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ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVAN TAVOITTEET LIITE 2
(Kaupunginhallitus 30.11.2015)

1. Kaava-alueella varaudutaan Länsiradan myötä noin 60 000 uuteen asukkaaseen ja noin 11 000 uuteen työpaikkaan
vuoteen 2050 mennessä. Mitoitus tarkentuu suunnittelutyön kuluessa.
2. Kaupunkirakenteen toiminnallista eheyttä vahvistetaan täydennysrakentamisella ja palvelut keskitetään sitä tukeviksi. Tuetaan pientalorakentamisen kehittymistä.
3. Mahdollistetaan Länsiradan uusien asemanseutujen rakentaminen.
4. Alueiden identiteettiä vahvistetaan korostamalla niiden ominaispiirteitä ja mahdollistamalla erilaiset asumisen
muodot. Kehitetään monipuolista asuntokantaa sekä edistetään alueiden houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä.
5. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistä korostetaan alueiden suunnittelussa ja täydennysrakentamisessa.
Parannetaan keskusten välisiä joukkoliikenneyhteyksiä ja lyhennetään matkaketjuja sekä edistetään kulkutapojen
valintamahdollisuuksia.
6. Siniviherrakenne turvataan ekologisena ja toiminnallisena kokonaisuutena sekä kulttuuriympäristöjen monimuotoisuutta kehitetään alueen identiteetin ja vetovoimaisuuden vahvistajana.
a) Kulttuuriympäristöarvot tunnistetaan ja suunnittelussa otetaan huomioon arvokkaat ja merkittävätkulttuuriympäristökokonaisuudet sekä niiden alueelle tarjoamat maisemalliset erityispiirteet. Kulttuuriympäristöjä kehitetään
nykyajan vaatimukset huomioonottavalla tavalla.
b) Kyläkokonaisuuksia ja maaseutumaisia kulttuurimiljöitä kehitetään niiden perinteisiä arvoja kunnioittaen.
c) Riittävän laajojen pelto- ja metsäalueiden eheys mahdollistetaan.
d) Riittävän laajat ja yhtenäiset viheralueet sekä niiden väliset yhteydet turvataan. Virkistysalueiden saavutettavuutta
parannetaan seudullinen merkitys huomioon ottaen.
e) Kävelyn ja pyöräilyn verkostot muodostetaan osaksi viheralueiden verkostoa sekä kokonaisliikenneverkkoa.
7. Energiaratkaisuissa luodaan edellytykset laajempaa aluetta palvelevalle, uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvalle
tuotannolle sekä paikallisesti tuotettavalle uusiutuvalle energialle.
8. Luodaan edellytykset järjestää yhdyskuntatekninen huolto kestävällä tavalla ja varmistetaan sille riittävät alueet.
9. Strategiset alueet
Espoon keskuksen vetovoimaa ja elinvoimaisuutta vahvistetaan osana Espoon kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytä-vää. Edistetään lähialueiden kytkeytymistä kaupunkirataan erityisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen
keinoin.Alueen roolia vahvistetaan läntisen seudun (Espoo, Kirkkonummi, Vihti) liikenteellisenä solmuna ja palvelurakenteenkeskuksena. Aluetta kehitetään kaupunkimaisena, monipuolisten palvelujen ja kohtaamispaikkojen
keskuksena. Kes-kustan läheisyydessä mahdollistetaan kaupunkimaisen pientaloasumisen täydentyminen.
Kehä III:n aluetta vahvistetaan työpaikka-alueena ja osana metropolialueen elinkeinovyöhykettä. Turunväylän ja
Nupurintien käytävän merkitystä työpaikka-alueena vahvistetaan tulevan Länsiradan toteutumisen myötä ja mahdollistetaan seudullisen ekoteollisuusalueen toteutuminen.
Pohjois-Espoon ja Vihdintien käytävän merkitystä vahvistetaan seuturakenteessa. Kalajärven alueen yhteyksiä muualle Espooseen ja yli kuntarajojen parannetaan. Liikenneverkkoa kehitetään tasapuolisesti siten, että se tukee
alueenelinvoimaisuutta sekä joukkoliikenteen järjestämistä.
Espoonkartanon kyläalueet tunnistetaan ja niiden elinkelpoisuutta vahvistetaan korostaen maisemallisesti ehjien
kyläkokonaisuuksien ja maaseutumaisten kulttuurimiljöiden merkitystä. Tavoitteena on Espoonkartanon alueen
toimintojen sekä niiden edellyttämien yhteyksien säilyttäminen ja kehittäminen.
Tutkitaan mahdollisuudet sijoittaa pääkaupunkiseudun ampumaurheilukeskus Ämmässuolle, esimerkiksi itäpuolelleKalliosuon toimintansa päättävän läjitysalueen paikalle.
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ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVAN PÄÄTÖKSET LIITE 2
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksen hyväksyminen nähtäville (MRA 30 §), alue 722300,(Kh -asia),
(Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.01.2018)
Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

1. ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy
MRA 30 § mukaisesti nähtäville 29.11.2017 päivätyn Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksen kaavakartan piirustusnumero 7100, sekä kaavakartan liitekartat piirustusnumerot 7101 – 7106. Ennen nähtäville asettamista
kaava- kartalle oikeusvaikutteisiksi lisätään liitekartan 2 ekologisia yhteyksiä koskevat informatiiviset merkinnät
sekä liitekartan2 oikeusvaikutteiset merkinnät. Nähtäville asetettavaan materiaaliin liitetään lisäksi aineiston ymmärtämistä helpottamaan kaavakartasta versio, jossa on alla peruskartta,
2. pyytää yleiskaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot,
3. järjestää yleiskaavaluonnoksesta tiedotus- ja keskustelutilaisuuden Kalajärvellä, Hista-Nupuri -alueella ja Espoon
keskuksessa ja valitsee niiden puheenjohtajiksi kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Särkijärven ja varapuheenjohtaja Partasen.
4. edellyttää, että ennen seuraavaa lautakuntakäsittelyä laaditaan seuraavat selvitykset/tarkastelut, jotka tuodaan
lau-takunnan tietoon:
4. 1 yksityiskohtainen tarkastelu, jossa vertaillaan vaihtoehtoja, joissa on joko sekä Mynttilän että Forsbackan asema
taivain toinen niistä. Lisäksi tarkastelussa esitetään mihin sijoitetun aseman ympäristön henkilöauto- ja joukkoliikenneyhteydet toimisivat parhaiten, voisiko asema sijoittua lähemmäs Kehä 3:sta ja miten Dämmanin eteläpuoliset
ekologiset yhteydet turvataan.
4. 2 selvitys siitä, miten Kalajärven ja Viiskorven sekä Niipperi-Juvanmalmi -alueen joukkoliikenneyhteydet Kehäradalletoteutetaan sujuvasti sekä miten Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava kytkeytyy Vantaan yleiskaavasuunnitelmiin.
4. 3 selvitys viheryhteyksien jatkuvuudesta koko Espoon alueella.
4. 4 selvitys mahdollisuuksista luonnonsuojelualueverkoston täydentämiseen alueellisesti ja laadullisesti, kuten Espoo-tarina edellyttää (esimerkiksi Histan Kotasuon alue sekä Tremannskärrin Natura-alueen suojavyöhyke).
4. 5 entisistä (kuivatetuista tai umpeen kasvaneista) järvistä suoritetaan tarkastelu, jossa otetaan kantaa siihen, olisiko
niitä hyödyllistä ja mahdollista palauttaa järviksi.
4. 6 selvitys kaavan ja maisematyöluvan edellyttämisen vaikutuksista maa- ja metsätalouden elinkeinon toimintaedellytyksiin, sekä avoimen maisematilan merkinnän vaikutuksesta ja velvoitteista asukkaille ja maanomistajille.
4. 7 selvitys kaavan vaikutuksista elinkeinojen kilpailukyvyn edellytyksiin.
4. 8 selvitys suunniteltuun väestöpohjaan perustuvan julkisten ja kaupallisten palvelujen todennäköisestä sijoittumisestatilanteessa, jossa yleiskaavan osoittama asuntorakentaminen on tapahtunut.
4. 9 selvitys siitä, miten liitekarttaa 1 voidaan täydentää pyöräilyn laatureittiverkoston osalta koko kaava-alueella.
4. 10 selvitys Lahnuksentien kevyenliikenteen rakentamismahdollisuudesta yhdessä Nurmijärven ja Ely-keskuksen
kanssa.
4. 11 selvitetään paremmin olemassa olevat asutetut kyläalueet ja tutkitaan mahdollisuutta merkitä ne karttaan
kylä- aluemerkinnällä. Lisäksi lautakunnalle tuodaan selvitys siitä mitä mahdollisuuksia asukkailla on lisärakentaa
tonteilleenhaja-asutusalueilla.
4. 12 perustelut siitä, miksi Kaisakodin eteläpuolelle on merkitty asuntoalue.
4. 13 esitellään kaavaehdotuksen erot Brobackan asukkaiden laatimaan Brobacka 2050 - visiotyöhön perusteluineen.
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4. 14 esitellään kartalla suunnitelma siitä, miten yleiskaavalla mahdollistetaan massojenhallinnan esiselvitysraport
mukainen, riittävän suurien maamassojen esikäsittely- ja välivarastointialueiden verkosto ja lumenkaato-

paikkojen sijaintimuuallakin kuin Ämmässuo-Kulmakorpi -alueella.
4. 15 selvitys eri vaihtoehdoista ampumaradan sijainniksi.
4. 16 yhteenveto siitä, miten yleiskaavaluonnos poikkeaa maakuntakaavasta tai voimassa olevista asemakaavoista.
4. 17 selvitys yleiskaavassa osoitetun uuden asuntorakentamisen jakaumasta AK-, A- ja AO-alueisiin ja tätä vastaaviin
asukasmääriin, arvio asumisväljyyden kehityksestä sekä asutuksen demografisesta rakenteesta.
4. 18 selvitys kaupungille syntyvistä lunastus- ja korvausvelvoitteista, jotka ovat mahdollisia kaavan oikeusvaikutusten
vuoksi.
4. 19 selvitys siitä, miten Bodomjärven ja Kehä III:n väliin jäävä itä-länsisuuntainen metsäinen viheryhteys turvataan.

5. Espoon päivitetty raideliikennevisio ja linjojen toteuttamisen vaiheistus tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi viimeis-tään vuoden 2019 aikana, jotta Kalajärven pikaraitiotielinjan liittyminen raideverkon kokonaisvisioon voidaan
varmis-taa.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksen hyväksyminen nähtäville (MRA 30§)
(Kaupunginhallitus 12.03.2018)
Kaupunginhallitus hyväksyy:
Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo
Kaupunginhallitus hyväksyy
1
MRA 30 § mukaisesti nähtäville 29.11.2017 päivätyn Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksen kaavakartan
piirustusnumero 7100, sekä kaavakartan liitekartat piirustusnumerot 7101 - 7106,
2
kaupunkisuunnittelulautakunnan 31.1.2018 päätöksen mukaisesti lisättäväksi kaavakartalle oikeusvaikutteisiksi liitekartan 2 ekologisia yhteyksiä koskevat informatiiviset merkinnät sekä liitekartan 2 oikeusvaikutteiset merkinnät.
Käsittely: Kilpi teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Kaavassa on rakenteellinen virhe asukasmäärien painotuksen osalta. Histan ja Mynttilän asukastavoitteet ovat kor- keammat kuin
Espoon keskuksen. Tämä tulee haittaamaan Espoon keskuksen kehittymistä kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Esitän,
että Histan ja Mynttilän asukastavoitteita pienennetään 5 000 asukkaaseen kummassa-kin, ja että Espoon keskuksen asukasmäärän
kasvutavoitetta lisätään 25 000 asukkaaseen. Kaavaselostukseen tehdääntämän mukaiset muutokset virkatyönä ennen kaavan nähtäville panoa.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Kilven muutosehdotuksen raukeavan kannattamattomana.
Päätös Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.
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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tilannekatsaus ja Myntinmäen asemanpaikka 722300
(Kaupunginhallitus 04.03.2019)
Päätös

Kaupunginhallitus:

1
päätti, että Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen valmistelua jatketaan noudattaen seuraavia linjauksiaja toimenpiteitä,
1.1
Myntinmäen asemanpaikan sijainti tarkistetaan tehdyn asemanpaikkojen vertailun suosituksen mukaisesti (vaihtoehtoMynttilä 2).
Tarkastelu on osa Esa-radan valmisteilla olevaa yleissuunnittelua.
1. 2
Seudullinen ekologinen käytävä Espoon keskuspuiston ja Nuuksion välillä kulkee osin Myntinmäen aseman molempienesitettyjen
vaihtoehtojen mukaisten asuntoalueiden päällä. Eteläinen asemavaihtoehto (2) sijaitsee tällä ekologisella käytävällä. Jatkosuunnittelussa on turvattava ekologisen käytävän riittävä leveys ja laatu.
1.3
Yleiskaavan tulee osoittaa (Esa-radan) raidelinjaus yleispiirteisesti ja niin laajana ratakäytävänä, että se turvaa mah- dollisuudet selvittää, suunnitella ja toteuttaa erilaisia kapasiteetiltaan riittäviä raideratkaisuja ja että ratakäytävälle ontoteutettavissa Espoon uusille
asemanseuduille houkuttelevat ja riittävät lähijunaliikennepalvelut.

1.4

Mynttilän alueen osalta yleiskaavaluonnos nojaa 2009 tehtyyn luontoselvitykseen, jossa tunnistetaan alueen metsät melko suurena,
ympäröivistä talousmetsistä erottuvana kokonaisuutena puulajisuhteiden, erirakenteisuuden ja laho- puun osalta. Alueesta on tehtävä
ajantasainen luontoselvitys. Maakunnallinen ekologinen yhteys järvien Kvarnträsk jaDämman eteläpuolella on säilytettävä riittävän
leveänä ja laadukkaana. Haitalliset vaikutukset Mynttilänkoksen arvok-kaaseen jokilaaksoon on estettävä.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 19 §), alue 722300(Khasia), pöydälle 4.1.2020 (Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.04.2020)
Päätös Esittelijän ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa tekemillä muutoksilla, jotka on vietyasian asiakirjoihin,
hyväksyttiin seuraavasti:
Kaupunkisuunnittelulautakunta:
1
yhtyy lausuntojen vastineisiin ja mielipiteiden vastauksiin kokouksessa tehdyin muutoksin. Lausunnot ja mielipiteet onannettu Espoon
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta, alue 722300,
2
ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy
MRA 19 § mukaisesti nähtäville 13.11.2019 päivätyn Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen kaavakartan piirustusnumero 7100 sekä kaavakartan liitekartat piirustusnumerot 7244, 7101,7102,7103,7104,7105 ja 7106, kokouksessatehdyin muutoksin.
Liitekartat ja kaavaselostus tarkistetaan vastaamaan kaavakarttaan tehtyjä muutoksia,
3
pyytää yleiskaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot,
4
järjestää yleiskaavaehdotuksesta kolme tiedotus- ja keskustelutilaisuutta ja valitsee niiden puheenjohtajiksi lautakunnanpuheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan,
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5
esittää kaupunginhallitukselle, että POKEn ilmastovaikutuksista tehtäisiin ulkopuolinen evaluointi,
6
kiinnittää kaupunginhallituksen huomiota siihen, että POKE on valmisteltu tulevan maakuntakaavan mukaisena, milläsaattaa olla
vaikutuksia sen nähtävillä olon ajoittamiseen.
Päätöksestä jättivät eriävän mielipiteen Esittelijä, Särkijärvi, Nevanlinna, Karimäki ja Louhelainen. Eriävät mielipiteet
perusteluineen liitteissä 3-8.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 19 §), alue 722300
(Kaupunginhallitus 18.05.2020)
Päätös

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus
1
yhtyi lausuntojen vastineisiin ja mielipiteiden vastauksiin. Lausunnot ja mielipiteet on annettu Espoon pohjois- ja keski-osien yleiskaavaluonnoksesta, alue 722300
2
hyväksyi MRA 19 § mukaisesti nähtäville 29.11.2017 päivätyn, 15.4.2020 muutetun sekä kokouksessa korjatun Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaavaehdotuksen kaavakartan piirustusnumero 7100 sekä kaavakartan liitekartat piirustusnu-merot 7244, 7101, 7102,
7103, 7104, 7105 ja 7106.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti tehdä seuraavan valmistelukehotuksen ja toimintaohjeen, jotta Espoon pohjois- ja kes-kiosien yleiskaavaehdotuksen (POKE) mukainen kehitys voidaan varmistaa tarkoituksenmukaisella aikataululla. Näidenlisäksi on luonnollisesti
monia toimenpiteitä, jotka etenevät normaalina virkatyönä.
A Jo vuosikausia kaupunkisuunnittelun työohjelmassa olleita mutta POKE:n etenemistä riittävän pitkälle odottaneita asemakaavoituskohteita koskeva työ käynnistetään tämän kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen välittömästi koh- dentamalla tähän tarvittavat
henkilö- ja konsulttiresurssit. Asemakaavoitus kestää tyypillisimmillään joka tapauksessavuosia, joten asemakaavat ehditään viimeistellä ottaen huomioon se, millaisena POKE aikanaan vahvistuu.
B Käynnistetään välittömästi tämän POKE-ehdotuksen mukaista asemakaavoitusta edistävän sekä kasvavan asukas- määrän tarvitsemien palvelujen ja joukkoliikenteen yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja toteutusta edistävän viitesuun-nitelman ja muiden suunnitelmien laadinta. Tätä edellyttää etenkin Uusimaa 2050 maakuntakaavassa keskustatoimin- tojen alueeksi (pieni maakunnallinen
keskus) muuttuva Kalajärvi sekä taajamatoimintojen alueeksi muuttuva Viiskorven alue, jotka tässä POKE-ehdotuksessa on suunniteltu
palvelujen ja tehokkaan joukkoliikenteen alueiksi.
C Kaupungin toimenpiteitä kiirehditään siten, että POKE-alueella varmistetaan riittävä omatoimirakentamisen tonttitar-jonta kaupungin omistamille maille valtuuston tavoitepäätösten mukaisesti.
D Asemakaavoituksen rinnalla ja sitä tukevana toimintana valmistellaan kestävän kehityksen periaatteiden turvaamista myös pientalorakentamisalueille siten, että syntyy tiiviisti rakennettuja laadukkaita pientalokyliä, joiden energia yms. pe-rusratkaisut tehdään yhtenäisillä paikallisilla ratkaisuilla kestävän kehityksen mukaisesti. Osana Espoon kestävä kehitys
-toimenpiteitä ja Espoon ilmastomuutostavoitteiden saavuttamista arvioidaan ja edistetään POKE-alueen toimenpiteidenpriorisointia
ja toteutusta. Tämän perusteella kaupunginhallitukselle tuodaan ehdotus, miten POKE:n ilmastovaikutuksia on tarkoituksenmukaista
evaluoida.
E Kaupunginvaltuuston jo kertaalleen hyväksymän ja sittemmin uuteen tarkasteluun vedetyn Högnäsin alueen asemakaava, joka tässä POKE-ehdotuksessa on AT-aluetta, viimeistellään välittömästi ja tuodaan kaupunginhallituksen ja
valtuuston hyväksyttäväksi.
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F Kaupungin ja valtion toimenpiteitä kevyenliikenteen turvallisuuden olennaiseksi parantamiseksi Kalajärven laajalla vaikutusalueella kiirehditään. Tämä koskee pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä erityisesti Kalajärven keskustan läheisyy- dessä Vihdintiellä ja sen
pohjoispuolisella rinnakkaiskadulla sekä Lahnuksentiellä aina Klaukkalaan asti, Vihdintiellä Luukista Rinnekodin risteykseen sekä
Velskolantiellä etenkin Vihdintieltä Espoon seurakuntayhtymän leirikeskukseen. Lisäksi valtion omistamien muiden maanteiden (mm.
Nupuri, Röylä, Lahnus) varsien kevyenliikenteen väylien suunnitte-lua ja toteutusta kiirehditään Espoon pääpyöräilyreittien toteuttamisohjelman mukaisesti.
G Metsät ovat olennainen osa Espoon luontoa ja kestävä metsänhoito on osa suomalaista kulttuuri- ja metsäperintöä. Metsäalueita
koskevaan kaavamääräykseen lisätään määräys: ”Maisemaa muuttava maanrakennustyö tai muu näihin verrattavissa oleva toimenpide
on luvanvaraista siten kuin MRL 128 §:ssä on säädetty.” POKE-ehdotuksella ei muutetaM-alueita koskevaa nykykäytäntöä. Metsäkeskus
ja ELY-säilyvät edelleen säädösten mukaisina hallinto- ja kontrolliviran-omaisina. Kaupungin tulee tehokkaasti informoida menettelytavoista ja tavoitteista. Luon To -työn tuloksia hyödynne- tään POKE-alueen jatkosuunnittelussa.
H Espoon keskuksen jälkeiselle rataosuudelle kaavakarttaan merkityn kaksoisnuolen mukainen varikon paikan selvitystoteutetaan
välittömästi odottamatta tämän yleiskaavan voimaantuloa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että varikon mahdollisilla sijaintipaikoilla ei saa aiheuttaa häiriöitä Natura-alueille.
I Kaupunginhallituksen POKE-päätöksen tukena ollut 29.4.2019 päivätty ”Arvio alustavan yleiskaavaehdotuksen vaiku- tuksista Natura
2000-alueisiin” päivitetään välittömästi, jotta se on ajantasaistettu jo ennen nähtävillä oloajan alkua ja jotta sitä voidaan hyödyntää
kaikessa toiminnassa. Natura-arvion päivitys tuodaan mahdollisimman pian kaupunginhalli-tukselle tiedoksi.
J Ennen Myntinmäen asemakaavoitusta tulee tehdä täydentävät luontoselvitykset, jotta turvataan POKE-kaavamää- räysten kehittämissuosituksiin tehdyt lisäykset: ”Myntinmäessä Högbergetin maakunnallisesti merkittävä kallioalue ja muut merkittävät luontokohteet
tulee turvata jatkosuunnittelussa” sekä kaavamääräyksiin tehty lisäys: ”tulee kiinnittääerityistä huomiota asuntorakentamisen monimuotoisuuteen”.
K Tässä POKE-ehdotuksessa on turvattu Oittaan laaja ulkoilu- ja virkistysalue ja siinä erityisesti latuverkon säilyminen ja kehittäminen
ja myös sen yhteys Kehä III:n ali eteläisempään Espooseen. Tämä mahdollistaa myös Hiilineutraali Espoo2025 toimenpiteiden mukaisen datakeskuksen sijoittamisen Hepokorpeen. Toteuttamisen vaatiman asemakaavan val- mistumista on kiirehdittävä.
L Näitä toimenpiteitä koskeva tilannekatsaus tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi viimeistään elokuussa 2020,jotta ne voidaan
esitellä vielä tämän POKE-ehdotuksen nähtävillä oloajan loppupuolella. Kaupunginhallituksen evästyk-set huomioon ottava toteuttamisohjelma viimeistellään vuoden 2020 loppuun mennessä.
Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen virallisen nähtävillä oloajan onsyytä käynnistyä heti liiteaineiston korjausten jälkeen viimeistään kesäkuun puolivälissä (tai viimeistään heti kun Natura-arvion päivitys on tehty) ja
sen on syytä jatkua tavallista pitempään ainakin syyskuun puoliväliin huomioiden poikke- usoloissa edellytettävät turvallisuuteen liittyvät järjestelyt. Huolimatta koronan aiheuttamista rajoituksista, kaavan esilläolon aikana on varmistettava kansalaisten yhdenvertainen mahdollisuus tutustua materiaaliin, saada siitä lisätie- toa ja antaa palautetta. Tämä edellyttää muun muassa normaalia useampia
vuorovaikutteisia turvallisuusnäkökulmat huomioivia kansalaistilaisuuksia, virtuaalisten välineiden käyttöä sekä aineiston nähtävillä
oloa kirjastoissa ja kaupunginmuissa tiloissa. mm. valtuustotalossa ja Kalajärvellä Ruskatalossa. Kansalaistilaisuudet on myös välitettävä striimattuinaseurattavaksi internetin välityksellä ja tarpeen mukaan laajennettava vuorovaikutusta kaavaa esittelevien virkamiesten
ja kansalaisten välillä myös sähköisen kokoussovelluksen kuten Teamsin avulla. Kansalaisten tiedonsaannin varmistami-seksi asian
esittely on aloitettava jo ennen nähtävillä oloajan alkua mm. kaupungin verkkosivuilla.
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Partanen, Kauste ja Anthoni ilmoittivat eriävänä mielipiteenään seuraavaa:
Yleiskaavaehdotus ei kaupunginhallituksen hyväksymässä muodossa riittävästi vastaa Espoon kaupungin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Siinä on merkittäviä puutteita kestävän kaupunkirakenteen, luonnon monimuotoisuuden turvaa-misen sekä virkistysalueiden
riittävyyden osalta:
1. Yleiskaavaehdotus ei vastaa riittävästi kaupungin tavoitteeseen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, eikä se vastaa
myöskään kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteita. Onkin välttämätöntä, että ennen seuraavaa käsittely-vaihetta yleiskaavaehdotuksesta
tehdään kattava ilmastovaikutusten arviointi.
2. Liian suuri osa yleiskaavaehdotuksessa osoitetusta rakentamisesta sijoittuu luonto- ja metsäalueille. Osoittamalla yleiskaavaehdotuksessa riittävän paljon uusia suojelualueita maakunnallisesti arvokkaiksi todetuille kohteille olisi voitujoiltain osin kompensoida lisärakentamisen ja siitä seuraavan pirstoutumisen aiheuttamia haittoja vaateliaille luontotyy-peille, lajistolle sekä ekologisille yhteyksille.
3. Varaamalla riittävä määrä riittävän laajoja ja yhtenäisiä virkistysalueita tulevan asutuksen läheisyyteen oltaisiin voitusuojata arvokkaita luontoalueita ja tasata Nuuksion kansallispuiston ja Natura-alueen voimakkaasti kasvanutta virkistys-käyttöpainetta.
4. Yleiskaavaehdotus hajauttaa kaupunkirakennetta, mikä ei tue Pohjois- ja Keski-Espoon lähipalvelujen ja joukkoliiken-teen kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Uusien asuinalueiden lisääminen kauas nykyisestä yhdyskuntaraken- teesta tulee kaupungille
myös huomattavan kalliiksi sekä palvelujen tuottamisen että infran rakentamisen vuoksi.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen (kh 18.5.2020) muuttaminen Hepokorven
Elikeinoelämän merkinnän osalta (Kaupunginhallitus 25.05.2020)
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

Kaupunginhallitus
1
hyväksyy kaupunginhallituksen 18.5.2020 päättämään Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotukseen tarkistuksenElinkeinoelämänalueen merkinnän muuttamisesta Elinkeinoelämän ja Teollisuuden alueen merkinnäksi Hepokorvessa liitteen mukaisesti
2
valtuuttaa kaupunkisuunnittelukeskuksen muuttamaan 29.11.2017 päivätyn ja kaupunginhallituksen 18.5.2020 hyväksymän Espoon
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen kaavakartan piirustusnumero 7100 kohdan 1 päätöksen mukai-sesti.
Päätös

Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaupunginhallitus 18.1.2021 §27
1
merkitsee tiedoksi esitykset Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ehdotusvaiheen hyväksymiskäsittelyn kokonaisaikataulusta
sekä toteuttamisohjelmasta, jotka on valmisteltu kaupunginhallituksen 18.5.2020 päätöksen valmistelukehotuksen mukaisesti.
2
kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa valmistelemaan hyväksymiskäsittelyn etenemisen esitetyn
kokonaisaikataulun mukaisesti. Kaupunginhallituksen tulee olla mahdollista esittää Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa hyväksyttäväksi valtuustolle toukokuussa 2021.
3
päättää, että valtuustolle tehtävän Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava -ehdotuksen valmistelua koskevia poliittisia neuvotteluja
hoitaa kaupunginhallituksen neuvottelutoimikunta täydennettynä jäsen Henrik Vuornoksella. Virkamiehistä näihin neuvotteluihin osallistuvat Olli Isotalo ja Essi Leino sekä tarvittaessa muut yleiskaavavalmistelijat.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.4.2021 §66
Esittelijän ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa tekemillä muutoksilla hyväksyttiin seuraavasti:
Kaupunkisuunnittelulautakunta
1
yhtyy lausuntojen ja muistutusten vastineisiin. Lausunnot ja muistutukset on annettu Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta, alue 722300,
2
ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy 29.11.2017 päivätyn ja 6.4.2021 muutetun Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan, oikeusvaikutteisen kaavakartan piirustusnumero 7100 sekä kaavakartan liitekartat piirustusnumerot 7244,
7101,7102,7103,7104,7105 ja 7106. Kaavakartan liitekartalla 3 Luontoarvojen verkosto 2050 (piirustusnumero 7102) ja liitekartalla 6
Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050 (piirustusnumero 7105) on oikeusvaikutteisia merkintöjä ja määräyksiä, muilta
osin liitekartat ovat informatiivisia.
Nevanlinna jättää päätöksestä eriävän mielipiteen.
Karimäki jättää päätöksestä eriävän mielipiteen.
Louhelainen jättää päätöksestä eriävän mielipiteen.
Särkijärvi jättää päätöksestä eriävän mielipiteen.
Eriävät mielipiteet on lisätty päätöksen liitteiksi.

Kaupunginhallitus 26.4.2021 §136
Kaupunginhallitus kehottaa teknistä ja ympäristötoimea valmistelemaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa kaupunginhallituksen päätöksentekoon seuraavien linjausten pohjalta:
1
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava valmistellaan vielä nykyisen valtuustokauden aikana kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi ja päätettäväksi mahdollisimman laajana kokonaisuutena.
2
Valmistelussa tarkastellaan kaava-aluetta kolmena vyöhykkeenä seuraavasti:
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a.
Läntisen osan osalta huomioidaan valtuuston päätöksen mukainen Turun nopean ratayhteyden ratakäytävän etenemisen mahdollistaminen sekä Kulmakorven alueen osalta kaupungin jo aiemmin tekemät aluetta koskevat päätökset.
b.
Itäisen osan osalta huomioidaan luonto- ja pientalopainotteiset alueiden edellytykset Kalajärven ja Viiskorven suunnalla ja erityisesti
Viiskorven joukkoliikenneyhteystarpeet.
c.
Espoon keskuksen ympäristön osalta kaavaratkaisua tarkastellaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja saadun palautteen pohjalta. Espoon
keskuksen ympäristön osalta kaavaratkaisua tarkastellaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja erityisesti saadun palautteen pohjalta.
3
Lisäksi valmistellaan päätettäväksi yksittäisiä ruutumerkintöjä koskevia lautakunnan tekemiä tarkistuksia ja muistutusten vastauksia,
jotka ovat mahdollisia jo tehdyn nähtävänäolon pohjalta tai kirjallisen kuulemisen avulla.

Kaupunginhallitus 3.5.2021 §154
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmistelua viedään eteenpäin seuraavasti:
1
Kaavasta rajataan hyväksymiskäsittelyn ulkopuolelle seuraavat alueet: Histan ja Myntinmäen alueet ottaen huomioon voimassa oleva
maakuntakaava sekä Espoon keskuksen ympäristön alueet liitteen A (Kaavarajaus opaskarttapohjalla) mukaisesti. Edellä olevasta poiketen Korsbackan laaja pientaloalue Oittaan eteläpuolella otetaan mukaan. Täten vain 400 kv voimalinjan eteläpuolinen alue rajautuu
pois. Jotta mukaan otettava A3-alue on vahvistuskelpoinen, niin kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemä muutos, jossa pientaloaluetta
poistettiin alueen itäosasta, palautetaan nähtävillä olleeseen muotoon.
Tätä aluetta koskevaksi ohjeeksi, joka kirjataan muistutusten vastineisiin ja muualle tarvittaviin kohtiin yleiskaavamateriaalia, kaupunginhallitus päättää seuraavaa: Korsbackan alueen asemakaavoituksessa alueen itäosassa A3-alueille osoitetaan kaupungin maille
omatoimiseen rakentamiseen tarkoitettuja pientalotontteja sekä puisto- ja virkistysalueita.
2
Kaavaa valmistellaan kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen pohjalta liitteessä B (Lautakunnan 14.4.2021 päättämät ruutumuutokset valmistelun linjauksissa 30.4.2021) kuvattujen muutosten mukaisesti. Liitteessä C (Valmistelun linjauksia 30.4.2021 yleiskaavaksi
kaupunginhallituksen käsittelyvaiheessa) muutoskohteet on kuvattu yksittäin.
Näitä koskevaksi ohjeeksi, joka kirjataan muistutusten vastineisiin ja muualle tarvittaviin kohtiin yleiskaavamateriaalia, kaupunginhallitus päättää seuraavaa:
Viiskorpi toteutetaan asemakaavoituksessa kaupunkirakenteeltaan ja kaupunkikuvaltaan pientalovaltaisena alueena. Sen keskellä on
paikalliskeskus monipuolisine palveluineen, jotka toteutetaan A1-kaavamerkinnän mukaiselle kerrostalovaltaiselle ja TP-kaavamerkinnän mukaiselle työpaikkapainotteiselle alueelle. A2-alueet, esimerkiksi uuden Gobbackantien länsipuolella ja Lambertinniityssä,
asemakaavoitetaan kaupunkipientaloalueiksi, joiden toteuttamisessa korostetaan korkeatasoista arkkitehtuuria, kestävän kehityksen
periaatteita ja puun käyttöä rakennusmateriaalina. Tarkemmin asemakaavoitusta ohjataan laadittavalla viitesuunnitelmalla ja muilla
suunnitelmilla, joiden kiirehtimisestä KH päätti jo noin vuosi sitten 18.5.2020. Nämä kaupunkipientaloaluetta koskevat periaatteet ohjaavat myös Niipperissa olevaa A2-aluetta, joka siis palautetaan nähtävillä olleeseen muotoon. Nepperin ja Haapaniemen eteläosan
A2-alueella asemakaavoituksessa huolehditaan siitä, että Pitkäjärven lähialueilla asuntorakentaminen on kevyttä ja ottaa huolellisesti
huomioon luonto-olot.
Kaupunginhallitus toteaa, että Viiskorpi sisältyy MAL 2019 -suunnitelman maankäytön ensisijaisiin kehittämisvyöhykkeisiin ja Uusimaa2050 maakuntakaavassa Viiskorpi on taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeellä. Näiden mukainen kehitys edellyttää joukkoliikenteen runkoyhteyden osoittamista myös länteen ja etelään Leppävaaran suuntaan. Yhteys on osoitettava kaavakartalla ja sen sijainti
on kaavamääräyksen mukaan ohjeellinen. Yhteyttä ei ole välttämätöntä toteuttaa pikaraitotienä eikä viedä Pitkäjärven yli sillalla. Maankäytön ja matkustajavirtojen kehittyminen vaikuttavat joukkoliikenneyhteyden kehittämiseen, linjaukseen ja joukkoliikennevälineeseen,
yleiskaavan tulee siksi mahdollistaa joustavat ratkaisut. Kaupunginhallitus ohjeistaa liikennesuunnittelua jatkamaan eri vaihtoehtojen
suunnittelua tarkastellen eri vaihtoehtojen hyötyjä, haittoja ja kustannuksia.
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3
Poistetaan A3 asuntovaltaisen kaavamerkinnän pääasiallinen korttelitehokkuus kaavamääräyksestä ja täydennetään kehittämissuositusta siten, että A3-alueiden täydennysrakentamisessa otetaan huomioon alueen ominaispiirteet ja olemassa olevan rakentamisen
mittakaava. Kaavamääräyksen selkeyttämiseksi muutetaan sen 1. momentti kuulumaan seuraavasti: Asemakaavoituksessa aluetta kehitetään pientalovaltaisena asuinalueena. Aluetta kehitetään asumisen sekä sitä palvelevien toimintojen ja lähipalvelujen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien elinkeinotoimintojen alueena.
4
Valmistelu kuulee niitä, maanomistajia ja asukkaita nähtävillä olleeseen yleiskaavaehdotukseen tehdyistä olennaisista muutoksista,
joiden etua muutos koskee.
5
Kaupunginhallitus ohjeistaa täsmentämään muistutusten vastineita siten, että kaupunkisuunnittelun työohjelmaan sisältyvien pientalokaavakohteiden alueilla olevien muistutusten vastauksissa todetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan tammikuussa 2021 hyväksymän
päätöksen mukaisesti, että alueen asemakaavoitus on käynnissä tai käynnistymässä työohjelmapäätöksen mukaisesti. Nämä kohteet
ovat Pohjois-Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueella pitkään yleiskaavan valmistumista odottaneet alueet Nepperi, Antinmäki, Niipperinniitty, Metsämaa, Odilampi, Ketunkorpi ja Velskola. Näitä koskevissa vastineissa on syytä todeta, että muistutuksessa
esitetty ratkaistaan tarkemmin vasta osana asemakaavoitusta.
Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa korostamaan muistutusten vastineissa, kun kyseessä ovat tätä koskevat tapaukset, viittaamaan
seuraavaan kaavamääräysten yleismääräyksiin sisältyvään tekstiin: ”Mikäli yleiskaavan voimaantullessa kiinteistöllä on asuin- tai lomarakennus, se säilyttää rakennusoikeutensa ja voidaan korvata uudella.” Tällä tarkoitetaan esimerkiksi viheralueella olevia kiinteistöjä,
joihin ei virkistysyhteyden tai ekologisen yhteyden vuoksi ja kiinteistön rakennusten vähäisyyden vuoksi ole voitu osoittaa AT- tai A3merkintää.

Kaupunginhallitus 10.5.2021 §171
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmistelu

Päätösehdotus:
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmistelua viedään eteenpäin seuraavasti:
Kaupunginhallitus hyväksyy 3.5.2021 päätöksen mukaisesti valmistellun kaavarajauksen (liite A) sekä tehdyt tarkistukset kaavamääräyksiin ja kehittämissuosituksiin (liite B)
Käsittely:
AT-alueet Kaavamääräyksiin päätettiin lisätä kolmanneksi momentiksi seuraava: Tavoite on, että alueet pääsääntöisesti asemakaavoitetaan. 2. Kehittämissuosituksiin lisätään: AT:n alueiden asemakaavoitus on tarkoituksenmukaista etenkin silloin, kun AT-alue muodostaa
kylämäisen kokonaisuuden tai kun AT-alue kytkeytyy asemakaavoitettavaan A3-alueeseen.
Kokouksessa tehtiin myös muita muutosehdotuksia, joista äänestettiin, mutta niiden kohdalla esittelijän päätösehdotus jäi voimaan.
Päätös:
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin liitteeseen B tehdyin muutoksin.
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Kaupunginhallitus 24.5.2021 § 183
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmistelu
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy kyläalueiden (AT) kaavamääräykseen ja raideliikenteeseen tukeutuvan asemanseudun kehittämissuositukseen tehdyt korjaukset.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus 24.5.2021 § 184
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan hyväksyminen
Päätösehdotus
1
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 29.11.2017 päivätyn ja 18.5.2021 muutetun Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan, oikeusvaikutteisen kaavakartan piirustusnumero 7100 sekä kaavakartan liitekartat piirustusnumerot 7244, 7101, 7102, 7103,
7104, 7105 ja 7106. Kaavakartan liitekartalla 3 Luontoarvojen verkosto 2050 (piirustusnumero 7102) ja liitekartalla 6 Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050 (piirustusnumero 7105) on oikeusvaikutteisia merkintöjä ja määräyksiä, muilta osin
liitekartat ovat informatiivisia.

2
Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten vastineet sekä tarkentaa päätösehdotusta valtuustolle 28.5.2021 mennessä saapuneiden maanomistajien kuulemisen perusteella kokouksessaan 31.5.2021.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän kokouksessa tarkistama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Partanen ja Kauste jättivät eriävän mielipiteen.
Eriävät mielipiteet on kirjattu kaupunginhallituksen 24.5.2021 pöytäkirjaan.
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Kaupunginhallitus 31.5.2021 § 199
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan hyväksyminen, kaupunginhallituksen 24.5.2021 päätöksen tarkistaminen maanomistajien
kuulemisen perusteella
Kaupunginhallitus
1
hyväksyy liitteen mukaiset vastineet maanomistajien kuulemisen
14.5.-28.5.2021 aikana saatuihin muistutuksiin yleiskaavaehdotuksesta.

2
päättää, että kuulemisen pohjalta ei aiheudu muutoksia kaupunginhallituksen 24.5.2021 (§ 184) asiasta tekemään esitykseen valtuustolle.
Kaupunginhallitus 31.5.2021 § 200
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan jatkovalmistelun linjaukset
Kaupunginhallitus:
1
kehotti valmistelua jatkamaan hyväksymiskäsittelyn ulkopuolelle rajattujen alueiden suunnittelua Siikajärvellä, Kolmirannassa ja VanhaNuuksiossa sekä Myntinmäen asemanseutuun kytkeytyvällä alueella yleiskaavaehdotuksesta saatujen muistutusten ja kaupunkisuunnittelulautakunnan (14.4.2021 § 66) päätöksen pohjalta Uusimaa 2050 -maakuntakaavan saatua lainvoiman. Valmistelussa otetaan
huomioon Siikajärvellä, Kolmirannassa ja Vanha-Nuuksiossa jo tehty yleiskaavatyön ehdotusvaiheen jälkeinen valmistelu ja kaupunginhallituksen valmistelulinjaukset, sekä
2
kehotti kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa jatkamaan yleiskaavan hyväksymiskäsittelyn ulkopuolelle rajatun Espoon keskuksen alueen valmistelua yleiskaavaehdotuksesta saatujen muistutusten ja kaupunkisuunnittelulautakunnan (14.4.2021
§ 66) päätöksen pohjalta vuoropuhelussa alueen asukkaiden kanssa.
a. Noudattaen yleiskaavan tavoitteita (KH 31.11.2015), erityisesti kohdan 9. Strategiset alueet osalta:
”Espoon keskuksen vetovoimaa ja elinvoimaisuutta vahvistetaan osana Espoon kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytävää. Edistetään
lähialueiden kytkeytymistä kaupunkirataan erityisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen keinoin. Alueen roolia vahvistetaan läntisen
seudun (Espoo, Kirkkonummi, Vihti) liikenteellisenä solmuna ja palvelurakenteen keskuksena. Aluetta kehitetään kaupunkimaisena, monipuolisten palvelujen ja kohtaamispaikkojen keskuksena. Keskustan läheisyydessä mahdollistetaan kaupunkimaisen pientaloasumisen
täydentyminen.”
b. Tarkentamalla asuntovaltaisten aluevarausten merkintätapaa ja kehittämistavoitteita olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen perustuvaksi sekä kerros- että pientaloalueilla.
c. Tunnistamalla sekä kuvaamalla pidemmän aikavälin täydennysrakentamisen periaatteet, kohteet ja käytännöt Espoon keskuksessa ja
sen lähialueilla samalla turvaten olemassa olevien pientaloalueiden luonne ja ominaispiirteet.
d. Analysoimalla huolellisesti tämän yleiskaava-alueen ne Keskuspuistoon rajoittuvat reuna-alueet, joissa ei ole asumista, sekä valmistelemalla näiltä osin Keskuspuiston laajentamista.
Partanen jätti eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on kirjattu kaupunginhallituksen 31.1.2021 pöytäkirjaan.
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ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSIEN YLEISKAAVA PINTA-ALAT LIITE 3
Käyttötarkoitus

Pinta-ala (ha)

%

% koko alueesta

A1

250,00

8,14 %

1,79 %

A2

496,76

16,18 %

3,56 %

A3

1412,48

45,99 %

10,13 %

AT

844,88

27,51 %

6,06 %

A/V

67,00

2,18 %

0,48 %

Asuminen yhteensä

3071,12

100,00 %

22,04 %

RA Loma-asuntoalue

239,86

100,00 %

1,72 %

P Virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden alue

293,10

100,00 %

2,10 %

TP Elinkeinoelämän alue

334,77

58,27 %

2,40 %

TP/A Elinkeinoelämän ja asumisen alue

18,98

3,30 %

0,14 %

TP/T Elinkeinoelämän ja teollisuuden alue

220,72

38,42 %

1,58 %

Elinkeinoelämä alueet yhteensä

574,47

100,00 %

4,12 %

ET Yhdyskuntateknisen huollon alue

201,90

38,53 %

1,45 %

E Erityisalue

232,05

44,28 %

1,67 %

EV Suojaviheralue

90,08

17,19 %

0,65 %

E yhteensä

524,03

100,00 %

3,76 %

EH Hautausmaa-alue

81,47

100,00 %

0,58 %

M Maa- ja metsätalous

1645,22

100,00 %

11,80 %

V Virkistysalue

3450,78

100,00 %

24,76 %

AME Avoin maisematilan elinkeinoalue

1223,89

100,00 %

8,78 %

S

216,46

12,14 %

1,55 %

SL

1566,37

87,86 %

11,24 %

Luonnonsuojelualueet yhteensä

1782,84

100,00 %

12,79 %

W Vesialue

1050,25

100,00 %

7,54 %

Koko kaava-alue yhteensä

13937,02
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Strateginen yleiskaava

Yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Yleiskaavakarttaa, kaavamääräyksiä ja kaavakartan liitekarttoja täydentää yleiskaavan selostus ja sen liitteet.
Oikeusvaikutteista kaavakarttaa täydentää seitsemän liitekarttaa, joista kaavakartan liitekartalla 3 Luontoarvojen verkosto 2050 ja liitekartalla 6 Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050 on oikeusvaikutteisia
merkintöjä ja määräyksiä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asuminen 2050
Liikenne 2050
Luontoarvojen verkosto 2050
Virkistysverkosto 2050
Kulttuuriympäristöt 2050
Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050
Kestävä vesien hallinta 2050

Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.
Kaavakartta muodostuu 100 m x 100 m:n ruuduista, joista muodostuvat alueet kuvaavat maankäytön pääkäyttötarkoitusta. Alueiden minimikoko on noin 4 hehtaaria eli neljä ruutua. Ruutuja tulee tarkastella aluekokonaisuuksina, ei yksittäisinä ruutuina. Tarkemmat aluerajaukset ratkaistaan maankäytön jatkosuunnittelussa.
Pääkäyttötarkoituksen ohella alueet sisältävät lisäksi, mikäli siitä ei aiheudu haittaa pääasialliselle käyttötarkoitukselle, virkistykseen, liikenteeseen, yhdyskuntatekniseen huoltoon, asumiseen sekä palveluihin liittyviä
aluevarauksia.

Kaavamerkinnät, kaavamääräykset
ja kehittämissuositukset
Espoon pohjois-ja keskiosien yleiskaava

722300
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Yleismääräykset

Kehittämissuositukset
Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on kirjattu toimenpiteitä, jotka
tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.

Maankäytön jatkosuunnittelussa varmistetaan toimivat liikenneyhteydet ja liityntäpysäköintimahdollisuudet sekä saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen.

-

Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee turvata julkisten palveluiden kehittäminen ja palveluverkon toimivuuden kannalta
tärkeät alueet.

Julkisten palveluiden tulee sijaita keskeisesti asukkaisiin nähden ja olla hyvin saavutettavissa kävellen,
pyörällä ja joukkoliikenteellä.
Palveluverkon tulee vastata muuttuviin asiakas- ja
palvelutarpeisiin, kaupunkirakenteeseen ja palvelujen
tuotannon tapoihin.
Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon
laaja-alaisempi palveluverkko.

Suunnittelussa on sovitettava yhteen kaavassa osoitettu maankäyttö ja maisema- ja kulttuuriympäristöarvot.
Maankäytön jatkosuunnittelussa ja muissa toimenpiteissä on
otettava huomioon muinaisjäännösrekisterin mukaiset muinaismuistolain nojalla suojellut kiinteät muinaisjäännökset sekä
arvokkaiden maisema- ja kulttuuriympäristöalueiden erityispiirteet.

Jatkosuunnittelussa tulee tarkistaa muinaisjäännösrekisterin ja muiden kulttuuriperintöaineistojen ajantasainen tieto.

Maankäytön jatkosuunnittelussa ja muissa toimenpiteissä on
arvioitava kulttuuriympäristöjä ja muinaismuistoja koskeva selvitystarve yhteistyössä museoviranomaisen kanssa.
Viheralueverkoston jatkuvuus sekä ekologinen ja virkistyksellinen toimivuus tulee turvata. Viheralueita tulee säilyttää yhtenäisinä aluekokonaisuuksina.

Rakentamisalueilla viheralueiden ja -yhteyksien
suunnittelu vaatii maankäytön jatkosuunnittelussa
laaja-alaisia kokonaistarkasteluja, joissa huomioidaan
viheralueverkoston ja virtavesien kokonaisuus sekä
yhteyksien toimivuus ekologisesti ja virkistyksellisesti.
Kaikilla alueilla on tarkemmassa suunnittelussa tärkeää tunnistaa ja turvata myös alueiden sisäiset viheryhteydet ja niiden toimivuus.

Virkistyspalveluita tulee kehittää hyvin saavutettavana verkostona.

Riittävä tilavaraus virkistysreiteille ja virkistyspalveluille
tulee huomioida riittävän varhaisessa vaiheessa.

Suunnittelussa tulee edistää rantojen yleistä virkistyskäyttöä ja
saavutettavuutta.
Rakentamattomat rannat on asemakaavoissa ensisijaisesti
varattava yleiseen virkistyskäyttöön.

Määräyksen tarkoituksena on ohjata kaupungin toimesta tapahtuvaa asemakaavoitusta. Yleismääräys
ei koske maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja
ranta-asemakaavoja.
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Yleismääräykset

Kehittämissuositukset
Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat
yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.

Luonnon monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun kannalta
arvokkaat alueet, Natura 2000 -alueet, suojelualueet ja
maakunnalliset ekologiset yhteydet tulee ottaa huomioon
maankäytön jatkosuunnittelussa sekä turvata arvojen säilyminen.
Kaavakartan liitekartalta 3 Luontoarvojen verkosto 2050
tulee lisäksi ottaa jatkosuunnittelussa huomioon oikeusvaikutteiset merkinnät paikallinen ekologinen yhteys sekä
virtaveden ekologinen yhteys.

Monipuoliset ekosysteemipalvelut ja ilmastonmuutokseen
varautuminen on turvattava kaikilla suunnittelutasoilla
kehittämällä siniviherrakennetta kiinteänä osana kaupunkirakennetta.

Jatkosuunnittelussa tulee toteuttaa alueellisia ekologisen
verkoston suunnitelmia, jotta keskeiset luontoarvot ja
erityisesti pienialaiset, monimuotoiset ja harvinaiset ympäristöt voidaan huomioida jatkosuunnittelussa.
Suunniteltaessa rakentamista luontoarvoiltaan tärkeiden
alueiden läheisyydessä tai niiden vaikutusalueella tulee
riittävissä määrin arvioida alueisiin kohdistuvat vaikutukset. Tarvittaessa tulee lähiympäristöille laatia koko asuinalueen kattavia viherverkostosuunnitelmia riittävien virkistysalueiden turvaamiseksi ja vaikutuksien lieventämiseksi.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää hulevesien käsittelyyn
ja virkistyskäytön ohjaamiseen. Lisäksi tulee varata riittävät ja laadukkaat lähivirkistysalueet ja virkistyspalvelut
myös rakentamiseen tarkoitetuilla alueilla. Tällä tavalla
voidaan vähentää ulkoilupaineita Natura-alueilla tai luonnonsuojelualueilla ja ehkäistä herkimpien luontokohteiden
kulumista.
Ekosysteemipalveluiden eli luontohyötyjen huomioon
ottamisella tulee edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia
sekä ympäristöhäiriöiden vähentämistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.
Asumisen alueilla tulee turvata erityisesti paikallisesti
merkittävät ekosysteemipalvelut, kuten lämpötilan ja
tuulisuuden säätely, lähivirkistys, vehreyden tuoma viihtyisyys, melun vaimennus, ilmanlaadun parantaminen sekä
hulevesien hallinta.
Ekosysteemipalveluja voidaan suunnittelussa edistää
esimerkiksi luontopohjaisilla ratkaisuilla ja edistämällä
viheralueiden moninaiskäyttöä.

Maankäytön jatkosuunnittelussa on huomioitava lentoliikenteen, liikenteen ja muiden toimintojen melusta, päästöistä ja onnettomuusriskeistä johtuvat rajoitukset maankäytön sijoittumiselle sekä näihin liittyvät suojaustarpeet.
Raideliikenteen läheisyydessä on lisäksi otettava huomioon mahdolliset runkomelu- ja tärinähaitat.

Melualueelle rakennettaessa on edellytettävä sellaisia
meluntorjuntatoimenpiteitä, etteivät valtioneuvoston asettamat ohjearvot ylity.
Kaavoitettaessa asumista ja herkkiä toimintoja melulähteen tuntumaan on laadittava erillinen meluselvitys.

Pilaantuneet maat ja happamien sulfaattimaiden esiintymät Alueen maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä maantulee tunnistaa ja ottaa huomioon maankäytön jatkosuunkäytön jatkosuunnittelussa ja kunnostettava käyttötarnittelussa.
koituksen edellyttämällä tavalla ennen rakentamiseen
ryhtymistä.
Maankäytön jatkosuunnittelussa ja toteutussuunnittelussa
on arvioitava sulfaattimaa-alueille rakentamisesta aiheutuvat ympäristöriskit ja vaikutukset luontoarvoihin.
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Kehittämissuositukset
Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat
yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.

Alueella tulee suunnitelmallisesti kierrättää ja hyödyntää
rakentamisessa muodostuvia massoja.

Merkittävillä uusilla rakentamisalueilla tulee laatia massojenhallintasuunnitelma, jossa tarkastellaan maa- ja
kiviainesten ja kierrätysmateriaalien massatasapainoa.
Rakentamisen aikana rakentamisalueille voidaan osoittaa alueita massojen välivarastointia ja käsittelyä varten.
Sijoittamisen tulee perustua massojenhallintasuunnitelmaan.
Väliaikaisen toiminnan sijoittamisessa tulee ottaa huomioon ympäröivä maankäyttö, eikä toiminnasta saa aiheutua muussa lainsäädännössä kiellettyä haittaa nykyiselle
maankäytölle.
Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee kartoittaa ylijäämämassojen ja purkumateriaalien hyötykäyttökohteita ja
kullakin alueella syntyvät massat tulee ensisijaisesti hyödyntää alueen rakentamisessa.

Tulvavaara ja -riskit on otettava huomioon maankäytön
jatkosuunnittelussa. Järvien ranta-alueilla ja jokien varsilla
on selvitettävä tulvakorkeudet.

Tulvavaara-alueille rakentamista tulee ensisijaisesti välttää. Mikäli rakentaminen on erityisen painavasta syystä
perusteltua, tulee jatkosuunnittelun yhteydessä selvityksin
osoittaa, että tulvariskit pystytään hallitsemaan. Rakentamisesta ei saa aiheutua tulvariskien kasvua muualla.

Riittävät aluevaraukset hulevesien luonnonmukaiseen
hallintaan on otettava huomioon maankäytön jatkosuunnittelussa. Hulevesien hallinnan jatkosuunnittelu tulee
tehdä valuma-aluelähtöisesti ottaen huomioon vesistöjen
erityispiirteet. Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee edistää vesien hyvän tilan säilyttämistä tai saavuttamista ja
voimakkaasti kehittyville alueille tulee laatia hulevesien
hallintasuunnitelma.

Jatkosuunnittelussa tulee ensisijaisesti ehkäistä huleveden muodostumista ja säilyttää veden luontainen kierto.
Huleveden luonnonmukaisen hallinnan rakenteista muodostetaan hierarkkinen kokonaisuus, joka mukautuu erilaisiin veden määrällisiin ja laadullisiin hallintatarpeisiin.
Tulvareiteille ja virtavesien ympäristöön sijoittuville hallitun tulvimisen alueille on varattava riittävästi tilaa maankäytön jatkosuunnittelussa. Hulevesien hyötykäyttöä ja
merkitystä viihtyisän kaupunkiympäristön luomisessa
tulee edistää.
Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon rakentamisaikaisen kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentäminen.
Riittävät tilavaraukset aurauslumen paikalliseen varastointiin on otettava huomioon maankäytön suunnittelussa.
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Kehittämissuositukset
Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat
yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.

Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee edistää uusiutuvien
energianlähteiden ja ylijäämäenergian käyttöä sekä uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksia.
Toimintojen ja rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa
huomioon energiatehokkuus. Merkittävillä uusilla rakentamisalueilla sekä saarekemaisilla asumisen alueilla energiaratkaisuja tulee tarkastella alueellisesti maankäytön
jatkosuunnittelun yhteydessä.

Maankäytön jatkosuunnittelussa luodaan edellytyksiä rakennusten liittymiselle keskitettyyn energiajärjestelmään
tai rakennuskohtaisiin ratkaisuihin, joiden tulee perustua
uusiutuvien energianlähteiden ja ylijäämäenergian käyttöön.
Saarekemaisilla alueilla tarkoitetaan tässä erillisiä asumisen alueita, jotka eivät sijaitse täysin kiinni muussa
yhdyskuntarakenteessa.

Merkittävissä asemakaavahankkeissa tulee laatia tarkentava energiasuunnitelma.
Asuntovaltaisilla A1 ja A2-alueilla, jotka ovat jo voimassa
olevaan asemakaavaan perustuvia pientalovaltaisia alueita, yleiskaava mahdollistaa asemakaavamuutosten kautta
näiden alueiden tiivistymisen palvellen muuttuvia asumistarpeita ja kaupunkirakenteen kehitystä. Muutos vaatii aina
asemakaavan muuttamisen.

Pientaloalueen rakennetta muuttavat asemakaavat tulee
laatia riittävän laajoina kokonaisuuksina
vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa.

Mikäli yleiskaavan voimaantullessa kiinteistöllä on asuin- tai
lomarakennus, se säilyttää rakennusoikeutensa ja voidaan
korvata uudella.

Poikkeus- ja rakennuslupahakemuksissa on osoitettava,
että käyttövettä on riittävästi saatavissa ja että jätevesistä huolehditaan siten, ettei pinta- ja pohjavesiä pilata.

Yksityiskohtaisessa kaavoituksessa turvataan lähtökohtaisesti korkeintaan 300 metrin etäisyys asunnosta virkistysalueelle.

-

Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee laatia tarvittavat
luontoselvitykset sekä arvioida Natura-alueisiin kohdistuvat
vaikutukset ja hyväksymisedellytykset siten kuin luonnonsuojelulaissa on edellytetty. Natura-alueisiin kohdistuvia
vaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon mahdolliset
yhteisvaikutukset muiden suunnitelmien ja hankkeiden
kanssa.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa varten laadittujen Natura-alueita koskevien vaikutusten arviointien
sisältämät Natura-alueittain annetut haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot on otettava huomioon niiden
lähialueiden jatkosuunnittelussa.

Asuntovaltaisille alueille, kyläalueille, asumisen ja virkistyksen alueille, virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen alueille, elinkeinoelämän ja asumisen alueille sekä
elinkeinoelämän alueille voidaan sijoittaa vähittäiskaupan
seudullisuuden rajaa (4000 k-m2) alittavaa ja ensisijaisesti
lähialueen asukkaita palvelevaa kauppaa.

Tilaa vaativalla erikoistavaran kaupalla tarkoitetaan
kauppaa, joissa myytävien tuoteryhmien tarvitsemat
tilantarpeet ovat suuria, kuten auto-, rauta-, huonekalu-,
puutarha- ja maatalouskauppa ja kaupan asiointitiheys
on pieni.

Asuntovaltaisilla A1 ja A2 -alueilla voimassa olevaan
asemakaavaan perustuvien pientalovaltaisten alueiden
sisäinen vaiheittain etenevä tiivistyminen täydennysrakentamalla edellyttää lähtökohdaksi olemassa olevaan
rakenteeseen sopeutuvaa täydentämistä. Myös uuden
kaupunkirakenteen ja voimassa olevaan asemakaavaan
perustuvien pientalovaltaisten alueiden reuna-alueiden
vaihettumisvyöhykkeellä edellytetään vanhan rakenteen
mittakaavan huomioimista.

Maakuntakaavan taajamatoimintojen ja työpaikka-alueiden
seudullisuuden rajat ovat: päivittäistavarakauppa 5000
k-m2, muu vähittäiskauppa 10 000 k-m2 ja paljon tilaa
vaativa kauppa 30 000 k-m2. Maakuntakaavan valkoisilla
alueilla seudullisuuden raja on 4000 k-m2.
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Kaavamerkintä

Kaavamääräys

Kehittämissuositukset
Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.

Keskus
Kohdemerkinnän alueelle saa osoittaa keskustaan soveltuvaa hallinto-, toimisto-, palvelu- ja
liiketiloja sekä asumista

Alueen tarkempi mitoitus, sijainti ja laajuus
määritellään yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

Aluetta kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena
ympäristöään tehokkaampana alueena.
Seudullisuuden rajat ovat päivittäistavarakaupan
osalta 5000 k-m2, muun vähittäiskaupan osalta
10 000 k-m2 ja paljon tilaa vaativan kaupan
osalta 30 000 k-m2.
Alueen suunnittelussa kiinnitetään erityisesti
huomiota käveltävyyteen, laadukkaaseen kävely- ja pyöräily-ympäristöön, toimiviin liikenneyhteyksiin sekä alueen saavutettavuuteen joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen.
Laadukkaat virkistysyhteydet laajemmille viheralueille tulee toteuttaa vehreinä ja riittävän
leveinä virkistysalueina tai virkistysalueiden
vyöhykkeinä.
Alueelle tulee laatia kokonaisuuden toimivuuden huomioivia maankäytön jatkosuunnittelua
tukevia selvityksiä ja tarkasteluja.
Asuntovaltainen alue A2

Laadukkaat virkistysyhteydet laajemmille viheralueille tulee toteuttaa vehreinä ja riittävän
leveinä virkistysalueina tai virkistysalueiden
vyöhykkeinä.

Aluetta kehitetään asumisen sekä sitä
palvelevien toimintojen ja lähipalvelujen
sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien
elinkeinotoimintojen alueena.
Alueen pinta-alasta keskimäärin 60 % on korttelialuetta. Korttelitehokkuus on pääasiassa
0,4-0,8.
Asemakaavoituksessa aluetta kehitetään tiiviisti
rakennettujen pientalojen ja/tai alueen luonteeseen sopivien kerrostalojen monipuolisena
asuinalueena, joka tukeutuu kävelyyn ja pyöräilyyn sekä joukkoliikenteeseen. Alueelle saa
rakentaa kaikkia talotyyppejä.
Alueella tulee turvata riittävät ja hyvin saavutettavat lähivirkistysalueet sekä laadukkaat virkistysyhteydet laajemmille viheralueille.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
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Täydennysrakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen ominaispiirteet ja olemassa
olevan rakentamisen mittakaava. Uusien rakennusten tulee parantaa kaupunkikuvaa.
Alueelle tulee laatia kokonaisuuden toimivuuden huomioivia maankäytön jatkosuunnittelua
tukevia selvityksiä ja tarkasteluja.
Viiskorven A2-alueet asemakaavoitetaan
kaupunkimaisina pientaloalueina, joiden toteuttamisessa edistetään puun käyttöä rakennusmateriaalina.

Kaavamerkintä

Kaavamääräys

Kehittämissuositukset
Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.

Asuntovaltainen alue A3
Asemakaavoituksessa aluetta kehitetään pientalovaltaisena asuinalueena. Aluetta kehitetään
asumisen sekä sitä palvelevien toimintojen
ja lähipalvelujen sekä ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomien elinkeinotoimintojen alueena.

Alueelle tulee laatia kokonaisuuden toimivuuden huomioivia maankäytön jatkosuunnittelua
tukevia selvityksiä ja tarkasteluja.
Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa
huomioon oleva vesihuoltoverkosto ja investointitarpeet.

Alueen pinta-alasta keskimäärin 60 % on korttelialuetta. Korttelitehokkuus voi vaihdella alueella
huomioon ottaen alueen nykyinen rakenne, sijainti ja saavutettavuus.

Täydennysrakentamisessa tulee ottaa huomioon alueen ominaispiirteet ja olemassa
olevan rakentamisen mittakaava. Uusien rakennusten tulee parantaa kaupunkikuvaa.

Alueella tulee turvata riittävät ja hyvin saavutettavat lähivirkistysalueet sekä laadukkaat virkistysyhteydet laajemmille viheralueille.

Laadukkaat virkistysyhteydet laajemmille
viheralueille tulee toteuttaa vehreinä ja riittävänä leveinä virkistysalueina tai virkistysalueiden vyöhykkeinä.

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Kyläalue
Aluetta kehitetään kylämäisenä asumisen ja
siihen soveltuvien muiden toimintojen alueena.
Rakentamista ohjaavassa yksityiskohtaisessa
kaavassa kyläalueiden korttelitehokkuus on
pääasiassa alle 0,2.
Ilman yksityiskohtaista kaavoitusta alueella
sallitaan olemassa olevaan rakennuskantaan
ja kylämiljööseen soveltuva rakentaminen. Alueella sallitaan kylää ja sitä ympäröivää asutusta
palvelevien ympäristöön soveltuvien työtilojen
rakentaminen.
Lisärakentamisen myöntämisessä huomioidaan
olemassa olevat asuin- ja lomarakennukset.
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Alueella rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen rakennusten sopeutumiseen alueen maisemakuvaan ja vanhaan
rakennuskantaan.
Kylämäisen kokonaisuuden muodostavat
tai asemakaavoitettaviin A3-alueisiin liittyvät
alueet on tarkoitettu pääsääntöisesti asemakaavoitettavaksi. Ennen asemakaavoituksen
käynnistämistä tulee selvittää kaavan toteutuksen taloudelliset edellytykset.

Kaavamerkintä

Kaavamääräys

Kehittämissuositukset
Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.

Asumisen (A2) ja virkistyksen alue
Aluetta kehitetään virkistyskäytön ja ekologisten
yhteyksien sekä asumisen lähtökohdista.
Asuntorakentamista on mahdollista osoittaa
alueelle nykyisten toimintojen väistyttyä

Merkinnällä on osoitettu Niipperissä sijaitseva
golfkenttäalue.
Alueen käyttömahdollisuuksia yleiseen virkistykseen tulee parantaa ottaen huomioon
myös ympäröivien alueiden asukkaiden virkistyskäyttö.

asuntovaltaisen alueen A2 periaatteiden mukaisesti.
Asumisen ja virkistyksen alueen pinta-alasta
noin 50 % tulee varata yleiseen virkistykseen.
Alueen kokonaispinta-alasta 1/3 tulee osoittaa
laajaksi yhtenäiseksi lähivirkistysalueeksi ja
loput virkistysalueet voivat olla toteutettavan
asuinalueen sisäisiä lähivirkistysalueita ja -yhteyksiä.
Alueen käyttömahdollisuuksia yleiseen virkistykseen tulee parantaa ja nykyisen toiminnan
väistyttyä alueelle tulee osoittaa Viiskorpea palveleva laajempi lähivirkistysalue. Alueelta tulee
toteuttaa laadukkaat virkistysyhteydet muille
laajemmille viheralueille.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Loma-asuntoalue
Alue varataan loma-asunnoille.
Lisärakentamisen myöntämisessä huomioidaan
olemassa olevat asuin- ja lomarakennukset.
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Alueella rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sopeutumiseen
alueen maisemakuvaan ja vanhaan rakennuskantaan.
Rakentamisen edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti suunnittelutarveharkinnassa.
Espoon lupakäytännössä sovelletaan vesikäymäläkieltoa loma-asuntoalueiden rantaalueilla vakiintuneesti

Kaavamerkintä

Kehittämissuositukset

Kaavamääräys

Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.
Virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen
alue
Alue varataan virkistyskäyttöön sekä loma- ja
matkailutoimintaan. Alueelle voidaan sijoittaa
pääkäyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia ja
rakenteita.
Alueelle voidaan sijoittaa muun muassa majoituspalveluja, leirintäalueita, ryhmäpuutarhoja
sekä muita virkistystä, matkailua, koulutusta tai
lomailua palvelevia toimintoja ja elinkeinoja.

Alueella rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sopeutumiseen
alueen maisemakuvaan ja vanhaan rakennuskantaan.
Alueen tarkemmassa suunnittelussa tulee
ottaa huomioon myös julkisen virkistyskäytön
ja virkistysyhteyksien mahdollistaminen.

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Elinkeinoelämän alue
Aluetta kehitetään monipuolisten työpaikkatoimintojen sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman tuotantotoiminnan ja varastoinnin alueena.
Alueelle voidaan sijoittaa yritystoiminnan lisäksi
hallintoa ja palveluja sekä sellaisia yhdyskuntateknisen huollon toimintoja, joista ei aiheudu
ympäristöhäiriöitä.
Alueen kaupalliset palvelut toteutetaan siten,
että ne eivät heikennä keskusten kaupallista
asemaa.
Alueen suunnittelussa kiinnitetään huomiota
toimiviin liikenneyhteyksiin sekä alueen saavutettavuuteen joukkoliikenteellä sekä kävellen ja
pyöräillen.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
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Ympäristön suunnittelussa tulee tavoitella
esteettisesti laadukasta yleisilmettä, jotta elinkeinoalueet vaihettuvat luontevasti muuhun
ympäristöön.

Kaavamerkintä

Kehittämissuositukset

Kaavamääräys

Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.
Elinkeinoelämän ja asumisen alue
Aluetta kehitetään yrityksien, työpaikkojen, ja
asumisen alueena. Korttelikohtainen pääkäyttötarkoitus ratkaistaan asemakaavassa.
Alueelle voidaan sijoittaa yritystoiminnan lisäksi
hallintoa ja palveluja sekä sellaisia yhdyskuntateknisen huollon toimintoja ja tuotantotoimintaa,
joista ei aiheudu ympäristöhäiriöitä.

Ympäristön tulee olla viihtyisä, turvallinen
ja esteettisesti laadukas sekä yritysten että
asukkaiden näkökulmasta.
Keskeisille alueille tulee laatia kokonaisuuden
huomioivia maankäytön jatkosuunnittelua tukevia ja ohjaavia selvityksiä ja kokonaissuunnitelmia. Näiden selvitysten nojalla alueelle
voidaan harkiten sijoittaa myös pienteollisuutta sekä laajempaa vähittäiskauppaa.

Virkistysalueiden ja -yhteyksien suunnittelu
vaatii maankäytön jatkosuunnittelussa laajaalaisia kokonaistarkasteluja, joissa huomioidaan virkistysverkoston kokonaisuus ja
yhteyksien toimivuus sekä virkistysalueiden ja
Alueella tulee turvata riittävät lähivirkistysalueet
ja laadukkaat virkistysyhteydet laajemmille viher- -palveluiden riittävyys.
alueille.
Alueen kaupalliset palvelut toteutetaan siten,
että ne eivät heikennä keskusten kaupallista
asemaa.

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Elinkeinoelämän ja teollisuuden alue

-

Aluetta kehitetään yritysten ja työpaikkojen alueena. Alueelle voidaan sijoittaa ympäristöhäiriötä
aiheuttavaa teollisuus-, varastointi- ja yhdyskuntateknisen huollon toimintaa sekä muuta tilaa
vaativaa työpaikkatoimintaa.
Alueelle ei tule sijoittaa sellaisia toimintoja, jotka
häiriintyvät ympäristöhäiriöistä, kuten raskaasta
liikenteestä, melusta ja pölystä.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alue
Kohdemerkinnän alueelle voidaan sijoittaa
seudullisesti merkittävää paljon tilaa vaativan
erikoistavaran vähittäiskaupan kerrosalaa enimmäismitoitukseltaan maakuntakaavan mukaisesti seuraavasti: Kulloonsilta 100 000 k-m2
Vähittäiskaupan suuryksiköiden suunnittelussa
tulee kiinnittää huomiota siihen, etteivät ne heikennä keskuksiin sijoittuvien keskustahakuisten
palveluiden elinvoimaa.
Tilaa vaativalla erikoistavaran kaupalla tarkoitetaan kauppaa, joissa myytävien tuoteryhmien
tarvitsemat tilantarpeet ovat suuria, kuten auto-,
rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppa.
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Ensisijainen tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alue.
Kohdemerkinnän alueelle voi sijoittua paikallisesti merkittävää muuta kuin tilaa vaativaa
kauppaa, jos kaupan luonne huomioiden
(mm. pieni asiointitiheys) sen on perusteltua
sijaita keskustatoimintojen alueen ulkopuolella.
Merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa
ei saa toteuttaa ennen ympäröivien taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden toteutumista.
Kohdemerkinnän alueen tulee olla hyvin saavutettavissa myös kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä.

Kaavamerkintä

Kehittämissuositukset

Kaavamääräys

Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.
Yhdyskuntateknisen huollon alue

-

Aluetta kehitetään yhdyskuntateknistä huoltoa
varten.
Alueen toimintojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristöhaittojen torjuntaan.
Toiminnan kehittämisessä tulee ottaa huomioon
kaavassa osoitettu ympäröivä maankäyttö.
Ämmässuo: Alue on tarkoitettu ensisijaisesti
jätteenkäsittelyn, kiertotalouden ja energiatuotannon alueeksi.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Erityisalue
Alueen toimintojen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristöhaittojen torjuntaan.
Toiminnan kehittämisessä tulee ottaa huomioon
kaavassa osoitettu ympäröivä maankäyttö.
Lahnus: Ampumarata-alue.
Kulmakorpi: Alue on tarkoitettu maa-ainestoiminnalle, yhdyskuntatekniselle huollolle, moottori-,
ampuma- ja muille urheilutoiminnoille sekä virkistykselle ja aurinkoenergian tuotannolle. Muiden toimintojen suunnittelussa on kiinnitettävä
huomiota kiviainesten oton ja ylijäämämassojen
sijoittamisen edellytysten säilymiseen.
Suojaviheralue
Alue on tarkoitettu Ämmässuon yhdyskuntateknisen huollon ja Kulmakorven erityisalueen suojaviheralueeksi.
Alueella tulee turvata riittävä suojapuusto ja muu
suojakasvillisuus.
Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden
kaataminen tai muu näihin verrattavissa oleva
toimenpide on luvanvaraista siten kuin MRL 128
§:ssä on säädetty.
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Kulmakorven alueella voidaan louhia kalliota,
käsitellä maa- ja kiviainesmassoja sekä läjittää puhtaita ylijäämämaita.
Maa-ainestoiminnan päätyttyä alue on tarkoitettu ensisijaisesti urheilu- ja virkistystoiminnoille sekä aurinkoenergian tuotannolle.
Maa-ainestoiminnan ja häiriötä aiheuttavien
urheilutoimintojen edellytykset, toteutustavat
ja ympäristövaikutusten vähentämisen keinot
ratkaistaan vesilain, ympäristönsuojelulain ja
maa-aineslain edellyttämällä tavalla.
Häiriötä aiheuttavat urheilutoiminnot tulee
sijoittaa maavallien suojaan.

Kerroksellisesta kasvillisuudesta koostuvalla
suojaviherviheralueella ehkäistään asutukseen kohdistuvia pöly- ja maisemahaittoja.
Suojaviheralueen metsiä tulee hoitaa niin,
että metsän puu- ja pensaskasvillisuus säilyttää suojavaikutuksensa ja pysyy elinvoimaisena.
Alueelle voi sijoittaa kaavakartalla osoitetun
Järvikylä-Kolmiranta 110 kV voimalinjan.

Kaavamerkintä

Kehittämissuositukset

Kaavamääräys

Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.
Hautausmaa-alue
Aluetta kehitetään hautausmaakäyttöön. Alueella sallitaan toiminnan edellyttämien kirkollisten
rakennusten ja hautausmaan käyttöä palvelevia
rakennusten rakentaminen.

Alueiden läpi kulkevien julkisten virkistysreittien säilyttäminen on suositeltavaa virkistysverkoston toimivuuden näkökulmasta.

Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Maa- ja metsätalousalue
Alue varataan ensisijaisesti maa- ja metsätalouskäyttöön sekä muille maaseutuelinkeinoille
Alueella sallitaan haja-asutusluontoinen rakentaminen.
Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palvelevien asuntojen sekä tuotanto- ja taloustilojen
rakentaminen.
Lisärakentamisen myöntämisessä huomioidaan
olemassa olevat asuin- ja lomarakennukset.
Rakentamisen on sijainniltaan liityttävä olemassa olevan asutuksen, tilakeskuksen ja tiestön
läheisyyteen siten, että ranta-alueet ja pellot säilyvät vapaina rakentamiselta. Alueella sallitaan
yleistä virkistys- ja ulkoilutoimintaa palveleva
rakentaminen.
Maisemaa muuttava maanrakennustyö tai muu
näihin verrattavissa oleva toimenpide on luvanvaraista siten kuin MRL 128 §:ssä on säädetty.
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Metsänhoidossa suositellaan huomioitavaksi
arvokkaat elinympäristöt sekä reunametsien
maisema-arvot säästämällä avoimiin maisematiloihin rajautuvat metsät monikerroksisina
ja lieventämällä metsänhoidon maisemavaikutuksia avoimia maisematiloja ympäröivillä
selänteillä maisema-arvot huomioivalla metsänkasvatuksella.

Kaavamerkintä

Kehittämissuositukset

Kaavamääräys

Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.
Avoimen maisematilan elinkeinoalue
Aluetta kehitetään avoimen maisematilan ja
reunametsien säilyttämistä tukevien elinkeinojen
alueena.

Alueet on tarkoitettu pidettäväksi viljelyssä,
laitumina, virkistys- ja matkailukäytössä tai
muutoin hyödynnettynä siten, että avoimet
maisematilat ja niihin liittyvä reunapuusto
sekä metsäsaarekkeet säilyvät.

Alue varataan ensisijaisesti maa- ja metsätalouskäyttöön sekä muille maaseutuelinkeinoille.

Virtavesien varsia tulee kehittää puustoisina
ekologisina yhteyksinä.

Alueella sallitaan haja-asutusluontoinen rakentaminen.

Alueen kehittämisessä ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa otettava huomioon
maataloustuotannon tarpeet.

Tärkeät viheryhteydet ja niiden ekologinen toimivuus tulee turvata.
Alueella sallitaan maataloutta palveleva asuminen sekä maataloutta ja virkistystä palveleva tai
niihin rinnastuvan elinkeinotoiminnan rakentaminen.

Toimenpiteet on sovitettava siten, ettei arvokkaan maisemakokonaisuuden arvoja heikennetä.

Rakentamisen on sijainniltaan liityttävä olemassa olevan asutuksen, tilakeskuksen ja tiestön
läheisyyteen siten, että ranta-alueet ja avoimet
maisematilat säilyvät vapaina rakentamiselta.
Rakentaminen on sovitettava arvokkaaseen maisemakuvaan.
Lisärakentamisen myöntämisessä huomioidaan
olemassa olevat asuin- ja lomarakennukset.
Alueen kehittämisessä on huomioitava valumavesien vaikutukset vesistöihin ja virtavesiin.
Virkistysalue
Alue on varattu yleiseen virkistystoimintaan ja
ulkoiluun. Alueelle voidaan yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta toteuttaa virkistystä
palvelevia alueita, rakennuksia ja rakenteita.
Alueella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittaminen. Alueella on maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin
verrattavissa oleva toimenpide luvanvaraista
siten kuin MRL 128 §:ssä on säädetty.
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Metsänhoidossa tulee ottaa alueen virkistyskäyttöedellytykset ja niiden kehittäminen sekä
arvokkaat elinympäristöt huomioon. Metsänhoidossa suositellaan huomioitavaksi reunametsien maisema-arvot säästämällä avoimiin
maisematiloihin rajautuvat metsät monikerroksisina ja lieventämällä metsänhoidon
maisemavaikutuksia ympäröivillä selänteillä
maisema-arvot huomioivalla kasvatuksella.

Kaavamerkintä

Kehittämissuositukset

Kaavamääräys

Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.
Luonnonsuojelualue
Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain nojalla suojellut tai suojeltavaksi tarkoitetut alueet.
Luonnonsuojelualueeksi osoitetulle alueelle ei
saa suunnitella toimenpiteitä, jotka vaarantavat
tai heikentävät niitä luonto- ja ympäristöarvoja,
joiden perusteella alueesta on muodostettu
suojelualue tai tavoitteena on siitä perustaa sellainen.
Perustettavan luonnonsuojelualueen tarkempi
rajaus ja suojelun perusteet määritellään alueen
rajaus- tai perustamispäätöksellä.
Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden
kaataminen tai muu näihin verrattavissa oleva
toimenpide on luvanvaraista siten kuin MRL 128
§:ssä on säädetty.
Suojelualue

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain
perusteella rauhoitetut luonnonsuojelualueet, Nuuksion kansallispuistoon kuuluvat
alueet, suojellut luontotyyppikohteet ja erityisesti suojeltavien lajien elinympäristöt sekä
suojeltavaksi tarkoitetut valtakunnallisiin
luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat alueet, Metsähallituksen suojelutarkoituksiin hankkimat
alueet sekä voimassa olevissa yleiskaavoissa
luonnonsuojelualueiksi osoitetut alueet, joita
ei vielä ole perustettu luonnonsuojelualueeksi, mutta joilla luonnonsuojelulain mukaiset
suojelun edellytykset täyttyvät.
Alueille tulee tarvittaessa laatia hoito- ja käyttösuunnitelma muun muassa virkistyskäytön
ohjaamiseksi.

Merkinnällä osoitetaan luontoarvoiltaan huomionarvoisia alueita. Luonnonsuojelulain nojalla tai
muutoin suojeltavan alueen suojeluarvoja ei saa
heikentää.

Suojelualueen merkinnällä osoitetaan Uudenmaan liiton selvityksessä maakunnallisesti arvokkaaksi osoitetut alueet, jotka on
lisäksi osoitettu suojelualueeksi Uusimaakaava 2050 -maakuntakaavassa (hyväksytty
25.8.2020) ja joita ei vielä ole suojeltu.

Suojeltavien kohteiden tai alueiden rajaukset
tarkennetaan maankäytön jatkosuunnittelussa.
Perustettavan luonnonsuojelualueen tarkempi
rajaus ja suojelun perusteet määritellään alueen
rajaus- tai perustamispäätöksellä.

Alueet muodostavat paikoin laajoja, luonnonoloiltaan vaihtelevia kokonaisuuksia. Jatkosuunnittelussa tulee selvittää yksityiskohtaisemmin alueiden suojeluarvot ja tarkentaa
suojeltavan alueen rajaus.

Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden
kaataminen tai muu näihin verrattavissa oleva
toimenpide on luvanvaraista siten kuin MRL 128
§:ssä on säädetty.

Alueille tulee tarvittaessa laatia hoito- ja käyttösuunnitelma muun muassa virkistyskäytön
ohjaamiseksi.

Natura 2000-alue
Valkoisella pistemerkinnällä on osoitettu valtioneuvoston päätöksen mukaiset Natura 2000
-verkostoon kuuluvat alueet.
Suojelun perusteena olevia luontoarvoja ei saa
merkittävästi heikentää.
Natura-alueita ei voida maankäytön jatkosuunnittelussa laskea lähivirkistykseen soveltuvaksi
alueeksi vaan riittävät ja hyvin saavutettavat
lähivirkistysalueet tulee turvata muualla.
Vesialue
Alueella on maisemaa muuttava kaivamis-, täyttämis-, ruoppaus- tai muu näihin verrattavissa
oleva toimenpide luvanvaraista siten kuin MRL
128 §:ssä on säädetty.
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Virtavesiuomia tulee kehittää ensisijaisesti
avoimina ja monimuotoisina.
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Kaavamääräys

Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.
Pohjavesialue
Merkinnällä on osoitettu luokitellut pohjavesialueet.

Jatkosuunnittelussa tulee selvittää pohjavesialueiden luokittelun sen hetkinen tilanne.
Pohjavesialueilla pohjaveden muodostumisen
kannalta tärkeimmät alueet tulee tunnistaa ja
säilyttää ensisijaisesti rakentamattomina.

Pohjavesialueita koskevat toimenpiteet on
suunniteltava ja toteutettava siten, etteivät ne
heikennä pohjaveden laatua, vähennä pohjave- Luokitelluille pohjavesialueelle ei saa sijoittaa
den antoisuutta tai aiheuta haitallista pohjaveden pohjaveden laatua vaarantavia toimintoja.
purkautumista.
Pohjavesialueilla tulee huomioida ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskielto sekä
vesilain säännökset hankkeiden luvanvaraiPohjaveden muodostumisen turvaamiseksi
pohjavesialueita tulee suunnittelussa tarkastella suudesta. Jatkosuunnittelussa siinä tulee
kokonaisuuksina sekä kiinnittää erityistä huomi- huomioida vesilain mukaiset suoja-alueet.
ota rakentamisalueiden sijoitteluun ja läpäisevän
maaperän säilyttämiseen. Puhtaat hulevedet
Maankäytön jatkosuunnittelussa Metsämaan
tulee imeyttää maaperään pohjavesialueilla.
pohjavesialueelle tulee laatia koko pohjavesialueen kattava hulevesien hallintasuunnitelma.
Maalämpökaivon rakentaminen on kiellettyä.
Pohjavesialueella yksityiskohtaisemman suunnittelun tulee perustua suunnittelualueella tehtyihin
maaperä- ja pohjavesitutkimuksiin.
Espoonjokilaakson vyöhyke
Kehittämisperiaatemerkinnällä on osoitettu jokilaakso, jolla on erityisiä maisema-, historia-,
kaupunkikuva-, luonto- ja virkistysarvoja. Aluetta
tulee kehittää katkeamattomana kokonaisuutena
niin, että ekologinen toimivuus ja muut erityisarvot turvataan ja virkistyskäyttöedellytykset
paranevat.
Voimajohto
Johtokäytävässä voi kulkea 400 kV ja 110 kV
voimajohtoja.
Voimajohdon sijainti on ohjeellinen. Yhteys voidaan toteuttaa myös maanalaisena sähkökaapelina.

Lentomelualue (Lden yli 55 dB)

Alueelle tulee laatia suunnitelma, jonka pohjalta aluetta kehitetään koko kaupunkiseutu
palvelevana yhtenäisenä, monipuolisena
virkistysaluekokonaisuutena ja vahvistetaan
alueen erityispiirteitä, saavutettavuutta ja tunnettavuutta. Jokivartta pitkin kehitetään sisämaan rantaraitti, joka kulkee koko matkaltaan
viheralueella. Jokivarren ja rantojen ekologisten yhteyksien toimivuutta tulee kehittää.
Merkinnällä on osoitettu alueella säilyvät 400
kV ja 110 kV voimajohdot sekä uusi 110 kV
voimajohto Järvikylästä Kolmirantaan.
Tarkemmassa suunnittelussa on otettava huomioon voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät sekä säteilyturvakeskuksen suositukset.
Voimajohtoalueita tulee kehittää ottaen huomioon ekosysteemipalvelujen tarjonnan edistäminen.

Alueelle ei saa pääsääntöisesti rakentaa
uusia asuntoja eikä sijoittaa muita melulle
Alueelle ei saa sijoittaa uusia asuinalueita eikä
herkkiä toimintoja. Korjausrakentaminen ja
melulle herkkiä toimintoja. Nykyisten asuinalueiden tuhoutuneen asuinrakennuksen korvaaminen
täydennysrakentaminen on sallittu. Asuinrakennuk- on sallittu.
sen ääneneristävyyden ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan tulee olla vähintään 35 dB.
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Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.
Maakunnallinen ekologinen yhteys
Laajojen metsäalueiden ja niitä yhdistävien viheryhteyksien muodostama ekologisten yhteyksien runko.

Maakunnalliset yhteydet ovat viheralueita,
jotka kytkevät kaava-alueen laajemmat viheralueet luonnon ydinalueisiin Nuuksiossa ja
Espoon keskuspuistossa, sekä naapurikuntien seudulliseen viheralueverkostoon.

Maakunnallisten ekologisten yhteyksien leveydeksi suositellaan taajama-alueiden reunoilla ja ulkopuolella ensisijaisesti vähintään
300-500 metriä. Yhteys voi olla olemassa olevasta kaupunkirakenteesta tai muista olosuhMerkinnällä osoitetaan yhteyksien suunta, sijainti teista riippuen kapeampikin, mutta yhteyksien
kapeikot eivät saisi olla leveyttään pidempiä.
on ohjeellinen.
Suunnittelussa ja hoidossa tulee turvata metsäisten yhteyksien jatkuvuus, ekologinen kytkeytyneisyys ja riittävä leveys sekä tarvittaessa
kehittää yhteyksien toimivuutta.

Maakunnallisia ekologisia yhteyksiä tulee
ylläpitää ja kehittää ensisijaisesti metsäisenä.
Yhteyksien epäjatkuvuuskohdissa yhteyksien
ekologista toimivuutta tulee parantaa esimerkiksi metsittämällä, vihersilloilla tai -alikuluilla.
Yhteyksien parantaminen tai uusien yhteyksien rakentaminen tulee toteuttaa riittävän
aikaisessa vaiheessa, jotta yhteydet ovat
ehtineet kehittyä toimiviksi alueen maankäytön muuttuessa.
Virkistyksen viheryhteystarve
Laajoja virkistysalueita yhdistävä sijainniltaan
ohjeellinen viheralue tai toisiinsa kytkeytyneiden
virkistysalueiden sarja.
Suunnittelussa tulee turvata virkistysyhteyksien
vehreys, jatkuvuus, kytkeytyvyys virkistysalueisiin ja riittävä leveys kaupunkirakenteessa.
Nuolimerkinnällä osoitetaan yhteysväli, jonka
tarkempi sijainti päätetään jatkosuunnittelussa.

Laajojen virkistysalueiden tai asuinalueiden
välinen, virkistysverkoston yhtenäisyyden ja
virkistysalueiden saavutettavuuden kannalta
keskeinen viheryhteys, joka tulee asemakaavoitettavilla alueilla osoittaa virkistyskäyttöä
palvelevaksi alueeksi, kuten lähiviheralueeksi
tai puistoksi.
Merkintä osoittaa keskeisimpien virkistyksellisten viheryhteyksien tarpeen alueilla, joille
on kaavassa osoitettu rakentamista sekä
ulkoilureittien pääväylien osalta myös avoimen maisematilan alueilla. Merkintä tukee
viherverkoston kytkeytyneisyyttä myös luontoarvojen kannalta.
Viheryhteydet tulee toteuttaa virkistäytymismahdollisuuksia tukevina, vehreinä yhteyksinä joiden leveys on ensisijaisesti vähintään
50-150 metriä. Yhteyksien varrelle sijoitetaan
myös laajempia lähivirkistystä palvelevia alueita.
Tarkemmat ulkoilureittien sijainnit ja reittien
muodostama verkosto on osoitettu informatiivisilla merkinnöillä kaavakartan liitekartassa
4. ”virkistysverkosto 2050”.
Viheryhteyksien suunnittelussa tulee hyödyntää nykyisiä viheralueita ja -yhteyksiä.

66

Kaavamerkintä

Kehittämissuositukset

Kaavamääräys

Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.
Raideliikenteeseen tukeutuva asemanseutu
Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan raideliikenteeseen tukeutuvat aseman seudut.

Vyöhykkeen toteuttamisen aikana ennen aseman rakentamista on huolehdittava riittävän
palvelutason joukkoliikenteen järjestämisestä
alueelle.

Ennen alueiden toteuttamista Asemanseutujen
jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota asuntorakentamisen monimuotoisuuden,
asemien toimivien liityntäyhteyksien, jalankulkijoiden esteettömien kulkuyhteyksien sekä riittävän liityntä- ja saattopysäköinnin suunnitteluun.

Raideliikenneyhteyden ja aseman sitova
toteuttamispäätös on edellytys alueen rakentamisen käynnistämiseksi. Asemanseutujen
maankäytön kehityksen tulee käynnistyä aseman lähiliikenteen kapasiteetin edellyttämällä
Aluetta voidaan lähteä rakentamaan sen jälkeen, tehokkuudella ja toteutukselle tulee olla kaavataloudelliset edellytykset.  
kun raideliikenneyhteydestä ja asemasta on
tehty sitova toteuttamispäätös.
Radan suunnittelu ja asemanseudun maankäytön yksityiskohtaisempi suunnittelu tulee
kytkeä toisiinsa. Alueelle ei saa osoittaa tiiviin,
joukkoliikenteeseen tukeutuvan asemanseudun kehittymistä haittaavaa maankäyttöä.  

Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kävely- ja pyöräily-yhteyksiin sekä
liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien järjestelyihin. Ympäristön tulee olla
viihtyisä ja turvallinen kävelijän ja pyöräilijän
näkökulmasta.

Valtatie / kantatie

-

Sijainti on ohjeellinen.
Pääkatu / alueellinen kokoojakatu / maantie

-

Sijainti on ohjeellinen.
Rautatie asemineen

-

Sijainti on ohjeellinen.
Eritasoliittymä

-

Sijainti on ohjeellinen.
Histan ja Koskelonsolmun täydellisten eritasoliittymien toteuttaminen edellyttää, että liittymät
täyttävät Euroopan laajuiselle TEN-T-ydinverkolle asetetut palvelutasotavoitteet.
Suuntaisliittymä

-

Sijainti on ohjeellinen.
Eritasoristeys ilman liittymää

-

Sijainti on ohjeellinen.
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Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.
Joukkoliikenteen runkoyhteys
Joukkoliikenteen nopea runkoyhteys, joka voidaan toteuttaa bussein ja myöhemmin pikaraitiotienä.
Viiskorven alueen täysimääräinen toteuttaminen
edellyttää joukkoliikenteen runkoyhteyttä
Sijainti on ohjeellinen.
Baana

Joukkoliikenneyhteyttä kehitetään vaiheittain
osana Espoon ja seudullista joukkoliikenneverkkoa ensin bussiliikenteen varassa ja myöhemmin matkustajakysynnän lisääntyessä
mahdollisesti rakentamalla pikaraitiotie.
Viiskorvesta etelään suuntautuvalle joukkoliikenteen runkoyhteydelle on useita reittivaihtoehtoja, joita tutkitaan jatkosuunnittelussa.  
-

Pyöräliikenteen nopea runkoyhteys. Sijainti on
ohjeellinen.
Varikon selvitystarve
Selvitetään pääkaupunkiseudun junaliikenteen
tarpeisiin rakennettavan varikon vaihtoehtoisia
sijaintipaikkoja sekä Kirkkonummen että Histan
suuntiin käyttäen kriteereinä junaliikenteen tarpeita, taloudellisuutta ja toimivuutta, sijaintipaikan luonto- ja kulttuuriarvoja sekä kaupunkirakenteen tarkoituksenmukaisuutta.

Varikon mahdollinen sijoittuminen kaavaalueelle edellyttää yleiskaavatasoista suunnittelua/tarkastelua.

30 metriä yleiskaava-alueen ulkopuolella oleva raja
Arvokas kulttuuriympäristö
Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan arvokkaat
kulttuuriympäristöt.
Alueita koskevissa toimenpiteissä ja tarkemmassa suunnittelussa on otettava huomioon ja
turvattava alueen rakennushistorialliset, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot.
Alueita koskevista toimenpiteistä tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa.
Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden
kaataminen tai muu näihin verrattavissa oleva
toimenpide on luvanvaraista siten kuin MRL 128
§:ssä on säädetty.
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Merkinnällä on osoitettu kaavan kulttuuriympäristöselvityksen mukaiset arvokkaat aluekokonaisuudet. Aluekokonaisuudet sisältävät
sekä valtakunnalliset (RKY), maakunnalliset
(Uudenmaanliitto) että paikalliset arvoalueet.

Kaavamerkintä

Kehittämissuositukset

Kaavamääräys

Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan tavoitteiden toteutumista.
Luontoarvojen verkosto 2050
Paikallinen ekologinen yhteys

Yhteyksien jatkuvuudesta ja riittävästä leveydestä tulee huolehtia myös tiiviimmässä
kaupunkirakenteessa. Yhteydet tulee sijoittaa
Viheryhteyksiä, joilla on merkitystä lajien
ensisijaisesti puustoisille viheralueille. Rapaikallisina leviämis- ja kulkuyhteyksinä.
kennetuilla alueilla myös puistot, korttelien
Yhteyksinä toimivat kaupunkirakenteen
reunapuusto, kasvulliset virtavesien varret ja
sisäiset viherkäytävät, laajojen avointen
maisematilojen peltometsämosaiikki ja muut rakentamattomat rannat tukevat yhteyksien
toimivuutta.
viheralueet.
Suunnittelussa tulee turvata viheryhteyksien
ominaispiirteet, jatkuvuus ja ekologinen kytkeytyneisyys tiivistyvässä kaupunkirakenteessa ja tarvittaessa kehittää yhteyksien
toimivuutta.

Rakennetuilla kaupunkialueilla paikalliset
ekologiset yhteydet ovat osin jo varsin kapeita
ja olemassa olevien tiiviin kaupunkirakenteen
sisäisten yhteyksien turvaaminen ja kehittäminen on erityisen tärkeää.

Merkinnällä osoitetaan yhteyksien suunta,
sijainti on ohjeellinen.
Virtaveden ekologinen yhteys
Suunnittelussa tulee turvata virtavesiuoman
jatkuvuus ja ekologinen toimivuus sekä
riittävä reunavyöhyke.

Veden virtausreitteihin sisältyy vesiympäristöstä riippuvaisten lajien elinympäristöjä,
kalataloudellisesti arvokkaita puroja ja muita
arvokkaita virtavesikohteita. Virtavedet ja
niiden reunavyöhykkeet toimivat usein myös
ekologisina yhteyksinä.
Uoman jatkuvuuden ja ekologisen toimivuuden lisäksi suunnittelussa tulee kehittää
uoman varren ekologista ja virkistyksellistä
toimivuutta, säilyttää riittävät tulva-alueet ja
uomaa ja sen veden laatua suojaavat reunavyöhykkeet.
Virtavesiä tulee kehittää siten, että virtaveden
uoma säilyy avoimena ja monimuotoisena ja
sen varsilla ylläpidetään suojaavaa puustoa
ja muuta kasvillisuutta. Purouoman reunavyöhykkeen suositeltava leveys riippuu puron
tehtävistä, paikallisista olosuhteista ja puron
sijainnista kaupunkirakenteessa.

Yhdyskuntatekninen
huolto ja ympäristöterveys 2050
Maanalainen sähkökaapeli

Merkinnällä on osoitettu Suomen ja Viron
välinen EstLink 1 -sähkökaapeliyhteys..

Siirtoviemärin yhteystarve

Mahdollinen tuleva jäteveden siirtoviemäri
Vihdistä Blominmäen puhdistamolle Espooseen tulee turvata maankäytön jatkosuunnittelussa..

Sijainti on ohjeellinen.
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Kaavarajaus opaskartalla
Espoon pohjois-ja keskiosien yleiskaava
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