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YLEISÖTILAISUUS KOSKIEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNETEKNISTÄ TARKASTELUA SEKÄ 
ALUEEN KULTTUURIMAISEMA JA RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYSTÄ  

Bergö - Stora Bodö - Fridheminkallio osayleiskaava ja osayleiskaavamuutos 
 

 
Aika ja paikka: ma 5.9. klo 17.30 Vikingaborg (Suvisaarentie 8) 
  
Osallistujat: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus: 
 projektipäällikkö arkkitehti Christian Ollus, tilaisuuden vetäjä 
 maisema-arkkitehti Mikla Koivunen 
 erikoissuunnittelija Juhani Lehikoinen (liikennesuunnittelu) 
 tilaisuuden sihteeri, tekninen sihteeri Merja Laurinkoski 
 
 Konsultit: 
 Ramboll Finland oy: Simo Koivuniemi ja Tapio Pulkkinen 
 A - Insinöörit Suunnittelu oy: Sanna Karppinen 
 Selvitystyö Ahola: Teija Ahola 
 + 40 - 50 osallista (nimilista liitteenä) 
 
 

1. Tilaisuuden avaus 
Tilaisuuden puheenjohtaja Christian Ollus avasi tilaisuuden klo 17.30. Puheenjohtaja 
toivotti osalliset tervetulleiksi, esitteli tilaisuudessa esiintyvät henkilöt ja selosti tilaisuuden 
tarkoitusta. Ollus kuvaili, että nyt on kyseessä ”osayleiskaavan ja asemakaavan välimuoto, 
ei perinteinen osayleis- eikä asemakaava.”. Laki sallii tällaisen osayleiskaavan, jonka turvin 
voi jo hakea rakennuslupaa - kuin asemakaavassa ikään. Tämä on Espoon kaavapuolella 
ensimmäisiä kokeiluja.  

 
Minkäänlaista maankäyttösuunnitelmaa ei siis ole vielä tehty, suunnittelua vasta 
käynnistellään. Nyt on kuitenkin otettu kantaa liikenteelliseen tarpeeseen; Ramboll esittelee 
liikenneteknistä tarkastelua. Nyt on myös tekeillä luontoselvitys, jonka jälkeen 
maankäyttösuunnitelmaa aletaan tehdä. 
 
Kysyttiin, mikä ero olemassa olevalla yleis- /osayleiskaavalla on tekeillä olevaan 
osayleiskaavaan.  
 
Tämän osayleiskaavan pohjalla on osassa kohtaa Espoon eteläosien yleiskaava (EEYK) ja 
se on oikeusvaikutteinen nyt osayleiskaavoitettavalla osalla Stora Bodössä ja Bergössä. 
Muualla Suvisaaristossa se ei ole oikeusvaikutteinen.  Yleiskaava vaatii yleensä vielä 
asemakaavan ennen kuin rakennuslupaa voidaan hakea. 
 
Suurimmassa osassa Suvisaaristoa on voimassa taas osayleiskaava, ei kuitenkaan Stora 
Bodön pohjoisosassa tai Bergön etelälaidalla. Nyt tehdään rakentamisoikeutta antavaa 
osayleiskaavaa Bergön eteläosaan ja Stora Bodöön. Siis alueille, jotka ovat jääneet 
edellisessä osayleiskaavassa pois, mutta joissa EEYK on lainvoimainen.  
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Kyseessä taitaa olla samanlainen tilanne, joka Skataholmen - Svartholmen - Braskarna - 
osayleiskaavassa oli - siinäkin määriteltiin rakennusoikeutta. Suunnittelija ei tuntenut tätä 
kaavaa, nyt kaavoitettavalla alueella rakennusoikeus ei olisi enää kyseenalaistavissa. 
 

2. Liikennetekninen tarkastelu 
Simo Koivuniemi Ramboll oy:stä aloitti liikenneteknisen tarkastelun esittelemällä 
liikenteellisen nykytilanteen. Nyt on mietitty nykyisten liittymien luonnetta, pohdittu 
poikkileikkausasioita ja vastaavaa. Paljon on pohdittu myös kriittisiä tulva-alueita.  
Suvisaarentien kevyenliikenteen puuttuminen on alueen liikenneolosuhteiden iso puute. 
Svartholmenin kohdalla on uusi linjaus, joka kuitenkin vastaa nykyistä. Uimarannalle pitäisi 
järjestää kulkuyhteys, samoin on mietitty pieniä pysäköintivarauksia. Tien poikkileikkauksia 
ei ole aiemmin tutkittu. Nyt on ajateltu, että pääkatuja voisi myöhemmin leventää, jotta 
kohtaamisia voisi olla. Pystygeometriaa ei tarvitsisi muuttaa.  
 
Turvesilta on tärkeä jalankulkuyhteys ja ajatuksena on säilyttää se ulkoilupolku-yhteytenä.  
Tien pitää olla talvihuollettava, jos on ympärivuorokautista asumista. Suvisaarentien varteen 
ehdotetaan kevyen liikenteen väylää - tässä ei oteta kantaa siihen, minkälaista. Asukas 
kommentoi, että alapuolella on suojelualue, jonka keskellä on vesialue, joka taas ei kuulu 
suojelualueeseen. 
 
Nykyisin linja-auton päätepysäkillä bussi joutuu peruuttamaan. Siitä yritetään päästä eroon - 
esiteltiin ehdotettu ratkaisu. 
 
Käytiin alueen eri katuja läpi. Kylälahdentielle erillinen kevyenliikenteen väylä olisi tarpeen. 
Turvesilta edellyttää korottamista, jos katu halutaan myös tulvahetkellä toimivaksi ja olisi 
tulvarajan yläpuolella. Bergöntielle on ajateltu muutamaa pysäköintialuetta - ne on yritetty 
saamaan kaupungin maalle. Bergöntietä on jatkettu Flakaholmiin asti. Koko matkalta 
satamaan asti on ajateltu suunniteltavan kevyt liikenne.  
 
Espoossa on päätetty, että tulvataso on + 2,6 metriä merenpinnan yläpuolella. 
Rakennelmien tulisi siis sijaita vähintään siinä korkeudessa. Suvisaaristossa tämä aiheuttaa 
haasteita. Suvisaarentietä ei tarvitse nostaa. Sävasundintiellä osassa kohtaa nostetaan - ei 
tonttikatuja kuitenkaan.  
 
Mitä tapahtuu vanhalle Svartholmantielle? On ajateltu, että tähän rakennettaisiin uusi katu 
korvaamaan nykyinen. Svartholmantie jäisi kevyen liikenteen käyttöön ja sillä sallittaisiin 
myös ajoyhteys nykyisille tonteille.  
 
Tämä herätti kiivasta vastustusta ja siitä keskusteltiin pitkään. Koettiin, että tässä olisi 
aikamoinen katastrofi, jos kaksi katua olisi ihan lähekkäin - vain asuintontit välissä. 
Ihmeteltiin, miten kaupungilla olisi laittaa rahaa näin typeriin hankkeisiin. Uuden tien kohta 
on nykyään peurojen ja muiden pienempien eläinten luonnollinen kulkuväylä. Olisi myös 
kohtuutonta tonttien omistajille, että tie menisi tontin molemmilla puolilla. Jos yläpuolella olisi 
uhkakuvissa tie, kukaan ei haluaisi sinne enää rakentaa. Aikoinaan rakennusluvan sai vain 
niin, että sijoitti rakennuksen sinne ”ylös” nyt ehdotetun katulinjauksen viereen.  
 
Tieosuuskunta kävi juuri tätä hankalaa kohtaa läpi vuosina 2005 - 2006. Silloin tultiin siihen 
tulokseen, ettei tehdä mitään tai ei siis nosteta nykyistä, eikä myöskään rakenneta uutta. 
Paikalliset aktiivit vastustavat uuden tien suunnitelmia. Epäiltiin myös, miten liikenne 
saadaan ohjattua uudelle tielle. Se ongelma ratkeaa liittymäsuunnittelun kautta. Epäiltiin 
myös, että nyt pedataan rakentamisen mahdollistamista Alholmaan. 



  3 (5) 
  
  
  

 

 

 
Suunnittelija Ollus kommentoi, että perusperiaate tulee ottaa huomioon. Kaduista ei voi 
tehdä yleissuunnitelmaa, ellei kaavaa ole. Kaavassa esitetään tilanvaraus kadulle, jotta 
voitaisiin rakentaa normien mukaan.  Kun suunnitelma tulee ensimmäistä kertaa nähtäville, 
silloin odotetaan kommentteja mielellään vastaan. Nykyisen Svartholmantien parantamiseen 
menee tuplahinta uuden tien rakentamiseen verrattuna. Vanhan korjaaminen on hankalaa ja 
kallista, maa painuu helpolla. Osallinen kommentoi, että Svartholmantien alla on kallio. 
Maisema-arkkitehti Koivunen kehotti asukkaita pohtimaan, miltä alue näyttäisi, jos nykyistä 
tienpintaa nostettaisiin noin metrillä. Kadun leventäminen vaatisi ainakin kaksi metriä 
puolelleen, tällöin mm. kaikki pensasaidat menisivät. Saaristo-killan edustaja kyseli, ketä 
varten tietä rakennetaan? Miten käy liikennemäärien? Useampi siis toivoi, ettei mitään uutta 
tietä rakennettaisi. Tässä on kevyen liikenteen väylä metsän eläimille. Ehkä Alatietä 
kuitenkin vahvistetaan ja nykyinen katu jää siihen. 
 
Koettiin, että nyt on turhaan selvitelty ja suunniteltu. Ollus vastasi, ’ettei turhaa suunnittelua 
olekaan’.  
 
Suvisaarentiellä on yksi paikka, jonka korkeus on 1,5 metriä. Onko pakko nostaa tietä 2,6 
metriin, riittäisikö nosto 1,8 metriin? Espoossa on tehty päätös, että tulvaraja on tuo, jotta 
tulvien sattuessa pelastusajoneuvo pääsisi perille. Keskustelu jatkui. Voisikohan puistoraitti 
olla sellainen, että pelastusautot pääsisivät sitä kautta? Toisaalta koettiin, että vetoaminen 
pelastusajoneuvoihin ontuu. Joka talvi on tilanteita, ettei alueille pääse lumen takia. Ollus 
kommentoi, että kaavoittajat tekevät tilavarauksia. Kaavoissa ei pystytä määrittelemään, 
miten esim. lumenpoisto hoidetaan.  
 
Milloin vaaditaan kaavallisesti kevyen liikenteen väylä, kysyttiin. Suunnittelija vastasi, että 
mitään tarkkaa numerovaatimusta ei ole, asiat katsotaan tapauskohtaisesti. Tässä kohtaa 
tielinjauksen runkoverkko tarvitsisi suunnittelijan mielestä erillisen jalankulun. Kaavoitus 
laukaisee toisenlaisen liikenteelliseen tilanteen, kaavoittaessa suunnitellaan tilannetta 30 - 
40 vuoden päähän, pari sukupolvea eteenpäin, Tuskin tämä toteutuisi moneen vuoteen, nyt 
pitää pyrkiä parantamaan mahdollisuuksia, jos samalla esitetään lisää rakentamista. 
Halutaan luoda alueelle turvalliset ja toimivat liikenneratkaisut.  
 
Esitettiin, että pitää olla varaus paikalliselle, avattavalle sillalle Skataholmeniin päin. Tämä 
ehdotus herätti myös runsaasti keskustelua. Entinen kaupunkisuunnittelulautakunta on 
aikanaan tätä myös käsitellyt. Siltaa ei voida rakentaa, ellei se ole avattava ja sillankupee 
ruopattavissa.   
 

3. Alueen kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö - selvitys  
A-Insinöörit Suunnittelu oy:n ja Selvitystyö Aholan edustajat esittelivät selvityksen. Aluksi A - 
Insinöörit Suunnittelu oy:n Sanna Karppinen kertoi taustoista, lähtökohdista ja työtavoista. 
Selvitys käsittelee ympäristöä ja maisemia. Tutkijat kertoivat kohteiden arvottamisesta, 
kulttuuriympäristöstä ja - maisemasta. Käytiin yhdessä läpi raportin sisällysluettelo, 
maisemakuvaa ja kulttuurihistoriaa. 
 
Karppinen kertoi, miten aineistoa kerättiin ja hän esitteli erilaisia karttoja. Käytiin läpi, miten 
kulttuuri on alueella kehittynyt. Esimerkiksi rantasauna-ilmiö alkoi vasta sotien jälkeen, 
myöhemmin huvila-alue muuttui ympärivuotiseen käyttöön.  
 
Selvitystyön tuloksia esitteli Selvitystyö Aholan Teija Ahola. Hän kävi läpi kulttuurimaisemaa 
ja kertoi, minkälaisia maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja alueelta löytyy. Ahola 
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esitteli arvokohteet ja -alueet sekä kertoi rakennusperinnön arviointiperusteista.  
Selvityksessä on nostettu hienoimmat alueet esille. Alueella on suojeltavia kohteita, mutta 
suojeluakin on monenasteista.   
 

4. Kysymyksiä ja keskustelua hankkeesta 
Kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö - selvitys 
Selvitysten tekijöitä kiiteltiin ja kyseltiin tarkennuksia tiettyihin paikkoihin. Varsinaista 
maisemaselvitystä ei kuitenkaan ole tehty. Tutkijan omasta näkökulmasta esim. Bredviken 
on herkkä, hieno ja arvokas kohde.  
 
Keskusteltiin selvitysalueen rajauksesta ja arkistolähteistä. Mellbyn kylästä löytyy merkkejä 
arkistolähteissä, mutta vain 1500-luvun kartoissa.  Bodösund -salmen historiasta 
keskusteltiin. Se on Espoon vanhin kulkureitti, mikä on selvinnyt jostain ruotsalaisista 
vanhoista kartoista. Siltaa ei voi merilain mukaan tehdä tähän. Viking-reitit ovat siis tiedossa, 
sillalla ei tätä saa tukkia (= sitä vastustettaisiin joukolla). Ollus kommentoi, ettei mitään 
lainvastaisuuksia tietenkään suunnitella. 
 
Kysyttiin, voiko rakennusten ulkonäköön vaikuttaa osayleiskaava-määräyksillä. Kyllä voi, 
kysymys on lähinnä siitä, halutaanko näitä mahdollisuuksia käyttää. Alueella on paljon 
suojeltavaa, tehokkuutta esitetään vähän, ehkä 0,1. Yleensä tehokkuusluku 0,25 on jo 
alhainen. Olemassa olevat asiat pitää ottaa huomioon, ja ongelmat ratkaista. 
Erityistarkkaillussa on rantarakentaminen.  
 
Esitettiin puheenvuoro, jossa pidettiin hyvänä, että katujen korkoja seurataan. Ambulanssin 
pitää pystyä liikkumaan, kriittisiä paikkoja pitää nostaa. 
 
Lopuksi korostettiin vielä näiden tutkimusten tarpeellisuutta. Nämä tutkielmat tarvitaan 
jatkotyöskentelyä varten.  
 
Kaavoitustyö ja kaavamääräykset 
Rakennusinventointikorteista keskusteltiin. Postitus on nyt parhaillaan käynnissä.  
 
Kyseltiin, missä vaiheessa lopullinen inventointi ja liikennetekninen tarkastelu on yleisön 
tutkittavissa. Ihan viimeistään ensimmäisen lautakunnan käsittelyn jälkeen materiaali on 
julkista. 
 
Kyseltiin näkemystä venevajoihin ja sen tyyppisiin rakennelmiin. Pystyssä oleva venevaja 
ilahduttaa aina. Jos kaavaan tulee siitä merkintä, rakennelmat ovat kooltaan ja 
väritykseltään rajattuja. Sivurakennuksen/vajan koko ei ole suuri; veden ääreen 
rakentaminen on aina herkkää. 
 
Kommentointiin: ”Eikö ole tekopyhää nyt tehdä kaikenlaisia merkintöjä, kun aiemmin on 
myönnetty rakentaa 400 krs-m2 taloja?” Siihen, mitä aikaisemmin on tapahtunut, ei voi enää 
vaikuttaa. Vielä on kuitenkin paljon pelastettavissa. 
 
Mikä on ympäristöselvityksen aikataulu, kyseltiin. Maisema-arkkitehti Koivunen kertoi, että 
maastotyöt on nyt tehty, arvottaminen alkaa. Selvitys valmistuu marraskuussa. Kyseltiin, 
voitaisiinko pitää silloin samanlainen yleisötilaisuus. Suunnittelija suhtautui tähän 
myönteisesti. Muut Suvisaariston luontoselvitykset ovat olleet hyviä. Maiseman ja maaston 
käsittelyssä olisi hyvä noudattaa samanlaisia arvoja, mitä aiemminkin. Kuitenkin tiukempia 
määräyksiä, mitä Svartholmenissa oli.  
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Mikä on kaupungin kanta Ramsösundin salmen ruoppaukseen ja tilanteeseen yleensä, 
kyseltiin. Koivunen kertoi, että tätä on tutkittu, ratkaisusta täytyy neuvotella myös ELY- 
keskuksen kanssa, koska salmi on keskellä luonnonsuojelualuetta. Juoksevan veden kulkua 
ei saa estää eikä luonnonsuojelualueen statusta heikentää.  
 
Sommarö - seuran puheenjohtaja esittäytyi. Esiteltiin myös paikalla olevat Espoolaiset 
poliitikot. Sommarö - Seura on teettänyt selvityksen asiasta. Vesialue ei kuulu 
suojelualueeseen, salmi on mahdollista avata. Miten Stora Bodöön voisi kaavoittaa 
vakituista asumista, jos sinne ei olisi siltayhteyttä? Silta voidaan tehdä ilman suurta 
penkerettä. Alustavien virtaamaselvitysten mukaan virtaama ei kovasti muuttuisi siltaa 
rakennettaessa. Sillan korkeuden pitäisi kuitenkin olla sellainen, että mastolliset mahtuvat 
kulkemaan Gräsansalmesta, painokkaasti kommentoitiin. Merilaki kieltää meritien 
sulkemisen. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Pöntynen ja arkkitehti Ollus kehottivat asukkaita 
olemaan aktiivisia myös silloin, kun kaava on nähtävillä. Silloin on hyvä aika vaikuttaa.  
 
Venesatama ja parkkipaikat 
Parkkialueista keskusteltiin. Parkkialueiden sijoittumista rantaan pidettiin huonona ideana.  
Lilla Bodössä on rakennettu pysäköintialuetta salmen itäpuolelle, ja asukkaat pelkäävät, että 
kaavoituksella vahvistetaan epäonnistuneeksi koettu tilanne. Alue sopisi ennemminkin 
retkimelontatukikohdaksi melontaseuralle. 
 
Asukkaan mielestä venesatamaan vierailevat kaahaavat autoillaan. Koko kaavoitustyö 
voitaisiin laittaa jäihin. 
 
Pidettiin hyvänä, että korkeuksia seurataan; ambulanssien kulku tulisi turvata. 
Ensimmäiseksi tulisi korjata kaupan edusta.   
 

5. Jatkoaikataulu ja tilaisuuden päättäminen 
Nyt siis odotellaan luontoinventointia, joka pitäisi saada ennen joulua. Ensimmäisen kerran 
kaava tullee nähtävillä ehkä ensi keväällä. Jos kaikki menisi hyvin, kaava voisi olla vahva 
kolmen vuoden kuluttua.  
 
Tilaisuus päätettiin noin klo 20 
 
 
Muistion kirjasi: 
  Merja Laurinkoski 
 
 
 
Muistion hyväksyi:  
  Christian Ollus 
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