osin kalliotunneliin ja osin betonikannen alle. Mynttilä 2:n vaihtoehdossa 
kattamaton asema sijoittuu pieneltä osin kallioleikkaukseen ja pääosin sillalle. Forsbackan ja Mynttilä 1:n 
vaihtoehdoissa aseman päälle kallioleikkaukseen sijoitettaisiin pysäköintilaitos.

• Vaihtoehdoissa Forsbacka ja Mynttilä 1 voimalinjat tulee nostaa tai kaapeloida maahan radan kohdalla. 
Vaihtoehdossa Mynttilä 2 voimalinjat tulee siirtää parin kilometrin matkalla tai kaapeloida selvästi 
pidemmältä matkalta verrattuna kahteen muuhun vaihtoehtoon.

• Forsbackan saavutettavuus ajoneuvoliikenteellä edellyttäisi uuden eritasoliittymän rakentamista. 
Maankäytön määrä ei kuitenkaan välttämättä riitä perustelemaan uuden liittymän toteutusta 
pitkämatkaiselle liikenteelle aiheutuvien häiriöiden vuoksi. 

• Forsbackan sijainti aiheuttaa lisäkustannuksia Mynttilän vaihtoehtoihin nähden pidemmän katu- ja 
infraverkon vuoksi. Lisäksi Forsbackan pohjoisosan rakentaminen saattaa edellyttää meluntorjuntaa 
Turunväylän varteen ja Ämmässuon suuntaan.

• Käyttökustannuksiin on arvioitu mm. bussiliikenteen operointikustannukset sekä infraverkon ylläpito- ja 
korjauskustannukset. Ne ovat Forsbackassa suuremmat kuin Mynttilän vaihtoehdoissa.

• Kaupungin omistamalla maalla kaupunki saa 100 % arvonnoususta itselleen. Maankäyttösopimusten 
osalta nykyisten maapoliittisen ohjelman mukaan peritään 40–60 % arvonnoususta sopimuskorvauksina. 
Lisäksi alueen toteutuminen on kaupungin käsissä, eivätkä sopimusneuvottelut ja korvaukset hidasta 
kaavoitusta. Mynttilä 1:n vaihtoehto on paras, Mynttilä 2:n vaihtoehdossa golfkentän pitkä vuokra-
sopimus vaatii neuvotteluja ja voi mahdollisesti hankaloittaa alueen toteuttamista. Forsbackassa ei ole 
juurikaan kaupungin maanomistusta. 
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Asemanpaikan vaiheistus 
Kaikki vaihtoehdot
VAIHE 1

• Radan toteutuksesta on päätös

• Rakennetaan keskustakorttelit (C), tehokkaita asuinkortteleita (A1) ja toteutetaan pääosa kaupallisista palveluista

• Täydentävä bussilinja aloittaa: alue tukeutuu Espoon keskuksen palveluihin

• Rakennetaan koulu ja päiväkoti

• Noin 4000 asukasta

VAIHE 2

• Juna-asema avataan

• Laajennetaan tehokkaiden asuinkorttelien aluetta aseman lähistöllä (A1, A2) ja toteutetaan kaupallisia palveluja

• Rakennetaan päiväkoti

• Noin 7000 asukasta (noin 3000 asukasta lisää)

VAIHE 3

• Rakennetaan asuinkorttelien (A2, A3) laajennuksen ensimmäinen osa

• Rakennetaan päiväkoti

• Noin 8500 asukasta (noin 1500 asukasta lisää)

VAIHE 4

• Rakennetaan asuinkorttelien (A2, A3) laajennuksen toinen osa

• Noin 10000 asukasta (noin 1500 asukasta lisää)
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Asemanpaikan vaiheistus
Esimerkkinä Mynttilä 2

VAIHE 1
VAIHE 3

VAIHE 3

VAIHE 2

VAIHE 2
VAIHE 4



Johtopäätökset
• Kaikissa vaihtoehdoissa aseman lähialueelle on mahdollista toteuttaa noin 10 000 asukkaan 

tiivis asuinalue palveluineen.
• Lähtökohtana on, että vain yksi asema (Forsbacka tai Mynttilä) voidaan toteuttaa Espoon 

keskuksen ja Histan välillä mm. ekologisten yhteyksien ja radan liikennöinnin vuoksi.
• Maakunnalliset ekologiset yhteydet ovat säilytettävissä tai korvattavissa kaikissa yhden 

aseman vaihtoehdoissa.
• Forsbackassa ei ole merkittäviä etuja verrattuna Mynttilään. 
• Asemanpaikan sijoittamista Mynttilään puoltavat esimerkiksi selkeämmät ja suoremmat 

liikenneyhteydet ja olemassa olevan yhdyskuntarakenteen läheisyys.
• Mynttilä 1:ssä voidaan tunnistaa etuja verrattuna Mynttilä 2:een, mutta ne ovat 

merkitykseltään vähäisempiä.
• Mynttilä 2:ssa on tehdyn arvion mukaan eniten etuja, jotka puoltavat sen jatko-

kehittämistä. Se on muun muassa lähimpänä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja 
korttelirakenteen saa parhaiten aseman ympärille. Se on parempi vaihtoehto myös 
ratatekniikan ja aseman toteuttamisen kannalta.

• Mynttilä 2 on tehdyn arvion mukaan kokonaistaloudellisesti ja investointikustannustensa 
puolesta paras vaihtoehto. 
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