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Kuva 1. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alue opaskarttapohjalla.

1. Johdanto

Työn tarkoituksena on arvioida Espoon pohjois- ja keskiosien alustavan yleis-
kaavaehdotuksen vaikutukset ja epävarmuustekijät yleiskaavan sisältöön,
esitystapaan ja ohjausvaikutuksiin nähden tarkoituksenmukaisella tavalla.

On olennaista, että kaavaprosessin vaiheittainen vaikutusten arviointi muo-
dostaa loogisen ja perustellun kokonaisuuden. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman laatimisen yhteydessä on alustavasti tunnistettu todennäköisesti
merkittävät ympäristövaikutukset ja ohjelmoitu arviointi osaksi kaavaproses-
sia. Valmisteluvaiheessa on arvioitu kaavaluonnoksen vaikutuksia, mikä on
osaltaan vaikuttanut kaavaehdotuksen sisältöön. Ehdotusvaiheen vaikutus-
ten arviointi jatkaa luontevalla tavalla prosessia ja keskittyy erityisesti val-
misteluvaiheen jälkeen muuttuneiden ratkaisujen arviointiin – siihen, mikä
on ehdotukseen tehtyjen muutosten merkitys vaikutusnäkökulmasta.

Ehdotusvaiheen vaikutusten arvioinnin pohjana on ollut FCG:n (Finnish Con-
sulting Group Oy) laatima vaikutusten arviointi kaavaluonnoksesta
(04/2017). Kaava-aineistoa on luonnosvaiheen jälkeen muutettu mm. erillis-
selvitysten ja luonnosvaiheesta saadun palautteen perusteella. Tavoitteena
on, että vaikutusten arviointi alustavassa ehdotusvaiheessa tuo esiin selkeän
ja kattavan kuvan yleiskaavan toteuttamisen merkityksestä.

Luontovaikutukset arvioidaan omana työnään. Suunnittelualueelle sijoittuu
myös useita Natura-alueita. Vaikutukset Natura-alueisiin on arvioitu eri ra-
portissa. Myöskään Ämmässuo-Kulmakorpi -alueen vaikutusten arviointi ei
kuulu tämän työn piiriin, koska siitä on tehty erillinen raportti.

Työ on tehty tiiviissä yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa, jotta vaikutus-
ten arviointi on voitu kohdistaa kaupungin alueidenkäytön ja jatkosuunnitte-
lun kannalta tärkeimpiin kysymyksiin. Työ on tehty asiantuntija-arviona ole-
massa oleviin selvityksiin ja suunnitelmiin, käytettävissä oleviin tilasto- ja
rekisteritietoihin sekä paikkatieto- ja tilastoanalyyseihin perustuen.

Arviointi on laadittu keväällä ja syksyllä 2019 Espoon kaupungin toimeksian-
nosta. Työtä on tilaajalla ohjannut yleiskaavasuunnittelija Seija Lonkan joh-
tama työryhmä.
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Kaupungin työryhmään ovat kuuluneet Espoon kaupungin kaupunkisuunnit-
telukeskuksesta seuraavat henkilöt:

Henkilö

Essi Leino yleiskaavapäällikkö

Seija Lonka yleiskaavan vastuusuunnittelija

Ritva Helminen-Halkola tutkimuspäällikkö

Mika Huttunen energia-asiat

Paula Jääskeläinen kaavatalous

Aulis Palola liikenne

Paula Kuusisto-Hjort tekninen huolto

Tanja Hämäläinen, 3.6.2019
alkaen Mirva Talusén luonto

Heidi Ahlgren maisema

Paula Kangasperko kulttuuriympäristöt ja kylät

Laura Malm-Grönroos palvelut

Kristiina Lahti työpaikat ja kauppa

Ramboll Finland Oy:ssä työstä ovat vastanneet:

Henkilö

DI Iris Broman

projektipäällikkö,
alue- ja yhdyskuntarakenne,
ihmisten elinolot ja elinympäristö,
seudulliset vaikutukset

ins. ylempi AMK
Juha Riihiranta
FM Elina Puhjo

paikkatiedot

DI Jukka Räsänen liikenne ja liikkuminen

FM Kimmo Koski yhdyskuntatalous

DI Pasi Rajala ilmastovaikutukset,
laadunvarmistus

FM Emilia Vainikainen luonto

MMM Sini Miettinen luonnonvarat,
ekosysteemipalvelut

maisema-arkkitehti
Elise Lohman maisema ja kulttuuriperintö

DI Jukka Jalovaara energiatalous

FT Sanna Sopanen vesistöt

FM Tero Taipale, 1.6. alkaen
FM Jaana Mäki-Torkko

pohjavedet,
maa- ja kallioperä

DI Heikki Savikko ilmastovaikutukset
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2. Arvioinnin lähtökohdat

2.1 Arviointikokonaisuus

Vaikutusten arvioinnissa varmistetaan, että Espoon pohjois- ja keskiosien
alustava yleiskaavaehdotus perustuu kaavan merkittävät vaikutukset ar-
vioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Tämä
pitää sisällään sen, että kaavan merkittävät vaikutukset eri toteuttamis-
vaiheissa on tunnistettu ja että tehdyt valinnat ovat perusteltuja. Tavoit-
teena on, että vaikutusten arviointi tukee kaavaa koskevaa päätök-
sentekoa, jatkosuunnittelua ja kaavan toteuttamista.

Yleiskaavaehdotuksen vaikutukset muodostavat laajan kokonaisuuden, jotka
käsittävät hyvin erilaisia ja eri laajuisia sekä eri tavoin arvioitavissa olevia
vaikutuksia. Selvityksessä arvioidaan ehdotusvaiheen tarkkuuteen sopivalla
tavalla:

· Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
· Vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen
· Vaikutukset yhdyskuntatalouteen
· Vaikutukset energiatalouteen
· Vaikutukset luonnonvaroihin
· Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon
· Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja ra-

kennettuun ympäristöön
· Vaikutukset ekosysteemipalveluihin
· Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
· Seudulliset vaikutukset

Tässä raportissa on erityisesti nostettu esiin seudullisten vaikutusten ar-
viointi, ilmastovaikutukset yhdyskuntarakenteen, liikkumisen, energian
ja siniviherrakenteen näkökulmasta sekä yhdyskuntataloudelliset vaiku-
tukset uusien rakentamisalueiden ja suurten liikenneinvestointien näkökul-
masta.

Ehdotusvaiheen vaikutusten arvioinnin pohjana on ollut FCG:n (Finnish Con-
sulting Group Oy) laatima vaikutusten arviointi kaavaluonnoksesta

(04/2017).  Ehdotusvaiheessa laadittu Natura-arvio täydentää alustavaa ar-
viota vaikutuksista Natura 2000 -alueisiin.

Luonnosvaiheen jälkeen on tehty ja tehdään seuraavia selvityksiä ja arvioin-
teja:

· Toteuttamisohjelma
· Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luontoselvitys voimassa

olevien yleiskaavojen luonnonsuojelualuevarauksille sekä arviointi
niiden suojeluarvosta (valmis 1.10.2019)

· Luontoselvitys Hepokorven ja Myntinmäen alueille (valmis
31.10.2019)

· Vihdintien kehityskäytävän selvitys (valmis joulukuu 2019)
· Meluselvitys (valmis elokuu 2019)
· Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ehdotusvaiheen liikenne-

selvitys 2019
· Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen yleiskaavatasoinen

arkeologinen esiselvitys 2018
· Yleiskaavatasoinen kulttuuriympäristöselvitys, Espoon pohjois- ja

keskiosien yleisaava
· Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kaupanselvitys
· Resurssitehokkuus yleiskaavoituksessa ja Espoon pohjois- ja keski-

osien yleiskaavassa
· Luontohyödyt Espoon kaupunkirakenteessa, Espoon ekosysteemi-

palveluanalyysi 2018
· Yleiskaavaehdotuksen Natura-arvio
· Yleiskaavaehdotuksen vaikutukset luontoon
· Ämmässuo-Kulmakorven vaikutusten arviointi
· Hulevesien hallinnan periaatteet
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2.2 Laadittavan yleiskaavan tehtävä ja tarkoitus

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa on laadittu vuodesta 2013 alkaen,
jolloin Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta päätti toimenpiteiden käynnis-
tämisestä Espoon pohjoisosien yleiskaavan (osa I) ajanmukaisuuden tarkis-
tamiseksi.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on strateginen kaava, jolla osoite-
taan maankäytön kehittämisen periaatteet ja painopistealueet vuoteen 2050.
Se määrää yleiskaava-alueen tulevaisuuden kannalta olennaisimmat kehitys-
linjat ja keskeiset painopisteet, ja sillä mahdollistetaan Espoon pohjois- ja
keskiosien pitkäjänteinen kehittäminen osana pääkaupunkiseudun tiivistyvää
kaupunkirakennetta.

Kaavan strategisuudesta johtuen keskeisille osa-alueille ja sektoreille tullaan
tarvittaessa laatimaan maankäytön toteuttamiseen tähtäävää jatkosuunnit-
telua tukevia ja ohjaavia selvityksiä sekä kokonaissuunnitelmia. Yleiskaavan
esitystapa on siten joustava ja jatkosuunnittelua ohjaava, ja se mahdollistaa
yksityiskohtaisemmat maankäyttöratkaisut tarkemmassa suunnittelussa.

Yleiskaava on ns. kokonaiskaava, jossa käsitellään kaikki maankäyttömuo-
dot. Kaavaratkaisu perustuu kolmesta rakennemallista valittuun ”keskusto-
jen verkosto” -malliin.  Keskukset muodostavat verkoston, jossa viisi kes-
kustaa sijaitsevat noin viiden kilometrin etäisyydellä toisistaan. Kaava mah-
dollistaa nykyisten keskusten, Espoon keskuksen ja Kalajärven, kehittämisen
lisäksi pitkällä aikavälillä myös kolmen uuden keskuksen, Viiskorven sekä
uusien asemanseutujen Histan ja Myntinmäen, toteuttamisen.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa maankäytön kehittäminen pe-
rustuu Länsiradan sekä Kalajärvi-Viiskorpi-Leppävaaran (ns. itäinen joukko-
liikennekäytävä) vyöhykkeiden kehittämiseen. Vyöhykkeiden kehittäminen
kytkeytyy MAL 2019 Helsingin seudun 14 kunnan yhteiseen strategiseen
suunnitteluun, jossa päätetään, miten seudun kasvupaineeseen vastataan
kestävällä tavalla. Suunnitelman pohjalta valmistellaan ja neuvotellaan MAL-
sopimus 2020–2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken. MAL 2019 -
suunnitelmaan sisältyvä liikennejärjestelmäsuunnitelma on myös osa valmis-
teilla olevaa Uusimaa-kaavaa 2050.

Yleiskaavan mitoituksen lähtökohtana on Espoon kaupungin omat väestön-
kehitysarviot sekä seudullisessa suunnittelussa käytetyt arviot. Yleiskaavan
mitoituksessa on varauduttu noin 60 000 uuteen asukkaaseen ja noin 11 000
uuteen työpaikkaan vuoteen 2050 mennessä. Alueella voimassa olevien

yleiskaavojen uudistaminen on tarpeen, koska niiden asukasmitoitus ei vas-
taa pitkän aikavälin väestökehitysarviota eikä mahdollista esimerkiksi Länsi-
radan uusien asemanseutujen rakentamista.

Huomattava osa tulevasta väestönkasvusta sijoittuu keskuksiin ja niiden vä-
littömään ympäristöön, mikä tukee joukkoliikenteen järjestämistä ja mah-
dollistaa lähipalvelujen kehittämisen joukkoliikenteen solmukohdissa ja jouk-
koliikennekäytävien varrella.

Kaavakartta koostuu 100 m x 100 m:n ruuduista, joista muodostuvat alueet
kuvaavat maankäytön pääkäyttötarkoitusta. Ruutuja tulee tarkastella alue-
kokonaisuuksina, ei yksittäisinä ruutuina. Alueilla ei ole tarkkaa rajaa. Tar-
kemman aluerajauksen määrittely ratkaistaan maankäytön jatkosuunnitte-
lussa. Aluekohtaisen pääkäyttötarkoituksen ohella alueet sisältävät lisäksi,
mikäli siitä ei aiheudu haittaa alueen pääasialliselle käyttötarkoitukselle, vir-
kistykseen, liikenteeseen, yhdyskuntatekniseen huoltoon sekä palveluihin
liittyviä aluevarauksia.

Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu osalle merkinnöistä kehittämis-
suosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Suosituksiin on kirjattu toimenpiteitä,
jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.
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Kuva 2. Arvioinnin kohteena oleva Espoon pohjois- ja keskiosien alustava
yleiskaavaehdotus (13.3.2019).

3. Vaikutusten arviointi

3.1 Yleiskaavaratkaisun kytkeytyminen valta-
kunnalliseen ja maakunnalliseen suunnitte-
luun

Yleiskaavaratkaisun mukainen kaupunkirakenteen laajentuminen länsisuun-
nalla perustuu kaupungin kasvuun, olemassa olevan kaupunkirakenteen ke-
hittämiseen sekä alueen merkittävimmän muutostekijän, uuden ju-
nayhteyden mahdollistamaan maankäytön muutokseen.

Uusimaa-kaavan 2050 laatiminen on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien
yleiskaavan kanssa samaan aikaan. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava
2050 kumoaa Espoon alueella sekä nyt voimassa olevat että lainvoimaiset
maakuntakaavat. Maakuntakaavan hyväksyminen tapahtuu aikataulun mu-
kaan ennen yleiskaavan hyväksymistä.

Vireillä olevaan maakuntakaavaan, Uusimaa-kaavaan 2050, on sisällytetty
Helsinki-Turku nopea junayhteys pitkän aikavälin varauksena voimassa ole-
van maakuntakaavan mukaisesti (ns. ’Tunnin juna’ -hanke). Väylä laatii par-
haillaan osana Tunnin juna -konseptia Espoo-Salo-välisestä rataosuudesta
Ratalain mukaista yleissuunnitelmaa. Radan linjaus ja asemapaikat tarken-
tuvat tässä yleissuunnitelmassa, jonka laatiminen käynnistyi vuonna 2018.
Espoon alueelle sijoittuvat asemapaikat ovat käynnistyvän paikallisjunalii-
kenteen asemapaikkoja (ns. Länsiradan asemapaikkoja).

Espoo-Salo-oikoradan yleissuunnitelma on tarkoitus valmistua vuoteen 2020
mennessä. Yleissuunnitelma voidaan hyväksyä vasta, kun ko. yhteysvälin
yleiskaavat, mukaan lukien Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, ovat
lainvoimaisia. Yleissuunnittelun jälkeen tehdään vielä lakisääteinen rata-
suunnitelma ennen radan rakentamispäätöstä.

Länsiradan kehityskäytävän painopistealueen lisäksi Espoon pohjois- ja kes-
kiosien yleiskaavan toisena painopistealueena on itäisen joukkoliikennekäy-
tävän kehittäminen Viiskorven ja Kalajärven suunnalla. Alustavassa yleiskaa-
vaehdotuksessa esitetty raitiotie sijoittuu kokonaisuudessaan Espoon alu-
eelle. Raitiotiehankkeita (tai vastaavia runkobussiväyliä) ei ole voimassa tai
vireillä olevassa maakuntakaavassa osoitettu.
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3.2 Yleiskaavan suhde Uudenmaan voimassa
oleviin maakuntakaavoihin

Uudellamaalla ovat voimassa seuraavat maakuntakaavat:

Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavan laatimiselle ja muuttamiselle. Kun
yleiskaava on hyväksytty oikeusvaikutteisena, ei maakuntakaava ole voi-
massa kyseisen yleiskaavan alueella muutoin kuin sen muuttamista koske-
van vaikutuksen osalta. Maakuntakaavan ohjeena oleminen edellyttää sen
keskeisten periaatteiden välittymistä kuntakaavoitukseen. Lähtökohtana on,
että maakuntakaavan tavoitteet turvataan.

Tässä luvussa alustavan yleiskaavaehdotuksen keskeistä sisältöä ja esitettyä
muutosta nykytilaan peilataan voimassa olevaan maakuntakaavaan tarkas-
tellen seuraavia asiakokonaisuuksia:

• Keskustatoiminnot (Espoon keskus)
• Raideliikenteeseen tukeutuvat uudet asemanseudut (Hista ja Mynt-

tilä)
• Taajamatoiminnot (Viiskorpi ja Kalajärvi)
• Työpaikat, kauppa ja palvelut
• Liikenneverkot
• Viherverkko

Maakuntakaavan mittakaava johtaa jo sinänsä aluevarausten yleispiirteiseen
tulkintaan, ja myös yleiskaavassa on sen strategisen luonteen vuoksi liikku-
mavaraa. Yleiskaava voi poiketa sisällöllisesti maakuntakaavasta, mutta so-
peutua kuitenkin maakuntakaavan kokonaisuuteen. Yleiskaava ei voi olla
maakuntakaavan keskeisten periaatteiden vastainen.

Espoon pohjois- ja keskiosien alustavassa yleiskaavaehdotuksessa on maa-
kuntakaavan kanssa poikkeamia seuraavilla alueilla:

· Hista
o kaavamerkintä ja kaupan mitoitus (seudullinen vs. paikalli-

nen keskus), ympäröivien alueiden tukeutuminen raideliiken-
teeseen (vs. joukkoliikenteeseen)

o Histan uutta eritasoliittymää ei ole sisällytetty maakuntakaa-
vaan.

· Mynttilä
o Kunta voi laatia yleiskaavaa samanaikaisesti maakuntakaa-

van kanssa. Yleiskaavaa ei voi kuitenkaan hyväksyä, ennen
kuin maakuntakaava, jossa alueen maankäyttö on ratkaistu,
on tullut voimaan (2. vaihemaakuntakaavan selostus). Alus-
tavassa yleiskaavaehdotuksen mukaisissa Mynttilää koske-
vissa kaavamerkinnöissä tai -määräyksissä ei todeta toteut-
tamisen kytköksestä maakuntakaavaan. Jos Espoon pohjois-
ja keskiosien yleiskaava hyväksytään ennen kuin vireillä
oleva Uusimaa-kaava, edellä olevan tulisi ilmetä yleiskaava-
määräyksestä, koska maakuntakaava ei ole voimassa hyväk-
sytyn yleiskaavan alueella.

· Lommila ja Kulloonsilta
o Maakuntakaavan mukainen enimmäismitoitus Lommilaan on

200 000 k-m2 ja Kulloonsillalle 100 000 k-m2. Yleiskaavan
määräyksissä ei ole esitetty rajoituksia Lommilan ja Kulloon-
sillan kaupan mitoitukselle.

Edellä esitetyt nostot ristiriidoista/poikkeamista voimassa olevaan maakun-
takaavaan nähden selittyvät sillä, että Espoon pohjois- ja keskiosien yleis-
kaavaa on laadittu yhtä aikaa vireillä olevan maakuntakaavan (Uusimaa-
kaava 2050) kanssa. Yleiskaavan laatimisen aikana ei ole ollut varmuutta
siitä, kumpi maakuntakaava on voimassa yleiskaavan hyväksymisen aikana.
Yleiskaavaa on laadittu siinä tarkoituksessa, että se perustuu riittäviin ja
ajantasaisiin selvityksiin (joita on tehty sekä Uusimaa-kaavan että yleiskaa-
van yhteydessä) ja että se toteuttaa molempien maakuntakaavojen keskeisiä
periaatteita.
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Kuva  3. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä.

3.2.1 Keskustatoiminnot

Voimassa olevassa maakuntakaavassa Espoon keskus on osoitettu kes-
kustatoimintojen alueeksi.

Yleiskaavaratkaisu on maakuntakaavan mukainen ja korostaa Espoon kes-
kuksen asemaa yhtenä pääkaupunkiseudun aluekeskuksista ja yhtenä Es-
poon viidestä kaupunkikeskuksesta.

3.2.2 Raideliikenteeseen tukeutuvat uudet asemanseu-
dut

Histan alue on maakuntakaavassa osoitettu tiivistettävänä alueena (ke-
hittämisperiaatemerkintä) ja laajemmin raideliikenteeseen tukeutuvana
taajamatoimintojen alueena.

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa Histan asemanseutu on osoitettu Es-
poon keskuksen tavoin keskustatoimintojen alueena, ja asemanseutuun tu-
keutuvat alueet asuntovaltaisina alueina (A1).

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa Histan keskustan voidaan hierarkkisesti
ja toiminnallisesti nähdä vertautuvan Espoon keskukseen, joka on maakun-
takaavan mukaan seudullisesti merkittävä pääkaupunkiseudun aluekeskus,
Espoon kaupunkikeskus ja hallinnollinen keskus. Alustavan yleiskaavaehdo-
tuksen mukainen ratkaisu ei tältä osin ole maakuntakaavan mukainen, ja
Hista tulisi osoittaa paikallisesti merkittävänä keskuksena (esim. Mynttilän
tavoin paikalliskeskuksena).

Voimassa olevan maakuntakaavan mukaan maakuntakaavan mukaisille kes-
kustatoimintojen alueille voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähit-
täiskaupan suuryksiköitä. Koska Histaa ei ole voimassa olevassa maakunta-
kaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi, tulee sen vähittäiskaupan
enimmäismitoitus rajata paikalliseen kysyntään perustuen.

Yleiskaavan A1-alueen määräyksissä todetaan mm., että aluetta kehitetään
kaupunkimaisen rakentamisen alueena, joka tukeutuu kävelyyn ja pyöräilyyn
sekä tehokkaaseen joukkoliikenteeseen. Maakuntakaavan mukaan koko His-
tan aluetta tulee kehittää raideliikenteeseen tukeutuvana taajamatoiminto-
jen alueena. Tässä maakuntakaavan ja alustavan yleiskaavaehdotuksen ta-
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voitteet eroavat toisistaan sikäli, että alustava yleiskaavaehdotus sallisi His-
tan asemaan tukeutuvien asuntoalueiden kehittämisen esimerkiksi tehok-
kaaseen bussiliikenteeseen perustuen, jolla mahdollistettaisiin yleiskaavan
tavoitteiden mukainen vaiheittainen kehittäminen ja asemanseudun riittävä
väestömäärä lähijunaliikenteen käynnistämiseksi tällä rataosuudella mahdol-
lisimman nopeasti. Yleiskaava poikkeaa sisällöllisesti maakuntakaavasta,
mutta ei ole suoraan maakuntakaavan vastainen.

Mynttilä on osoitettu maakuntakaavassa raideliikenteeseen tukeutu-
vaksi asemanseudun kehittämisalueeksi (kehittämisperiaatemerkintä).
Merkinnällä osoitetaan pitkällä aikavälillä, pääasiassa maakuntakaavan suun-
nittelukauden jälkeen toteutettavat uusiin raideliikenneasemiin tukeutuvat
alueet.

Mynttilän asemanseutu on alustavassa yleiskaavaehdotuksessa osoitettu pai-
kalliskeskukseksi ja sen asemanseutuun tukeutuvat alueet asuntovaltaisina
alueina (A1). Hierarkkisesti se vertautuu yleiskaava-alueen muihin paikallis-
keskuksiin, Viiskorpeen ja Kalajärveen. Paikalliskeskuksen alueelle saa osoit-
taa keskustaan soveltuvaa hallinto-, toimisto-, palvelu- ja liiketiloja sekä asu-
mista. Keskuksen kaupallisen mitoituksen lähtökohtana tulee olla paikallinen
kysyntä. Ratkaisu on maakuntakaavan mukainen.

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa paikalliskeskusta kehitetään kaupunki-
maisen rakentamisen alueena, joka tukeutuu kävelyyn ja pyöräilyyn sekä
tehokkaaseen joukkoliikenteeseen. Kun tehokkaalla joukkoliikenteellä tarkoi-
tetaan Mynttilän kehittämistä nimenomaan raideliikenteeseen varautuen,
maakuntakaavan tarkoitus toteutuu.

3.2.3 Taajamatoiminnot

Viiskorven ja Kalajärven alueet on maakuntakaavassa osoitettu taajama-
toimintojen alueiksi. Yleiskaavassa Viiskorpi ja Kalajärvi on osoitettu paikal-
liskeskuksina.

Viiskorven osalta kaavaratkaisun voi nähdä kokoavan ja sikäli eheyttävän
nykyisiä hieman hajanaisesti maaseutumaisten, teollisuus- ja golf-alueiden
välissä sijaitsevien asuinalueiden rypästä. Viiskorpi sijoittuu Leppävaaran ja
Espoon keskuksen aluekeskusten väliin, noin 12 kilometrin etäisyydelle mo-
lemmista. Yleiskaavaratkaisun myötä uuden lähipalvelukeskuksen kehittämi-
nen parantaa alueen palvelujen saavutettavuutta, lisää alueen vetovoimaa ja

on myös asukasmäärälisäyksen myötä perusteltua. Uusi alue tukeutuu ole-
massa olevaan yhdyskuntarakenteeseen infran (vesihuolto, kaukolämpö)
osalta, eikä merkittäviä uusia kynnysinvestointeja tarvita.

Paikalliskeskuksena Viiskorpi vertautuu hierarkkisesti yleiskaava-alueen mui-
hin paikalliskeskuksiin, Mynttilään ja Kalajärveen. Keskuksen kaupallisen mi-
toituksen lähtökohtana tulee olla paikallinen kysyntä. Ratkaisu on maakun-
takaavan mukainen.

Kalajärvellä yleiskaavaratkaisu mahdollistaa olemassa olevan keskuksen ke-
hittämisen. Paikalliskeskuksena Kalajärvi vertautuu hierarkkisesti yleis-
kaava-alueen muihin paikalliskeskuksiin, Viiskorpeen ja Kalajärveen. Kes-
kuksen kaupallisen mitoituksen lähtökohtana tulee olla paikallinen kysyntä.
Ratkaisu on maakuntakaavan mukainen.

3.2.4 Työpaikat, kauppa ja palvelut

Maakuntakaavassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueelle sijoit-
tuu seuraavia työpaikkoja, kauppaa ja palveluja koskevia maakuntakaava-
merkintöjä:

· Keskustatoimintojen alue à Espoon keskus
· Taajamatoimintojen alue à mm. Viiskorpi ja Kalajärvi, Kehä III:n

varret alueet kuten Järvenperä, Koskelo, Juvankartano ja Juvan-
malmi, sairaala-alue sekä Kirkkokadun varren oppilaitoskeskittymä

· Tiivistettävä alue, Taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden reser-
vialue, Raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue, Rai-
deliikenteeseen tukeutuva asemanseudun kehittämisalue à Hista ja
Mynttilä

· Työpaikka-alue
· Palvelujen alue à Rinnekoti
· Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikköà Lommila,

Kulloonsilta
· Jätteenkäsittelyalue à Ämmässuo
· Energiahuollon alue à Ämmässuo
· Erityisalue à Kulmakorpi

Yleiskaavassa työpaikkoja, kauppaa, palveluja ja muuta elinkeinoelämää
koskevat kaavamääräykset ovat joustavat toimintojen suhteen, millä on ha-
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luttu mahdollistaa erilaisten toimintojen sijoittuminen niille soveltuville alu-
eille myös tulevaisuudessa. Ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja saa kui-
tenkin sijoittaa vain niille osoitetuille alueille.

Maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueena on osoitettu Espoon
keskus. Yleiskaavaratkaisussa Espoon keskuksen vaikutusalue kasvaa ja se
kehittyy tulevaisuudessa edelleen hallinnon, asumisen, työpaikkojen sekä
merkittävimpien palveluiden keskittymänä.

Yleiskaavassa on tarkennettu alueellisesti ja sisällöllisesti maakuntakaavan
taajamatoimintojen alueita erottelemalla asumisen ja elinkeinoelämän
aluekokonaisuudet ja tunnistamalla alueet, jotka ovat osin sekoittuneita.
Hista, Mynttilä, Viiskorpi ja Kalajärvi ovat yleiskaavaratkaisun mukaan mer-
kittäviä kaupan, palvelujen ja toimistotyöpaikkojen alueita tulevaisuudessa.

Rinnekodin maakunnallisesti merkittävä palvelujen alue on yleiskaavassa
osoitettu virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen alueena sekä asun-
toalueena, ja sen kehittämisedellytykset on turvattu.

Yleiskaavaratkaisussa merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suur-
yksikköjen alueet keskustojen ulkopuolella sijoittuvat maakuntakaavan
mukaisesti Lommilaan ja Kulloonsillan alueille. Yleiskaavan määräyksissä ei
ole esitetty rajoituksia Lommilan ja Kulloonsillan kaupan mitoitukselle, mikä
ei ole maakuntakaavan tavoitteiden mukaista.

Ämmässuon alue on maakuntakaavassa osoitettu jätteenkäsittelyalu-
eena/ energiahuollon alueena/erityisalueena/ kiviainesvarojen alu-
eena. Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa alue on osoitettu yhdyskuntatek-
nisen huollon alueena, joka on tarkoitettu ensisijaisesti jätteenkäsittelyn,
kiertotalouden ja energiatuotannon alueeksi. Kulmakorven erityisalue on
tarkoitettu maa-ainestoiminnalle, yhdyskuntatekniselle huollolle, moottori-
ja muille urheilutoiminnoille sekä virkistykselle. Yleiskaavaratkaisussa aluei-
den imagoa ja toiminnallisuutta (erilaiset vapaa-ajan toiminnot) pyritään pa-
rantamaan ja monipuolistamaan sekä kytkemään mahdollisuuksien mukaan
kehittyvään Histan alueeseen.

3.2.5 Liikenneverkot

Alustavan yleiskaavaehdotuksen liikenneverkkoon sisältyy joukko liikenne-
hankkeita. Nämä hankkeet sisältyvät myös koko Espoon tavoiteverkkoihin ja
osittain myös HSL:n MAL2019 liikenneverkkoihin. Suhteessa voimassa ole-
vaan maakuntakaavaan merkittävimmistä liikennehankkeista voidaan todeta
seuraavaa:

· Espoon kaupunkirata Kauklahteen saakka sekä Länsirata ovat maa-
kuntakaavan mukaisia.

· Suunnittelualueen raitiotiehankkeita (tai vastaavia runkobussiväyliä)
ei ole maakuntakaavassa osoitettu (vrt. Raide-Jokeri). Suunnittelu-
alueelle sijoittuvat osin tai kokonaan seuraavat raitiotieyhteydet: Pi-
karaitiotiet Leppävaarasta Viiskorven kautta Kalajärvelle sekä yhtey-
det Espoon keskus -Suurpelto-Tapiola, Espoon keskus -Olari-Matin-
kylä ja Espoon keskus -Jorvi. Yhteydet Leppävaara-Kera-Suurpelto-
Matinkylä ja Leppävaara-Myyrmäki eivät sijoitu suunnittelualueelle.
Leppävaara–Viiskorpi–Kalajärvi -yhteys sijoittuu uuteen maastokäy-
tävään Pitkäjärven ylittävältä osaltaan.

· Turunväylän kolmannet kaistat välille Kehä II-Hista sekä Histan uusi
eritasoliittymä: Histan uutta eritasoliittymää ei ole sisällytetty maa-
kuntakaavaan, mutta samassa yhteydessä kehitettävä Histan nykyi-
nen eritasoliittymä on.

· Espoonväylän uusi linjaus Finnoontien rinnalla sekä parantamistoi-
met Espoon keskuksen tuntumassa, yhteys on mukana maakunta-
kaavassa.

· Turuntien, Vihdintien ja Kehä III pienimuotoiset parantamistoimet -
Viiskorven eritasoliittymän täydentämistä ei ole mainittu maakunta-
kaavassa.

· Kauklahdenväylän parantaminen on maakuntakaavan mukainen.
· Tuomarilantien parantaminen 2+2 –kaistaiseksi välillä Suvelantie-

Turunväylä, pieni paikallinen hanke, ei maakuntakaavan vastainen.
· Espoontien parantaminen Lommilan kohdalla, pieni paikallinen

hanke, ei maakuntakaavan vastainen.
· Vihdintien suunnan linjaston kehittäminen Vihdintien kehityskäytä-

väselvityksen mukaisesti, ei vaikuta maakuntakaavaan.
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3.2.6 Viherverkostot

Maakuntakaavan viherverkosto perustuu yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun
tarkoitettuihin luonnonsuojelualueisiin, virkistysalueisiin, metsäta-
lousvaltaisiin alueisiin, sekä näitä alueita yhdistäviin viheryhteystarpei-
siin. Viheryhteystarpeilla osoitetaan virkistysalueverkostoon ja ekologiseen
verkostoon kuuluvat viheryhteydet ja -alueet.

Seudullista ja valtakunnallista merkitystä omaava Nuuksion kansallispuisto
on osoitettu maakuntakaavassa virkistys-, luonnonsuojelu- ja/tai Na-
tura-alueena sekä osittain myös arvokkaana harjualueena tai muuna
geologisena muodostumana. Nuuksion kansallispuisto liittyy ympäröiviin
laajoihin virkistysalueisiin, ja muodostuu näin maakunnallisen viherverkoston
ydinalueeksi.

Maakuntakaavan virkistysalue kulkee kapeana vyöhykkeenä Nuuksiosta ete-
lään ja laajempana Espoon keskuspuiston yhteytenä aina Mankkaalle saakka.
Lisäksi asutusalueen länsipuolella on osoitettu viheryhteystarve tulevaan His-
tan alueeseen nojaten.  Laajat peltomaisemat on maakuntakaavassa turvattu
valtakunnallisesti arvokkaina maisema-alueina (ei yleiskaava-alu-
eella), valtakunnallisesti merkittävinä rakennettuina ympäristöinä tai
maakunnallisesti merkittävinä kulttuuriympäristöinä.

Maakuntakaavassa on osoitettu myös taajamatoimintojen alueiden, luonnon-
suojelualueiden ja virkistysalueiden ulkopuoliset maakunnallisesti ja seudul-
lisesti merkittävät ulkoilureitit. Merkintä on ohjeellinen ja linjaus osoittaa
ensisijaisesti yhteystarpeen.

Yleiskaavaratkaisun vertailu suhteessa maakuntakaavaan

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa viherverkosto perustuu erillisiin virkis-
tyksellisiin merkintöihin, maa- ja metsätalousalueisiin, hautausmaa-alueisiin,
avoimiin maisematiloihin, luonnonsuojelualueisiin, Natura 2000-alueisiin, eri-
laisiin pintavesialueisiin sekä ekologisten yhteyksien ja virkistyksen runkoyh-
teyksiin ja viheryhteystarpeisiin.

Maakuntakaavan mukaiset virkistysalueet on yleiskaavassa osoitettu pääosin
virkistysalueina, maa- ja metsätalousalueina sekä avoimen maisematilan
alueina. Maakuntakaavan virkistysalueille sijoittuu tai maakuntakaavaratkai-
sua virkistyksen osalta täydentävät yleiskaavassa osoitetut virkistys-, mat-
kailu- ja vapaa-ajan palvelujen alueet, joita ovat esimerkiksi Espoonkartanon

sekä Gumbölen ja Bodomin kartanojen alueet, Solvallan urheiluopiston alue,
Haltian luontokeskus, Nuuksion (Brobacka), Pirttimäen ja Luukkaan ulkoilu-
majat, Oittaan leirintäalue sekä Korpilammen alue ja Serenan vesipuisto.
Nämä alueet varataan yleiskaavassa loma- ja matkailutoimintaan ja niitä voi-
daan kehittää edelleen yleinen virkistyskäyttö ja virkistysyhteydet huomioon
ottaen.

Maakuntakaavan viheryhteystarpeet ja ulkoilureitit on yleiskaavaratkaisussa
huomioitu ekologisten yhteyksien runkona (runkoyhteyksinä) tai virkistyksen
viheryhteystarpeina sekä suoraan virkistysaluevarauksin. Virkistyskäytön tu-
kikohtina toimivat virkistysalueet sijoittuvat reittien varteen. Lisäksi asuin-
alueiden yleismääräyksissä on huomioitu asuinalueiden sisäiset viheryhtey-
det ja yleismääräyksessä verkosto.

Espoon keskuspuistosta Espoonjokilaakson kautta Lippajärvelle ja edelleen
Pitkäjärvelle ja Vantaan puolelle johtava maakunnallisesti merkittävä yhteys
on yleiskaavassa osoitettu ”Espoonjokilaakson vyöhykkeenä”. Espoonjoki-
laaksoa tullaan maakuntakaavan mukaisesti kehittämään koko kaupunkiseu-
tua palvelevana yhtenäisenä, monipuolisena virkistysaluekokonaisuutena ja
rantaraittina, ja samalla vahvistetaan alueen erityispiirteitä, saavutetta-
vuutta ja tunnettavuutta. Espoonjokilaakson reitistön kehittäminen Kirkko-
nummelta Vantaalle ulottuvana virkistys- ja kulttuurireitistökokonaisuutena
on tärkeä myös koko kaupungin identiteettikohteena ja edistää maakunta-
kaavan ja Helsingin seudun viherkehän tavoitteiden toteuttamista.

Yleiskaavassa on tarkennettu maakuntakaavan viheryhteystarpeita jaottele-
malla ne laajoja metsäalueita yhdistäviin yhteyksiin (ekologisten yhteyksien
runko) ja laajoja virkistysalueita rakennetuilla alueilla yhdistäviin yhteyksiin
(virkistyksen viheryhteystarve). Lisäksi yleiskaavassa on osoitettu runkoyh-
teyksiä täydentäviä paikallisia ekologisia yhteyksiä. Pääosin maakunnalliset
viheryhteydet on turvattu jo virkistysalue -aluevarausmerkinnällä (yleiskaa-
van liitekartta 2, luontoarvojen verkosto 2050). Viheryhteystarpeisiin liittyvät
maakuntakaavaa tarkentavat ja yleiskaavaratkaisun kannalta tarpeelliset,
jatkosuunnittelua ohjaavat määräykset (metsäisinä ylläpidettävät yhteydet,
yhteyden riittävä leveys, epäjatkuvuuskohtien parantaminen, toimenpiteiden
ajoitus esim. suhteessa rakentamiseen, nykyisten yhteyksien hyödyntämi-
nen).

Yleiskaavassa on lisäksi osoitettu asumisen (A2) ja virkistyksen sekoittuneet
alueet (Espoo Ringside Golf), joilla aluetta kehitetään asumisen sekä virkis-
tyskäytön ja ekologisten yhteyksien lähtökohdista. Asumisen ja virkistyksen
sekoittunut alue mahdollistaa alueen muuttamisen tulevaisuudessa osittain
asumiseen. Yleiskaavan tavoitteena on varautua muuttuvaan maankäyttöön
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ja turvata riittävät lähivirkistysmahdollisuudet merkittävästi kehittyvällä Viis-
korven alueella.  Merkintä parantaa alueen käyttömahdollisuuksia yleiseen
virkistykseen ottaen huomioon myös ympäröivien alueiden asukkaiden vir-
kistyskäyttötarpeet.

Yleiskaava huomioi suunnittelualueen ja yhtenäisesti jatkuvan virkistykseen
soveltuvien alueiden verkoston merkityksen osana seudullista ja maakunnal-
lista viherjärjestelmää. Keskittämällä rakentaminen keskusten ja niitä ympä-
röivien taajamien yhteyteen, voidaan virkistykseen soveltuvia alueita säilyt-
tää mahdollisimman pirstoutumattomina.

Toisaalta lisääntyvä rakentaminen ja yhdyskuntarakenteen laajeneminen vä-
hentävät virkistykseen soveltuvien alueiden määrää ja lisääntyvä asutus li-
sää kuormitusta taajamien läheisyydessä oleville luonto- ja virkistysalueille.
Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota lähivir-
kistysalueiden riittävyyteen, niiden käyttöpaineeseen ja kulutuksensietoon
sekä toimiviin yhteyksiin. Liikkumisen ohjaukseen laajemmille virkistys- ja
luontoalueille on Espoon pohjois- ja keskiosien alueella laajojen virkistys- ja
ulkoilualueiden kupeessa runsaasti mahdollisuuksia. Riittävän virkistysver-
koston (alueet ja yhteydet) toteutuminen koko kaava-alueella laajemmin ja-
kaa koko pääkaupunkiseudun väestökasvun tuomaa ulkoilupainetta laajem-
malle alueelle ja estää liiallista kuormitusta jo nyt erittäin suositulla ja osin
jopa ruuhkautuneella Nuuksion alueella.

Mynttilässä asemanseudun kehittäminen kuitenkin kaventaa merkittävästi
nykyistä rakentamatonta aluetta ja maakuntakaavan mukaista virkistysalu-
etta. Mynttilän kaavaratkaisun maakuntakaavan mukaisuuteen vaikuttavat
(maakuntakaavan) virkistysaluetta koskevien tavoitteiden turvaaminen seu-
raavista näkökulmista:

· virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen
· alueen saavutettavuus
· riittävä palvelu- ja varustetaso
· ympäristöarvot
· maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus virkis-

tysalueella

Mynttilän kaavaratkaisun maakuntakaavan mukaisuuteen vaikuttavat (maa-
kuntakaavan) viheryhteystarpeen osalta sitä koskevien tavoitteiden turvaa-
minen siten, että yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa virkistys- ja
ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden
säilymisen sekä lajiston liikkumismahdollisuudet. Maakuntakaavan tarkoitus
toteutuu, kun tavoitteet välittyvät yksityiskohtaiseen suunnitteluun.

3.3 Yleiskaavan suhde vireillä olevaan kokonais-
maakuntakaavaan

Uusimaa-kaava 2050 ei ole voimassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaa-
vaehdotusta laadittaessa, eikä se siten ole maankäyttö- ja rakennuslain tar-
koittamalla tavalla ohjeena ko. yleiskaavaa laadittaessa. Uusimaa-kaava on
ollut vireillä keväästä 2016 alkaen, ja sen yhteydessä on tehty lukuisia selvi-
tyksiä. Selvityksistä saatua ajantasaista tietoa on hyödynnetty Espoon poh-
jois- ja keskiosien yleiskaavaa laadittaessa. Tässä luvussa yleiskaavan sisäl-
töä peilataan vireillä olevaan Uusimaa-kaavan 2050 ehdotukseen (lausunto-
aineisto 21.3. - 24.5.2019).

Uusimaa-kaava rakentuu kolmen eri seudun vaihekaavoista. Jokaisella seu-
dulla on omat oikeusvaikutteiset aineistot eli kaavakartta sekä siihen liittyvät
merkinnät ja määräykset. Kaavamääräykset ovat sisällöltään samat kaikissa
kaavoissa. Selostus ja muut oikeusvaikutuksettomat asiakirjat ovat kaikille
yhteiset. Espoon aluetta koskee Helsingin seudun vaihemaakuntakaava.

Uusimaa-kaava 2050 on aiempia maakuntakaavoja strategisempi ja siinä
keskitytään valtakunnallisten ja maakunnallisten intressien sekä seutujen ke-
hittymisen kannalta välttämättömiin kysymyksiin. Samalla annetaan enem-
män suunnitteluvaraa kuntakaavoitukselle. Uudenmaan vahvan kasvun joh-
dosta maakuntakaavoituksen suurimpana haasteena on saada uudet asuk-
kaat ja työpaikat sijoittumaan mahdollisimman kestävästi.

Uusimaa-kaavaan liittyy toteuttamisohjelma, joka osoittaa Uudenmaan alue-
rakenteen kehittymisen prioriteetit. Koska Uudenmaan eri osien kasvun
määrä ja nopeus riippuu muun muassa kuntakaavoituksesta ja kuntien in-
vestoinneista, hankkeille ei esitetä toteuttamisvuotta, vaan liikennekäytävit-
täin eri infrahankkeiden vaiheistus, sekä riippuvuudet toisistaan ja maankäy-
tön kehityksestä.
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3.3.1 Uusimaa-kaavaehdotuksen keskeinen sisältö yleis-
kaava-alueella

Maakuntakaavaehdotuksessa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alu-
eelle sijoittuu seuraavia maakuntakaavaehdotuksen merkintöjä:

· Keskustatoimintojen alue, keskus à Espoon keskus, Hista, Kalajärvi
· Taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke, jossa mm. nykyiseen raken-

teeseen, erityisesti keskuksiin ja asemanseutuihin tukeutuen sekä
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parantaen. Hel-
singin seudulla vyöhykettä tulee kehittää rakenteeltaan verkosto-
maisena joukkoliikennekaupunkina. Taajamatoimintojen kehit-
tämisvyöhykkeellä pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniai-
nen ja Vantaa) merkitykseltään seudullisten
vähittäiskaupan suuryksiköiden koon alarajat ovat seuraavat, ellei
selvitysten perusteella muuta osoiteta:

o Keskustahakuinen kauppa (päivittäistavaran kauppa ja muun
erikoistavaran kauppa) 10 000 k-m2

o Paljon tilaa vaativa erikoistavaran kauppa 30 000 k-m2
· Uusi raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen kehittämis-

vyöhyke, jolla maankäyttö sekä uuden tai olevan raideliiken-
neyhteyden ja uuden aseman suunnittelu tulee kytkeä toi-
siinsa. Vyöhykkeelle ei tule suunnitella sellaista alueidenkäyttöä,
joka estää tai merkittävästi haittaa alueen tulevaa kehittämistä tii-
viiksi, monipuolisia toimintoja ja palveluita mahdollistavaksi, raidelii-
kenteeseen tukeutuvaksi taajama-alueeksi. Vyöhykkeellä tulee kiin-
nittää erityistä huomiota kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiin. Uuden
raideliikenneyhteyden ja aseman sitova toteuttamispäätös muuttaa
merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden koon
alarajan 4000 k-m2 seuraavasti, ellei
selvitysten perusteella muuta osoiteta: Pääkaupunkiseudulla

o Keskustahakuinen kauppa (päivittäistavaran kauppa ja muun
erikoistavaran kauppa) 10 000 k-m2

o Paljon tilaa vaativa erikoistavaran kauppa 30 000 k-m2
à Hista ja Mynttilä

· Pääkaupunkiseudun ydinvyöhyke -merkinnällä, osoitetaan pääkau-
punkiseudun muuta taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä te-
hokkaammin rakennettavat
taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään
liikennejärjestelmään ja tukevat verkostomaisen kaupunkira-
kenteen kehittymistä.

· Valtakunnallisesti merkittävä kaksiajoratainen tie à Kehä III

· Päärata à Rantarata/kaupunkirata Kauklahden suuntaan ja ESA-rata
ja lähijunaliikenne Histan suuntaan

· Joukkoliikenteen vaihtopaikka à Espoon keskus, Hista
· Liityntäpysäköintialue à Espoon keskus, Hista
· Kaupan alue, merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryk-

sikkö keskustatoimintojen ulkopuolella. Niitä kehitetään keskuksia
täydentävinä monipuolisina kauppapaikkoina. Merkitykseltään seu-
dullisen vähittäiskaupan suuryksikön enimmäismitoitukseen laske-
taan mukaan myös merkitykseltään paikallinen liiketila. à Lommila,
Kulloonsilta

· Tuotannon ja logistiikkatoimintojen kehittämisalue, Alueelle voidaan
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa tarkempien selvitys-
ten perusteella ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä teollisuuslaitok-
sia, vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä laitoksia, logistiikkakeskuk-
sia, logistiikkaintensiivistäteollisuutta ja niitä tukevia toimintoja, - ki-
viaineshuoltoon liittyviä toimintoja, -kiertotaloustoimintoja à Äm-
mässuo-Kulmakorpi

· Virkistysalue, aluevarausmerkinnällä osoitetaan yli 50 hehtaarin ko-
koiset yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitetut alueet, jotka si-
jaitsevat pääsääntöisesti valtion, kuntien tai Uudenmaan virkistys-
alueyhdistyksen omistamilla tai hallinnoimilla alueilla

· Viheryhteystarve
· Suojelualue
· Natura 2000 -alue
· Arvokas geologinen muodostuma
· Valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympä-

ristö
· Voimajohto
· Vedenhankinnan kannalta arvokas pohjavesialue
· Yhdyskuntateknisen huollon alue, Siirtoviemärin yhteystarve à Blo-

minmäki
· Kiertotalouden ja jätehuollon alue
· Lentomelualue (Lden 55 – 60 dBA)

Uusimaa-kaavan 2050 yleisisissä suunnittelumääräyksissä todetaan mm.
seuraavaa (lihavoinnilla esitetty asioita, jotka ovat keskeisiä laadittavan
yleiskaavan kannalta):

· Maakuntakaavan merkinnät ovat yleispiirteisiä. Maakuntakaavan
yleispiirteisyys koskee sekä kaavan sisältöä, esitystapaa että
tulkintaa. Alueidenkäytön ratkaisujen tulee tarkentua yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa tai viranomaispäätösten yhteydessä.
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· Alue- ja yhdyskuntarakennetta tulee kehittää olemassa olevaan
rakenteeseen tukeutuen.

· Ympärivuotista asumista sekä työpaikkarakentamista on ohjattava
ensisijaisesti maakuntakaavassa osoitettuihin keskuksiin,
pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeelle, taajamatoimintojen
kehittämisvyöhykkeille sekä palvelukeskittymiin.

· Keskusten välisten liikenneyhteyksien kehittämistä on tuettava eri-
tyisesti joukkoliikenteeseen perustuen.

· Olemassa olevia taajamia tulee kehittää niiden maankäyttöä tehos-
taen ja niiden toiminnallista rakennetta monipuolistaen. Taa-
jama-alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistet-
tävä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä päivittäisten
palveluiden saavutettavuutta. Lisäksi on turvattava riittävät vir-
kistysmahdollisuudet sekä yhteydet seudullisille virkistysalu-
eille.

· Maakuntakaavassa osoitettujen keskusten, palvelukeskittymien ja
taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeiden ulkopuolella ta-
pahtuvan asuin- ja työpaikkarakentamisen tulee ensisijaisesti
sijoittua olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen.
Rakentamisen ohjauksessa tulee huomioida olemassa olevan infra-
struktuurin mahdollisimman tehokas hyödyntäminen, palveluiden
saavutettavuus ja kestävän liikkumisen edellytykset.

Kuva  4. Ote Uusimaa-kaavan 2050 ehdotuksesta.
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3.3.2 Yleiskaavan suhde kokonaismaakuntakaavaehdo-
tukseen

Länsiradan kehittämisvyöhyke ja Itäinen joukkoliikennekäytävä

Uusimaa-kaavan 2050 ehdotuksessa Länsiradan asemanseudut Hista ja
Mynttilä on osoitettu uusina raideliikenteeseen tukeutuvina taajamatoimin-
tojen kehittämisvyöhykkeinä, joilla maankäyttö sekä uuden tai olevan raide-
liikenneyhteyden ja uuden aseman suunnittelu tulee kytkeä toisiinsa. Mer-
kinnän perusteella Mynttilän asemanseutua voidaan alkaa kehittää jo ennen
kuin alueella on asema. Histan kehittäminen sen sijaan tulee kytkeä uuden
raideliikenneyhteyden ja aseman sitovaan toteuttamispäätökseen.

Yleiskaavan tavoitteiden kannalta on keskeistä, onko maakuntakaavan mu-
kaan mahdollista toteuttaa vaiheittaista kasvua jo ennen radan ja asemien
sitovaa toteuttamispäätöstä asemanseutujen ulkopuolella esimerkiksi hyvän
palvelutason bussiyhteyksiin tukeutuen. Espoon pohjois- ja keskiosien yleis-
kaavan ratkaisussa varaudutaan vaiheittaiseen toteutuspolkuun siten, että
asemasta etäällä olevat alueet voidaan toteuttaa bussiliikenteen varassa en-
simmäisessä vaiheessa, ja aseman seutu otetaan käyttöön ja toteutetaan
tehokkaana raideliikenteen toteutuspäätöksen myötä.

Histan kehittämiseen yleiskaavan tavoitteiden mukaisessa laajuudessa liittyy
myös eritasoliittymän rakentamistarve Turunväylälle. Turunväylän osalta Uu-
simaa-kaavan 2050 ehdotus ei estä eritasoliittymän rakentamista Histaan,
jos se on liikenteellisesti perusteltu ja jos liittymä edistää maakunnallisesti
merkittävän asuin- tai työpaikka-alueen perustamista tai kehittämistä.

Uusimaa-kaavan 2050 ehdotus huomioi Histan merkityksen (Espoon keskuk-
sen ohella) tulevaisuudessa seudullisesti merkittävänä joukkoliikenteen vaih-
topaikkana. Turunväylän varrella sekä Histan ja Ämmässuo-Kulmakorven
alueilla on yleiskaavassa tunnistettu olevan merkittävää potentiaalia sellai-
sina elinkeinoelämän kehittyvinä alueina, jotka on mahdollista kytkeä kestä-
vään joukkoliikenteeseen (Länsirata).

Uusimaa-kaavan 2050 ehdotuksessa Kalajärvi-Viiskorpi-Leppävaara -jouk-
koliikennekäytävää ei ole tunnistettu seudullisesti merkittäväksi kehittämis-
vyöhykkeeksi. Viiskorpi sijoittuu taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke –
kehittämisperiaatemerkinnän alueelle ja Kalajärvi on osoitettu keskuksena,
mutta näiden välistä joukkoliikenteeseen tukeutuvaa, pitkälti jo olemassa
olevaa taajama-aluetta ei ole osoitettu maakuntakaavassa.

Kalajärvi-Viiskorpi -vyöhyke ei sijoitu maakuntakaavaehdotuksen mukaiselle
pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeelle, jolla osoitetaan pääkaupunkiseudun
muuta taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä tehokkaammin rakennetta-
vat taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään lii-
kennejärjestelmään ja tukevat verkostomaisen kaupunkirakenteen kehitty-
mistä. Yleiskaavaratkaisu, jos kysymys on seudullisesti merkittävän kas-
vun osoittamista ko. vyöhykkeelle, ei suoraan tukeudu maakuntakaavaeh-
dotukseen, vaikka yleiskaavan tavoite näillä alueilla on nimenomaan kestä-
vään liikennejärjestelmään perustuvan verkostomaisen kaupunkirakenteen
kehittäminen.

Taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeet

Uusimaa-kaavan 2050 ehdotuksessa taajamatoimintojen kehittämisvyöhyk-
keet ovat voimassa olevan maakuntakaavan taajamatoimintojen alueita sup-
peampia. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa esitetyt taajama-alu-
eet ovat paikoin laajempia kuin nyt maakuntakaavaehdotuksen taajamatoi-
mintojen kehittämisvyöhykkeet, jonne ensisijaisesti ohjataan kasvua. Maa-
kuntakaavaehdotuksen määräysten mukaan maakuntakaavan yleispiirtei-
syys koskee sekä kaavan sisältöä, esitystapaa että tulkintaa, jolloin yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa alueidenkäytön ratkaisuja voidaan perustel-
luista syistä tarkentaa ottaen huomioon koko maakuntakaava-aluetta (enti-
set ns. ”valkoiset alueet”) koskevat määräykset. Tällaisia alueita ovat esi-
merkiksi Viiskorven ja Kalajärven väliin sijoittuvat Nikunmäki ja Niipperi. Es-
poon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tavoitteiden kannalta nykyiset taa-
jama-alueet ovat keskusten ohella ensisijaisia kasvun alueita, koska esimer-
kiksi Länsiradan vyöhykkeen asemakeskuksiin voidaan ohjata kasvua vasta
kun radan rakentaminen on varmistunut.

Edellä olevan mukaan taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen ulkopuo-
lelle sijoittuu alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaisia alueita, jotka on tar-
koitus kytkeä tehokkaaseen joukkoliikenteeseen, ensimmäisessä vaiheessa
bussein toteutettavaan runkolinjaan.

Virkistys

Uusimaa-kaavan 2050 ehdotus osoittaa vain merkittävimmän maakunnalli-
sen viherverkoston, ja jättää muun viherverkoston osalta vastuuta aikaisem-
paa enemmän kuntatasolle. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueen
laajoilla virkistys- ja ulkoilualueilla kuten Nuuksio, Vaakkoi, Luukkaa, Pirtti-
mäki, Oittaa on valtakunnallista/seudullista merkitystä, joten ne ja niiden
väliset yhteydet on maakuntakaavaehdotuksessakin osoitettu. Maakuntakaa-
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vassa on lisäksi osoitettu yhteydet Espoon keskuspuistosta Nuuksion suun-
taan, Espoonjokilaakson kautta Vantaan suuntaan sekä länteen Kirkkonum-
men suuntaan.

Maakuntakaavaehdotuksen mukaan koko kaava-alueella laajat yhtenäiset
luonnon- ja kulttuurimaisema-alueet tulee ottaa huomioon ilmastonmuutok-
sen hillinnän ja siihen sopeutumisen, maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien
elinkeinojen kehittämisen sekä luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäy-
tön kannalta. Laajojen, yhtenäisten rakentamattomien alueiden pirstomista
ja pinta-alan pienentämistä on vältettävä erityisesti taajamatoimintojen ke-
hittämisvyöhykkeiden ulkopuolisilla alueilla. Yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa on otettava huomioon Helsingin seudun viherkehän kokonaisuuden
kehittäminen.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaratkaisu on valmisteltu voimassa
olevaan maakuntakaavaan perustuen, joka on virkistyksen osalta vireillä ole-
vaa maakuntakaavaa yksityiskohtaisempi. Yleiskaavaratkaisu tarkentaa ja
täydentää maakuntakaavaehdotuksen viherverkkoa ja sen määräykset pyr-
kivät lisäksi turvaamaan taajamien sisäisten viheralueiden ja viheryhteyksien
säilymistä ja kehittämistä virkistyksellisesti ja ekologisesti toimivina. Tämä
on rakentamisesta aiheutuvien haitallisten vaikutusten (mm. menetetyn
pinta-alan korvaaminen) lieventämisen kannalta tärkeää erityisesti tiivisty-
villä taajama-alueilla, joiden viheralueisiin kohdistuu kasvavaa kysyntää.

Yleiskaavaratkaisussa erityisesti Länsirata asemineen pirstoo nykyisiä luon-
nonalueita, mutta radan rakentamistarve perustuu valtakunnallisiin ja seu-
dullisiin tarpeisiin. Radan huomion ottaminen yleiskaavassa on yleiskaavan
laatimisen keskeinen lähtökohta. Kun uusia, mittavaa infran rakentamista
vaativia avauksia tehdään maankäytössä, alueiden tehokas rakentaminen on
perusteltua sekä ympäröivien luontoalueiden säästämiseksi että joukkolii-
kenteen hyvän palvelutason saavuttamiseksi. Niillä alueilla, joilla rakentami-
nen heikentää luonnonarvoja ja ekologisia yhteyksiä ja muuttaa maisemaku-
vaa, on kaavamerkinnöin ja sitovin määräyksin ohjattu jatkosuunnittelua ja
asetettu sille sitovia reunaehtoja haitallisten vaikutusten minimoimiseksi.

Elinkeinoelämä

Uusimaa-kaavan 2050 kaupan ratkaisu noudattaa pitkälti voimassa olevaa
maakuntakaavaa ottaen huomioon lainsäädännön viimeaikaiset muutokset.
Keskustatoimintojen (Espoon keskus ja Hista) alueella kauppaa ei ole mitoi-
tettu. Voimassa olevaan maakuntakaavaan verrattuna Histan kaupallista ke-
hittämistä ei rajaa paikallinen kysyntä, vaan se voi maakuntakaavaehdotuk-
sen puitteissa kehittyä maakunnallisesti merkittäväksi.

Ns. kaupan alueet, merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksikkö-
jen alueet keskustatoimintojen ulkopuolella sijoittuvat voimassa olevan maa-
kuntakaavan mukaan Espoon pohjois- ja keskiosien alueella Lommilaan ja
Kulloonsiltaan. Yleiskaavaratkaisu on Uusimaa-kaavaehdotuksen mukainen.
Alueita kehitetään keskuksia täydentävinä monipuolisina kauppapaikkoina.
Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön enimmäismitoituk-
seen lasketaan mukaan myös merkitykseltään paikallinen liiketila. Ns. laatu-
rajoittamattomia kaupan alueita (merkitykseltään seudullisen vähittäiskau-
pan suuryksiköitä) ei ole Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella.

Muita elinkeinoelämän alueita sijoittuu mm. maakuntakaavaehdotuksen mu-
kaisille taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen alueille (esim. Juvan-
malmi), joiden kehittämisperiaatteita voidaan tarkentaa kunnan omassa
suunnittelussa.
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3.4 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakentee-
seen

3.4.1 Tausta-aineisto ja arviointimenetelmä

Arvioinnissa on keskitytty niihin vaikutuksiin, joita kaavassa osoitetulla uu-
della rakentamisella on alue- ja   yhdyskuntarakenteeseen. Alue- ja yhdys-
kuntarakenteen vaikutusten tunnistamisen ja arvioinnin kannalta keskeisiä
kysymyksiä ovat:

· Yleiskaavan suhde valtakunnallisiin, maakunnallisiin ja seudullisiin
suunnitelmiin (maakuntakaavaan, MAL 2019 -suunnitelmaan sekä
mm. Espoo-Salo-oikoradan yleissuunnitelmaan osana ns. Tunnin
juna -konseptia)

· Olemassa olevan rakenteen hyödyntäminen
· Alue- ja yhdyskuntarakenteen eheys, toimivuus ja taloudellisuus
· Keskustojen kehittämisedellytykset (monipuolisuus, sekoittuneisuus,

vetovoimaisuus)

Arvioinnissa painotetaan muodostuvan kokonaisuuden toimivuutta MALPE-
näkökulmasta kiinnittäen huomiota asumisen, liikenteen, palvelujen ja elin-
keinojen ratkaisuihin sekä toimintojen sijoittumiseen ja saavutettavuuteen
sekä eri toimintojen välisiin yhteyksiin. Yhdyskuntarakenteeseen kohdistuviin
vaikutuksiin vaikutetaan merkittävimmin yleiskaavoitusvaiheessa, jolloin eri
toimintojen sijoittuminen ja niiden keskinäiset yhteydet määritellään.

Yleiskaavan strategista ja yleispiirteistä ohjausvaikutusta on pyritty korosta-
maan kaavan esitystavan kautta. Strategisessa yleiskaavoituksessa kaava-
määräyksillä on keskeinen rooli, sillä niiden kautta ohjaustarve välittyy alem-
piasteiseen suunnitteluun. Merkittävä osa vaikutusten arviointia on ollut
yleiskaavan kaavamääräysten arviointi tältä kannalta.

Keskeistä on ollut myös kokonaisuutena ymmärtää yleiskaavan ydinviesti:
mitä kaavalla halutaan ohjata, missä asioissa jätetään suunnitteluvaraa ja
välittyvätkö tarpeelliset/välttämättömät reunaehdot seuraaville suunnittelu-
tasoille?

Strategisessa yleiskaavoituksessa painitaan usein joustavuuden ja sitovuu-
den välimaastossa; miten joustava yleiskaava voi olla säilyttääkseen kuiten-
kin ohjausvaikutuksen yleiskaavan tavoitteiden kannalta keskeisissä kysy-
myksissä?

Kuva  5. Missä asioissa yleiskaava voi olla joustava ja jättää suunnitteluvaraa
alempiasteiselle kaavoitukselle? Missä asioissa riittävä ohjaus tarkoittaa si-
tovuutta?

3.4.2 Vaikutusten arviointi

Kokonaisratkaisu ja mitoitus

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan keskeisiä lähtökohtia ovat kaupun-
gin kasvuun varautuminen, itäisen joukkoliikennekäytävän toteuttamisedel-
lytysten luominen sekä Länsiradan varren uusien asemanseutujen kehittämi-
nen. Yleiskaavaratkaisu vastaa tarpeeseen ottaa vastaan pääkaupunkiseu-
dulle kohdistuvaa kasvua kestävällä ja suunnitellulla tavalla.

Yleiskaavaratkaisu tukee vahvan seudullisen raidejärjestelmän kehittä-
mistä, jota kohti edetään vaiheittain. Yleiskaava toteuttaa liikenneratkaisun
osalta laajempaa, koko Espoon kaupungin alueen kattavaa joukkoliikenteen
tavoitetilaa 2050, jossa kaupunkikeskukset (Espoon keskus, Espoonlahti,
Matinkylä, Tapiola, Leppävaara) on kytketty toisiinsa tehokkailla runkoyh-
teyksillä. Espoon keskuksella on tässä merkittävä rooli liikennesolmuna, sillä
sieltä on runkoyhteydet (myöhemmin myös raitiotieyhteydet) kaikkiin muihin
Espoon aluekeskuksiin: Espoonlahteen, Matinkylään ja Tapiolaan (metrovyö-
hyke) sekä Leppävaaraan (kaupunkiratavyöhyke). Kaupunkiseudun kasva-
essa raitiotieverkolla voi olla potentiaalia laajentua myös yli kuntarajojen
etenkin idässä kehäradan suuntaan. Kirkkonummen suunnan yhteys toteu-
tuu sekä kaupunkiradan kautta (Kirkkonummen keskusta) että Länsiradan
kautta (Veikkola). Seudullisen raideliikennejärjestelmän kehittäminen ja laa-
jentaminen uusille alueille tukeutuu kehittyvään verkostomaiseen aluera-
kenteeseen ja edistää laajalla alueella liikkumisen sujuvuutta, turvallisuutta
ja vähäpäästöisyyttä.
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Yleiskaavaratkaisussa liikennejärjestelmän kehittämisen painopiste on kes-
tävien kulkutapojen edistämisessä. Kasvu keskittyy joukkoliikenteen nykyis-
ten ja uusien aseman- ja pysäkinseutujen vaikutusalueille. Merkittävä osa
kasvusta on osoitettu jo rakennetuille alueille, mikä tukee olemassa olevien
rakenteiden hyödyntämistä. Kasvun suuntaaminen olemassa olevaa yhdys-
kuntarakennetta eheyttävästi on myös taloudellisesti kestävää: olemassa
olevan palveluverkko ja infrastruktuuri hyödynnetään täysimääräisesti ja väl-
tetään suuret alkuinvestoinnit, joita kokonaan uusien alueiden rakentaminen
vaatisi. Tämä myös edistää joukkoliikennejärjestelmän tehokasta hyödyntä-
mistä ja erityisesti eheytyvillä alueilla mahdollistaa sen palvelutason parane-
misen.

Länsirata asemineen sijoittuu kuitenkin uuteen maastokäytävään, ja radan
hyödyntäminen tarkoittaa ratakäytävässä rakentamista uusille alueille. Ra-
kentaminen ei Histassa, ja radan linjauksesta johtuen Mynttilässäkään tu-
keudu suoraan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen, mutta avaa pääkaupun-
kiseudulle uusia mahdollisuuksia ottaa vastaan kasvua, ja sijoittaa sitä kes-
tävästi kilpailukykyisen joukkoliikenteen välittömään läheisyyteen.

Länsirata avaa myös kokonaan uuden kasvusuunnan luoteeseen Veikkolan ja
Vihdin suuntaan ja tukee Turunväylän suunnassa kestävään liikkumiseen tu-
keutuvaa kaupunkiseudun säteittäistä kehittämistä. Kaavaratkaisun myötä
Espoo voi hyödyntää radan tuomat mahdollisuudet ja hyödyt kaupunkikehit-
tämisessä vastapainona radan tuomille haitoille (mm. luonnonalueiden pirs-
toutuminen, radan viemä tila ja sen aiheuttama estevaikutus, melu, tärinä
jne.).

Uusien alueiden käyttöönoton rinnalla yleiskaavaratkaisu tukee myös ole-
massa olevien taajamien tiivistyvää ja eheytyvää maankäyttöä. Viiskorven ja
Kalajärven välisen taajamanauhan väestöpohjan kasvattaminen edistää poi-
kittaisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämisedellytyksiä paitsi Espoon si-
sällä, myös seudullisesti esim. Vantaan suuntaan (kehärata). Espoon yleis-
kaavaratkaisu muuttaa kaupunkiseudun aiempaa säteittäistä kehitystä ver-
kostomaiseen suuntaan myös pääkaupunkiseudun reuna-alueella.

Mitoituksen lähtökohtana on varautuminen pitkällä aikavälillä Espoon nope-
aan kasvuun. Nopeassa vaihtoehdossa Espoon väestö kasvaisi 408 000 asuk-
kaaseen ja voimakkaan maahanmuuton vaihtoehdossa 418 000 asukkaaseen
vuoteen 2050 mennessä (Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöpro-
jektiot 2015-2050). Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa varaudutaan
noin 60 000 uuteen asukkaaseen 35 vuoden aikana. Asukasmäärän lisäys
sijoittuisi yleiskaava-alueen eri osiin seuraavasti:

o Espoon keskus +10 000
o Hista +15 000
o Mynttilä +10 000
o Viiskorpi + 8 000
o Kalajärvi + 5 000
o Muu alue + 12 000 (=60 000-keskukset 48 000)

Yleiskaavassa varaudutaan myös siihen, että kasvu kohdentuu alueille eri
tavoin kuin edellä esitetään. Esimerkiksi Espoon keskukseen on selvitysten
mukaan sijoitettavissa yli 10 000 asukasta. Edellä esitetyt kasvuluvut perus-
tuvat eri alueiden (C, A1, A2) oletettuun laskennalliseen korttelitehokkuu-
teen. Yleiskaava mahdollistaa korttelitehokkuudessa vaihtelua tietyissä ra-
joissa.

Jos yleiskaava kuitenkin toteutuu esitetyllä tavalla, yleiskaava-alueella vai-
kutuksina voidaan todeta seuraavaa:

· Histan, Mynttilän ja Viiskorven merkitys asuinalueina ja (lähi)palve-
lukeskuksina kasvaa nykyisestä

· Kalajärven merkitys säilyy ennallaan
· Espoon keskus säilyttää edelleen selkeästi suurimman keskuksen

asemansa (absoluuttisesti eniten asukkaita), seudullisesti merkittä-
vässä aluekeskuksessa myös työpaikkojen sekä palvelujen laadun ja
monipuolisuuden merkitys korostuu

· Espoon keskuksen rinnalle syntyy yleiskaavan tavoitteiden mukai-
sesti keskustojen verkosto (= yleiskaava tukee verkostomaisen alue-
rakenteen muodostumista suunnittelualueelle)

· Nykyiseen verrattuna selvästi suurempi osuus väestöstä asuu kes-
kuksissa tai niiden lähialueella

Esitetty väestömäärän kasvu tarkoittaa eri keskuksissa merkittävää palvelu-
tuotannon lisäämistarvetta ja edellyttää useiden toimitilahankkeiden toteut-
tamista sekä palvelutarpeen ottamista huomioon maankäytön jatkosuunnit-
telussa, mikä on huomioitu kaavamääräyksissä. Kaupungin sivistystoimen
mukaan nykyisen palvelutarpeen mitoituksien perusteella (60 000 uutta asu-
kasta vuoteen 2050 mennessä) edellyttää esimerkiksi 7-9 uutta peruskoulua
ja noin 230 varhaiskasvatuksen lapsiryhmää. Lisäksi keskuksissa syntyy tar-
vetta myös uusille urheilupuistoille, asukaspuistoille, kaupunginosapuistoille,
liikuntahalleille ja monitoimitiloille ja muille lähivirkistyspalveluille.

Keski- ja Pohjois-Espoon alueelle syntynee lisääntyvän väestön myötä myös
seudullisia palvelutarpeita (kuten uimahalli ja jäähalli) ja olemassa olevien
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seudullisten palvelujen merkitys kasvaa (esim. kirjasto). Palvelujen tarpee-
seen ja mitoitukseen vaikuttaa myös väestönkehitys yleiskaava-alueen ulko-
puolella (esim. Kauklahti). Uusien palvelujen saavutettavuus eri kulkumuo-
doin on hyvä, jos ne sijoittuvat yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti ensisijai-
sesti raideliikenteen ja muiden keskeisten joukkoliikenneyhteyksien ja käve-
lyn ja pyöräilyn reittien varrelle. Joukkoliikenneyhteyksien ratkaisut edistävät
toteutuessaan Espoon keskuksen ja Leppävaaran palvelujen saavutetta-
vuutta Pohjois-Espoosta.

Rakenteen eheyden varmistamiseksi yleiskaavoituksen yhteydessä on suun-
niteltu alueiden toteuttamisjärjestystä siten, että ensimmäisessä vaiheessa
voidaan tiivistää nykyistä kaupunkirakennetta olemassa oleviin joukkoliiken-
neyhteyksiin tukeutuvalla vyöhykkeellä. Esimerkiksi Länsiradan vyöhykkeellä
lyhyellä aikavälillä kehityskäytävää rakennetaan kohdistuen alueisiin (mm.
Nupuri-Nupurinkartano), jotka eivät ole sidoksissa tulevien raideliikenteen
asemien toteutukseen. Seuraavassa vaiheessa tehokkaamman joukkoliiken-
neyhteyden varrella voidaan kehittää maankäytöltään voimakkaimmin muut-
tuvia alueita.

Yleiskaavan alueiden ja hankkeiden toteutusjärjestystä ei ole kytketty kaa-
vamerkintöihin tai -määräyksiin, mutta yleiskaavaehdotuksen yhteydessä
laaditaan toteuttamisjärjestys. Toteuttamisjärjestys esittelee eri skenaarioi-
den mukaiset toteutumis- ja vaiheistusmahdollisuudet. Toteuttamisohjelma
laaditaan siten, että syntyvä kokonaisuus on yhdyskunta- ja aluerakenteen
kehittämisen kannalta johdonmukainen eri toteuttamisvaiheissa ja että eri
alueilla on sekä täydennysrakentamiskohteita että mahdollisuuksia ottaa uu-
sia alueita käyttöön.

Kaupunkimaiset alueet

Espoon keskus

Espoon keskuksen ydinalueiden osoittaminen keskustatoimintojen alueeksi
tukee keskustan kaupunkimaista ja monimuotoista kehittämistä sekä toimin-
nallista sekoittuneisuutta. Yhdyskuntarakenteen ja keskusten kehittämisen
näkökulmasta erityisesti Espoon keskuksen tiivistämisestä syntyvät vaiku-
tukset ovat myönteisiä. Paikallisen asukas- ja työpaikkatiheyden kasvatta-
minen lisäävät alueen elinvoimaa ja luovat paremmat edellytykset alueen
kehittämiselle. Aluekeskuksen kehittäminen parantaa sen kilpailukykyä myös
pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun keskusten verkostossa.

Yleiskaavassa Espoon keskuksen roolia korostetaan tehokkaan rakentamisen
alueena, missä vallitseva rakennuskanta on kerrostalovaltaisempaa ja tii-
viimpää kuin muualla. Matalamman tehokkuuden asuntoalueita (A3) ei yleis-
kaavassa ole osoitettu lainkaan Espoon keskukseen eikä sen lähialueille.

Yleiskaavaratkaisussa huomioidaan myös Espoon keskuksen asema hallin-
nollisena keskuksena ja yleiskaava-alueen merkittävimpänä työpaikka- ja
palvelualueena (nykyisin noin 6 500 työpaikkaa). Kaavamääräyksellä ediste-
tään keskuksen kehittämistä edelleen keskustahakuisten palvelu-, hallinto-
ja muiden toimintojen keskittymänä. Espoon keskuksen ja sitä ympäröivän
alueen kokonaistyöpaikkamäärä olisi kaavan tavoitevuonna 2050 noin
10 800.

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa keskustatoimintojen alueen osalta mää-
rätään, että alueelle tulee toteuttaa riittävät lähivirkistysalueet ja laadukkaat
virkistysyhteydet laajemmille viheralueille sekä laadukas kävely-ympäristö.
Kehittämiseen vaikutetaan myös yleisten määräysten kautta, joiden mukaan
koko kaava-alueella tulee turvata julkisten palveluiden kehittäminen ja pal-
veluverkon toimivuuden kannalta tärkeät alueet.

Espoon keskuksen täydennysrakentamisessa yhtenä tavoitteena on   nykyis-
ten asuinalueiden liittäminen kaupunkirakenteellisesti tiiviimmin osaksi ase-
manseutua. Yleiskaavaratkaisu mahdollistaa sekoittuneen kaupunkiraken-
teen kehittämisen keskustatoimintojen alueella sisältäen myös kaupunkimai-
sen asumisen. Espoon keskukseen tukeutuen on myös osoitettu tehokkaita
asuntovaltaisia alueita (A1) sekä asuntovaltaisia alueita (A2), joista tehok-
kaimmat korttelit sijoittuvat keskustan ytimeen ja joukkoliikenteen solmu-
kohtiin (keskusta ja A1) ja edelleen joukkoliikennepysäkkien yhteyteen (A2).
Asuinalueiden kaupunkirakenteellista liittämistä asemanseutuun tukevat
myös toimivat, turvalliset ja viihtyisät kävely- ja pyöräily-yhteydet sekä jouk-
koliikenteen järjestelyt, joita tulisi kaavamääräyksissä korostaa.

Espoon keskuksen ja Lommilan kaupunkirakenteellinen kytkeminen on yleis-
kaavan tavoitteiden mukaista, vaikka Lommilaa ei enää kaavaehdotusai-
heessa olekaan osoitettu keskustatoimintojen alueena. Yleiskaavaratkaisuun
tavoite välittyy mm. siten, että Lommilan elinkeinotoimintojen alueet on
osoitettu osin sekoittuneina niin, että sinne on mahdollista osoittaa myös
asumista. Lisäksi kehittämissuosituksissa todetaan, että ympäristöä tulee
näillä alueilla kehittää viihtyisäksi, turvalliseksi ja esteettisesti laadukkaaksi.
Jatkokehittämiseen liittyy edelleen joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toi-
mivuuden parantaminen alueen sisällä sekä Espoon keskuksen ja Lommilan
välillä.
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Yleiskaavassa liikennejärjestelmän runkona on vahva seudullinen raide- ja
bussijärjestelmä, jossa Espoon keskuksella on merkittävä rooli seudullisen ja
paikallisen liikenteen solmukohtana. Espoon keskus on myös paikallisten
pyöräilyreittien ja pyöräilyn seudullisten runkoyhteyksien solmukohta. Es-
poon keskuksessa joukkoliikenneyhteydet ja joukkoliikenteen palvelutar-
jonta on hyvä. Yleiskaavaratkaisu edelleen vahvistaa Espoon keskuksen ase-
maa seudullisesti merkittävänä joukkoliikenteenteen solmukohtana, jossa on
edellytykset joukkoliikennevälineen sujuvaan ja nopeaan vaihtoon ja jossa
vaihtovastusta alentaa mahdollisuus palveluiden käyttöön.

Hista ja Mynttilä

Histassa ei ole nykyisin merkittävää asutusta. Yleiskaava mahdollistaa Histan
alueelle tulevaisuudessa uusi noin 15 000 uutta asukasta.

Mynttilässä asema rakentuu rakentamattomalle ja metsäiselle alueelle Gum-
bölen jokilaakson molemmin puolin rajaamalle alueelle. Yleiskaava mahdol-
listaa Mynttilän alueelle uuden tiiviin, alueen topografian huomioon ottavan,
noin 10 000 asukkaan keskuksen sijoittumisen.

Alueet rakentuvat, kuten edellisissä luvuissa on todettu, lähes kokonaan ra-
kentamattomille alueille, mikä tarkoittaa raideyhteyden, ja Histan osalta
myös Turuntien lisäkaistojen ja liittymän rakentamisen lisäksi muita isoja in-
vestointeja kuten investointeja uuteen katu- ja vesihuoltoverkkoon (ja siihen
liittyvien uusien runkoyhteyksien rakentamiseen) sekä keskitettyyn kauko-
tai aluelämpöjärjestelmään. Kaupunkiradan ja sen asemien rakentaminen
kytkeytyy laajempaan, pitkään vireillä olleeseen kuntien rajat ylittävään lii-
kennejärjestelmän ja alueidenkäytön kehittämiseen. Länsirata mahdollistaa
Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan alueilla merkittävien olemassa ole-
vien keskusten lisäksi uusien keskusten liittämisen raideliikenteen piiriin. His-
tan ja Mynttilän asemanseutujen kehittämisen alue- ja yhdyskuntarakenteel-
liset vaikutukset tuleekin suhteuttaa osaksi laajempaa kokonaisuutta ja alue-
rakenteen visiota.

Histan ja Mynttilän asemanseudut on alustavassa yleiskaavaratkaisussa osoi-
tettu keskenään erilaisilla kaavamerkinnöillä, mitä kuitenkaan keskusten ke-
hittämistavoitteet eivät suoraan tue. Molemmat ovat täysin uusia, pitkällä
aikavälillä toteutettavia Länsiradan varren tehokkaita, kaupunkimaisesti ra-
kennettavia keskuksia ja asemanseutuja. Histassa ja Mynttilässä varaudu-
taan suunnilleen samaa suuruusluokkaa olevaan väestönkasvuun. Yleiskaa-
van selostuksen mukaan sekä Histan että Mynttilän asemaympäristöt muo-
dostuvat kaupunkimaisen tiiviiksi jalankulkupainotteisiksi keskuksiksi/kes-
kusta-alueiksi. Valtaosa asukkaista sijoittuu noin kilometrin säteelle tulevasta

asemasta. Molemmat asemanseudut tukeutuvat kaupunkimaisen tiiviiseen
asuntorakentamiseen.

Yleiskaavaselostuksen mukaan alueiden erona on kaupallisen kehittämisen
potentiaali, joka Histassa olisi suurempi. Toteutumiseen kuitenkin liittyy epä-
varmuutta. Varsinaiset kaupalliset keskustat sijoittuvat yleensä kulkuväylien
risteyksiin ja liikenteellisiin solmuihin - Espoon keskuksen ja Histan sijainnit
ovat tässä mielessä hyvin erilaiset. Lisäksi ratayhteys muuttaa Histan ny-
kyistä asemaa seudulla ja kytkee sen nykyistä tiiviimmin olemassa oleviin
keskuksiin.  Vaikutusten kannalta on keskeistä, että Histan kehittämisessä
myös kaupallisessa mielessä varaudutaan erilaisiin kehityskulkuihin. Maan-
käytön kehittämisen kytkeminen radan rakentamiseen ja käyttöönottoon on
yleiskaavassa aseman välittömän ympäristön osalta huomioitu.

Viiskorpi ja Kalajärvi

Yleiskaavaratkaisun mukainen uusi maankäyttö Kalajärvellä tukeutuu vah-
vasti olemassa olevaan keskukseen. Viiskorven keskus rakentuu pääosin ny-
kyisin rakentamattomalle alueelle, joka nykyisen tieverkon kautta kytkeytyy
olemassa olevaan rakenteeseen. Riittävä asukasmäärän lisäys keskuksissa
mahdollistaa palvelujen kehittämisen, työpaikkojen muodostumisen, asuin-
alueiden ja asuntokannan monipuolistamisen ja rakennetun ympäristön laa-
dun parantamisen. Paikalliskeskuksissa keskuksen kaupallisen mitoituksen
lähtökohtana on paikallinen kysyntä.

Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukainen kaavamerkintä ja -määräys mah-
dollistavat keskusten kehittämisen eri tavoilla, minkä vuoksi vaikutuksia on
vaikea arvioida muuten kuin alue- ja yhdyskuntarakenteelliselta ja liikenteen
järjestämisen kannalta. Sitä, millainen keskusten tavoitteellinen luonne tai
profiili tulevaisuudessa olisi, yleiskaava ei määrittele tai ohjaa. Erityisesti
nämä rakentamisen painopistealueet ja monipuoliset ”pikkukaupungit” sijoit-
tuvat yhdyskuntarakenteessa kohtiin, joista valtakunnallisestikin merkittävät
virkistys- ja viheralueet ovat helposti saavutettavissa, ja siten ne voisivat
profiililtaan erota muista Espoon kaupunkimaisista keskuksista.

Viiskorven ja Kalajärven ympäristössä rakentaminen säilyy pientalovaltai-
sena (A2 ja A3), ja mahdollistaa siten pientaloasumisen kysyntää vastaavan
tarjonnan muodostumista pääkaupunkiseudulla. Joukkoliikenteen runkoyh-
teyden toteuttaminen kustannustehokkaasti Viiskorven ja Kalajärven suun-
taan edellyttää kuitenkin riittävää väestöpohjaa, mikä tarkoitta pientaloasu-
tuksen osoittamista myös rakentamattomille alueille. Matalan tehokkuuden
asutuksen laajentaminen on perusteltua, kun uusi asutus mahdollistaa ny-
kyisten alueiden joukkoliikennetarjonnan parantamisen. Keskukset ja niitä
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ympäröivät asuinalueet ovat kehittyvien liikenneyhteyksien myötä hyvin saa-
vutettavissa eri kulkumuodoin ja luovat pääkaupunkiseudulla kehyskuntien
tarjonnalle houkuttelevan vaihtoehdon luonnonläheisyyttä arvostaville.

Viiskorven asuntoalueet rajautuvat osin elinkeinotoiminnan alueisiin. Alusta-
van kaavaehdotuksen määräyksissä ei rajoiteta työpaikkojen ja tuotantoalu-
eiden rakentamisen ja toiminnan laatua muuten kuin ympäristöhäiriöiden
osalta. Esimerkiksi asumisen viihtyvyyden ja näkymien osalta mahdollisia
haitallisia vaikutuksia lieventäisi elinkeinoalueiden rakentamisen mittakaa-
van ja rakentamistavan sopeuttaminen asuntoalueiden mittakaavaan alueen
reunalla.

Yleiskaavaratkaisussa turvataan Koskelosta Juvanmalmille ulottuvan merkit-
tävän työpaikkavyöhykkeen toimintojen säilyminen ja edelleen kehittyminen.
Lisäksi mahdollistetaan Juvanmalmin työpaikka-alueen eteläreunan vaihet-
tuminen sekoittuneemmaksi asumisen ja työpaikkojen alueeksi runkoyhtey-
den pysäkkien läheisyydessä.

Lievealueet ja maaseutumaiset alueet

Yleiskaava-alueelle sijoittuu taajamien lievealueita ja laajoja maaseutualu-
eita, joilla ei tällä hetkellä ole voimassa olevaa asemakaavaa. Asemakaavoit-
tamattoman alueen yhdyskuntarakenne on muodostunut pääosin kaupungin
hyväksymien suunnittelutarveratkaisujen valmisteluperiaatteiden mukaan.

Nyt laadittava yleiskaava ei ole suoraan rakentamista ohjaava kaava, vaan
rakentamista tullaan ohjaamaan tarkemmalla osayleiskaavalla ja/tai asema-
kaavalla sekä näiden ulkopuolella suunnittelutarveratkaisuin. Espoon poh-
jois- ja keskiosien yleiskaavan ohella kaupungissa valmistellaan selvitystä,
joka luo tarvittavaa taustatietoa uusien suunnittelutarveratkaisujen ja poik-
keamispäätösten lupaperiaatteille maaseutu- ja kyläalueilla. Tämä selvitys ei
tätä arviointityötä tehdessä ole vielä valmistunut.

Kasvavalla kaupunkialueella lievealueiden suunnittelukysymysten ratkaise-
minen ja asemakaavoitettavaksi tarkoitettujen alueiden määritteleminen tar-
koittaa selkeää valintaa alueista, joita kehitetään jatkossa kaupunkimaisina.
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tavoitteiden mukaan viittä kes-
kusta kehitetään kaupunkimaisina. Kaavamerkinnät ja -määräykset osoitta-
vat myös keskuksia ympäröivillä alueilla asemakaavoitettaviksi tarkoitetut
alueet. Tämä on olennaista lievealueiden tunnistamiseksi ja suunnittelemat-
toman lievealuerakentamisen hillitsemiseksi.

Taajamien kasvu tapahtuu usein niiden reuna-alueiden muuttuessa vähitel-
len ja osin suunnittelematta taajamiksi. Niihin muodostuu usein harvaan
asuttua, matalan aluetehokkuuden pientalorakennetta. Tällaisten alueiden
tarkempi suunnittelu yleis- ja asemakaavoilla myöhemmin toimiviksi koko-
naisuuksiksi on osoittautunut vaikeaksi ja jopa mahdottomaksi. Näillä alueilla
myös palvelurakenne on erittäin heikko verrattuna perinteisiin haja-asutus-
alueen kyliin ja peruspalvelut haetaankin läheisestä kaupungista (Helminen
& Ristimäki, 2008). Lievealueille rakentaminen ei myöskään tue suunnitel-
mallista maaseudun ja kylien sekä niiden palvelujen kehittämistä. Olemassa
oleva asutus vaikeuttaa myöhempää asemakaavoitusta ja kaventaa siinä to-
teutettavissa olevia vaihtoehtoja. Taajamien reuna-alueiden merkitys on
myös erittäin tärkeä kaupunkiseutujen ja taajamien virkistysalueina. Ne ovat
sekä tärkeitä lähivirkistysalueita että käytäviä laajemmille virkistysalueille.

Ympäristöministeriön teettämässä selvityshankkeessa ”Kaupunkiseutujen
kehysalueiden ja maaseudun alueidenkäytön ohjaaminen” (ns. KAMA-hanke,
2015) todettiin, että taajamien lievealueilla kaupunkimaisiksi kehitettävillä
alueilla ei tulisi sallia rakennuslupia (suunnittelutarveratkaisuja) tilanteissa,
joissa tulisi laatia asemakaava. Näillä alueilla suunnitteluvaran säilyttä-
miseksi rakennusluvan saamisen ehtoja tulisi tiukentaa siihen asti, kunnes
alueelle on laadittu asemakaava. Alueilla, joita ei ole tarkoitus asemakaavoit-
taa, suhtautuminen hajarakentamiseen voi olla lievempää, etenkin kyliin tu-
keutuvan rakentamisen osalta.

Kuva  6. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella sijaitsee kaupun-
kimaisia alueita kehysalueineen sekä myös maaseudun erilaisia vyöhykkeitä.
Lähde: Ramboll Finland, KAMA-selvitys, 2015.
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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueelle sijoittuu useita kyliä. Yleis-
kaavan kyliä koskevassa taustaselvityksessä kylät on ansiokkaasti luokiteltu
niiden ominaispiirteiden ja yhdyskuntarakenteellisen sijainnin mukaan. Kylä-
keskusten, palveluja tarjoavien kylien ja/tai kulttuurihistoriallisesti erityisen
merkittävien kylien osoittaminen jäsentäisi maaseutumaisen alueen yhdys-
kuntarakennetta ja toisi kylien ja niiden ydinalueiden merkitystä esille tämän
kaltaisella suunnittelualueella, jossa valtaosa pinta-alasta on maaseutu-
maista aluetta. Toistaiseksi kuitenkin alustavan yleiskaavaehdotuksen kaa-
varatkaisussa kaikki kyläalueet on esitetty samalla merkinnällä ”kyläalue”, ja
niitä koskee sama kaavamääräys ja kehittämissuositus, vaikka selvityksen
mukaan kaavoitusvara ja rakentamisen ohjaustarve on erilainen arvokkaat
ominaispiirteet säilyttäneillä ja ns. ”muuttuneilla” kyläalueilla.

Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaan kyläalueella sallitaan olemassa
olevaan rakennuskantaan ja kylämiljööseen soveltuva rakentaminen. Alu-
eella sallitaan kylää ja sitä ympäröivää asutusta palvelevien sekä ympäris-
töön soveltuvien työtilojen rakentaminen. Maa- ja metsätalousalueita
koskee kaavamääräys, joka ei nykyisessä muodossa salli rakentamista, joka
ei liittyisi maa- ja metsätalouteen ja virkistys- ja ulkoilutoimintaan (vaikka
tukeutuisi kyläasutukseen). Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan lupa-
periaatteita koskeva selvitys vastaa aikanaan kysymykseen, missä ja miten
maltillista rakentamista voidaan kylä- ja maaseutualueilla parhaiten toteut-
taa. Selvityksen tulokset heijastunevat myös kaavamerkintöihin ja -määrä-
yksiin.

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa on tunnistettu kaupunkimaisina ja maa-
seutumaisina kehitettävät alueet sekä kyläalueet sekä näiden erilaiset oh-
jaustarpeet. Kaupungin ja maaseudun välisen rajan tunnistaminen on olen-
naista, kun halutaan vähentää kaupungin ja maaseudun piirteiden hallitse-
matonta sekoittumista. Kaupungin ja maaseudun raja on tärkeä aina, mutta
erityisesti silloin kun kaupunki rajautuu arvokkaaseen kulttuuriympäristöko-
konaisuuteen.

Avoin maisematila -kaavamerkintä pyrkii osaltaan turvaamaan maaseu-
tuelinkeinojen toiminta- ja kehittymisedellytykset huolehtimalla siitä, että
toiminnoille säilyy riittävän laajoja, yhtenäisiä alueita eivätkä alueet pirsta-
loidu suunnittelemattoman rakentamisen myötä. Samalla voidaan säilyttää
maaseutualueen ominaispiirteitä. Jos uudella asuinrakentamisella ei ole lain-
kaan kytköstä perinteisiin maaseutuelinkeinoihin, vaarana on maaseudun
ominaispiirteiden heikentyminen. Yhtä lailla kyläalueiden / maaseutumaisten
alueiden kaavoitukseen käytetty rantojen suunnittelusta tuttu emätilapohjai-
nen menetelmä saattaa johtaa ylimitoituksiin ja huonoihin suunnitteluratkai-
suihin.

3.4.3 Suositukset

Suositukset yleiskaavaehdotuksen laatimiseen

Voimassa olevan maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta aiheutuvat suosituk-
set:

· Histan kaavamerkinnän muuttaminen paikallisesti merkittäväksi kes-
kukseksi, jos Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava hyväksytään
ennen kuin vireillä oleva Uusimaa-kaava. Koska Histaa ei ole voi-
massa olevassa maakuntakaavassa osoitettu keskustatoimintojen
alueeksi, tulee sen vähittäiskaupan enimmäismitoitus rajata paikalli-
seen kysyntään perustuen. (Vrt. elinkeinoelämää koskeva kappale
luvussa Yleiskaavan suhde kokonaismaakuntakaavaehdotukseen.)

· Maakuntakaavan mukaan koko Histan aluetta tulee kehittää raidelii-
kenteeseen tukeutuvana taajamatoimintojen alueena. Yleiskaavan
tavoitteiden mukaisen ympäröivän alueen kehittämisen muuhun te-
hokkaaseen joukkoliikenteeseen perustuen voidaan nähdä sopeutu-
van maakuntakaavan kokonaisuuteen, mutta tulkinta voi olla ristirii-
taista.

· Histan uutta eritasoliittymää ei ole sisällytetty maakuntakaavaan.
Merkinnän voidaan nähdä sopeutuvan maakuntakaavan kokonaisuu-
teen, mutta tulkinta voi olla ristiriitaista.

• Mynttilän osalta yleiskaavaa ei voi hyväksyä, ennen kuin maakunta-
kaava, jossa alueen maankäyttö on ratkaistu, on tullut voimaan. Jos
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava hyväksytään ennen kuin vi-
reillä oleva Uusimaa-kaava, tämän tulisi ilmetä yleiskaavamääräyk-
sestä, koska maakuntakaava ei ole voimassa hyväksytyn yleiskaavan
alueella.

• Histan ja Mynttilän alueelle ei tule suunnitella sellaista alueidenkäyt-
töä, joka estää tai merkittävästi haittaa alueen tulevaa käyttöä rai-
deliikenteeseen tukeutuvan asemanseudun kehittämisalueena.

· Maakuntakaavan mukainen enimmäismitoitus Lommilaan on 200 000
k-m2 ja Kulloonsillalle 100 000 k-m2. Yleiskaavan määräyksiin tulisi
esittää maakuntakaavan mukaiset rajoitukset Lommilan ja Kulloon-
sillan kaupan mitoitukselle. Vireillä olevassa maakuntakaavassa
Lommilan mitoitusta ollaan nostamassa, joten kaavamääräyksen voi
muotoilla siten että vastaa kulloisenkin voimassa olevan maakunta-
kaavan ohjausta.

· Viiskorven eritasoliittymän täydentämistä ei ole sisällytetty maakun-
takaavaan. Merkinnän voidaan nähdä sopeutuvan maakuntakaavan
kokonaisuuteen, mutta tulkinta voi olla ristiriitaista.



Espoon pohjois- ja keskiosien alustavan yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi
25

· Kaavamääräysten mahdollinen tarkentaminen:
· Keskusten yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitet-

tävä huomiota kaupunkikuvaan, viihtyisyyteen, omaleimaisuu-
teen sekä toimiviin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin, pysäköinnin,
huoltoliikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyihin. Suunnitte-
lussa on osoitettava riittävät alueet joukkoliikenteen vaihtopai-
koille ja liityntäpysäköinnille.

· Vähittäiskaupan suuryksiköiden koko on mitoitettava sellaiseksi,
että ne soveltuvat ympäristöönsä. Ne on mitoitettava ja niiden
toteutus on ajoitettava yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa
siten, ettei niillä ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia muiden
keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja että huolehditaan
kaupan palveluverkon tasapainoisesta kehittämisestä. Suuryksi-
kön toteuttaminen tulee kytkeä ajallisesti ympäröivien taajama-
toimintojen toteuttamiseen.

Muut suositukset kaavamerkintöjen ja -määräysten kehittämiseksi/tarkenta-
miseksi strategisen ohjausvaikutuksen voimistamiseksi huomioiden haitallis-
ten vaikutusten lieventäminen ja myönteisten vaikutusten vahvistaminen:

· Espoon keskuksessa maankäytön tehostamisen ja tiivistämisen lisäksi
houkuttelevia kauppapaikkoja tulisi toteuttaa suurempiin yksiköihin ja ki-
vijalkaliiketiloihin. Keskeisenä selvityksessä on nähty myös erillisten
kauppakeskusten sekä radan etelä- ja pohjoispuolten kaupallisten toi-
mintojen yhdistäminen, alueiden toiminnallinen kytkeminen toisiinsa
sekä kaupan kehittämisen painopisteen sijoittaminen asemanseudun
tuntumaan (kaupan selvitys).

· Keskusta-alueiden kaupallisen palvelurakenteen kehittämisessä tulee
suosia keskustahakuista erikoiskauppaa, keskustahakuisia kaupallisia
palvelua sekä päivittäistavarakauppaa. Kaupallisessa ydinkeskustassa
tulee pyrkiä palvelujen keskittämiseen siten, että välimatkat palvelujen
välillä ovat mahdollisimman lyhyitä ja että palvelut ovat hyvin saavutet-
tavissa.

· Histan toteutumiseen esitetyssä mittakaavassa liittyy epävarmuutta.
Vaikutusten kannalta on keskeistä, että Histan kehittämisessä myös kau-
pallisessa mielessä varaudutaan erilaisiin kehityskulkuihin.

· Paikalliskeskuksissa tulisi pyrkiä keskustamaiseen ja pienemmistä yksi-
köistä koostuvaan palvelurakenteeseen ja mahdollistaa myös pienimuo-
toisempi kivijalkakauppa erityisesti keskeisillä jalankulkuvyöhykkeillä
(kaupan selvitys).

· Espoon keskuksen jatkokehittämiseen liittyy joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn toimivuuden parantaminen alueen sisällä sekä Espoon keskuk-
sen ja Lommilan välillä. Yleiskaavassa voi antaa tätä tavoitetta tukevia
kaavamääräyksiä.

· Espoon keskuksen roolin vahvistaminen ensisijaisena kaava-alueen hal-
lintokeskuksena. Koska Hista on alustavassa yleiskaavaehdotuksessa
osoitettu samalla keskustatoimintojen alueen merkinnällä kuin Espoon
keskus, voi sinne kaavamääräysten mukaan myös sijoittua keskustaan
soveltuvia hallintotiloja. Jos ja kun Espoon keskuksen ja Histan tavoit-
teelliset roolit ovat tulevaisuudessa erilaiset, niitä ei tulisi osoittaa ident-
tisellä kaavamerkinnällä eikä niiden kehittämistä ohjata samoilla periaat-
teilla (=kaavamääräyksillä). Kaavamerkintä tulisi muuttaa paikallisesti
merkittäväksi keskukseksi tai ainakin indeksoida keskustatoimintojen
merkintä eri tavoin kuin Espoon keskuksen kaavamerkintä ja myös tuoda
kaavamääräyksessä esiin nimenomaan Histaa koskevat strategiset ke-
hittämislinjaukset.

· Elinkeinoalueiden mahdollinen profiloiminen halutun sitovuuden/ohjaus-
vaikutuksen mukaan esimerkiksi ympäristövaikutusten, saavutettavuu-
den (erityisesti työvoimavaltaiset työpaikat) tai toteuttamisen ajoituksen
mukaan.

o Esimerkiksi Kulloonsillan kaupallisessa roolissa voisi logistisesti
hyvän sijainnin vuoksi painottua esimerkiksi verkkokaupan va-
rasto- ja myymälätilat sekä toisaalta tukku- ja vähittäiskaupan
toimintoja yhdistävät yksiköt. Tilaa vaativan kaupan puolelta
luontevia alueelle sijoittuvia toimialoja ovat esim. rauta- ja ra-
kentaminen, autokauppa sekä puutarhakauppa. Myös muiden
moottoriajoneuvojen sekä esim. raskaskoneiden myynti sovel-
tuisi Kulloonsillan alueelle. Toimintojen sijoittumisessa tulee kui-
tenkin huomioida vyöhykkeisyys ja vaihettuminen niin, että myös
tilaa vaativan kaupan alue on lähellä raitiotieasemaa tiiviimpää
ja tehokkaampaa ja vasta kauempana rakenne puolestaan koos-
tuu suuremmista yksiköistä ja piha-alueen varastoista (vrt. kau-
pan selvitys/yleiskaavaselostus).

o Pienteollisuusalueet, joissa ympäristö määrää toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia, ja joissa määräyksiä voidaan tarkentaa
myös toiminnan harjoittajaa velvoittaviksi (erityisesti asutuksen
läheiset tai niihin rajautuvat elinkeinoalueet)

o Työpaikkatoimintojen mahdolliset ensisijaisesti toteutetta-
vat/täydennettävät alueet vs. reservialueet
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Suositukset muuhun jatkosuunnitteluun

Strategisen ohjausvaikutuksen kannalta tärkeitä tavoitteita voidaan ja on toi-
vottavaa tuoda esiin ja toteuttaa edelleen jatkosuunnittelussa kuten esimer-
kiksi osayleiskaavoituksessa sekä palveluverkko- ja liikennesuunnittelussa.

3.5 Vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen

3.5.1 Lähtökohdat ja arviointimenetelmä

Tavoitteiden mukaan suunnittelualueen asukasmäärä kasvaa noin 60 000
uudella asukkaalla ja työpaikkojen määrä lisääntyy noin 11 000 työpaikalla.
Tämä lisää painetta liikenneverkon kehittämiseksi kestävän liikkumisen
suuntaan. Nykyinen asukasmäärä on noin 50 000 ja työpaikkoja alueella on
noin 18 000.

Suunnittelualueen maankäytön muutoksista aiheutuva liikennetuotos ja sen
vaikutukset on arvioitu sekä liikennejärjestelmän että eri liikennemuotojen
ja joukkoliikenteen osalta. Kaavan liikennevaikutusten arvioinnissa on keski-
tytty niihin vaikutuksiin, joita kaavassa osoitetulla uudella rakentamisella on
liikenteeseen ja liikkumiseen sekä liikenteen kulkumuoto-osuuksiin ja kestä-
vään liikkumiseen.

Asutuksen ja työpaikkojen kaksinkertaistuminen lisää olemassa olevan lii-
kenneverkon ja joukkoliikennejärjestelmän kuormitusta. Vaikutusalueen
pääväylät Kehä III, Turunväylä ja Vihdintie ovat myös tärkeitä tavaraliiken-
teen yhteyksiä, joiden toimivuudella on myös valtakunnallista merkitystä. Il-
man merkittävää kehittämistä nykyinen liikennejärjestelmä ei mahdollista
sujuvaa ja turvallista liikkumista.

Yleiskaava-alueen maankäytön ja liikenneverkon kehittämisen vaikutuksista
merkittävä osa kohdistuu alueen tulevien asukkaiden lisäksi myös nykyisten
asukkaiden ja yleiskaava-alueen ulkopuolisten asukkaiden liikkumiseen.
Nämä vaikutukset ovat lähes kokonaan myönteisiä mm. joukkoliikennetar-
jonnan ja liikenteen sujuvuuden osalta.

Nykyinen liikenneverkko ja joukkoliikennejärjestelmä

Suunnittelualueen päätieverkko, Turunväylä (vt 1) Kehä III:sta luoteeseen
ja Kehä III (kt 50) Turunväylästä itään ovat osa Euroopan laajuista TEN-T
ydinverkkoa, joka muodostuu kansainvälisen liikenteen ja logistiikan tär-
keimmistä yhteyksistä, joiden palvelutasotavoitteena on erittäin hyvä liiken-
nöitävyys moottoritiemäisissä olosuhteissa. Kehä III on Träskändansolmun
ja Bembölensolmun välillä suurten erikoiskuljetusten reitti.

Espoon keskuksen ja Kauklahden suuralueiden joukkoliikenne tukeutuu Ran-
tarataan ja sitä täydentäviin ja syöttäviin Espoon sisäisiin ja seudullisiin bus-
siyhteyksiin. Pohjois-Espoon alue puolestaan kuuluu Vantaan Kehäradan vai-
kutuspiiriin. Espoon nykyiset joukkoliikennepalvelut on suunniteltu ja järjes-
tetty noudattaen vuonna 2012 hyväksytyn ”Joukkoliikenteen suunnitteluohje
HSL-liikenteessä” periaatteita. HSL ja Espoon kaupunki kehittävät joukkolii-
kennettä jatkuvasti kysynnän kasvuun vastatakseen, suurempia järjestely-
muutoksia tehdään tarvittaessa muutaman vuoden välein, kun liikenteen kil-
pailutuskaudet vaihtuvat.

3.5.2 Vaikutusten arviointi

Liikenne-ennuste

Liikenne-ennusteen mukaan Turunväylän liikennemäärä nousee noin 49 700
− 89 000 ajoneuvoon vuorokaudessa vuonna 2050 (nykyisin 40 400 – 60
900). Kehä III:n liikennemäärä on suunnittelualueella vuonna 2050 ennus-
teen mukaan noin 42 500 − 65 800 arkivuorokaudessa (nykyisin 28 500 –
57 500). Liikenne-ennusteen mukainen liikenteen kasvu on alueen asukas-
ja työpaikkamäärän kehittymiseen verrattuna varsin maltillinen. Mahdollinen
liikenteen hinnoittelu vähentäisi henkilöauton käyttöä yleiskaava-alueella
noin 15 %. Liikenteen hinnoittelu vähentää niitä automatkoja, joille on tar-
jolla kilpailukykyinen joukkoliikennevaihtoehto.

Suunnittelualueella tehdään sen rakennuttua noin 70 000 joukkoliikennemat-
kaa vuorokaudessa ja noin 105 000 henkilöautomatkaa. Näiden lisäksi teh-
dään noin 125 000 kävely- tai pyöräilymatkaa vuorokaudessa.

Luoteis-Espoon asukastavoite ja siten matkamäärät ovat huomattavasti suu-
rempia kuin Pohjois-Espoon. Myös joukkoliikenteen osuus matkoista on Luo-
teis-Espoossa selvästi suurempi, koska merkittävä osa alueen maankäytöstä
tukeutuu junarataan.
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Saavutettavuus

Autoliikenteen tavoiteverkko ja joukkoliikenteen tavoiteverkko muodostavat
kattavan liikkumisverkon eri liikkumistarpeisiin. Kestävää liikkumista edus-
tavalla pyöräilyllä on alueelle nopean pyöräilyn mahdollistavat laatu-, seutu-
ja pääreitit. Vaiheittain täydennettävä liikenneverkko mahdollistaa maankäy-
tön eri toimintojen hyvän saavutettavuuden eri kulkumuodoilla ja tilantee-
seen sopivan kulkuneuvon valinnannan liikennemäärien lisääntyessä maan-
käytön kehittymisen myötä.

Maankäytön kehittyminen ja etenkin sen tiivistyminen lisää lähisaavutetta-
vuutta, jolloin matkoja tehdään lähellä sijaitseville palveluille. Tiivistyvä kau-
punkirakenne parantaa kestävän liikkumisen kulkumuoto-osuutta, lyhyitä
matkoja on mahdollisuus kävellä ja pyörä on kilpailukykyinen kulkumuoto
myös keskipitkillä matkoilla. Lähipalvelut ovat hyvin saavutettavissa myös
joukkoliikenteellä sekä pyöräillen kylämäisiltä alueilta.

Kalajärveltä Viiskorven kautta Espoon keskukseen sijoittuvalle maankäytön
kehitysvyöhykkeelle sijoittuu myös merkittäviä työpaikkakeskittymiä. Nämä
alueet ovat joukkoliikenteen runkoyhteyksien varressa ja uusi maankäyttö
tukee kestävää liikkumista työmatkaliikenteessä. Uudet työpaikka-alueet
ovat suunnittelualueella toisaalta hyvin saavutettavissa myös henkilöautolla.

Kalajärven, Viiskorven ja Mynttilän lähikeskuksissa lähipalvelut ovat saavu-
tettavissa kestävillä liikkumismuodoilla. Kalajärveltä ja Viiskorvesta on hyvän
palvelutason joukkoliikenneyhteys Espoon keskuksen kaupunkikeskukseen,
missä on kaupunkikeskustasoiset palvelut. Histassa on tarjolla lähipalvelui-
den lisäksi myös alueellisia palveluita, mikä osaltaan vähentää sieltä muualle
suuntautuvien matkojen määrää.

Runkobussiyhteydet, jotka mahdollisesti myöhemmin muuttuvat pikarai-
tioteiksi, tarjoavat yhteydet seutu- ja kaukoliikenteen asemille.

Ajoneuvoliikenteen sujuvuus

Vuoden 2035 ennustetilanteessa Turunväylän ja Kehä III:n välityskyky yleis-
kaava-alueella on vielä riittävä, mutta Espoontie Lommilassa ja Espoon-
väylän pohjoisosa ruuhkautuvat. Yleiskaava-alueen liikennettä haittaa lisäksi
Turunväylän ruuhkautuminen Kehä II:n itäpuolella ja Vihdintien ruuhkautu-
minen Vantaalla Kehä III:n pohjoispuolella. Vuoteen 2050 mennessä Turun-
väylä uhkaa ilman tienkäyttömaksuja ruuhkautua myös Tuomarilan ja Kehä
II:n välillä lisäkaistoista huolimatta. Liikenteen ruuhkautuminen heikentää

alueen saavutettavuutta Turunväylän ja Kehä III:n osalta. Mahdolliset tien-
käyttömaksut sujuvoittaisivat liikennettä Turunväylällä ja Kehä III:lla. Katu-
verkolle ennustettu liikennemäärä on määrältään varsin maltillinen. Tämä
mahdollistaa sujuvan linja-autoliikenteen sijoittumisen katuverkolle sekä toi-
mivat alueen sisäiset elinkeinoelämän kuljetukset.

Liikennejärjestelmän kehittäminen

Ajoneuvoliikenteen kehittämisen osalta nykyisen liikenneverkon parantami-
nen suunnittelualueella perustuu pääasiassa nykyisten väylien kehittämi-
seen. Uuteen maastokäytävään sijoittuvia väyliä ei ole suunnitteilla Espoon-
väylää ja uutta maankäyttöä palvelevia tontti- ja kokoojakatuja lukuun otta-
matta. Bussiliikenteen runkoreiteille tehdään liikenteen sujuvuutta edistäviä
parantamistoimenpiteitä, joilla parannetaan joukkoliikenteen sujuvuutta.
Koko Espoon autoliikenteen tavoiteverkko vuodelle 2050 on esitetty liitteessä
L1.

Uuden maankäytön myötä liikennejärjestelmää kehitetään nykyistä verkkoa
täydentämällä ja poistamalla pullonkaulakohtia Turunväylällä, Kehä III:lla ja
Vihdintiellä.  Näillä toimenpiteillä parannetaan pääväylien liikenteen suju-
vuutta. Katuverkon osalta tulevat uudet alueet kytketään nykyiseen tie- ja
katuverkkoon, mikä vaatii uusia liittymiä ja nykyisten kehittämistä sekä kais-
takapasiteetin kasvattamista. Toimenpiteitä kohdistuu mm. Tuomarilantielle
ja Espoontielle sekä esimerkiksi Kauklahdenväylälle.

Pyöräilyverkkoa täydennetään niin, että verkon nykyiset ja täydennettävät
osat muodostavat tasokkaan kokonaisuuden, mikä mahdollistaa nopean pyö-
räilyn seudullisesti ja alueellisesti sekä pitkänmatkan baanatasoisen yhtey-
den vilkkaimmille reiteille. Koko Espoon pyöräilyn tavoiteverkko on esitetty
liitteessä L2.

Joukkoliikenne

Alueen joukkoliikenteen järjestelyissä bussiliikenteellä on merkittävä rooli
vielä vuoden 2035 tilanteessa. Kaupunkirata ja runkobussilinjat tarjoavat hy-
vän palvelutason joukkoliikenteelle, jota täydentää muu bussiliikenne. Li-
sääntyvä väestö mahdollistaa joukkoliikenteelle paremman palvelutason.
Tämä hyödyttää myös nykyisiä asukkaita. Runkolinjat vaikuttavat siihen, että
henkilöautoilijoita siirtyy joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Joukkoliikenteen osalta suunnittelualueelle sijoittuu mahdollisesti uusi valta-
kunnallinen ratayhteys Länsirata. Tällöin suunnittelualueelle toteutetaan His-
tan ja Mynttilän asemat. Rata sijoittuu uuteen maastokäytävään ja edellyttää
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jonkin verran liikennejärjestelyjä nykyiseen verkkoon. Radan linjaus ja radan
vaikutusalueelle kohdistuvat nykyverkon parantamistoimenpiteet tarkentu-
vat jatkosuunnittelussa.

Alueen rataan tukeutuvilla osilla joukkoliikenne on jo nykytilanteessa kilpai-
lukykyinen vaihtoehto kulkutavan valinnassa. Rautatieliikenteen kilpailukyky
paranee entisestään uuden kaupunkiradan myötä. Kalajärven suunnasta
joukkoliikenteen palvelutaso on nykytilanteessa heikompi kuin Espoon kes-
kuksen suunnasta. Kalajärven ja Viiskorven suunnan joukkoliikennetarjonta
paranee nykytilanteesta huomattavasti maankäytön kehittyessä. Maankäy-
tön kehittymisen myötä tulevaisuudessa on tarjolla runkolinja Leppävaaraan
ja Espoon keskukseen. Runkolinjoihin voi liittyä myös yksittäisiä joukkolii-
kennekatuja tai -kaistoja.

Runkolinjat yhdistävät aluekeskuksia ja tarjoavat vaihtoyhteydet raideliiken-
teelle ja pitkän matkan bussiliikenteelle. Bussiliikenteen laatutasoa voidaan
kasvattaa maankäytön kehittymisen myötä vaiheittain. Laatutasoon vaikut-
tavia seikkoja ovat mm. vuoroväli, matka-aika ja terminaalit. Alueiden kehit-
tyessä joukkoliikenteen tulisi vastata liikkumistarpeeseen, jotta se olisi alusta
alkaen kilpailukykyinen vaihtoehto.

Histan suuntaan ei ole ennen vuotta 2035 joukkoliikenteen tavoiteverkossa
esitetty runkobussilinjaa, mutta Histan suuntaan on tarjolla normaaleja bus-
silinjoja Espoon keskuksesta. Tarjolla olevaan palvelutasoon vaikuttaa alueen
kehittyminen. Histan suuntaan voi toteuttaa runkobussilinjan, mikäli aluetta
on tarpeen kehittää ennen Länsirataa. Histan alueen kehittyminen tavoitteen
mukaiseksi edellyttää Länsirataa.

Joukkoliikenteen näkökulmasta uudet alueet tulisi toteuttaa riittävän tehok-
kaalla kokonaismitoituksella, jotta joukkoliikenneyhteydet olisi mahdollista
toteuttaa hyvin palveleviksi ja tehokkaasti liikennöitäviksi. Rakenteen tiivis-
täminen olemassa olevilla alueilla tehostaa myös joukkoliikennelinjaston
käyttöä, jolloin myös liikennöintikustannusten ja subventiotarpeen kasvu voi-
daan pitää kohtuullisena. Suunnittelualueen matkoista arviolta noin 23 % on
joukkoliikennematkoja vuonna 2050.

Suunnittelualueella on tarvetta tarjota myös matkaketjuihin liittyen liityntä-
pysäköintimahdollisuuksia alueen ulkopuolelta saapuville ja mahdollisesti
edelleen muualle suuntautuville matkoille. Matkaketjuun kuuluva liityntä-
pysäköinti osaltaan vähentää henkilöauton käyttöä ja parantaa kestävän liik-
kumisen osuutta suunnittelualueella sekä parantaa liikenneväylien välitysky-
kyä.

Liityntäpysäköintiä on tarjolla myös pyöräilijöille. Runkolinjoille voidaan to-
teuttaa miniterminaaleja, joissa on tarjolla tasokas pyöräpysäköintimahdol-
lisuus ja lisäpalveluita kysynnän mukaan.

Bussiyhteyksien muuttaminen raitioteiksi on ajankohtaista vuoden 2035 jäl-
keen, ellei maankäyttö kehity oletettua nopeammin. Joukkoliikenneyhteyttä
Leppävaara–Viiskorpi-Kalajärvi on luonteva kehittää alkuvaiheessa runko-
bussiyhteytenä, eikä pikaraitiotie ole sinänsä edellytys Kalajärven suunnan
maankäytön täydentämiselle. Myös Espoon keskuksesta Suurpellon kautta
Tapiolaan sekä Espoon keskuksesta Olarin kautta Matinkylään ajatellut pika-
raitiotiet voivat olla runkobussilinjoja vielä vuoden 2035 jälkeen. Koko Es-
poon pitkän tähtäimen joukkoliikenteen tavoiteverkko on esitetty liitteessä
L3.

Kestävä liikkuminen

Kulkutapajakaumaan tulisi paikallisella tasolla vaikuttaa ensisijaisesti kestä-
vien kulkutapojen (kävely, pyöräily ja joukkoliikenne) käyttöä mahdollistavin
positiivisin keinoin, mikä myös lisää yleiskaava-alueen houkuttelevuutta
asuin- ja työpaikka-alueena. Kestävää liikkumista tukee uuden maankäytön
myötä kehittyvät palvelukeskukset. Näissä on paikallinen liikkuminen mah-
dollista toteuttaa helposti kestävin liikkumismuodoin. Tiivistyvä maankäyttö
edistää kestävää liikkumista mahdollistamalla paremman joukkoliikenteen
palvelutason.

Raideliikenneyhteys liityntäyhteyksineen ja liityntäpysäköintijärjestelyineen
antaa alueen asukkaille, toimijoille ja potentiaalisille investoijille signaalin,
että Espoon kaupunki haluaa kehittää alueita kohti kestävää liikkumista.

Mahdolliset tienkäyttömaksut lisäävät liikennemallitarkasteluissa kestävää
liikkumista. Ilman niitä joukkoliikenteen käyttö jää arviolta noin 5-10 % vä-
häisemmäksi.

Liikenteen ympäristövaikutuksiin vaikuttaa eniten valittu kulkutapa. Suunnit-
telualueen matkoista arviolta noin 2/3 tehdään kestävillä kulkumuodoilla,
millä on suora vaikutus alueen liikenteen tuottamiin hiilidioksidipäästöihin.
Etenkin kävelyn ja pyöräilyn merkittävä kulkutapaosuus, yli kolmasosa kai-
kista matkoista, vaikuttaa merkittävästi päästöjen vähenemiseen. Päästöjen
määrän vähenemiseen vaikuttavat lisäksi liikennejärjestelmän kehittyminen
käyttäjä- ja palvelulähtöisesti (kaupunkipyörät, Mobility as a Service, MaaS)
ja ajoneuvotekniikan kehittyminen sekä päästövaatimusten kiristyminen.
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Liikenneturvallisuus ja estevaikutukset

Kaavaratkaisussa alueen maankäyttö muuttuu voimakkaasti nykytilanteesta,
kun alueelle sijoittuu uutta asutusta ja työpaikkoja. Nämä lisäävät alueen
liikennettä kaikkien liikkumismuotojen osalta. Toisaalta suunnittelualueen
ennustettu liikenteen kasvu on maltillinen, eikä liikenteen kasvussa tapahdu
merkittävää loikkausta nykytilanteesta. Liikenneturvallisuutta parantavat ny-
kyverkolla tehtävät parantamistoimenpiteet. Liikennejärjestelmää paranne-
taan pääasiassa nykyisten väylien osalta, mitä parantaa niiden liikennetur-
vallisuutta. Espoonväylän sijoittuminen uuteen maastokäytävään parantaa
liikenneturvallisuutta, sillä Espoonväylän – Finnoontien nykyinen vilkas lii-
kenne aiheuttaa liikenneturvallisuusongelmia, kun vilkas, kaksikaistainen,
mutkainen ja mäkinen pääkatu kulkee läpi tiheän maankäytön.

Pääväylien estevaikutus säilyy ennallaan, ellei parantamistoimenpiteiden yh-
teydessä toteuteta kävelyn ja pyöräilyn eritasoratkaisuja. Eritasot turvaavat
väylien ylityksiä ja toisaalta toimivat osana kävelyn ja pyöräilyn reittejä.

Joukkoliikenteen korkea kulkutapaosuus parantaa liikenneturvallisuutta. Ter-
minaaleille ja vilkkaimmille pysäkeille suuntautuu ruuhka-aikoihin runsaasti
liikennettä. Näiden osalta toimivat suunnitteluratkaisut toimivat liikennetur-
vallisuutta edistäen. Nämä on myös mahdollista toteuttaa eri käyttäjäryh-
mien vaatimusten mukaan mm. esteettömyys huomioiden.

Hyvin suunniteltu kävelyn ja pyöräilyn verkko parantaa liikenneturvallisuutta
verkon käyttäjien osalta. Verkolle tuleva käyttö on paikon erittäin runsasta,
joten liikkumismuotojen erottelu on tarpeen myös liikenneturvallisuusnäkö-
kulmasta.

Asetetut kaavalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa joukkoliikenteen rooli on merkittävässä
osassa uusien ja kehitettävien keskusten liikenneratkaisuissa. Nykyisten alu-
eiden tiivistäminen ja uusien tehokas toteuttaminen lisää joukkoliikenteen
käyttäjien määrää ja edelleen sen kulkumuoto-osuutta. Runkoreitit kulkevat
myös kylämäisten alueiden läpi, joten myös niille on tarjolla kilpailukyinen
joukkoliikennetarjonta.

Kaavaratkaisu tukee kaupunkiradan hyödyntämistä entisestään. Radalle on
eri puolilta suunnittelualuetta tarjolla hyvät joukkoliikenneyhteydet ja näille
yhteyksille on tarjolla kattava kävelyn ja pyöräilyn verkko osana matkaket-
jua.

Joukkoliikenne on kilpailukykyinen vaihtoehto myös keskusten välisessä lii-
kenteessä ja edelleen muualle suuntautuvien matkojen matkaketjussa. Run-
kolinjat tarjoavat hyvän joukkoliikenteen palvelutason ja niillä pyritään myös
lyhyeen matka-aikaan.

Liikenneverkon kehittäminen mahdollistaa osaltaan alueiden kehittämisen
vaiheittain. Uutta liikenneinfraa ei ole välttämätöntä rakentaa heti, vaan ny-
kyistä liikennejärjestelmää parantamalla on mahdollista kehittää alueen
maankäyttöä. Parempia joukkoliikenneratkaisuja voidaan ottaa käyttöön
linja-autoliikenteen osalta nykyisellä tie- ja katuverkolla. Raskaimmat inves-
toinnit painottuvat tarkasteluajanjakson loppupuolelle. Olemassa olevien
aluekeskusten kehittäminen on mahdollista jo nykyisellä liikenneinfralla,
mutta liikenneolosuhteita tulee kehittää maankäytön kehittymisen rinnalla.

Johtopäätöksiä

Alustavan kaavaehdotuksen mukaiset keskusten kehittämisen vaikutukset
jakautuvat liikennevaikutuksiltaan karkeasti kolmeen luokkaan:

1. Espoon keskukseen ja sen ympäristöön kohdistuva maankäytön
kasvu tukeutuu sekä nykyisiin että suunniteltuihin joukkoliiken-
neyhteyksiin.

2. Kalajärven ja Viiskorven kehittäminen edellyttävät kohdistetum-
pia joukkoliikenne- ja autoliikenneverkon kehittämistoimenpi-
teitä, riippumatta siitä tukeudutaanko (runko)busseihin vai aina-
kin osittain raitioteihin.

3. Mynttilän ja Histan kehittäminen edellyttävät raskaan raideliiken-
teen tuomista alueelle Länsiradan ja sitä hyödyntävän lähiliiken-
teen muodossa, mutta lisäksi tarvitaan autoliikenneverkon sekä
kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien täydentämistä.

Koska tarkastelualueen halki kulkevat Turunväylä (valtatie 1) ja Kehä III
(kantatie 50) ovat paikallisen roolinsa ohella seudullisesti, valtakunnallisesti
ja kansainvälisten kuljetusten kannalta merkittäviä väyliä, niiden liikennettä
lisäävät hankkeet korostavat suunniteltujen kehittämistoimenpiteiden kii-
reellisyyttä (Turunväylän lisäkaistat ja eritasoliittymien kehittäminen, Kehä
III toinen ajorata Kirkkonummen suuntaan ja eritasoliittymien kehittäminen
Kirkkonummen, Espoon ja Helsingin alueella). Pääväylien kehittämistä teh-
dään yhteistyössä Väyläviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Kalajärven joukkoliikennepalvelujen kehittäminen edellyttää yhteistyötä Es-
poon, HSL:n, Vantaan ja Helsingin välillä. Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen
on seudullinen ilmiö.
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3.6 Vaikutukset yhdyskuntatalouteen

3.6.1 Arvioinnin tarkoitus ja tarkastelualueet

Tarkastelun lähtökohtana on alustavan yleiskaavaehdotuksen toteuttamisen
edellyttämä fyysinen ympäristö: nykytilanne suhteessa väestön, työpaikko-
jen ja liikenteen muutokseen sekä niistä aiheutuvaan rakentamiseen ja ra-
kentamisen jälkeiseen toimintaan 50 vuoden tarkasteluajanjaksolla. Tarkas-
telun kohteena ovat kaupungin panostukset alueen rakentamiseen, muuhun
toteuttamiseen ja toimintaan sekä kaupungin alueelta saamat tontti- ja ve-
rotulot. Arvioinnin päämääränä on muodostaa kokonaiskuva vaikutusten
merkittävyydestä ja suuruusluokasta.

Pitkälle ajanjaksolle ulottuviin ja yleiskaavatasoisten maankäyttösuunnitel-
mien arviointeihin liittyy aina epävarmuutta. Jo talouden kehitykseen liittyvät
tekijät kuten korkotaso, alueen työpaikka- ja asuintilojen kysyntä sekä to-
dellisuudessa toteutettavat rakenteelliset ratkaisut ovat vaikeasti ennustet-
tavissa. Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa esitettyihin lukuihin on tämän
vuoksi suhtauduttava suuntaa ja suuruusluokkaa osoittavina, ei "tarkkoina
euroina". Tämän vuoksi myös arvioinnin tulokset esitetään kymmenen mil-
joonan euron tarkkuudella.

Jo suuruusluokkatason arvioinnilla saadaan kuitenkin tärkeää tietoa sekä
koko yleiskaava-alueen että sen osa-alueiden yhdyskuntataloudellisesta kan-
nattavuudesta maankäytön jatkosuunnittelun tueksi. Jatkosuunnittelussa
olisi euromääräisten vaikutusten lisäksi hyvä huomioida myös asukasmäärän
kasvun ja infran rakentamisen erilaiset vaikutukset. Väestökehitys vaikuttaa
suoraan merkittävimpien vaikutuserien eli verotulojen ja kuntapalvelujen toi-
mintamenojen muodostumiseen, mutta nämä vaikutukset toteutuvat väes-
tön alueellisesta sijoittumisesta riippumatta. Infran kustannukset sen sijaan
ovat sidottuja tiettyyn paikkaan.

Tarkastelun kohteena ovat ensinnäkin alustavan yleiskaavaluonnoksen yh-
teydessä tehdyn yhdyskuntataloudellisen arvioinnin (Espoon kaupunki 2017)
mukaiset kolme kehittämisvyöhykettä, jotka kattavat koko yleiskaava-alu-
een: Espoon keskus, Länsiradan kehityskäytävä sekä Itäinen joukkoliiken-
teen kehityskäytävä. Tämän lisäksi vaikutukset arvioidaan alustavan yleis-
kaavaehdotuksen keskuksille, joita ovat:

- Espoon keskus (kaavamerkintäalueet C ja A1)
- Hista (kaavamerkintäalueet C ja A1
- Myntinmäki (kaavamerkintäalueet A1 ja A2)

- Viiskorpi (kaavamerkintäalueet A1 ja A2)
- Kalajärvi (kaavamerkintäalueet A1 ja A2)

Kuva  7. Tarkastelukokonaisuus: kehittämisvyöhykkeet on osoitettu aluera-
jauksilla ja keskukset sinisillä palloilla.
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3.6.2 Arviointikokonaisuus ja arviointimenetelmät

Arviointi tehtiin Espoon kaupungin näkökulmasta ottaen huomioon kaupun-
gin panostukset alueen rakentamiseen, muuhun toteuttamiseen ja toimin-
taan sekä kaupungin alueelta saamat tulot. Kaupunkiin kohdistuvina vaiku-
tuksina tarkasteltiin seuraavaa, kouluja ja päiväkoteja lukuun ottamatta
alustavan yleiskaavaluonnoksen yhdyskuntataloudellisen arvioinnin yhtey-
dessä määriteltyä arviointikokonaisuutta:

Tulot

- Kunnallis- ja kiinteistö- ja yhteisöverot sekä valtionosuudet (pe-
ruspalvelujen valtionosuudet ja opetus- ja kulttuuritoimen valti-
onosuus)

- Tonttien myynti- ja vuokratulot ja maankäyttömaksut

Kustannukset

- Infran rakentaminen ja kunnossapito (asuinalueet ja työpaikka-
alueet yhteensä)

• rakentamista valmistelevat toimet (maan hankinta,
suunnittelu ja kaavoitus, esirakentaminen ja maaperän
kunnostus)

• infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito (asema-
kaavojen sisäinen katu- ja tieverkko ja kytkentäkustan-
nukset, puistot ja virkistysalueet)

• muut rakenteet (meluntorjunta, kytkentäverkko ja aluei-
den sisäinen verkko)

- Koulujen ja päiväkotien rakentaminen ja kunnossapito
- Kuntapalvelujen toimintamenot (sosiaali- ja terveystoimi ja sivis-

tystoimi)

Infran rakentamisen ja kunnossapidon kustannukset, kuntapalvelujen kus-
tannukset sekä tulot ovat kehittämisvyöhykkeillä samat kuin alustavan
yleiskaavaluonnoksen yhdyskuntataloudellisessa arvioinnissa (Espoon kau-
punki 2017). Tämä perustuu siihen, että vyöhykkeillä ei ole tapahtunut oleel-
lisia mitoitus- tai sijoittumismuutoksia alustavasta yleiskaavaluonnoksesta
alustavaan yleiskaavaehdotukseen.

Alustavan yleiskaavaluonnoksen yhdyskuntataloudellisessa arvioinnissa arvi-
ointiperusteita ja -oletuksia olivat:

· Kuntapalvelujen toimintamenot arvioitiin Espoon kaupungin tilinpää-
töksen 2016 ja yleiskaavaluonnoksen uusien asukkaiden lukumäärän

perusteella (Espoon keskus noin 21 000, Länsiradan kehityskäytävä
noin 29 000 ja Itäinen joukkoliikenteen kehityskäytävä noin 18 000).
Kunnallis- ja kiinteistö- ja yhteisöverot sekä valtionosuudet arvioitiin
samaan tapaan keskimääräiseen yksikkötuloon (€/asukas) ja uusien
asukkaiden määrään perustuen. Verokertymää ja tonttituloja sekä
kuntapalvelujen toimintamenoja arvioitaessa oletettiin, että kaikki
rakentuu kerralla: asukkaat ja yritykset muuttavat alueelle heti kun
asemakaava valmistuu ja alkavat maksamaan veroja ja käyttämään
palveluita.

· Espoon kaupungin tonttitulojen arvioinnissa oletettiin, että Espoon
kaupunki vuokraa 60 % omistamastaan maasta (15 €/k-m2) ja myy
40 % kaavoitetusta kerrosneliömäärästä hinnalla 600 €/k-m2.
Vuokra- ja myyntiosuudet sekä vuokra- ja myyntihinnat kerrosne-
liötä kohden perustuivat Espoon kaupungin Tonttiyksikön tietoihin.
Nämä luvut kuitenkin yksinkertaistettiin kaavaluonnoksen arviointia
varten - todellisuudessa ne vaihtelevat merkittävästi alueittain ja
käyttötarkoituksittain. Espoon maankäyttömaksuksi oletettiin 40 %
lisäkaavoituksen tuomasta arvonnoususta yksityisellä maalla.

· Rakentamisen määrä (esimerkiksi katujen ja verkostojen pituudet tai
puistojen pinta-alat) sekä suhteelliset kustannusarviot (€/k-m2) pe-
rustuivat ympäristöministeriön Kunnan nettotulot kerrostalo-, rivitalo
ja omakotialueilla-julkaisuun (Tamminen 1977) sekä FORE-kustan-
nustietokantaan (Rapal Oy 2016).

· Kaavataloudellisia vaikutuksia arvioitiin aluevarauksittain ja raportoi-
tiin kehittämisvyöhykkeittäin (Espoon keskus, Itäisen joukkoliiken-
nevyöhykkeen kehityskäytävä ja Länsiradan kehityskäytävä). Alus-
tavan yleiskaavaluonnoksen aluevarausten kerrosneliömäärän ja-
kautuma kehittämisvyöhykkeittäin esitetään alla olevassa kuvassa.

Kuva  8. Alustavan yleiskaavaluonnoksen aluevarausten kerrosneliömäärän
jakauma kehittämisvyöhykkeittäin (Espoon kaupunki 2017).
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Alustavan yleiskaavaehdotuksen keskuksille infran ja kuntapalvelujen kus-
tannukset sekä tulot arvioitiin kehittämisvyöhykkeiden suhteellisten tulojen
ja kustannusten (€/asukas ja €/k-m2) sekä keskusten uusien asukkaiden ja
rakennettavan uuden kerrosalan perusteella.

Koulujen ja päiväkotien rakentamiskustannukset arvioitiin niiden lukumäärän
ja keskimääräisten rakentamiskustannusten perusteella. Lukumäärätieto (6
koulua ja 14 päiväkotia) pohjautuu Espoon kaupungin sivistystoimen yleis-
kaavaluonnoksesta antamaan lausuntoon. Keskimääräisinä rakentamiskus-
tannuksina käytettiin Espoon kaupungilta saatuja tietoja viimeaikaisista
koulu- ja päiväkotihankkeiden investointikustannuksista (koulut noin 28 milj.
€ ja päiväkodit noin 6 milj. €). Kunnossapitokustannukset arvioitiin suhteessa
rakentamiskustannuksiin (2 % rakentamiskustannuksista/vuosi).

Espoon kaupunkiin kohdistuvien kustannusten arvioinnissa ei ole mukana
suurten liikennehankkeiden kustannuksia, koska niitä ei vielä ole mahdollista
jakaa Espoon kaupungin ja valtion kustannusosuuksiin. Suurten liikenne-
hankkeiden kustannukset tuodaan kuitenkin esiin omana kohtanaan (kohta
3.6.6).

Elinkaarimalliajattelun mukaisesti vaikutukset arvioitiin pitkälle ajanjaksolle.
Tämä toteutettiin nykyarvomenetelmän avulla. Menetelmän perusajatus on
se, että kertaluontoiset ja vuosittain toistuvat vaikutukset diskontataan sa-
maa korkokantaa käyttäen yhteiseen vertailuajankohtaan eli nykyhetkeen.
Laskennan jälkeen on mahdollista verrata ”samanarvoisiksi” tehtyjä suori-
tuksia keskenään. Nykyarvoja laskettaessa suoritukset kerrotaan diskont-
tauskertoimella, joka muodostuu laskentakorkokannasta ja tarkasteluajan-
jaksosta (pitoajasta) vuosissa. Tässä työssä laskennassa käytettiin 50 vuo-
den pitoaikaa ja viiden prosentin korkokantaa, jolloin diskonttauskerroin on
18,26. Tämä merkitsee sitä, että vuosittaisten vaikutusten 50 vuoden kerty-
män nykyarvo vastaisi noin 18 vuoden vaikutuksia, mikäli ne toteutuisivat jo
investointivaiheessa.

Muille tahoille kuin Espoon kaupungille kohdistuvat vesihuoltoverkon, jäte-
huollon, kaukolämmön ja sähköverkon kustannukset eivät sisälly arviointiin.
Näistä aiheutuu kuitenkin merkittäviä yhdyskuntataloudellisia kustannuksia,
jotka olisi syytä ottaa huomioon maankäytön jatkosuunnittelussa.

3.6.3 Kehittämisvyöhykkeiden yhdyskuntataloudelliset
vaikutukset

Tulot

Kehittämisvyöhykkeiden eli koko yleiskaava-alueen toteuttamisen aikaan-
saamat tulot 50 vuoden laskennallisella tarkasteluajanjaksolla ovat yhteensä
noin 9 460 miljoonaa euroa. Valtaosa eli yli 60 % tuloista kertyy kunnallis-,
kiinteistö- ja yhteisöveroista. Myös maankäyttömaksut ovat merkittävä tu-
loerä, sillä niiden osuus kokonaistulokertymästä on lähes 30 %. Valtion-
osuuksien (peruspalvelujen valtionosuudet ja opetus- ja kulttuuritoimen val-
tionosuus) sekä tonttien vuokraus- ja myyntitulojen merkitys kokonaistu-
loissa on vähäinen. Tulot jakautuvat kertaluonteisiin pääomatalouden tuloi-
hin ja vuosittain toistuviin käyttötalouden tuloihin seuraavasti:

- pääomatalous (maankäyttömaksut ja tonttien myyntitulot) noin
2 800 miljoonaa euroa (30 %)

- käyttötalous (tonttien vuokratulot sekä vero- ja valtionosuustu-
lot) noin 6 660 miljoonaa euroa (70 %)

Vyöhykkeittäin tarkastellen tuloja kertyy eniten Länsiradan kehityskäytävän
alueelta. Tältä alueelta kertyvät noin 4 670 miljoonan euron tulot vastaavat
noin puolta koko yleiskaava-alueen tuloista. Itäisen joukkoliikenteen kehitys-
käytävän tulot ovat noin 3 270 miljoonaa euroa (osuus kokonaistuloista 35
%) ja Espoon keskuksen noin 1 520 miljoonaa euroa (15 %).

Kuva  9. Kehittämisvyöhykkeiden tulot (milj. €).
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Vaikka Länsiradan kehityskäytävä on euromääräisiltä tuloiltaan selvästi
muita vyöhykkeitä suurempi, ero tasoittuu, kun tuloja tarkastellaan suh-
teutettuna vyöhykkeiden rakennettavaan kerrosalaan. Euromääräisten luku-
jen sijasta vyöhykkeiden välistä eroa kuvaakin vertailukelpoisemmin tämä
suhteellisten tulojen tarkastelu. Rakennettavaa kerrosalaa kohti laskettuna
Länsiradan kehityskäytävän ja itäisen joukkoliikenteen kehityskäytävän tulot
ovat samaa suuruusluokkaa (hieman alle 3 000 €/k-m2). Espoon keskuksen
alueelta kertyvät tulot ovat muita vyöhykkeitä alemmat myös suhteellisesti.

Kuva  10. Kehittämisvyöhykkeiden suhteelliset tulot (€/k-m2).

Maanomistussuhteet vaikuttavat tonteista saataviin tuloihin, sillä omalle
maalle kaavoitettaessa kaupunki saa 100 % maan arvonnoususta itselleen.
Maankäyttösopimusten kautta saatavat korvaukset ovat 40 - 60 %. Espoon
kaupungin vuonna 2015 hyväksyttyjen periaatteiden (Maanhankinnan ja -
luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteet 2015, Kaupunginval-
tuusto 9.11.2015) mukaan maankäyttösopimuksia arvioitaessa merkittävän
hyödyn raja, sopimuskynnys, on 250 000 euroa ja sopimuskorvausta peri-
tään vain sopimuskynnyksen ylittävästä hyödystä.

Maanomistus kehittämisvyöhykkeillä on erityyppistä, esimerkiksi Länsiradan
kehittämisvyöhykkeellä kaupungilla on enemmän maanomistusta kuin Itäi-
sellä joukkoliikenteen kehityskäytävällä. Erityisesti jo rakennetuilla alueilla,
joilla on useita maanomistajia ja joille tulee vain vähäistä lisärakentamista
voivat kaupungille maankäyttösopimuksista saatavat korvaukset jäädä vä-
häisiksi. Tämän vaikutusta maankäyttösopimustuloihin ei tämän tarkastelun
puitteissa ollut mahdollista arvioida. Maankäyttösopimusten tuloja arvioita-

essa ei ole huomioitu työpaikka-alueiden toteuttamisesta mahdollisesti saa-
tavia maanmyynti- ja sopimustuloja, sillä näiden alueiden arvonnousu voi
vaihdella huomattavasti.

Tonteista saatavat tulot jakautuvat kertaluonteisiin pääomatalouden tuloihin
(maankäyttömaksut ja tonttien myyntitulot) ja vuosittain toistuviin käyttöta-
louden tuloihin (tonttien vuokratulot) seuraavasti:

- Espoon keskus
• tonttien myynti ja maankäyttömaksut noin 370 miljoo-

naa euroa (88 %)
• tonttien vuokrat noin 50 miljoonaa euroa (12 %)

- Länsiradan kehityskäytävä
• tonttien myynti ja maankäyttömaksut noin 1 230 miljoo-

naa euroa (93 %)
• tonttien vuokrat noin 100 miljoonaa euroa (7 %)

- Itäinen joukkoliikenteen kehityskäytävä
• tonttien myynti ja maankäyttömaksut noin 1 110 miljoo-

naa euroa (95 %)
• tonttien vuokrat noin 60 miljoonaa euroa (5 %)

Yleiskaava-alueeseen liittyvillä suurilla liikennehankkeilla (ESA-rata, Espoon
kaupunkirata ja Espoon runkobussi-/pikaraitiotiesuunnitelmat) on maan ar-
voa nostava vaikutus. Liikennehankkeiden vuoksi saavutettavuudeltaan pa-
rantuvat alueet muuttuvat houkuttelevimmiksi asuin- ja yritystoimintapai-
koiksi, mikä nostaa kiinteistöjen arvoa erityisesti uusien asemien läheisyy-
dessä. Tätä arvonnousua ei kuitenkaan ollut mahdollista tarkastella euro-
määräisesti. Asiaa tarkastellaan tarkemmin kohdassa 3.6.6.

Kustannukset

Kustannuksia koko tarkasteluajanjaksolta kertyy yhteensä noin 9 430 mil-
joonaa euroa. Lähes 80 %:a kustannuksista kertyy kuntapalvelujen eli sosi-
aali- ja terveystoimen ja sivistystoimen toimintamenoista (noin 7 300 milj.
€). Infran (rakentamista valmistelevat toimet eli maan hankinta, suunnittelu
ja kaavoitus, esirakentaminen ja maaperän kunnostus sekä katu- ja tie-
verkko kytkentäkustannuksineen, puistot, virkistysalueet ja meluntorjunta)
rakentamisen ja kunnossapidon kustannukset ovat noin 1 890 miljoonaa eu-
roa, mikä vastaa noin viidesosaa kokonaiskustannuksista. Koulujen ja päivä-
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kotien rakentamisen ja kunnossapidon kustannukset ovat muihin kustan-
nuseriin verrattuna suhteellisen pienet, noin 240 miljoonaa euroa. Kustan-
nukset eivät sisällä suurien liikennehankkeiden (ks. kohta 3.6.6) kustannuk-
sia. Kouluja ja päiväkoteja lukuun ottamatta kustannuksissa eivät ole mu-
kana myöskään muun palveluinfran (terveysasemat, liikuntahallit jne.) kus-
tannukset.

Kustannukset jakautuvat pääomatalouteen ja käyttötalouteen seuraavasti:
- pääomatalous (infran, koulujen ja päiväkotien rakentaminen)

noin 1 650 miljoonaa euroa (17 %)
- käyttötalous (infran, koulujen ja päiväkotien kunnossapito sekä

kuntapalvelujen toimintamenot) noin 7 780 miljoona euroa (83
%)

Kehittämisvyöhykkeistä eniten kustannuksia kerryttää Länsiradan kehitys-
käytävä, jonka noin 4 770 miljoonan euron kustannukset vastaavat noin
puolta koko yleiskaava-alueen kustannuksista. Itäisen joukkoliikenteen kehi-
tyskäytävän kustannukset ovat noin 3 250 miljoonaa euroa (34 %) ja Espoon
keskuksen noin 1 410 miljoonaa euroa (15 %).

Espoon keskuksen ero muihin kehittämisvyöhykkeisiin perustuu sekä infran
rakentamisen ja kunnossapidon että kuntapalvelujen toiminnan pienenpiin
kustannuksiin: alueella voidaan tukeutua jo olemassa olevaan infra- ja pal-
velurakenteeseen muita vyöhykkeitä enemmän. Länsiradan kehittämis-
vyöhykkeellä nämä kustannukset ovat puolestaan suurimmat alueen toteut-
tamisen edellyttämien merkittävien infra- ja palveluinvestointien sekä muita
vyöhykkeitä suuremman uusien asukkaiden määrän vuoksi (kuntapalvelujen
kustannukset muodostuvat uusien asukkaiden määrään perustuen).

Valtaosa kehittämisvyöhykkeiden kustannuksista kertyy käyttötalouden kus-
tannuksista. Kehittämisvyöhykkeiden välillä on kuitenkin eroa, sillä Espoon
keskuksessa käyttötalouden osuus kokonaiskustannuksista on muita vyöhyk-
keitä pienempi vähäisemmän rakentamistarpeen vuoksi. Kustannukset ja-
kautuvat pääomatalouteen ja käyttötalouteen seuraavasti:

- Espoon keskus
• pääomatalous noin 160 miljoonaa euroa (11 %)
• käyttötalous noin 1 250 miljoonaa euroa (89 %)

- Länsiradan kehityskäytävä
• pääomatalous noin 840 miljoonaa euroa (18 %)
• käyttötalous noin 3 930 miljoonaa euroa (82 %)

- Itäinen joukkoliikenteen kehityskäytävä
• pääomatalous noin 650 miljoonaa euroa (20 %)
• käyttötalous noin 2 600 miljoonaa euroa (80 %)

Kuva  11. Kehittämisvyöhykkeiden kustannukset (milj. €).

Rakennettavaa uutta kerrosalaa kohden laskettuna Länsiradan kehityskäytä-
vän ja itäisen joukkoliikenteen kehityskäytävän välinen kokonaiskustannus-
ero tasoittuu (noin 2 600 €/k-m2 ja 2 800 €/k-m2). Espoon keskus on myös
suhteellisissa kustannuksissa selvästi kahta muuta vyöhykettä edullisempi.
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Kuva  12. Kehittämisvyöhykkeiden suhteelliset kustannukset (€/k-m2).

Tulot ja kustannukset yhteensä

Kun tulot (noin 9 460 milj. €) ja kustannukset (noin 9 430 milj. €) lasketaan
yhteen, saadaan nettotulo, joka 50 vuoden tarkasteluajanjaksolla on koko
alustavan yleiskaavaehdotuksen alueella suuruudeltaan noin 30 miljoonaa
euroa. Rakennettavaa kerrosalaa kohden laskettuna nettotulo on noin 10
€/k-m2.

Nettotulojen suuruuteen vaikuttavat suurimpien erien verotulojen ja kunta-
palvelujen toimintamenojen lisäksi merkittävimmin tuloissa maankäyttösopi-
muksista saatavat korvaukset (noin 2 600 milj. €) ja kustannuksissa infran
rakentamis- ja kunnossapitokustannukset (noin 1 890 milj. €).

Vyöhykkeittäin tarkastellen nettovaikutus on kokonaistuloihin ja kokonais-
kustannuksiin verrattuna pieni, mutta positiivinen Espoon keskuksessa (noin
100 milj. € ja 70 €/k-m2) sekä itäisen joukkoliikenteen kehittämisvyöhyk-
keellä  (noin  20  milj.  €  ja  20  €/k-m2). Länsiradan kehityskäytävän alueen
nettovaikutus sen sijaan on negatiivinen (noin -100 milj. € ja -50 €/k-m2).
Ero muihin vyöhykkeisiin selittyy pitkälti sillä, että Länsiradan kehityskäytä-
vällä on paljon rakentamattomia alueita, joiden toteuttaminen edellyttää
merkittäviä investointeja niin infraan kuin palvelurakentamiseenkin.

Kuva  13. Kehittämisvyöhykkeiden tulot ja kustannukset (milj. €).

Kuva  14. Vyöhykkeiden suhteelliset nettovaikutukset (€/k-m2).

Pääomatalouden nettotulot (tonttien myynnistä ja maankäyttömaksuista
saatavat tulot vähennettynä infran, koulujen ja päiväkotien rakentamiskus-
tannuksilla) ovat suuruudeltaan noin 1 150 milj. €. Käyttötalouden nettovai-
kutus sen sijaan on negatiivinen eli nettokustannukset (tonttien vuokraami-
sesta, veroista ja valtionosuuksista saatavat tulot vähennettynä infran, kou-
lujen ja päiväkotien kunnossapidosta ja kuntapalvelujen toiminnasta aiheu-
tuvilla kustannuksilla) ovat noin -1 120 miljoonaa euroa. Kokonaisnettovai-
kutus muodostuu siten positiiviseksi pääomatalouden nettotulojen ja tarkem-
min sanottuna maankäyttömaksujen ansiosta. Pääoma- ja käyttötalouden
nettovaikus on vyöhykkeittäin seuraava:
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- Espoon keskus
• pääomatalous noin 210 miljoonaa euroa
• käyttötalous noin -100 miljoonaa euroa
• nettotulot noin 110 miljoonaa euroa

- Länsiradan kehityskäytävä
• pääomatalous noin 480 miljoonaa euroa
• käyttötalous noin -580 miljoonaa euroa
• nettokustannukset noin -100 miljoonaa euroa

- Itäinen joukkoliikenteen kehityskäytävä
• pääomatalous noin 460 miljoonaa euroa
• käyttötalous noin -440 miljoonaa euroa
• nettotulot noin 20 miljoonaa euroa

Investoinnit ja tonttitulot

Rakentamisinvestoinnit sekä tonttien myynti- ja vuokratulot ja maankäyttö-
maksut eivät yksinään tuo esiin kokonaiskuvaa taloudellisista vaikutuksista,
mutta ne kuvaavat yksiselitteisimmin uudisrakentamisalueiden kaavatalou-
dellisia vaikutuksia. Syynä on se, että investointien ja tonttitulojen arviointiin
liittyy vähemmän epävarmuuksia kuin esimerkiksi pitkän aikavälin verotulo-
jen arviointiin.

Investoinneilla tarkoitetaan tässä infran (rakentamista valmistelevat toimet
eli maan hankinta, suunnittelu ja kaavoitus, esirakentaminen ja maaperän
kunnostus sekä katu- ja tieverkko kytkentäkustannuksineen, puistot, virkis-
tysalueet ja meluntorjunta), koulujen ja päiväkotien rakentamista. Investoin-
tikustannukset koko yleiskaava-alueella ovat noin 1 650 miljoonaa euroa.
Kun tonttitulot ovat noin 3 010 miljoonaa euroa, nettotuloksi muodostuu noin
1 360 miljoonaa euroa.

Myös kehittämisvyöhykkeiden osalta tonttitulot kattavat investointikustan-
nukset. Nettotulot ovat suurimmat Länsiradan kehityskäytävällä ja pienim-
mät Espoon keskuksessa:

- Espoon keskus
• investoinnit noin 160 milj. €
• tonttitulot noin 420 milj. €
• nettotulot noin 260 milj. €

- Länsiradan kehityskäytävä
• investoinnit noin 840 milj. €

• tonttitulot noin 1 420 milj. €
• nettotulot noin 580 milj. €

- Itäinen joukkoliikenteen kehityskäytävä
• investoinnit noin 650 milj. €
• tonttitulot noin 1 170 milj. €
• nettotulot noin 520 milj. €

Kuva  15. Kehittämisvyöhykkeiden investoinnit ja tonttitulot (milj. €).

Vero- ja valtionosuustulot ja kuntapalvelujen toimintamenot

Verotulot (kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverot) ja valtionosuustulot (perus-
palvelujen valtionosuudet sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet)
ovat yhteensä koko yleiskaava-alueella noin 6 450 miljoonaa euroa. Kun kun-
tapalvelujen (sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen) toimintamenot
ovat noin 7 300 miljoonaa euroa, nettokustannukseksi muodostuu noin -850
miljoonaa euroa. Myös kehittämisvyöhykkeiden osalta nettovaikutus on ne-
gatiivinen. Suurimmillaan nettokustannus on Länsiradan kehityskäytävällä ja
pienimmillään Espoon keskuksessa:

- Espoon keskus
• tulot noin 1 100 milj. €
• toimintamenot noin 1 200 milj. €
• nettokustannukset noin -100 milj. €

- Länsiradan kehityskäytävä

0
200
400
600
800

1 000
1 200
1 400
1 600

Espoon keskus Länsiradan kehityskäytävä Itäinen joukkoliikenteen
kehityskäytävä

Investoinnit ja tonttitulot (milj. €)

Investoinnit Tonttitulot



Espoon pohjois- ja keskiosien alustavan yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi
37

• tulot noin 3 250 milj. €
• toimintamenot noin 3 700 milj. €
• nettokustannukset noin -450 milj. €

- Itäinen joukkoliikenteen kehityskäytävä
• tulot noin 2 100 milj. €
• toimintamenot noin 2 400 milj. €
• nettokustannukset noin -300 milj. €

Tarkastelussa on arvioitu uusien asukkaiden tulo- ja kustannusvaikutuksia,
jotka voivat toteutua väestön alueellisesta sijoittumisesta riippumatta. Myös
yhdyskuntarakenteella on välillisiä vaikutuksia verokertymään ja palvelutuo-
tannon kustannuksiin, mutta tällaista euromääräistä tarkastelua ei ollut mah-
dollista tehdä.

Kuva  16. Kehittämisvyöhykkeiden vero- ja valtionosuustulot ja kuntapalve-
lujen toimintamenot (milj. €).

3.6.4 Keskusten yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Tulot

Alustavan yleiskaavaehdotuksen viiden keskuksen yhteenlaskettu tuloker-
tymä koko 50 vuoden tarkasteluajanjaksolta on noin 5 660 miljoonaa euroa.
Kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja ja valtionosuustuloja (peruspalve-
lujen valtionosuudet ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus) kertyy noin
3 800 miljoonaa euroa (68 % kokonaistuloista). Tonttituloista ja maankäyt-
tömaksuista kertyy yhteensä noin 1 860 miljoonan euron tulot (32 %). Tulot
jakautuvat kertaluonteisiin pääomatalouden tuloihin ja vuosittain toistuviin
käyttötalouden tuloihin seuraavasti:

- pääomatalous (maankäyttömaksut ja tonttien myyntitulot) noin
1 730 miljoonaa euroa (31 %)

- käyttötalous (tonttien vuokratulot ja vero- ja valtionosuustulot)
noin 3 930 miljoonaa euroa (69 %)

Keskuksista tulokertymää kasvattaa eniten Hista, jolta kertyvät noin 2 040
miljoonan euron tulot vastaavat yli kolmasosaa keskusten yhteenlasketuista
tuloista. Espoon keskuksen, Myntinmäen ja Viiskorven tulot ovat keskenään
saamaa suuruusluokkaa, noin 800 - 1 200 miljoonaa euroa. Pienimmät, noin
500 miljoonan euron tulot kertyvät Kalajärveltä (noin 10 %:a kokonaistu-
loista).

Hista on euromäärältään selvästi muita keskuksia suurempi, mutta ero Myn-
tinmäkeen, Kalajärveen ja Viiskorpeen tasoittuu, kun tuloja tarkastellaan
suhteutettuna keskusten rakennettavaan kerrosalaan. Edellä mainittujen
neljän keskuksen tulot ovat keskuksesta riippuen noin 2 400 - 2 700 €/k-m2.
Espoon keskuksessa suhteelliset tulot ovat muita keskuksia pienemmät, noin
1 000 €/k-m2.
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Kuva  17. Keskusten tulot (milj. €).

Kuva  18. Keskusten suhteelliset tulot (€/k-m2).

Tonteista saatavat tulot jakautuvat kertaluonteisiin pääomatalouden tuloihin
(maankäyttömaksut ja tonttien myyntitulot) ja vuosittain toistuviin käyttöta-
louden tuloihin (tonttien vuokratulot) seuraavasti:

- Espoon keskus
• tonttien myynti ja maankäyttömaksut noin 200 miljoo-

naa euroa (87 %)

• tonttien vuokrat noin 30 miljoonaa euroa (13 %)
- Hista

• tonttien myynti ja maankäyttömaksut noin 600 miljoo-
naa euroa (92 %)

• tonttien vuokrat noin 50 miljoonaa euroa (8 %)
- Myntinmäki

• tonttien myynti ja maankäyttömaksut noin 360 miljoo-
naa euroa (92 %)

• tonttien vuokrat noin 30 miljoonaa euroa (8 %)
- Viiskorpi

• tonttien myynti ja maankäyttömaksut noin 380 miljoo-
naa euroa (95 %)

• tonttien vuokrat noin 20 miljoonaa euroa (5 %)
- Kalajärvi

• tonttien myynti ja maankäyttömaksut noin 180 miljoo-
naa euroa (95 %)

• tonttien vuokrat noin 10 miljoonaa euroa (5 %)

Kustannukset

Keskusten yhteenlasketut kustannukset koko 50 vuoden tarkasteluajanjak-
solla ovat noin 5 640 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannuksista noin 4 300
miljoonaa euroa (76 %) kertyy kuntapalvelujen eli sosiaali- ja terveystoimen
ja sivistystoimen toimintamenoista, noin 1 180 miljoonaa euroa (21 %) inf-
ran rakentamisesta ja kunnossapidosta ja noin 160 miljoonaa euroa koulujen
ja päiväkotien rakentamisesta ja kunnossapidosta. Infraan kuuluvat tässä
tarkastelussa rakentamista valmistelevat toimet eli maan hankinta, suunnit-
telu ja kaavoitus, esirakentaminen ja maaperän kunnostus sekä katu- ja tie-
verkko kytkentäkustannuksineen, puistot, virkistysalueet ja meluntorjunta.
Kustannukset eivät sisällä suurien liikennehankkeiden (ks. kohta 3.6.6) kus-
tannuksia.

Kustannukset jakautuvat kertaluonteisiin pääomatalouden kustannuksiin ja
vuosittain toistuviin käyttötalouden kustannuksiin seuraavasti:

- pääomatalous (infran, koulujen ja päiväkotien rakentaminen)
noin 1 040 miljoonaa euroa (18 %)

- käyttötalous (infran, koulujen ja päiväkotien kunnossapito sekä
kuntapalvelujen toimintamenot) noin 4 610 miljoonaa euroa (82
%)
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Keskuksittain tarkastellen suurimmat kustannukset kertyvät Histasta: noin 2
070 miljoonaa euroa eli yli kolmasosa keskusten kokonaiskustannuksista.
Myntinmäen ja Viiskorven kustannukset ovat keskenään samaa suuruusluok-
kaa (hieman yli 1 000 milj. €). Myös Espoon keskuksen ja Kalajärven kus-
tannukset ovat keskenään samaa suuruusluokkaa ja muita keskuksia pie-
nemmät (noin 500 - 700 milj. €). Rakennettavaa kerrosalaa kohti laskettuna
keskusten väliset erot tasoittuvat, eikä Histan, Myntinmäen, Viiskorven ja
Kalajärven välillä ole käytännössä eroa. Espoon keskus sen sijaan on selvästi
muita keskuksia edullisempi.

Espoon keskuksen edullisuus muihin keskuksiin verrattuna on seurausta sekä
infran rakentamisen ja kunnossapidon että kuntapalvelujen toiminnan pie-
nemmistä kustannuksista: alueella voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa
infra- ja palvelurakennetta muita keskuksia enemmän.

Kuva  19. Keskusten kustannukset (milj. €).

Kuva  20. Keskusten suhteelliset kustannukset (€/k-m2).

Noin 80 - 90 % keskustan kustannuksista kertyy käyttötalouden kustannuk-
sista. Espoon keskuksessa käyttötalouden osuus kokonaiskustannuksista on
muita vyöhykkeitä pienempi vähäisemmän rakentamistarpeen vuoksi. Kus-
tannukset jakautuvat pääomatalouteen ja käyttötalouteen seuraavasti:

- Espoon keskus
• pääomatalous noin 90 miljoonaa euroa (12 %)
• käyttötalous noin 680 miljoona euroa (88 %)

- Hista
• pääomatalous noin 370 miljoonaa euroa (18 %)
• käyttötalous noin 1 700 miljoonaa euroa (82 %)

- Myntinmäki
• pääomatalous noin 230 miljoonaa euroa (19 %)
• käyttötalous noin 1 000 miljoonaa euroa (81 %)

- Viiskorpi
• pääomatalous noin 230 miljoonaa euroa (21 %)
• käyttötalous noin 840 miljoonaa euroa (79 %)

- Kalajärvi
• pääomatalous noin 120 miljoonaa euroa (24 %)
• käyttötalous noin 380 miljoonaa euroa (76 %)
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Tulot ja kustannukset yhteensä

Kun keskusten yhteenlasketut tulot ovat noin 5 660 miljoonaa euroa ja kus-
tannukset noin 5 640 miljoonaa euroa, nettotulo on noin 20 miljoonaa euroa.
Rakennettavaa kerrosalaa kohden laskettuna nettotulo on noin 10 €/k-m2.
Käytännössä tämä merkitsee kaupungintaloudelle sitä, että keskusten to-
teuttaminen ei tuo, mutta ei myöskään vie merkittävää määrää euroja.

Espoon keskus erottuu muista keskuksista sekä euroina (noin 60 milj.€) että
suhteellisena nettovaikutuksena (noin 60 €/k-m2) mitaten. Myös Viiskorven
nettovaikutus on positiivinen (noin 10 milj. € ja 20 €/k-m2). Muissa keskuk-
sissa nettovaikutukset ovat negatiiviset ja keskenään samaa suuruusluok-
kaa: Hista ja Myntinmäki noin -20 miljoonaa euroa ja Kalajärvi noin -10 mil-
joonaa euroa. Rakennettavaan kerrosalaan suhteutettuna keskusten välinen
tilanne muuttuu siten, että Myntinmäen ja Kalajärven nettokustannukset
nousevat Histaa suuremmiksi.

Kuva  21. Keskusten tulot ja kustannukset (milj. €).

Kuva  22. Keskusten suhteelliset nettovaikutukset (€/k-m2).

Pääomatalouden nettotulot (tonttien myynnistä ja maankäyttömaksuista
saatavat tulot vähennettynä infran, koulujen ja päiväkotien rakentamisesta
aiheutuvilla kustannuksilla) ovat suuruudeltaan noin 690 miljoonaa euroa.
Käyttötaloudessa nettovaikutus on negatiivinen eli nettokustannukset (tont-
tien vuokraamisesta, veroista ja valtionosuuksista saatavat tulot vähennet-
tynä infran, koulujen ja päiväkotien kunnossapidosta ja kuntapalvelujen toi-
minnasta aiheutuvilla kustannuksilla) ovat noin -670 miljoonaa euroa. Koko-
naisnettovaikutukseksi muodostuu siten noin +20 miljoonaa euroa pääoma-
talouden nettotulojen ja etenkin maankäyttömaksujen ansiosta.

Keskuksittain pääomatalouden ja käyttötalouden nettovaikutukset ovat
seuraavat:

- Espoon keskus
• pääomatalous noin 110 miljoonaa euroa
• käyttötalous noin -60 miljoonaa euroa
• nettotulot noin 50 miljoonaa euroa

- Hista
• pääomatalous noin 230 miljoonaa euroa
• käyttötalous noin -250 miljoonaa euroa
• nettokustannukset noin -20 miljoonaa euroa

- Myntinmäki
• pääomatalous noin 130 miljoonaa euroa
• käyttötalous noin -150 miljoonaa euroa
• nettokustannukset noin -20 miljoonaa euroa
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- Viiskorpi
• pääomatalous noin 150 miljoonaa euroa
• käyttötalous noin -140 miljoonaa euroa
• nettotulot noin 10 miljoonaa euroa

- Kalajärvi
• pääomatalous noin 60 miljoonaa euroa
• käyttötalous noin -70 miljoonaa euroa
• nettokustannukset noin -10 miljoonaa euroa

Investoinnit ja tonttitulot

Investoinneilla tarkoitetaan tässä infran (rakentamista valmistelevat toimet
eli maan hankinta, suunnittelu ja kaavoitus, esirakentaminen ja maaperän
kunnostus sekä katu- ja tieverkko kytkentäkustannuksineen, puistot, virkis-
tysalueet ja meluntorjunta), koulujen ja päiväkotien rakentamista. Keskus-
ten yhteenlasketut investointikustannukset ovat noin 1 040 miljoonaa euroa.
Kun tonttitulot ovat noin 1 860 miljoonaa euroa, nettotuloksi muodostuu noin
820 miljoonaa euroa.

Myös keskusten tonttitulot kattavat investointikustannukset. Nettotulot ovat
suurimmat Histassa ja pienimmät Kalajärvellä:

- Espoon keskus
• investoinnit noin 90 milj. €
• tonttitulot noin 230 milj. €
• nettotulot noin 140 milj. €

- Hista
• investoinnit noin 370 milj. €
• tonttitulot noin 650 milj. €
• nettotulot noin 280 milj. €

- Myntinmäki
• investoinnit noin 230 milj. €
• tonttitulot noin 390 milj. €
• nettotulot noin 160 milj. €

- Viiskorpi
• investoinnit noin 230 milj. €
• tonttitulot noin 400 milj. €
• nettotulot noin 170 milj. €

- Kalajärvi

• investoinnit noin 120 milj. €
• tonttitulot noin 190 milj. €
• nettotulot noin 70 milj. €

Kuva  23. Keskusten investoinnit ja tonttitulot (milj. €).

Vero- ja valtionosuustulot ja kuntapalvelujen toimintamenot

Verotulot (kunnallis- ja kiinteistö- ja yhteisöverot) ja valtionosuustulot (pe-
ruspalvelujen valtionosuudet sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet)
ovat keskuksissa yhteensä noin 3 800 miljoonaa euroa. Kun kuntapalvelujen
(sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi) toimintamenot ovat noin 4 300 mil-
joonaa euroa, nettokustannukseksi muodostuu noin -500 miljoonaa euroa.
Myös keskusten nettovaikutus on negatiivinen. Nettokustannukset ovat suu-
rimmat Histassa ja pienimmät Kalajärvellä ja Espoon keskuksessa:

- Espoon keskus
• tulot noin 600 milj. €
• toimintamenot noin 650 milj. €
• nettokustannukset noin -50 milj. €

- Hista
• tulot noin 1 400 milj. €
• toimintamenot noin 1 590 milj. €
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• nettokustannukset noin -190 milj. €
- Myntinmäki

• tulot noin 820 milj. €
• toimintamenot noin 930 milj. €
• nettokustannukset noin -110 milj. €

- Viiskorpi
• tulot noin 680 milj. €
• toimintamenot noin 780 milj. €
• nettokustannukset noin -100 milj. €

- Kalajärvi
• tulot noin 300 milj. €
• toimintamenot noin 350 milj. €
• nettokustannukset noin -50 milj. €

Kuva  24. Keskusten vero- ja valtionosuustulot ja kuntapalvelujen toiminta-
menot (milj. €).

Kaikkia yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia ei ole laskettu euroina

Espoon keskuksessa alustava yleiskaavaehdotus mahdollistaa mm. mer-
kittävän tiivistämisrakentamisen, aseman uudistamisen, Kirkkojärvenpuiston
kehittämisen sekä useita tie-, rata, joukko- ja kevytliikennehankkeita. Näillä
on toteutuessaan kaupunkiympäristöön liittyvien muutosten lisäksi myös
merkittäviä kustannus- ja tulovaikutuksia. Tiivistämisrakentamismahdolli-
suus näkyy jo edellä esitetyissä euromääräisissä arvioissa: tiivistämisen
myötä voidaan hyödyntää olemassa olevaa infra- ja palvelurakennetta, mikä
vähentää uudisrakentamistarvetta ja samalla kustannuksia. Kehittämistoi-
menpiteet edellyttävät kuitenkin myös vanhojen rakennusten purkamista,
mikä saattaa vähentää maankäytön tuloja. Näin käy, jos uudisrakentamisen
määrä on vanhaa rakennuskantaa pienempi.

Espoon keskuksen kehittämiseen liittyy huomattavia liikenneinvestointeja.
ESA-radan, kaupunkiradan ja muiden joukkoliikenneyhteyksien kehittämisen
lisäksi myös mm. Espoonväylän, Turunväylän ja Kehä III:n kehittäminen.
Näiden hankkeiden toteuttamisesta kaupungille aiheutuviin kustannuksiin tu-
lee vaikuttamaan mm. Väyläviraston ja kaupungin välinen kustannusjako
sekä hankkeiden rakenteelliset ratkaisut kuten mahdolliset lisäraiteet ja laa-
turatkaisut.

Merkittävä kustannustekijä on myös vesihuollon järjestäminen. Yhdyskunta-
rakenteen kehitys vaikuttaa suoraan vesihuollon siirtoyhteyksien tarpeeseen.
Siirtoyhteyksien toteuttaminen on merkittävä investointi ja veden siirtämi-
nen lisää myös käyttökustannuksia. Vesihuollon toteuttaminen kestävästi ja
kustannustehokkaasti edellyttääkin tiivistä yhdyskuntarakennetta. Espoon
keskuksen osalta tilanne on tältä kannalta katsottuna hyvä, koska alueen
tiivistyminen ja laajeneminen nykyrakenteeseen liittyen tukee kestävän ja
kustannustehokkaan vesihuollon toteuttamista.
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Edellä olevia tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että arvioinnissa ei
voitu ottaa huomioon kaikkia, sekä Espoon kaupunkiin että muihin toimi-
joihin kohdistuvia vaikutuksia, jotka kuitenkin olisi hyvä tiedostaa maan-
käytön jatkosuunnittelussa lopullista yleiskaavaa laadittaessa ja myö-
hemmin myös asemakaavoituksessa. Merkittävimmät näistä tekijöistä
liittyvät suuriin liikennehankkeisiin, joita tarkastellaan kohdassa 3.6.6.

Myös alustavan yleiskaavaehdotuksen keskuksiin liittyy alla esitettyjä eri-
tyispiirteitä ja kynnysinvestointeja, jotka on hyvä tiedostaa.
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Histan alueen toteuttamiseen liittyy useita merkittäviä kynnysinvestointeja:
- Raidehankkeet asemineen
- Valtatien 1 uusi eritasoliittymä
- Nupurintien parantaminen ja uusittava liittymä Nupurintielle
- Mahdollinen seudullinen yhteys valtatien 1 pohjoispuolelle
- Kiimassuon esirakentaminen

- Melusuojaus (toteutetaan ensisijaisesti rakenteellisesti, mikä voi hi-
dastaa myös alueen toteutumista)

Histan toteuttaminen edellyttää myös uusia vesihuollon siirtoyhteyksiä. Alu-
eella ei tällä hetkellä ole myöskään kaukolämpöverkkoa. Investoinnit tarvit-
taviin vesi- ja energiahuollon rakenteisiin ovat merkittäviä.

Myös Viiskorven ja Kalajärven keskusten toteuttaminen saattaa edellyttää
uusia vesihuollon siirtoyhteyksiä. Yhteistä kummankin alueen kehittämiselle
on myös pikaraitiotie, joka tulee aiheuttamaan merkittäviä kustannuksia.
Viiskorvessa kustannuksia kasvattaa myös mahdollinen Kehä III:n liittymän
uudistaminen suuntaisliittymästä täydelliseksi eritasoliittymäksi. Kalajärvellä
merkittävimmät liikenteen kehittämistoimenpiteet liittyvät Vihdintien kehit-
tämiseen melusuojauksineen.

Myntinmäen alue sijoittuu suhteellisen lähelle nykyistä infraverkkoa, mikä
vähentää ja lyhentää kytkentäverkkojen tarvetta ja samalla alentaa kustan-
nuksia. Alueen toteutukseen tulevat vaikuttamaan ja kustannuksia kasvatta-
maan Myntinmäen erityispiirteet kuten korkeuserot, luontoarvot ja voimalin-
jojen siirto Gumbölenjokilaaksossa. Alueen toteuttaminen edellyttää myös
uusia vesihuollon siirtoyhteyksiä. Myntinmäen kehittämiseen liittyvät lisäksi
raideliikennehankkeet asemineen samaan tapaan kuin Espoon keskuksessa
ja Histassa.

Keskusten välille aiheutuu eroa myös maaperäolosuhteiden vuoksi. Alueen
rakennettavuus vaikuttaa merkittävästi rakentamiskustannuksiin. Rakenta-
miseen erittäin huonosti soveltuvilla alueilla, savimaa-alueilla ja jyrkillä rin-
teillä, rakentamiskustannukset voivat olla jopa kolminkertaiset helposti ra-
kennettaviin alueisiin verrattuna. Rakennettavuuskarttaan perustuvan maa-
perän rakennettavuustarkastelun perusteella voidaan todeta, että keskimää-
rin haastavimmat rakentamisolosuhteet ovat Espoon keskuksessa ja etenkin
aseman välittömässä läheisyydessä. Tuomarilan suuntaan rakennettavuus
paranee jonkin verran. Helpoimmat rakentamisolosuhteet ovat Myntinmä-

essä. Olemassa olevia alueita täydennettäessä rakentamiskustannuksia kas-
vattavat ”neitseellisiin alueisiin” verrattuna myös rakentamisen aikaiset lii-
kennejärjestelyt ja muu tilanahtaus. Tämä koskee etenkin Espoon keskusta.

3.6.5 Suositukset

Suositukset yleiskaavaehdotuksen laatimiseen

Tehdyn tarkastelun perusteella alustavan yleiskaavaehdotuksen toteuttami-
sella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia ja kaavan osa-alueiden välillä
on eroja. Kun kustannusten suuruusluokkana ovat miljardit eurot, vaikkakin
pitkän ajanjakson kuluessa, kaavan toteuttaminen on syytä vaiheistaa alu-
eellisesti (”kasvusuunnat”) ja ajallisesti.

Yleiskaavaehdotuksen yhteydessä on tarkoitus laatia toteuttamisjärjestys.
Toteuttamisjärjestystä laadittaessa olisi hyvä ottaa huomioon seuraavia seik-
koja:

- Maankäytön kehittäminen taloudellisesti edullisella tavalla edellyttää
uudisrakentamisen suuntaamista ensin niille alueille, jotka sijaitsevat
mahdollisimman keskeisesti eli lähellä työpaikkoja ja palveluja ja
ovat jo tehtyjen infrastruktuuri- ja palveluinvestointien piirissä tai lä-
himpänä niitä. Alustavan yleiskaavaehdotuksen keskuksista tällainen
alue on selkeimmin Espoon keskus. Mitä pidemmälle olemassa ole-
vasta yhdyskuntarakenteesta uudisrakentaminen sijoittuu, sitä
enemmän tarvitaan kunnallistekniikkaa ja tarve mm. uusiin päiväko-
teihin ja kouluihin kasvaa. Alustavan yleiskaavaehdotuksen keskuk-
sista selkeimmin tällainen alue on Hista.

- Koko alustavan yleiskaavaehdotuksen kannalta paras tapa hallita tu-
levaa kehitystä on tarkastella ensin kehittämisvyöhykkeitä ja niiden
keskinäistä suhdetta ja tämän jälkeen keskuksia. Aluekokonaisuuk-
sittaisella tarkastelulla on myös mahdollisuus varmistaa, että kehitys
etenee järjestelmällisesti eli ei aloiteta muusta yhdyskuntaraken-
teesta irrallaan olevilta alueilta tai ”pussin perältä”. Tämä tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että ei rakenneta uutta pitkää tieyhteyttä jollekin
uudelle alueelle, jos uudisrakentaminen on mahdollista lähempänä
nykyistä yhdyskuntarakennetta. Järjestelmällisellä etenemisellä in-
vestointikustannukset pysyvät hallinnassa ja samalla voidaan vähen-
tää mahdollisia riskejä investointien (esimerkiksi teiden) jäämisestä
vajaakäytölle jos ”pussinperäalue” ei toteudukaan tai toteutuu vain
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osittain. Jo rakennettujen alueiden voimakas täydennysrakentami-
nen vaatii puolestaan huolellista suunnittelua, jotta uudisrakentami-
nen saadaan sovitettua olemassa olevaan maankäyttöön.

- Kehittämissuuntia ja -alueita harkittaessa on hyvä ottaa huomioon
maanomistustilanne, koska maankäyttötavoitteiden toteuttaminen
on pääsääntöisesti joustavampaa, kun kaupunki operoi omalla maal-
laan. Kaupungin maanomistuksella voidaan myös edistää kaupungin-
talouden positiivista kehittymistä, koska sen avulla voidaan ohjata ja
ajoittaa yhdyskuntarakentamista hallitusti. Kaupunki voi kaavoittaa
omistamiaan maita taloudellisista suhdanteista ja maanomistusolo-
suhteista riippumatta.

- Kaupungintalouden kannalta on oleellista myös se, että omalle
maalle kaavoitettaessa maanhankinnan, maankäytön suunnittelun ja
kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset voidaan sisällyttää
tonttien hintaan - kaupunki saa 100 % maan arvonnoususta itsel-
leen. Alustavan yleiskaavaehdotuksen keskuksista kaupungin maan-
omistuksen kannalta tilanne on paras Myntinmäessä ja Histassa ja
heikoin Viiskorvessa ja Kalajärvellä.

- Alueilla, joissa on pirstaloitunut yksityinen maanomistus voi yksittäi-
selle maanomistajalle kaavoituksen tuottama arvonnousu jäädä vä-
häiseksi. Tällöin alueelta saatavat maankäyttösopimustulot voivat
jäädä huomattavasti pienemmäksi kuin mitä alueen toteuttamisen
kustannukset kaupungille ovat.  Lisäksi pirstaloitunut maanomistus
voi hidastaa tarvittavia maankäyttösopimusneuvotteluita ja siten pit-
kittää asemakaavaprosessia. Erityisesti Itäisen joukkoliikenteen ke-
hityskäytävällä voi olla tällaisia alueita.

3.6.6 Suuret liikennehankkeet

Suuret liikennehankkeet vahvistavat alustavassa yleiskaavaehdotuksessa
suunniteltua yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Liikennejärjestelyt vaikutta-
vat positiivisesti myös yhdyskuntatalouteen, esimerkiksi matka-aikojen lyhe-
nemisestä saatavien säästöjen kautta. Hankkeiden toteuttamisesta kaupun-
gille aiheutuviin kustannuksiin tulee vaikuttamaan mm. Väyläviraston ja kau-
pungin välinen kustannusjako sekä hankkeiden rakenteelliset ratkaisut kuten
mahdolliset lisäraiteet ja laaturatkaisut. Alla esitetyt kustannusten suuruus-
luokka-arviot esitetään tämän vuoksi kokonaiskustannuksina, joista ei ole
eritelty Espoon kaupungin mahdollista kustannusosuutta.

Merkittäviä yleiskaava-alueeseen vaikuttavia liikennehankkeita ovat mm.

- Espoon kaupunkirata, joka parantaa pääkaupunkiseudun lähi-
juna- ja kaukojunaliikenteen toimivuutta. Kaupunkirata on suun-
nitteilla Leppävaara–Espoon keskus-Kauklahti-välille. Rakenta-
miskustannusten suuruusluokka on 275- 330 miljoonaa euroa
(HSL Helsingin seudun liikenne 2019).

- Espoo–Lohja–Salo-oikorata (ESA-rata), joka nopeuttaisi kauko-
junayhteyttä Turun ja pääkaupunkiseudun välillä. Samalla juna-
liikenteen varrelle tulisivat Espoosta Mynttilän ja Histan keskuk-
set (lähijunaliikenne). Rambollissa tekeillä olevan ESA-radan
yleissuunnitelman yhteydessä laaditun alustavan arvion mukaan
investointikustannukset välillä Espoo-Salo ovat noin 2,5 miljardia
euroa.

- Espoon runkobussi-/pikaraitiotiesuunnitelmat:
• Espoon keskus-Suurpelto-Tapiola. Rakentamiskustan-

nusten suuruusluokka on 110 milj. € (Espoon kaupunki
2011).

• Kera-Suurpelto-Matinkylä. Rakentamiskustannusten
suuruusluokka on 80 milj. € (Espoon kaupunki 2011).

• Espoon keskus-Olari-Matinkylä. Rakentamiskustannus-
ten suuruusluokka on 140 milj. € (Rambollin asiantun-
tija-arvio).

• Leppävaara-Järvenperä-Kalajärvi. Rakentamiskustannusten
suuruusluokka on 220 milj. € (Rambollin asiantuntija-arvio).

- Turunväylän kehittäminen Histan ja Kehä III:n väliseltä matkalta.
Rakentamiskustannusten suuruusluokka on 25 miljoonaa euroa (HSL
Helsingin seudun liikenne 2015).

Liikenneinvestoinneilla on suorien taloudellisten vaikutusten (yritysten liike-
vaihto, työllistävyys jne.) lisäksi myös laajempia taloudellisia vaikutuksia.
Laajemmat taloudelliset vaikutukset perustuvat siihen, että yhteiskunnan
saama hyöty hankkeen aiheuttamasta muutoksesta poikkeaa yksittäisen lii-
kenteen käyttäjän hyödystä. Laajempia taloudellisia vaikutuksia ovat kasau-
tumisedut, työmarkkinoiden tehostuminen, kilpailun tehostuminen sekä
maankäyttöön ja kiinteistömarkkinoihin kohdistuvat vaikutukset. Alustavan
yleiskaavaehdotuksen kannalta oleellisimpia laajempia taloudellisia vaikutuk-
sia ovat maankäyttöön ja kiinteistömarkkinoihin kohdistuvat vaikutukset.
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Liikennehankkeen aikaansaaman saavutettavuuden muutoksen ja kiinteistö-
markkinoiden välillä on läheinen yhteys. Asukkaiden kannalta liikennehank-
keen vuoksi saavutettavuudeltaan parantuvat alueet muuttuvat houkuttele-
vammiksi asuinpaikoiksi. Yritysten kannalta katsottuna saavutettavuuden
parantuminen kasvattaa mahdollisuuksia saada työntekijöitä ja alentaa työ-
asiamatkojen kustannuksia, mikä yhdessä muiden saavutettavuustekijöiden
(kuten markkinoiden läheisyyden ja kuljetusten järjestämisen) kanssa lisää
yritysten halukkuutta toimia saavutettavuudeltaan parantuvilla alueilla.

Saavutettavuuden parantuminen on taloudellinen etu, josta asukkaat ja yri-
tykset ovat valmiita maksamaan. Tämä johtaa asuntojen ja toimitilojen ky-
synnän kasvuun ja edelleen asuntojen ja toimitilojen vuokrien ja hintojen
nousuun suhteessa sijainniltaan ja ominaisuuksiltaan samankaltaisiin tiloihin.
Hintojen nousu pääomittuu eli kapitalisoituu kiinteistöjen arvoon. Samalla se
lisää rakentamisen määrää kasvattaen asuntojen ja toimitilojen tarjontaa.

Ratahankkeiden osalta etenkin seudullisilla ja paikallisilla hankkeilla on vahva
yhteys maankäytön muutoksiin ja kiinteistömarkkinoihin. Myös valtakunnal-
linen ratahanke, kuten ESA-rata, vaikuttaa kuitenkin kiinteistömarkkinoihin,
vaikka sen pääasiallinen tarkoitus on alueiden välisten henkilöliikenneyhteyk-
sien parantaminen. Valtakunnallinen ratahanke vahvistaa keskeisiä aseman-
seutuja luomalla edellytyksiä ja paineita maankäytön tehostamiselle. Tämä
heijastuu kiinteistöjen arvoon edellä kuvattuun tapaan. Asemanseutuihin
kohdistuvan vaikutuksen lisäksi ratahanke saattaa myös laajentaa rakenta-
misen kannattavuusrajaa: alueilla, joilla ennen ratahanketta ei ollut markki-
nakysyntää, maan arvon nousu saattaa johtaa kysynnän muodostumiseen.

Edellä mainituista hankkeista etenkin Espoon kaupunkiradan vuoksi saavu-
tettavuudeltaan parantuvat alueet muuttuvat houkuttelevammiksi asuin- ja
yritystoimintapaikoiksi, mikä nostaa kiinteistöjen arvoa. Alustavan yleiskaa-
vaehdotuksen alueiden osalta tämä tarkoittaa Espoon keskusta. Samankal-
tainen kiinteistöjen arvoa nostava vaikutus on myös pikaraitiotiehankkeilla
Kalajärvellä ja Viiskorvessa sekä ESA-radalla Histassa ja Myntinmäessä.

3.7 Vaikutukset energiatalouteen

3.7.1 Tausta-aineisto ja arviointimenetelmä

Kaavan vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen -arvioinnissa on keski-
tytty niihin vaikutuksiin, joita kaavassa osoitetulla uudella rakentamisella on
energiatuotantoon paikallisella tai Espoon koko kaupungin alueen tasolla.

Kaavaratkaisun mukaisesta rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvat ener-
giatalouteen kohdistuvat vaikutukset voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin vai-
kutuksiin. Mahdollisia suoria vaikutuksia ovat energiantarve/tuotanto, jääh-
dytyksen järjestäminen sekä verkoston rakentaminen, mahdollisia epäsuoria
vaikutuksia taas mm. energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt.

3.7.2 Vaikutusten arviointi

Espoon kaupunki on laatinut Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa var-
ten Lämpöenergiahuollon lähtökohtia –selvityksen (Kemppinen 2017). Selvi-
tyksessä alueen lämpöhuollon pääenergiamuodoiksi valikoituivat ympärivuo-
tisen käyttövarmuuden ja ekologisen tulevaisuusnäkymän perusteella kauko-
tai aluelämpö sekä maalämpö. Kauko- tai aluelämpöverkosto (matalalämpö-
verkosto) voidaan nykyään taloudellisesti perustella vain tiiviissä kaupunki-
rakenteessa. Väljät alueet ja hajarakentaminen hyödyntävät todennäköisesti
maalämpöä tai muita ratkaisuja. Keskuksissa on mahdollista toteuttaa kes-
kitettyjä energiantuotantoratkaisuja taloudellisesti, riittävän aluetehokkuu-
den mahdollistamana. Sen sijaan haja-asutusalueilla ei ole edellytyksiä kes-
kitetyille ratkaisuille, vaan tarvitaan kiinteistökohtaisia energiaratkaisuja.

Kulutuslaskelmien ja olemassa olevan kaukolämpöverkoston perusteella voi-
daan arvioida, että kaava-alueelle tarvitaan uutta keskitettyä energiantuo-
tantoa. Kaavassa osoitettujen keskustojen ympäristössä alustava yleiskaa-
vaehdotus mahdollistaa keskistetyn lämpöverkoston toteuttamisen. Yleis-
kaavaratkaisun monimuotoinen ja tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa ener-
giatehokkaan rakentamisen. Tiivis kaupunkirakenne on tehokkain tapa var-
mistaa alueen vähäinen energiankulutus.
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Rakennusten viilennystarpeen oletetaan kasvavan tulevaisuudessa. Jäähdy-
tystä voidaan tuottaa kiinteistökohtaisesti tai keskitetysti. Keskitetyn viilen-
nysjärjestelmän teknistaloudellista toimivuutta parantaa tiivis ja sekoittunut
kaupunkirakenne. Jäähdytysenergiaa tarvitsevat esimerkiksi palvelinkeskuk-
set, jäähallit, päivittäistavarakaupat ja toimistorakennukset. Näiden raken-
nusten jäähdytyksessä syntyvää lämpöä voidaan hyödyntää muissa raken-
nuksissa. Kiinteistökohtaista viilennystä voidaan tuottaa kustannustehok-
kaasti hyödyntämällä maalämpöjärjestelmän lämpökaivoja.

Hukkalämmön hyödyntämiseen parhaat mahdollisuudet ovat sekoittuneen
kaupunkirakenteen alueilla Histassa, Viiskorvessa, Mynttilässä ja Kalajär-
vellä. Jatkosuunnittelussa tulee edistää hukkalämmön hyödyntämismahdol-
lisuuksia toimintojen sijoittamisessa. Yleiskaavan selvitysaineistossa (Sweco
2017) ehdotettu matalalämpöisen energiaverkoston – energiaväylän - edis-
täminen edistäisi alueen sisäisen hukkalämmön hyödyntämisen kustannus-
tehokkaasti. Tämä hybridiratkaisu sekä maalämmön käytön edistäminen vä-
hentäisi alueen suhteellisia (per asukas) energiantuotannon ja -kulutuksen
kasvihuonekaasupäästöjä.

Valtuustokaudelle 2017-2021 laaditussa kaupungin strategiassa eli Espoo-
tarinassa yksi kaupungin tärkeimpiä tavoitteita on olla hiilineutraali vuoteen
2030 mennessä. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tavoitteilla pyri-
tään edistämään Espoon kaupungin ilmastotavoitteita.

Kaavan tavoitteena on muun muassa mahdollistaa laajempaa aluetta palve-
leva, uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuva energiantuotanto sekä paikal-
linen uusiutuva energia. Kaavamerkinnät, kaavamääräykset ja kehittämis-
suositukset tukevat uusiutuvaan energiaan pohjautuvia keskitettyjä ja ha-
jautettuja energiaratkaisuja. Keskitetylle uusiutuvaan energiaan pohjautu-
valle lämmöntuotannolle soveltuvia potentiaalisia alueita on mm. Ämmäs-
suolla, Hepokorvessa ja Juvanmalmilla. Yleiskaavalla on mahdollistettu Äm-
mässuon ja Kulmakorven alueen kehittyminen merkittävän teknisen huollon
alueen lisäksi teollisen kiertotalouden alueeksi, johon voi syntyä useita re-
surssitehokkuuden edistämiseen perustuvia yrityksiä.

Kaavamääräyksen mukaan jatkosuunnittelussa tulee edistää uusiutuviin
energialähteisiin perustuvia energiaratkaisuja. Kaava-alueella on potentiaalia
hyödyntää sekä maalämpöä että vesistöenergiaa erityisesti harvaan asutuilla
alueilla. Tiiviit alueet voidaan liittää tehokkaaseen keskitettyyn kaukoläm-
pöjärjestelmään. Fortumin suunnitelmien mukaan Espoon kaukolämpö on
hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.

Kaava mahdollistaa Espoon ja kaava-alueen kehittymistä palvelevien uusien
energiantuotantolaitosten sijoittamisen alueelle. Ympäristöhäiriötä aiheutta-
via toimintoja voidaan sijoittaa yhdyskuntateknisen huollon sekä elin-
keinotoimintojen ja teollisuuden alueille. Vaikutuksiltaan pienempiä energi-
antuotantolaitoksia on mahdollista sijoittaa myös muille alueille. Yhdyskun-
tatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050 -liitekartassa on osoitettu ener-
giahuoltomerkinnällä alueet, jotka soveltuvat hyvin energiantuotantoa tai
sähkönjakelua palveleville toiminnoille. Alueisiin lukeutuvat nykyiset energia-
huollon alueet, joilla toiminnan on tarkoituksenmukaista jatkua. Lisäksi mer-
kintä on osoitettu alueille, jotka soveltuvat energiahuollon toiminnoille ottaen
huomioon kaava-alueen maankäytön muutos sekä alueen sijainti suhteessa
liikenneverkkoon ja energiahuollon verkostoihin.

3.7.3 Suositukset

Suositukset jatkosuunnitteluun

Kerrostalot tiheän rakentamisen alueella suositellaan liitettäväksi pääsään-
töisesti kauko- tai aluelämpöön ja pientalot väljemmän rakentamisen alueella
maalämpöön. Tukeviksi energiamuodoiksi suositellaan aurinko- ja bioener-
giaa sekä erilaisten lämpöpumppujen käyttöä tapauskohtaisesti. Suurim-
massa osassa aluetta maalämmön hyödyntäminen on myös mahdollista.
Maaperän rakenne ja pohjavesialueet asettavat kuitenkin paikoittain rajoit-
teita maalämmön käytölle, mikä tulee ottaa huomioon maankäytön suunnit-
telussa. Saarekemaisille kyläalueille voidaan tuottaa lämpöenergiaa myös
keskitetysti esimerkiksi maalämpökentän tai bioenergiaa hyödyntävän läm-
pökeskuksen avulla.

Maankäytön jatkosuunnittelussa luodaan edellytyksiä rakennusten liittymi-
selle keskitettyyn energiajärjestelmään tai rakennuskohtaisiin ratkaisuihin,
joiden tulee perustua uusiutuvien energianlähteiden käyttöön. Tulevaisuu-
dessa teknologian kehittyessä myös ilman polttamista tapahtuva suuremman
kokoluokan lämmöntuotantoteknologia (geoenergia/maalämpö, vesilämpö)
suositellaan pidettäväksi vaihtoehtona uusiutuvien energialähteiden poltta-
miselle.
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3.8 Vaikutukset luonnonvaroihin

3.8.1 Tausta-aineisto ja arviointimenetelmä

Tämän osion kaavan vaikutusten arvioinnissa on keskitytty niihin vaikutuk-
siin, joita kaavassa osoitetulla uudella maankäyttöratkaisulla on kaava-alu-
eella ja pintavesien osalta valuma-alueilla.

Pintavedet

Yleiskaava-alueen yhdyskuntarakenteen toteuttamisen ja maankäytön muu-
toksen vaikutusta vesistöihin arvioitiin pintavesien ekologisen tilan luokituk-
sen (SYKE 2015), Espoon hulevesiohjemaa varten laaditun valuma-aluekar-
tan (valuma-alueiden numerointi) sekä alustavassa yleiskaavaehdotuksessa
esitettyjen maankäyttöratkaisujen ja maankäytön muutoksen perusteella.
Arvioinnissa on myös hyödynnetty Hulevesien hallinnan tavoitteet ja periaat-
teet Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa -julkaisua (Sitowise 2019)
sekä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen vesistövaikutukset
Espoonlahden Natura-alueeseen -julkaisua (Sitowise 2019b).

Pohjavedet

Yleiskaava-alueella olevien pohjavesimuodostumien nykytilaa on kuvattu
olemassa olevan tiedon perusteella ja vaikutusten arvion tekemisen kannalta
riittävällä tasolla. Lähtötietoina on käytetty ympäristöhallinnon keräämiä
pohjaveden virtaus- ja laatutietoja. Pohjavesien vaikutusten arvio on tehty
asiantuntija-arviona, joka pohjautuu alustavassa yleiskaavaehdotuksessa
esitettyjen maankäyttöratkaisujen ja maankäytön muutoksen perusteella
sekä olemassa olevaan tietoon pohjavesien nykyisestä tilasta ja mahdolli-
sesta kuormituksesta.

Maa- ja kallioperä

Maa- ja kallioperään sekä luonnonvarojen käyttöön kohdistuvien vaikutusten
arvioinnin lähtötietoina on käytetty alueen kantakarttoja, maaperäkarttoja
1:20 000 ja 1:200 000, kallioperäkarttoja, suunnitelmakarttoja sekä alueelta
eri hankkeiden yhteydessä tehtyjä pohjatutkimuksia. Aineistoja on vertailtu
toisiinsa ja vaikutusten arvio on tehty asiantuntija-arviona.

Pilaantuneen maan kohteiden sijainti yleiskaava-alueella on selvitetty valta-
kunnallisesta maaperän tilan tietojärjestelmästä saatujen tietojen avulla.

3.8.2 Vaikutukset pintavesiin

Rakentamisaikaiset vaikutukset syntyvät mm. kasvillisuuden poistosta ja
siitä aiheutuvasta maanpinnan häiriintymisestä, mahdollisesti tarvittavasta
pohjaveden pinnan laskusta sekä työmaavesien mukana kulkeutuvasta kiin-
toaine- ja ravinnehuuhtoumasta sekä mahdollisesti kiintoaineeseen sitoutu-
neiden haitta-aineiden (esim. raskasmetallit) kuormituksesta. Louhinta lisää
räjähdeaineperäisen nitraattitypen huuhtoumaa. Veden laadullisia ongelmia
voi aiheuttaa myös sulfidisavimaiden käsittely. Rakentamisen yhteydessä
maaperää joudutaan usein kuivattamaan alentamalla pohjavedenpinnan ta-
soa erilaisin ojitusmenetelmin. Hapettumisen vaikutuksesta sulfidisavipitoi-
sessa maaperässä syntyy sulfaattia, josta muodostuu edelleen hapanta rik-
kihappoa. Rikkihappo liuottaa maaperästä sen sisältämiä raskasmetalleja.
Tämän seurauksena alueelta voi huuhtoutua ympäristöön hapanta metallipi-
toista valumaa. Lisäksi avoimesta ja muokatusta metsämaasta voi eroosion
vaikutuksesta huuhtoutua kiintoainesta sekä mm. lannoiteperäisiä ravinteita.
Työmaavedet aiheuttavat vastaanottavissa vesistöissä väliaikaista samentu-
mista, mikä heikentää vedenlaatua ja voi lisätä pohjan liettymistä, vaikuttaen
vesistöjen elinympäristöjen tilaan.

Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaisen maankäytön toteuduttua vettä lä-
päisemättömien pintojen määrä kasvaa. Tämä voi paikallisesti vaikuttaa alu-
een luontaiseen vesitaseeseen, kuten vesivarastoihin ja veden virtaamiin.
Virtaamien äärevöityminen, esim. kasvavat ylivirtaamat, voivat aiheuttaa
tulvimista ja uomaeroosiota myös etäämmällä varsinaisesta rakennettavasta
kohteesta, jos vesi patoutuu alajuoksulla. Samalla kasvaa myös ravinteiden
ja mahdollisesti haitta-aineiden huuhtouma. Haitta-aineet kulkeutuvat hule-
vesiin ja edelleen vesistöihin monista eri lähteistä. Merkittävin haitallisten
aineiden lähde kaupunkialueilla on liikenne. Maanteiltä ja katualueilta huuh-
toutuu vesistöihin kiintoainetta, metalleja (mm. elohopea, sinkki, kadmium,
lyijy, nikkeli ja kromi), klorideja ja öljyhiilivetyjä. Teiden suolaus vaikuttaa
sekä pohja- että pintavesiin. Myös fosforia ja typpeä huuhtoutuu ajoittain
runsaasti.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisen yleisenä tavoitteena on suojella,
parantaa ja ennallistaa vesiä ja Itämerta niin, ettei pintavesien ja pohjave-
sien tai Itämeren tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. Merkit-
tävimmät vesien ekologista tilaa vaarantavat tekijät Espoossa ovat ravinne-
kuormitus sekä vesistöalueiden muokkaus ja säännöstely (Krans 2014). Ny-
kytilassa alustavan yleiskaavaehdotuksen alueella hajakuormitus on peräisin
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pääasiassa metsä- ja maataloudesta ja tiiviisti rakennettujen kaupunkialuei-
den hulevesistä. Vesistön hydrologismorfologista tilaa heikentäneitä tekijöitä
ovat kalojen vaellusesteet, uomien rajut perkaamiset ja säännöstely.

Alustavan yleiskaavaehdotuksen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat
Mankinjoen ja Espoonjoen valuma-alueisiin. Mankinjoen yläosa ja Gumbölen-
joki edustavat pientä savimaiden jokityyppiä ja alajuoksu keskisuurta savi-
maiden jokea. Tyypitellyistä järvistä mm. Kolmperä ja Dämman ovat humus-
järviä. Espoonjoki on tyypiltään keskisuuri savimaiden joki. Valuma-alueella
on useita luontaisesti runsasravinteisiksi tyypiteltyjä järviä, mm. Matalajärvi,
Bodominjärvi Espoon Pitkäjärvi.

Yleiskaava-alueen pintavesien ekologinen tila viimeisimmän luokituksen mu-
kaan on esitetty kuvassa 25.

Alustava yleiskaavaehdotus sijoittuu kokonaisuudessaan Espoon valuma-alu-
eille, jotka on esitetty kuvassa 26. Mankinjoen valuma-alue jakautuu kahteen
osavaluma-alueeseen (Mankinjoen va ja Gumbölenjoen va). Espoonjoen va-
luma-alueeseen kuuluu myös useampia osavaluma-alueita. Lisäksi yleis-
kaava-alueen kaakkoisosassa sijaitsee pienempiä valuma-alueita, mm. Fin-
noonjoen ja Gräsanojan valuma-alueet.

Kuva 25. Pintavesien ekologinen tila. (Lähde: SYKE 2017)
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Kuva 26. Valuma-alueet sekä alustava yleiskaavaehdotus.

Rakentamisaikaiset vaikutukset

Yleiskaava-alueen järvien, jokien ja pienvesien muodostamat kokonaisuudet
jäävät alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaisessa maankäytössä pääosin
uudisrakentamisen ulkopuolelle, joten suorat rakentamisen aikaiset vaiku-
tukset pintavesien laatuun ovat vähäiset. Keskeisimmät vaikutukset sijoittu-
vat viiden keskusta-alueen valuma-alueille (Hista, Mynttilä, Espoon keskus,
Viiskorpi, Kalajärvi).

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa osoitettujen uusien asuin- ja elinkei-
noelämän alueiden yhteydessä voi syntyä paikallisesti rakentamisen aikaisia
vaikutuksia pintavesiin (mm. kiintoainekuormituksesta aiheutuva vesistön
samentuminen, ravinne- ja haitta-ainekuormitus, hapan valuma), jotka voi-
vat näkyä paikallisina lyhytaikaisina vedenlaadun muutoksina.

Mankinjoen ja Gumbölenjoen osavaluma-alueella sijaitsevilla, Histan ja Mynt-
tilän alueiden rakentamisella arvioidaan olevan merkittävin vaikutus ko. va-
luma-alueilla. Kolmperän elinkeinoelämän aluevarauksen sekä Histan kes-
kustan toteuttaminen voi lisätä vähäisessä määrin rakentamisen aikaista
kuormitusta Kolmperään. Alueen vedet kulkeutuvat kuitenkin pääosin län-
teen kohti Lännensuonojaa ja Härklammenojaa sekä edelleen Nupurinjär-
veen. Kotimäen asuinalueen tiivistäminen ja laajentaminen voi lisätä kuor-
mitusta Vuohilammelle. Myös Nupurijärven pohjois- ja itäpuolelle osoitettu
rakentaminen (A2, A3) voi vaikuttaa järven kuormitukseen. Nuuksion Pitkä-
järven rannoille on osoitettu loma-asuntoalueita sekä kyläalue. Näillä alueilla
lisärakentaminen jää todennäköisesti vähäiseksi eikä järveen aiheudu mer-
kittäviä vaikutuksia. Mynttilän keskusta-alueen pintavedet laskevat osittain
Gumbölenjokeen ja osittain Mankinjokeen. Rakentamisen aikaisia vaikutuk-
sia voi aiheutua läheisiin vesistöihin (Kvarnträsk, Dämman, Gumbölenjoki,
Mankinjoki). Mynttilän keskuksessa juna-asema on alustavassa yleiskaava-
ehdotuksessa siirtynyt lähemmäs Gumbölenjokea. Muutoksen johdosta ra-
kentamisen aikaiseen työmaavesien hallintaan on kiinnitettävä erityistä huo-
miota, jotta Gumbölenjoen vedenlaatu voidaan kaikissa olosuhteissa turvata.

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa Espoonjoen valuma-alueella sijaitsee
Kalajärven keskusta-alue sekä osittain Espoon keskus (Kuva 26). Kalajärven
keskusta-alueen tiiviin rakentamisen alue ei aiheuta rakentamisen aikaisia
vaikutuksia läheiseen Kalajärveen, jonka korkeuskäyriin perustuva lähiva-
luma-alue on suurelta osin alustavassa yleiskaavaehdotuksessa olevan kes-
kusta-alueen ulkopuolella. Alueen pintavedet kulkeutuvat pääosin etelään
Myllypuroon ja edelleen Pitkäjärveen. Espoonlahdelle Espoonjoen kautta las-
kevan Pitkäjärven länsipuolelle Nepperin alueelle on osoitettu asuinalueiden
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laajentamista. Laajennusalueen ja järven rannan väliin jätetään kaavassa vi-
herkaista. Nepperi sijoittuu Pitkäjärven valuma-alueelle, johon saattaa koh-
distua vähäinen vaikutus. Viiskorven keskusta-alueen pintavesiä purkautuu
alueen lounaisosasta Matalajärven lähivaluma-alueelle sekä Pitkäjärven
suuntaan. Alapuolisilta alueilta on tunnistettu niin luonnonarvoja, tulvahallin-
nan alueita kuin myös vesistön virkistyskäytön kannalta merkityksellisiä koh-
teita (Sitowise 2019). Toteuttaminen todennäköisesti lisää rakentamisenai-
kaista kuormitusta Pitkäjärveen, jonka ekologinen tila on nykyisellään vält-
tävä. Espoon keskuksen alue on nykytilassa varsin rakennettua ja lisäraken-
tamisen aikaiset vaikutukset Espoonjoen valuma-alueeseen arvioidaan vä-
häisiksi. Alue sijaitsee osittain Finnoonojan ja Gräsanojan valuma-alueilla.
Alueen virtavesikohteisiin, mm. Espoonjoki, Sänkbäck, Finnoonoja voi koh-
distua paikallista vaikutusta.

Rakentamisen aikaisia vaikutuksia vähennetään hallitsemalla rakennustyö-
maiden vedet asianmukaisesti. Kiinteistökohtainen työmaavesien hallinta tu-
lisi toteuttaa Espoon työmaavesiohjeen mukaisesti, jossa on kuvattu sovel-
tuvia hallintakeinoja sekä laatuvaatimuksia työmaalta poistettavalle vedelle
(Espoon kaupungin työmaavesiopas 2015).

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat paikallisia ja väliaikaisia. Lieventä-
mistoimenpiteet huomioiden vaikutusten ei arvioida heikentävän pintavesien
tilaa tai estävän hyvän ekologisen tilan saavuttamista.

Vaikutukset alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaisen rakentamisen toteu-
duttua

Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaisen maankäytön toteuduttua läpäise-
mättömien pintojen määrän lisääntyminen johtaa hulevesien määrän ja laa-
dun muutoksiin verrattuna nykytilanteeseen. Valuma-alueen hydrologisten
ominaisuuksien (mm. valunta, virtaamat) muutosten kannalta on keskei-
sintä, kuinka suuri osa kaava-alueen maankäytöstä muuttuu nykyiseen ver-
rattuna. Valtaosa maankäytön muutoksista kohdistuu Mankinjoen ja Espoon-
joen valuma-alueille (Sitowise 2019b). Muutokset hulevesimääriin ovat suh-
teessa vähäisimpiä rakennetuilla ja jo nykytilanteessa pinnoitetuilla alueilla.
Arvioinnin perustana käytettiin Sitowisen (2019b) julkaisua Espoon pohjois-
ja keskiosien vesistövaikutuksista Espoonlahden Natura-alueeseen.

Mankinjoen valuma-alueen yhteispinta-ala on noin 170 km2 (kuvassa  26
Mankinjoen ja Gumbölenjoen osavaluma-alueet). Yleiskaavaehdotus kattaa
noin 58 km2 (33 %) valuma-alueen pinta-alasta. Ehdotetussa maankäytössä
rakennettujen alueiden osuus kasvaa ja metsien vähenee. Suurimmat muu-

tokset kohdistuvat Gumbölenjoen varteen. Koko valuma-alueella läpäisemät-
tömän pinnan osuus kasvaa noin 4 %:ia nousten noin 20 %:iin. Mankinjoen
osavaluma-alueilla muutos on paikoin suurempi. Esimerkiksi Histan alueella
läpäisemättömien pintojen osuuden arvioidaan nousevan 32 %:iin. Läpäise-
mättömän pinnan osuuden kasvu lisää hieman muodostuvaa pintavaluntaa
ja metsien väheneminen pienentää vettä pidättävää ja haihduttavaa vaiku-
tusta. Mankinjoen virtaamahuiput saattavat hieman kasvaa, mutta virtaa-
maan kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan melko vähäi-
siksi verrattuna vuodenaikaisvaihteluun (Sitowise 2019b). Paikallisella ta-
solla valuman muutokset voivat aiheuttaa purojen virtaamien äärevöitymistä
erityisesti alueilla, joilla maankäytön muutos on merkittävintä (Mynttilä,
Hista). Vedenlaatuun kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Fosfori,
typpi- ja kiintoainekuormituksen arvioidaan kasvavan n. 8, 10 ja 14 %.
Maankäytön muutoksen aiheuttamia vaikutuksia on pyritty vähentämään
alustavan yleiskaavaehdotuksen ratkaisuissa esimerkiksi Mynttilässä supis-
tamalla rakentamiseen kaavaillun alueen pinta-alaa. Ratkaisulla on pyritty
vähentämään läpäisemättömän pinnan osuutta.

Espoonjoen valuma-alue on pinta-alaltaan 135 km2. Yleiskaavaehdotus kat-
taa noin 73 km2 (55 %) valuma-alueen pinta-alasta. Koko valuma-alueella
läpäisemättömän pinnan osuus kasvaa noin 4 %:ia nousten noin 26 %:iin.
Osavaluma-alueilla läpäisemättömän pinnan osuuden muutokset ovat pai-
koin merkittävämpiä kuin koko valuma-alueen mittakaavassa. Suurin muu-
tos on odotettavissa Glomsinjoen alajuoksulla (muutos 19 %:ia, 21 %:sta 40
%:iin), jonne sijoittuu Lommilan alue. Myös Matalajärven osavaluma-alueelle
on odotettavissa melko suuri muutos (19 %:sta n. 24 %:iin). Muutoksen ar-
vioidaan lisäävän pintavaluntaa ja Espoonjoen virtaamahuippujen arvioidaan
hieman kasvavan nykyisestä. Valuma-alueella on kuitenkin useita merkittä-
viä virtaamia tasaavia vesistöjä, mm. Bodominjärvi, Pitkäjärvi sekä Kirkko-
järven kosteikkoalue. Arvioinnin mukaan alustavan yleiskaavaehdotuksen
mukaisella maankäytöllä on vain vähäinen vaikutus Espoonjoen virtaamiin
verrattuna vuodenaikaisvaihteluun. Paikallisella tasolla valuman muutokset
voivat aiheuttaa purojen virtaamien äärevöitymistä erityisesti alueilla, joilla
maankäytön muutos on merkittävintä. Vedenlaatuun kohdistuvat vaikutuk-
set arvioidaan vähäisiksi. Fosfori-, typpi- ja kiintoainekuormituksen arvioi-
daan kasvavan n. 7, 14 ja 10 %.

Alustavan yleiskaavaehdotuksen hulevesien hallinnan periaatteet on selvi-
tetty Sitowisen (2019) raportissa, jossa jokaiselle keskusta-alueelle on an-
nettu tavoitteet ja suositukset. Tavoitteita ovat mm. hulevesien laadullinen
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hallinta, jolla vähennetään kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sekä määrälli-
nen hallinta, jolla tasataan virtaamia ja vähennetään tulvien todennäköi-
syyttä. Näiden periaatteiden noudattamista suositetaan.

Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaisen maankäytön vaikutukset arvioi-
daan lieventämistoimenpiteet huomioiden niin vähäisiksi, ettei niiden arvi-
oida heikentävän pintavesien ekologista tilaa tai estävän hyvän tilan saavut-
tamista.

3.8.3 Vaikutukset pohjavesiin

Kaava-alueella sijaitsevat Kunnarlan, Luukin, Lahnuksen ja Metsämaan 1-
luokan pohjavesialueet sekä Velskolan 2-luokan pohjavesialue. Mankin (1-
luokka) ja Mullkärretin (E-luokka) pohjavesialueet sijaitsevat osittain kaava-
alueella. Pohjaveteen kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää ottamalla
pohjavesialueet huomioon jo yleiskaavan suunnittelussa ja ohjaamalla toi-
mintoja pohjavesialueiden ulkopuolelle.

Rakentaminen sekä toiminnot pohjavesialueella aiheuttavat riskin pohjave-
den laadulle ja määrälle. Pohjavesialueille kohdistuvan rakentamisen ja toi-
mintojen suunnittelun yhteydessä tulee ottaa huomioon pohjavesien suojelu
siten, että ei vaaranneta pohjaveden laatua tai aiheuteta haitallisia muutok-
sia pohjaveden määrään.

Kalajärven keskustan alueella sijaitsee Metsämaan 1-luokan pohjavesialue ja
varavedenottamo. Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa esitetyllä rakentami-
sella voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus pohjavesialueen veden laatuun
ja määrään, kun päällystetyt pinnat ja hulevesien johtaminen vähentävät
pohjaveden luontaista muodostumista alueella. Vaikutus on pysyvä.

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa Mankin ja Lahnuksen pohjavesialueille
esitetyt asuinalueet kattavat osan pohjavesialueiden pinta-aloista. Luukin,
Kunnarlan ja Velskolan pohjavesialueilla asutusta on nykyisin vähän eikä sii-
hen ole kaavoituksen myötä tulossa merkittävää muutosta. Alustavan yleis-
kaavaehdotuksen vaikutukset pohjaveteen ovat näillä alueilla vähäisiä.

Pohjavesialueelle sijoittuvien asuinalueiden tyypillisiä laadullisia riskejä ovat
esimerkiksi jätevesien käsittely ja johtaminen sekä lämmitys. Nämä voivat
pahimmillaan aiheuttaa merkittävän negatiivisen riskin pohjavedelle. Vaiku-
tus voi olla tilapäinen tai pitkäaikainen.

Pohjavesialueella sijaitseviin asuinalueisiin liittyvät riskit on huomioitu riittä-
västi alustavassa kaavaehdotuksessa.

3.8.4 Vaikutukset maa- ja kallioperään

Merkittävimmät maa- ja kallioperävaikutukset kohdistuvat alustavan yleis-
kaavaehdotuksen uusille keskusta-alueille Histaan ja Mynttilään. Espoon kes-
kuksen, Kalajärven ja Viiskorven alueilla on jo olemassa olevaa rakennus-
kantaa ja sitä tukevaa infrarakennetta, jolloin kokonaisvaikutukset jäävät
pienemmiksi.

Asutusalueiden lisäksi Länsirata on yksittäinen ja merkittävä maa- ja kallio-
peräolosuhteisiin vaikuttava kohde.

Vaikutukset maa- ja kallioperään muodostuvat maa-aineksen ja kallioainek-
sen kaivamisesta, louhimisesta, poistamisesta ja täyttöjen tekemisestä. Vai-
kutukset ovat paikallisia ja kohdistuvat rakennettaville alueille.

Rakentamisen yhteydessä joudutaan tekemään maa- ja kallioleikkauksia
sekä maatäyttöjä, joiden suora vaikutus kohdistuu rakennuskohteen alu-
eelle. Vaikutusten suuruus on riippuvainen lopullisen tarvittavan maankaivun
tai kalliolouhinnan määrästä. Vaikutukset ovat paikallisia ja niiden arvioidaan
olevan vähäisiä.

Erityisesti laaja-alaiset maa- ja kallioleikkaukset vaikuttavat myös välillisesti
alueilla muodostuvien hulevesien laatuun.

Kaiken kaikkiaan maa- ja kallioperävaikutukset on huomioitu riittävästi alus-
tavassa kaavaehdotuksessa ottaen huomioon kaavatason yleispiirteisyys.

Alustavan yleiskaavaehdotuksen alueella on useita MATTI-rekisterissä olevia
pilaantuneen maan kohteita. Pilaantuneen maan kohteita on erityisesti ny-
kyisten teollisuustoimintojen alueilla.
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3.8.5 Vaikutukset uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntä-
miseen/maa- ja metsätalouteen

Metsät ja pellot ovat kaava-alueen merkittävimmät hyödynnettävät uusiutu-
vat luonnonvarat. Espoon pohjois- ja keskiosien alustavassa yleiskaavaehdo-
tuksessa maa- ja metsätaloutta koskevia kaavamerkintöjä ovat maa- ja met-
sätalousalueen lisäksi virkistysalue ja avoin maisematila. Lisäksi metsäalu-
eilla on viheryhteys-, ekologisten yhteyksien runko- ja virkistyksen viheryh-
teys-merkintöjä.

Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaisessa kokonaisratkaisussa on pyritty
säilyttämään maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet ja sijoit-
tamaan uudisrakentaminen muille alueille. Edellytykset maatalouden harjoit-
tamiseen suunnittelualueella säilyvät myös tulevaisuudessa. Myös metsäalu-
eiden käyttö metsätaloustoiminnassa on mahdollistettu myös virkistykseen
osoitetuilla alueilla ja laajoja metsäalueita jää edelleen metsätalouden käyt-
töön.

Kaavamääräysten kehittämissuosituksissa avoin maisematila-merkinnästä
on todettu: ”Alueet on tarkoitettu pidettäväksi viljelyssä tai muutoin hyödyn-
nettynä siten, että maisemakuvallisesti arvokkaat avoimet maisematilat ja
niihin liittyvä reunapuusto sekä metsäsaarekkeet säilyvät.” Yksityisen maan-
omistajan kannalta tämän kaavamerkinnän mukaan toimiminen saattaa olla
ongelmallista. Peltojen reunapuuston raivaaminen saattaa olla paikoin tar-
peellista, sillä viljeltyjen peltojen reunat on pidettävä vapaana kasvillisuu-
desta kaukokartoituksella tehtävää valvontaa varten.

Peltoaukeisiin rajoittuvien reunametsien ehjänä säilyttäminen on maisema-
kuvan kannalta tärkeää mutta jättää tulkinnanvaraa myös silloin, kun kaa-
vamerkinnän alueella tehdään metsänkäsittelyitä, jotka ulottuvat peltojen
reunametsiin. Strategisen yleiskaavan ruuduilta saattaa olla vaikea määrittää
merkittävän reunametsän sijaintia. Reunametsän säästettävän vyöhykkeen
leveys tai vaikutuksiltaan vähäisen toimenpiteen määrittely saattaa jäädä yk-
sittäisen lupavalmistelijan tulkinnan mukaiseksi.

Laajojen metsäalueiden säilyminen metsätalouden käytössä mahdollistaa
edelleen elinkeinon harjoittamisen. Metsätalouden harjoittamisen kannalta
viheryhteyksien ekologisen toimivuuden turvaaminen saattaa olla käytännön
toteutuksessa epäselvää.

Virkistysalueeksi merkityn alueen metsänhoidossa tulee ottaa alueen virkis-
tyskäyttöedellytykset ja niiden kehittäminen huomioon. Alustavan kaavaeh-
dotuksen selostuksessa todetaan, että toimenpiteet ja luvantarve harkitaan
tapauskohtaisesti haettaessa kaupungilta maisematyölupaa. Maisematyölu-
van hankkiminen metsänhoitotoimenpidettä varten pidentää prosessia ja li-
sää metsänhoidon kustannuksia. Tapauskohtainen tarkastelu saattaa myös
lisätä tulkinnanvaraisuuden mahdollisuutta ja mahdollisesti tältä osin vähen-
tää maanomistajan mahdollisuutta elinkeinotoiminnan pitkäjänteiseen suun-
nitteluun.

Kaava-asiakirjoissa voitaisiin tuoda esiin, mitkä seikat tapauskohtaisessa
harkinnassa ovat merkityksellistä yleiskaavan tavoitteiden saavuttamisen
kannalta, ja tuoda siten asian käsittelyyn strategista ja kokonaisvaltaista nä-
kökulmaa. Yhdenmukaiset periaatteet turvaisivat maanomistajien tasapuo-
lista kohtelua ja toisivat selkänojaa jatkosuunnitteluun ja toteutukseen. Yh-
teensovittamalla eri käyttäjien tavoitteita mahdollistetaan metsien taloudel-
linen hyödyntäminen myös virkistykseen osoitetuilla alueilla.

3.8.6 Suositukset

Suositukset yleiskaavaehdotuksen laatimiseen

Pohjavedet:

Yleiskaava-alueella sijaitsevien pohjavesialueiden vesivarojen suojelun edis-
tämiseksi sekä toimintojen yhteensovittamiseksi pohjavesialueiden sekä
pohjaveden muodostumisalueiden rajaukset tulee esittää oikeusvaikuttei-
sesti (vastaavasti kuten liitekartalla 2 esitetään Natura 2000-alueet ja luon-
nonsuojelualueet).

Maa- ja metsätalous:

Maa- ja metsätaloutta koskevia kaavamääräyksiä ja -merkintöjä olisi suosi-
teltavaa kehittää tai muuten tuoda kaavan aineistossa ilmi, milloin kyseessä
on toimintasuositus tai toimenpiderajoite ja milloin rajoitteet ovat jo voi-
massa muun lainsäädännön nojalla.

Virkistyksen ja metsänhoidon tavoitteiden yhteensovittamiseksi kaava-asia-
kirjoissa voitaisiin tuoda esiin, mitkä seikat tapauskohtaisessa lupaharkin-
nassa ovat merkityksellistä yleiskaavan tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
Yhdenmukaiset periaatteet turvaisivat maanomistajien tasapuolista kohtelua
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yksittäisten lupien käsittelyssä ja toisivat selkänojaa jatkosuunnitteluun ja
toteutukseen.

Avoin maisematila -merkinnän osalta olisi hyvä määritellä reunametsän le-
veyttä ja sallittuja toimenpiteitä tarkemmin jo kaavamääräyksessä. Tämä
helpottaisi yksittäisen maanomistajan metsäsuunnitelman laatimista, kun
kuviokohtaisesti voitaisiin määritellä säästettävän alueen ulottuvuus.

Ekologisten yhteyksien sijainti on alustavassa kaavaehdotuksessa ohjeelli-
nen. Kun suunnitellaan metsänhoitoa, maanomistajan on vaikea tietää miten
ekologinen yhteys ja sen toimivuus turvataan riittävällä tavalla. Kaava-asia-
kirjoissa olisi hyvä määritellä tarkemmin, mitkä ovat ne keinot, joilla ekolo-
ginen yhteys turvataan ja miten ekologisen yhteyden sijainti yksittäisen
maanomistajan mailla määritellään.

Suositukset muuhun jatkosuunnitteluun

Pohjavedet:

Pohjavesivaikutusten lieventämiseksi vaikutukset tulee aina arvioida laadit-
taessa asemakaavaa pohjavesialueelle sekä lisäksi asemakaavassa tulee an-
taa yksityiskohtaisempia määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi.

Hulevesien hallintasuunnitelma auttaa turvaamaan muodostuvan pohjave-
den määrää sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä. Hulevesien hallin-
nassa tulisi alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaisille keskusta-alueille so-
veltaa niille suositettuja hallintamenetelmiä, jotka on kuvattu yksityiskohtai-
sesti Sitowisen (2019) julkaisussa ja joiden arvioidaan olevan riittävällä ta-
solla.

Muita asuinalueista pohjavedelle mahdollisesti aiheutuvia riskejä voidaan vä-
hentää merkittävästi tiedottamisella ja neuvonnalla.

Metsämaan pohjavesialueelle tulee laatia hulevesien hallintasuunnitelma
mahdollisten pohjavesivaikutusten lieventämiseksi.

Kiinteistökohtainen työmaavesien hallinta tulisi toteuttaa Espoon työmaave-
siohjeen mukaisesti, jossa on kuvattu soveltuvat hallintakeinot sekä laatu-
vaatimuksia työmaalta poistettavalle vedelle (Espoon kaupungin työmaave-
siopas 2015).

Maa- ja kallioperä:

Histan ja Mynttilän alueiden jatkosuunnittelun yhteydessä on suositeltavaa
arvioida alueiden sisäisen maa- ja kallioperäainesten massatasapainoa. Täl-
löin voidaan välttää maa- ja kalliokiviainesten tarpeetonta kuljetusta ja vä-
hentää alueiden ulkopuolelta tuotavien rakennusmateriaalina käytettävien
maa- ja kalliokiviainesten tarvetta.

Maaperän tila, erityisesti yleiskaava-alueella sijaitsevien MATTI-rekisterissä
olevien kohteiden osalta, tulee selvittää tarkemman suunnittelun yhteydessä
ja arvioida myös tarvittavat riskienhallintatoimenpiteet.

Maa- ja metsätalous:

Maatalouden harjoittamisen kannalta keskeistä on jatkosuunnittelussa ottaa
huomioon ja turvata kulkuyhteydet pelloille liikenneverkoston muuttuessa.
Maatalouskoneiden liikkumistarpeet olisi hyvä ottaa huomioon myös uusia
ulkoilureittejä suunnitellessa. Uusien ulkoilureittien ja virkistysyhteyksien si-
joittelulla kulkua voidaan ohjata pois viljelysmailta.
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3.9 Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon

3.9.1 Arviointimenetelmä ja alustavan yleiskaavaehdo-
tuksen suhde ilmastovaikutuksiin

Arviointi perustuu nykyiseen maankäyttöön ja energiantuotannon kasvihuo-
nekaasupäästöihin sekä työpaikka- ja väestömäärien muutokseen. Ilmasto-
vaikutusten arvioinnissa on mukana seuraavia ilmastoon kohdistuvia vaiku-
tuksia:

• Rakentaminen (Rakennusten ja infrastruktuurin rakenta-
misen päästöt)

• Liikenne (liikennemuodot kaupunkirakenteen eri vyöhyk-
keillä)

• Maankäyttö (maankäyttömuodot ja niiden muutos)
• Energia (rakennusten energiankulutus, sähköntuotanto

ja –kulutus)

Ilmastonäkökulmasta Espoon pohjois- ja keskiosien alustavan yleiskaavaeh-
dotuksen ohjausvaikutus liittyy erityisesti alue- ja yhdyskuntarakentee-
seen (asuin- ja työpaikka-alueiden kasvu, uudisrakentamisen sijoittuminen
ja olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen), liikennejärjestel-
mään (kestävän liikkumisen edellytykset, maankäytön suhde henkilöauto-
riippuvuuteen, liikkumistarve ja sen kehitys) sekä viherrakenteeseen (mm.
hiilinielut ja virkistysalueiden saavutettavuus).

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueella päästöjä syntyy lisäksi ra-
kennusten rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä rakennusten energian-
kulutuksesta. Myös alueen maankäytön edellyttämän energiantuotannon
päästövaikutukset voivat olla merkittäviä. Näitä ei suoraan ohjata yleiskaa-
valla, sillä yleiskaavassa ei osoiteta alueiden mitoitusta. Yleiskaavan tausta-
oletuksena on kuitenkin varautuminen tiettyyn osaan Espoon kasvusta. Yleis-
kaava mahdollistaa merkittävän määrän uudisrakentamista nykyisessä ra-
kennetussa ympäristössä sekä alueiden laajennuksina ja uusina alueina.

Kuva  27. Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen eri päästölähteisiin.

3.9.2 Vaikutukset

Rakentaminen

Rakentamisen kasvihuonekaasupäästöjä arvioidaan rakennusten ja infra-
struktuurin rakentamisen kohdalla siltä osin, kuin ne on sisällytetty ekologi-
sen kestävyyden arviointityökalulla KEKOB tuotettuihin tuloksiin. Rakentami-
sesta syntyy aina päästöjä ja päästölisäys voidaan kokonaan välttää ainoas-
taan siten, että uusi rakentaminen jätetään tekemättä. Rakentamisen pääs-
töihin voidaan vaikuttaa mm. rakennusmateriaalivalintojen ja rakentamis-
käytäntöjen kautta. Yhtenä ratkaisuna on esitetty puurakentamisen voima-
kasta lisäämistä. Yleiskaavalla ei kuitenkaan ohjata suoraan rakentamista,
minkä vuoksi esimerkiksi materiaalivalintoihin ei kiinnitetä tässä tarkaste-
lussa huomiota. Rakentamisen aikaisia hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää
yleiskaavalla välillisesti mahdollistamalla ja edistämällä nykyisen yhdyskun-
tarakenteen tiivistymistä ja nykyistä tehokkaampaa hyödyntämistä. Tämä
pienentää mm. infrastruktuurin rakentamisesta aiheutuvia kasvihuonekaa-
supäästöjä ja säästää hiilinieluja.
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Ekologisen kestävyyden arviointityökalulla KEKOB tuotettujen tulosten mu-
kaan koko kaava-alueella suurimmat kasvihuonekaasupäästöt 50 vuoden
tarkastelujaksolla synnyttävät rakennusten energiankulutus sekä rakennus-
ten rakentaminen ja kunnossapito. Henkilöliikenteen kasvihuonekaasupääs-
töt ovat noin 50% rakennusten rakentamisen ja kunnossapidon aiheutta-
mista päästöistä. Merkittävästä uudisrakentamisesta johtuen rakennusten
rakentaminen ja kunnossapito nousee Viiskorpi-Kalajärvellä ja etenkin Hista-
Myntinmäen alueella merkittävimmäksi kasvihuonekaasulähteeksi 50 vuoden
jaksolla tarkasteltuna. Maankäyttö, joka tässä tarkoittaa mm. viherrakentee-
seen sisältyvien hiilinielujen häviämistä, on koko kaava-alueella kasvihuone-
kaasupäästöjen lähteenä vähemmän merkittävä kuin liikenne tai rakennus-
ten rakentaminen ja energiankulutus. Toisaalta Hista-Myntinmäen alueella
maankäytöllä on liikenteen 50 vuoden päästöjä vastaava hiilidioksidivaiku-
tus. Infrastruktuurin rakentamisen ja kunnossapidon merkitys on muihin
osa-alueisiin verrattuna vähäinen.

Jos alueen uudet kerrostalot olisivat puurunkoisia, ja rivitalot sekä pientalot
puurakenteisia, vähentyisivät kasvihuonekaasupäästöt muutaman prosentin.

Ekologisen kestävyyden arviointityökalulla KEKOB tuotettujen tulosten las-
kennassa on oletettu, että uudisrakentamista alueella syntyy ainoastaan
uutta kerrosalaa vastaava määrä. Todellisuudessa myös nykyisiä rakennuk-
sia puretaan ja uudisrakennusten osuus on kerrosalan kasvua suurempi. Mi-
käli myös nykyisestä rakennuskannasta oletetaan 10 % asuinrakennuksista
ja 20 % muista rakennuksista purettavan ja korvattavan uudisrakennuksilla,
kasvavat hiilidioksidipäästöt muutaman prosentin verrattuna tilanteeseen,
jossa purkavaa rakentamista ei tapahdu. Rakentamisen hiilidioksidipäästöt
kasvavat rakennusten purkamisen myötä, mutta vastaavasti rakennusten
energiankulutus laskee.  Kasvihuonekaasupäästöjen kannalta rakennusten ja
rakenteiden pitkäikäisyys ja joustavuus eri käyttötarkoituksiin olisikin maan-
käytön suunnittelussa tärkeä tavoite. Oletettavasti purkava saneeraus lisää
myös aluetehokkuuksia, jolloin yhdyskuntarakenne tiivistyy ja päästöt ovat
laajenevaa yhdyskuntarakennetta pienemmät mm. infrastruktuurin rakenta-
mistarpeen ja liikkumistarpeiden vähentyessä.

Vaikka rakentamisen päästöt ovat kertaluonteinen tapahtuma, ne ovat tulos-
ten mukaan merkittävä osa kumulatiivisia päästöjä vielä 20 vuotta rakenta-
misajan päättymisen jälkeenkin. Rakentamisen päästöt lasketaan KEKOB -
mallissa tietyillä oletuksilla. Viimeaikainen tutkimustieto erityisesti infra-
struktuurin rakentamisen päästöistä on kuitenkin osoittanut, että materiaali-

ja työtapavalinnoilla sekä kuljetusten optimoinnilla on mahdollista vähentää
päästöjä jopa kymmeniä prosentteja (Ramboll 2019). Ympäristöministeriö
julkaisi syksyllä 2017 vähähiilisen rakentamisen tiekartan. Se tähtää muun
muassa rakennusten hiilijalanjäljen huomioimiseen rakennusmääräyksissä
vuoteen 2025 mennessä (Ympäristöministeriö 2018). Tulevaisuudessa myös
rakentamisesta aiheutuvat päästöt ovat siten todennäköisesti pienempiä kuin
KEKOB-laskennassa on arvioitu.

Liikenne

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä syntyy eniten lisääntyvästä henkilöau-
toliikenteestä.  Alustavan yleiskaavaehdotuksen kokonaisratkaisu sisältää
nykyisen rakenteen täydentämistä ja tiivistämistä, mikä on liikenteen ilmas-
tovaikutusten kannalta myönteistä. Täydennysrakentamisen lisäksi yleiskaa-
vaehdotuksessa on osoitettu uusia keskuksia (Hista, Mynttilä, Viiskorpi, Ka-
lajärvi). Uudet keskukset hajauttavat aluerakennetta ja lisäävät siten liiken-
nettä ja sen ilmastovaikutuksia. Vaikutuksia lieventää se, että yleiskaavaeh-
dotuksessa on esitetty keskusten kytkeytyvän tehokkaan joukkoliikenteen
piiriin (mm. länsiradan lähijunaliikenne sekä raitiotieverkko). Tämä luo hyvät
edellytykset liikenteestä syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi
joukkoliikennevyöhykkeillä. Väestönkasvua sijoittuu kuitenkin myös keskus-
ten reuna-alueille, kyliin ja haja-asutusalueille. Harvaan asuttujen alueiden
uusien asukkaiden keskimääräiset hiilidioksidipäästöt voivat olla noin 15 %
suuremmat kuin kaupunkitaajaman asukkailla johtuen juuri henkilöautolii-
kenteen suuremmasta suosiosta ja heikosta joukkoliikennetarjonnasta. Taa-
jama-alueiden ulkopuolella tapahtuva rakentaminen on kuitenkin vähäistä
suhteessa rakentamisen kokonaisvolyymiin.

Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaisessa tilanteessa henkilöliikenteen
hiilidioksidipäästöt asukasta kohti vähenevät nykyrakenteen mukaiseen ti-
lanteeseen nähden koko alueella 13 %, Espoon keskuksessa 7 %, Hista-Myn-
tinmäessä 46 % ja Viiskorpi-Kalajärvellä 19 % (kuva 28).
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Kuva  28. Henkilöliikenteen CO2-päästöt asukasta kohti laskettuna A. nykyi-
sellä kaupunkirakenteella ja B. alustavan kaavaehdotuksen mukaisella raken-
teella.

Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaisella kaupunkirakenteen muutoksella
nykyistä suurempi osa asukkaista voi hyödyntää työ- ja asiointimatkoissaan
kävelyä ja pyöräilyä sekä joukkoliikennettä. Näin asukasta kohti lasketut
suhteelliset liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät. Tässä on kuitenkin huo-
mioitava, että lisääntyvä asukas- ja työpaikkamäärä ja siihen liittyvä raken-
taminen, liikenne ja energiankulutus lisää kokonaispäästöjä merkittävästi.

Keko-laskennassa huomioidaan ainoastaan kaava-alueen sisäiset muutokset
päästöissä. Esimerkiksi liikenteen osalta laskuri ei ota huomioon kaavarat-
kaisun vaikutusta kaava-alueen ulkopuolella asuvien liikenteen päästöihin.
Kaava voi olla kriittinen tärkeän joukkoliikenneyhteyden toteutumisen kan-
nalta, jolloin kaavaratkaisulla voi olla päästöjä vähentävää vaikutusta myös
kaava-alueen ulkopuolella. Tällöin kaavan kokonaisvaikutuksiin voi lukeutua
myös nykyisten asukkaiden päästöjen merkittävä väheneminen laajemmalla
alueella, mitä Keko-laskuri ei huomioi.

Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt

Maankäyttöön liittyvien kasvihuonekaasupäästöjen arvioinnissa käytettiin
alueella olemassa olevia maankäyttömuotoja, niiden CO2eq -päästöjä ja -
nieluja. Asuinalueiden laajeneminen vaikuttaa niiden kokonaispäästöihin ra-
kentamisen syrjäyttäessä muita alueidenkäyttömuotoja. Vaikutukset synty-
vät metsien poistuvan puuston ja metsäalueiden hiilensitomispotentiaalin
määrän laskun kautta, mutta peltoalueiden muuttuminen asuinalueiksi voi
tästä näkökulmasta jopa vähentää maaperän ominaispäästöjä.

· maatalouden tai peltoviljelyn piirissä olevat alueet ovat hiilidiok-
sidin nettotuottajia, päästöt tyypillisesti 0,3 - 0,6 tCO2eq/ha/v
(Heinonsalo et al., 2009; Kauppi et al., 2010),

· luonnonniityt, varvikot ja nummet ovat luonnollisia hiilinieluja,
nieluvaikutus 3 - 6 tCO2eq/ha/v (Schmitt et al., 2009; Kauppi et
al., 2010),

· metsämaa toimii yleensä hiilinieluna (nieluvaikutus tyypillisesti 1
- 7 tCO2eq/ha/v (Heinonsalo et al., 2009; Kauppi et al., 2010).

Hiilinielujen näkökulmasta suurimmat pysyvät kielteiset vaikutukset syntyvät
alueilla, jossa laajennetaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta tai ra-
kennetaan kokonaan uusia alueita. Nämä ovat esimerkiksi Histan keskus
sekä Heinästien eteläpuolelle merkitty asuntovaltainen alue (A3), lähikeskuk-
set Mynttilä, Bodominjärven ja Kehä III:n välinen alue, Viiskorpi ja Kalajärvi
(Vihdintien pohjoispuoli). Suhteellisesti pienimmät vaikutukset syntyvät alu-
eella, missä alustavan yleiskaavaehdotuksen mukainen uusi maankäyttö tu-
keutuu vahvasti jo olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.

Maankäyttö (joka tässä yhteydessä tarkoittaa vaikutuksia hiilinieluihin) on
koko kaava-alueella kasvihuonekaasupäästöjen lähteenä vähemmän merkit-
tävä kuin liikenne tai rakennusten rakentaminen ja energiankulutus.

Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaisen maankäytön toteuttamisella olisi
kuitenkin merkittävä vaikutus alueen hiilinieluihin. Uusien keskusten kohdalla
hiilinielut korvautuisivat pääosin rakennetulla ympäristöllä. Lisäksi alhaisen
aluetehokkuuden taajamien reuna-alueet, laajenevat pientaloalueet (erityi-
sesti A3-alueet, joita on pinta-alallisesti kaava-alueella merkittävä määrä) ja
mahdollisesti lisääntyvä mosaiikkimainen haja-asutus vähentäisivät edelleen
alueen hiilinielujen pinta-alaa.
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Energiantuotannon ja -kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt

Yleiskaavalla ei suoraan ohjata energiantuotantoa tai alueiden ja rakennus-
ten energiatehokkuutta. Tämän vuoksi energiantuotannon tai energiatehok-
kuuden ilmastovaikutuksia ei tässä yhteydessä voida myöskään suoraan ar-
vioida. Keskuksissa on mahdollista toteuttaa keskitettyjä energiantuotanto-
ratkaisuja taloudellisesti, riittävän aluetehokkuuden mahdollistamana. Myös
Ämmässuon jätekeskuksen läheisyys saattaa mahdollistaa bioenergian hyö-
dyntämisen esim. Histan alueella. Sen sijaan kyläalueilla ja haja-asutusalu-
eilla ei ole edellytyksiä keskitetyille ratkaisuille, vaan tarvitaan kiinteistökoh-
taisia järjestelyjä.

Tiivis kaupunkirakenne on tehokkain tapa varmistaa alueen vähäinen ener-
giankulutus (kWh/asukas). Yleiskaavan selvitysaineistossa (Sweco 2017) eh-
dotettu matalalämpöisen energiaverkoston – energiaväylän - toteuttaminen
edistäisi alueen sisäisen hukkalämmön hyödyntämistä kustannustehok-
kaasti. Tämä hybridiratkaisu sekä maalämmön käytön edistäminen vähen-
täisi alueen suhteellisia (per asukas) energiantuotannon ja -kulutuksen kas-
vihuonekaasupäästöjä.

Oletettavasti lähes kaikki alueen rakennukset lämmitetään tarkastelujakson
lopulla kaukolämmöllä, erilaisilla lämpöpumpuilla, bioenergialla tai aurin-
koenergialla. Kaikki nämä vaihtoehdot ovat vähäpäästöisiä suunnitelmien to-
teuduttua, joten vaihtoehtojen suhteellisilla osuuksilla ei ole suurta merki-
tystä kasvihuonekaasupäästöihin tarkastelujakson lopulla. Tarkastelujakson
alussa kaukolämmön- ja sähköntuotannon päästöt alueella ovat melko suu-
ria, joten päästöjä ehtii kertyä ennen kuin tuotannon päästöt laskevat.

Sähkön ja kaukolämmön tuotannon päästöjen vähenemisnopeus on merkit-
tävä tekijä arvioitaessa yleiskaavan toteuttamisen kasvihuonekaasupäästöjä,
koska tällä hetkellä päästökertoimet ovat melko suuria.  Ekologisen kestä-
vyyden arviointityökalulla KEKOB tuotettujen tulosten laskelmassa oletetaan,
että kaukolämmön tuotannon päästöt vähenevät 4% vuodessa ja sähköntuo-
tannon päästöt 2% vuodessa.

Jos kaukolämmön päästöt vähentyisivät vain 2% vuodessa, tarkoittaisi se
noin kymmenen prosentin kasvua alueen kasvihuonekaasupäästöihin tarkas-
telujakson aikana. Tällöin rakennusten energiankäytön aiheuttamat päästöt
kasvaisivat noin neljänneksellä. On huomattava, että Espoon kaukolämmön
on tarkoitus olla hiilineutraalia vuonna 2030. Tämän jälkeen toiminnasta ei

aiheutuisi laskennallisia kasvihuonekaasupäästöjä. Oletettavasti päästöjä ai-
heutuu kaukolämmön tuotannosta vuoden 2030 jälkeenkin, mutta ne kom-
pensoidaan päästöjä vähentävillä toimilla.

Jos sähköntuotannon päästöt vähentyisivät 4% vuodessa, laskisivat alueen
rakennusten energiankulutuksen aiheuttamat päästöt noin kahdellakymme-
nellä prosentilla, ja kokonaiskasvihuonekaasupäästöt noin seitsemällä pro-
sentilla.

Kerrosalaa kohti lasketut rakennusten energiankulutuksen hiilidioksidipääs-
töt laskevat niin ikään nykyrakenteen mukaiseen tilanteeseen nähden 50
vuoden aikajaksolla. Lasku on koko alueella 28 %, Espoon keskuksessa 15
%, Hista-Mynttilässä 21 % ja Viiskorpi-Kalajärvellä 35 %. Laskennassa on
oletettu eri lämmitysmuotojen ominaispäästöjen kehityksen olevan saman-
laisia nykyrakenteella ja kaavan mukaisella rakenteella.

3.9.3 Vaikutuksia pienilmastoon ja ilmanlaatuun

Arviointi perustuu nykyiseen rakennetun ympäristön ja liikenteen maankäyt-
töön sekä rakennetun ympäristön ja liikenteen lisääntymiseen. Arvioinnissa
on mukana seuraavia pienilmastoon ja ilmanlaatuun kohdistuvia vaikutuksia:

· kaupunkiympäristöissä ongelmallisimmat tieliikenteen aiheutta-
mat ilmansaasteet: typpidioksidi (NO2), pienhiukkaset (PM2,5),
hengitettävät hiukkaset (PM10) ja katupöly,

· avoimien tilojen tuulisuus sekä rakennetun ympäristön läm-
pösaarekkeet

Typen yhdisteitä vapautuu päästölähteistä ilmaan typen oksideina eli typpi-
monoksidina (NO) ja typpidioksidina (NO2). Näistä yhdisteistä terveysvaiku-
tuksiltaan haitallisempaa on typpidioksidi, jonka pitoisuuksia ulkoilmassa
säädellään ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoilla.

Ulkoilman hiukkasia on syytä jaotella luokkiin niiden hiukkaskoon perus-
teella, koska niiden koko vaikuttaa niiden aiheuttamiin vaikutuksiin. Hengi-
tettäviksi hiukkasiksi (PM10) kutsutaan hiukkasia, jotka ovat halkaisijaltaan
alle 10 mikrometriä (μm) ja pienhiukkasiksi (PM2,5) halkaisijaltaan alle 2,5
μm hiukkasia. Suurempien hiukkasten korkeat pitoisuudet vaikuttavat mer-
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kittävimmin viihtyvyyteen ja aiheuttavat likaantumista. Terveysvaikutuksil-
taan haitallisimpia ovat hengitettävät hiukkaset ja pienhiukkaset, jotka ky-
kenevät tunkeutumaan syvälle ihmisten hengitysteihin.

Liikennemäärien kasvu osaltaan lisää päästökuormitusta. Tiiviissä kaupunki-
rakenteessa ja liikennemäärän kasvaessa myös katupölyn määrä kasvaa. Ny-
kyliikenteen päästöillä yleiskaavassa esitetyillä C, A1, A2 ja A3 -alueilla on
riski typpidioksidipitoisuuden (NO2) vuosiraja-arvon ylittymiselle. Hengitet-
tävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuuden raja-arvo voi myös ylittyä.
Ajoneuvotekniikan kehittyminen sekä uudet käyttövoimat (sähkö, vety ja
biopolttoaineet) vähentävät autojen tuottamia päästöjä. Kevään katupölyai-
kana myös pienhiukkaspitoisuudet voivat kohota merkittävästi.

Pääkaupunkiseudulla on määritelty ilmanlaatuvyöhykkeet (HSY 2014), joita
suositellaan käytettäväksi suunniteltaessa uusia asuinalueita ja täydennys-
rakentamista. Yleiskaava-alueella sijaitsevat liikenneväylät, joiden KAVL ylit-
tää 5000 – Vihdintie Kalajärven asti, Kehä III, Turun moottoritie, Espoon-
väylä, Nupurintie, Espoontie ja Muuralantie sekä Kirkkojärventie. Näillä alu-
eilla tulee huomioida liikenteen päästöistä aiheutuvat minimi- ja suositusetäi-
syydet HSY:n suositustaulukon mukaisesti.

Pienilmastolla on tärkeä merkitys (asuin)alueiden viihtyisyydelle. Viihtyvyys
vaikuttaa kokonaisvaltaisesti asukkaiden hyvinvointiin ja esimerkiksi ulkona
oleskelun määrään. Uudisrakentamisella ja olemassa olevien alueiden tiivis-
tämisellä voi olla kielteisiä vaikutuksia rakennetun ympäristön pienilmastoon.
Tuulinopeuksien kasvu rakennetussa ympäristössä (C, A1, A2 sekä elinkei-
noelämän alueilla) voi vaikuttaa viihtyisyyteen kielteisesti. Kovien pintamuo-
tojen lisäämisellä on lämmittävä vaikutus. Nämä mekanismit vaikuttavat
suoraan myös rakennuksen lämmitys- ja jäähdytystarpeen ja epäsuoranai-
sesti energiakulutuksen aiheutumiin kasvihuonekaasupäästöihin.

3.9.4 Suositukset

Suositukset yleiskaavaehdotuksen laatimiseen

Alustavan yleiskaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arvioinnin perusteella
voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, millä toimenpiteillä arvioituja ilmastovai-
kutuksia on mahdollista lieventää. Keskeisimpiä lieventämiskeinoja ovat:

· Olemassa olevan rakennetun ympäristön ja infrastruktuurin parempi
hyödyntäminen kasvun ohjauksessa – kasvun ohjaaminen ensisijai-
sesti täydennysrakentamiseen ja tiivistämiseen ja vasta toissijaisesti
uusille alueille (suunnitelma alueiden toteuttamisjärjestyksestä).
Alustava kaavaehdotus mahdollistaa merkittävän lisärakentamisen
sekä olemassa olevilla että uusilla alueilla, mutta ei ohjaa riittävästi
rakentamisen vaiheittain toteuttamista siten, että tiivistäminen ja
täydentäminen olisivat ensisijaisia ennen uusien alueiden käyttöön-
ottoa.

· Uusien alueiden vaiheittain toteuttamisen vahvempi ohjaus ilmas-
tonäkökulmasta – esimerkiksi Histan ja Myntinmäen ottaminen käyt-
töön vasta raideliikenneratkaisujen toteuduttua (tai kun on olemassa
riittävä varmuus siitä, että ne tulevat toteutumaan), asemanseutujen
priorisointi vaiheistamisessa. Esimerkiksi Hista on osoitettu niin laa-
jana alueena, että on todennäköistä, etteivät sen reuna-alueet todel-
lisuudessa kytkeydy toiminnallisesti raideliikenteeseen.

· Laajojen uusien pientalovaltaisten alueiden supistaminen ja asema-
kaava-alueiden ulkopuolisen hajarakentamisen rajoittaminen – hiili-
nielujen säästäminen, liikkumistarpeen vähentäminen, joukkoliiken-
teen edellytysten parantaminen, henkilöautoriippuvuuden vähentä-
minen.

· Asemanseutujen maankäytön tehostaminen – voimakkaampi ohjaus
yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja alueiden vaiheittain toteutta-
mista koskevin yleiskaavamääräyksin maankäytön keskittämiseksi
asemanseuduille

Suositukset muuhun jatkosuunnitteluun

Kestävän liikkumisen edellytyksiä tulee edistää kaikilla kaavatasoilla ja jat-
kosuunnittelussa.
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3.10 Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan,
kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäris-
töön

3.10.1 Tausta-aineisto ja arviointimenetelmä

Alustavan yleiskaavaehdotuksen maisema-, kulttuuriympäristö- ja kaupun-
kikuvavaikutusten arvioinnissa on keskitytty pääosin vaikutuksiin, joita kaa-
vassa osoitetulla uudella rakentamisella on suunnittelualueella sijaitseviin
kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin alueisiin, joille tai joiden lähistölle kohdis-
tuu maankäytönmuutosta. Lisäksi on arvioitu yleisesti kaavan toteutumisen
vaikutuksia kaupunki- ja maisemakuvaan. Vaikutusten arvioinnissa on huo-
mioitu kaavamerkintöjen suhde nykytilaan, sekä kaavan määräysten ja liite-
karttojen sitovat oikeusvaikutteiset sisällöt. Ohjeelliset sisällöt on huomioitu
arvioinnissa pääasiassa mahdollisuutena lieventää havaittuja vaikutuksia.

Arvioinnissa on tarkasteltu, miten suunniteltu maankäyttö toteutuessaan
muuttaa alueen maisemaa, kaupunkikuvaa tai vaikuttaa lähialueen lähinnä
maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin.
Vaikutukset kulttuurimaisemaan, rakennettuun ympäristöön, kaupunkiku-
vaan ja kulttuuriympäristöön on arvioitu olemassa olevan aineiston pohjalta.
Arvioinnissa on käytetty olevien selvitysten lisäksi paikkatietoaineistoja val-
takunnallisesti arvokkaista rakennetuista kulttuuriympäristöistä sekä maa-
kunnallisesti arvokkaista kulttuuriympäristöistä (Uudenmaan liitto 2012,
Missä maat on mainioimmat?). Lisäksi vaikutusten arvioinnin tausta-aineis-
tona on käytetty paikallista kulttuurihistoriaa taustoittavia selvityksiä: Yleis-
kaavatasoinen kulttuuriympäristöselvitys (FCG, 2019) sekä Espoon pohjois-
ja keskiosien yleiskaavan yleiskaavatasoinen arkeologinen esiselvitys 2018
(Museovirasto, 2018) liitekarttoineen. Yleiskaavavan strategisuuden vuoksi
paikallista aineistoa verrataan kaavan ratkaisuihin yleispiirteisellä tasolla,
sillä myöskään alustava kaavaehdotus ei osoita rakentamisen tarkkaa
sijaintia.

3.10.2 Yleiset vaikutukset maisemaan ja kaupunkiku-
vaan

Viiden keskuksen muodostama kaupunkiverkosto muuttaa Pohjois- ja Keski-
Espoon maisemaa ja maisemaidentiteettiä lähtökohtaisesti voimakkaasti:
Rakennettavat raideliikenteeseen perustuvat kasvukäytävät voimistavat alu-
een kaupunkimaista luonnetta, joka ei vastaa vanhaa metsäistä ja suurten
järvien leimaamaa maisemakuvaa. Voimistuvien ja täysin uusien keskusten
lisäksi alueelle muodostuu pinta-alallisesti eniten A3-luokan asuinrakenta-
mista, mikä samalla muuttaa myös nykyistä maaseutumaista ympäristöä
asuinalueiksi.

Erityisesti uusien keskuksien (Viiskorpi ja Hista) vaikutukset ovat merkittäviä
muuttuvan maisemakuvan kannalta: Nykyisiä luonnonalueita ja maa- ja met-
sätalousalueita muutetaan tiiviin rakentamisen alueiksi ja uusiksi keskus-
toiksi. Histan kaakkoisosassa elinkeinoelämän alue sijoittuu voimassa olevan
maakuntakaavan viheryhteystarpeen päälle, jonka säilyttämiseksi maakun-
takaavan määräyksissä on kirjattu mm. maisema-arvojen turvaaminen. Yh-
teys on osoitettu myös alustavassa kaavaehdotuksessa virkistyksen viheryh-
teystarpeena. Maakuntakaavan mukainen viheryhteystarve voidaan huomi-
oida tarkemassa suunnittelussa.

Myös Kalajärven kehittyvä pientalovaltainen alue kasvukäytävineen muuttu-
nee voimakkaasti etenkin raideyhteyden toteutuessa, kun nykyistä keskusta
tiivistetään ja laajennetaan. Koko Viiskorpeen liittyvä Kalajärvelle jatkava
kasvusuunta muodostaa kaupunkirakenteelle uuden, Kehä III:een tukeutu-
van käytävän alueen pelto-, metsä ja järvimaisemien välissä. Samalla Kehä
III luo Viiskorven alueen kasvulle luontevan selkänojan ja kehän tuotanto-
maisemana hahmottuva alue kehittyy ja muuttanee maisemaa jopa positii-
visesti. Sen sijaan Myntinmäen itäosan asuntoalueesta osa ulottuu maakun-
takaavan virkistysalueelle, jossa virkistyskäytön ympäristöön liittyy myös
maisemallisia tavoitteita.

Maisemaa muuttavien vaikutusten lisäksi tiivistämisrakentaminen muuttaa
myös kaupunkikuvaa: Esimerkiksi Espoon keskuksen aikakaudelleen tyypilli-
nen kokonaisuus muuttuu tulevaisuudessa, vaikka maisemallisesti katsot-
tuna alueen kantokyky nykyisenä keskuksena muutoksen kantaakin. Vaiku-
tuksia kaupunkikuvaan ei voida etukäteen yleiskaavan tarkkuustasolla mää-
rittää.
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Rakentuvien alueiden lisäksi maisemaa muuttaa jatkossa teiden parannukset
mm. liittymien, siltojen ja teiden leventämisen, sekä uusien ratalinjojen
myötä. Vaikka uusia tieyhteyksiä ei osoiteta, voi parannettu tie olla hyvinkin
voimakas elementti maisemassa alkuperäiseen tielinjaukseen verrattuna. Li-
säksi parannuksiin liittyy mm. meluntorjunnan kautta maisemaa voimak-
kaasti rajaavia mahdollisuuksia. Näitä vaikutuksia ei voida tässä vaiheessa
arvioida.

Kaiken kaikkiaan rakentaminen väistää pääosin hyvin tärkeimpiä alueita: val-
takunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviä maisemia ja kulttuuriympäris-
töjä. Myös paikalliset kartoitetut kulttuuriympäristöt on osoitettu ”Arvokas
kulttuuriympäristö” -aluerajauksella, minkä vuoksi alueita koskee sama alus-
tavan kaavaehdotuksen oikeusvaikutteinen (eli sitova) määräys kuin maa-
kunnallisia ja valtakunnallisia alueita. Näin ollen kulttuurihistorialliset piirteet
ja kohteet on otettu alustavassa kaavaehdotuksessa hyvin huomioon ja ar-
vojen säilymisellä on erittäin hyvät edellytykset. Kulttuurimaiseman säily-
mistä korostaa erityisesti myös Avoin maisematila -merkintä, jolla turvataan
maiseman kulttuuriset piirteet ilman varsinaista arvokkuuden statusta.

Vaikka maisemakuva muuttuu monin paikoin merkittävästikin, voidaan mai-
seman ominaispiirteet huomioivalla laadukkaalla suunnittelulla ja toteutuk-
sella luoda alueille uusia monipuolisia ja laadukkaita asuinalueita, jotka huo-
mioivat hyvin alueita ympäröivän maisemakuvan. Tällöin asuinalueiden sisäi-
sellä viherverkostolla, läpäisevän maan määrällä, kulttuurihistoriallisilla piir-
teillä kuten vanhalla tiestöllä, viljelysmaisemilla ja rakennuskannalla, sekä
muilla mikrotason ratkaisuilla on voimakas rooli alueidentiteetin muodostu-
misessa. Havaittuja vaikutuksia voidaan lieventää kaavan oikeusvaikuttei-
siinkin määräyksiin nojaten seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Yleiset lieven-
tämissuositukset on osoitettu kootusti kohdassa 3.10.7 Suositukset.

3.10.3 Vaikutukset valtakunnallisesti merkittäviin raken-
nettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY)

Yleisesti yleiskaavaehdotuksessa liitekartan 4 määräyksissä on määritetty,
että ”alueita koskevissa toimenpiteissä ja tarkemmassa suunnittelussa on
otettava huomioon tunnistetut kulttuurihistorialliset arvot ja rakennetun ym-
päristön kokonaisuus sekä alueen maiseman ja kulttuuriympäristön keskeiset
ominaispiirteet” ja että ”alueita koskevista toimenpiteistä tulee neuvotella
museoviranomaisen kanssa”. Myös valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriym-
päristöjä on kuitenkin päällekkäin strategisten yleiskaavamerkintöjen

kanssa, joten vaikutuksia tullee jossain määrin oikeusvaikutteisista merkin-
nöistä huolimatta.

Espoonkartano

Täydentämis- ja uudisrakentamista on osoitettu pientalovaltaisena avoimen
peltotilan ympärille, joten sillä on sellaisenaan toteutuessaan välitön vaikutus
Espoonkartanon maisemaan ja sitä reunustaviin reunametsiin etenkin Es-
poonkartanon eteläosassa. Lisäksi Espoonkartanon koillis- ja pohjoispuolelle
osoitetulla Myntinmäen uuden keskuksen rakentamisella voi toteutuessaan
olla merkittävä välillinen vaikutus Espoonkartanon maisemaan: Korkea ra-
kentaminen saattaa näkyä Kartanomaisemassa ja siten heikentää kohteen
arvoa.

Vaikutuksia voidaan lieventää Myntinmäen rakentamisen osalta tarkemman
suunnittelun vaiheessa kiinnittämällä huomiota näkyvyyteen ja uuden asuin-
alueen/keskustan massoitteluun Espoonkartanon suurmaisemassa. Kaava-
ehdotuksessa on esitetty, että tiiviimpi rakentaminen vaihettuu väljemmäksi
arvoaluetta lähestyttäessä, mikä on maisemakuvallisesti hyvä ratkaisu. Ra-
kentamisen sijoittelussa ja massoittelussa tulee ottaa huomioon erityisesti
Espoonkartanon alueen kylämäiset ominaispiirteet sekä Mankinjoen ja Gum-
bölenjoen rooli maisemassa.

Espoon kirkonmäki

Espoon kirkonmäelle ei alustavan kaavaehdotuksen mukaisella rakentami-
sella ole merkittäviä vaikutuksia, kunhan Espoon tuomiokirkkoa ympäröivät
puistomaiset hautausmaa-alueet ja siihen liittyvät joenranta-alueet säilyvät
rakentamattomina. Välillisiä vaikutuksia saattavat aiheuttaa uusi korkea ra-
kentaminen, joka näkyy kirkonmäelle, mutta osoitettu ekologisten yhteyk-
sien runko ja virkistysalue pehmentävät näkymää joka tapauksessa.

Tiivistyvä Kirkkokadun palvelujen ja hallinnon alue katkaisee yhtenäisen jo-
kilaakson jatkossa entistä voimakkaammin Golfkentän ja kirkon välillä, mutta
vihervyöhyke hautausmaan eteläosassa Espoonjoen ympärillä suojaa tiivis-
tyvän Espoon keskuksen vaikutusta kirkkoympäristössä. Espoonjokilaaksoon
liittyvän maisematilan jatkuvuus on kuitenkin yksi kokonaisuuteen liittyvistä
arvoista, joita jatkosuunnittelussa pitäisi oikeusvaikutteisen määräyksen no-
jalla turvata.
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Träskändan kartano

Alustavan kaavaehdotuksen esittämällä täydennysrakentamisella alueen luo-
teiskulmaan ei ole merkittäviä välittömiä vaikutuksia kartanoalueelle, jos sen
arvot ja ominaispiirteet otetaan jatkosuunnittelussa huomioon. Rakentami-
sen aiheuttaman liikenteen lisääntyminen ja sen aiheuttamat vaikutukset tie-
maisemaan esim. leventämistarpeiden myötä voivat olla merkittäviä, jos
esim. kartanoa ja tiemaisemaa rajaavaa vanhaa puustoa ei oteta huomioon
tarkemman suunnittelun yhteydessä. Vaikutuksia voidaan lieventää arvot ja
ominaispiirteet huomioimalla.

Alueesta suurin osa on suojeltu myös luonnonsuojelualueena, mikä luo edel-
lytyksiä myös reunavyöhykkeen säilyttämiseen alueen rakentuessa, vaikka
erilliselle suojavyöhykkeelle ei jääkään tilaa alueella. Tiivistyvä rakentaminen
kapealla alueella lisännee alueen kulumista.

Suuri Rantatie

Espoonkartanon alueelle esitetyllä täydennysrakentamisella voi olla merkit-
tävä välitön vaikutus Suureen Rantatiehen, jos tienlinjausta muutetaan tai
levennetään liikennemäärien lisääntyessä. Myös Bembölen ja Träskändan
kartanon alueilla voi kaavaan merkityn uudisrakentamisen vaikutukset olla
merkittäviä Suureen Rantatiehen. Rakentamisen aiheuttaman liikenteen li-
sääntyminen ja sen aiheuttamat vaikutukset tiemaisemaan esim. leventä-
mistarpeiden myötä voivat olla merkittäviä, jos esim. tielinjausta levenne-
tään tai tiemaisemaa rajaavaa vanhaa puustoa ei oteta huomioon tarkem-
man suunnittelun yhteydessä. Yleiskaavan yleispiirteisyyden vuoksi näitä
vaikutuksia ei voida määrittää pitävästi.

Snettans-Rödskogin kylä- ja viljelymaisema

Kaavaehdotuksessa esitetyllä Viiskorven uudella keskuksella voi olla vähäi-
nen välillinen vaikutus Snettans-Rödskogin kylä- ja viljelymaisemaan, mm.
korkea rakentaminen (tulee tutkia jatkosuunnittelussa) voi näkyä kylä- ja
viljelymaisemasta avautuvassa suurmaisemassa ja sen siluetissa ja näin ol-
len mahdollisesti vaikuttaa alentavasti alueen nykyiseen maisema-arvoon.
Vähäisiä välittömiä vaikutuksia on viljelyalueen reunamille osoitetuilla pie-
nialaisilla täydennysrakentamisalueilla.

Vaikutuksia voidaan lieventää Viiskorven rakentamisen osalta tarkemman
suunnittelun vaiheessa kiinnittämällä huomiota näkyvyyteen sekä uuden

asuinalueen/keskustan massoitteluun ja korkeuteen Snettans-Rödskogin
suurmaisemassa.

3.10.4 Vaikutukset maakunnallisesti merkittäviin kult-
tuuriympäristöihin

Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt perustuvat Uudenmaan lii-
ton 2012 tekemään inventointiin. Maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympä-
ristöjä on pieneltä osin päällekkäin strategisten yleiskaavamerkintöjen
kanssa, joten vaikutuksia tullee jossain määrin oikeusvaikutteisista merkin-
nöistä huolimatta. Liitekartan oikeusvaikutteiseen merkintään liittyvät mää-
räykset, sekä muut informatiiviset merkinnät lieventävät haittoja.

Espoon kartanon kulttuurimaisema

Vaikutukset ovat maakunnallisessa arvoympäristössä luonteeltaan samat
kuin RKY-alueessa, mutta pinta-alaltaan suuremmat. Espoonkartanon koillis-
ja pohjoispuolelle osoitetulla Mynttilän uuden keskuksen rakentamisella on
merkittävä välillinen vaikutus Espoonkartanon kulttuurimaisemaan. Korkea
rakentaminen saattaa näkyä maisemassa ja vaikuttaa heikentävästi alueen
arvoihin. Peltoja reunustavalla uudella asuinrakentamisella on merkittävä vä-
litön vaikutus Espoonkartanon avoimeen kulttuurimaisemaan ja sitä reunus-
taviin reunametsiin. Vaikutuksia voidaan lieventää edellyttämällä tarkem-
malta suunnitteluvaiheelta reunavyöhykkeiden muodostamista ja olevan
merkittävän puuston säilyttämistä, sekä peilaamalla tulevan rakentamisen
volyymin suhdetta peltomaisemaan.

Vaikutuksia voidaan lieventää Myntinmäen rakentamisen osalta tarkemman
suunnittelun vaiheessa kiinnittämällä huomiota näkyvyyteen ja uuden asuin-
alueen/keskustan massoitteluun Espoonkartanon suurmaisemassa.

Espoonjokilaakson maisema-alue

Espoonjokilaakson maisematila on suurmaisemassakin hahmottuva murros-
laakso, jonka maisemalla on voimakas suunta. Yleispiirteisesti myös kaupun-
kirakenne on osoitettu osin samansuuntaisena (Kehä III:een tukeutuvana),
mutta vasta paikalliset ratkaisut määrittävät rakentamisen istuvuuden laa-
jempaan maisemaan. Jokilaakso on pääosin esitetty viheralueena, mutta pai-
koin osoitettu rakentaminen sijoittuu myös murroslaakson alueelle. Merkit-
tävintä tämä on avoimissa maisematiloissa mm. Pitkäjärven luoteisosassa.
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Kaavaehdotuksessa jokilaaksoon osoitetulla uudis- tai täydennysrakentami-
sella on merkittävä vaikutus paikallisesti ja suurmaisemassa, etenkin avoi-
missa maisematiloissa tai niiden reunoilla. Erityisesti Suuren Rantatien ete-
läpuolella lähellä Espoonjokea (Glimsån) rakentaminen voi heikentää mai-
sema-alueen arvoja. Vaikutuksia voidaan lieventää myös edellyttämällä tar-
kemmalta suunnitteluvaiheelta reunavyöhykkeiden muodostamista ja olevan
merkittävän puuston säilyttämistä, sekä rakentamisen volyymin tarkasta-
mista etenkin peltomaisemassa (mm. Vanhankartanon alue).

Suorien vaikutusten lisäksi Viiskorven uuden keskuksen, sekä siihen liittyvän
kasvukäytävän rakentumisella voi olla välillinen vaikutus Espoonjokilaakson
alueella. Korkea rakentaminen saattaa näkyä maisemassa ja vaikuttaa hei-
kentävästi alueen arvoihin.

Bodominjärven ympäristö

Osoitettu pientalovaltainen rakentaminen tiivistää olemassa olevia rakenta-
misalueita. Högnäsin alueen tiivistämisrakentaminen ilman osoitettuja viher-
vyöhykkeitä saattaa muuttaa voimakkaasti maisemaa järvien välissä, vaikka
alue onkin jo melko tiiviisti rakennettu: Pientaloalueen määräysten sisältämä
vaatimus ja jatkosuunnittelun tarkemmat tavoitteet lähivirkistysalueista peh-
mentänevät kuitenkin muutosta maisemassa. Myös pohjoisen laajojen avoin-
ten peltoalueiden yhteydessä lisärakentaminen haastaa avointen näkymien,
sekä kylä- ja kartanoympäristöjen maisemakuvan säilymistä, mikä tulee eri-
tyisesti huomioida jatkossa määräyksen mukaisesti. Rakentamisalueet ovat
kuitenkin hyvin maltillisia.

Kaavaehdotuksessa esitetyllä Viiskorven uudella keskuksella voi olla vähäi-
nen välillinen vaikutus Bodominjärven maisemaan, mm. myöhemmän vai-
heen tavoitteellisen pikaraitiotien vaatima korkea rakentaminen voi näkyä
kylä- ja viljelymaisemasta avautuvassa suurmaisemassa ja sen siluetissa.

Vaikutuksia voidaan lieventää Viiskorven rakentamisen osalta tarkemman
suunnittelun vaiheessa kiinnittämällä huomiota ja pyrkimällä minimoimaan
vaikutukset näkyvyyteen Bodominjärven ympäristön suurmaisemassa.

Nuuksion erämaakylä- ja huvila-alue

Yleiskaavaehdotuksessa osoitetulla tiiviimmällä täydennys- ja uudisrakenta-
misella Nuuksion Pitkäjärven kaakkoisrannalla (Hästhagabacken) voi olla vä-

littömiä vaikutuksia Nuuksion erämaakylä- ja huvila-alueella, luoteisosan ky-
läteiden ja vanhan rakennuskannan maisemissa. Kyläteihin kuuluu myös
vanha kivisilta, jonka säilymiseen teiden mahdolliset parantamistarpeet vai-
kuttavat.

Vaikutuksia voidaan lieventää tarkemman suunnittelun yhteydessä sijoitta-
malla uusi rakentaminen siten, että ranta- ja muuta puustoa säilyy ja sijoit-
tamalla osoitettu rakentaminen tarkasti ja vähemmän tehokkaasti. Koillis-
rannan kyläalueena kehitettävässä osassa avoimet maisematilat ulottuvat
rantaan saakka, mikä on yhtä lailla huomioitava näkymien mahdollisena
muuttumisena järviympäristöön ja vastarannan kalliomaalauspaikoille.

Söderskogin viljelyalue

Söderskogin viljelyalueen pohjoisosa on osoitettu sekä yleiskaavaehdotuk-
sessa että maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympä-
ristön lisäksi tiivistettävänä alueena. Tiivistäminen muodostaa uuden reunan
avoimelle peltojaksolle, joka on osa Espoon keskuspuistoakin. Samalla pel-
toalueen koillisosan torpparakennukset uhkaavat jäädä rakentamisen alu-
eelle, mikä muuttaa osaltaan peltomaiseman maisemakuvaa.

3.10.5 Vaikutukset muinaisjäännöksiin

Tarkemman suunnittelun yhteydessä selvitetään mahdollisuudet säilyttää
muinaisjäännökset, jotka sijaitsevat alustavan kaavaehdotuksen uudis- ja
täydennysrakentamisalueilla, tai muilla kehittyvillä vyöhykkeillä: Huomioimi-
nen on kirjattu yleiskaavan yleismääräyksiin.

Espoonkartanon alueella sekä Myntinmäen uuden keskuksen alueella ja reu-
namilla on muinaisjäännöksiä, joten rakentamisella saattaa olla merkittäviä
välittömiä vaikutuksia.

Espoonjokilaaksossa on useita muinaisjäännöksiä, osa muinaisjäännöksistä
sijoittuu alustavan kaavaehdotuksen mukaisille uudis- ja täydennysrakenta-
misalueille. Tarkemman suunnittelun yhteydessä selvitetään mahdollisuudet
säilyttää muinaisjäännökset tai jos vaara, että ne tuhoutuvat, neuvotellaan
Museoviraston ja/tai kaupunginmuseon edustajien kanssa jatkosta.
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Kartoitettujen muinaisjäännösten lisäksi alueella on runsaasti potentiaalia
uusien muinaisjäännösten löytämiseen mm. kehittyneiden kartoitusmenetel-
mien myötä. Alueella on tehty yleiskaavatasoinen arkeologinen esiselvitys,
jonka tulokset ovat yleispiirteisiä, mutta sellaisenaan ohjaavia: Yleiskaava-
ehdotuksen kehittämissuosituksissa vaaditaan, että muuttuvan maankäytön
alueilla kulttuuriympäristöjä ja muinaismuistoja koskeva selvitystarve arvioi-
daan yhteistyössä museoviranomaisen kanssa.

3.10.6 Vaikutukset paikallisiin kulttuurihistoriallisiin ar-
vokohteisiin

Espoon pohjois- ja keskiosissa on paljon paikallisia kartoitettuja kulttuurihis-
toriallisia kohteita, sekä sellaisia kartoitettuja alueita, joista kohteita on to-
dennäköistä jatkossa löytää lisää. Alustavassa kaavaehdotuksessa on pää-
dytty ratkaisuun käsitellä sekä valtakunnallisesti, maakunnallisesti että pai-
kallisesti tunnistettuja arvoalueita ja kohteita samalla oikeusvaikutteisella
määräyksellä ja liitekartan merkinnällä. Lähtökohtaisesti ratkaisu luo erittäin
hyvät edellytykset kulttuurihistoriallisten piirteiden säilymiselle. Lisäksi alus-
tavassa kaavaehdotuksessa rakentamisen rajautuminen maisemaan maini-
taan Kyläalue-merkinnän kehittämissuosituksissa, ja A3-alueilla suosituk-
sissa mainitaan laaja-alaisen kokonaistarkastelun tarve. Näin ollen alustava
yleiskaavaehdotus edistää kulttuurihistoriallisten piirteiden säilymistä alu-
eella hyvinkin kattavin keinoin.

Merkittävimmin maisemakuva muuttuu paikallisten arvoalueiden ja -kohtei-
den osalta tiiviisti rakentuvien Histan pohjois- ja koillispuolella sijaitsevien
arvoalueiden ympäristössä (Nuuksio-Histan kylä- ja viljelysmaiseman osat
sekä Nuuksion loma-asutusalue), Myntinmäen alueella jokilaaksossa sijaitse-
vassa Gumbölen kartanomaisemassa sekä Bodominjärven ympäristön kaak-
koisimmassa osassa.

Nuuksio-Histan kylä- ja viljelymaisema

Maakunnallisesti arvokkaan Nuuksion Pitkäjärven ympäristön lisäksi alueelle
kohdistuu maisemallisia vaikutuksia paikallisesti erityisesti erillisessä Histan
kartanon ympäristössä. Tätä aluetta kehitetään matkailuympäristönä, mutta
suora rajautuminen rakentuvaan Histan keskusta-alueeseen on maiseman
koettavuuden kannalta merkittävää.  Nuuksion Pitkäjärvellä arvoympäristön

rajautuminen viereiseen A2-alueeseen rajautuu ekologisen yhteyden myötä
luontevasti.

Nuuksion loma-asutusalue

Nuuksion loma-asutusalue koskee Nuuksion järvenranta-alueita Sahajärven,
Kolmperän, Siikajärven ja Nuuksion Pitkäjärven pohjoisosan rannoilla. Näistä
erityisesti maisemaa muuttavat Kolmperän rannoille osoitettu A3-asuinra-
kentaminen, sekä mahdollisesti Sahajärven pohjoisosan rakentaminen kylä-
alueena. Kyläalueella kulttuurimaiseman huomioiminen on kuitenkin kaava-
määräyksen vaatimuksena. Nuuksion Pitkäjärvellä ja Siikajärvellä rakenta-
minen on osoitettu loma-asuntoalueena, jossa rakentaminen on tarkemmin
paikkakohtaista.

Gumböle, kartanomaisema jokilaaksossa

Gumbölen alueen eteläosissa vanhan avoimen kulttuuriympäristön säilyttä-
minen ei tule alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaisena olemaan mahdol-
lista: Gumbölessä asuminen (paikalliskeskus sekä A1-A2-asuntovaltaiset alu-
eet) on osoitettu suurelta osin päällekkäin paikallisen arvoalueen ja uuden
aseman myötä. Kaavamerkinnöillä ei sellaisenaan ole erityistä velvoitetta
maiseman tarkemmasta huomioinnista, mutta toisaalta kulttuurihistorialli-
sesti merkittävän alueen merkinnällä on oikeusvaikutteinen arvo. Merkinnät
ovat siis ristiriitaisia.

Maiseman arvojen vaalimisen kannalta avoin maisematila on muuttunut vuo-
sien saatossa golftoiminnan ja voimajohtolinjauksen myötä, eikä nykyisel-
lään vastaa täysin vanhaa viljelymaisemaa. Lisäksi jatkossa Gumbölen kar-
tanon ympäristö säilyy matkailun, virkistyksen ja vapaa-ajan alueena, jolloin
kulttuurimaiseman arvoja on mahdollista säilyttää myös nykyisellään. Myös
joen välitön lähialue on jätetty viheralueeksi.

Bodominjärvi ympäristöineen

Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö jatkuu paikallisesti arvok-
kaana ympäristönä idässä kohti Viiskorven uutta keskusta. Kyseisellä alueella
asumista on osoitettu paikallisesti arvokkaalle peltoaukealle, jolloin kyseisen
peltoaukean maisemakuva tulee muuttumaan. Toisaalta rakentamiseen osoi-
tettu pelto on hieman erillään Bodominjärven muusta kokonaisuudesta ja vä-
lissä olevien metsäisten selänteiden vuoksi vaikutus järviympäristön koko-
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naisuuteen lievenee. Oleellista lopullisten vaikutusten kannalta on Bodomin-
järven arvoympäristön huomioiminen Viiskorven asuntovaltaiseen alueeseen
liittämisessä, mutta alustavan yleiskaavaehdotuksen perusteella voi todeta
vain nykyisen kulttuurihistoriallisen alueen pienenevän.

3.10.7 Suositukset

Suositukset yleiskaavaehdotuksen laatimiseen

Olevan maiseman liittyminen rakennettuun ympäristöön, sekä maisematilo-
jen pääpiirteiden jatkumista tai liittymistä toisiinsa voisi yleiskaavassa koros-
taa nykyistä voimakkaammin yleispiirteisen yleismääräyslausekkeen lisäksi.
Maiseman huomioimisessa korostuu nyt paikallisuus ja alueelliset kulttuuri-
historialliset kohteet yleisen maisemarakenteen ja sen piirteiden huomioimi-
sen sijaan. Maisemaan liittyvien potentiaalien huomioiminen ei estä rakenta-
mista vaan luo synergiaetuja muiden teemojen kanssa, minkä vuoksi teeman
konkreettisempi huomioiminen A3-alueiden, kyläalueiden ja loma-asuntoalu-
eiden kehittämissuosituksien lisäksi voisi tuoda koko alueen kehittämiseen
erityistä lisäarvoa. Kokonaisuutena alustavassa kaavaehdotuksessa viher-
verkoston säilyttäminen näyttäytyy pääosin ekologisena ja virkistyksellisenä
teemana, mutta maisemakuvallinen ja -rakenteellinen näkökulma jää hie-
man paitsioon.

Suositukset muuhun jatkosuunnitteluun

Kunkin alueen nykyiset ominaispiirteet ja arvot suositellaan huomioimaan
jatkosuunnittelussa paitsi rakentamisen alle jäävän maiseman ominaispiirtei-
den ja arvojen vaalimisen, niin myös näkymien ja viereisiin alueisiin liittymi-
sen kannalta. Kaukomaisemaan liittyviä vaikutuksia voidaan lieventää tar-
kemman suunnittelun yhteydessä kiinnittämällä huomiota horisontin muo-
dostumiseen esim. rakennusten massoittelun, tarkemman sijoittelun, kor-
keuden ja säilyvään puusto kautta.

Kulttuurihistoriallisten arvojen osalta suosituksena on, että aiemmin tehtyjä
selvityksiä tarkennetaan jatkosuunnitteluvaiheessa ennen suunnittelun ete-
nemistä konkreettisemmaksi. Etenkin alueilla, joita ei tulla asemakaavoitta-
maan, on tällaisella suosituksella erityinen merkitys. Paikallisesti arvokkaat
kulttuurihistorialliset kohteet ja alueet eivät voi kuitenkaan olla este seudul-
lisesti, valtakunnallisesti tai ilmastovaikutusten kautta globaalisti merkittä-
ville hankkeille, mutta voivat ohjata niiden toteuttamistapoja.

3.11 Vaikutukset ekosysteemipalveluihin

Kaavan ekosysteemipalveluihin liittyvässä arvioinnissa on keskitytty niihin
vaikutuksiin, joita kaavassa osoitetulla uudella rakentamisella on Espoon
kaupungin alueella sijaitseviin ekosysteemipalveluihin. Arvioinnin pohjana on
käytetty Espoon kaupungin Ekosysteemipalveluanalyysia (luonnos 05/2018).
Ekosysteemipalvelujen tarjonnan käsitteessä korostuu voimakkaasti ihmisen
ja luonnon välinen vuorovaikutus; ekosysteemipalvelutarjontaa tapahtuu ai-
noastaan, jos siihen kohdistuu kysyntää ja sille on olemassa hyödyn saaja
(European Union 2013.). Vaikutusten arvioinnissa pyritään arvioimaan, tur-
vaavatko kaavan merkinnät ja määräykset ekosysteemipalvelujen saavutet-
tavuuden. Tiiviisti rakennetulla kaupunkimaisella alueella korostuvat kuiten-
kin eri ekosysteemipalvelut ja erilaiset ekosysteemipalveluja tuottavat ele-
mentit kuin harvaan asutulla maa- ja metsätalousvaltaisella alueella.

Taulukko. Ekosysteemipalveluihin kohdistuvia mahdollisia vaikutuksia.

MAHDOLLINEN VAIKUTUS

Suorat vaikutuk-
set

Tuotantopalvelujen väheneminen tai tuhoutuminen tai niiden laadun
heikkeneminen (esim. rakentamisessa)

Säätely- ja ylläpitopalvelujen väheneminen tai tuhoutuminen tai niiden
laadun heikkeneminen (esim. rakentamisessa)

Kulttuuristen palvelujen väheneminen tai tuhoutuminen tai niiden laa-
dun heikkeneminen (esim. rakentamisessa)

Epäsuorat vaiku-
tukset

Käyttöpaineen ja kulutuksen kasvu



Espoon pohjois- ja keskiosien alustavan yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi
65

3.11.1 Vaikutukset tuotantopalveluihin

Tuotantopalvelujen tarjonnassa merkittävimpiä aluekokonaisuuksia ovat
Pohjois-Espoon viljely- ja metsäalueet sekä vesistöt. Aluekokonaisuudet
osoitetaan ja turvataan myös yleiskaavakartassa. Rakentamisen myötä ra-
kentamisen alle jääville pelloille ja metsiin syntyy merkittäviä suoria vaiku-
tuksia. Metsä- ja peltoalueille, jotka jäävät rakentamisen ulkopuolelle ei
synny merkittäviä suoria vaikutuksia. Myös olemassa olevat ja uudisraken-
tamisen ohella syntyvät pihat ja uudet viljelypalstat tarjoavat paikallisesti
tuotantopalveluja, kuten puutarhatuotteita.

Asuinkäyttöön kaavoitettu alue (A1 ja A2) Kalajärven alueella kattaa koko
Metsämaan I-luokan pohjavesialueen, millä voi olla vaikutusta Metsämaan
pohjavesialueen veden laatuun ja määrään. Alustavassa yleiskaavaehdotuk-
sessa esitetty maankäyttö saattaa aiheuttaa pohjaveden likaantumista. Hai-
tallisia vaikutuksia pohjaveteen pyritään lieventämään kaavamääräysten
yleismääräyksillä ”poikkeus- ja rakennuslupahakemuksissa on osoitettava,
että käyttövettä on riittävästi saatavissa ja että jätevesistä huolehditaan si-
ten, ettei pinta- ja pohjavesiä pilata”. Alustavan yleiskaavaehdotuksen vai-
kutuksia pohjavesiin käsitellään erillisessä luvussa.

Puun tuotantopotentiaali ja metsätähteen käyttömahdollisuus vähenee pai-
koittain uusilla, rakentamiseen osoitetuilla alueilla, jotka ovat nykyisin met-
säisiä. Nämä alueet ovat esimerkiksi Viiskorven keskus, Kunnarlantien ja Tol-
linmäen välillä sekä Histan ja Mynttilän keskukset.  Myös metsäalueiden muut
tuotantopalvelut, esimerkiksi marjasato ja riista, vähenevät merkittävästi
niillä metsäalueilla, jotka jäävät uuden rakentamisen tai uusien liikenne-
väylien alle.

3.11.2 Vaikutukset säätely- ja ylläpitopalveluihin

Säätely- ja ylläpitopalveluiden tarjonta vaihtelee yleiskaava-alueella merkit-
tävästi. Uusien alueiden rakentamisvaiheessa syntyy suoria vaikutuksia ole-
massa oleviin säätely- ja ylläpitopalveluihin puuston pinta-alan vähenemi-
sestä ja veden kulkuun vaikuttavista muutoksista. Säätely- ja ylläpitopalve-
lujen merkitys on suurin olemassa olevilla asuinalueilla. Niiden merkitys kas-
vaa uusilla asutusalueilla. Näillä alueilla teiden ja katujen varsilla oleva
puusto ja kasvillisuus sekä päällystämättömät tonttialueet ja puistot tarjoa-
vat huomattavissa määrin alueen asukkaille säätely- ja ylläpitopalveluita

(esimerkiksi liikenteen pienhiukkasten sitominen, meluhaittojen lieventämi-
nen, paikallisilmaston ja ilmavirtausten säätely tai veden viivytys ja tulva-
suojelu).

Maaperään ja puustoon varastoituneen hiilen määrä vähenee, kun puustoa
kaadetaan ja maaperää muokataan rakentamista varten. Muutokset maata-
louden toimintaedellytyksissä voivat vaikuttaa pölyttäjien toimintaan ja eri-
laisten maataloudesta riippuvien lajien säilymiseen.

Toisaalta säätely- ja ylläpitopalveluiden käyttöpaineen ja kulutuksen kasvu
korostuu voimakkaammin tiheimpään asumiseen osoitetuilla (A1, A2, A3)
alueilla, koska palvelut ovat lähempänä hyödyn saajia. Tärkeää on säilyttää
säätely- ja ylläpitopalveluita myös tiiviissä kaupunkirakenteessa – tätä tavoi-
tetta edistää yleiskaavan yleismääräyksiin kirjattu velvoite ekosysteemipal-
veluiden huomioon ottamisesta.

Epäsuoria vaikutuksia säätely- ja ylläpitopalveluihin syntyy, kun rakentami-
sen ja maankäytön myötä tapahtuva metsäalueiden pirstoutuminen ja reu-
navaikutuksen lisääntyminen muuttavat lajistoa ja saattavat johtaa joidenkin
metsälajien taantumiseen paikallisesti. Epäsuorana vaikutuksena saattaa olla
luonnon omien prosessien, esimerkiksi veden kierron tai hiilen kierron häi-
riintyminen. Mikäli puuston kunto heikkenee, sen kyky sitoa hiiltä huononee
myös. Toisaalta uudet viheralueet ja uudet liikenteen vihreät suojakaistat
tuovat ainakin pitkällä aikavälillä säätely- ja ylläpitopalvelujen tarjontaa uu-
sille paikoille.

3.11.3 Vaikutukset kulttuurisiin palveluihin

Kulttuuristen ekosysteemipalvelujen tarjonnassa korostuvat sekä asuinaluei-
den läheiset lähivirkistysalueet ja -reitit että kauempana sijaitsevat ulkoilu-
alueet ja ranta-alueet. Suurta kulttuuristen palvelujen tarjontaa on helposti
saavutettavilla ulkoilualueilla ja virkistysreiteillä, kuten lähimetsissä, Nuuk-
sion kansallispuistossa tai esimerkiksi Bodominjärven rannalla. Bodominjär-
ven länsi- ja pohjoispuoleiset virkistysalueet tulevat esille muita alueita voi-
makkaammin kulttuurisilta palveluiltaan. Uudet ulkoilureitit ja ulkoilualuei-
den saavutettavuutta parantavat palvelut (esim. julkisen liikenteen kehittä-
minen ja pyöräilyreittien parantaminen) parantavat välillisesti yleiskaava-
alueen kulttuuripalveluiden tarjontaa.
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Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaisessa kokonaisratkaisussa on pyritty
säilyttämään yhtenäiset peltoalueet ja sijoittamaan uudisrakentaminen
muille alueille. Edellytykset maatalouden harjoittamiseen ja peltojen kyky
tuottaa sekä kulttuuri- että tuotantopalveluita säilyvät edelleen. Maatalouden
toimintaedellytykset turvaamalla ylläpidetään maisemallisesti ja lajistollisesti
merkittäviä avoimia maisemia ja kulttuuriympäristöjä.

Opetuspalveluita, esimerkiksi koulujen ja päiväkotien mahdollisuuksia hyö-
dyntää lähimetsiä ja niittyjä toiminnassaan, tulee turvata asuinalueiden si-
sällä tarkemmassa suunnittelussa.

Uusien liikenneväylien ja asuinalueiden rakentaminen muuttaa ihmisten
elinympäristöä ja vaikuttaa luonnon tuottamiin esteettisiin elämyksiin ja
luontokokemuksiin. Melun lisääntyminen virkistysalueella vähentää epäsuo-
rasti, mutta selvästi, sen tuottamaa kulttuuripalvelua, vaikka kohde itses-
sään ei muuttuisikaan.

3.11.4 Vaikutukset ekosysteemipalvelujen kokonaispo-
tentiaaliin sekä huomioita jatkotyöstöön

Suurin ekosysteemipalveluiden kokonaispotentiaali on metsäalueilla ja vesis-
töissä. Espoon mittakaavassa laajimmat yhtenäiset korkean potentiaalin alu-
eet sijaitsevat myös tämän yleiskaavan alueella. Nykyisessä yhdyskuntara-
kenteessa kaupunkirakenteen sisällä olevan sini-viherrakenteen ekosystee-
mipalvelupotentiaali on suuri. Myös tulevassa yhdyskuntarakenteessa koros-
tuu kaupunkirakenteen sisällä olevan sini-viherrakenteen tuottamien ekosys-
teemipalveluiden potentiaali. Kaavan toteutuessa ekosysteemipalveluiden
tuottamisessa voi olla erisuuntaisia vaikutuksia: esimerkiksi metsien tuotta-
mat kulttuuripalvelut lisääntyvät kasvavan virkistyskäytön myötä, mutta nii-
den tuotantopalvelut puolestaan vähentyvät puuntuotannon vähentyessä.

Toisaalta esimerkiksi myös kaukana asutuksesta, valuma-alueiden reunoilla
sijaitsevat metsäalueet voivat tarjota merkittäviä veden kierron säätelypal-
veluita imeyttämällä ja haihduttamalla vettä.

Ekosysteemipalvelujen kokonaispotentiaalin hyödyntämiseen vaikuttaa suo-
raan asukasmäärä ekosysteemituotantoalueiden läheisyydessä. Yleiskaava-
alueen maankäytön muutos sekä väestömäärän kasvu (kysyntä) voivat vai-

kuttaa niin positiivisesti kuin negatiivisesti. Mahdollisiin kielteisiin vaikutuk-
siin, kuten ekosysteemipalveluiden riittämättömyyteen, laadun heikkenemi-
seen ja kompensointitarpeeseen tulee kiinnittää huomioita jatkosuunnittelun
yhteydessä. Viher- ja ulkoiluyhteyksien parantaminen taas tarkoittavat ko-
konaispotentiaalin hyödyntämisen (käytön) kasvua.

Ekosysteemipalvelujen säilyttäminen ja kehittäminen turvataan kaavamää-
räysten yleismääräyksillä sekä yksityiskohtaisemmin Maa- ja metsätalous,
Luonnonsuojelualue, Natura 2000, Virkistysalue, Vesialue, Espoonjokilaak-
son vyöhyke, Avoin maisematila ja Viheryhteystarve merkintöjen määräyk-
sillä.

3.11.5 Suositukset

Suositukset jatkosuunnitteluun

Tarkemmassa suunnittelussa on tarpeen toteuttaa ratkaisuja, jotka säilyttä-
vät asutuksen keskellä jäävän viherrakenteen kyvyn tuottaa ekosysteemi-
palveluita ja lisätä niiden tarjontaa pitkällä aikavälillä. Metsäalueille sijoittuva
rakentaminen vähentää niiden ekosysteemipalvelujen tuotantopotentiaalia
merkittävästi. Maatalouden toimintaedellytysten muuttuvassa maankäytössä
turvaaminen on keskeistä, jotta maatalouden tuottamien ekosysteemipalve-
lujen tarjonta säilyy.
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3.12 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinym-
päristöön

Yleiskaavaratkaisussa varaudutaan noin 60 000 uuteen asukkaaseen ja noin
11 000 uuteen työpaikkaan vuoteen 2050 mennessä. Muutos nykyiseen asu-
kas- (50 000) ja työpaikkamäärään (17 000) nähden on asukasluvussa yli
kaksinkertainen ja työpaikkamäärässä yli puolitoistakertainen. Lisääntyvän
väestömäärän vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön arvioidaan
fyysisen, toiminnallisen, taloudellisen ja sosiaalisen ympäristön ja näiden ra-
japintojen kautta.

Fyysinen ympäristö

Huomattava osa suunnittelualueen tulevasta väestönkasvusta sijoittuu kes-
kuksiin ja niiden välittömään läheisyyteen. Olemassa olevien keskusten ja
taajamien maankäytön tehostaminen ja tiivistäminen muuttavat muutosalu-
eilla asuin- ja elinympäristön luonnetta. Uudet keskukset kuten Hista, Mynt-
tilä ja Viiskorpi muuttavat entisiä rakentamattomia tai harvaan rakennettuja,
osin virkistykseen ja ulkoiluun soveltuneita alueita kaupunkimaisiksi, tehok-
kaan rakentamisen alueiksi.

Yleiskaavaratkaisussa asuntotarjonnan ja asuinympäristön monipuolisuutta
pyritään parantamaan monin keinoin. Yleiskaavan toteutuessa voidaan tar-
jota houkuttelevia vaihtoehtoja eri elämäntilanteessa olevien kaupunkilaisten
erilaisille asumistoiveille, niin asumismuodon (omakoti-, rivitalo- tai kerros-
taloasunto joko omistusasunnossa tai vuokralla) kuin asuinalueen sijainnin
osalta. Kaavalla parannetaan sekä urbaaniin keskusta-asumiseen että luon-
nonläheiseen pientaloasumiseen liittyviä valinnanmahdollisuuksia. Asuinym-
päristön kaupunkikuvalliseen ilmeeseen kiinnitetään huomiota keskusten ja
asuinalueiden kehittämissuosituksissa, millä tavoitellaan rakentamisen kor-
keaa laatua ja alueiden lisääntyvää viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta.

Uudet taajamat ja olemassa olevien taajamien maankäytön tehostaminen ja
tiivistäminen muuttavat paikoin alueiden ulkoilu- ja virkistyskäyttöä. Uudis-
rakentaminen tai tiivistäminen saattavat esimerkiksi hävittää totutun virkis-
tys-, leikki- tai ulkoilupaikan (lähiviheralueiden väheneminen tai pirstoutu-
minen). Täydennysrakentaminen ja yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ovat
usein merkittäviä yleisen ja yksityisen edun välisen ristiriidan synnyttäjiä.
Asukkaat ovat huolissaan tutussa elinympäristössä tapahtuvista muutoksista
eivätkä välttämättä näe tiivistämisestä pitkällä tähtäimellä saavutettavia

etuja, kuten asuntotarjontaa, lähipalvelujen turvaamista ja joukkoliikenteen
kehittämismahdollisuuksia.

Yleiskaavaratkaisu ja kehittyvät liikenneyhteydet saattavat myös parantaa
virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden saavutettavuutta ja virkistysreittejä.
Uusilla rakennetuilla viheralueilla voidaan luoda uusia elinympäristöjä, jotka
sekä monipuolistavat alueen luontoa ja -maisemaa että vahvistavat alueen
kulttuurihistoriallista pääomaa ja identiteettiä. Kuitenkin seuraavan suunnit-
telutason ratkaistavissa on, miten lähivirkistysalueiden riittävyys ja yhteydet
laajemmille viher- ja ulkoilualueille varmistetaan, jotta paikoin vähenevät lä-
hivirkistysalueet vastaavat lisääntyvän asujaimiston tarpeisiin ja alueen ve-
tovoimaiset virkistyskohteet kantavat myös kasvavan kulutuksen.

Pohjois- ja Keski-Espoon keskukset muuttuvat urbaaneimmiksi, mutta kai-
ken kaikkiaan suunnittelualueen asuin- ja elinympäristö säilyy väljänä ja
luonnonläheisenä, suurelta osin myös maaseutumaisena. Paikallisten vaiku-
tusten kannalta merkittävää on, kuinka nykyinen kulttuurinen maisema ja
maisemakuva huomioidaan jatkosuunnittelussa, sekä pystytäänkö Pohjois-
ja Keski-Espoon maiseman keskeisimmät ominaispiirteet ja vetovoimatekijät
säilyttämään tulevaisuudessa.

Asuin- ja elinympäristön puhtauteen ja saasteettomuuteen liittyviin tekijöihin
yleiskaavaratkaisulla saattaa myös olla vaikutusta. Lisääntyvä asutus sekä
uudet ja kehittyvät palvelu- ja työpaikka-alueet lisäävät asiakasvirtojen
myötä liikennettä, mikä voidaan kokea elinympäristön laatua heikentävänä
tekijänä. Vaikutuksia aiheutuu etenkin liikenteen pääväylillä sekä pienem-
mässä mittakaavassa pääkatujen ja kokoojakatujen varsilla. Liikenne lisään-
tyy myös keskuksissa sekä muissa liikenteellisissä solmupisteissä ja kaupan
ja palvelujen lähialueilla.

Uudet liikennehankkeet aiheuttavat haitallisia vaikutuksia alueille, joilla kas-
vava liikennekysyntä edellyttää suurempia liikenneinvestointeja (kuten Län-
sirata ja Pitkäjärven ylittävä silta). Olemassa olevien väylien kehittäminen ei
aiheuta tässä suhteessa niin suurta haittaa, vaan voi jopa parantaa nykyisiä
olosuhteita. Uusista raideyhteyksistä voi aiheutua tärinä- ja runkomeluvai-
kutuksia asuinrakennuksille ja muille häiriöalttiita toimintoja sisältäville ra-
kennuksille, jotka sijoittuvat lähietäisyydelle raiteista. Myös uusien alueiden
rakentamisesta voi aiheutua paikallisia ympäristöhäiriöitä, kuten melu-, tä-
rinä- ja pölyvaikutuksia.



Espoon pohjois- ja keskiosien alustavan yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi
68

Yleiskaava-alueelle sijoittuu myös lentomelualueita, jotka vaikuttavat raken-
tamiseen ja aiheuttavat rakentamiselle osaltaan rajoituksia ja vaatimuksia.
Lahnuksen alueelle on erityisaluekaavamerkinnällä osoitettu olemassa oleva
ampumarata-alue. Melun leviäminen häiriintyviin kohteisiin on huomioitu
kaavamääräyksissä. Kulmakorvelle on osoitettu merkittävä maa-ainesten
otto-, käsittely- ja läjitysalue.

Yleiskaavassa on annettu useita määräyksiä mahdollisten haitallisten vaiku-
tusten lieventämiseksi teknisin keinoin ja riittävin suoja-aluein, jotta yleis-
kaavan toteuttaminen ei heikentäisi asuin- ja elinympäristön turvallisuutta ja
terveellisyyttä millään alueella.

Toiminnallinen ympäristö

Toiminnalliseen ympäristöön liittyviä tekijöitä ovat suunnittelualueen palvelut
ja niiden saavutettavuus. Peruspalvelut ovat asuinalueen viihtyisyyden lisäksi
useimmille tärkeimpiä tekijöitä asuinseudun valinnan kannalta, mutta erityis-
palvelut tai ylellisyyspalvelut voivat myös olla tärkeitä rajatummille kohde-
ryhmille (Tampereen yliopisto, Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunki-
seutujen kilpailukyky).

Yleiskaava-alueen väestönkasvu ja taajamien keskustojen kehittäminen luo-
vat edellytyksiä palvelujen kehittämiselle. Kaava-alueella erityisen vetovoi-
mainen keskus on Espoon keskus, jonka kauppakeskuksiin keskustahakuiset
erikoiskaupat ja palvelut ovat nykyisin klusteroituneet. Yleiskaavaratkaisun
myötä Espoon keskus kehittyy entisestään monipuolisena seudullisestikin
merkittävänä kaupan ja palvelujen alueena.

Julkisia ja yksityisiä palveluja sijoittuu myös muihin suunnittelualueen kes-
kuksiin, joiden kehittymistä ja vahvistumista yleiskaavaratkaisulla ediste-
tään. Olemassa olevien keskuksien palvelutasoa kehitetään keskuksen hie-
rarkiatason mukaan. Alueelle syntyy myös kokonaan uusia keskuksia, ja
aiemman maantieteellisesti harvan palveluverkon sijaan kehittyy verkosto-
mainen kaupunkirakenne, jossa palvelut sijoittuvat taajamien keskusta-alu-
eille ja lähipalveluja (kuten päivähoito) myös lähelle asutusta. Tämä parantaa
palvelujen saavutettavuutta Espoon sisällä, ja myös naapurikuntien reuna-
alueiden asukkaat voivat käyttää Espoon pohjois- ja keskiosien kehittyviä
palveluja esimerkiksi osana työmatkaliikkumista.

Joukkoliikenteen kehittämisedellytysten paraneminen ja taajamien tiivisty-
minen tukevat kestävää liikkumista. Entistä suurempi osa suunnittelualueen

asukkaista, palveluista ja työpaikoista on kehittyvissä keskuksissa ja joukko-
liikennepalvelun piirissä. Mikäli kaikki yleiskaavassa esitetyt liikennehankkeet
toteutuvat, Espoon pohjois- ja keskiosien joukkoliikenteen tarjonta ja palve-
lutaso paranevat merkittävästi. Tämä lisää eri väestöryhmien kannalta ja eri
kulkumuotojen monipuolisuuden kannalta palvelujen nykyistä parempaa
saavutettavuutta.

Sosiaalinen ympäristö

Sosiaalisella ympäristöllä viitataan tässä alueen ja elinolojen turvallisuuteen,
alueen imagoon, paikan henkeen, sosiaalisiin suhteisiin kuten yhteisöllisyy-
teen tai eriytyneisyyteen, yhteyksiin seudulta ulospäin (ml. kansainvälisyys)
ja muihin ihmisen kokemaan ympäristöön liittyviä asioita.

Sosiaaliseen ympäristöön voidaan strategisella suunnittelutasolla vaikuttaa
vain välillisesti. Kaupungin kasvaessa ja asuinympäristön muuttuessa myös
sosiaalinen ympäristö voi muuttua. Strategisilla valinnoilla voidaan edistää
paitsi erilaisten asumismuotojen, myös erilaisten asumisympäristöjen toteut-
tamista. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava vastaa tässä mielessä hy-
vin erilaisiin asumistapareferensseihin. Yleiskaavan toteutuessa suunnittelu-
alueella tulee urbaaneja ja pikkukaupunkimaisia asuin- ja elinympäristöjä,
esikaupunkialueita ja kyliä, jotka eroavat myös kulttuurisesti ja sosiaalisesti
toisistaan.

Ympäristöhallinnon asukasbarometrin 2016 mukaan kaupunkimaisten asuin-
alueiden yhteisöllisyys on muutoksessa. Suorat naapurikontaktit ovat vähen-
tyneet merkittävästi 20–50-vuotiailla vastaajilla.  Naapurustoyhteisöllisyys
on osittain siirtynyt sosiaaliseen mediaan ja digitaalisiin sovelluksiin ja osit-
tain korvautunut muilla kuin naapurustoon sidotuilla yhteisöillä. Sosiaaliset
kontaktit asuinalueella ovat silti edelleen suhteellisen korkealle arvotettu
asumisen valintakriteeri ja ikääntyminen lisää sosiaalisten kontaktien merki-
tystä lähiympäristössä. Kahviloiden suosion kasvu kertoo myös kaupunkiyh-
teisöllisyyden muutoksesta.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa alueiden arvokkaita ominaispiir-
teitä eli ”paikan henkeä” ja ympäristön arvo- ja vetovoimakohteita on pyritty
kaavaratkaisuin ja -määräyksin säilyttämään ja vahvistamaan. Toisaalta on
tunnistettu alueita, joiden nykyistä rakennetta ja luonnetta pyritään tietoi-
sesti muuttamaan alueen viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi tai
segregaation vähentämiseksi. Elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden lisää-
miseen on täydennys- ja uudisrakentamisessa hyvät mahdollisuudet. Seu-
raavilla suunnittelutasoilla voidaan kiinnittää konkreettisemmin huomiota
alueen rakennetun ympäristön laatuun (ml. julkiset tilat ja palvelut) sekä
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turvallisuutta ja viihtyisyyttä luovien kaupunkielementtien (ml. kohtaamis- ja
tapahtumapaikat) säilyttämiseen ja lisäämiseen.

Erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla asumiseen ja muuhun rakentamiseen
liittyviä innovaatioita on mahdollista tukea lisäämällä alueilla koerakentamis-
toimintaa sekä muuntojoustavaa ja älykästä rakentamista, ja tavoitella myös
sitä kautta asukkaiden ja alueiden hyvinvointia ja sosiaalista kestävyyttä
sekä myös paikallisia imagohyötyjä.

Taloudellinen ympäristö

Strategisella yleiskaavalla voidaan vaikuttaa pääasiassa vain välillisesti ta-
loudelliseen toimintaympäristöön kuten työpaikkoihin, työmarkkinoihin, asu-
mis- ja työmatkakustannuksiin jne. Espoon taloudellisessa toimintaympäris-
tössä osana pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun työ- ja asuntomarkkina-
aluetta on kuitenkin monia vahvuuksia, jotka luovat edellytyksiä yleiskaavan
keskeisten tavoitteiden, esimerkiksi kaupungin kasvuun varautumisen onnis-
tumiselle.

Yleiskaavassa luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän kasvulle ja työpaikkojen
ja työpaikkaomavaraisuuden lisääntymiselle. Suunnittelualueen keskukset
tulevat olemaan merkittäviä kaupan ja palvelualan työpaikka-alueita. Myös
uusia työpaikka-alueita syntyy ja olemassa olevat työpaikka-alueet kehitty-
vät entistä monipuolisimmiksi. Suuri osa suunnittelualueesta säilyy jatkossa-
kin maaseutualueena, jonka toimintaedellytyksiin yleiskaavalla myös vaiku-
tetaan ympäröivän maankäytön muuttuessa.

Väestön- ja työpaikkamäärän kasvun myötä kasvavat verotulot auttavat vas-
taamaan rakentamispaineeseen ja muuttamaan alueen väestörakennetta
kestävämpään suuntaan. Kestävällä pohjalla oleva kuntatalous helpottaa
kohtaamaan vastaan tulevia haasteita, kuten väestön ikääntymisestä aiheu-
tuvia kasvavia sosiaaliturva- ja terveysmenoja, ja turvaamaan sosiaalista
kestävyyttä vaalivia mekanismeja. Kestävä talous on sosiaalisen kestävyy-
den  perusta.  (Mitä  on  kestävä  kehitys: https://www.ym.fi/fi-fi/ympa-
risto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys)

3.12.1 Suositukset

Suositukset yleiskaavaehdotuksen laatimiseen

Kaavamerkintöjen monimerkityksellisyys voitaisiin huomioida selostuksessa
nykyistä voimakkaammin ja tuoda esiin laajojen rakentamisalueiden merki-
tys myös arkiympäristönä mm. virkistäytymisen kannalta. Laajat osoitetut
virkistys- ja metsäverkostot eivät sellaisenaan palvele päivittäistä virkistäy-
tymistä, vaan pääosa arjesta tapahtuu asuntovaltaisten alueiden sisällä. Mer-
kintöjen monitasoisuuden huomioimisen kautta hidastetaan samalla sekä
monimuotoisuuden heikkenemisen että ilmastonmuutoksen etenemistä kaa-
vassa esiin tuodun ilmastonmuutokseen varautumisen ohella: Kolmasosan
Espoon pinta-alasta kattavan kaavan merkintöjen sisällöllä on suuri vaikutus
arki- ja muuhunkin ympäristöön, etenkin kaavassa, jossa pinta-alallisesti eni-
ten on A3-alueita.

Sosiaalinen toimintaympäristö:

Keskuksia ja asuinalueita koskeviin kehittämissuosituksiin voisi näkökulmina
lisätä sosiaaliseen ympäristöön liittyviä suosituksia. Kaupunkien rooli sosiaa-
lisen kestävyyden tavoittelussa ja ylläpitämisessä on suuri, koska kestävyys
liittyy kaikkiin kaupungin toimiin: riittävään toimeentuloon, riittäviin hyvin-
vointipalveluihin, turvallisuuteen, resurssien ja toimintamahdollisuuksien oi-
keudenmukaiseen jakautumiseen (https://www.kuntaliitto.fi/ajankoh-
taista/2019/kaupungit-ja-kuntaliitto-kehittavat-yhdessa-sosiaalisesti-kes-
tavampia-kaupunkeja). Sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen edistämi-
seen liittyvät tavoitteet voivat liittyä mm. eri väestöryhmien tarpeisiin eri
alueilla (esim. monimuotoisen asumisen edistäminen) tai kaupunkitilojen ke-
hittämiseen (viihtyisyys, koettu turvallisuus, terveellisyys), joiden kytköstä
alueidenkäytön suunnitteluun voidaan strategisessa yleiskaavassa tuoda
esille ja edistää.

Fyysinen ja toiminnallinen ympäristö:

Strateginen yleiskaava voi osaltaan pyrkiä vahvistamaan kaupungin roolia
osaamiskeskittymänä, innovaatioympäristönä ja älykkään kaupunkikehityk-
sen edistäjänä. Kehittämissuosituksiin voisi liittää strategisia tavoitteita kos-
kien esimerkiksi asumiseen ja muuhun rakentamiseen liittyvien uusien inno-
vaatioiden, muuntojoustavuuden ja kokeiluhankkeiden edistämisestä, joilla
voidaan tavoitella paitsi rakennetun ympäristön korkeaa laatua myös laajem-
min kaupungin kasvuun liittyvien haasteiden kestävää ratkaisemista.
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Taloudellinen ympäristö:

Maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiin vaikuttavien määräysten tulkin-
nanvaraisuutta vähentää, jos kaava-asiakirjoissa voitaisiin tuoda esiin, mitkä
seikat (kaavaa toteuttaessa) tapauskohtaisessa harkinnassa ovat merkityk-
sellistä yleiskaavan tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Asiaa on käsitelty
laajemmin luvussa 3.8.5.

Suositukset muuhun jatkosuunnitteluun

Kasvavan liikenteen haitat (ruuhkat, melu, päästöt) tulee ottaa huomioon
sekä väylien jatkosuunnittelussa että tarkemman tason kaavoituksessa.

4. Arvioinnin epävarmuustekijät

Kaavan strategisuus ja yleispiirteisyys tuo arviointiin yleispiirteisyyttä. Kaa-
vakartta muodostuu 100mx100m:n ruuduista, joista muodostuvat alueet ku-
vaavat maankäytön pääkäyttötarkoitusta. Alueilla ei ole tarkkaa rajaa. Tar-
kemman aluerajauksen määrittely ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa ja myös maankäytön vaikutukset tullaan arvioimaan nyt esi-
tettyä tarkemmin tulevissa osayleiskaavojen ja asemakaavojen vaikutus-
tenarvioinneissa.

Ruutuaineistona toteutetun alustavan yleiskaavaehdotuksen vaikutusten ar-
viointiin ovat vaikuttaneet mm. seuraavat epävarmuustekijät:

· Kaavan yleispiirteisyyden vuoksi on jouduttu tekemään arvioita sen
suhteen, mihin alueisiin ja millä voimakkuudella vaikutukset kohdis-
tuvat; arviot voivat olla joko yli- tai aliarvioita.

· Vaikutusarviointi on laadittu tilanteesta, jossa kaikki kaavassa osoi-
tetut aluevaraukset on toteutettu. Käytännössä osa aluevarauksista
jää todennäköisesti eri syistä (esimerkiksi kysyntä, maanomistajien
intressit) toteutumatta. Myös asemakaavoituksessa todennäköisesti
osa yleiskaavavarauksista jää toeutumatta.

· Arvioinnin epävarmuutena voidaan pitää kaupunkiseudun tulevan
kasvun määrää ja nopeutta – vaikutukset maankäyttöön saattavat

olla erilaisia tai painottua eri tavoin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. En-
nustettua pienemmällä ja hitaammalla kasvulla riskit esim. yhdys-
kuntarakenteen hajaantumiseen ja alueiden vajaaseen toteuttami-
seen ovat suuremmat.

· Vaikutuksiin vaikuttaa myös se, millä tavoin kasvu pystytään kohdis-
tamaan nykyisen yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja tiivistämi-
seen joukkoliikenteen kehittämistä sekä kävelyä ja pyöräilyä tukien.
Lisäksi epävarmuutta arviointiin aiheuttaa muun muassa raideliiken-
nehankkeisiin liittyvä epävarmuus.

· Osa lajistoselvityksistä (mm. linnusto, viitasammakko ja lepakot) on
laadittu vain osalle kaava-alueesta. Koska lajien elinympäristöjen ny-
kytila ei ole yhtä tarkasti selvillä verrattuna esim. liito-oravaan, näi-
hin lajeihin kohdistuviin vaikutuksiin sisältyy runsaammin epävar-
muuksia.

· Yleiskaava-alueen luonnonoloista ja arvoista on saatavilla monien la-
jiryhmien osalta runsaasti tietoa, mikä vähentää arvioinnin epävar-
muutta.
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5. Yhteenveto

Espoon pohjois- ja keskiosien alustavan yleiskaavaehdotuksen vaikutuksia
on arvioitu maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 1 mukaisesti ihmisten elin-
oloihin ja elinympäristöön; maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmas-
toon; kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä lii-
kenteeseen; kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennet-
tuun ympäristöön. Tämän lisäksi arvioinneissa on huomioitu myös seudulliset
vaikutukset.

Kaava-alue kattaa yli puolet Espoon kaupungin maapinta-alasta ja kaavalla
varaudutaan noin 60 000 uuteen asukkaaseen ja noin 11 000 uuteen työ-
paikkaan vuoteen 2050 mennessä. Kehityksen mahdollistavat merkittävät
joukkoliikenteelliset kehityshankkeet, joihin tukeutuvaa maankäyttöä on
myös kehitettävä. Tämä tasapainottaa Espoon väestökehityksen edellyttämiä
toimenpidemahdollisuuksia. Alustava yleiskaavaehdotus on laadittu yleispiir-
teisenä ja ohjaa maankäytön painopistealueiden kehitystä. Kaavakartan
aluevarausten esitystapa on ruutumainen (1 ha) ja näin ollen aluevarausten
tarkka rajaus ja niihin liittyvä kaavamääräysten tarkentaminen tapahtuu yk-
sityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.

Kaavan yleispiirteisen luonteen takia vaikutusten kohdistuminen on arvioitu
suunnitelman sallimalla tasolla. Vaikutukset, joiden syntyyn ja laajuuteen
voidaan merkittävästi vaikuttaa tarkemman suunnittelun tasolla, kohdistuvat
erityisesti viherverkkoon (ekologisten ja virkistyksellisten näkökulmien riit-
tävä huomiointi etenkin taajamissa ja taajamien lähialueilla), pienialaisiin
luontokohteisiin ja lajiesiintymisiin, maisemallisten ominaispiirteiden säilymi-
seen, pinta- ja pohjavesiin, pienilmastoon sekä koettuun asuin- ja elinympä-
ristöön (ihmisiin kohdistuvat vaikutukset). Huomion kiinnittäminen näihin
tarkemman suunnittelun tasolla on nostettu esille laaditun vaikutusten arvi-
oinnin yhteydessä.

5.1. Alue- ja yhdyskuntarakenne

Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukainen yleiskaavaratkaisu tukee verkos-
tomaisen aluerakenteen muodostumista. Kaupunkirata, Länsirata ja bussilii-
kenteen runkolinjat (raitiotielinjat) luovat pohjan verkostomaiselle aluera-
kenteelle. Kasvu ohjataan nykyisten ja uusien runkolinjojen vaikutusalueelle
ja erityisesti keskuksiin kestävää liikkumista edistämään. Alustavan yleiskaa-
vaehdotuksen maankäyttöratkaisu mahdollistaa olemassaolevien keskusten
ja rakennetun ympäristön täydentämisen ja tiivistämisen.

Uusi maankäyttö tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen Viis-
korvessa ja Kalajärvellä. Paikallisen asukastiheyden kasvattaminen lisää alu-
een elinvoimaa ja luo paremmat edellytykset alueiden kehittämiselle.

Länsirata sijoittuu uuteen maastokäytävään, ja sen myötä rakentamista si-
joittuu myös uusille alueille Histan ja Mynttilän asemanseuduilla. Länsirata
avaa kaupungille mahdollisuuden hyödyntää radan tuomat hyödyt vastapai-
nona radan tuomille haitoille (mm. radan viemä tila ja sen aiheuttama este-
vaikutus). Länsirata avaa uuden kasvusuunnan ja mahdollistaa merkittävästi
uutta kasvua kilpailukykyisen joukkoliikenteen varressa.

Uudet asumisen, palvelujen ja kaupan sekä toimistotilojen alueet luovat Es-
pooseen uusia toiminnanharjoittamisedellytyksiä sekä korkealuokkaisia
asuinympäristöjä.

Yleiskaavan uusien toimintojen painopistealueet sijoittuvat yhdyskuntara-
kenteessa kohtiin, joista seudullisestikin merkittävät, laajat virkistys- ja vi-
heralueet ovat hyvin saavutettavissa.

Kylien kehittämismahdollisuudet muuttuvat ympäröivän yhdyskuntaraken-
teen kehittyessä. Samalla muuttuu kaupungin läheisen maaseutualueiden
merkitys osana muuta alue- ja yhdyskuntarakennetta. Tavoitteiden mukai-
sesti kyläalueet liittyvät luontevasti osaksi verkostomaista kaupunkiraken-
netta.

Seudullisia ja aluerakenteellisia vaikutuksia on avattu tarkemmin kohdassa
”Seudulliset vaikutukset”.
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5.2. Liikenne ja liikkuminen

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa esitetyt liikenneratkaisut sekä maan-
käytön kehitys kytkeytyy pääasiassa olemassa olevaan liikennejärjestelmään
ESA-radan uutta maastokäytävää ja Pitkäjärven ylittävää joukkoliikennesil-
taa lukuun ottamatta. Uusille alueille toteutetaan kaavan myötä myös uutta,
alueiden sisäistä, liikenneverkkoa. Suunnittelualueen ennustettu liikenteen
kasvu on maltillinen, eikä liikenteen kasvussa tapahdu merkittävää loik-
kausta nykytilanteesta. Maankäytön kehittyminen ja etenkin sen tiivistymi-
nen lisää lähisaavutettavuutta, jolloin matkoja tehdään lähellä sijaitseville
palveluille. Tiivistyvä kaupunkirakenne parantaa kestävän liikkumisen kulku-
muoto-osuutta. Lähipalvelut ovat hyvin saavutettavissa myös joukkoliiken-
teellä sekä pyöräillen kylämäisiltä alueilta. Maankäytön kasvaessa kuitenkin
myös henkilöautoilla tehtävien matkojen määrä kasvaa ja ajosuorite lisään-
tyy.

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa joukkoliikenteen rooli on merkittävässä
osassa uusien ja kehitettävien keskusten liikenneratkaisuissa. Nykyisten alu-
eiden tiivistäminen ja uusien tehokas toteuttaminen lisää joukkoliikenteen
käyttäjien määrää ja edelleen sen kulkutapaosuutta. Joukkoliikenteen kehit-
täminen on otettava huomioon maankäytön toteutuksen aikaisessa vai-
heessa, jotta se olisi alusta alkaen kilpailukykyinen vaihtoehto. Jalankulun ja
pyöräilyn osalta on kiinnitettävä huomiota estevaikutuksen vähentämiseen
ja parannustoimenpiteisiin. Myös liityntäpysäköinti on tärkeässä roolissa, kun
tavoitteena on vähentää henkilöauton käyttöä ja parantaa kestävän liikku-
misen osuutta sekä parantaa liikenteen välityskykyä. Mahdolliset tienkäyttö-
maksut lisäsivät liikennemallitarkastelujen perusteella kestävää liikkumista.
Ilman niitä joukkoliikenteen käyttö jää arviolta noin 5-10 % vähäisemmäksi.

5.3. Yhdyskuntatalous

Alustavan yleiskaavaehdotuksen toteuttamisesta Espoon kaupungille aiheu-
tuvat kustannukset ovat noin 9 430 miljoonaa euroa ja tulot noin 9 460 mil-
joonaa euroa. Nettotulot ovat siten noin 30 miljoonaa euroa. Rakennettavaa
uutta kerrosalaa kohti laskettuna nettotulot ovat noin 10 €/k-m2. Alustavan
yleiskaavaehdotuksen toteuttamisen nettotulot Espoon kaupungintalouteen

ovat siten myönteiset, mutta tarkasteluajanjakson pituuden (50 vuotta) huo-
mioon ottaen vähäiset. Käytännössä tämä merkitsee kaupungintaloudelle
sitä, että yleiskaavan toteuttaminen ei tuo, mutta ei myöskään vie merkittä-
vää määrää euroja.

Myös alustavan yleiskaavaehdotuksen viiden keskuksen yhteenlaskettu net-
tovaikutus on positiivinen, noin 20 miljoonaa euroa. Keskusten välillä on kui-
tenkin eroa. Espoon keskuksessa nettotulot ovat noin 60 miljoonaa euroa ja
Viiskorvessa noin 10 miljoonaa euroa. Muissa keskuksissa nettovaikutus sen
sijaan on negatiivinen. Histassa ja Myntinmäessä nettokustannukset ovat
kummassakin noin 20 miljoonaa euroa ja Kalajärvellä noin 10 miljoonaa eu-
roa. Euromääräisten lukujen sijasta keskusten välistä eroa kuvaa kuitenkin
vertailukelpoisemmin rakennettavaan kerrosalaan suhteutetut nettovaiku-
tukset, jotka ovat:

· Espoon keskus noin 60 €/k-m2

· Hista noin -20 €/k-m2

· Myntinmäki noin -40 €/k-m2

· Viiskorpi noin 20 €/k-m2

· Kalajärvi noin -40 €/k-m2

Maankäytön kehittäminen taloudellisesti edullisella tavalla edellyttää uudis-
rakentamisen suuntaamista ensin niille alueille, jotka sijaitsevat mahdollisim-
man keskeisesti eli lähellä työpaikkoja ja palveluja ja ovat jo tehtyjen infra-
struktuuri- ja palveluinvestointien piirissä tai lähimpänä niitä. Alustavan
yleiskaavan keskuksista tällainen alue on selkeimmin Espoon keskus. Mitä
pidemmälle olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta uudisrakentaminen
sijoittuu, sitä enemmän tarvitaan kunnallistekniikkaa ja tarve mm. uusiin
päiväkoteihin ja kouluihin kasvaa. Alustavan yleiskaavaehdotuksen keskuk-
sista selkeimmin tällainen alue on Hista. Toisaalta jo rakennettujen alueiden
merkittävä täydentäminen on haasteellista ja vaatii neuvotteluja maanomis-
tajien kanssa. Lisäksi usein erityisesti voimakasta täydennysrakentamista
saattaa olla vaikea sovittaa yhteen olemassa olevaan maankäyttöön.
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5.4. Energiatalous

Kaavan tavoitteena on muun muassa mahdollistaa laajempaa aluetta palve-
leva, uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuva energiantuotanto sekä paikal-
linen uusiutuva energia. Kaavamerkinnät, kaavamääräykset ja kehittämis-
suositukset tukevat uusiutuvaan energiaan pohjautuvia keskitettyjä ja ha-
jautettuja energiaratkaisuja. Keskitetylle uusiutuvaan energiaan pohjautu-
valle lämmöntuotannolle soveltuvia potentiaalisia alueita on mm. Ämmäs-
suolla, Hepokorvessa ja Juvanmalmilla. Yleiskaavalla on mahdollistettu Äm-
mässuon ja Kulmakorven alueen kehittyminen merkittävän teknisen huollon
alueen lisäksi teollisen kiertotalouden alueeksi, johon voi syntyä useita re-
surssitehokkuuden edistämiseen perustuvia yrityksiä. Kaavamääräyksen
mukaan jatkosuunnittelussa tulee edistää uusiutuviin energialähteisiin perus-
tuvia energiaratkaisuja. Kaava-alueella on potentiaalia hyödyntää sekä maa-
lämpöä että vesistöenergiaa erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Tiiviit alueet
voidaan liittää tehokkaaseen keskitettyyn kaukolämpöjärjestelmään. Fortu-
min suunnitelmien mukaan Espoon kaukolämpö on hiilineutraalia vuoteen
2030 mennessä.

5.5. Luonnonvarat

Kaavan mukaisen rakentamisen vaikutukset maa- ja kallioperään ovat vä-
häisiä ja jäävät paikallisiksi. Vaikutuksia voidaan lieventää jatkosuunnitte-
lussa.

Pääosin kaava-alueen järvien, jokien ja pienvesien muodostamat kokonai-
suudet jäävät yleiskaavan mukaisessa maankäytössä uudisrakentamisen ul-
kopuolelle, joten suorat vaikutukset pintavesien laatuun ovat vähäiset. Hu-
levesivalunnan lisääntyminen ja nopeutuminen voi ilman asianmukaisia hal-
lintatoimenpiteitä johtaa ympäristöhaittojen lisäksi tulvimiseen niin kortteli-
alueiden sisällä kuin yleisillä alueilla, esimerkiksi alustavassa yleiskaavaeh-
dotuksessa esitetyissä keskuksissa. Näillä alueilla haitalliset vaikutukset voi-
daan minimoida hulevesiratkaisujen avulla.

Alueen asutuksen lisääntyminen nykyisestä saattaa vaikuttaa pohjavesialu-
een vesitaseeseen ja laatuun negatiivisesti, kun päällystetyt pinnat ja hule-

vesien johtaminen vähentävät pohjaveden luontaista muodostumista alu-
eella. Lisäksi asutuksen toiminnot saattavat heikentää pohjaveden laatua.
Pohjavesivaikutusten lieventämiseksi vaikutukset tulee aina arvioida laadit-
taessa asemakaavaa pohjavesialueelle sekä lisäksi asemakaavassa tulee an-
taa yksityiskohtaisempia määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. Pohjave-
sivaikutukset on otettu riittävästi huomioon alustavassa yleiskaavaehdotuk-
sessa ja kaavoituksen mukaisen maankäytön riski pohjavedelle jää kohta-
laiseksi.

Kaavassa on merkintöjä ja määräyksiä, jotka vaikuttavat maa- ja metsäta-
louden harjoittamisen edellytyksiin suunnittelualueella. Kaavamääräyksiin
jää tulkinnanvaraisuutta, kun esimerkiksi maisemallisesti arvokkaiden pelto-
aukeiden säilyttäminen on kirjattu ratkaistavaksi tapauskohtaisesti.

5.6. Ilma ja ilmasto

Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukainen maankäyttö vähentää hiilinieluja.
Merkittävin vaikutus on uusilla rakentamisalueilla.

Liikenteestä aiheutuvat päästöt ovat alueella jatkossakin merkittäviä, sillä
aluerakenne hajautuu uusien rakentamisalueiden myötä. Vaikutusta lieven-
tää uusien asemanseutujen muodostuminen. Ajoneuvotekniikan kehittymi-
nen vähentää pakokaasupäästöjen merkitystä tulevaisuudessa. Virkistysalu-
eiden saavutettavuus alueella on hyvä, mikä osaltaan vähentää liikkumisen
päästövaikutuksia.

Merkittävimmät ilmastovaikutukset syntyvät rakennusten rakentamisesta ja
kunnossapidosta sekä energiankulutuksesta. Näihin ei kuitenkaan suoraan
vaikuteta tällä yleiskaavalla.
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5.7. Maisema, kaupunkikuva, kulttuuriperintö ja
rakennettu ympäristö

Uudet kasvukäytävät, niiden keskukset ja voimistuvat liikennekäytävät ra-
kenteineen muuttavat lähtökohtaisesti Pohjois- ja Keski-Espoon maiseman
dynamiikkaa ja koko alueen identiteettiä kaupunkimaisempaan suuntaan.
Uudet kasvukäytävät ylittävät maisemarakenteen suurmuotoja ja laajempia
maisema-alueita, sekä paikallisen luonnon- tai kulttuurimaiseman muutok-
sen ohella muuttavat näkymiä paikoin kaukomaisemassa. Maiseman ja kau-
punkikuvan muutokset ovat väistämätön seuraus voimakkaasta kaupunkira-
kenteen kasvusta.

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa on huomioitu yleisesti katsoen hyvin
paikallisten maisema-arvojen säilyttäminen mm. reunametsien säilyttämisen
keinoin. Strategisessakin yleiskaavassa voisi olla suosituksenomaisesti yleis-
ohjeena uusien reunametsien muodostaminen ja viherverkoston täydentämi-
nen tärkeillä heikentyvillä viherkäytävillä ja esimerkiksi tulevien raidehank-
keiden yhteydessä. Maisemallisten arvojen (mm. avointen maisematilojen
rajautuminen, horisontin muodostuminen) lisäksi tämä parantaisi myös hiili-
nielujen ja monimuotoisuuden kehittymistä tai kompensoimista. Teeman mo-
nimerkityksellisyyden voisi tuoda kaavaehdotuksessa esiin lisäämällä se
ekosysteemipalveluiden lisäksi myös maisema- ja kaupunkikuvateeman alle.

Alustavan yleiskaavaehdotuksen osoittamissa kasvusuunnissa on huomioitu
lähtökohtaisesti hyvin kulttuurimaiseman arvojen säilyminen sekä pääpiir-
teissään hyvin maakunnallisten kulttuuriympäristöjen säilyminen. Maiseman
lopullisten vaikutusten hahmottuminen on kuitenkin seurausta seuraavien
suunnitteluvaiheiden ratkaisuista. Strategisessa kaavassa on oikeusvaikut-
teisesti määrätty säilyttämään merkittävät kulttuuriset piirteet, mutta sa-
malla strategiset merkinnät lähtökohtaisesti sallivat täydentämisrakentami-
sen todennetuilla arvoalueilla. Kaavaehdotuksen ratkaisuissa on siis lähtö-
kohtaisesti huomioitu maiseman arvot ja piirteet, mutta niiden säilyminen –
ja säilymisen takaavat ratkaisut - on seuraavien suunnitteluvaiheiden tu-
losta, eikä siksi arvioitavissa tämän alustavan yleiskaavaehdotuksen nojalla.

5.8. Ekosysteemipalvelut

Tuotantoekosysteemipalvelujen tarjonnassa merkittävimpiä aluekokonai-
suuksia ovat Pohjois- Espoon viljely- ja metsäalueet sekä vesistöt. Alueko-
konaisuudet osoitetaan ja turvataan myös yleiskaavakartassa. Säätely- ja
ylläpitoekosysteemipalveluiden tarjonta vaihtelee yleiskaava-alueella merkit-
tävästi. Palvelujen merkitys on suurin olemassa olevilla sekä tulee kasva-
maan uusilla asutusalueilla. Näillä alueilla teiden ja katujen varsilla oleva
puusto ja kasvillisuus sekä päällystämättömät tonttialueet ja puistot tarjoa-
vat huomattavissa määrin alueen asukkaille säätely- ja ylläpitopalveluita
(esimerkiksi meluhaittojen lieventäminen, paikallisilmaston ja Ilmavirtausten
säätely tai veden viivytys ja tulvasuojelu). Kulttuuristen ekosysteemipalve-
lujen tarjonnassa korostuvat sekä asuinalueiden läheiset lähivirkistysalueet
ja -reitit että kauempana sijaitsevat ulkoilualueet sekä ranta-alueet. Ekosys-
teemipalvelujen säilyttäminen ja kehittäminen turvataan kaavan yleismää-
räyksillä sekä yksityiskohtaisemmin Maa- ja metsätalous, Luonnonsuojelu-
alue, Natura 2000, Virkistysalue, Vesialue, Espoonjokilaakson vyöhyke,
Avoin maisematila ja Viheryhteystarve merkintöjen määräyksillä.

Säätely- ja ylläpitopalvelut ovat luonnon prosesseihin liittyviä ekosysteemi-
palveluita, joilla on huomattava merkitys myös ihmisen hyvinvoinnille. Sää-
tely- ja ylläpitopalvelujen tarjonnassa tärkeimpiä ovat Pohjois- ja Keski-Es-
poon eri kokoiset vesistöt, metsät, niitty- ja peltoalueet sekä muut viheralu-
eet, esimerkiksi puistot. Maankäytön muutokset vaikuttavat suoraan ja epä-
suorasti säätely- ja ylläpitopalveluihin. Yleiskaavan uudet rakennettavat alu-
eet vähentävät säätely- ja ylläpitopalveluiden tarjontaa esimerkiksi muutta-
malla luonnon prosessien toimintaa ja heikentämällä lajiston selviämistä
muuttamalla ekologista verkostoa. Ihmisen elinoloihin vaikuttavien säätely-
ja ylläpitopalveluiden (esim. liikenteen pienhiukkasten suodatus, ilman vii-
lentäminen) kysyntä kasvaa uusilla rakennettavilla alueilla.

Ekosysteemin tuotantopalveluiden tarjonta vähenee, kun metsiä ja peltoja
siirtyy muuhun maankäyttöön eivätkä nämä alueet enää tuota viljelysatoa,
marjoja, sieniä tai puutavaraa.

Kulttuuripalveluiden tarjonta lisääntyy paikallisesti, kuin uusia ulkoilureittejä
rakennetaan uusien asuinalueiden yhteyteen. Luontoalueet ovat uusien reit-
tien myötä helpommin saatavilla. Niillä alueilla, joilla lähivirkistysalue jää uu-
den rakentamisen tai liikenneväylän alle, yleiskaavan vaikutus kulttuuripal-
veluihin on negatiivinen.



Espoon pohjois- ja keskiosien alustavan yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi
75

Ekosysteemipalvelujen säilyttäminen ja kehittäminen turvataan kaavan
yleismääräyksillä sekä yksityiskohtaisemmin maa- ja metsätaloutta, luon-
nonsuojelualueita, Natura 2000-alueita, virkistysalueita, vesialueita, Espoon-
jokilaakson vyöhykettä, avointa maisematilaa ja viheryhteystarvetta koske-
vien kaavamerkintöjen määräyksillä.

5.9. Ihmisten elinolot ja elinympäristö

Huomattava osa suunnittelualueen tulevasta väestönkasvusta sijoittuu kes-
kuksiin ja niiden välittömään läheisyyteen. Olemassa olevien keskusten ja
taajamien maankäytön tehostaminen ja tiivistäminen muuttavat muutosalu-
eilla asuin- ja elinympäristön luonnetta. Uudet keskukset kuten Hista, Mynt-
tilä ja Viiskorpi muuttavat entisiä rakentamattomia tai harvaan rakennettuja,
osin virkistykseen ja ulkoiluun soveltuneita alueita kaupunkimaisiksi, tehok-
kaan rakentamisen alueiksi.

Uudet taajamat ja olemassa olevien taajamien maankäytön tehostaminen ja
tiivistäminen muuttavat paikoin alueiden ulkoilu- ja virkistyskäyttöä. Uudis-
rakentaminen tai tiivistäminen saattavat lähiviheralueiden vähenemistä tai
pirstoutumista. Yleiskaavaratkaisu ja kehittyvät liikenneyhteydet saattavat
toisaalta myös parantaa virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden saavutetta-
vuutta ja virkistysreittejä. Uusilla rakennetuilla viheralueilla voidaan luoda
uusia elinympäristöjä, jotka sekä monipuolistavat alueen luontoa ja -maise-
maa että vahvistavat alueen kulttuurihistoriallista pääomaa ja identiteettiä.

Pohjois- ja Keski-Espoon keskukset muuttuvat urbaaneimmiksi, mutta kai-
ken kaikkiaan suunnittelualueen asuin- ja elinympäristö säilyy väljänä ja
luonnonläheisenä, suurelta osin myös maaseutumaisena. Paikallisten vaiku-
tusten kannalta merkittävää on, kuinka nykyinen kulttuurinen maisema ja
maisemakuva huomioidaan jatkosuunnittelussa, sekä pystytäänkö Pohjois-
ja Keski-Espoon maiseman keskeisimmät ominaispiirteet ja vetovoimatekijät
säilyttämään tulevaisuudessa.

Lisääntyvä asutus sekä uudet ja kehittyvät palvelu- ja työpaikka-alueet li-
säävät asiakasvirtojen myötä liikennettä, mikä voidaan kokea elinympäristön
laatua heikentävänä tekijänä. Uudet liikennehankkeet aiheuttavat haitallisia
vaikutuksia alueille, joilla kasvava liikennekysyntä edellyttää suurempia lii-
kenneinvestointeja (kuten Länsirata ja Pitkäjärven ylittävä silta). Myös uu-
sien alueiden rakentamisesta voi aiheutua paikallisia ympäristöhäiriöitä, ku-
ten melu-, tärinä- ja pölyvaikutuksia.

Yleiskaavassa on annettu useita määräyksiä mahdollisten haitallisten vaiku-
tusten lieventämiseksi teknisin keinoin ja riittävin suoja-aluein, jotta yleis-
kaavan toteuttaminen ei heikentäisi asuin- ja elinympäristön turvallisuutta ja
terveellisyyttä millään alueella.

Yleiskaavaratkaisussa asuntotarjonnan ja asuinympäristön monipuolisuutta
pyritään parantamaan monin keinoin. Yleiskaavan toteutuessa voidaan tar-
jota houkuttelevia vaihtoehtoja eri elämäntilanteessa olevien kaupunkilaisten
erilaisille asumistoiveille, niin asumismuodon (omakoti-, rivitalo- tai kerros-
taloasunto joko omistusasunnossa tai vuokralla) kuin asuinalueen sijainnin
osalta. Kaavalla parannetaan sekä urbaaniin keskusta-asumiseen että luon-
nonläheiseen pientaloasumiseen liittyviä valinnanmahdollisuuksia.

Yleiskaava-alueen väestönkasvu ja taajamien keskustojen kehittäminen luo-
vat edellytyksiä palvelujen kehittämiselle. Kaava-alueella erityisen vetovoi-
mainen keskus on Espoon keskus, joka kehittyy entisestään monipuolisena
seudullisestikin merkittävänä kaupan ja palvelujen alueena. Julkisia ja yksi-
tyisiä palveluja sijoittuu myös muihin suunnittelualueen keskuksiin, joiden
kehittymistä ja vahvistumista yleiskaavaratkaisulla edistetään.

Joukkoliikenteen kehittämisedellytysten paraneminen ja taajamien tiivisty-
minen tukevat kestävää liikkumista. Entistä suurempi osa suunnittelualueen
asukkaista, palveluista ja työpaikoista on kehittyvissä keskuksissa ja joukko-
liikennepalvelun piirissä. Mikäli kaikki yleiskaavassa esitetyt liikennehankkeet
toteutuvat, Espoon pohjois- ja keskiosien joukkoliikenteen tarjonta ja palve-
lutaso paranevat merkittävästi.

Sosiaaliseen ja taloudelliseen ympäristöön voidaan strategisella suunnittelu-
tasolla vaikuttaa vain välillisesti. Seuraavilla suunnittelutasoilla voidaan kiin-
nittää konkreettisemmin huomiota alueen sosiaalisen ympäristön tekijöihin.
Espoon taloudellisessa toimintaympäristössä osana pääkaupunkiseudun ja
Helsingin seudun työ- ja asuntomarkkina-aluetta on monia vahvuuksia, jotka
luovat edellytyksiä yleiskaavan keskeisten tavoitteiden, esimerkiksi kaupun-
gin kasvuun varautumisen onnistumiselle. Väestönkasvun ja työpaikkamää-
rien lisääntymisen myötä kasvavat verotulot auttavat vastaamaan rakenta-
mispaineeseen ja muuttamaan alueen väestörakennetta kestävämpään
suuntaan.
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5.10. Seudulliset vaikutukset

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan keskeisiä lähtökohtia ovat kaupun-
gin kasvuun varautuminen, itäisen joukkoliikennekäytävän (= Kalajärvi-Viis-
korpi-Leppävaaran vyöhykkeen) toteuttamisedellytysten luominen sekä Län-
siradan varren uusien asemanseutujen kehittäminen. Itäisen joukkoliikenne-
käytävän ja Länsiradan vyöhykkeen kehittäminen kytkeytyvät MAL 2019 Hel-
singin seudun 14 kunnan yhteiseen strategiseen suunnitteluun, jossa pääte-
tään, miten seudun kasvupaineeseen vastataan kestävällä tavalla. Yleiskaa-
van mitoituksen lähtökohtana on Espoon kaupungin omat väestönkehitysar-
viot sekä seudullisessa suunnittelussa käytetyt arviot.

Metropolialueen osana Espoon yhdyskunta- ja aluerakenteen eheydellä, toi-
mivuudella ja taloudellisuudella on vaikutuksia koko Helsingin seutuun. Yleis-
kaavaratkaisu mahdollistaa merkittävän väestömäärän lisäyksen ja muuttaa
alueen keskus- ja palveluverkkoa. Yleiskaavan tavoitteena on muuttaa myös
alueen liikennejärjestelmää ja muodostaa siihen uusia kestävään liikkumi-
seen tukeutuvia solmuja. Suunnittelualueen olemassa olevat ja uudet kes-
kukset kilpailevat tulevaisuudessa monipuolisuudessa, sekoittuneisuudessa
ja vetovoimaisuudessa muiden pääkaupunkiseudun keskusten kanssa asuk-
kaista ja työpaikoista. Verkostomaisen aluerakenteen kehittäminen vaikuttaa
myös ympäröivään maaseutualueeseen ja viherverkkoon.

Yleiskaavaratkaisu tukee vahvan seudullisen raideliikennejärjestelmän
kehittämistä, jota kohti edetään vaiheittain. Espoon keskuksella on tässä
merkittävä rooli liikennesolmuna, sillä sieltä on runkoyhteydet (myöhemmin
mahdollisesti myös raitiotieyhteydet) Espoon kaikkiin muihin kaupunkikes-
kuksiin: Espoonlahteen, Matinkylään ja Tapiolaan (metrovyöhyke) sekä Lep-
pävaaraan (kaupunkiratavyöhyke). Leppävaaran kautta raideliikenteen verk-
koa voidaan jatkaa mahdollisesti myös pohjoiseen Kalajärven suuntaan ja
itään Myyrmäen ja Kehäradan suuntaan. Kirkkonummen suunnan yhteys to-
teutuu Rantaradan ja Länsiradan kautta. Seudullisen raideliikennejärjestel-
män kehittäminen ja laajentaminen uusille alueille tukeutuu kehittyvään ver-
kostomaiseen aluerakenteeseen.

Yleiskaavaratkaisu turvaa suunnittelualueen merkittävimmän keskuksen ja
seudullisen ja paikallisen joukkoliikenteen solmun, Espoon keskuksen kehit-
tämismahdollisuudet ja parantaa sen kilpailukykyä pääkaupunkiseudun ja
Helsingin seudun keskusten verkostossa. Viiskorven ja Kalajärven ympäris-
tössä rakentaminen säilyy pientalovaltaisena, ja mahdollistaa siten pientalo-
asumisen kysyntää vastaavan tarjonnan muodostumista pääkaupunkiseu-

dulla. Keskukset ja niitä ympäröivät asuinalueet ovat kehittyvien liikenneyh-
teyksien myötä hyvin saavutettavissa eri kulkumuodoin ja luovat pääkau-
punkiseudulla kehyskuntien tarjonnalle houkuttelevan vaihtoehdon luonnon-
läheisyyttä arvostaville.

Esitetty väestömäärän kasvu suunnittelualueen keskuksissa edellyttää mer-
kittävää palvelutuotannon lisäämistä ja useiden toimitilahankkeiden toteut-
tamista sekä palvelutarpeen ottamista huomioon maankäytön jatkosuunnit-
telussa. Keski- ja Pohjois-Espoon alueelle syntynee lisääntyvän väestön
myötä myös seudullisia palvelutarpeita (kuten uimahalli ja jäähalli) ja ole-
massa olevien seudullisten palvelujen merkitys kasvaa (esim. kirjasto). Pal-
velujen tarpeeseen ja mitoitukseen vaikuttaa myös väestönkehitys yleis-
kaava-alueen ulkopuolella (esim. Kauklahti).

Yleiskaavassa luodaan edellytyksiä elinkeinoelämän kasvulle ja työpaikkojen
ja työpaikkaomavaraisuuden lisääntymiselle. Suunnittelualueen keskukset
tulevat olemaan merkittäviä kaupan ja palvelualan työpaikka-alueita. Myös
uusia työpaikka-alueita syntyy ja olemassa olevat työpaikka-alueet kehitty-
vät entistä monipuolisimmiksi. Kaavaratkaisussa luodaan edellytykset sekä
keskitetylle että hajautetulle uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvalle ener-
giantuotannolle. Maakunnallisesti merkittävä Ämmässuon ja Kulmakorven
alue muodostaa otollisen kokonaisuuden bio- ja kiertotalouden ja puhtaiden
tekniikoiden hyödyntämiseen, eri toimijoiden välisen yhteistyön sekä alan
tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseen.

Asutuksen ja työpaikkojen kaksinkertaistuminen lisää olemassa olevan lii-
kenneverkon ja joukkoliikennejärjestelmän kuormitusta. Vaikutusalueen
pääväylät Kehä III, Turunväylä ja Vihdintie ovat myös tärkeitä tavaraliiken-
teen yhteyksiä, joiden toimivuudella on myös valtakunnallista merkitystä. Il-
man merkittävää kehittämistä nykyinen liikennejärjestelmä ei mahdollista
sujuvaa ja turvallista liikkumista. Liikenneverkon kapasiteetin varmistami-
sella on seudullista ja laajempaakin vaikutusta, kun toimitaan valtakunnalli-
sesti merkittävien väylien (Rantarata, Turunväylä ja Kehä III) lähellä ja niihin
tukeutuen. Pohjois- ja Keski-Espoon voimakas kasvu aikaistaa näitä väyliä
koskevien kehittämistoimenpiteiden tarvetta.

Katuverkolle ennustettu liikennemäärä on määrältään varsin maltillinen.
Tämä mahdollistaa sujuvan linja-autoliikenteen sijoittumisen katuverkolle
sekä toimivat alueen sisäiset elinkeinoelämän kuljetukset. Alueen joukkolii-
kenteen järjestelyissä bussiliikenteellä on merkittävä rooli vielä vuoden 2035
tilanteessa. Kaupunkirata ja runkobussilinjat tarjoavat hyvän palvelutason
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joukkoliikenteelle, jota täydentää muu bussiliikenne. Lisääntyvä väestö mah-
dollistaa joukkoliikenteelle paremman palvelutason. Tämä hyödyttää myös
nykyisiä asukkaita. Joukkoliikenteen runkoyhteyksien palvelutason paranta-
misen seudulliset vaikutukset näkyvät tehokkaina matkaketjuina sekä jouk-
koliikenteen käytön kasvuna ja käyttäjäkunnan monipuolistumisena. Joukko-
liikenteen kulkutapaosuuden lisääntyminen edistää myös liikkumisen vähä-
päästöisyyttä.

Pyöräilyverkkoa täydennetään niin, että verkon nykyiset ja täydennettävät
osat muodostavat tasokkaan kokonaisuuden, mikä mahdollistaa nopean pyö-
räilyn seudullisesti ja alueellisesti sekä pitkänmatkan baanatasoisen yhtey-
den vilkkaimmille reiteille.

Joukkoliikenteen osalta suunnittelualueelle sijoittuu mahdollisesti uusi valta-
kunnallinen ratayhteys Länsirata. Tällöin suunnittelualueelle toteutetaan His-
tan ja Mynttilän asemat. Länsirata asemineen pirstoo nykyisiä luonnonalu-
eita, mutta avaa Pohjois- ja Keski-Espoolle ja radan varren kehyskunnille
uusia mahdollisuuksia ottaa vastaan merkittävää kasvua ja sijoittaa sitä kil-
pailukykyisen joukkoliikenteen välittömään vaikutuspiiriin.

Säteittäisten liikenneväylien varaan tiivistäminen vaikuttaa koko Helsingin
seudun kaupunkirakenteeseen ja heikentää poikittaissuuntaisen viherverkos-
ton säilymisen edellytyksiä. Viherverkoston toimintaedellytyksiä heikentäviä
tekijöitä ovat halkova suora rakentaminen sekä käyttöpaineen kasvaminen
asuinalueiden läheisyydessä. Lisäksi uudet tiiviit keskukset muuttavat Poh-
jois- ja Keski-Espoon identiteettiä metsien ja peltojen leimaamasta ympäris-
töstä.

Maakunnallisesti merkittävät virkistysalueet on yleiskaavassa huomioitu pää-
osin virkistysalueina, maa- ja metsätalousalueina sekä avoimen maisemati-
lan alueina. Maakunnallisesti merkittävät viheryhteystarpeet ja ulkoilureitit
on yleiskaavaratkaisussa huomioitu laajoja metsäalueita yhdistävinä yhteyk-
sinä (ekologisten yhteyksien runko) ja laajoja virkistysalueita rakennetuilla
alueilla yhdistävinä yhteyksinä (virkistyksen viheryhteystarve). Kaava-alue
sisältää useita maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita ekologisia yhteyk-
siä, jotka yhdistävät ekologisia ydinalueita. Osittain tai kokonaan kaava-alu-
eella tai sen läheisyydessä sijaitsevia ekologisia ydinalueita ovat valtakun-
nallisestikin arvokas Nuuksion kansallispuisto sekä Pohjois-Espoon laajem-
mat metsäalueet muun muassa Velskolassa, Lakistossa ja Luukissa. Ne lu-
keutuvat myös pääkaupunkiseudun viherkehään, joka ulottuu Porkkalasta
Östersundomiin.

Espoon keskuspuistosta Espoonjokilaakson kautta Lippajärvelle ja edelleen
Pitkäjärvelle ja Vantaan puolelle johtavaa maakunnallisesti merkittävää yh-
teyttä ”Espoonjokilaakson vyöhykettä” tullaan kehittämään koko kaupunki-
seutua palvelevana yhtenäisenä, monipuolisena virkistysaluekokonaisuutena
ja rantaraittina, ja samalla vahvistetaan sen erityispiirteitä, saavutettavuutta
ja tunnettavuutta. Espoonjokilaakson reitistön kehittäminen Kirkkonummelta
Vantaalle ulottuvana virkistys- ja kulttuurireitistökokonaisuutena on tärkeä
myös koko kaupungin identiteettikohteena ja edistää maakuntakaavan ja
Helsingin seudun viherkehän tavoitteiden toteuttamista.
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