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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

PERUSTIEDOT KAAVAHANKKEESTA 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskarttapohjalla 

Sijainti 
Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 190 ha ja sijaitsee keskeisellä paikalla Espoonlahden ja Matinkylän kau-
punkikeskuksien välissä, lähempänä Matinkylää. Länsiväylä on rajana pohjoisessa ja Finnoonsatama 
(Suomenojan venesatama) etelässä.  

Mitä suunnitellaan? 
Osayleiskaavalla osoitetaan maankäyttö Espoon eteläosien yleiskaavan selvitysalueelle ja mahdol-
lisille yleiskaavan muutoksille. Keskeinen lähtökohta kaavan laatimiselle on valtuuston päätös 
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(12.10.2009) Espoon jätevedenpuhdistamon siirtämisestä Suomenojalta Blominmäkeen.  Alueelle 
sijoitetaan metrolinja ja -asema sekä kehitetään aluetta kaupunkimaiseksi, yhdyskuntarakennetta 
eheyttäväksi ja joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi alueeksi. Alueen virkistys- ja suojeluarvot turva-
taan. 

 

Vireilletulo 

Vireilletulosta on kuulutettu 2.6.2010 kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 
Osayleiskaavasta tiedotettiin myös vuoden 2010 kaavoituskatsauksessa.  Alueen kaavoituksen käynnistä-
minen oli mukana kaupunginhallituksen hyväksymässä kaavoitusohjelmassa 2010 - 2013. Lisäksi Suunnit-
telualue oli jo kaavoituksen kevään 2008 työohjelmassa Suomenojan selvitysalueena, alueen tarkastelu 
liittyi silloin tekeillä olleisiin puhdistamoselvityksiin. 

 

 
Ortokuva 2015 
 
 

 
Viistokuva 2004: jätevedenpuhdistamo, ylivuotoallas, lämpövoimalaitos ja venesatama. 
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Nykytilanne
Suunnittelualueen erottaa Matinkylästä Finnobäckenin laakso, joka on maakunnallisesti merkittävä virkis-
tys- ja ekologinen yhteys meren rannalta Keskuspuistoon. Laakson eteläosassa sijaitsee myös Suo-
menojan allas-alue.  Allas on aiemmin ollut merenlahti, mutta v. 1963 se pengerrettiin erilleen jäteveden-
puhdistamon saostusaltaaksi. Nykyisellään se toimii puhdistamon ylivuotoaltaana. Se on linnustollisesti 
arvokas ja kuuluu Suomen tärkeisiin lintualueisiin (FINIBA-alueet) sekä kansainvälisesti tärkeisiin lintualu-
eisiin (IBA). Se ei kuitenkaan ole mukana lintujensuojeluohjelmassa eikä Natura-2000-verkostossa, pää-
asiassa syntytapansa vuoksi; se ei ole luontaisesti syntynyt kosteikko. 

Kaava-alueen ainoa asumiseen käytetty alue on Hannuksen alue, joka on asemakaavan mukaan jo toteu-
tunutta erillisten ja kytkettyjen pientalojen aluetta. Vuonna 2014 alueella asui noin 690 asukasta. Suunnitte-
lualueen pohjoisosassa on työpaikka-aluetta, pääasiassa 1970- luvun teollisuusrakennuksia, mutta aivan 
Länsiväylän vieressä sijaitsevat uudet Bauhausin ja Plantagenin myymälärakennukset.  Työpaikka-alueelle 
sijoittuu myös bussivarikko.   

Allas-alueen lounaispuolella sijaitsevat yhdyskuntatekniset laitokset, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) jätevedenpuhdistamo ja Fortum Power and Heat Oy:n lämpövoimalaitos. 

Suunnittelualueen länsiosassa sijaitsee kulttuuriympäristön kannalta merkittävä kokonaisuus; Mårtensbyn 
keskiaikainen kylämäki. Alue on Espoon eteläosien yleiskaavatyössä tehdyn inventoinnin mukaan paikalli-
sesti merkittävä kulttuuriympäristökohde nykyisten rakennusten ja pihapiirien perusteella. 

Maanomistus 
Alue on pääosin Espoon kaupungin omistuksessa. Voimalaitoksen kiinteistö kuuluu Fortum Power and 
Heat Oy:lle. Sen lisäksi alueen pohjoisosan työpaikka- ja asuntoalueen kiinteistöistä osa on yksityisessä 
omistuksessa. 

        Maanomistus 2016 
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LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET  
 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä 
maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 
 

• Toimiva aluerakenne  
• Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  
• Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  
• Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  
• Helsingin seudun erityiskysymykset  
• Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.  

 

Suurin osa valtakunnallisista tavoitteista koskee Finnoon osayleiskaavaa ja kaikista em. ryhmistä tulee 
tavoitteita, joiden toteutuminen on otettava huomioon tässä kaavassa. Tarkistetut valtakunnalliset aluei-
denkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Finnoon alueen suunnittelussa korostuvat erityisesti ne tavoit-
teet, jotka valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistuksessa ovat saaneet erityishuomiota:  

• yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja liikennemäärien hillintä 

• alueidenkäytön energiakysymykset 

• ilmastonmuutokseen sopeutuminen 

• Helsingin seudun asuntotuotanto, liikenne ja maankäyttö  

 

Kohdassa 4.6 Helsingin seudun erityiskysymykset on eritystavoitteeksi kirjattu: "Alueidenkäytössä on tur-
vattava edellytykset metroverkoston laajentumiselle länteen ja itään".  

Kaavoitustilanne                                                                                
 
Maakuntakaava 
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen 
osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet pitkälle tulevaisuuteen.  Ympäristöministeriö 
vahvisti Uudenmaan maakuntakaavan 8.11.2006.  Uudenmaan maakuntakaava on lainvoimainen kor-
keimman hallinto-oikeuden 15.8.2007 tekemän päätöksen jälkeen.  
 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 8.11.2006) Finnoon osayleiskaava-alue on pääasiassa taa-
jamatoimintojen aluetta. Finnobäckenin laakso on maakuntakaavassa virkistysaluetta ja rannan suuntaise-
na on merkitty viheryhteystarve. Metrolinjauksen paikka on merkitty ohjeellisella seutuliikenteen rata-
merkinnällä. Fortumin voimala on merkitty energiahuollon alueen kohdemerkinnällä EN ja jätevedenpuhdis-
tamo yhdyskuntateknisen huollon alueen kohdemerkinnällä ET.  3. vaihemaakuntakaavan 
vahvistuttua ja saatua lainvoiman 2014 kumoutui Suomenojan puhdistamoa koskevamerkintä ET. 
 
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan toimintoja, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia 
ja jotka edellyttävät keskinäistä yhteensovittamista. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 22.6.2010. 
Vaihekaava täydentää marraskuussa 2006 vahvistettua Uudenmaan maakuntakaavaa. 3. vaihemaakunta 
kumosi 1.vaihemaakuntakaavassa puhdistamon vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja koskevat merkinnät. 
 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maakuntakaavan, Uuden-
maan 1. vaihemaakuntakaavan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavan sekä ympäristöministeriön vahvista-
man 3. Vaihemaakuntakaavan alue- ja yhdyskuntarakenteen, liikenteen, kaupan sekä haja-asutuksen 
aihepiirien uudelleen tarkastelusta. Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. Vaihemaakuntakaavan 20.3.2013 ja 
ympäristöministeriö vahvisti sen 30.10.2014. 
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2.vaihemaakuntakaavassa osayleiskaava-alueelle on osoitettu kehittämisperiaatemerkintä tiivistettävä 
alue. Kohdemerkintä, merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö, on osoitettu Suomenojalle. 
Metrolinjaus on maakuntakaavassa osoitettu merkinnällä liikennetunnelin ohjeellinen linjaus. 
 
Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavassa esitetään paikka uudelle jätevedenpuhdistamolle Espoon Blo-
minmäessä ja siirtoviemärin ohjeellinen linjaus kohti Suomenojaa. Ympäristöministeriö vahvisti 3. vaihe-
maakuntakaavan joulukuussa 2012. Samalla ministeriö kumosi aiemmista maakuntakaavoista Suo-
menojan puhdistamoa ja puhdistamon vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja koskevia merkintöjä. Ministeriö mää-
räsi, että kaava tulee voimaan heti. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman huhti-
kuussa 2014. 
 
 
  

  
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä   
 

 
 
Ote maakuntakaavojen merkinnöistä 
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Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta 

          

                        
Ote Espoon eteläosien yleiskaavan merkinnöistä 

 

Yleiskaava 
Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava. Kaava sai lainvoiman vuonna 2010. 
Pääosa Finnoon osayleiskaavan alueesta on Espoon eteläosien yleiskaavassa osoitettu selvitysalueeksi 
(SE). Uudet liikenneverkon osuudet Länsiväylältä etelään ja Suomenlahdentie on osoitettu voimassa olevi-
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en asemakaavojen mukaisin linjauksin. Raide asemineen on osoitettu kahtena eri linjauksena merkinnällä 
sijainti ohjeellinen, yhteys sitova. Eteläinen raidelinjaus ja -asema sekä Suomenlahdentie sijaitsevat selvi-
tysalueella.  
 
Selvitysalueen länsipuolella olevat asemakaavoittamattomat alueet on Espoon eteläosien yleiskaavassa 
osoitettu pääosin kaupunkimaiseen asumiseen (A1), samoin Finnoonkallion alue Finnoonsillan katualueva-
rauksen vieressä. Lisäksi kaava-alueen itäosaan, Matinkylään rajautuen, on osoitettu tiivis ja matala asun-
toalue (A2). Jo asemakaavan mukaisesti rakennettu Hannuksen alue on osoitettu nykyisellään säilyvänä 
asuntoalueena. Ali-Suomenojan alue on merkitty työpaikka-alueeksi, jolle sallitaan paljon tilaa vaativan 
erikoistavarakaupan sijoittuminen. Alueelle on osoitettu lisäksi joukkoliikenteen varikkoalue. Matinkylän 
ratsastustallin alue on osoitettu julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi. 
 
Asemakaavat 
Valtaosa suunnittelualueesta on asemakaavoitettu. Keskeiset osat osayleiskaava-aluetta on puhdistamo-
toiminnan ja voimalaitostoiminnan sekä Ali-Suomenojan teollisuusalueen toiminnan mahdollistavaa ase-
makaavaa. Kaava-alueen länsiosassa, Hannuksessa, Kaitaantien katualueeksi kaavoitetun alueen mo-
lemmin puolin on asemakaavoittamatonta aluetta. Sen pohjois- ja koillispuolella ovat Hannuksen alueen 
asemakaavat; pääasiassa erillis- ja kytkettyjä pientaloja sekä Länsiväylän lähellä liikerakentamiskortteleita. 
Rannan täyttöalueen länsiosa on asemakaavassa venevalkamaa. Täytön itäosa on vailla asemakaavaa. 
Finnobäckenin laakso on lähivirkistysaluetta. 
 
Myös alueen poikki itä-länsisuuntaisesti asemakaavoitetun Suomenlahdentien katualueen ja suunnittelu-
alueen pohjoisosan teollisuus- ja varastointialueeksi kaavoitetun alueen välissä on kapea kiilamainen alue 
vailla asemakaavaa.   
 
Suomenlahdentien pohjoisemman linjauksen toteuttamisen mahdollistava asemakaava vahvistui kesä-
kuussa 2012. Katulinjauksen muutoksella vähennetään vaikutuksia linnustoon ja kosteikkoalueeseen ver-
rattuna aikaisempaan eteläisempään linjaukseen. Matinkylä - Kivenlahti metrotunneli maanalainen asema-
kaava sai lainvoiman 7.8.2013. Asemakaavassa on määritelty maanalaiset tilat metrotunnelia, metrovarik-
koa ja niihin liittyviä tiloja varten. Kaavassa on määritelty myös metron lippuhalli, sisääntulohalli, huoltotilat, 
hätäpoistumistiet ja ilmanvaihtokuilut. 
 
Finnoon alueella on vireillä kymmenen asemakaavaa: Finnoon keskus 441500, Finnoonsatama 442300, 
Merikorttelit 442200, Tiistinlaakso 311802, Tiistilä 310602, Hannus II 441103, Finnoonkallio 442400, 
Matroonankatu 442500, Matroonankatu II 442600 ja Finnoo-Djupsundsbäckenin 441600. Asemakaavat 
Finnoon keskus, Finnoonkallio ja Matroonankatu I ja II käsittävät tulevan metroaseman ja sen läheiset 
asuin- ja työpaikkakorttelit palveluineen ja virkistysalueineen. Matinkylään rajautuvissa asemakaavoissa 
Tiistilä II ja Tiistinlaakso tutkitaan alueita asuntokäyttöön. Valtuusto hyväksyi Finnoo-Djupsundsbäckenin 
asemakaavan 15.2.2016. Asemakaavoja laaditaan rinnan osayleiskaavan kanssa. 
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Metro  
Valtuusto päätti valita Espoon eteläosien joukkoliikennejärjestelmän runkoratkaisuksi välillä Ruoholahti - 
Matinkylä kokonaan tunnelissa kulkevan metron 25.9.2006. 
 
Espoon valtuusto kehotti käynnistämään metroyhteyden suunnittelun Matinkylän ja Kivenlahden välille län-
simetron rakentamis- ja rahoituspäätöksen yhteydessä 19.5.2008. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 
8.12.2010, että Finnoon osayleiskaavan ja asemakaavojen valmistelua jatketaan Espoon eteläosien yleis-
kaavan eteläisen pintavarauksen sijaan eteläisenä maanalaisena varauksena, ja pohjoinen raidevaraus 
poistetaan.  
 
Metron alustava yleissuunnitelma Matinkylästä länteen valmistui kesäkuussa 2011. Matinkylä – Kivenlahti 
metron hankesuunnitelma hyväksyttiin Espoon kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2012. Laaditulla han-
kesuunnitelmalla varmistetaan hankkeen toteutusedellytykset sekä kustannustaso. Metron jatke kulkee 
koko matkan maan alla kahdessa rinnakkaisessa tunnelissa. Seitsemän kilometriä pitkällä ratalinjalla on 
viisi asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Metroa voidaan jatkaa myöhemmin Kirk-
konummen tai Kauklahden suuntaan. 
 
Espoon kaupunginvaltuusto päätti 24.2.2014 käynnistää metron rakentamisen välillä Matinkylä - Kivenlahti 
sillä ehdolla, että valtio sitoutuu maanrakennusindeksiin sidottujen rakennuskustannusten kattamiseen 30 
prosentilla. Espoon kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 29.9.2014 antaa kaupungin omavelkaisen 
takauksen lainoille, joilla rahoitetaan Espoon maksuosuus länsimetron rakentamiseen välillä Matinkylä – 
Kivenlahti. Samassa yhteydessä päätettiin, että rakentamisesta vastaa Länsimetro Oy. 
 
Osuuden ympäristövaikutuksia on selvitetty vuonna 2005 valmistuneessa Ruoholahti-Matinkylä raideyh-
teyden ympäristövaikutusten arvioinnissa. 
 

Teollisuus- ja varastorakennusten  
korttelialueet 
 
Virkistys- ja puistoalueet 
 
Eritysalueet, esim. suojaviheralueet 
 
Vesialueet 

 

Asuinrakennusten korttelialueet 
 
Yleisten rakennusten korttelialueet 
(Myös puhdistamon ja voimalaitoksen  
yhdyskuntateknisen huollon alueet on  
merkitty tällä merkintätyypillä) 
 
Liike- ja toimistorakennusten korttelialu-
eet 
 
 

Ote vektorimuotoisesta ajantasa-asemakaavasta 
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Osayleiskaavan kehittämisperiaatteet ja tavoitteet  
Kaupunginhallitus hyväksyi 29.11.2010 Finnoon osayleiskaavan tavoitteet ja muut alueen suunnitteluperi-
aatteet. 

A
1 
alue on ilmastonmuutoksen torjunnan esimerkkialue. Tavoitteena on hiilineutraali metron käyttöön perustu-
va maisemallisesti erottuva korkeiden kerrostalojen kaupunginosa, jolla on omaleimainen merellinen identi-
teetti osana pääkaupunkiseutua. 
2 
alueelle suunnitellaan sujuva raideliikennettä tukeva liikenneverkko sekä monipuoliset ja riittävät palvelut. 
Metroaseman vaikutusalueelle sijoitetaan laadukasta asuntorakentamista ja koko alue suunnitellaan kor-
keatasoiseksi, kaupunkimaiseksi, tehokkaaksi, ekologisesti kestäväksi ja energiatehokkaaksi. Alueelle sijoi-
tetaan korkeaa rakentamista merinäköaloja hyödyntäen. 
3 
Visioalueen (ks. alla päätöskohta B1) uusien asukkaiden määrätavoite on 20000. Tästä Finnoon osayleis-
kaavan alueelle tuleva osuus arvioidaan jatkosuunnittelussa. Sen lisäksi alueelle kaavoitetaan palvelu- ja 
työpaikkarakentamista. Myös muita asukasmäärävaihtoehtoja arvioidaan. Kokonaistaloudellisuuden var-
mistaminen ja Finnoon kaupunginosan yleinen raami (eli eri tekijöiden yhteensovittaminen: metro, kaupun-
kikeskus, merellisyys, venesatama, luontokeskus, lintukosteikko yms.) kuuluu kaupungin hallintoelinten 
tehtäväjaon mukaisesti kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle (EKY). Mitoitus tarkentuu 
suunnittelutyön kuluessa. 
4 
maakuntakaavaan virkistysalueena merkitty Suomenojan laakso varataan yleiseen virkistyskäyttöön ja 
maakuntakaavaan merkitty rannan suuntainen viheryhteys otetaan suunnittelussa huomioon. Finnoon lin-
tukosteikko luontopolkutoimintoineen liitetään kaavallisesti Suomenojan laakson virkistysalueeseen ja tur-
vataan ekologiset yhteydet ja luonnon monimuotoisuus. 
5
lintukosteikon suojelu turvataan valtuuston 12.10.2009 §7 kohdalla tekemän päätöksen mukaisesti. Suoje-
lualueesta tehdään alueen vetovoimatekijä rakentamalla sen länsilaidalle korkeatasoinen luontokeskus, 
joka samalla toimii rajaavana elementtinä urbaanin kaupunkirakenteen ja arvokkaan linnustonsuojelualu-
een välillä. 
6
korkeatasoista asuntorakentamista leimaa myös monipuolinen vapaa-ajan ja virkistäytymisen keskus me-
renrannan ja sisämaan suuntaan ulottuvine palveluineen ja kanavineen. Venesataman ja veneiden talvisäi-
lytyksen kehittämiselle suunnitellaan riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet. 
7 
alueen rantavyöhykkeet, täytöt, tulvasuojaus ja muu maaston muotoilu suunnitellaan maisemalliset, toi-
minnalliset sekä virkistys- ja suojelunäkökohdat huomioon ottaen. 

B
kehottaa teknistä toimialaa käynnistämään Finnoon alueelle (laajennettuna Iivismiemen alueella oheisma-
teriaalin mukaisella rajauksella) toiminnallisen ja maankäytöllisen vision laatimisen. Työn keskeiset tulokset 
ja esitykset niiden pohjalta tuodaan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen hyväksyttäväksi. 

C 
hyväksyy Fortumin (Fortum Espoo Distribution Oy sekä Fortum Power and Heat Oy) ja kaupungin välisen, 
liitteen mukaisen aiesopimuksen Finnoon alueen energiatehokkuuden kehittämisestä. 

D 
päättää, että ennen asemakaavoituksen käynnistymistä valitaan muutama yhteistyökumppani. Tämä valin-
taprosessi tuodaan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon hyväksyttäväksi. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että ympäristölautakunnan jo teettämää selvitystä täydennetään siten, että 
mahdollistetaan Suomenlahdentien eri vaihtoehtoisten linjausten perusteltu arviointi. 
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Kaupunginhallitus päätti 29.11.2010 (§ 20) hyväksyessään Finnoon osayleiskaavan tavoitteet ja muut alu-
een suunnitteluperiaatteet kehottaa teknistä toimialaa käynnistämään Finnoon alueelle (laajennettuna Ii-
visniemen alueella oheismateriaalin mukaisella rajauksella) toiminnallisen ja maankäytöllisen vision laati-
misen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti että visioalueen uusien asukkaiden määrätavoite on 20000.  
 
6.6.2011 (§ 58) kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto merkitsi tiedoksi Finnoo - Kaitaa -
alueen visiotyön keskeiset tulokset ja päätti visiotyön perusteella alueen houkuttelevuuden, kilpailukyvyn ja 
taloudellisten toteuttamisedellytysten turvaamiseksi periaatteista, joita kehitetään alueen keskeisiksi veto-
voimatekijöiksi ja jotka tarkentuvat jatkosuunnittelussa. 
 

KESKEISET SELVITYKSET 
Tässä on mainittu merkittävimmät ja uusimmat selvitykset. 

Hanke-YVA:t 

• Espoon jätevesipuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiselostus, 8.7.2008, Sito-Oy 
• Metro-/raideyhteys välillä Ruoholahti-Matinkylä - Ympäristövaikutusten arviointiselostus, joulukuu 

2005, Jaakko Pöyry Infra Maa ja Vesi Oy, Ramboll Finland Oy, Strafica Oy 
• Finnoonsatama. Ruoppaus, täyttö ja läjitys -ympäristövaikutusten arviointiselostus. Maaliskuu 2014, 

Ramboll Finland Oy 
 
Finnoon alue - liikenneselvitykset ja suunnitelmat 

• Länsimetron jatkeen alueen liikenne-ennusteet ja Espoonlahden toimivuustarkastelut. Ramboll 
2016. 

• Pysäköinnin periaatteet, asuntojen pysäköintipaikkojen laskentaohje ja pysäköinnin kehittämis-
suunnitelma. 25.2.2015, Espoo. 

• Finnoon keskustan ja Finnoonkallion alueen kalliopysäköintiselvitys, 30.5.2014, Pöyry Finland Oy. 
• Pyöräilyn tavoiteverkko vuodelle 2035 Finnoon ympäristössä. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, 

liikennesuunnittelu, 24.4.2014. 
• Finnoon liikenne-ennuste, päivitys 2013. 22.1.2014, WSP Finland Oy. 
• Pyöräilykaupungin kehittäminen Länsimetron jatkeella, Finnoo. 17.12.2012, Strafica Oy. 
• Länsiväylän (Kt 51) parantaminen Suomenojan eritasoliittymän kohdalla, Espoo. Tiesuunnitelma, 

30.10.2012, Uudenmaan ELY-keskus. 
• Länsimetron jatke, hankesuunnitelma Matinkylä-Kivenlahti, 22.5.2012, Espoo. 
• Suomenlahdentien pohjoisen linjauksen yleissuunnitelma, 2.4.2012, WSP Finland Oy. 
• Länsiväylän tiejärjestelyt liittyen Länsimetroon. Tiesuunnitelma, 16.3.2012, Uudenmaan ELY-

keskus. 
• Matinkylä-Kivenlahti metro, alustava yleissuunnitelma, 2011, Espoo. 
• Suomenlahdentien, Finnoonsillan ja Kaitaantien yleissuunnitelma, maaliskuu 2010, WSP Finland 

Oy 
• Suomenlahdentien alustava yleissuunnitelma, joulukuu 2008, WSP Finland Oy 
• Finnoon liikenneselvitys 2008, 13.8.2008, Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja 

selvityksiä B 89: 2008, Strafica Oy ja Sito Oy 
 
Finnoon alue - muut paikalliset selvitykset ja suunnitelmat 

• Arvio Finnoon osayleiskaavan vaikutuksista linnustoon. Ympäristötutkimus Yrjölä, 24.6.2016. 
• So1- ja So2-höyrylieriöiden hyväksyttävän käyttökunnon osoittaminen. VTT 5.11.2015. 
• Finnoon osayleiskaavan yhdyskuntatekniset tarkastelut. Ramboll Finland Oy, 15.1.2015. 
• Suomenojan lintualue. Selvitys Suomenojan lintualueen suojelun lainsäädännöllisistä vaihtoehdois-

ta. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 11/2014. 
• Finnoon satama. Kustannusvertailu: Louhetäyttö vs. paalulaatta. Ramboll 17.9.2014. 
• Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen 

julkaisuja 3/2011 
• Länsimetron jatkealue - Kaupallinen tarkastelu. Ramboll 10.12.2012. Espoon kaupunki 2012  
• Veneiden talvisäilytysalueet. Esiselvitys. ENV 528. Vahanen Environment, 16.9.2014. 
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• Finnoon linnustollisesti arvokkaan alueen hoito- ja käyttösuunnitelma ja sen toteuttamisperiaatteet, 
2015. FCG suunnittelu ja tekniikka ja Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. Espoon kaupunki 24.4.2015. 

• Djupsundsbäcken - hulevesimallinnus. SITO, 2.4.2015.  
• Suomenojan voimalaitos: 3D-virtauslaskenta biomassan varastopalon savukaasujen leviämisestä. 

9.4.2015. Immonen 2015. 
• Lautkaski, R (2015). Suomenojan voimalaitoksella mahdolliset onnettomuudet ja maankäyttö. 

27.2.2015.  
• Ympäristömeluselvitys. Finnoon osayleiskaava ja Suomenojan voimalaitos, Espoo. Promethor, 

24.6.2014. 
• Espoon Suomenojan voimalaitoksen leviämismalliselvitys. Ilmatieteen laitos - Ilmanlaadun asian-

tuntijapalvelut, 5.9.2012. 
• Finnoon osayleiskaavaehdotusluonnoksen vaikutusten arviointi, vaikutukset luontoon, maisemaan 

ja kulttuuriperintöön. Ramboll Oy. 15.12.2014. 
• Selvitys liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Matinkylän 

alueilla 2014. 
• Finnoonsataman edustan merialueen kutualueselvitys, kevät ja kesä 2014. Ramboll Finland Oy. 

Espoon kaupunki syyskuu 2014. 
• Lintujen lentoreittiselvitys Finnoon alueella. 2013. Lammi, E. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 

29.1.2013. 
• Meriuposkuoriaislausunto, luontolausunto Finnoon osayleiskaavaa varten 2014. Saari, S. 

30.5.2014. 
• Gaia Consulting (2011). Finnoon alueen suuronnettomuuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta. 

Loppuraportti 20.6.2011. Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 9/2011.  
• Ryssjeholmenin saaren rakennuskannan inventointi. A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Aho-

la. 28.11.2011. Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 11/2011. 
• Finnoon osayleiskaavan vaikutusten selvittäminen. Sito Oy/ Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 

10.3.2011 
 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa. Arvioinnin teh-
tävänä on tuottaa suunnittelijoille, osallisille sekä päättäjille tietoa kaavan toteuttamisen vaikutuksista, nii-
den merkittävyydestä sekä haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista. Kaavan tulee perustua 
kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. 
MRA 1 §:ssä on määritelty tarkemmin, että vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja 
tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat.  
Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välit-
tömät ja välilliset vaikutukset. Asetuksessa on lueteltu viisi kohtaa, joihin kohdistuvat vaikutukset tulee sel-
vittää: 
 
1. Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
2. Maa- ja kallioperään, ilmaan  
3. Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen  
4. Yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen sekä liikenteeseen  
5. Maisemaan ja rakennettuun ympäristöön 
 
Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutki-
muksiin ja selvityksiin. Vaikutusten arviointi suoritetaan sillä tarkkuudella kuin yleiskaava yleispiirteisenä 
kaavana edellyttää. Vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon yleiskaavan tehtävä ja tarkoitus, aikai-
semmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat.  

Vaikutusalueena ovat suunnittelualue ja sen lähiympäristö. Sen lisäksi tässä kaavatyössä korostuvat erityi-
sesti laaja-alaiset ilmastoon, raideliikenteeseen tukeutuvan kaupunkirakenteen kehittämiseen ja yhdyskun-
tarakenteen eheyttämiseen liittyvät vaikutukset.  

Arvioinnin tulokset kootaan kaavaselostukseen. 
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OSALLISET 
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, kiinteistönomistajat, maanomistajat, yhteisöt, 
yrittäjät ja muut tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikut-
taa sekä lisäksi viranomaiset ja ulkopuoliset lausunnonantajat. Viranomaistahot on lueteltu erikseen, muita 
osallisia ja lausunnonantajia ei tässä ole eritelty tarkemmin. 
 
Espoon kaupungin toimialat, toimialojen tulosyksiköt ja palveluliikelaitokset: 
Sivistystoimi 
Kaupunginmuseo 
Sosiaali- ja terveystoimi 
Tekninen- ja ympäristötoimi / tonttiyksikkö / ympäristökeskus/ kaupunkitekniikan keskus / rakennusvalvon-
takeskus / tilapalvelut-liikelaitos 
 
Muut viranomaiset: 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
ympäristöministeriö 
Uudenmaan liitto 
Liikennevirasto 
HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä 
HSL, Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä 
Turvatekniikan keskus 
Helsingin kaupunki 
Kirkkonummen kunta 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (patoturvallisuusasiat Uudenmaan alueellakin) 
 

 

KAAVAPROSESSI SEKÄ OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN 
JÄRJESTÄMINEN 
Viralliset tiedottamiskanavat ja osoitteet 

Nähtävilläolosta sekä / tai tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä, 
Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 

Aineisto on virallisesti nähtävillä Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa (käyntiosoite: Kirkkojärventie 6 
B, 4. kerros, Espoon keskus). Eri kaavavaiheiden aineistoa tuodaan myös esille kaavoituksen sivuille Es-
poon internetsivuilla. 

Niihin selvityksiin, joita ei voida viedä internetsivuille voi tutustua kaupunkisuunnittelukeskuksessa. 

Yleiskaavasta esitetyt kirjalliset mielipiteet ja muistutukset on toimitettava viimeiseen nähtävilläolopäivään 
klo 15.45 mennessä osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpos-
tiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. Kaavan 
nimi on mainittava. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 §, MRL 63 § ja MRL 64§) 

Kaavahankkeelle laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esitetään mm. miten vuorovaikutus 
ja osallistuminen kaavoitukseen sekä kaavan vaikutusten arviointi järjestetään. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma on nähtävillä kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelupisteessä koko kaavoitusprosessin 
ajan ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. 

Osallisilla on mahdollisuus esittää Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) neuvotte-
lua osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kuin kaavaehdotus asetetaan julkisesti näh-
täville. 

Viranomaisneuvottelu (MRL 66 § ja MRA 18§) 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
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Kaavasta järjestetään alkuvaiheessa ja tarvittaessa ehdotusvaiheessa viranomaisneuvottelu. Muita neuvot-
teluja asiantuntijaviranomaisten kanssa järjestetään tarpeen mukaan. 

Aloitusvaihe 

Osayleiskaavan lähtökohdista ja tavoitteista pidetään keskustelu- ja tiedotustilaisuus, jossa esitetyt mielipi-
teet kirjataan muistioon. Tavoitteet hyväksyy kaupunginhallitus. 

Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa 

(MRL 62 § ja MRA 30 §) 

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä ja järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa esitetyt mielipi-
teet kirjataan muistioon. Valmisteluaineisto pidetään virallisesti nähtävillä 30 päivää Espoon kaupunkisuun-
nittelukeskuksessa. Nähtävilläoloaikana voi määräaikaan mennessä jättää kirjallisen mielipiteen. Mielipiteet 
ja lausunnot käsittelee kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus. 

Kaavaehdotus 

(MRL 65 § ja MRA 19 §) 

Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 
30 päivää kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lausunnot 
ja kannanotot asiantuntijaviranomaisilta. 

Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kirjalli-
sesti kuulutuksessa mainitulla tavalla ja toimitettava viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Muistutusten tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan 
kaupungin perusteltu kannanotto ensimmäiselle allekirjoittaneelle. 

Kaavan hyväksyminen 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut muistutukset, lausunnot sekä toimi-
alojen kannanotot. Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville. Näh-
tävilläolon jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunta lähettää ehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 
Tämän jälkeen kaupunginhallitus lähettää kaavaehdotuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Valtuuston käsittelyn jälkeen kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan 
jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja sa-
malla ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67§).  Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdis-
sä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on mahdollista valittaa Hel-
singin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

 

 

TAVOITEAIKATAULU 
Osayleiskaavaehdotus  2015 

Osayleiskaavan hyväksyminen 2016 

VALMISTELIJAT JA LISÄTIETOJEN ANTAJAT 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan: 

Mirkka Katajamäki  

Sähköposti: mirkka.katajamaki@espoo.fi 

 

Liikennesuunnittelua koskevissa kysymyksissä: 

Aulis Palola 

Sähköposti: aulis.palola@espoo.fi 
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LIITE 2 

VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FINNOON 

OSAYLEISKAAVASSA 

Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tavoitteet ovat 
keskenään samanarvoisia, eikä niitä ole laitettu tärkeys tai kiireellisyysjärjestykseen. Finnoon osayleiskaava-aluetta koskevat 
lähes kaikki valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Taulukosta on poistettu maakuntakaavoitusta koskevat asiakokonaisuudet. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toteutuminen Finnoon osayleiskaavassa

Toimiva aluerakenne 

Yleistavoitteet 

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista 
kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja 
kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä 
mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä 
edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon 
voimavarojen kestävää hyödyntämistä. 

Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu 
ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. 

Finnoon osayleiskaava toteuttaa maakunnan tavoiteltua 
alue- ja yhdyskuntarakennetta eheyttäen metro- polialueen 
keskeistä kehittämisvyöhykettä. 

Kaava-alue on osa Länsiväylän varren ja länsimetron 
kehitettävää elinkeinovyöhykettä, jonka yhteyteen voidaan 
toteuttaa merkittäviä uusia toimitiloja. Alueen toteuttaminen 
tasapainottaa nykyisiä Etelä-Espoon itä- ja länsiosien välisiä 
toiminnallisia ja taloudellisia eroja. Alueen rakentaminen 
tukee erityisesti Matinkylän ja Kivenlahden aluekeskusten 
elinvoimaisuutta ja hyödyntää Länsiväylän vetovoimaista 
liikkumisvyöhykettä. 

Finnoon alueen kehittäminen perustuu alueen edulliseen 
sijaintiin kaupunkirakenteessa  ja metron mahdollistamiin 
hyviin joukkoliikenneyhteyksiin. 

Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana 
sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. 
Toimivan aluerakenteen runkona kehitetään Helsingin 
seutua, maakuntakeskuksia sekä kaupunkiseutujen ja 
maaseudun keskusten muodostamaa verkostoa. Eteläisessä 
Suomessa aluerakenne perustuu erityisesti Helsingin ja 
alueen muiden kaupunkikeskusten välisiin 
raideliikenneyhteyksiin. 

Osayleiskaavassa tavoitetta toteutetaan osoittamalla 
kaavassa metrolinja ja asema sekä metron toimivan 
liityntäliikenteen edellyttämä Suomenlahdentie. Metro on 
alueen joukkoliikenteen pääyhteys, joka kytkee Finnoon 
seudulliseen ja valtakunnalliseen raideliikenneverkkoon. 

Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun 
vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti 
harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla 
kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien 
rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja 
muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä 
otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin 
perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia 
pysyviä asukkaita. 

Tavoite ei koske Finnoon osayleiskaavaa. 

Erityistavoitteet 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava 
riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja 
harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille 
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan 
toimintamahdollisuuksille. Samalla on huomioitava muun 
yhdyskuntarakenteen, elinympäristön laadun ja 
ympäristöarvojen asettamat vaatimukset. 

Tavoite ei koske Finnoon osayleiskaavaa. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja ympäristön laatu 

Yleistavoitteet 

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja 
elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja 
kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskunta- 
rakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunki- seutuja 
ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan 
elinympäristön laatua. 

Kaavan mukainen rakentaminen eheyttää alueen hajanaista 
kaupunkikuvaa ja täydentää Etelä-Espoon 
nauhakaupunkiverkostoa muodostaen joukkoliikenteen 
käyttöön perustuvan monipuolisen asuin- työpaikka- ja 
palvelualueen. Finnoon metrokeskus metropolin 
palvelukeskuksena täydentää Espoon palveluverkkoa. 

Työpaikka-alueet sijoittuvat toimitilojen kannalta 

1 (9)



vetovoimaisimmalle paikalle Länsiväylän varteen, jossa 
niiden toteutumisedellytykset ovat parhaimmat. 

Osayleiskaavalla edistetään elinympäristön kestävyyttä 
varmistamalla kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä alueen 
keskeisten luontoarvojen sekä mereltä pohjoiseen johtavan 
maakunnallisen ekologisen yhteyden säilyminen. 

Osayleiskaavassa osoitettu metro kytkee Finnoon 
seudulliseen ja valtakunnalliseen raideliikenneverkkoon. 

Oleva Länsiväylän Suomenojan eritasoliittymä yhdistää 
Finnoon alueen liikenteellisesti muihin eteläisen Espoon 
alueisiin. Osayleiskaavassa osoitettu Suomenlahdentie 
muodostaa puuttuvan Länsiväylän eteläpuolisen 
rinnakkaisyhteyden Matinkylään. 

Osayleiskaavassa edellytetty pilaantuneiden maiden 
kunnostus ennen rakentamiseen ryhtymistä parantaa 
elinympäristön laatua. 

Alueen jalankulku- ja pyöräilyverkon rakentuminen, 
monipuolisten virkistysalueiden toteutuminen parantavat 
elinympäristön laatua. 

Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja 
työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja 
mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, 
että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman 
vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. 

Osayleiskaavan mukainen asuntorakentaminen sijoittuu 
tulevan metroaseman ja sen yhteyteen rakennettavien 
palveluiden sekä alueella jo olevien ja tulevien uusien 
työpaikkojen välittömään läheisyyteen. Merkittävin osa 
asunnoista ja työpaikoista sijoittuu alle 600 metrin 
etäisyydelle metroaseman sisäänkäynneistä. Alueen 
saavutettavuus paranee hyvien jalankulku-, pyöräily- ja 
joukkoliikenneyhteyksien myötä. Alueelle muodostuu siten 
helposti saavutettava ja toiminnallisesti monipuolinen 
kaupunkirakenne, joka vähentää henkilöautoliikenteen 
tarvetta. 

Hyvät jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteydet sekä 
tiivis maankäyttö mahdollistavat jalankulun, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen kulkutapaosuuksien kasvamisen. Hyvät 
jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteydet parantavat 
erityisesti autottoman väestön elinoloja ja edesauttavat 
ympäristön esteettömyyttä sekä mahdollistavat autottoman 
elämäntavan. 

Kaupunkimainen ympäristö suojateineen ja liikennevaloineen 
vaikuttaa ajonopeuksia alentavasti ja lisää 
liikenneturvallisuutta. Katuverkon eritasoratkaisut 
parantavat kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta ja lisäävät 
turvallisuutta. Metron jatkaminen hillitsee tieliikenteen 
kasvua ja vähentää siten henkilövahinko-onnettomuuksia. 

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle 
riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti 
henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot 
suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään 
tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. 

Keskusta-alueen (C-1) sekä asumisen ja keskustatoimintojen 
sekoittuneen alueen (A/C) kaavamerkinnät mahdollistavat 
toimintojen sekoittumisen ja asuntojen, palvelujen ja 
toimistotyyppisen työpaikkarakentamisen metroaseman 
yhteyteen. 

Alueen pohjoisosat Länsiväylän varrella osoitetaan 
työpaikka-alueiksi. Erilaisilla työpaikka-aluevarauksilla 
luodaan mahdollisuudet monipuoliselle työpaikka- 
rakentamiselle. Työpaikat kytkeytyvät tehokkaasti 
liikenneverkkoon, tulevan metroaseman yhteyteen ja 
ympäröivään kaupunkirakenteeseen. 

Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmistetaan 
alueidenkäytölliset edellytykset asuntorakentamiselle ja 
sen tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä hyvälle 
elinympäristölle. 

Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina 
siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. 
Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään 
monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-
ajan alueina. 

Osayleiskaavan mukainen n.10 000 uuden asukkaan 
sijoittuminen alueelle luo osaltaan edellytykset 
asuntorakentamisen tavoitteiden toteutumiselle Helsingin 
seudulla. 

Finnoon alueen rakentaminen eheyttää ja täydentää seudun 
kaupunkirakennetta sekä Etelä-Espoon nauha- 
kaupunkiverkostoa tukeutuen oleviin ja lähellä sijaitseviin 
kaupunkikeskuksiin, Matinkylään ja Espoonlahteen 
muodostaen kuitenkin oman monipuolisen ja toimivan 
kaupunginosan. 
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Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten 
terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta 
ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. 

Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai 
odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset 
luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. 
Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen 
sopeutumiselle. 

Osayleiskaava-alueen pilaantuneet maa-alueet on pääosin 
kartoitettu. Kaavassa on annettu määräys, jossa 
edellytetään maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä 
kaavoituksen ja muun suunnittelun yhteydessä ja 
kunnostamisesta ennen rakentamiseen ryhtymistä.  

Alueella sijaitsevan voimalaitoksen onnettomuusriskit ja 
onnettomuuksien vaikutusalueet on selvitetty ja 
onnettomuuksista aiheutuvien terveyshaittojen 
ehkäiseminen on huomioitu osayleiskaavamerkinnöin ja -
määräyksin. Kaavassa on osoitettu suojavyöhyke, jolla tulee 
ottaa huomioon maakaasun käyttöputkiston tulipalon 
lämpösäteilyvaikutukset. Suojavyöhykkeelle ei tule osoittaa 
haavoittuvia toimintoja, tiheästi asuttuja asuinalueita, 
kokoontumistiloja tai yleisiä virkistysalueita. Lisäksi 
kaavassa on annettu määräys palosavukaasujen leviämisen 
huomioon ottamisesta yli 7 kerrosta korkeammassa 
rakentamisessa. 

Osayleiskaava-alueen meri- ja hulevesitulvariskit on 
selvitetty, ja niihin varautumiseksi on annettu kaava- 
määräys riittävästä rakentamiskorkeudesta. Alueen 
yhdyskuntarakenteellisesti keskeisen sijainnin vuoksi 
tulvavaara-alueelle rakentaminen on perusteltua. 

Erityistavoitteet 

Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana on oltava 
perusteltu väestönkehitysarvio. 

Maakunnan suunnittelussa ja yleiskaavoituksessa on 
tarkasteltava pitkällä aikavälillä sekä taajama että 
maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia 
vaihtoehtoja. 

Osayleiskaava perustuu Espoon kaupungin laatimiin 
väestönkehitysarvioihin.  Osayleiskaava-alueen 
asuntotuotanto on tärkeä osa vuoden 2015 jälkeen 
toteutuvasta asuntotuotannosta. 

Osayleiskaava-aluetta laajemmalle Finnoo - Kaitaa 
visioalueelle on tarkasteltu kaupunginhallituksen päätöksen 
mukaisesti 20 000 asukkaan sijoittamista ja päädytty em. 
aluetta koskevien vaihtoehtotarkastelujen perusteella noin 14 
000 asukkaan asukasmäärätavoitteeseen Finnoon alueelle. 
Osayleiskaava mahdollistaa noin 10 00 uuden asukkaan 
sijoittumisen. 

Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee 
edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja esittää 
eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. 

Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava 
henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä 
joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä 
liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on myös 
varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä 
keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä selvitettävä 
vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen. 

Osayleiskaavan mukainen rakentaminen eheyttää 
yhdyskuntarakennetta täydentämällä Länsiväylän varren ja 
länsimetron kehitettävää kaupunkivyöhykettä. 
Osayleiskaavassa esitetään nykyisen yhdyskuntateknisen 
huollon alueen ja sitä ympäröivän tehottomassa käytössä 
olevan alueen ottamista tehokkaaseen asuin- ja 
työpaikkarakentamiseen. Suuri osa rakentamisesta sijoittuu 
tulevan metron välittömälle vaikutusalueelle. 

Metro on osayleiskaava-alueen liikennejärjestelmän runko. 
Finnoon metroasemalle on hyvät jalankulku-, pyöräily- ja 
joukkoliikenneyhteydet. Hyvät jalankulku-, pyöräily- ja 
joukkoliikenneyhteydet mahdollistavat näiden kulkutapojen 
osuuden kasvamisen ja vähentävät henkilöautoliikenteen 
tarvetta. 

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 
mukaan Finnoo on uusi iso paikalliskeskus, jonka rooli on 
paikallinen. Espoonlahden suuralueelle Länsi-metron 
jatkealueen kaupallisten palveluiden mitoitusta on 
tarkennettu. 

Länsiväylän eteläpuoleinen alue, missä sijaitsevat nykyisin 
Bauhaus ja Plantagen myymälät, on osoitettu kaavassa 
työpaikka- alueena sekä kaupallisten palveluiden alueena, 
jolle voidaan osoittaa sellaisia vähittäiskaupan suuryksikköjä, 
jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta 
syystä sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle, kuten 
auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. 
Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. Alueen 
osuus maakuntakaavassa osoitetusta merkitykseltään 
seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön 
enimmäismitoituksesta on noin 15 %. Alue on osa 
Suomenojan seudullisen erikoistavarakaupan vyöhykettä ja 
tärkeä tilaa vievän erikoiskaupan keskittymää. 
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Keskusta-alueen (C-1) sekä asumisen ja keskustatoimintojen 
sekoittuneen alueella (A/C) päivittäistavarakaupan 
mitoituksen lähtökohtana tulee olla paikallinen kysyntä.  

Kaavan asuin- ja liikealue (A-c) toimii keskustatoimintojen 
alueen reservialueena.  Alueella on osayleis- kaavassa 
kielletty maankäyttö- ja rakennuslain 71§:n mukaisen 
vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen. 

Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto 
ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittävästi tonttimaata. 

Osayleiskaava-alue on pääosin Espoon kaupungin 
omistuksessa. Kaavoittaminen kaupungin omistamalle 
maalle luo hyvät edellytykset tavoitteen toteutumiselle. 

Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuin, 
työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa 
irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. 
Vähittäiskaupan suuryksiköt sijoitetaan tukemaan 
yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista voidaan poiketa, 
jos tarve ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytään 
osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän 
kehityksen mukaista. 

Työpaikka-alueet ovat osa Suomenojan seudullisen 
erikoistavarakaupan vyöhykettä ja tärkeä tilaa vievän 
erikoiskaupan keskittymää. Tilaa vievän kaupan suur- yksiköt 
ovat tiiviin yhdyskuntarakenteen yhteydessä. Finnoon alueen 
uudet asuin- työpaikka- ja palvelutoiminnat sijoittuvat 
keskelle Etelä- Espoon tiivistä kaupunkirakennetta tulevan 
metroaseman läheisyyteen yhdyskuntarakennetta 
eheyttäen. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä 
matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava 
tukemaan maaseudun taajamia ja kylä- verkostoa sekä 
infrastruktuuria. 

Tavoite ei koske Finnoon osayleiskaavaa. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa 
olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä luotava 
edellytykset hyvälle taajamakuvalle. 

Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että 
viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. 

Kaava luo edellytykset hyvän ja monipuolisen kaupunkikuvan 
ja alueellisen identiteetin syntymiselle. 

Virkistysalueet muodostavat yhtenäisen, verkostomaisen ja 
hyvin saavutettavan kokonaisuuden. Lisäksi kaavassa 
edellytetään riittävien toiminnallisten virkistysalueiden ja -
palveluiden varaamista asumiseen tarkoitetuilla alueilla. 

Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja 
pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen 
jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 

Katuverkoston yhteyteen kehitettävät jalankulun ja 
pyöräilyn verkostot, kaavassa osoitetut pyöräilyn 
laatureitti sekä virkistysalueiden verkosto tukevat 
tavoitetta. 

Alueen sisäinen rakenne perustuu toimintojen välisiin 
lyhyihin etäisyyksiin, jotka tukevat kävelyn ja pyöräilyn 
edistämistä. 

Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten 
selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä 
ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön 
suunnittelussa uutta rakentamista ei tule sijoittaa 
tulvavaara-alueille. 

Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin 
perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan 
ja että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on tarvittaessa osoitettava 
korvaavat alueidenkäyttöratkaisut yhdyskuntien 
toimivuuden kannalta erityisen tärkeille toiminnoille, joihin 
liittyy huomattavia ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä. 

Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin 
myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. 

Suurella osalla uusista rakentamisalueista nykyinen 
maanpinta on alle 2,8 m (N2000) korkeudella, joka vastaa 
korkeutta, jolle merivesitulva voi nykyisten ennusteiden ja 
ohjeiden perusteella nousta vuonna 2100 
todennäköisyydellä 0,4 %. Kaavassa on annettu määräys, 
jonka mukaisesti tulvasuojelusta on huolehdittava riittävällä 
rakentamiskorkeudella. Alueen yhdyskuntarakenteellisesti 
keskeisen sijainnin vuoksi tulvavaara-alueelle rakentaminen 
on perusteltua. 

Purojen välittömään lähiympäristöön ei ole osoitettu 
rakentamista, vaan tulvavesien on mahdollista levittäytyä 
ympäröiville viheralueille, mikä suojaa aluetta 
hulevesitulvilta. Selvitysten mukaan merivesitulvaan 
varautumisella saavutetaan myös suojaus suurimpien 
purojen hulevesitulvia vastaan. Tarkempi hulevesien 
hallinnan suunnittelu tehdään asemakaavavaiheessa. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä 
aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien 
toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset sekä 
vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat 
kemikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle 
asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon 
kannalta herkistä alueista. 

Alueella sijaitsevan voimalaitoksen onnettomuusriskit ja 
onnettomuuksien vaikutusalueet on selvitetty ja 
onnettomuuksista aiheutuvien terveyshaittojen 
ehkäiseminen on huomioitu osayleiskaavamerkinnöin ja -
määräyksin. Kaavassa on osoitettu suojavyöhyke, jolla tulee 
ottaa huomioon lämpösäteilyvaikutukset. Suojavyöhykkeelle 
ei tule osoittaa haavoittuvia toimintoja, tiheästi asuttuja 
asuinalueita, kokoontumistiloja tai yleisiä virkistysalueita. 
Lisäksi kaavassa on annettu määräys palosavukaasujen 
leviämisen huomioon ottamisesta yli 7 kerrosta 
korkeammassa rakentamisessa. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen 
maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. 

Osayleiskaavan toteuttaminen edellyttää suuria 
investointeja alueen esirakentamiseen. Suunniteltu 
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Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä 
ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin. 

maankäyttö on kuitenkin perusteltua alueen yhdys- 
kuntarakenteellisesti keskeisestä sijainnista johtuen. 

Osayleiskaava-alueen pilaantuneet maa-alueet on pääosin 
kartoitettu. Kaavassa on annettu määräys, jossa 
edellytetään maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä 
kaavoituksen ja muun suunnittelun yhteydessä ja 
kunnostamisesta ennen rakentamiseen ryhtymistä. 

Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman 
epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä 
vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita 
tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa 
melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. 

Alueen liikenteen ja voimalaitoksen toiminnan 
meluvaikutukset on selvitetty. Melulta voidaan suojautua 
esimerkiksi meluesteillä, suojaavilla rakennuksilla tai 
rakennusten sijoittelulla ja pihojen suuntaamisella. 
Rakennusten melueristävyysvaatimukset asetetaan osa-
alueiden asemakaavoituksen yhteydessä. 

Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä 
uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön 
käyttöedellytyksiä. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja 
hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien 
alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi 
alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
jätevesihaittojen ehkäisy. 

Alue sijoittuu kaukolämmön yhteistuotantolaitoksen ja 
kaukolämmön runkolinjojen välittömään läheisyyteen. 
Alueelle tulevat uudisrakennukset voidaan liittää 
kaukolämpöverkkoon ja rakennuksissa voidaan hyödyntää 
auringosta ja maaperästä saatavaa energiaa. Alueelle on 
tulossa kaukokylmäverkko, jolla voidaan kattaa alueen 
viilennystarve. Kaukokylmä tuotetaan lämpö- 
pumppulaitoksen avulla ja sen päästöt ovat pienemmät kuin 
kiinteistökohtaisessa ratkaisussa. Lisäksi kaukokylmän avulla 
kiinteistöjen hukkalämpö voidaan hyödyntää 
kaukolämpöpuolella muiden alueen rakennusten 
lämmitystarpeen, esimerkiksi käyttöveden lämmityksen, 
kattamiseen. 

Kaavalla mahdollistetaan nykyisen seudullisen 
jätevedenpuhdistamon purkaminen ja sen korvaaminen 
uudella Blominmäkeen sijoitettavalla tehokkaammalla 
puhdistamolla. Kaavassa on osoitettu merkittävät seudulliset 
jätevesitunnelit ja siirtoviemärit, jotka palvelevat jätevesien 
johtamista Blominmäen puhdistamolle ja puhdistamolta 
ulkomerelle. 

Uudet rakennettavat alueet voidaan liittää vesi- ja 
viemäriverkostoon. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

Yleistavoitteet 

Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön 
ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan 
luonteen säilymistä. 

Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä. 

Kaava mahdollistaa arvokkaiden alueiden säilymisen. 
Kulttuuriympäristöalueita koskevat kaavamerkinnät 
edellyttävät kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden 
tunnistamisen, huomioimisen sekä sovittamisen yhteen 
muun maankäytön kanssa. 

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman 
luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden 
monimuotoisuuden säilymistä. 

Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä 
tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden 
luonnonalueiden välillä edistetään. 

Kaava-alueen arvokkaimmat luontokohteet ja keskeisen 
lajiston esiintymisalueet on tunnistettu ja ne on osoitettu 
suojelu- tai virkistysalueiksi tai päällekkäismerkinnällä ja 
luontoarvojen säilyttämistä edellytetään kaavamääräyksissä. 
Rakentamista on rajoitettu luontoarvoiltaan arvokkaiden 
alueiden läheisyydessä mm. Finnobäckenin puronsuulla ja 
Finnoon altaan ympäristössä. 

Osayleiskaavan virkistys-, suojelu- ja suojaviheralueet sekä 
erilaiset yhteysnuolimerkinnät muodostavat yhtenäisen 
viheralueverkoston, joka säilyttää maakunnallisen ekologisen 
yhteyden sekä keskeiset paikalliset ekologiset yhteydet myös 
rakentamisalueiden kautta sekä alueen ulkopuolelle. 

Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä 
luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön 
edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-
alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään 
virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden 
lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita 
vaarantamatta. 

Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen tarkoitukseen 

Ekologisten arvojen, virkistyksen ja asumisen 
yhteensovittaminen on yksi keskeisistä tavoitteista kaavan 
laatimisessa. 

Herkimmät alueet on osoitettu suojelualueeksi tai 
virkistysalueeksi, jolla on erityisiä luontoarvoja. 
Toiminnalliset virkistysalueet on osoitettu 
lähivirkistysalueina herkkien alueiden ulkopuolelle. 
Päällekkäismerkinnöillä ja rakentamisalueiden 
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osoitettujen hiljaisten alueiden säilymistä. kaavamääräyksillä on osoitettu tarpeita virkistysalueille, -
toiminnoille ja -yhteyksille. Lisäksi on esitetty tavoitteita 
virkistysalueiden mitoitukselle ja virkistystoimintojen 
laadukkuudelle sekä tarpeita virkistyksen ohjaamiseen 
jatkosuunnittelua varten. 

Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen 
saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja 
sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnon- varojen 
sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet. 

Tavoite ei koske Finnoon osayleiskaavaa. 

Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan 
saavuttamista ja ylläpitämistä. 

Kaavassa on annettu kaavamääräyksiä, joilla ohjataan 
hulevesien käsittelyä siten, että hulevesien laadun 
hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota. 

Erityistavoitteet 

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti 
merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot 
säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit 
otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. 
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti 
merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla 
alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen 
kehitykseen. 

Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä. 

Valtakunnallisesti arvokas linnustoalue on osoitettu 
suojelualueena, jossa tulee turvata linnustollisten arvojen 
säilyttäminen. Linnustoalueen suojavyöhyke on osoitettu 
virkistysalueena, jolla on erityisiä luontoarvoja. 
Suojavyöhykkeen läheisyyteen sijoittuvalle rakentamiselle 
on osoitettu rajoituksia. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja 
yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava 
siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. 

Osayleiskaavan virkistys-, suojelu- ja suojaviheralueet 
muodostavat yhtenäisen viheralueverkoston ja säilyttävät 
maakunnallisen ja keskeiset paikalliset ekologiset ja 
virkistysyhteydet myös alueen ulkopuolelle. Niitä 
täydentävät kulkuyhteys-, yhteystarve- ja 
pääulkoilureittivaraukset. Rakentamisalueiden 
kaavamääräyksillä on osoitettu tarpeita virkistysalueille, -
toiminnoille ja -yhteyksille jatkosuunnittelua varten. 

Kaavassa on osoitettu erikseen toiminnallisia ja laadukkaina 
toteutettavia lähivirkistysalueita, virkistyksen kohdealueita 
ja virkistysvyöhyke, joille virkistyskäyttö ensisijaisesti 
ohjataan. Herkillä alueilla virkistyskäytön ohjaustarpeeseen 
on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Kaava-alueen arvokkaimmat luontokohteet ja keskeisen 
lajiston esiintymisalueet on osoitettu suojelu- tai 
virkistysalueiksi tai päällekkäismerkinnällä ja luontoarvojen 
säilyttämistä edellytetään kaavamääräyksissä. Rakentamista 
on rajoitettu luontoarvoiltaan arvokkaiden alueiden 
läheisyydessä mm. Finnobäckenin puronsuulla ja Finnoon 
altaan ympäristössä. 

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-
asutus on mitoitettava siten, että turvataan luontoarvoiltaan 
arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen 
viihtyisyys. 

Tavoite ei koske Finnoon osayleiskaavaa. 

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja 
pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien 
pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja 
toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä 
pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta 
tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan. 

Alueella ei sijaitse yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeitä 
tai soveltuvia pohjavesialueita. 

Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä pelto- alueita 
tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja 
metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä. 

Alueella ei ole yhtenäisiä hyviä peltoalueita 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

Yleistavoitteet 

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään 
kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja 
palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä. Liikennejärjestelmä ja alueiden- käyttö 
sovitetaan yhteen siten, että vähennetään 
henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä 

Alueelle on laadittu yhteinen kaikki kulkutavat kattava 
liikenne-ennuste, joka on toiminut lähtökohtana 
liikennesuunnittelulle. 

Metro on osayleiskaava-alueen liikennejärjestelmän runko. 
Nykyinen busseihin perustuva joukkoliikenne- järjestelmä 
korvataan metrolla ja sen liityntäliikenteellä. Finnoon 
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vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. 
Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liikenne- 
turvallisuuden parantamiseen. 

osayleiskaavassa alueidenkäyttö ja liikenneratkaisut on 
suunniteltu tukemaan metron käyttöä ja palvelemaan sekä 
asutusta että elinkeinoelämää. 

Alueen toiminnot on sijoitettu mahdollisuuksien mukaan 
siten, että metroasema on saavutettavissa kävellen, 
pyörällä ja liityntäbusseilla Katuverkko on suunniteltu 
siten, että bussiliikenteen palvelutaso voidaan pitää 
hyvänä ja bussipysäkeille on järjestettävissä hyvät kävely- 
ja pyöräily-yhteydet asuin ja työpaikkakorttelista. 

Hyvät jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteydet 
mahdollistavat näiden kulkutapojen osuuden kasvamisen ja 
vähentävät henkilöautoliikenteen tarvetta. 

Kaupunkimainen ympäristö suojateineen ja liikenne- 
valoineen vaikuttaa ajonopeuksia alentavasti ja lisää 
liikenneturvallisuutta. Katuverkon eritasoratkaisut 
parantavat kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta ja lisäävät 
turvallisuutta. Metron jatkaminen hillitsee tieliikenteen 
kasvua ja vähentää siten henkilövahinko-onnettomuuksia. 

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä 
ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -
verkostoja. 

Liikenneyhteydet perustuvat sekä olemassa oleviin että 
kehitettäviin Länsiväylän käytävän yhteyksiin. Finnoon 
olemassa oleva ajoneuvoliikenteen pääyhteys on Länsiväylä, 
jonka liittymää ja katuyhteyksiä alueelle parannetaan. 

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset 
tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämismahdollisuuksia. 

Kaavaratkaisu mahdollistaa energiantuotannon kannalta 
merkittävän voimalaitoksen säilymisen alueella ja antaa 
mahdollisuuden uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien 
toimintojen sijoittumisen tulevaisuudessa EN/kem-alueelle. 
Lisäksi kaavassa on osoitettu olemassa olevat 
päävoimansiirto- ja maakaasulinjat. 

Erityistavoitteet 

Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien 
valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden ja 
vesiväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä 
valtakunnallisesti merkittävien satamien ja lento- asemien 
sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet. 

Tavoite ei koske Finnoon osayleiskaavaa. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on säilytettävä 
mahdollisuudet toteuttaa moottoriväylä välillä Helsinki– 
Vaalimaa, uudet rautatieyhteydet Helsingistä Turun ja 
Pietarin suuntiin sekä muita valtakunnallisesti merkittäviä 
väyliä. Alueidenkäytön suunnittelussa on lisäksi turvattava 
vesiliikenteen yhteysmahdollisuudet Saimaan vesistöstä 
Suomenlahteen. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on osoitettava sijaintipaikka 
Helsingin seudun lentokentälle tätä koskeviin selvityksiin ja 
vaikutusarviointeihin perustuen. 

Tavoite ei koske Finnoon osayleiskaavaa. 

Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kuljetus- ketjujen 
toimivuutta ja turvattava edellytykset julkiselle liikenteelle 
sekä eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava riittävät alueet 
tavara- ja henkilöliikenteen terminaalien ja matkakeskusten 
toimintaa ja kehittämistä varten. Nopean liikenteen 
junaratayhteyksiä toteutettaessa on huolehdittava lähi- ja 
taajamaliikenteen toiminta- edellytyksistä. 

Alueen kehittäminen metroon perustuvana turvaa hyvin 
julkisen liikenteen sekä tehokkaiden ja täsmällisten 
matkaketjujen edellytykset. 

Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa 
huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät, 
erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä lentomelun 
aiheuttamat rajoitukset. Uusia lentoasemia suunniteltaessa 
ja olemassa olevia kehitettäessä tulee ottaa huomioon 
asutus ja muut melulle herkät toiminnot. Alueidenkäytössä 
on turvattava lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja 
lennonvarmistusjärjestelmien kehittämismahdollisuudet sekä 
sotilasilmailun tarpeet. 

Tavoite ei koske Finnoon osayleiskaavaa. 
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Alueidenkäytössä on turvattava valtakunnallisesti 
merkittävien viestintäjärjestelmien tarpeet hyödyntämällä 
rakennelmien yhteiskäyttöä ja edistämällä maankäytön 
tehokkuutta. 

Teleliikenteen mastojen sijoittumisessa on erityistä 
huomiota kiinnitettävä maisemallisten arvojen 
säilyttämiseen. 

Tavoite ei koske Finnoon osayleiskaavaa. 

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja muussa 
alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon 
valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävät 
voimajohtojen linjaukset siten, että niiden 
toteuttamismahdollisuudet säilyvät. Suunnittelussa on 
otettava huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että 
vanhojen verkostojen parantamisten ja laajentamisten 
tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti 
hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. 

Olemassa olevat 110 kV voima- johto on osoitettu kaavassa. 

Alueidenkäytössä tulee varautua uusiutuvia ja jäteperäisiä 
polttoaineita käyttävien energialaitosten ja niiden logististen 
ratkaisujen aluetarpeisiin osana alueen energia- ja 
jätehuoltoa 

Fortumin voimalaitoksen alue on kaavassa osoitettu EN/kem-
alueena. Kaava mahdollistaa uusiutuviin ja jäteperäisiin 
polttoaineisiin perustuvan energiantuotannon sijoittumisen 
EN/kem- alueelle. 

Alueidenkäytössä on varmistettava ydinvoimaloiden 
edellyttämät suojavyöhykkeet sekä varauduttava ydinjätteen 
loppusijoitukseen. 

Tavoite ei koske Finnoon osayleiskaavaa. 

Helsingin seudun erityiskysymykset 

Yleistavoitteet 

Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä 
valtakunnallisena pääkeskuksena luomalla edellytykset 
riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja 
työpaikkarakentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle 
sekä hyvälle elinympäristölle. 

Länsimetron jatkaminen Matinkylästä eteenpäin on 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista 
edistävä hanke. Se palvelee sekä Helsingin seudun 
liikenteellisiä tavoitteita, että niihin kytkeytyviä riittävään 
asuntotuotantoon, työpaikkarakentamiseen ja 
eheyttämiseen liittyviä tavoitteita. 

Finnoon osayleiskaava luo omalta osaltaan edellytykset 
joukkoliikenteen kehittämiselle osoittamalla ja keskittämällä 
riittävästi rakentamisalueita tulevan metroaseman 
yhteyteen. 

Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti 
raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää 
yhdyskuntarakennetta. Seudun keskuksia vahvistetaan 
asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina. 

Finnoon osayleiskaava täydentää metronvarren 
yhdyskuntarakennetta muodostaen joukkoliikenteen käyttöön 
perustuvan monipuolisen asuin- työpaikka- ja palvelualueen. 
Samalla se vahvistaa Länsiväylän varren ja länsimetron 
kehitettävää elinkeinovyöhykettä. 

Erityistavoitteet 

Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on 
alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys. 
Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen 
tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen 
palvelualueelle. 

Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen 
toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. 

Alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa olevasta 
yhdyskuntarakenteesta irrallista hajarakentamista. 
Alueidenkäytön suunnittelulla tuetaan olemassa olevaa 
kyläverkostoa ohjaamalla rakentamista kylien yhteyteen. 

Uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden 
käyttöönotto ja jo olevien alueiden huomattava 
täydennysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että 
mahdollisuudet joukkoliikenteen hyödyntämiseen 
varmistetaan. 

Helsingin seudun liikennejärjestelmää tulee kehittää koko 
seudun kattavan liikennejärjestelmäsuunnitelman avulla 
siten, että se hillitsee ilmastonmuutosta sekä tukee 
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän 
asuntotuotannon järjestämistä. 

Espoon kaupungin omistuksessa olevan maan suuri osuus 
helpottaa tonttimaan riittävyyden varmistamista. Merkittävä 
osa rakentamisesta sijoittuu tulevan metron välittömälle 
vaikutusalueelle. 

Metro Matinkylästä Kivenlahden suuntaan on osoitettu 
kaavassa. Osayleiskaavan mitoitus edistää joukkoliikenteen 
kehittämisedellytyksiä. 

Kaava huomioi alueen arvokkaat luonto- ja kulttuuri- 
kohteet sekä alueen erityispiirteet. 

Alueen vaiheittain rakentuminen on suunniteltu 
osayleiskaavassa siten, että rakentaminen tapahtuu koko 
alueen kannalta tarkoituksenmukaisesti ja joukkoliikenteen 
toimintaedellytykset ovat hyvät kaikissa vaiheissa. 

Finnoon liikennejärjestelmä on suunniteltu osaksi Helsingin 
seudun liikennejärjestelmää siten kuin Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmissa on esitetty ja hillitsee 
osaltaan ilmastonmuutosta sekä tukee yhdyskuntarakenteen 
eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämistä. 
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Alueidenkäytössä on turvattava edellytykset metro- 
verkoston laajentumiselle länteen ja itään. Alueiden- käytön 
suunnittelussa tulee varautua raideliikenteen laajentamiseen 
yhdyskuntarakentamisen ja asunto- tuotannon niin 
edellyttäessä. Alueidenkäytössä on turvattava Helsinki-
Vantaan lentoaseman kytkeminen osaksi 
raideliikenneverkostoa. Raideliikenneverkostoa 
laajennettaessa on otettava huomioon ympäröivä 
alueidenkäyttö ja lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat 
luonto- ja kulttuurikohteet sekä maiseman erityispiirteet. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava väestön 
tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön 
soveltuvat, riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet sekä 
niitä yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuus. 

Osayleiskaavan virkistys-, suojelu- ja suojaviheralueet 
muodostavat yhtenäisen viheralueverkoston ja säilyttävät 
maakunnallisen ja keskeiset paikalliset ekologiset ja 
virkistysyhteydet myös alueen ulkopuolelle. 
Valtakunnallisesti arvokas linnustoalue on osoitettu 
suojelualueeksi, jossa sallitaan linnustoa häiritsemätön 
virkistyskäyttö. Alueen kestävän virkistyskäytön 
mahdollisuuksia tulisi tutkia jatkosuunnittelussa. 

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset alue- 
kokonaisuudet 

Tavoitteet eivät koske Finnoon osayleiskaavaa. 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 
Esbo stadsplaneringscentral 

Yleiskaavayksikkö 
Generalplanenheten 

840200 

Finnoo osayleiskaava 
Liite 2 
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Virkistysyhteys

Laivaväylä

Veneväylä
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Luontokohteiden ja lajien uhanalaisuus

Luontokohde / laji Suojelustatus Vaikutus yleiskaavoituksessa
Suomenojan siirtolohkare suojeltu luonnonmuistomerkki säilytettävä

Liito-orava
luontodirektiivin liitteen IV a laji,
silmälläpidettävä lisääntymis- ja levähdyspaikat säilytettävä

Viitasammakko luontodirektiivin liitteen IV a laji lisääntymis- ja levähdyspaikat säilytettävä
Lepakot (pohjanlepakko, vesisiippa, viiksi-
ja/tai isoviiksisiippa) luontodirektiivin liitteen IV a laji lisääntymis- ja levähdyspaikat säilytettävä

Meriuposkuoriainen
erityisesti suojeltava laji, uhanalainen
(VU)

lajin säilymiselle tärkeät esiintymispaikat
säilytettävä

Suokukko
lintudirektiivin liitteen I laji, uhanalainen
(CR)

lajin suotuisan suojelutason kannalta
merkittävät esiintymispaikat tulee

Mustakurkku-uikku
lintudirektiivin liitteen I laji,  uhanalainen
(EN)

lajin suotuisan suojelutason kannalta
merkittävät esiintymispaikat tulee

Luhtahuitti lintudirektiivin liitteen I laji, elinvoimainen
lajin suotuisan suojelutason kannalta
merkittävät esiintymispaikat tulee

Pikkulepinkäinen lintudirektiivin liitteen I laji, elinvoimainen
lajin suotuisan suojelutason kannalta
merkittävät esiintymispaikat tulee

Liro
lintudirektiivin liitteen I laji,
silmälläpidettävä

lajin suotuisan suojelutason kannalta
merkittävät esiintymispaikat tulee

Palokärki lintudirektiivin liitteen I laji, elinvoimainen
lajin suotuisan suojelutason kannalta
merkittävät esiintymispaikat tulee

Liejukana uhanalainen (VU) lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää
Rastaskerttunen uhanalainen (VU) lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää
Heinätavi uhanalainen (EN) lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää
Tukkasotka uhanalainen (EN) lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää
Punasotka uhanalainen (EN) lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää
Hämeensiemenkiitäjäinen uhanalainen (VU) lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää
Pyöröjuovakirppa uhanalainen (VU) lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää
Naurulokki uhanalainen (VU) lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää
Punavarpunen silmälläpidettävä lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää
Kivitasku silmälläpidettävä lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää
Marskiviholainen silmälläpidettävä lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää
Rentukkakuoriainen silmälläpidettävä lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää
Aitoristikiitäjäinen silmälläpidettävä lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää
Kirppalaji silmälläpidettävä lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää
Rantakäärme silmälläpidettävä lajin suotuisa suojelutaso tulee säilyttää

Hyljerannan lehtipuulehto metsälain erityisen tärkeä elinympäristö
Elinympäristöt tulee säilyttää yleiskaavan
virkistys- sekä maa- ja

Muita huomionarvoisia kohteita/lajeja

Ryssjeholmenin tervaleppälehto mahdollisuuksien mukaan säilytettävä
Pirisaaren havupuukangas mahdollisuuksien mukaan säilytettävä
Ryssjeholmenin pohjoispuolinen
ruovikkoalue mahdollisuuksien mukaan säilytettävä
Hyljerannan havu- ja lehtipuulehdot mahdollisuuksien mukaan säilytettävä

Suomenojan niitty
kostea ruohoniitty, uhanalainen (CR),
paikallisesti arvokas perinneympäristö mahdollisuuksien mukaan säilytettävä

Bondaksen niitty
Karu pienruohoketo, uhanalainen (CR),
perinneympäristö mahdollisuuksien mukaan säilytettävä

Eteläntytönkorento elinvoimainen
Pikkutikka elinvoimainen
Rantasipi elinvoimainen
Pikkusieppo elinvoimainen
Pyrstötiainen elinvoimainen
Hentokarvalehti harvinainen, vesilinnustolle avainlaji

Keskeisiä luontokohteita ja lajistoa Finnoon osayleiskaava-alueella ja sen vaikutusalueella
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Luonnonsuojelulainsäädäntöä

Maankäytön suunnittelua ohjaava lainsäädäntö luontoarvojen säilyttämiseksi

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee yleiskaavalle sisältövaatimukset (MRL 39§), joiden kautta tärkeät 
luontoarvot tulevat turvatuksi yleiskaavan ohjaustavoitteen ja tarkkuuden edellyttämällä tavalla. 
MRL 197§:ssä on erikseen säädetty luonnonsuojelulain noudattamisesta viranomaispäätöksiä tehtäessä.

Luonnonsuojelulaki ja -asetus

5 §:5 §: Kaikkien luonnonvaraisten luontotyyppien ja eliölajien suotuisan suojelutason saavuttamiseen ja 
säilyttämiseen on pyrittävä.

Luonnonmuistomerkki 27 §: Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu vastaava luonnonmuodostuma voidaan 
mm. kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon vuoksi määrätä rauhoitetuksi 
luonnonmuistomerkiksi. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty.

Suojeltu luontotyyppi 29 §: Luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita 
ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. 

UUhanalainen laji 46 §: Asetuksella voidaan säätää uhanalaiseksi lajiksi sellainen luonnonvarainen eliölaji, 
jonka luontainen säilyminen Suomessa on vaarantunut. Lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksessa.  
Uhanalaisten lajien suotuisa suojelutaso tulee säilyttää.
Silmälläpidettävä laji: eliölaji, jonka populaatio on taantunut tai huomattavan harvalukuinen ja on 
vaarassa joutua uhanalaiseksi. 

Erityisesti suojeltava laji 47 §: Asetuksella voidaan säätää erityisesti suojeltavaksi lajiksi sellainen uhanalainen 
eliölaji, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan 
hhävittäminen tai heikentäminen on kielletty.

Luontodirektiivin liitteen IV a laji 49 §: Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien 
yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Luonto- ja lintudirektiivin muu laji 47 §: Luontodirektiivin liitteen II, lintudirektiivin liitteen I sekä 
lintudirektiivin 4 artiklan 2. kohdan eli tiettyjen säännöllisesti esiintyvien muuttavien lajien osalta suotuisan 
suojelutason saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta merkittävien esiintymispaikkojen hävittäminen tai 
heikentäminen on kielletty.

LLuonnonsuojelulain mukaiset kohteet tulee ottaa huomioon kaikessa kaavoituksessa.

Vesilaki

Suojeltu vesistö 11 §: Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen  adan, kluuvijärven, lähteen, 
noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.

Vesilain mukaiset kohteet tulee ottaa huomioon kaikessa kaavoituksessa.

Metsälaki

Erityisen tärkeä elinympäristö 10 §: Monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt ovat 
luonnoluonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia kohteita, jotka erottuvat ympäröivästä metsäluonnosta selvästi. 
Niiden ominaispiirteet on lueteltu 10 §:ssä. 

Metsälakia sovelletaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella vain maa- ja metsätalouteen sekä virkistykseen 
osoitetuilla alueilla.
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