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Kooste Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tiedotus- ja 
keskustelutilaisuudesta 12.4.2018 
 
Tilaisuuteen Honkamajaan oli kokoontunut noin 130 osallistujaa. Osallistujilla oli mahdollisuus 
keskustella kaavaluonnoksesta kaavoittajien kanssa ennen tilaisuutta ja tutustua sähköiseen 
kaavapalautejärjestelmään. 

Puheenjohtajina tilaisuudessa toimivat kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Jouni J. 
Särkijärvi ja varapuheenjohtaja Henna Partanen. Yleiskaavapäällikkö Essi Leino avasi tilaisuuden ja 
esitteli paikalla olleet asiantuntijat.  

Puheenjohtaja Jouni J. Särkijärvi korosti, että nyt on juuri hyvä aika vaikuttaa kaavaan, joka on vielä 
luonnosvaiheessa. Varapuheenjohtaja Henna Partanen omassa puheenvuorossaan kertoi, että 
virallinen mielipide kannattaa esittää luottamushenkilöiden käsiteltäväksi. Hän myös toi esille, että 
Espoo kasvaa voimakkaasti väkimäärältään ja myös Pohjois-Espoon tulee varautua väestön kasvuun. 

Yleiskaavapäällikkö Essi Leino esitteli kaupunkisuunnittelulautakunnan ohjeistuksen kaavatyölle ja 
kertoi yleiskaavaluonnoksen sisällöstä ja aikataulusta. Yleiskaavasuunnittelija Seija Lonka jatkoi 
luonnoksen esittelyä ja opasti sähköisen kaavapalautejärjestelmän käyttöä. Liikenneinsinööri Aulis 
Palola kertoi kaavaluonnoksen liikennesuunnittelusta. Kulttuuriympäristöjen huomioimisesta kyläalueilla 
kertoi maakunta-arkkitehti Heli Vauhkonen Uudenmaan liitosta. Yleiskaavapäällikkö kertoi lopuksi 
Helsinki-Turku nopean junayhteyden suunnitelmista. Hankkeesta voi lukea lisää Liikenneviraston 
nettisivulla https://www.liikennevirasto.fi/kaikki-hankkeet/helsinki-turku-nopean-ratayhteyden-
jatkosuunnittelu#.WssoFXpuZaQ  

Keskustelua ja kysymyksiä yleiskaavaluonnoksesta 

Yleiskaavan esitystapa ja oikeusvaikutteisuus  
 
Kysymyksiä esitettiin kaavakartan esitystarkkuudesta ja -tavasta sekä kaavakartan pohjakartasta. 
Samoin kiinnosti oikeusvaikutteiseen kaavakarttaan sisältyvien oikeusvaikutteisten kaavamääräysten 
lisäksi oikeusvaikutuksettomat kehittämissuositukset.  
 
Luonto ja ympäristö 
Alueen luontoarvot ja niiden huomioiminen jatkosuunnittelussa kiinnosti osallistujia, tässä yhteydessä 
korostettiin myös Nuuksion metsäalueita. Lisäksi Ämmässuon eteläpuolella sijaitsevan maakunnallisen 
viheryhteyden tulevaisuus herätti kiinnostusta, koska läheisyydessä sijaitsee maanläjitysalue, joka vielä 
mahdollisesti tulee laajenemaan. Keskusteltiin kulttuuriympäristöjen esittämisestä kaavakartalla.  
 
Liikenne 
Kysyttiin Gumbölen kautta Nupuriin kulkevan uuden katuyhteyden aikataulusta ja sen vaikutuksista 
asemakaavoitukseen sekä alueen rakentamisen aikatauluun. Bodominjärven ympäri toivottiin turvallista 
kävely- ja pyöräilymahdollisuutta. Tie on liian kapea ja tiellä liikennöi myös busseja. (Espoon 
liikenneyhteydet saivat yhdessä puheenvuorossa kiitosta.)  
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Puheenvuoroissa keskusteltiin myös Espoon varautumisesta väestön kasvuun. Lopuksi vielä 
puheenjohtajat kannustivat mielipiteiden jättämiseen kaavaluonnoksesta ja jättämään mielipiteen myös 
kaavan hyvistä ratkaisuista. 


