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JOHDANTO

Espoo on hyvin omaleimainen kaupunki, se rakentuu viidestä kaupunkikeskuksesta ja kahdesta pai-

kalliskeskuksesta. Espoon rakentuminen on ollut pohjoismaisessa mittakaavassa hyvin nopeaa ja 

kaupungin väkiluku on viimeisen kuudenkymmenen vuoden kuluessa kymmenkertaistunut (Hovinen 

2013). Voimakkaimmin väestö kasvoi 1970-luvulla, jolloin väestön lisäys oli vuosittain keskimäärin 4 

100 asukasta (Jokiranta 2007). Myös Espoon elinkeinorakenne on kokenut huomattavia muutoksia, 

palvelualojen yritykset ja työpaikat ovat kasvaneet, kun perinteinen teollisuus ja maatalous ovat me-

nettäneet asemiaan. Viime vuosikymmeninä huomattavaa on ollut tiedon tuotantoon ja käsittelyyn, 

tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen liittyvän yritystoiminnan ja työpaikkojen huo-

mattava kasvu (Laakso 2002). Jotta tulevaisuutta ja kasvun nopeaa tahtia voi ymmärtää, on hyvä 

perehtyä myös siihen, miten Espoo on kehittynyt nykytilaansa.

Tämän raportin tarkoitus on ollut koota yhteen Espoon rakentumista käsittelevää materiaalia ja luo-

da kuvaa eri aikakausina tapahtuneen kehityksen suunnasta.

Työn pohjana toimii muun muassa Espoon maankäytön kehitystä kuvaava kartta, joka esittää asuin- 

ja yleisten rakennusten sekä työpaikka-alueiden käytössä olevia maa-alueita kuutena eri vuosikym-

menyksenä. Kartassa oleva vuosien jaottelu perustuu sen laatimiseen käytettyjen pitäjänkarttojen 

ja Espoon opaskarttojen vuosilukuihin. Sama jaottelu jatkuu myös tämän raportin runkona. Raportin 

sisältöön on vaikuttanut voimakkaasti myös Pertti Maisalan vuonna 2008 julkaistu Espoo – Oma 

lukunsa -teos, joka käsittelee hyvin kattavasti Espoon kaupunkisuunnittelun historiaa ja kaavoitus-

tapahtumia. Tämän raportin tavoite on ollut kuitenkin kuvailla maankäytössä tapahtunutta muutosta, 

eli alueiden konkreettista rakentumista, jolloin kaavoitustapahtumien lisäksi tarvitaan tieto alueen 

rakentumisesta. Alueiden kaavoituksen ajankohta ja rakentuminen kulkevat vain harvoin käsi kädes-

sä, joten aineistona on käytetty hyvin laajasti myös muun muassa kaupunginosa historiikkeja, Tekla 

Webmappia ja muita Espoon historiaa ja rakentumista käsitteleviä teoksia. Raportin tekstiosuuden 

elävöittämiseksi on myös kerätty kuvamateriaalia muun muassa Espoon kaupunkisuunnittelukes-

kuksen omasta dia-arkistosta ja Espoon kaupunginarkistosta. 

Raportin ensimmäisissä kappaleissa kylien nimet esiintyvät ruotsinkielisinä, sillä se on ollut kyseisi-

nä aikakausina niiden virallinen muoto. Espoon virallinen kieli oli pitkälle 1900-luvulle ruotsi ja vasta 

noin 1960-luvulla alettiin siirtyä nimien suomenkielisiin vastineisiin. Nimien suomennos löytyy luke-

misen helpottamiseksi ruotsinkielisen vierestä suluissa.

Koska raportti perustuu hyvin pitkälti kaavoitustapahtumiin keskittyvään materiaaliin, saattaa muun 

muassa poikkeusluvin tai luvatta rakentuneita alueita puuttua, myös haja-asutusalueista on ollut 

rajallisesti tietoa. Tavoite onkin ollut esitellä kunkin ajanjakson kehityksen pääpiirteitä tarkemman 

inventaarion sijaan.
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RAKENTAMINEN ENNEN VUOTTA 1956

Espoon väkiluku oli viime vuosisadan alussa 6 000, mutta se nousi Suomen itsenäistymiseen ja kan-
salaissodan syttymiseen mennessä 9500:aan.  Grankullasta, eli Kauniaisista tuli itsenäinen kaup-
pala 1920-luvun alussa. 1930-luvulla, jolloin Espoon väkiluku oli noussut jo 12 600:aan, pientalo- ja
loma-asutuspalstoitus vilkastui. Sen ajan suurimpia taajamia olivat Kauklahti, Bembölen kyläryhmä,
Kilo-Laaksolahti ja Leppävaara-Mäkkylä. Rakentaminen oli yksityistä toimintaa, jota ohjasi 1930-lu-
vulla säädetyn asemakaavalain mukaiset rakentamismääräykset ja toimintaa valvoi lääninhallitus.
Rakentamista tapahtui kuitenkin runsaasti poikkeusluvin ja vaikean asuntopulan vuoksi myös luva-
ton rakentaminen oli hyvin yleistä (Maisala 2008: 18, 26, 38). Sodan jälkeen, vuoteen 1947 saakka
normaalit maakaupat oli kielletty, jotta siirtoväki saataisiin asutettua. Kun kunnan vapaat maat oli
otettu käyttöön, jouduttiin sitä lunastamaan myös seurakunnilta ja yhteisöiltä, sekä määräosuuksi-
na suurimmista yksityistiloista. Tämän jälkeen taajama-alueiden asuntotuotantoa pyrittiin lisäämään
asuntosijoitusten verovapaudella. Aravalait, jotka tähtäsivät kohtuuhintaisen omistusasuntotuotan-
non lisäämiseen, tulivat voimaan vuonna 1949 (Maisla 2008: 30 - 31).

 ASUINRAKENTAMINEN

Huvila-asutuksen kehitys alkoi Espoossa 1800-luvun lopulla kun varakkaat helsinkiläiset alkoivat
hankkia itselleen kesähuviloita Espoon saaristosta, rannikolta ja suurien järvien rannoilta. Huvila-
asutus lisääntyi Espoossa vielä 1900-luvun alkuvuosina, mutta voimallisen asutustoiminnan myötä
sen kasvu hiipui. Huvila-alueet olivat pääasiallisesti vain kesäkäytössä, vaikka ympärivuotista asu-
tustakin esiintyi, muutamia suosittuja huvila-alueita oli esimerkiksi Sökö (Soukka), Gräsagård (Grä-
sa), Svinö (Suino), Frisans (Friisilä) ja Mattby (Matinkylä). Väestönkasvu oli huvila-alueilla vähäistä
verrattuna radanvarren alueisiin, voimakkainta se oli Sökössä ja Gräsagårdissa. Huvila-asutus oli
kuitenkin suhteellisen yleistä kaikkialla Espoossa aina 1900-luvun puoliväliin asti (Lahti, 1975).

1900-luvun alussa alkoi Helsingistä muodostua Espoon rajalle ulottuva taajaväkisten yhdyskuntien
ketju, tätä kehityssuuntaa vahvisti entuudestaan vuonna 1903 valmistunut Pasila – Karjaa rauta-
tie, joka oli ratkaisevan tärkeä Espoon kehitykselle sen linjauksen kulkiessa Espoon alueiden hal-
ki. Espoossa käynnistyi huomattava väestönkasvun kausi, joka jatkui koko autonomian loppuajan.
Väestönkasvu pohjautui hyvin vilkkaaseen muuttoliikkeeseen, luonnollisen väestönkasvun ollessa
hyvin vähäistä tuona aikana. Uusi asutus sijoittui luonnollisesti rautatien läheisyyteen, minkä joh-
dosta nämä tienoot alkoivat saada kaupunkimaisen asutuksen piirteitä. Muualla kuin rautatien lähi-
tuntumassa kasvu oli kuitenkin hidasta. Espoossa kaikki maat ovat vanhastaan kuuluneet tilallisille.
Radanvarren kasvun myötä maita alettiin palstoittaa pieniksi tonteiksi, joita sitten myytiin tai vuok-
rattiin rakennustonteiksi niitä haluaville. Muualla kuin radanvarren lähialueilla toteutettu palstoitus ei
kuitenkaan vetänyt samalla tavalla asukkaita puoleensa, joten kasvu keskittyi erittäin vahvasti juuri
radanvarren seuduille. Tilojen jako tapahtui Espoossa pääsääntöisesti vapaatahtoisena toimintana,
lakisääteiset pakkolohkomiset olivat harvinaisempia (Lahti 1975: 236).

1930-luvun loppupuolella Espoon merkitys Helsingin asumalähiönä kasvoi suuresti. Vuoteen 1939
mennessä suurimpia kasvualueita olivat Mäkkylän, Bredvikin (Laajalahti) ja Suur-Huopalahden kylät
(Leppävaaran seutu), eli väki kasvoi edelleen eniten Leppävaaran aseman lähitienoille syntyneillä
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 SUUR-LEPPÄVAARA

Ensimmäinen suurempi palstoitus kohde oli
Leppävaaran aseman tienoo, jota kutsuttiin
myös Suurhuopalahden kyläksi. Vuonna 1907
lohkottiin rautatien pohjoispuolella olevasta
osasta Bergansin tilaa 70 palstaa. Tämä asu-
tusalue, jota kutsuttiin nimellä Harakka, nykyi-
sin Lintuvaara, levisi myöhemmin Albergan
säteritilasta erotetun Leppävaaran tilan maille
(Lahti, 1975). Alavat ja vaikeasti kuivatettavat
tontit jäivät kuitenkin pitkäksi aikaa lähes raken-
tamattomiksi (Saloranta, 2011)

Albergan kartanon omistaneet Slöörin perheen
jäsenet muodostivat tilastaan vuonna 1906 Ab
Alberga Oy –nimisen perheyhtiön ja alkoivat
harjoittaa laajaa tonttikauppaa maillaan. Ark-
kitehti Lars Sonck laati vuonna 1908 yhtiön
toimesta asemakaavan, jonka mukaan vuon-
na 1909 toimitettiin 116 tonttia käsittävä pals-
toitus rautatien pohjoispuolella olevilla mailla.
Albergan kartano jaettiin kahtia vuonna 1913.
Rautatien pohjoispuolisista maista tehtiin Lep-
pävaara-niminen tila, josta muodostettiin Lep-
pävaara-niminen yhtiö. Se hankki omistukseen-
sa myös Bergansin tilasta erotetut Terholan ja
Suontauksen tilat ja harjoitti maanviljelyksen
lisäksi myös tonttikauppaa. Rautatien etelä-
puoliset kartanon maat olivat siis edelleen Ab
Alberga Oy:n omistuksessa. Vuonna 1917 yhtiö
tarjosi koko osakekantaansa Helsingin kaupun-
gille, mutta kaupunki hylkäsi tarjouksen. Yhtiön

osti samaisena vuonna Ab M. G. Stenius -nimi-
nen maayhtiö. Leppävaaran aseman tienoon
asutus levisi näin myös radan eteläpuolelle yh-
tiön alettua palstoittaa aluetta (Lahti, 1975).

Leppävaaran asemanseudun asutus alkoi levit-
täytyä pian Espoon itärajalla sijaitsevan, valtion
omistaman Mäkkylän kommendantin virkatalon
maille, jonka tontteja annettiin kuitenkin vain
vuokralle. Vilkkaampi asutustoiminta alueel-
la alkoi sodan jälkeisinä vuosina (Saloranta,
2011). Rakennushallituksen Mäkkylään laati-
ma rakennussuunnitelma vahvistettiin vuonna
1946, myöhemmin 1950-luvulla suunnitelmaan
tehtiin pieniä muutoksia, jotka koskivat muun
muassa tielinjauksia ja Mäkkylän koulukorttelin
muodostamista. Vuonna 1949 Pohjois-Mäkky-
lään (nyk. Mäkkylänmetsä ja Lintulaakso) laa-
dittiin asutussuunnitelma joka toteutui, vaikkei
kaavaa vahvistettu. Samankaltaisia, vahvis-
tamattomia suunnitelmia toteutui myös Etelä-
Leppävaaraan ja Laajalahteen (Maisala, 2008).

Lännessä asutus alkoi kehittyä Leppävaaran
asemalta parin kilometrin päässä sijaitsevan
Kilon pysäkin ympäristöön, tosin ei kuitenkaan
yhtä tiiviinä kuin Leppävaaran aseman seudulla
(Lahti, 1975). Kilon kartano keskittyi edelleen
vahvasti maatalouteen ja palstoitus oli maltillis-
ta (Maisala 2008: 18). Asutus keskittyi alueella
Kilon, Klobbskogin (nyk. Nuijala) ja Konungs-

asutusalueilla. Myös muilla asemilla lähitienoiden väkiluvut olivat kasvussa, kuten Grankullan (Kau-
niainen) aseman lähistöllä sijaitsevissa Dåvitsbyn (Taavinkylä), Smedsbyn (Sepänkylä), Kvarnbyn
(Myllykylä), Karvasbackan (Karvasmäki) ja Bembölen kylissä, Espoon aseman tienoilla Södrikin
(Suvela) ja Morbyn (Muurala) kylissä, ja Kauklahden aseman lähistöllä Fannsbyssä (Vanttila), Kurt-
byssä (Kurttila), Kauklahdessa ja Mulbyssä (Muulo). Uusi kaupunkimainen asutus levittäytyi Es-
poossa maailmasotien välisenä aikana pääsääntöisesti metsäiseen maastoon, jolloin peltoala ei
huomattavasti pienentynyt ja maatalous jatkoi vahvassa asemassa (Lahti, 1975).

Espoon eteläosien halki kulkevan Jorvaksentien valmistuttua vuonna 1937 (Maisala 2008:23), asu-
tuksen painopiste keskittyi junaradan ja Espoon ranta-alueiden väliin, tämä mahdollisti muun mu-
assa Hagalundin(Tapiola), Gräsagårdin (Gräsa) ja Kvisbackan (Kuitinmäki) alueiden kehityksen.
Näille ennestään melko asumattomille alueille alkoi kehittyä hyvin nopeasti taajama-asutusta. Myös
Frisansin (Friisilä), Finnån (Finnoo) ja Mårtensbyn (Martikylä) kylien kasvu kohentui, nämä alueet
olivat aiemmin olleet taantumassa. Joissain rautatiestä ja muista valtaväylistä etäällä olevista kylistä
tapahtui kasvua, kuten Backbyssä (Pakankylä), Gammelgårdissa (Vanhakartano) ja Träskändassa,
mutta pääasiassa suunta oli taantuva. Espoon pohjoisosat olivat vielä 1930-luvun lopulla sellaista
aluetta, jonka monista kylistä hakeutui väkeä vilkkaampien liikenneyhteyksien läheisyyteen parem-
pien työmahdollisuuksien perässä. Alue oli kaukana rautatiestä, eikä sinne ollut vedetty uusia valta-
väyliä, jotka yhdistäisivät sitä tiiviimmin Helsinkiin, joten pohjoisosien taantuminen oli voimakkainta.
Taantuvia kyliä Pohjois-Espoossa olivat muun muassa Nuuksio, Bodom, Träskby (Järvikylä), Lahnus
ja Snettans, radan eteläpuolella puolestaan Bolarskog (Puolarmetsä), Stensvik (Kivenlahti) ja Sökö
(Soukka) (Lahti, 1975).

Ennen vuotta 1956
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bölen (nyk. Kuninkainen) maille, asutustoimin-
ta vilkastui vasta vuodesta 1914 lähtien (Lahti,
1975).

Viherlaakson asuinalue muodostui osittain
Bembölen kylän maille. Viherlaakson (Karins-
berg-Matildedal) rakennussuunnitelma vahvis-
tui Grankulla Ab:n omistamalle maalle vuonna
1944, sen on laatinut Arkitektbyrå G. Wahlroos
(Maisala, 2008).

Jupperin tilan omistajat perustivat osakeyhtiö
AB. Jupper Gårdin vuonna 1926. Maat palstoi-
tettiin 1930-luvun puolenvälin jälkeen, alueelle
ei vaadittu rakennuskaavaa, kuten Laakosolah-
den alueelle (Laaksolahden huvilayhdistys ry
1993). Laaksolahti alkoi kehittyä 1930-luvulla
Dalsvikin tilan maille omistajien perustettua per-
heyhtiö Dalsvik Gård Ab:n. Alueen suunnitelma
on Espoon vanhin rakennussuunnitelma Wes-

tendin ohella. Rakennussuunnitelma vahvis-
tettiin vuonna 1939 maanmittausinsinööri Juho
Laguksen viimeistelemänä, kaava ja rakennus-
järjestys vahvistettiin 1941. Tonttien lohkomi-
set aloitettiin kaavan vahvistuttua 40-luvulla,
vielä seuraavana vuosikymmenenä suurin osa
tonteista oli loma-asuntokäytössä. Vasta vesi-
huollon rakentamisen myötä 1950-1960-luku-
jen vaihteessa pysyvä asutus lisääntyi alueella
(Maisala, 2008: 156).

Pohjois-Laajalahden keskellä sijaitsevan SOK:n
omistaman alueen rakennussuunnitelma vah-
vistettiin vuonna 1945, siitä toteutui kuitenkin
vain osia. Alue koostui muutamista rivitaloista
ja parista kymmenestä erillispientalosta, kun-
nes alue asemakaavoitettiin 1960-luvun lopulla
kerros- ja rivitaloalueeksi (Maisala 2008: 157 -
158).

 SUUR-TAPIOLA

Ennen vuotta 1956

Westendistä oli tarkoitus luoda tohtori Arne
Grahnin johdolla erityisen korkeatasoisen hu-
vilakaupungin ja monipuolisen urheilukeskuk-
sen yhdistelmä. Suurista suunnitelmista, jot-
ka käsittivät muun muassa tenniskeskuksen,
golfradan, urheilukentän, erilaisia talviurheilu-
muotoja, uimapaviljongin ja hotellin sekä kasi-
non, toteutui ainoastaan uimaranta ja vuonna
1935 valmistunut tennishalli. Westendin huvila-
alueen asemakaava tilattiin arkkitehti Ragnar
Gustafssonin toimistolta, kaava sekä raken-
nussuunnitelmamääräykset vahvistettiin vuon-
na 1936. Rakennussuunnitelmamääräyksillä
pyrittiin varmistamaan, että alueesta muodos-
tuisi suhteellisen harvaan rakennettu ja puisto-
mainen kokonaisuus. Rakennusten tarkempaa
ulkomuotoa ei kuitenkaan määritelty, mikä an-
toi tilaa eri rakennustyyppien kirjolle. Westend
rakentui Hagalundin kartanon eteläosaan ja se
toteutui suurelta osin kaavan mukaisesti (Tuomi
1990: 58-60).

Suomen valtio osti Otaniemen kartanolta alu-
een Teknillistä korkeakoulua ja Valtion teknillistä
tutkimuskeskusta varten vuonna 1949. Samana
vuonna alueen asemakaavoituksesta järjestet-
tiin yleinen suunnittelukilpailu, jonka voitti Alvar
Aalto (Härö 1991: 166). Rakentaminen käynnis-
tyi Teekkarikylästä, joka valmistui vuonna 1952,
henkilöstön asunnoista ja urheiluhallista (Itko-
nen, 1992: 26).

Väestöliitto osti vuonna 1951 silloisen toimin-
nanjohtajan Heikki Von Hertzenin johdolla

Hagalundin kartanon maat. Maiden entinen
omistaja oli tilannut jo vuonna 1945 Otto-Iivari
Meurmanilta suunnitelman asuinalueen raken-
tamiseksi ja se vahvistettiin vuonna 1947.

Suunnitelma oli puutarhakaupunki-ideaalin so-
vellus suomalaiseen maisemaan ja tavoitteena
oli luoda monipuolisesti palvelukykyinen yh-
dyskunta. Suunnitelmaa jalostamaan perustet-
tiin monta eri toimijaa yhdistävä Asuntosäätiö
(Tuomi 2003: 10–18). Suunnittelun ideologinen
ja toiminnallinen tavoite oli yhdistää kaupunki-
elämän mukavuudet asumisen väljyyteen, ym-
päristön vehreyteen ja luonnonläheisyyteen.
Suunnitelmissa suosittiin ydinperheen asuinta-
loja, joissa oli tarkoitus löytää uusia ratkaisuja
helpottamaan kotitöitä ja parantamaan asun-
non toiminnallisia olosuhteita (Hietanen 2008:
77–78). Yksi kyseisen asumisideologian kes-
keisistä näkemyksistä oli myös lasten kannalta

Kuva 1. Hagalundin kartano (©S.J.Paasonen)



ïð

  SUUR-MATINKYLÄ

Kuten jo aiemmin mainittu, kohensi Espoon
eteläosien halki kulkevan Jorvaksentien valmis-
tuminen myös Suur-Matinkylän kehitystä. Asu-
tuksen painopiste keskittyi tienvarren lähistölle
Gräsagårdin (Gräsa), Kvisbackan (Kuitinmäki),
Frisansin (Friisilä), Finnån (Finnoo) ja Mårtens-
byn (Martinkylä) kyliin, myös ranta-alueiden
huvilapainotteinen asutustoiminta jatkui (Lahti,
1975).

Gräsan tila muodostettiin kiinteistöyhtiöksi
1920-luvulla ja se jaettiin noin pariinkymme-
neen osaan, palstoitustoiminta jatkui aina 1930
– 40-luvulle. Friisilään (Frisans) laadittiin ra-
kennussuunnitelmaluonnos vuonna 1949, mut-
ta sitä ei koskaan vahvistettu. Laajamittainen

palstoitus ja rakentaminen toteutuivat kuitenkin
lähes kauttaaltaan laaditun luonnoksen mukai-
sesti (Maisala, 2008 s. 203).

Kuva 4. Gräsan maita (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kuva 2. Tapiola itäinen (© Atte Matilainen)

Kuva 3. Tapiola läntinen (© Espoon kaupunginarkisto)
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turvallisen ja viihtyisän ympäristön luonti (Hieta-
nen 2008: 77). Asuntosäätiö oli hyvin tietoinen
julkisuuden merkityksestä puutarhakaupungin
tunnetuksi tekemisessä ja he panostivat suu-
resti tiedottamiseen ja mainontaan, Tapiolasta
tulikin pian tunnettu jopa kansainvälisesti. Tapi-
ola-nimi päätettiin julkisella nimikilpailulla vuon-
na 1953 (Tuomi 2003: 10–18). Tapiolan kaksi
ensimmäistä osa-aluetta, itäinen ja läntinen,
suunniteltiin ja toteutettiin vapaasti kaartuvien
katulinjojen ja maastonmukaisesti sommiteltu-
jen vaihtelevien rakennustyyppien yhdistelminä
ja näiden rakentaminen käynnistyi vuonna 1953
itäisestä puolesta (Lahti 2003: 64).
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SUUR-ESPOONLAHTI

Etelä-Espoon itäosien palstoitustoiminta levit-
täytyi 1950-luvulla yhä pidemmälle kohti länt-
tä, missä Jorvaksentie kulki läpi harvakseltaan
rakennetun maatalousalueen. Aluesuunnitel-
maliitto teki kunnan tilauksesta laaja-alaisen
yleis- ja rakennussuunnitelman Nöykkiön alu-
eelle, yleissuunnitelma hyväksyttiin puhtaaksi
piirrettäväksi vuonna 1954. Laajan suunnitte-
lualueen (840 ha) takia suunnittelutyö pitkittyi
ja alue rakentui palstoitussuunnitelmina sieltä
täältä. Silloinen pientalopalstoitus on säilynyt
nykypäivään asti, tosin täydennettynä (Maisala,
2008: 252). Kuva 5. Nöykkiö (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

 SUUR-KAUKLAHTI

Jo 1800-luvun puolella Espoon lounaisosaan,
Mulbyn kylän maille oli alkanut kehittyä tiiviim-
pi asutustaajama alueelle muodostuneen teol-
lisuuskeskittymän myötä, maaseutumaisuus
oli jo alueelta hälventynyt. Myös Espoon kar-
tanon läheinen sijainti teki Kauklahden uuden
aseman tienoot jo entuudestaan taloudellisesti
merkittäväksi alueeksi 1900-luvulle siirryttäes-
sä. Kauklahti oli hyvin runsaan palstoitustoi-
minnan kohteena ja sen vetovoimaisuutta lisäsi
myös läheisyys merenrantaan, Espoonlahteen.
Etäisyys Helsingistä aiheutti kuitenkin sen, ettei
alueelle syntynyt Suur-Huopalahden (Leppä-
vaaran seutu) kaltaista taajaväkistä asutusta
(Lahti 1975).

Kuva 8. Kauklahden keskustaa (©Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kuva 6. Finns, vanha puutalo (© Esko
Minkkinen)

Kuva 7. Kauklahden keskustaa (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)
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YLEISET RAKENNUKSET

Espoossa kunnallishallintoon siirtymisestä päätettiin vuonna 1866. Tämä tarkoitti sitä, että kunnal-
le siirtyy vastuu mm. kansakoulujen perustamisesta, terveyden- ja köyhäinhoidosta, kunnan kiin-
teistöjen hoidosta, palotoimesta jne. (Lahti 1975: 92–93). Päätösvalta siirtyi näin kuntakokoukselle.
Kuntakokouksella ei ollut pitkään aikaan omaa kokoushuonetta, vaikka hankintayrityksiä oli mo-
nia. Suurimman osan toiminta-ajastaan se kokoontui Espoon kirkon lähellä sijaitsevan Lagstadin
kansakoulun veistosalissa (1887 - 1909) (Lahti 1975: 97–96).  Vielä 1920-luvulla kunnantalona oli
vuokrahuoneisto Espoon kirkon ja rautatieaseman lähistöllä, vuonna 1932 Espoon kunta osti Brei-
dablick-nimisen huvilan kunnantaloksi Espoon aseman läheisyydestä. Puurakennus paloi kuitenkin
jo tammikuussa 1933, mutta samana vuonna rakennettiin uusi palaneen tilalle. Kunnantalo oli aluksi
yksikerroksinen, kunnes toinen kerros rakennettiin vuonna 1945 (Lahti 1975). Espoossa oli itse-
näisyyden aikaan tultaessa suhteellisen tiheä kansakouluverkosta, käsittäen 12 ruotsinkielistä ja 4
suomenkielistä kansakoulua (Lahti, 122 - 148).

 VANHA-ESPOO

Espoon vanha keskusta, Papinkylä ja Morbyn
maat eivät vielä 1900-luvun alussa kokeneet
suuria muutoksia vaikka Espoon rautatiease-
ma rakennettiin aivan niiden lähituntumaan.
Palstoitustoiminta oli alueella vähäistä ja näin
maan säilyttivät rauhallisen maalaiskylän lei-
man (Lahti 1975).

Tuomarilan kehitys sysättiin käyntiin, kun lähes
asumattomille metsämaille rakennettiin Gran-
kullan, eli Kauniaisten pysäkki vuonna 1904. J.
Thurmanin aloitteesta vuonna 1906 perustettu
maayhtiö Ab Grankulla hankki itselleen omistus-
oikeuden useisiin Bembölen ja Karvasbackan
kyliin kuuluneisiin tiloihin ja palstoitti maat suu-
rehkoiksi tonteiksi tarkoittaen ne varakkaan vä-
estön huvila-alueeksi. Asutus alkoi pian levitä
yhtiön omistamien maiden ulkopuolellekin. Ab.
Grankullan alueiden eteläpuolella sijaitsevan
Södrikin kylän tilalliset alkoivat myös palstoittaa
maitaan, suuri osa palstoituksista tapahtui Jof-

sin ja Domsin tiloista ja osaa näin syntyneestä
asutuksesta alettiin myöhemmin kutsua Tuoma-
rilaksi (Lahti 1975). Vuonna 1931 Tuomarilaan
avattiin rautatieseisake, alueen väestömäärän
kasvettua riittävän suureksi (Maisala 2998: 22).

 POHJOIS-ESPOO

Espoon suuria järviä ympäröivät kylät kasvoivat
hitaasti 1900-luvun alkuvuosina. Palstoitus oli
ollut aktiivisempaa 1800-luvun viimeisinä vuo-
sikymmeninä. Laaja-alaiset Pohjois-Espoon
kylät, kuten Luukki, Lahnus, Gammelgård (Van-
hakartano) ja Nuuksio olivat 1900-luvun alus-
sa Espoon merkittävintä torpparialuetta. Gam-
melgårdissa väkiluvun kasvu oli voimakkainta,

vaikkei tontteja palstoitettu läheskään yhtä pal-
jon kuin esimerkiksi Nuuksiossa. Monet Nuuksi-
ossa lohkotut tontit olivat vielä itsenäistymisen
aikoihin myymättä, sillä alue oli Helsingistä kat-
sottuna Espoon etäisintä seutua ja kulku sinne
oli vaikeampaa. Myös Backbyssä (Pakankylä)
ja Bodomissa kasvu oli hidasta (Lahti 1975).

Kuva 8. Tuomarila, vahna Kuusitie (© Vanhan
Tuomarilan perinneryhmä 2013)
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kielinen koulu vuonna 1906 ja Viherlaaksoon
1914. Leppävaaran suomenkielinen kansakou-
lu oli maailmansotien välisen ajan lopulla Es-
poon kouluista suurin ja se sai uuden, kivisen
koulutalon vuonna 1936 (Lahti, 122 - 148).

SUUR-TAPIOLA

Suur-Leppävaaran alueella Amalia Kiseleff pe-
rusti Albergan kansakoulun vuonna 1881 ja Au-
rora Karamzin vuonna 1888 Träskändan mail-
le, molemmat olivat yksityisiä ja ruotsinkielisiä.
Leppävaaraan perustettiin yksityinen suomen-

SUUR-LEPPÄVAARA

Espoon ensimmäinen yksityinen kansakoulu oli
-

tilalle perustama Hagalundin kansakoulu. Vuo-
den 1898 piirijakoasetuksen myötä Espooseen
määritettiin koulupiirit ja samassa yhteydessä
perustettiin myös muun muassa Mankkaan ja
Träskbyn kansakoulut (Lahti 1975 s. 122-128).

Otaniemeen sijoitetun Teknillisen korkeakoulun
rakennuksista ensimmäisenä valmistui sahala-

boratorio vuonna 1954. Tämän jälkeen rakenta-
minen viivästyi hetkeksi rakennushallitusta boi-
kotoineiden arkkitehtien lakon takia, toiminnan
jatkuen taas vuodesta 1958. (Itkonen, 1992:
26). Aallon toimiston laatima Otaniemen yleis-
suunnitelma kehittyi useissa vaiheissa. VTT:n
ja TKK:n opetus- ja laboratoriotilojen siirtyessä
Helsingistä Otaniemeen, joten suunnitelmaa
piti tarkastaa ja rakennusoikeutta nostaa useita
kertoja (Maisala 2008: 203).

SUUR-KAUKLAHTI

Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Åminnen
suomalainen kansakoulu oli ensimmäinen la-
jiaan  Espoossa, se perustettiin yksityisten
toimesta. Ensimmäinen kunnallinen suomen-
kielinen kansakoulu aloitti toimintansa vuonna
1902 tilapäissijoituksessa kirkonkylällä kunnan-
tuvassa ja myöhemmin Kauklahden aseman
läheisyydessä sijaitsevassa Sakan talossa,

kunnes se sai oman koulutalonsa vartesmanni
Päivärinnan myymälle, parin kilometrin päässä
kirkolta Kauklahteen vievän tien varrella sijait-
sevalle huvilapalstalle vuonna 1912. Uusien
suomenkielisten kansakoulujen perustaminen
jäi toistaiseksi vielä yksityisten vastuulle (Lahti
1975: 130-135).

VANHA ESPOO

Ensimmäinen kunnallinen koulu, Espoon kirkon
välittömässä läheisyydessä sijaitseva, Lagsta-
din koulu aloitti toimintansa vuonna 1873, sa-
malla koululle perustettiin myös Espoon en-
simmäinen lainakirjasto. Espoo on alueeltaan
kuitenkin niin laaja, ettei koulu pystynyt katta-
maan koko väestön koulutuksen tarvetta etäi-
syyksien ollessa liian suuria syrjäkylistä tuleville
lapsille. Kansakoulujen tarpeen tyydyttämiseksi,
ryhtyivät varakkaat tilanomistajat perustamaan

yksityisiä kouluja eri puolille Espoota (Lahti
1975: 122, 148).

Espoon ensimmäinen kunnanlääkäri nimitet-
tiin vuonna 1907, mutta ensimmäinen sairaala,
Muuralan sairaala, valmistui vasta vuonna 1920
Espoon rautatieaseman läheisyyteen. Espoon
hidas kehitys kunnallisessa terveyden huollos-
sa selittyy läheisyydestä Helsinkiin, sillä ihmiset
nojasivat pitkälti Helsingin tarjoamiin lääkäripal-
veluihin (Lahti 1975: 119).

POHJOIS-ESPOO

sekä Nuuksioon pientenlasten koulu vuonna
1905 ja yläkansakoulu 1920 (Lahti 1975: 130-
135).

Pohjois-Espooseen perustettiin kunnan toimes-
ta koulu vuonna 1898. Lahnukseen perustettiin
yksityinen suomenkielinen koulu vuonna 1906,

Ennen vuotta 1956
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TYÖPAIKKARAKENTAMINEN

Espoo oli vielä 1900-luvun alussa vahvasti maatalouspainotteinen pitäjä ja siihen liittyvistä elinkei-
noista sai toimeentulonsa ¾ Espoon väestöstä. Espoo kuului myös siihen vyöhykkeeseen, josta
tehtiin lähes joka päivä maataloustuotteiden myyntimatkoja Helsinkiin (Lahti 1975).

Yritystoiminta kasvoi Espoossa 1920-luvulta lähtien, alueen merkittävimpiä toimijoita oli muun mu-
assa sähkönjakeluliike Esbo Elektriska Ab, selluloiditehdas Oy Egma Ab, Kauklahden lasitehdas ja
Leppävaaran Uusi Puutavaraliike (Lahti 1975).

Liikenteen ja kaupan parissa työskentelevien määrä kasvoi 1900-luvun parin ensimmäisen vuo-
sikymmenen kuluessa, kauppaliikkeitä perustettiin erityisesti rautatien varteen asutuksen tiivisty-
essä. Kauppaliikkeiden määrä lähti hitaaseen kasvuun itsenäistymisen jälkeisinä vuosina, välillä
jopa taantuen. 1930-luvulla Espoolaisten kauppojen määrä alkoi nousta, ja sekatavarakauppojen
lisäksi myös erikoisliikkeet alkoivat saada jalansijaa. Sekatavarakauppoja sijoittui yleensä yksitellen
eri puolella Espoota oleviin maalaiskyliin. Erikoisliikkeet, kuten maito- tai lihakaupat, kangaskaupat
ja urheiluun tai soittimiin erikoistuneet liikkeet sijaitsivat rautatien varren taajaväkisillä asutusalueilla
kuten Leppävaarassa tai Kauklahdessa (Lahti 1975).

Ennen toista maailmansotaa sijoittivat Osake Pankki ja Yhdyspankki haarakonttorinsa Espooseen.
Espoossa toimi tuolloin myös vanhojen pääelinkeinojen lisäksi useita kauppapuutarhoja sekä turkis-
tarhoja (Lahti 1975).

1950-luvulle tultaessa teollisuusalat alkoivat viedä yhä voimakkaammin jalansijaa perinteisiltä maa-
talouspainotteisilta aloilta. Teollisuuden, käsityön ja rakennusteollisuuden piirissä työskentelevien
määrän oli noussut Espoossa jo 41 prosenttiin, maa- ja metsätaloudesta elinkeinonsa saavien mää-
rän ollessa enää vain 15 prosenttia (Luoto 2004, s. 15).

SUUR-LEPPÄVAARA

1930-luvulla uudentyyppistä rakennustoimintaa
palvelevia teollisia yrityksiä olivat kivenlouhimot,
joita sijaitsi kaksi Leppävaaran alueella. 1930-lu-
vun lopulla oli jo pari varsinaista rakennusliiket-
tä; Johan N. Sillfors ja Korhonen&Koivisto, mo-
lemmat Leppävaarassa. Leppävaaran alueella
toimi myös konepajoja ja metalliverstaita (Lahti
1975).

Osuusliike Elannolla oli 1930-luvulla Espoossa
yhteensä kuusi myymälää joista kolme sijait-
si Leppävaarassa. Asutus alkoi 30-luvulla olla
Alberga – Leppävaaran alueella jo niin tiheää,
että alueella oli jo edellytyksiä kahviloiden ja ra-
vintoloiden pidolle. Ensimmäinen espoolainen
ravintola on vuoden 1937 Sinisessä kirjassa
mainittu Albergan kartanon Ravintola ja Täys-
hoitola, pari vuotta myöhemmin oli myös Alber-
ga Café, Kahvila Linnunlaulu (Lahti 1975).

SUUR-TAPIOLA

gin ja Mankkaan kylien alueella olevalle laajal-
le suoalueelle, perustettiin turvepehkutehdas
vuonna 1910. Yhtiö järjestettiin osakeyhtiöksi
nimeltä Esbo Torfströ Ab (Lahti 1975: 66).

Regulus Oy osti 1940-luvulla Ylä-Mankkaan
tilan Orionin lääketehdasta varten (Maisala
2008, s. 211).

Espoon itäosaan, Suurhuopalahden, Klobbsko-
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SUUR-ESPOONLAHTI JA SUUR-KAUKLAHTI

Espoon huomattavimmat teollisuuslaitokset
keskittyivät Espoon lounaisosaan, jonne oli
jo 1800-luvun puolella alkanut syntyä teolli-
suusalue palvelemaan erityisesti Helsingin ra-
kennustoimintaa. Yhteydet Helsinkiin olivat jo
ennen rautatien tuloa hyvät, sillä kuljetukset on-
nistuivat vesiteitse. Teollisuuskeskittymän kes-
keisintä aluetta oli Mullbyn (Muulo) kylän alue,
mutta teollisuuslaitoksia oli myös muissa lähi-
kylissä, kuten Stensvikissä(Kivenlahti) ja Kurt-
byssä (Kurttila). 1800-luvun lopun merkittäviä
teollisuuslaitoksia oli muun muassa Stensvikin
tiilitehdas, Bastvikin (Saunalahti) höyrysaha,
Åminnen tiilitehdas ja Kallvikin tiilitehdas. Es-
poossa harjoitettiin myös sahateollisuutta, mut-
ta se ei ollut yhtä keskittynyttä kuin tiiliteollisuus.
Huomattavin Espoon sahoista oli Bastvikin höy-
rysaha. Maailmansodan syttyminen lamautti
sittemmin Helsingin rakennustoiminnan ja sen
myötä myös Lounais-Espoon teollisuuskeskit-

tymän kehitys taantui. Södrikin () kylään perus-
tettiin vuonna 1912 helsinkiläisen spriitehtaan
Nääs Spritfabriks Ab:n pullotehdas. Ensimmäi-
sen maailmansodan jälkeen tehdas keskittyi
kuitenkin valmistamaan maitopulloja ja vuonna
1917 se aloitti toimintansa nimellä Suomen La-
sitehdas Oy (Lahti 1975).

Espoon ensimmäinen maakauppa aloitti toimin-
tansa vuonna 1871 Stensvikissä, mutta teolli-
suuden keskittyessä Mullbyn kylään 1800-luvun
lopussa, hakeutuivat myös kauppapuodit sinne.
Espoonkartanossa toimi vielä 1800-luvun lopul-
la myös yksi Espoon myllyistä (Lahti 1975).

Vielä 30-luvulla Espoon lounaisosan perintei-
sellä teollisuusalueella toimivat Stensvikin ja
Hakalan tiilitehtaat. Kauklahden alueella toi-
mi myös konepajoja ja metalliverstaita (Lahti
1975).

VANHA ESPOO

Espoossa toimi 1800-luvulla myllyjä, tosin nii-
den toiminta ei ollut huomattavaa koko maata
vertailtaessa. Vielä 1800-luvun loppupuolella
toimineita myllyjä oli neljä joista Gumbölen myl-
ly sekä Bembölen ylä- ja alamylly toimivat Van-
han Espoon alueella (Lahti 1975).

1930-luvulla vanhat sahalaitokset olivat kadon-
neet, mutta uusia tuli tilalle, kuten lähellä Es-

poon asemaa toiminut Lindholms Såg Ab. Hel-
sinkiläisten osuusliikkeiden toiminta levittäytyi
myös 1930-luvulta lähtien Espooseen, 30-lu-
vun loppupuolella Andelslaget Varubodenilla oli
toimipisteet Bembölessä ja Espoon asemalla,
myös Osuusliike Elannolla oli Vanhan Espoon
alueella yksi myymälä Kilossa ja yksi Tuomari-
lassa (Lahti 1975).

 POHJOIS-ESPOO

Pohjois-Espoon Gammelgårdin ja Nuuksi-
on kylät houkuttelivat pysyviä kauppiaita vielä

1800-luvun puolella mutta niiden toiminta taan-
tui myöhempinä vuosina (Lahti 1975).
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 ASUINRAKENTAMINEN

Toisen maailmansodan jälkeen nopeasti kasvanut Espoon väestö keskittyi entistä suuremmassa
määrin taajamiin. Asutuksen maaseutumaisuus, sekä pientalo- ja loma-asuntoasutus olivat kuitenkin
suurimmassa osaa Espoota vielä vallitsevia. Suurimmat asutuskeskukset olivat Suur-Huopalahden
ja Mäkkylän kylät, joita ei väestönlaskennoissa kuitenkaan otettu huomioon, sillä niiden katsottiin
kuuluvan elimellisesti Helsinkiin. Muita suuria taajamia olivat mm. Tapiola, Tuomarila, Martinkylä,
Matinkylä, Laajalahti, Laaksolahti – Viherlaakso, Westend, Träskända ja Kauklahti. Asutus keskittyi
siis edelleen voimakkaasti Espoon itäosiin rautatien ja Jorvaksen tien välille, sekä näiden Helsinkiin
kulkevien valtaväylien varsia pitkin länttä kohti levittäytyville alueille (Lahti 1975: 296-297).

RAKENTAMINEN VUOSINA 1957–1963

Kysymys Espoon jakamisesta oli ajankohtainen 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa. Muun muassa
Suur-Huopalahden, eli Leppävaaran, ja Tapiolan itsenäisten kauppaloiden perustaminen tai niiden
liittäminen Helsinkiin oli ollut esillä jo 1920-luvulta asti. Jakamistoimenpiteitä ei kuitenkaan toteutettu,
vaan Espoosta muodostettiin yhtenäinen kauppala vuonna 1963 (Itkonen 1992: 57 – 65, 81). Tuol-
loin Espoon väkiluku oli noussut jo hieman yli 65 000:een (Lahti 1975: 308).

Rakennuslaki hyväksyttiin vuonna 1958 ja se astui voimaan seuraavana vuonna (Maisala 2008: 32).
Kun päätös yleiskaavan laatimisesta oli tehty, asetettiin käytännössä koko Espoo rakennuskieltoon
vuonna 1961. Kuntamuodon muututtua 1963 valtuusto päätti, että rakennuskaavan laatimista varten
rakennuskiellossa olleille alueille tulisi laatia asemakaava. Erityisesti pientalorakentaminen jatkui
edelleen poikkeusluvin, sillä asemakaavoitus keskittyi lähinnä aluerakentamiskohteisiin (Maisala
2008: 384 - 385).

 SUUR-LEPPÄVAARA

Seudullisten suunnitelmien mukaan Leppä-
vaaran maankäyttöä olisi pitänyt tehostaa jo
1950-luvun lopulla, tämä oli kuitenkin haas-
teellista rakennuskannan ollessa suurelta osin
varsin nuorta. Keskiosa alueesta oli palstoitettu
ja rakennettu vuosisadan alusta lähtien, itäosa
oli tuoreen asutustoiminnan tulosta (Maisala
2008). Eteläosan tontit oli lähes kaikki raken-
nettu tai aktiivisen rakennustoiminnan alla,
osa tonteista oli kuitenkin edelleen vain loma-
asuntokäyttöön (Saloranta 2011: 216). Vain ala-
va Lintuvaaran alue ja Leppävaaran kartanon
raakamaan rakennussuunnitelma olivat lähes
toteuttamatta (Maisala 2008: 160). Uutta asu-
tusta katsottiin mahdolliseksi sijoittaa vain Uus-
mäen ympärille ja nykyiseen Kyyhkysmäkeen

(Saloranta 2011: 216). Uusmäen (Nybacka)
pientaloalueen rakennussuunnitelma vahvis-
tettiin kahdessa osassa, pääosa vuosina 1956
– 57, ja laajennus Helsingin rajalle 1960-luvun
alussa. Palstoitus toteutui kaavan mukaisesti ja
alue on tiivistynyt vuosikymmenten kuluessa lä-
helle kaavan sallimaa maksimi rakennusoikeut-
ta (Maisala 2008: 156). Radan pohjoispuolelle
Puustellinmäkeen rakentui 1960-luvun alkuvuo-
sina myös joitain kerrostaloja, alueen kaavoitus
tapahtui kuitenkin vasta myöhemmin 1980-lu-
vulla (Tekla Webmap 2013). Tieverkon suun-
nittelu Leppävaaran alueella keskeytti kuitenkin
hetkeksi sen kehityksen. Seudulliset selvitykset
toivat esiin sellaisia vaihtoehtoja, jotka asettivat
kyseenalaisiksi koko siihenastisen suunnittelun
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ja Leppävaaran asemakaavoitus keskeytettiin.
Kaikki rakennuskaavat kumottiin Uusmäkeä
lukuun ottamatta ja alueet asetettiin rakennus-
kieltoon (Saloranta 2011: 216).

Viherlaakson kaavaluonnos pidettiin nähtävillä
vuonna 1962, jolloin myös poikkeusluparaken-
taminen alueella vilkastui. Mittavin hanke oli
vakuutusyhtiö Salamalle kuuluneeseen Lippa-
rantaan rakennettu kerrostaloalue. Kaava vah-
vistettiin kuitenkin vasta vuonna 1969 (Maisala
2008: 164).

Lähderannan kehitys alkoi kun Dalsvikin kar-
tanon maanomistaja teetti kantatilan maille ra-
kennuskaavan asuntoaluetta varten vuosien
1950 – 1960 vaihteessa. Suunnitelman laati
arkkitehtitoimisto Kråkström-Korhonen ja suun-
nittelussa oli mukana myös maisemasuunnit-
telija. Toteuttaminen käynnistyi heti kun kaava
vahvistettiin vuonna 1961. Alueen toteutus on
yhtenäinen ja niukkailmeinen, edustaen hy-
vin oman aikakautensa suunnitteluihanteita
(Maisala 2008: 165).

 SUUR-TAPIOLA

Tapiolan puutarhakaupunginosan pohjoisen
osan asemakaavasta järjestettiin vuonna 1958
kutsukilpailu, jonka voitti arkkitehti Pentti Ahola
itäisestä ja läntisestä osa-alueesta täysin poik-
keavalla, suorakulmaisella ruutukaavaan pe-
rustuvalla suunnitelmalla (Tuomi 2003: 23–25).
Tapiolaan valmistui myös vuonna 1958 ensim-
mäinen Asuntosäästäjät ry:n toiminnan tulokse-
na rakennettu talo kun Asuntosäätiön myymälle
tontille toteutui Kaskenkaatajantiellä sijaitseva
As.oy Säästöpirtti (Itkonen 1992: 71).

Hagalundin rakennussuunnitelmaa koskevassa
muutosehdotuksessa esitettiin Tapiolan sisään-
tuloväylän itäsivulle poikkeuksellisen korkeaa
rakentamista. Rakennuskaavamuutos vahvistui
vuonna 1961 ja näin Otsolahden länsirannalle
rakentui 1960-luvun alkuvuosina pieni asunto-
alue, joka koostui kolmesta 10-kerroksisesta
pistetalosta, matalammista lamellitaloista ja pa-
rista rivitalosta (Maisala 2008: 204 - 205).

Etelä-Tapiolassa Suvikummun ja Hakan omis-
taman Hakalehdon alueen suunnittelusta jär-
jestettiin kutsukilpailu vuonna 1961, jonka voitti

arkkitehti Reima Pietilä. Rakennuskaava rää-
tälöitiin voittaneen suunnitelman mukaan ja se
vahvistettiin vuonna 1962. Alue sai muusta Ta-
piolasta poikkeavan, tehokkaamman ja tiiviim-
män rakenteen. Alun perin alueelle suunniteltu-
ja atriumtaloja tuli vain moottoritien melualueelle
niiden paremman rakenteellisen meluntorjun-
taominaisuuksien vuoksi. Alue valmistui vuo-
teen 1969 mennessä ja sitä täydennettiin vielä
1980-luvun alussa. (Maisala 2008: 205)

Kuva 10. Suvikumpu (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kuva 9. Lähderannan kerrostaloja (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

Vuosina 1957-1963
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tiin nähtävillä pitämisen jälkeen asemakaavak-
si, mutta jo huomattavasti ennen asemakaavan
vahvistamista vuonna 1974, oli alueella jo kym-
meniä rivi- ja kerrostaloyhtiöitä ja lähes puolet
kaavan rakennusoikeudesta valmiina (Maisala
2008: 210–211).

Niittykumpu oli laajahko asuntotuotantokohde,
joka toteutui poikkeusluvalla 1960-luvun alussa.
Kaavan on laatinut Risto Sammalkorpi ja alue
on edustava, ajalleen tyypillinen lähiö (Maisala
2008: 211)

 SUUR-MATINKYLÄ

Olarin kylän itäosien rakennuskaavan laati ark-
kitehti Risto Sammalkorpi. Suunnittelu keskittyi
aluksi Haukilahden ja Toppelundin alueisiin.
Toteutunut palstoitus asetti haasteita suunnit-
telulle ja 18 000 asukkaan mitoitusta jouduttiin
supistamaan 10 000 asukkaaseen. Rakennus-
tyypit vaihtelivat pientaloista rivitaloihin ja ker-
rostaloihin. Poikkeusluparakentaminen vilkastui
alueella kun Haukilahdenrannan kautta länteen
kulkevan tielinjauksen rakennuskaavaluonnos
hyväksyttiin lautakunnassa ja lähetettiin lau-
sunnoille vuonna 1961. Kaavaluonnos muutet-

Aluesuunnitelmaliitto laati Gräsa-Matinkylän
alueelle yleissuunnitelman kunnan tilauksesta
vuonna 1957 ja se hyväksyttiin valtuustossa
seuraavana vuonna. Matinkylän rakennussuun-
nitelman sai laadittavakseen Arkkitehtitoimisto
Kråkström – Korhonen, toimeksiantoon lisättiin
vielä 1950-luvun lopulla Kvisbacka (nyk. Kuitin-
mäki - Olari), jolloin suunniteltavaksi tuli lähes
koko nykyinen suuralue. Maankäyttöä hahmo-
teltiin alusta alkaen rakennuskaavan tarkkuudel-
la, mutta koska alue oli Tapiolan yhdyskuntayk-

sikön reuna-aluetta, ei oman vahvan keskuksen
rakentumista tavoiteltu. Matinkylän rakennus-
kaavaluonnos pidettiin nähtävillä vuonna 1961,
suunnittelu edistyi kuitenkin hitaasti, sillä Matin-
kylän kartanon maiden ostaminen kauppalalle
ei edistynyt. Lautakunta teki Nokkalanniemen
(nyk. Nuottaniemi) kohdalla ennakkopäätöksen
kaavoittaa alue yleiseksi puistoksi rantaraittia
varten. Lystinmäen rakennuskaava valmisteltiin
pitkälle, mutta sitä ei saatettu hyväksymiskäsit-
telyyn (Maisala 2008: 230-234).

 SUUR-ESPOONLAHTI

Kaitaan maanomistajan toimesta tilattu raken-
nussuunnitelma vahvistettiin vuonna 1959 ja
alueen kaava toteutui pääpiirteissään pienta-
loalueena. Riilahdentien varressa oleva laajen-
nusalue vahvistettiin rakennuskaavana vuonna
1960, tämä Oy Kunnallistekniikka Ab:n laatima
osa-alue toteutui täysin kaavan mukaan (Maisa-
la 2008: 252 - 253).

Nöykkiö – Kaitaan alueen suunnittelu jatkui
vuonna 1961. Kaavoitettava alue ulottui Tillin-
mäestä Kaitaan kaavoittamattomiin osiin asti,

ja Suomenojalta Söderskogiin. Vuonna 1962
valmistunut alustava kaavaluonnos oli vanhaa
palstoituksen rakennetta kunnioittava. Kaavan
eteneminen oli kuitenkin hidasta, sillä yleiset
päätiestöä koskevat ratkaisut olivat auki, eikä
näin päätöksiä paikallisesta katuverkosta tai
palvelurakenteesta voitu tehdä. Kun koko alu-
een suunnitelma olisi jouduttu uusimaan Es-
poon kokonaisyleiskaavan linjausten myötä,
ei kaavoituksen toimeksiantoa enää jatkettu
(Maisala 2008: 253).

 SUUR-KAUKLAHTI

Kauklahden tienoo oli vielä 1960-luvulle tulta-
essa yksi Espoon väkirikkaimmista taajamista.
Alueelle alettiin laatia rakennuskaavaa 1960-lu-
vun alussa, mutta prosessi oli hidasta eikä mi-

tään lopullista syntynyt. Suunnittelu jatkui aktii-
visempana 1960-luvun myöhäisempinä vuosina
kokonaisyleiskaavan valmistelun yhteydessä.
Alueelle rakentui (Maisala 2008: 275).

Vuosina 1957-1963
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 SUUR-LEPPÄVAARA

 YLEISET RAKENNUKSET

Päivähoidon tarve lisääntyi 1960-luvun alku vuosina huomattavasti yhä useamman äidin siirtyes-
sä tekemään päivätöitä. Väkiluvun kasvaessa ja koulua käyvän nuorison lisääntyessä perustettiin
1950-60-luvuilla myös runsaasti lisää oppikouluja. Kaikki toisen maailmasodan jälkeen perustetut
oppikoulut olivat suomenkielisiä (Lahti 1975: 326, 334).

Harakkaan, eli nykyiseen Lintuvaaraan perus-
tettiin vuonna 1957 yksi Espoon ensimmäisistä
lastentarha-päiväkodeista. Mäkkylään ja Viher-
laaksoon perustettiin päiväkodit vuoteen 1966
mennessä. Vuonna 1960 Leppävaaran vanha
yhteiskoulutalo annettiin vuonna 1957 peruste-
tun Espoon työväenopiston käyttöön. Espoon
ammattikoulu aloitti toimintansa Otaniemen
Urheilusäätiöltä vuokratuissa Otahallin tiloissa
vuonna 1958. Ammattikoulun laajentuessa sil-
le rakennettiin kuitenkin oma rakennuksensa
Leppävaaraan vuonna 1960. Espoon kunnan
toimesta perustettiin myös kauppakoulu vuon-
na 1961, se toimi aluksi Espoon ammattikoulun
luovuttamissa tiloissa, mutta siirtyi myöhemmin

 VANHA ESPOO

Gumböleen nykyisten Nimismiehenmäen ja Hir-
visuon alueille laadittiin rakennussuunnitelmat
vuosina 1958 – 59. Suunnitelmat täydensivät jo
toteutuneita palstoituksia ja alueet rakentuivat
nopealla tahdilla. Laajat alueet Nimismiehen-

mäestä Nupurinkallioon ja Karhusuolle ehdittiin
siis palstoittaa edellisten suunnitelmien nojalla,
ennen kuin asemakaavoitusta varten annet-
tu rakennuskielto tuli voimaan vuonna 1963
(Maisala 2008: 289).

 POHJOIS-ESPOO

Pohjois-Espoon kasvua erityisesti sen itäosas-
sa joudutti Vihdin tien valmistuminen vuosina
1953–1954. Monet Pohjois-Espoon hajallaan
sijaitsevat palstoitukset ovat peräisin 1950-lu-
vun loppupuolelta. Joiltain osin rakentaminen
oli luvatonta ja tapahtui lohkomattomille ton-
teille, kuten esimerkiksi tapahtui nykyisen Niip-
perin, entisten Suopuron ja Myllypuron alueilla
(Maisala 2008: 45, 323).

Juvan kartano teetti Vihdintien varteen pals-
toitussuunnitelman, lautakunta ja lääninhalli-
tus kuitenkin vastustivat tätä ja vaativat alueen

kaavoittamista, joten palstoitussuunnitelma täy-
dennettiin rakennussuunnitelmaksi. Vain Vihdin
tien pohjoispuolinen alue, nykyinen Odilampi,
vahvistettiin vuonna 1954, ja se toteutui kaavan
mukaisesti (Maisala 2008: 323).

Röylä I ja II olivat 1950-luvun lopussa vahvis-
tettuja rakennussuunnitelmia, jotka maanomis-
tajat ehtivät teettää juuri ennen rakennuslain
voimaantuloa. Näistä ainoa myöhemmin toteu-
tunut alue oli Röylä II:n etelänurkkaus, nykyinen
Punametsäntien alue (Maisala 2008: 323).

omaan rakennukseensa vuonna 1969. Vuonna
1960 suomenkielinen kantakirjasto sijaitsi Lep-
pävaarassa (Lahti 1975: 326, 334, 338).

Kuva 11. Leppävaaran kansalaiskoulu (© S.J. Paasonen)
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SUUR-TAPIOLA

Myös Tapiolaan perustettiin vuonna 1957 yksi
Espoon ensimmäisistä lastentarha-päiväko-
deista. Tapiolaan, Pohjois-Tapiolaan ja Haka-
lehtoon perustettiin yhteiskoulut 1960-1950-lu-
kujen vaihteessa (Lahti 1975: 326, 334).

Otaniemen rakentaminen oli edistynyt hitaas-
ti ja se käynnistyi kunnolla vasta 1960-luvulla.
Monet alueen keskeisistä rakennuksista ovat
Alvar Aallon suunnittelemia, kuten 1960-luvun
alussa valmistuneet Teknillisen Korkeakoulun

-
mainen päärakennus, Otaniemen ostoskeskus
ja oppilasasuntola. Otaniemen rakentamiseen
vaikuttivat merkittävästi myös useita opiskelija-
asuntoja ja Otaniemen Kappelin suunnitellut

Heikki Siren, sekä Dipolin suunnitelleet arkki-
tehdit Reima Pietilä ja Raili Paatelainen (Härö
1991: 166).

Kuva 12.1. Teknillisen Korkeakoulun päärakennus (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

 SUUR-MATINKYLÄ

1960-luvun loppuun mennessä Matinkylään oli perustettu kunnallinen päiväkoti (Lahti 1975: 326).

 SUUR-ESPOONLAHTI

Vuonna 1963 Finnoonlahteen padottiin jäteve-
sien puhdistusallas, joka toimi ensin lammik-
kopuhdistamona ja kuusi vuotta myöhemmin

valmistui puhdistamon ensimmäinen, mekaa-
niseen puhdistukseen perustunut laitos (Luoto
2004: 231 – 232).

 SUUR-KAUKLAHTI

1960-luvun loppuun mennessä Kauklahteen oli perustettu kunnallinen päiväkoti (Lahti 1975: 326).

 VANHA ESPOO

Vuonna 1960 ruotsinkielinen kantakirjasto sijait-
si Lagstadissa, piirikirjastoja oli meikein kaikil-
la taajaan asutuilla alueilla. Glimsin vanha talo
kunnostettiin kotiseutulautakunnan toimesta

kotiseutumuseoksi vuonna 1958 (Lahti 1975:
338 - 339). 1960-luvun loppuun mennessä Tuo-
marilaan oli perustettu kunnallinen päiväkoti
(Lahti 1975: 326).

 POHJOIS-ESPOO

Lahnukseen perustettiin yhteiskoulu 1960-1950-lukujen vaihteessa (Lahti 1975: 334).

Vuosina 1957-1963
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TYÖPAIKKARAKENTAMINEN

1960-luvulle tultaessa maatalous oli vahvasti koneistunutta ja Espoossa etenkin kauppapuutarhojen
määrä oli huomattavasti lisääntynyt. Toisen maailmansodan jälkeinen voimakas teollistuminen oli
nähtävissä myös Espoossa, kunnan alueelle perustettiin huomattava määrä uusia teollisuuslaitok-
sia. Espoon merkittävintä teollisuusaluetta oli edelleen Kauklahti. Suurimpia Espoolaisia teollisuus-
liaitoksia olivat 1960-luvun puolivaiheissa Oy Aga Ab (Kilo, happi- ja asetyylitehdas), Oy Epeko Ab
(Viherlaakso, teknokemiallinen tehdas), Oy Kovametalli Ab (Lintuvaara, kovametalli- ja kovametal-
lituotetehdas), Oy Slev Ab (Kauklahti, sähkölämpö- ja talouskojetehdas), Suomen Sinkkivalko Oy
(Kauklahti, väripigmenttitehdas), Lindholmin sahaosakeyhtiö (Espoon aseman lähellä). Kauppaliik-
keiden perustamisessa saattoi havaita samantapaista kiihtyvyyttä kuin teollistenkin yritysten perus-
tamisessa (Lahti 1975, s. 306 – 308).

 SUUR-TAPIOLA

Vuonna 1953 järjestettiin Tapiolan keskusta-
kilpailu, jonka voitti arkkitehti Aarne Ervi. Kes-
kustan suunnittelu nojautui keskeisesti kävely-
katuideaan, tavoitteena oli ohjata jalankulku- ja
pyöräilyliikenne rauhallista puistotietä myöten.
Tapiolan liikekeskusta haluttiin rakentaa mah-
dollisimman tiiviiksi. Sen ensimmäisen osan
rakentaminen alkoi vuonna 1958, josta Keskus-
torni ja Tapiontorin liikekeskus olivat valmiina

vuonna 1961. Keskustan halki kulkeva itä-länsi-
suuntainen kevyenliikenteenväylä ja kävelykatu
Tapionraitti suunniteltiin Tapiolan pääkaduksi,
sen linjaus perustuu ensimmäisen maailmanso-
dan aikaiseen tykkitiehen. Tapionraitti rakennet-
tiin 1950 – 60-luvuilla ja sen ympärille on keskit-
tynyt Tapiolan kaupallisia ja julkisia palveluita,
sekä lähiöasutusta (Lahti 2003: 63-64).

 SUUR-MATINKYLÄ

Gräsanojan varren pieni teollisuusalue alkoi ra-
kentua poikkeusluvilla 1960-luvulla, mutta alu-
een kehitys käynnistyi voimakkaammin vasta

myöhempinä vuosikymmeninä kaavoituksen
valmistuttua (Maisala 2008: 234).

Vuosina 1957-1963
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 RAKENTAMINEN VUOSINA 1964–1974

Vuonna 1963 Espoon kauppalan asemakaava-arkkitehti Olli Parviainen laati selvityksen, jossa
Espoo jaettiin neljään osaan, jolla jokaisella oli oma keskuksensa. Ne olivat Tapiola, Leppävaa-
ra, Bemböle ja Stensvik (Kivenlahti). Aluejako vahvistui Espoon yleiskaavaluonnoksen myötä, joka
valmistui vuonna 1968. Siihen on määritelty neljän aluekeskuksen lisäksi kolme paikalliskeskus-
ta; Matinkylä, Kauklahti ja Kalajärvi. Myös päätös Espoon hallinnollisen keskuksen sijoittamisesta
Muuralaan tehtiin yleiskaava 1968:n yhteydessä (Itkonen 1992: 80 - 82). Kyseinen jako antoi pohjan
Espoon nykyisen aluerakenteen kehittymiselle. Espoosta tuli kaupunki vuonna 1972, jolloin väkilu-
ku oli jo ylittänyt 100 000 asukkaan rajan. Espoon kasvu ja rakentaminen -nimisen aloitteen tai ns.
Olanderin ponnen myötä käynnistyi keskustelu Espoon suunnittelun ja rakentamisen jakamisesta
niin, että koko Espoota kehitettäisiin tasapuolisesti. Erityistä huomiota kaivattiin Kauklahti-Muurala-
Leppävaara-alueelle ja Pohjois-Espooseen. Vuonna 1973 kauppalanhallitus asetti uuden toimikun-
nan, jonka tehtävänä oli tutkia Etelä-Espooseen osoitetun rakennusoikeuden uudelleen sijoittelua ja
myöhemmin samaisena vuonna valtuusto teki alueellisen tasapainotuspäätöksen (Itkonen 1992: 13,
131 – 138, Maisala 2008: 90).

 ASUINRAKENTAMINEN

1960-luvulla suuri maassamuutto oli käynnissä ja Espoon oli otettava vastaan osansa pääkaupun-
gin kasvusta ja kyettävä tarjoamaan mahdollisuuksia teolliselle asuntotuotannolle. Vuonna 1966
valtuusto hyväksyi suuren aluerakentamissopimuspaketin, johon kuului Karakallio, Westend, Ma-
tinkylä, Iivisniemi ja Lounaisrannikko, eli Espoonlahti – Kivenlahti-alue. 1970-luvun alussa solmittiin
sopimukset myös Tapiolan, Koivu-Mankkaan, Suvelan ja Perkkaan rakentamisesta (Maisala 2008:
63, 67).

 SUUR-LEPPÄVAARA

Bergansin tilan omistajan perilliset olivat jo
1960-luvulla ja 1970-luvun alussa pyrkineet
saamaan alueelle kerrostalokaavaa, heidän
teettämänsä suunnitelmat eivät toteutuneet,
mutta toimivat kuitenkin pohjana tulevalle. Ny-
kyisen Perkkaan kehitys käynnistyi Siemens
Oy:n kiinnostuttua sijoittamaan toimintaansa
Bergansin tilan maille. Siemens tarvitsi aluees-
ta vain osan, joten loppuosalle sovittiin raken-
nettavaksi asuntoja yhteistyössä Hakan, Saton
ja Polarin rakennusyhtiöiden kanssa. Kaava
vahvistettiin vuonna 1971 ja rakentaminen alkoi
heti, asuinrakennukset valmistuivat noin kol-
messa vuodessa. Ministeriö jätti kuitenkin Sie-
mens Oy:lle tarkoitetun korttelin vahvistamatta,
joten konttorin rakentaminen alueelle jäi yhtä
teollisuushallia lukuun ottamatta toistaiseksi
taka-alalle. Perkkaan pohjoisosan kaava vah-
vistui vuonna 1973, pois lukien suunnitelmassa

Kuva 13. Perkkaa (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

alun perin mukana olleet tornitalot (Saloranta
2011: 218-220).
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Ensimmäinen aluerakentamissopimus tehtiin
Karakallioon vuonna 1964 ja se toteutettiin
Hakan kanssa Espoon omille maille. Hieman
myöhemmin sopimusta laajennettiin alueen
itäosaan Hakan ostamille maille. Kaavasta tuli
hyvin tiivis Hakan vaatimusten mukaisen ra-
kennusoikeuden nostamisen myötä, alueelle
jäi vain yksi rivitalokortteli sen ollessa muutoin
tehokasta kerrostalorakentamista. Kaava-alue
jaettiin kolmeen osaan; Karakallio I, Karakallio
II ja Karakallio keskusta. Kaavojen vahvistut-
tua vuonna 1968, oli ensimmäinen osa-alue jo
lähes valmis. Karakallio III-sopimus koski ny-
kyisen Viherkallion itäosaa, alue suunniteltiin
rakentuvan suorakaiteen muotoisista kerros-
talokortteleista. Alueen asemakaavaluonnos
vahvistettiin kahdessa osassa vuosina 1968-
1969. Karakallio-sopimusten mukaiset alueet
rakennettiin vuoteen 1973 loppuun mennessä
(Maisala 2008:163).

Sveinsin, eli nykyisen Veinin pientaloalueen
kaava vahvistui vuonna 1971. Tontit olivat kau-
punkimaisen pieniä ja korttelisuunnitelmassa
annettiin tarkemmat rakennustapaohjeet, joihin
kuului muun muassa tumma punatiili pääasialli-
sena julkisivumateriaalina (Maisala 2008:179).

Lippajärvi-niminen kaava vahvistui sisäministe-
riössä vuonna 1975. Kaavan aikaisempi versio
oli käsittänyt laajoja alueita aina Lippajärvestä
Kvarnbyåniin, Träskändan kartanonpuistoon
ja nykyisen Kolkekannaksentiehen, kaava jäi
kuitenkin vuonna 1969 vahvistamatta ja alueen
kaavoitusta jatkettiin virkatyönä. Vuonna 1975
hyväksytyssä versiossa muun muassa Vilnie-
meen osoitettiin kolmikerroksisia kerrostaloja,
muutoin alue oli pientalovaltaista. Ingaksen,
Jahtimäen ja Kolkekannaksen pohjoisosa, sekä
Tamminiemi jäi vahvistamatta. Kolkekannak-

sen rannoille oli kuitenkin vuonna 1933 tehdys-
tä rauhoituspäätöksestä huolimatta ehditty jo
rakentaa rivitalojakin poikkeusluvilla (Maisala
2008: 164).

Viherlaakso-Laaksolahti-Jupperi alueen ase-
makaavoitus käynnistyi 1970-luvulla, mutta jo
vahvasti rakentuneen pienkiinteistöalueen kaa-
voitus asetti monia haasteita ja prosessi on osit-
tain jatkunut vielä 2000-luvun puolelle (Maisala
2008: 179).

SUUR-TAPIOLA

Hakan ostettua Westendin rakentamattomat
alueet vuonna 1962, se laati alueelle jo olemas-
sa olevaa rakennuskantaa ja miljöötä kunnioit-
tavan asemakaavan. Neuvottelut kaavaehdo-
tuksesta kuitenkin venyivät ja vasta kymmenen
vuoden kuluttua, vuonna 1972, se hyväksyttiin
sisäasiainministeriössä. Suunnitelma käsitti
niin kerrostalo-, rivitalo-, kuin omakotitontteja.
Haka oli valmiina aloittamaan heti hyväksymi-
sen myötä kunnallisteknisten töiden ja ensim-
mäisten kerrostalojen rakentamisen. Alueen
rakentaminen jatkui kuitenkin vielä useamman
vuosikymmenen ajan (Maisala 2008: 208).

Mankkaan alue pohjautuu vanhaan palstoi-
tukseen ja se rakentui vähitellen omakotitalo
painotteiseksi asuinalueeksi poikkeuslupame-
nettelyillä. Vuonna 1971 vahvistettu Tontunmä-
en pientaloalueen asemakaava oli Mankkaan
ensimmäinen. Tontunmäen asemakaavaluon-
nos valmistui yleispiirteisenä jo vuonna 1946,
se käsitti muun muassa vanhan tehostettavan
palstoitusalueen, Orionin T-korttelin ja uuden
koulutontin. Kaavan käsittely kuitenkin pitkittyi
ja se piirrettiin lopulta kokonaan uudelleen, esi-
merkiksi Orionin alue jätettiin asemakaavasta
kokonaan pois, mutta alueen länsiosaan kaa-

Kuva 14. Karakallio (© Espoon kaupunginarkisto)

Kuva 15. Viherlaakso (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)
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voitettiin Outokumpu Oy:n pienteollisuustontti,
joka mahdollisti tulevien vuosien laajentumisen
ja pääkonttorin sijoittumisen alueelle (Siiriäinen
1993: 32-33)

Haukilahden kaavaehdotusalueelle raken-
tui 1960-luvulla rivitaloja ja pieniä kerrostaloja
poikkeusluvin (Maisala 2008: 63)

Suomen ensimmäinen SOS lapsikylä rakennet-
tiin Laajalahteen vuosina 1966 – 1970 (Honka-
nen 2000:106 - 107).

Regulus Oy:n laajentuessa Koivu-Mankkaalla,
suunniteltiin alueen toimisto- ja tuotantotilojen
lisäksi Koivu-Mankkaan tien länsipuoleiselle
pellolle ja itäpuolella sijaitsevan urheilupuiston
pohjoispuolelle tiiviitä rivitalokortteleita, sekä

alueen koillissivulle asuinkerrostaloja. Kuitenkin
vain tien läntisen puolen suunnitelmat hyväk-
syttiin vuonna 1971 vahvistetussa asemakaa-
vassa (Maisala 2008, s. 211).

SUUR-MATINKYLÄ

Haka osti vuonna 1965 pääosan Matinkylän
kartanon maista ja yleiskaavatyö käynnistyi kun
aluerakentamissopimus saatiin solmittua Es-
poon kanssa. Matinkylä 1 varten laadittiin vuon-
na 1968 kaksi vaihtoehtoista kaavaa, niistä
valittiin arkkitehti Simo Lahtonen laatima, joka
oli vaihtoehdoista yksinkertaisempi ja tuotan-
toteknisesti edukkaampi. Se sisälsi vain kahta
eri talotyyppiä ja halvemman pysäköintiratkai-
sun. Alueen rakentaminen alkoi jo samaisen
vuoden lopulla poikkeusluvin ja asemakaava
vahvistui vuotta myöhemmin. Matinkylän ra-
kentamisen vauhti ja määrä oli tuolloin ennen
näkemätöntä Espoossa ja myös lähipalvelut
toteutuivat nopeasti, vain työpaikkarakentami-
nen viivästyi. Matinkylän kaavoitus pohjautui
säännölliseen ruutukaavaan ja talojen julkisivut
ovat pääsääntöisesti betonipintaisia (Maisala
2008: 234 - 235). Hakan solmittua lisäsopimuk-
sen Matinkylän rakentamisesta vuonna 1970,
käynnistyi Matinlaakson ja rivitalopainotteisen
Matinlahden kaavoitus ja rakentaminen. Myös
jo rakentuneen alueen länsiosaan vahvistettiin
Matinmetsän kerrostalokaava, joka oli osa Kui-
tinmäestä Matinkylään ulottuvaa suuralueen
keskeistä tehokkaan rakentamisen vyöhyket-
tä. Uudempien alueiden yleinen ilme poikkeaa
hieman aiemmin rakennetusta Matinkylästä,
sillä Haka siirtyi käyttämään julkisivuissa tiili- ja
keraamisia laattoja. Kaavan suorakulmaisen
sommittelu kuitenkin säilyi (Maisala 2008: 237
– 238).

Nykyisen Olarin ja Kuitinmäen kehitys alkoi kun
Lyytikäisen veljesten perustama Rakennus Oy
Arjatsalo osti Storsin tilan maat vuonna 1958 ja
ryhtyi suunnittelemaan alueelle rakentamista.
Rakentaminen ei kuitenkaan onnistunut, sillä
nykyisen pururadan ja Ruduksen ulkoilualu-
een kohdalla sijaitsevat maat oltiin jo kaavailtu
suunnitteilla olevaan keskuspuistoon kuuluviksi
(Luoto 2004: 146). A. Puolimatka Oy:n tultua
mukaan rakentamisneuvotteluihin, päädyttiin
Espoon kauppalan kanssa aluevaihdokseen.
Rakentaminen siirrettiin alueen eteläosassa si-
jaitsevalle Länsipään kallioylänteelle, jonka Es-
poo oli juuri ostanut. Se oli seutukaava- ja yleis-
kaavaluonnosten mukaista rakentamisaluetta,
lisäksi Espoo sitoutui myymään lisää raken-
nusoikeutta viereiseltä Piispanniityn, nykyisen

Kuva 16. Tontunmäki (©Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kuva 17. Matinkylä (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)
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Kuitinmäen alueelta (Maisala 2008: 234 - 235).
Sopimus solmittiin vuonna 1968 ja ensimmäiset
talot valmistuivat jo seuraavana vuonna.

Arkkitehtitoimisto Järvinen-Valjakan laatima
asemakaava vahvistui kuitenkin vasta vuon-
na 1972 (Luoto 2004: 148, Maisala 2008: 236,
239). Asemakaavan lähtökohtana oli Matinkylän
lailla ruutukaava, mutta Olarissa sitä täydensi
vielä huolella laaditut kortteli- ja lähiympäristö-
suunnitelmat (Maisala 2008: 236). Arjatsalon
talot rakennettiin pääosin punaisesta tiilestä,
alueen keskellä kulkee kävelyraitti jonka var-
teen, talojen kivijalkoihin, oli tarkoitus sijoittaa
palveluita. Asunnot olivat Olarissa keskivertoa
suurempia ja useimmissa asunnoissa oli pieni
sauna. Palvelurakenne kehittyikin pian hyväksi
ja alue koettiin viihtyisäksi, sekä liikenteellisesti
turvalliseksi. Olari saavutti nopeasti myönteisen
imagon asuntomarkkinoilla ja se sai suunnitte-
lijoineen rakennustaiteen ja yhdyskuntasuun-
nittelun valtionpalkinnon vuonna 1975 (Luoto
2004: 146–148, Maisala 2008: 236).

Kuitinmäen rakentamien käynnistyi hieman
Olaria myöhemmin, sen ensimmäinen kaava
vahvistui myös vuonna 1972, jolloin Olari oli jo
pääosin rakennettu. Kuitinmäen kaupunkiku-
vallinen sommittelu perustuu korkeiden piste-
talojen ja matalien lamellitalojen sommitteluun
(Maisala 2008: 236, 241).

SUUR-ESPOONLAHTI

Kuva 19. Kuitinmäki (© Espoon kaupunginarkisto)

Kuva 18. Leikkipiha Olarissa (©Teuvo Kanerva)

Espoo solmi Lounaisrannikko-sopimuksen
Asuntosäätiön, Keskus-Sato Oy:n ja Polar-
Rakennus Oy:n kanssa vuonna 1966, sopimus
oli koko maan suurin. Sopimusalueen ensim-
mäinen kohde oli Soukka. Sen asemakaava-
luonnoksen teki arkkitehti Olli Parviainen, joka
pohjasi työnsä Alvar Aallon laatimaan Stensvik-
Sökö-yleiskaavaluonnokseen, muuttaen uu-
dessa kaavarungossa lähinnä katuverkostoa.
Rakentaminen käynnistyi poikkeusluvin vuonna
1967. Asemakaavat vahvistuivat vasta vuosi-
kymmenen lopussa, jolloin alueesta oli jo iso
osa rakennettuna. Soukassa rakennustapa on
hyvin avoin, korkeimmille paikoille on sijoitettu
korkeimmat kerrostalot, matalammat lamellita- Kuva 20. Soukka rakentuu (© S.J. Paasonen)

lot ja rivitalot ovat rinteillä ja tasanteilla. Alueen
läpikulkevan pääjalankulkureitin varrella sijait-
sevat palvelut, kuten ostoskeskus, koulu ja päi-
väkoti (Maisala 2008: 256–259).
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Kuva 21. Soukan ostoskeskuksen aukio (© Espoon
kaupunginarkisto)

Iivisniemen alue kytkettiin Lounaisrannikon so-
pimusneuvottelujen piiriin kun rakennuttajina
toimineet Asuntosäästäjät ry ja Väinölä Oy ei-
vät saaneet aravalainoja eivätkä poikkeuslupia
alueelle rakennettaville kerrostaloille. Alueen
kaavoituksesta teetettiin konsulttityö arkkitehti
Lea Punsarilla, myös asemakaavaosaston si-
sällä laadittiin tiukalla aikataululla luonnos, joka
piirrettiin saman tien juridiseen asuun. Vuonna
1967 asemakaavalautakunta valitsi asemakaa-
vaosaston esittämän version ja sen käsittely
eteni rakennuttajien lausuntojen jälkeen ennä-
tyksellisen nopeasti valtuuston käsiteltäväksi.
Poikkeuslupia myönnettiin useille taloyhtiöil-
le ja kaavan vahvistuessa vuonna 1968, oli jo
puolet alueen rakennuksista valmiina. Suun-
nittelun ja toteutuksen nopeudesta huolimatta
Iivisniemestä tuli onnistunut ja pidetty komp-
romissi metsälähiön ja kompaktikaupungin
välillä. Iivisniemessä rakennukset on sijoitettu
suorakulmaiseen muotoon suhteellisen tiiviisti,
mutta korttelirakenteet ovat avoimia. Alueella
on paljon erilaisia talotyyppejä ja metsälähiöl-
le tyypillistä luonnonläheisyyttä (Maisala 2008:
256–257).

Kivenlahden suunnittelu aloitettiin Asuntosää-
tiön suunnittelutoimistossa ja se toimi yhteis-
työssä yleiskaavaryhmän kanssa.  Asunto-
säätiössä Kivenlahden suunnittelutyötä tehnyt
Bror Söderman siirtyi vuonna 1968 Espoon
asemakaavaosastolle jatkamaan kaavan laati-
mista. Asuntosäätiön hallituksen pitkäaikainen
puheenjohtaja, Heikki Von Hertzen oli alusta
asti aktiivisesti mukana suunnittelussa. Hänen
ehdotuksiaan oli muun muassa ylä- ja alakau-
pungin toisiinsa yhdistävä kalliotunneli, sekä
Marintornien ja yläkaupungin reunatalojen ko-
rottaminen.  Kaava vahvistettiin vuonna 1971,
rakentaminen oli kuitenkin jo tuolloin hyvässä
vauhdissa poikkeusluvin. Alkuperäiseen kaa-
vaan on tehty vuosien saatossa useita muutok-
sia, liittyen esimerkiksi tonttijakoon ja rakennus-
oikeuksien siirtämisen, suhdannevaihteluiden
ym. syiden vuoksi, mutta sen perusajatus on
säilynyt. Keskustavyöhykkeen korttelit ja katuti-
lat ovat Kivenlahdessa kompakteja, sen ympä-
rillä rakennustapa muuttuu asteittain avoimem-
maksi, myös merkittävä määrä viheralueita on
säilytetty. Parkkialueet on pyritty monista muis-
ta ajan lähiöistä poiketen häivyttämään kau-
punkikuvasta rakentamalla laitospaikkoja ja au-
totalleja. Vahvan rakennustaiteellisen otteensa
ansiosta Kivenlahdesta tuli yksi aikakautensa
merkittävimmistä asemakaavoista Suomessa
(Maisala 2008: 259–261).

Soukan ja Kivenlahden välissä sijaitsevan Lar-
svikin, eli nykyisen Laurinlahden huvilayhdys-
kunnan kaavan laatimisen pohjana käytettiin jo
aiemmin yhdyskunnan piirissä tehtyä alustavaa
luonnosta. Laurinlahden osa-asemakaavat val-
mistuivat kolmessa vaiheessa vuodesta 1972
alkaen. Alue toteutui pääosin kaksikerroksisina
tiiviinä rivitaloyhtiöinä (Maisala 2008: 262).

Kuva 23. Kivenlahti (© Espoon kaupunginarkisto)
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SUUR-KAUKLAHTI

Kauklahden asemanseudulle sijoittuvan asun-
toalueen kaavoitus käynnistyi 1960-luvun lo-
pulla, mutta yhtään kaavaa ei kyseisenä ajan-
jaksona vahvistettu. Suur Kauklahden alueelle
keskittyi lähinnä hajanaista omakotiasutusta,
erityisesti Kurttilan, Saunaniemen ja Mustalah-
den ympäristössä (Maisala 2008: 275–277).
Kauklahden keskustan itäpuolelle, junaradan
varteen rakennettiin myös ensimmäiset kerros-
talot poikkeusluvin (Tekla Webmap 2013).

Kuva 24.Taustalla Kauklahteen poikkeusluvin rakentuneita
kerrostaloja (©S.J. Paasonen)

VANHA ESPOO

Vuonna 1965 Espoo päätti keskittää kauppa-
lan hallinnon Muuralaan. Espoon keskuksen ja
sen lähiympäristön suunnittelua koskeva kan-
sainvälinen arkkitehtuurikilpailu julistettiin syk-
syllä 1967. Ehdotuksia tuli ympäri maailmaa ja
kilpailun voittajaksi valittiin Jan Chmielewskin,
Janusz Kazubinskin ja Krzysztof Kurasin muo-
dostaman puolalaisen arkkitehtiryhmän laatima
ehdotus. Valinnan perusteina mainittiin muun
muassa ehdotuksen hyvä sopeutuminen mai-
semaan, selkeä liikenteen erottelu, inhimillinen
mittakaava ja aktiiviset jalankulkukadut. Viras-
tokeskuksen asemakaavatasoinen suunnitte-
lu kuitenkin pitkittyi sillä lama asetti sille omat
haasteensa, kustannusten minimointi meni
muiden pyrkimysten edelle ja puolalaisten ark-
kitehtien suunnitelmaa karsittiin. Keskuksen
rakentaminen aloitettiinkin vasta myöhemmin
poikkeusluvin, ja päättäjät kiirehtivät ensisijai-
sesti Suvelan kerrostaloalueen kaavaa. (Maisa-
la 2008: 293–295, 302).

Espoo oli hankkinut itselleen Kirstin tilan maat
vuonna 1965, joille Suvelan rakentaminen alkoi
1970-luvun alusta (Lintula et. al. 2003). Suve-
lan ensimmäinen asemakaava vahvistui vuon-

Kuva 25. Suvela (© Epoon kaupunkisuunnittelukeskus)

na 1970, jonka pohjalta aluetta on sittemmin
rakennettu. Rakentaminen oli aloitettu jo ennen
kaavan vahvistumista poikkeusluvilla Kirstin-
mäestä (Maisala 2008). Kirstintien pohjois-
puoliset asuinkerrostalokorttelit ja osa kadun
eteläpuolisista kortteleista valmistuivat vuosi-
na 1971–1979. Suvela rakennettiin alueraken-
tamissopimuksella ja rakennuttajina toimivat
Haka, Keskus-Sato, Polar-Salpa ja Rakennus
Oy (Otranen 2009).

Espoon kauppala ostamat Rönnbackan tilan
maat päätettiin käyttää omatoimisesti toteutet-
tavien pientalojen rakennuttamiseen. Pihlajarin-
teeksi nimetyn alueen asemakaava vahvistettiin
vuonna 1968 ja se koostuu pienistä kaupunki-
maisista omakotitalotonteista. Kaavoittaja laati
toteutuksen ohjaamiseksi myös korttelisuunni-
telman ja rakennustapaohjeet, joiden mukaan
talojen tuli olla tasakattoisia tai antaa sellainen
vaikutelma, talot tuli maalata rakennustarkasta-
jan hyväksymillä väreillä ja pihoilla tuli käyttää
rakennuslautakunnan hyväksymää aitatyyppiä.
(Maisala 2993: 295, 298). Alue on rakentunut
pääasiassa 1970-luvulta lähtien (Tekla GIS
2008).

Kuva 26. Espoon asema (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)
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YLEISET RAKENNUKSET

SUUR-LEPPÄVAARA

Mankkaan kaatopaikan täyttyessä ja Valtion
rautateiden irtisanottua Pasila Kaatopaikka-alu-
een, päättivät Espoo ja Helsinki sijoittaa uuden
tilapäisen kaatopaikan Isoon Huopalahteen,
jonne oli jo aiemminkin läjitetty maamassoja.
Lahden pohjoisosasta täytettiin 27 hehtaarin
kokoinen alue ja sitä käytettiin kaatopaikkana
vuosina 1963 – 1980. Espoo ja Helsinki laati-

vat yhteisen viheraluesuunnitelman Vermon,
Ison Huopalahden ja Talin alueille vuonna
1971. Jätemäet suunniteltiin osaksi viheralueen
elementtejä niin, että täytöt ja työmaatiet muo-
dostaisivat tulevan urheilu- ja virkistyskäytön
tarvitsemat tiepohjat ja lähtökohdan viherraken-
tamiselle (Saloranta 2011: 224).

SUUR-TAPIOLA

Espoon ensimmäinen uimahalli valmistui Tapi-
olaan vuonna 1965. Uimahalli on arkkitehtitoi-
misto Aarne Ervin suunnittelema. Vuonna 1967
Tapiolan uimahalli oli koko Suomen eniten käy-
tetty uimahalli, samaisena vuonna uimahallia
laajennettiin ja sen ulkopuolelle valmistuivat
myös maauimala-altaat (Lindholm 1998: 32).

VANHA ESPOO

Kunnansairaala toimi edelleen Muuralassa
1920-luvulla käyttöön otetuissa tiloissa. Leppä-
vaaraan, Bemböleen ja Tapiolaan tuli terveys-

keskukset 1960-luvun loppuun mennessä (Luo-
to 2004: 235).

POHJOIS-ESPOO

Diakonissalaitos hankki Skogbyn tilan jo vuon-
na 1939 kehitysvammaisten hoitolaitosten alu-
eeksi, samana vuonna rakentuivat myös en-
simmäiset laitosrakennukset. Rakennuksista
suurin osa on rakennettu 1940-1960-luvuilla.
Vuonna 1957 hoitovastuu siirtyi Rinnekoti-Sää-
tiölle (Kaasinen 2012). Rinnekodin hoitolaitok-
selle laadittiin maankäytönsuunnitelma vuonna

1964 ja sitä täydennettiin vuonna 1968. Raken-
taminen eteni suunnitelman nojalla poikkeuslu-
vin ilman asemakaavaa (Maisala 2008, s.324).
Alueella sijaitsee hoitolaitosten ja asuntoloiden
lisäksi myös muita palvelutoimintoja, kuten yk-
sityinen päiväkoti, uimahalli ja kahvila. Alueella
on myös oma lämpövoimala ja vesihuolto (Kaa-
sinen 2012).

POHJOIS-ESPOO

Kunta teetti Pitkäjärven pohjoispuolen yleis-
kaavaluonnoksen tilaustyönä vuonna 1961.
Kaavaluonnosta käsiteltiin lautakunnassa use-
ampaan otteeseen, viimeisen kerran vuonna
1965. Suunnitelma lakkasi kuitenkin olemasta
kiireellinen, kun se oli saatu niin pitkälle, että
poikkeuslupien saaminen helpottui ja suunnit-
telu keskeytettiin kokonaan kun Etelä-Espoon

aluerakentaminen asetettiin etusijalle (Maisa-
la 2008: 324). Pohjois-Espooseen rakentuikin
kyseisenä aikakautena mittavia pientaloalueita
poikkeusluvin muun muassa Lahnukseen, Ka-
lajärvelle, Sorvalamelle, Pakankylään ja Bo-
dom-järven itärannalle (Kaasinen 2013, Tekla
Webmap 2013).

Vuosina 1964-1974
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TYÖPAIKKARAKENTAMINEN

Vielä 1960-luvulla ja 1970-luvulle tultaessa teollisissa ammateissa toimivien määrä Espoossa kasvoi
ja oli vallitseva elinkeino, mutta myös palveluammateissa toimivien määrä alkoi nousta yhtä suu-
reksi. Maa- ja metsätaloudesta sai elantonsa enää vain murto-osa. Helsinki oli Espoolaisten tärkein
työpaikkakunta ja jopa 2/3 espoolaisista kävi siellä töissä (Luoto 2004: 40 - 41).

SUUR-LEPPÄVAARA

Suomen ensimmäinen automarketti, Maxi-
market, valmistui poikkeusluvin Leppävaaraan
vuonna 1971 Rake Oy:n ja Osuusliike Elan-
non sovittua 1960-luvun lopulla pitkäaikaisesta
maanvuokrasopimuksesta maata omistaneen
Helsingin kaupungin kanssa (Saloranta 2011:
225).

Nihtisilta-Karamalmin kehitys käynnistyi
1960-luvun alussa kun Nihtisillan aiemmin laa-
dittu suunnitelma täydennettiin teollisuus- ja
varastointialueen rakennuskaavaksi, tuolloin
Instrumentarium Oy osti laajan rakennusalueen
toimitilahankkeelleen. Myös lähettyvillä sijait-
sevan Gerkin tilan maita myytiin teollisuus- ja
varastoalueeksi. Polar-Rakennus Oy osti koko
Kauniaisten itäpuolisen osan Gerkin tilan mais-
ta ja alueelle laaditun kaavan tavoitteena oli
muodostaa tehokkaasti rakennettu työpaikka-
alue. Nihtisillan alue alkoi toteutua siis toimisto-
valtaisena, ainoaa selkeää teollisuustoimintaa
alueella harjoitti Suomen Akkuteollisuus Oy,
lisäksi SOK:lla ja Kaukomarkkinat Oy:llä oli alu-
eella varastotiloja (Maisala 2008: 162-63).

SUUR-TAPIOLA

Konttoritalo Raitinlukko valmistui Tapionraitin
eteläiselle puolelle vuonna 1966. Tapiolan lii-
kekeskuksen jatkeeksi rakentui vuonna 1968
kauppiastavaratalo Heikintori. Se rakennettiin
Tapionraitin päälle niin, että tien linjaus kulkee
tavaratalon läpi sen keskuskäytävänä (Tuomi
2003: 64).

Kuva 28. Maxi-market (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kuva 29.  Nihtisilta (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kuva 30. Konttoritalo Raitinlukko ja Heikintori (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)
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Regulus Oy  oli ostanut 1940-luvulla Ylä-Mank-
kaan tilan teollisuustarkoituksiin (Maisala 2008,
s. 211). Vuonna 1961 Regulus Oy alkoi raken-
taa toimitiloja alueelle. Ensimmäiseksi valmis-
tui Orionin lääketehdas vuonna 1962 (Orionin
historia 2009). 1960-luvun lopussa Regulus
Oy:llä oli tarve laajentaa toimintaansa ja saada
henkilökunnalle asuntoja. Alueesta neuvoteltiin
aluerakentamissopimus ja yhtiö sitoutui sijoitta-
maan myös pääkonttorinsa sinne. Vuonna 1971
vahvistetussa asemakaavaluonnoksessa Orio-
nin korttelissa sijaitsi toimisto- ja tuotantotiloja
(Maisala 2008, s. 211). Tontille on rakennettu
tuotanto-, tutkimus- ja konttoritiloja useissa vai-
heissa. Hallinto ja johto siirtyivät Vallilasta ny-
kyiseen pääkonttoriin viimeisenä, vuonna 1984
(Orionin historia 2009)

.

Kuva 31. Orionin tehdas (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

KOP:n ja Otaniemi Oy:n omistamille maille, Kei-
laniemen rantaan laadittiin toimistorakentamista
varten kaavaluonnos vuonna 1970. Neste Oy:n
kiinnostus sijoittaa pääkonttorinsa alueelle oli
epävirallisena tietona lautakunnassa sen päät-
täessä asemakaavoituksen käynnistämisestä.
Kaavan hallinnollinen käsittely eteni suhteelli-
sen nopeasti ja se vahvistettiin vuonna 1972.
Alueelle suunniteltiin myös venesatama ja täyt-
tömaalle helikopterikenttä. Helikopterikenttä jä-
tettiin vahvistamatta, mutta Nesteen 20-kerrok-
sisen toimistotornin rakentaminen käynnistyivät
pian kaavan hyväksymisen jälkeen (Maisala
2008: 215 - 217).

Kuva 32. Nesteen torni Keilaniemessä (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

SUUR-MATINKYLÄ

Olarinluoman teollisuusalueen kaava vahvistui
1970-luvulla (Maisala 2008:242), jolloin myös
sen rakentaminen käynnistyi. Alueen kehitys on

jatkunut tähän päivään saakka (Tekla Webmap
2013).

POHJOIS-ESPOO

Juvan kartano oli teettänyt Kehä III:n pohjois-
puoleiselle metsäpalstalle teollisuusalueen
kaavaluonnoksen ja kauppalan ostettua alueen
maat kaavaluonnos viimeisteltiin Juvanmal-
min asemakaavaksi. Vuonna 1969 vahvistunut
asemakaava oli Pohjois-Espoon ensimmäinen.
Alueelle tuli runsaasti yrityksiä ja pian sinne to-
teutettiin myös kunnallistekniikka, vaikka alun

perin Juvanmalmi oli suunniteltu vain varasto-
alueeksi. Juvanmalmin teollisuusalue laajeni
seuraavina vuosina Rinnekodin hoitolaitokselle
laaditun maankäyttösuunnitelman nojalla poik-
keusluvin ilman asemakaavaa, kunnes 1980-lu-
vulla teollisuusalueen laajennusten kaavoitus
käynnistyi uudelleen (Maisala 2008:234, 329).

Vuosina 1964-1974
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RAKENTAMINEN VUOSINA 1975–1986

Espoo kaupungistui aluerakentamisen myötä nopeaa tahtia. Vuonna 1975 saavutettiin tuotantohuip-
pu 271 000 kem², mutta lamasuhdanteen myötä se putosi jo seuraavana vuonna 150 000 kem²:iin,
aravarakentaminen kuitenkin lisääntyi jonkin verran erityisesti Espoon keskuksen alueella, ja myös
pientalorakentamisen määrä Espoossa säilyi entisellään. 1970-luvun loppua kohden asuntotuotanto
alkoi jo palautua entiselleen (Maisala 2008: 88 - 91). Laman myötä myös väestö- ja työpaikkasuun-
nitteita jouduttiin madaltamaan aiemmista. Uusi yleiskaavaluonnos hyväksyttiin valtuustossa vuonna
1978. Siinä muun muassa tieverkkoa kevennettiin huomattavasti edelliseen verrattuna, myös pien-
talojen osuus ja asumisväljyys kasvoivat. Uutta oli viheralueiden eriytynyt järjestely, eli jako maata-
lous-, virkistys- ja suojelualueiksi, sekä loma-asutus- ja pientalotaajamien ja yleisten rakennusten
aluevarausten esittäminen. Yleiskaava 1978:n käsittely jatkui valitusten vuoksi aina 1980-luvulle asti
ja vuonna 1984 KHO päätti kumota valtuuston hyväksymispäätöksen. Yleiskaavaehdotusta käy-
tettiin jatkossa kuitenkin yksityiskohtaisemman kaavoituksen ja poikkeuslupavalmistelun ohjeena
(Maisala 2008: 93 - 94).

ASUINRAKENTAMINEN

1980-luvun noususuhdanteen aikaan kaavoitus ja rakentaminen edistyivät Espoossa voimakkaasti.
Rakentamisella pyrittiin korjaamaan 1960 – 1970-luvuilla syntyneitä rakentamispaineita (Rakenta-
massa Espoota: 55, Maisala 2008: 111). Kaavoituksessa keskityttiin nyt erityisesti vanhojen pienta-
loalueiden ja keskustojen kehittämiseen, sekä uusien pientalo- ja pienkerrostaloalueiden luomiseen.
Uusien asuntoalueiden keskimääräinen aluetehokkuus oli huomattavasti alhaisempi kuin edeltävänä
vuosikymmenenä. Myös alueelliset perusparannukset aloitettiin 1980-luvun puolivälissä esimerkiksi
Lintuvaarassa, Suvelassa ja Matinkylässä, sekä Bassenmäen ja Pikkalanpuiston pientaloalueilla
(Maisala 2008: 111 - 112).

SUUR-LEPPÄVAARA

Lintuvaaran, entisen Harakan, pientaloalueen
eteläpuolelle hyväksyttiin periaateasemakaava
vuonna 1970, sen tarkoituksena oli luoda poh-
ja toteuttamiskelpoisten maanomistusyksiköi-
den muodostumiselle, rakentamista ohjattaisiin
puolestaan toteutuksen lähestyessä pienillä
korttelikohtaisilla asemakaavoilla. Laman tultua
tilanne kuitenkin jumiutui, eikä erillispientaloille
myönnetty poikkeuslupia periaateasemakaa-
vassa rivitalo- tai kerrostalokortteleiksi tarkoite-
tuille tonteille ja alue rakentui osissa 1980-luvul-
ta lähtien (Maisala 2008: 156, 166,

Tekla Webmap 2013).

Vallikallion aluetta koskevista kaavoista vah-
vistettiin vain osia 1970-luvun puolivälissä liian
korkeiden tehokkuustavoitteiden takia. Kaava
tuli lainvoimaiseksi vuonna 1984, jolloin Raken-
nusliike Hartela jatkoi sopimusalueen toteutta-
mista ja vanha pientalokanta purettiin vapaa-
rahoitteisten kerrostalojen tieltä (Maisala 2008:
171, 184).
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Leppäsiltaan suunniteltiin 1970-luvulla moni-
puolinen pientaloalue, joka koostuu matalista
pienkerrostaloista, rivitaloista ja tiiviisti ryhmitel-
lyistä erillispientaloista. Alue rakentui 1980-lu-
vun alussa ja oli pitkään Espoossa vierailevien
asiantuntijaryhmien esittelykierrosten kohteena
(Maisala 2008: 178–179, Tekla Webmap 2013).

1980-luvulla rautatien pohjoispuolelle raken-
nettiin kaupunkimainen palvelukeskus, jonka
ympärille rakentui tiivis kerrostaloalue (Rytilä
2010: 40). Punatiilinen aluekokonaisuus edus-
taa hyvää kaupunkiympäristöä omalta ajaltaan
(Maisala 2008: 184)

Puustellinmäen kaava vahvistui vuonna 1980.
Alueella oli jo 1960-luvulla poikkeusluvin raken-
tuneita kerrostaloja, mutta uudemmat 1980-lu-
vulla rakentuneet osat koostuvat pääasiassa
punatiiliverhoilluista kerrostaloista (Maisala
2008: 172-173, Tekla Webmap 2013).

Nuijalan kaava vahvistui vuoden 1980 lopulla.
Kaava koski laaja pienkiinteistöaluetta täyden-
tävää rivi- ja kerrostaloaluetta sekä paria moot-
toritien varressa sijaitsevaa työpaikkakorttelia
(Maisala 2008:177). Alue rakentui 1980 – 90-lu-
kujen vaihteessa (Tekla GIS 2008).

SUUR-TAPIOLA

Aarnivalkean ja Maarinniityn alueelle vuonna
1983 vahvistetussa kaavassa esitettiin uuden
kerros- ja pientaloalueen rakentamista Aarni-
valkean vanhan pientaloalueen pohjoispuolelle
(Maisala 2008: 220) ja alue rakentui 1980- ja
1990-lukujen aikana (Tekla GIS 2008).

Länsiväylän ja Merituulentien välisellä Niitty-
maan alueella oli vielä 1980-luvulla lähinnä
peltoa, hieman vanhaa pientaloasutusta ja In-
validiopisto. Vuonna 1984 vahvistetussa ase-
makaavassa Merituulentien varteen osoitettiin
lisää siellä jo pienemmässä mittakaavassa
olevaa autohuollon ja autoliikkeiden tapaista
palvelutoimintaa. Länsiväylän melualueen kort-
telit varattiin toimitilakäyttöön, jolloin ne suojai-
sivat taaemmaksi sijoittuvia asuintaloja melulta.
Myös Invalidiopiston korttelialueelle lisättiin ra-
kennusoikeutta asuintaloille. Pientalo- ja ker-
rostalokorttelit rakentuivat suhteellisen pian
kaavan vahvistumisen jälkeen, myös autohuol-
topalvelut lisääntyivät ja Länsiväylän varteen
rakentuivat ensimmäiset toimistotalot (Maisala
2008: 222).

Mankkaalla Seilimäen alueen kaavoitus käyn-
nistyi jo 1960-luvun lopulla, mutta sen suun-

nittelutavoitteet muuttuivat käsittelyprosessin
yhteydessä (Siiriäinen 1993: 34). Alueella oli jo
entuudestaan jonkin verran pientalopalstoitusta
ja kaksi poikkeusluvin rakennettua rivitaloyh-
tiötä (Maisala 2008: 212). 1970-luvulla suun-
nittelualuetta laajennettiin käsittämään myös
Lukupuro ja asemakaavan vahvistuttua alue ra-
kentui nopeasti pien- ja rivitalovaltaisena. Myös
Taavinkylässä omatoiminen ja tuottajamuotoi-
nen pien- ja rivitalo rakentaminen oli aktiivista
1970 ja -80 luvuilla. Alueella toteutettiin myös
jonkin verran kunnallista asuntotuotantoa (Sii-
riäinen 1993: 34).

SUUR-MATINKYLÄ

Matinkylässä rakentaminen ja keskustan reuna-
alueiden kehittäminen jatkui. Matinkadun var-
ressa sijaitsevat kerrostalokorttelit hyväksyttiin
osana Matinkylän keskus I kaavaa, joka vahvis-
tui vuonna 1986. Kerrostalojen rakentaminen
käynnistyi kuitenkin jo 1970-luvun alussa, sillä
niitä kiirehdittiin asuntotuotannon takia (Maisala
2008: 243, Tekla Webmap 2013).

Tiistilä I asemakaava vahvistettiin vuonna 1977
Matinmetsän länsipuolelle. Tiistilässä pyrittiin

kohentamaan ympäristön laatua sijoittamalla
sinne rivi- ja kerrostalojen lisäksi myös pientalo-
ja ja keskittämällä pysäköinti pysäköintilaitoksiin
(Maisala 2008: s. 239).

Nuottaniemen eteläosat olivat vanhaa huvila- ja
omakotitaloaluetta, sen pohjoisosat kuuluivat
Matinkylän sopimusalueeseen. Rivitalovaltai-
nen Nuottaniemi I kaava vahvistui vuonna 1979
ja kaavoitusta jatkettiin 1980-luvulla. Sen ete-
läisen osan ranta-alueita ja pientaloasutuksen

Kuva 32. Maarinniitty (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Vuosina 1975-1986
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tiivistämistä koskeva kaava vahvistui vuonna
1989 (Maisala 2008: 239, 243). Alue on raken-
tunut vaiheittain vuosikymmenten aikana aina
2000-luvulle asti (Tekla Webmap 2013).

Olarin ja Kuitinmäen välimaastossa sijaitsevan
pientalopalstoituksen kaava hyväksyttiin vuon-

na 1977, alue alkoi rakentua vaiheittain rivi- ja
paritalo painotteisena 1970-luvun alusta ja ra-
kentaminen jatkui 1990-luvulle (Maisala 2008:
s.241, Tekla Webmap 2013).

SUUR-ESPOONLAHTI

Espoonlahden keskustaan laadittiin asema-
kaava vasta 1970-luvun loppupuolella, tuolloin
Soukan ja Kivenlahden lähiökeskukset olivat jo
hyvin kehittyneistä ja palvelukykyisiä. Alueen
suunnittelun tavoitteet olivat puutarhakaupun-
kihenkisiä ja kaava vahvistettiin vuonna 1979.
Espoonlahden keskuksen kehittämissuunnitel-
ma tilattiin 1980-luvun alussa Arkkitehtitoimisto
Simo Järviseltä. Suunnitelma antoi kaupunkiku-
vallisia ohjeita sekä yleisten alueiden että kort-
telialueiden suunnittelulle (Maisala 1008: 262,
266).

Kivenlahdessa rakentaminen jatkui ja alueen

1980-luvun puolessavälissä (Maisala 2008: 266
- 267).

kaupunkisuunnittelukeskus)

Nöykkiön alueen ensimmäinen asemakaava,
Latokaski I vahvistui vuonna 1975. Alue ra-
kentui 1970-luvun loppuvuosina pienkiinteis-
töpalstoitusten välissä sijaitsevalle kaupungin
hankkimalle raakamaalle. Korttelisuunnitelmat
käsittivät tiivistä pientalorakentamista ja muuta-
mille tonteille toteutettiin koeluontoisesti Asun-
tohallituksen pientalotoimiston suunnittelemia
tyyppitaloja (Maisala, 2008: 264).

Rakennusliike Arjatsalo Oy osti Eestinkallion
raakamaa-alueen 1970-luvulla ja järjesti kut-
sukilpailun tiiviin rivi- ja pienkerrostaloalueen
suunnittelusta. Alueen suunnittelua päätettiin
kuitenkin jatkaa virkatyönä voittaneen ehdotuk-
sen pohjalta. Vuonna 1979 valmistuneesta kaa-
valuonnoksesta tuli paljon huomautuksia eri-
tyisesti viheralueisiin liittyen ja asiaa käsiteltiin
aina KHO:ssa asti. Sopimusalueesta jäi vah-
vistamatta Eestinkallion luoteisrinne ja Bisan-
mäki sekä Finnoontie ja sen itäpuoliset osat.
Rakentaminen käynnistyi kuitenkin kaavan vah-
vistetuilla alueilla. Eestinkallioon laadittiin vielä
useampi täydentävä kaava, joissa Eestinkallion
länsirinne ja Bisanmäki jätettiin viheralueiksi
(Maisala 2008: 264 - 265).

SUUR-KAUKLAHTI

1970-luvulla Kauklahdessa rakentaminen jatkui
poikkeusluvin (Maisala 2008:277). 1980-luvul-
la keskustan reuna-alueille vahvistettiin Han-
sakallion asemakaava, joka sisälsi jo aiemmin
poikkeusluvilla rakentuneet kerrostalot, sekä
vanhaa pientaloasutusta tiivistävät Näkinkylän

alueen kaavat. Myös Bassenmäen vanhan kylä-
alueen suojeluhenkisen kaavaluonnoksen laati-
minen käynnistyi ja alueen perusparantaminen
aloitettiin, vaikka kaava vahvistui huomattavasti
myöhemmin (Maisala 2008: 279).

Vuosina 1975-1986
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VANHA-ESPOO

Myös Kirkkojärven kerrostaloalueen kaava-
luonnos perustuu puolalaisten arkkitehtien
voittajaehdotukseen, rakennustehokkuutta on
kuitenkin laskettu ja muun muassa pysäköinti-
ratkaisuihin on tehty muutoksia. Kaava vahvistu
vuonna 1978 ja rakentamista ohjattiin kortteli-
ja lähiympäristösuunnitelmalla (Maisala 2008:
302 - 303).

Suvelan kerrostaloalueen eteläpuolella käyn-
nistyi myös pientalorakentamista nykyisen
Sunan alueella 1970-luvun puolessa välissä
(Maisala 2008: 299). Alueen rakennuttajana
toimi Oy Tiefundamentti Ab ja se oli yksi en-
simmäisistä pientalojen aluerakentamissopi-
muksista. Sunasta rakentui tiivis ja matala, ja
asuntotyypistöltään monipuolinen. Alueella on
niin erikokoisia rivi- ja paritaloyhtiöitä, kuin oma-
kotitonttejakin (Maisala 2008: 303 - 304).

Saarniraivion pientalovaltaisen asuinalueen ra-
kentamissopimus allekirjoitettiin Hakan ja kau-
pungin välillä vuonna 1979 ja alueen kaavoitus
jatkui 1980-luvulle (Maisala 2008: 304 – 305).
Saarniraivio rakentui pääasiassa vasta 1980- ja
1990-lukujen vaihteessa (Tekla Webmap 2013).

Lakela rakentui virastokeskuksen itäiselle puo-
lelle, Kirkkojärven läheisyyteen. Alueen ker-
rostalokortteli ja ammattioppilaitos rakentuivat
1980-luvun lopulla (Maisala 2008: 309).

Furubackan alueen, eli nykyisen Kaupunginkal-
lion vanhaan pientalopalstoitukseen pohjautuva
kaavaluonnos laadittiin yhteistyössä asukkai-
den kanssa. Alueen maankäyttöä pyrittiin te-
hostamaan varovaisesti ja olemassa olevassa
kiinteistöjaotuksessa pysyttiin. Uutena alueelle
kaavoitettiin joitain Y-tontteja ja koulu (Maisala
2008: 310 - 311).

1970-luvulla solmittu Mikkelän aluerakentamis-
sopimus purkautui 1980-luvulla, jolloin Espoo
päätti ostaa alueen. Mikkelään kaavoitettiin
tontteja niin omatoimista pientalorakentamista,
kuin yhtiömuotoista rakentamista ja kaupun-
gin omaa asuntotuotantoa varten. Melualueil-
le päätettiin kaavoittaa työpaikkarakentamista
(Maisala 2008: 312). Mikkelä rakentui pääosin
1990-luvulla rivi- ja omakotitalo painotteisesti
(WepMap2013).

POHJOIS-ESPOO

Myllypuron palstoitusalueelle laadittiin 1970-lu-
vulla Pohjois-Espoon ensimmäinen asuntoalu-
een asemakaava. Kaavassa nimeltä Niipperi I
säilytettiin jo olemassa oleva palstoitustilanne
pääosin sellaisenaan. Alue koostuu enimmäk-
seen omakotitalotonteista ja pohjoisosaan lisät-
tiin myös rivitalokortteli.  Kaava vahvistui vuon-
na 1977. Espoo osti myös alueen itäpuolella
sijaitsevaa raaka-maata, jonka kaavoitus käyn-
nistyi 1970-luvun lopulla (Maisala 2008: 325).

Kalajärven asemakaavaluonnos valmistui vuon-
na 1980, kaavalla pyrittiin luomaan Pohjois-
Espoolle oma keskusta. Paikka on kuitenkin
pohjavesialuetta, joten rakentaminen on pidetty
kevyenä pohjaveden pilaantumisen ehkäise-
miseksi. Kalajärven keskuksen asemakaava
vahvistettiin vuonna 1984, mutta itse palvelu-

keskuksen toteuttaminen viivästyi. Sen sijaan
keskuksen ympärille alkoi rakentumaan niin
yhtiömuotoisia kuin omatoimisesti rakennettuja
pientaloja (Maisala 2008: 326 - 327).

Lahnus-Korpilammen jatko suunnittelun yhte-
ydessä päätettiin myös kaavoittaa Lahnuksen
tien varressa oleva kylämuodostuma pientalo-
alueeksi (Maisala 2008: 329)

Kuva 34. Taustalla Kirkkojärven uusia kerrostaloja (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)
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YLEISET RAKENNUKSET

Vuodesta 1977 siirryttiin peruskouluun, jolloin myös tarve varata riittävän kokoinen koulutontti uusiin
kaavoihin lisääntyi. Uusia kouluja rakennettiinkin runsaasti, mutta suuret koulutontit jouduttiin usein
sijoittamaan asuntoalueiden ulkoreunoilla oleville viheralueille (Maisala 2008: 100 – 101).

SUUR-TAPIOLA

Espoon kulttuurikeskuksen perustamispäätös
tehtiin kaupunginvaltuustossa vuonna 1972 ja
vuonna 1978 hyväksyttiin sen rakennusohjelma
ja toimintasuunnitelma. Kulttuurikeskukseen oli
tarkoitus sisällyttää konsertti- ja teatterisali, sekä
tilat musiikkiopistoa, kirjastoa, työväenopistoa
ja tiedotustoimintaa varten. Suunnittelukilpailu
järjestettiin vuonna 1979 ja se ratkesi samana
vuonna. Kilpailun voitti arkkitehti Arto Sipinen
työllä ”Kuunsilta”, joka otettiin myöhemmin to-
teutuksen pohjaksi. Kaava tuli lainvoimaiseksi
kuitenkin vasta vuonna 1985 ja rakentaminen
käynnistyi seuraavana vuotena. Kulttuurikes-
kus avattiin tammikuussa 1989 (Luoto 2004:
275 – 276).

Kuva 35. Espoon Kulttuurikeskus (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

SUUR-ESPOONLAHTI

Suomenojalle päätettiin sijoittaa jätevesien
suurpuhdistamo alueella jo sijainneen lam-
mikkopuhdistamon tilalle. Tarkoitus oli raken-
taa biologis-kemiallinen puhdistuslaitos, jos-
ta puhdistettu vesi johdettaisiin merenalaista
purkutunnelia pitkin merelle. Suomenojan uusi
jätevedenpuhdistamo valmistui vuoden 1981
lopulla (Luoto 2004: 231 – 232).

Kuva 36. Suomenojan voimalaitoksen rakentamista. Voimalaitos
otettiin käyttöön v.1977.(© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Vuosina 1975-1986
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Vuonna 1974 uuteen Espoon keskukseen val-
mistui ensimmäisenä poikkeusluvin rakennettu
kaupungintalo ja kaavan vahvistuttua vuonna
1978 valmistuivat myös virastotalot 1-3 sekä
valtuustotalo. Virastokeskuksen valmistuttua
toimi radan toisella puolella edelleen Lindhol-
min saha ja aluetta ympäröivät laajat pelto-
alueet Suvelan asuinaluetta lukuun ottamatta
(Luoto 2004: 162, Maisala 2008: 302). Junara-
dan eteläpuolen liike- ja toimistokorttelit käsit-
tävä Espoonsillan kaava valmistui 1970-luvun
lopussa, siinä radan yli kulkeva pääjalankulku-
reitti yhdistää Virastokeskuksen juna-asemaan
ja liikekeskukseen, rakentaminen käynnistyi
1980-luvun lopussa (Maisala 2008: 302).

Espoon kauppalanvaltuusto myi aluesairaa-
laa varten perustetulle kuntainliitolle Jorfvin ti-
lasta maa-alueen ja vuonna 1965 järjestettiin
arkkitehtikilpailu sairaalan suunnittelemiseksi,
luonnospiirustukset hyväksyttiin jo seuraava-
na vuonna mutta rakentaminen alkoi vasta
myöhemmin. Jorvin sairaala aloitti toimintansa
vuonna 1976. Uusi sairaala oli pääasiallisesti
tarkoitettu pitkäaikaispotilaiden hoitoon ja kun-
toutukseen. Kiireelliset tapaukset ja päivystys
hoidettiin samoihin aikoihin avatussa Puolar-
metsän terveysasemassa (Luoto 2004: 235).

Ämmässuon geotekniset selvitykset uutta kaa-
topaikkaa varten käynnistyivät 1980-luvun alus-

VANHA-ESPOO

Kuva 37. Espoon kaupungin- ja virastotalo (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

Kuva 38. Ylikulkusilta virastokeskukseen rakentuu (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kuva 39. Jorvin sairaala (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

sa, kun Mankkaan kaatopaikan lopettamisesta
tehtiin päätös. Alueen kaava hyväksyttiin vuon-
na 1984 ja Ämmässuo luovutettiin YIT:n käyt-
töön vuonna 1987 (Maisala 2008: 315 - 316).

Vuosina 1975-1986
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TYÖPAIKKARAKENTAMINEN

Palveluala oli 1970-luvun loppupuolella johtava elinkeino Espoossa, teollisuuden osuus oli laskussa.

enemmän arkkitehti- ja insinööritoimistoja kuin muissa Suomen kunnissa (Luoto 2004: 224 - 225).

SUUR-LEPPÄVAARA

Läkkitorin tienoota koskeva kaava vahvistui
vuonna 1983 ja rakentaminen aloitettiin välittö-
mästi. Vanhat pientalot purettiin uuden raken-
tamisen tieltä ja alueella sijainnut urheilukenttä
siirrettiin toisaalle. Asuinrakennusten pohja-
kerroksiin varattiin runsaasti pienliiketilaa, joka
edisti monipuolisen keskustamiljöön muodos-
tumista. Vuonna 1985 avattiin kauppakeskus
Galleria, jonka oli suunnitellut arkkitehtitoimisto
Kalevi Ruokosuo (Saloranta 2011: 229-230).

muassa lisättiin toimisto- ja liikekerrosalaa.
Asemakaava vahvistettiin vuonna 1986 ja alu-
een rakentaminen jatkui 1990-luvun puolelle
(Maisala 2008:186).

SUUR-TAPIOLA

Kuva 40. Kauppakeskus Galleria (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

valtion rakennusoikeudesta, jonka kerrosala
oli lähes kaksi kertaa niin suuri kuin alueelle oli
siihen mennessä ehditty yhteensä toteuttaa.
Opetus- ja laboratoriotilojen lisätilojen lisäksi
Otaniemeen kaivattiin muun muassa lisää py-
säköintipaikkoja. Ensimmäisenä kaavana val-
mistui TKY:n hotellihanketta varten laadittu Ota-
rannan asemakaava, joka hyväksyttiin vuonna
1978 (Maisala 2008: 218).

Vuonna 1970 Espoon ja valtion välillä solmittiin
sopimus Otaniemen alueelle kaavoitettavasta

Suur-Leppävaarassa huomattavimmat työpaik-
kakeskittymät sijaitsivat 1970-luvun lopulla Lep-
pävaara – Kilon välimaastossa. Leppävaarassa
oli elektroniikka-alan suurteollisuutta ja Kilossa
sijaitsi suuria toimistoja, keskusvarasto sekä
elektroniikkateollisuutta (Luoto 2004, 225).

Perkkaan kehätien puoleisista kortteleista
laadittiin uusi asemakaava ja alueelle muun

Jo 1960-luvulla tehtiin päätös Tapiolan aluekes-
kuksen laajentamisesta jo rakentuneen kaupal-
lisen keskuksen jatkeeksi. Sopimus toteuttami-
sesta solmittiin vuonna 1970 ja kaavoitustyötä
ohjaamaan nimettiin kauppalan ja maanomis-
tajien välinen Tapiolan yhteistyöryhmä. Asema-
kaava vahvistui vuonna 1974 ja rakentaminen
käynnistyi vuonna 1976. Liikerakennukset si-
joittuvat alueen keskelle, Merituulentien varrelle
ja sen päälle. Asuinrakennukset ovat korkeita
pistetaloja, jotka on sijoitettu uusien liiketilojen
etelä- ja pohjoispuolelle. Vuonna 1984 hyväk-
syttiin Tapiolan keskustan alueelle uusittu ra-
kennuskaava joka mahdollisti muun muassa
Tapiolan lukion laajennuksen ja kulttuurikes-
kuksen rakentamisen. Kaavaan liittyi myös
nykyisen Vesiputoustalon korttelin suunnittelu,
joka asetti suuria kaupunkikuvallisia odotuksia,
sillä se muodosti osan Tapiolan itäistä pääjul-
kisivua. Rakennuksen edustalle suunniteltiinkin
näyttävä vesiallas- ja suihkulähdekokonaisuus
(Maisala 2008: 208 – 215, 219).

Vuosina 1975-1986

Kuva 41. Ilmakuva Otaniemestä (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)
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Kuva 42. Tapiolan keskus laajenee (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Sinimäentien varteen keskittyi 1970-luvulla run-
saasti työpaikkarakentamista. Alueella toimivat
poikkeusluvin ennen asemakaavan vaiheittais-
ta vahvistamista muun muassa Philips ja Oy
Suomen 3M Company Oy. Asemakaavat vah-
vistettiin vuosina 1977, -82, ja -83, tämä mah-
dollisti työpaikkojen laajemman rakentamisen
alueelle (Siiriäinen 1993: 34)

1970-luvulla Espoo oli myös yksi pohjoismaiden
suurimmista kirjapainokaupungeista. Muun mu-
assa Weilin+Göös oli rakennuttanut modernin
painotalonsa Tapiolaan ja nykyisessä Revontu-
lihallissa toimi Simonpainon offsetpainokoneet
(Luoto 2004: 254).

Matinmetsään suunniteltiin Matinkylän keskuk-
sen maanmerkiksi kaksi paria poikkeuksellisen
korkeaa tornitaloa ja niiden juurelle sijoitet-
tiin liiketiloja ja pysäköintilaitokset. Keskuksen
asemakaavoitus käynnistyi vuonna 1975, mut-
ta kaavan käsittely venyi. Tornitaloista kaksi
rakennettiin kuitenkin vuosina 1974 – 1975 ja
pian niiden jälkeen myös pysäköintilaitokset ja
ostoskeskus (Maisala 2008: 239).

Olarin ja Matinkylän väliin sijoittuvan Piispansil-
lan kaavoitus osoittautui haasteelliseksi. Alue
on kapea ja pitkä, sen keskellä oli pienehkö
peltoalue ja reunoilla vanhaa pienkiinteistö-
palstoitusta. Lisäksi se sijaitsi Jorvaksentien ja
tuolloin suunnitteilla olleen Kuitinmäentien väli-
maastossa. Ensimmäinen asemakaavaluonnos
pidettiin esillä vuonna 1972, mutta suunnitelmia
alueen tehokkaasta rakentamisesta vastus-
tettiin voimakkaasti. Vuonna 1979 kaupungin
ja maanomistajien välillä solmittiin Piispanky-

lä-sopimus. Piispankylän kaavasta vahvistui
vuonna 1981 kuitenkin vain keskustakorttelit ja
pieni osa Piispanmäen reunaa. Ensimmäiseksi
toteutunut rakennus oli Finnstroi Oy:n pääkont-
tori 1980-luvulla. Vanhojen palstoitusalueiden
kaavoitus jatkui vielä toistakymmentä vuotta
(Maisala 2008: 241 - 242).

SUUR-MATINKYLÄ

Kuva 43. Matinkylän keskuksen tornitalo (© Eero Kukkonen)

Vuosina 1975-1986
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peltoalueille. 1980-luvun kaavoituksen myö-
tä näille toiminnoille varattua aluetta kuitenkin
supistettiin ja tilalle suunniteltiin pienkerrostalo-
ja pientalokortteleita (Maisala 2008: 277, 280).

POHJOIS-ESPOO

Vuosina 1975-1986

SUUR-ESPOONLAHTI

ja Nöykkiössä Otavan syväpaino (Luoto 2004:
254).

1970-luvulla ainoa Kauklahdessa läpi vie-
ty kaavoitus kohde oli osa Kauklahden teol-
lisuusaluetta, jonka kaava vahvistui vuonna
1975. Teollisuus- ja varastotoimintaa keskittyi
edelleen Kauklahdenväylän varrelle ja alaville

Suomenojalla toimi 1970-luvulla pohjoismaiden
vanhin yritys, vuonna 1642 perustettu Frenck-
ellin kirjapaino sekä Tilgmann Oy:n kirjapaino

SUUR-KAUKLAHTI

Rakennusmestari Aarre Kamppari oli hakenut
nykyisen Korpilammen alueen asemakaavoi-
tusta tekojärveä ja omakotitaloaluetta varten
vuonna 1969. Lupaa ei kuitenkaan myönnetty,
myöhemmin hän sai idean rakennuttaa tekojär-
ven ympärille ulkoilu- ja loma hotellin. HOK:in
tultua hankkeeseen mukaan rahoittajana ja yl-
läpitäjänä, puolsi Espoo hakemusta ja ministe-
riö myönsi sille luvan. Hotelli Korpilampi valmis-
tui vuonna 1976 (Maisala 2008: 325).

Koskelon alueelle Kehä III:n varteen alkoi
1970-luvulla rakentua varastomyymälöitä poik-
keusluvin, joten kaupunki päätti kaavoittaa tien-
varsivyöhykkeen teollisuus- ja varastointialu-
eeksi (Maisala 2008: 325).
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RAKENTAMINEN VUOSINA 1987–1998

Espoon yleiskaavaluonnos 1988:ssa tavoitteeksi asetettiin viisi kaupunkikeskusta; Leppävaara, Ta-
piola, Matinkylä, Espoonlahti ja Espoon keskus, sekä kaksi paikalliskeskusta; Kauklahti ja Kalajärvi.
Yleiskaavaluonnoksen suunnittelutyö oli käynnistetty laatimalla erilaisia vaihtoehtoja ja tavoitteita,
joita vertailtiin. Kaupunginhallitus hyväksyi tavoitteet, joiden mukaan Espoon aluerakennetta tulisi
kehittää tasapainoista kehitystä korostavan mallin mukaan. Ensisijaisten kehittämisvyöhykkeiden,
eli kaupukikeskusten seudun asemakaavoitusta pyrittiin nopeuttamaan, mutta metron rakentamista
vaativaa maankäytön tehostamista ei yleiskaavaluonnoksessa esitetty. Yleiskaavaluonnos asetettiin
nähtäville vuonna 1986 ja kuulemiskierroksen jälkeen vuonna 1985 kaupunginhallitus esitti valtuus-
tolle sen jakamista kahtia niin, että Pohjois-Espoon viher-, suojelu- sekä maa- ja metsätalousval-
taisen alueen käsittelyä jatketaan, mutta Etelä-Espooseen laaditaan selvitys metron linjausvaihto-
ehdoista ja niiden vaikutuksesta maankäyttöön, liikenteeseen ja kustannuksiin. 1980-luvun lopulla
asemakaavoituksen kohteiksi otettiin erityisesti alueita Keski- ja Pohjois-Espoosta, kuten Pitkäniitty,
Kuurinniitty, Niipperinpelto ja Kalajärvi. Aiemmin näitä alueita oli pidetty liian syrjäisinä, joten niiden
kaavoitus oli lykkääntynyt ja rakentaminen tapahtunut pääosin poikkeusluvilla (Maisala 2008: 117 –
118, 123).

1990-luvun alun laman takia rakentaminen hidastui ja vapaarahoitteinen kerrostalotuotanto pysäh-
tyi pariksi vuodeksi kokonaan, yhtiömuotoinen pientalorakentaminen ja hajarakentaminen kuiten-
kin jatkuivat. Tieto- ja viestintäalan buumin myötä rakennustoiminta elpyi pian ja lama katsottiin
päättyneeksi asuntomarkkinoilla jo keväällä 1995. 1990-luvulla myös kaupunkiseuduille suuntautuva
maassamuutto ja maahanmuutto lisääntyivät huomattavasti. Kaavoituksen painopisteinä olivat Es-
poon läntiset osat, kuten Saunalahti, Kauklahti ja Vanha-Espoo. Asemakaavoituksessa perinteisen
kaavoituksen lisäksi harrastettiin entistä enemmän hanke- tai projektikaavoitusta, jossa kaavaratkai-
sut perustuvat yksityisen tahon usein konsultilla teettämiin suunnitelmiin, jolloin kaupunkisuunnitte-
lukeskuksen vastuulle jäi piirtäminen ja hallinnollisten tehtävien hoito. Kaupungin kokonaisvaltaisen
kehittämisen painopiste siirtyi fyysisestä rakenteesta toimintojen ja imagon kehittämiseen. Espoon
kaupunkistrategia luotiin yhteistyössä elinkeinoelämän järjestöjen, TKK:n, Innopolin ym. toimijoi-

markkinoimaan Espoota merkittävänä eurooppalaisena osaamiskeskuksena, ”Suomen piilaaksona”
(Maisala 2008: 126, 134 – 136, 149).
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ASUINRAKENTAMINEN

SUUR-LEPPÄVAARA

Suur-Leppävaaran väestön kasvu oli vilkasta
1990-luvulla. Kerrostalojen ja pientalojen haja-
rakentaminen eteni Leppävaaran ja Lintuvaaran
kaava-alueilla ja pientalorakentaminen Kilossa,
Laaksolahdessa ja Jupperissa (Maisala 2008:
190). Muun muassa pitkään rakennuskiellos-
sa olleella Lintukorven alueella rakentaminen
käynnistyi vilkkaana kun Lintukorpi II-niminen
kaava vahvistui vuonna 1989. Alueen tehok-
kuuksia laskettiin aiempiin kaavaluonnoksiin
verrattuna ja se rakentui rivi- ja pienkerrostalo-
valtaisena (Maisala 2008:186). Rastaspuiston
kaava vahvistui vuonna 1990 ja alue rakentui
rivi- ja pienkerrostalo painotteiseksi 1990-lu-
vun aikana (Maisala 2008: 189, Tekla Webmap
2013)

Kyyhkysmäen kaava tuli lainvoimaiseksi vuon-
na 1991 ja rakentui samaisen vuosikymmenen
aikana kerrostalopainotteiseksi (Maisala 2008:
189 Tekla Webmap 2013).

Vuonna 1989 Espoo ja Helsinki pääsivät sopi-
mukseen Leppävaaran eteläisen osan kehit-
tämisestä ja solmivat maankäyttösopimuksen
alueen toteuttamisesta. Sopimuksen pääta-
voitteena oli aluekeskuksen ja siihen liittyvän
asuinalueen nopea ja tasapainoinen toteuttami-
nen maanomistusoloista riippumatta yhteisesti
hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti (Rytilä
2010: 43,).

Leppävaaran keskus - eteläinenyleiskaava
hyväksyttiin valtuustossa vuonna 1994. En-
simmäinen, Albergankartano-niminen, osa-

asemakaava, joka oli osa laajempaa koko Ruu-
sutorpan alueen käsittävää kaavaluonnosta,
vahvistui samana vuonna. Kunnallistekniikan
rakentaminen käynnistyi alueella heti, vuotta
myöhemmin käynnistyi asuinkerrostalojen ra-
kentaminen (Maisala 2008:192).

1980-90-lukujen vaihteessa Polar Oy sai neu-
voteltua maakaupan Kilon juna-aseman vieres-
sä sijaitsevista Kilon kartanon maista. Sopimus
Kilonpuiston rakentamisesta Espoon kaupun-
gin kanssa syntyi vuonna 1993 ja alueen kaa-
va vahvistui vuonna 1994. Rakentaminen alkoi
heti ja se jatkuu joiltain osin edelleen (Maisala
2008:199, Tekla Webmap 2013). Kilonpuistossa
aseman ympäristössä sijaitsevat tehokkaam-
mat kerrostalokorttelit, etäämmällä rakentami-
nen mataloituu pienkerrostaloiksi ja rivitaloiksi
(Maisala 2008:199).

Kuva 44. Kilonpuisto (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

SUUR-TAPIOLA

Invalidiopiston alue oli jo vuonna 1984 vahvis-
tetussa Niittymaan kaavassa pääasiassa Y-ton-
teille varattu, mutta kun opisto ei alkanutkaan
kehittää toimintojansa alueella, päätti se anoa
asemakaavan muutosta asunto- ja liikekortte-
leiksi vuonna 1991. Invalidiopisto teetti alueen
käyttösuunnitelman kaavamuutoksen pohjaksi.
Suunnitelmassa Länsiväylän ja Merituulentien
varteen ehdotettiin liike- ja toimistorakentamis-
ta, muilta osin alueelle sijoittui asuntorakenta-

mista. Kaava nimeltä Jousenpuisto vahvistui
myöhemmin ministeriössä lukuun ottamatta
vanhaa Invalidiopiston rakennusta, jolle jäi voi-
maan aiemmassa kaavassa ollut suojelumer-
kintä (Maisala 2008: 226 - 227). Alue on ra-
kentunut vaiheittain 1970-luvulta lähtien (Tekla
Webmap 2013).

Vuosina 1987-1998
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SUUR-MATINKYLÄ

1990-luvulle mennessä Suur Matinkylän ete-
lä- ja lounaisosiin vahvistuivat Koukkuniemen,
Iirislahden, Sepetlahden ja Tiistinniityn rivi- ja
pientalovaltaiset osakaavat. Alueilla oli jo jonkin
verran aiempien vuosikymmenten hajanaista
pientaloasutusta, mutta pääasiassa ne raken-
tuivat 1980- ja 1990-luvuilla (Maisala 2008:
245, Tekla Webmap 2013).

1990-luvulla käynnistyi myös Friisilän vanhan
pientalopalstoituksen kaavoitus, palstoitus pe-
rustui 1940-luvulla laadittuun rakennussuunni-
telmaluonnokseen. Alue oli vuosien saatossa
tiivistynyt poikkeusluparakentamisen ja tonttien
lohkomisen myötä. Friisilä kaavoitettiin maan-
omistajilta saadun palautteen mukaisesti oma-
kotitalotonteiksi ja kaavaan lisättiin vain joitain
katuverkkoon liittyviä parannuksia (Maisala
2008: 245, 248).

Kuva 45. Ilmakuva Matinkylästä, edustalla Koukkuniemi (©
Espoon kaupunkisuunnitelukeskus)

SUUR-ESPOONLAHTI

Kivenlahden ensimmäinen tornitalo valmistui
vuonna 1990 Kivenlahden ostoskeskuksen vä-
littömään läheisyyteen (Tekla Webmap 2013).
Kivenlahden rantaan jo 1970-luvulla kaavoitettu
tornitalo ”Meritorni” rakennettiin suunnitelmien
mukaisesti. Valmistuttuaan vuonna 1999 se
täydensi alueen kompaktikaupunkimaista hen-
keä (Maisala 2008: 268).

Suvisaristossa rakentaminen vilkastui huo-
mattavasti 1990-luvulla. Alueen tarkennettu
osayleiskaava vahvistettiin ministeriössä vuon-
na 1988, vain Pentala ja muutamia pienempiä
saaria, sekä Bergön eteläranta jätettiin vahvis-
tamatta. Alueelle rakentui entistä suurempia ta-
loja ja ne olivat yhä useammin tiilestä, alueen
oltua aiemmin puu-huvila painotteista (Lindfors
1995: 23, Maisala 2008: 115).

SUUR-KAUKLAHTI

Kauklahtea suunniteltiin 1990-luvulla Espoon
eteläosien yleiskaavan yhteydessä, se haluttiin
säilyttää matalana ja tiiviinä, pientalovaltaisena
alueena. Muun muassa Kuninkaankartanoon

rakentui kyseisenä ajanjaksona rivitaloja ja kes-
kustan alueelle kerros- ja rivitaloja (Kiviluoto
2013, Tekla Webmap 2013)

Kuva 46. Ilmakuva Kivenlahdesta Meritornin valistuttua (©
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Vuosina 1987-1998
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YLEISET RAKENNUKSET

1990-luvulla ei rakentunut juurikaan huomattavia uusia yleisiä rakennuksia, kehitys oli oletettavasti
lamasta johtuen hiljaista. Uutta rakentamista edustivat lähinnä päiväkodit, koulut, terveysasemat ja
muut toimintakeskukset, joita on rakentunut tasaiseen tahtiin myös muina ajanjaksoina (Tekla Web-
map 2013).

TYÖPAIKKARAKENTAMINEN

1990-luvulla tuotekonseptit ja brändit tulivat osaksi myös kaupunkien kehittämistä ja rakentamista, ja
business parkkien sekä teknopolisten ym. kehittäminen kasvatti suosiota. Elinkeinoiltaan Espoo ke-
hittyi erityisesti tutkimuksen, tukkukaupan sekä sähkö- ja tietotekniikka-alan yritysten sijaintipaikka-
na. Toimitila rakentaminen sijoittui pääosin Otaniemen, Kehä I:n ja Länsiväylän itäisen pään alueelle.
Myös Kehä III:n varsi houkutteli yritystoimintaa. Kauppa keskittyi entistä voimakkaammin suurmar-
ketteihin ja liikekeskuksiin (Maisala 2008: 127, 129, 134).

VANHA ESPOO

SUUR-TAPIOLA

Kaupunki hankki 1990-luvulla Järvenperässä
sijaitsevan Auroranportin alueen. Alue suunni-
teltiin yhteistyössä sen pohjoisosassa maata
omistavan Jaakko Pöyry Oy:n kanssa. Ark-
kitehdin laatimassa suunnitelmassa esitetyt
puoliympyränmuotoiset korttelialueet otettiin
asemakaavan lähtökohdaksi. Alueesta tuli
pientalovaltainen, sillä Jaakko Pöyry suunnitteli
alueelle pientalotontteja työntekijöilleen. En-
simmäinen osakaava (Kulloonmäki I) vahvis-
tettiin vuonna 1993, siinä oli mukana myös alu-
een vanhaa asutusta. Toiseen asemakaavaan

(Haapaniemi) sisällytettiin myös jonkin verran
kerrostaloasutusta (Maisala 2008: 318).

Suviniittyyn rakennettiin kolme vuokrataloyh-
tiötä alueelle suunnitellun, mutta peruuntuneen
asuntomessutapahtuman myötä vuonna 1992
(Maisala 2008: 309, Tekla Webmap 2013).

Mikkelä on rakentunut 1980 – 1990-luvulla rivi-
ja pientalovaltaisena. Alueella on niin kaupun-
gin vuokra-asuntoja, kuin yksityisiä asunto-osa-
keyhtiöitä (Ikonen 2013, Tekla Webmap 2013)

POHJOIS-ESPOO

Pohjois-Espoo oli 1990-luvulla edelleen pääasi-
assa maa- ja metsätalousaluetta tai luonnon-
suojelu- ja virkistysaluetta. Alueelle kaavoitettiin
kuitenkin runsaasti pientaloalueita suuren ky-
synnän vuoksi. Myös Pohjois-Espoon yleiskaa-
va valmistui. 1990-luvun asuntoalueita, joissa

kaava vahvistui, olivat muun muassa Niipperin-
pelto, Juvankartano, Juvanpuisto ja Kalajärvi.
Rakentuneet alueet olivat pientalovaltaisia ja ne
keskittyivät Pohjois-Espoon etelä- ja kaakkois-
osiin (Maisala 2008: 134, 331).

Keilalahti – Karhusaari siirtyi Espoon omistuk-
seen vuonna 1981, kun kaupunki käytti etuosto-
oikeutta vuonna 1980 tehdyssä maakaupassa.
Kaupunginhallitus päätti alueen suunnitteluoh-
jeeksi, että Itämetsä jätetään viheralueeksi,
Keilalahteen kaavoitetaan toimitiloja ja Karhu-
saari varataan virkistyskäyttöön. Kaavaehdotus
hyväksyttiin valtuustossa vuonna 1983 ja kaa-
va vahvistui ministeriössä seuravana vuotena.
Olennainen suunnitteluun vaikuttanut tekijä oli
Oy  Nokia Ab:n kanssa vuosina 1981 – 1982
käydyt neuvottelut yrityksen siirtymisestä Län-

siväylän varteen. Vuonna 1982 solmittiin esi-
sopimus aluksi Oy Nokia Ab:n elektroniikan
tietojenkäsittelyosastoa ja myöhemmin yhtiön
pääkonttoria varten varattavasta alueesta. No-
kia järjesti kutsukilpailun toimitilojensa suunnit-
telusta ja voittaneen kilpailuehdotuksen poh-
jalta laadittu asemakaavaehdotus hyväksyttiin
1988. Nokian pääkonttorin ensimmäinen vai-
he valmistui vuonna 1996 ja alueen kehittymi-
nen merkittävänä työpaikkakeskittymänä jatku
2000-luvulle (Maisala 2008: 220–222, Tekla
Webmap 2013).

Vuosina 1987-1998
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Yleisradio teetti vuonna 1984 kehittämissuun-
nitelman omistamalleen radiomastojen alueel-
le Kehä 1:n vieressä mastojen jäädessä pois
käytöstä. Suunnitelma esitti alueelle rakennet-
tavaksi asuntoja ja toimistoja, mutta alueen
siirryttyä rakennusliikkeen haltuun, alettiin alu-
eelle kehittää business park-tyyppistä toimiti-
lakonseptia. Asemakaava vahvistettiin vuonna
1989 ja Spektri Business Parkin rakentaminen
käynnistyi 1980 – 90-luvun vaihteessa (Maisala
2008: 220).

Mankkaalla Kiltakallion vanha pientaloalue
asemakaavoitettiin vuonna 1989. Alueella
sijaitsi myös Espoon kaupungin omistaman
Espoon Auto Oy:n linja-auto varikko. Varikon
siirtyminen Turunväylän läheisyyteen
mahdollisti liikekeskuksen, eli Mankkaanportin
toteuttamisen ja liikekeskus valmistui vuonna
1991 (Siiriäineni: 34).

Otaniemen, Laajalahden ja Elfvikin alueesta
tehtiin laaja maankäytön selvitys Rakennushal-
lituksen toimesta 1990-luvun alussa. Selvitys-
ten ja muiden suunnitelmien pohjalta laadittiin

asemakaava nimeltä Maari III, jonka huomatta-
vin rakennushanke oli vuonna 1991 valmistunut
Innopoli (Maisala 2008: 225).

Kuva 49. Ilmakuva Keilaniemestä, edustalla Nokian pääkonttori (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kuva 47. Spektri Business Park (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

Kuva 48. Innopoli (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

Vuosina 1987-1998
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SUUR-MATINKYLÄ

Piispankylän länsiosa kaavoitettiin pääosin työ-
paikkakäyttöön ja alueen itäosan raakamaille
kaavoitettiin erillinen toimistokortteli tietotekniik-
ka-alan yritys Hewlet-Packardille. Toimistora-
kennus valmistui vuonna 1985 ja kaava vahvis-
tettiin vuonna 1988 (Maisala 2008: 244 – 245,
Tekla Webmap 2013).

Friisilän pienpalstoituksen kaavoituksen yhtey-
dessä alueen eteläreunalle Kuitinmäentien lä-
heisyyteen kaavoitettiin myös liike- ja työpaik-
katiloja (Maisala 1008: 248).

SUUR-ESPOONLAHTI

Espoonlahden aluekeskukseen vuonna 1993
valmistunut Lippulaiva-niminen ostoskeskus
paransi huomattavasti alueen palvelutasoa
(Maisala 2008: 268, Tekla Webmap 2013).

Kuva 50. Ilmakuva Espoonlahdesta, ostoskeskus Lippulaiva
keskellä (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

VANHA ESPOO

Ikea oli ostanut tontin Kirskunmäestä jo 1960-lu-
vulla ja alueen kaavoitus käynnistyi uudelleen
1980-luvun alussa. Asemakaava laadittiin
Ikea:n toimittamien tavaratalon luonnospiirus-
tusten mukaisesti. Yritys halusi sijoittaa tava-
ratalon mahdollisimman näkyvästi moottoritien

varteen, mutta sen katsottiin häiritsevän Es-
poonjokilaakson maisemaa. Kaavan mitoitusta
laskettiin ja tavaratalon sijoittelua muutettiin, ja
kaava vahvistui vuonna 1991 (Maisala 2008:
315). Ikean tavaratalo valmistui vuonna 1996
(Tekla Webmap 2013).

POHJOIS-ESPOO

Pohjois-Espoon palvelukeskus rakentui Kala-
järvelle 1990-luvulla (Maisala 2008: 331).

Pohjois-Espoon alueelle vahvistu 1990-luvulla
muun muassa Koskelon työpaikka-alue Kehä
III:n varteen. Alue oli kaavoitettu teollisuus- ja
varastoalueeksi, mutta sinne hakeutui myös
rakennustarvikkeiden ja moottoriajoneuvojen
kauppoja ja varastomyymälöitä (Maisala 2008:
329 - 331).

Kuva 51. Kalajärven palvelukeskus (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)
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RAKENTAMINEN VUOSINA 1999–2010

ASUINRAKENTAMINEN

2000-luvulla kaupunkirakentaminen Espoossa sijoittuu yhä enemmän jo olemassa olevien kaupun-
ginosien reunoille ja väliin. Vanhoja alueita tiivistetään ja uudistetaan maaseutu-, metsä-, ja ranta-
alueille rakentamisen sijaan. Espooseen on syntynyt tiiviimpiä ja suurempia keskuksia, kuten kaup-
pakeskus Iso-Omenan seutu Matinkylässä, myös rakennusten kerrosluvut ovat kasvaneet, kuten
esimerkiksi Leppävaarassa ja Keilaniemessä (Hovinen 2013: 27).

SUUR-LEPPÄVAARA

Säterinmetsän asemakaava vahvistui vuonna
1996 ja tuli lainvoimaiseksi seuraavan vuoden
alusta. Asemakaavoituksen taustalla on aja-
tus englantilaistyyppisestä townhouse-tiivisra-
kentamisesta ja alueella kokeiltiin omatoimista
hartiapankkirakentamista, joka on kuitenkin
kaavoitusorganisaatioon läheisesti kytkettynä.
Talojen ilme on hyvin yksilöllinen ja rakennuk-
sen ovat pääsääntöisesti 2,5 kerroksisia yhteen
kytkettyjä omakotitaloja. Asuntorakentaminen
käynnistyi vuonna 1997 rivitalotyyppisistä omis-
tus- ja asumisoikeusasunnoista ja seuraavana
vuotena käynnistyi omatoiminen rakentaminen,

alueelle on rakennettu myös pienkerrostaloja.
(Fogelholm 2003: 47 - 50).

Leppäviidan suurkortteli valittiin erilliseksi koh-
teeksi, jossa voidaan tutkia ekologisen rakenta-
misen ja asumisen kokeiluja vuonna 1993 mää-
ritellyn Etelä-Leppävaaran kestävää kehitystä
edistävän kehittämistoiminnan mukaisesti, alu-
een rakentaminen käynnistyi 2000-luvun alussa
(Itkonen 2010: 87, Tekla Webmap 2013). Lep-
päviidan ekokorttelin läpi kulkeva Monikonpuro
palkittiin vuonna 2006 Vuoden kuntatekniikan
saavutuksena (Hovinen 2013: 102).

Kuva 53. Edustalla Leppäviidan ekokorttelin läpi virtaava
Monikonpuro (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kuva 52. Säterinmetsä (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)
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SUUR-TAPIOLA

2000-luvulla Tapiolan suunnittelu ja rakenta-
minen sai täysin uuden suunnan kun KHO teki
vuonna 2006 päätöksen metron rakentamisesta
Espooseen. Päätös tuli alueen suunnittelijoille
yllätyksenä ja aiheutti suuret kaavoituspaineet.
Tapiolaan oli ollut valmisteilla muun muassa
suojelukaava, Kehä I:n kattamista harkittiin ja
Otaniemi – Keilaniemi-aluetta kehitettiin aktii-
visesti. Metropäätöksen myötä kaikki muut työt
jäivät kuitenkin taka-alalle, ja maanalaisen met-
rokaavan ja tulevien metroasemien kaavoitus
tuli ensisijaiseksi. Uudet asemat tulevat sijait-
semaan pääosin jo rakennetuilla alueilla, jolloin
myös asemanseutuja täytyi pyrkiä tiivistämään
ja kehittämään (Pitkänen 2013).  Metrotunne-
leiden rakentaminen käynnistyi vuonna 2010
(Länsimetro 2013).

Suur-Tapiolan alueella huomattavin asuntotuo-
tannon kohde on 2000-luvulla ollut Niittymaan
uusi kerrostaloalue (Pitkänen 2013, Tekla Web-
map 2013).

Kuva 54. Niittymaan uusia kerrostaloja (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

 SUUR-MATINKYLÄ

Matinkylään sijoittuvan kaupunkikeskuksen
suunnittelutavoitteet oli hyväksytty ensimmäi-
sen kerran jo 1970-luvulla ja sen viimeisin kehi-
tys vaihe käynnistyi kun Matinkylän keskus II:n
asemakaava vahvistui kaavoitustavoitteiden
tarkistamisen jälkeen vuonna 1998. Laaditussa
suunnitelmassa keskustan ytimen muodostaa
yhtenäinen hypermarketti-liikekeskus ja Länsi-
väylän varteen sijoitettiin melumuurina toimiva
toimistotalorivistö. Asuntokorttelit muodostuvat
lamelli- ja pistetaloista, jotka olivat noin 5 – 8
kerroksisia ja kortteleiden pihapiirit aukeavat
puoliavoimina kohti etelää (Maisala 2008: 246-
247). Rakentaminen alkoi 2000-luvun alkuvuo-
sina alueen länsiosan asuntokortteleista ja on
edennyt siitä kohti itää ja etelää (Tekla Webmap
2013).

Vuonna 2001 Espoon kaupunki järjesti raken-
nusliike Skanskan ja Finnforest Oyj:n kanssa
arkkitehtikilpailun Friisilään. Kilpailun pohjalta

Kuva 55. Matinkylän uusia kerrostaloja (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

rakentunut Friisilän Aurinkorinne on jaettu pie-
niin tontteihin ja se on tiiviisti rakennettu niin,
että omakotitalot ovat kytköksissä toisiinsa.
Rakennukset ovat puurakenteisia ja pääosin
elementtivalmisteisia. Alueen pääarkkitehteina
toimivat Pauliina ja Juha Kronlöf Valmistuttuaan
Aurinkorinne voitti Puuinformaatio ry:n puupal-
kinnon korkeatasoisesta puuarkkitehtuurista
vuonna 2004 (Kronlöf P. & J. 2004: 10).

Olarin ja Mankkaan välimaastoon, Kehä II:n var-
relle sijoittuvan Suurpellon rakentaminen käyn-
nistyi vuonna 2009 (Suurpelto I ja II asuntotuo-
tanto alkamisvuosittain 2012). Suurpellosta on
suunniteltu sijainniltaan ja luonto-olosuhteiltaan
viihtyisä ja omaleimainen tietoajan puistokau-
punki. Alueen keskustaan sijoitetaan kerrosta-
loasumista ja virkistysalueita kohti mentäessä
asuintalot madaltuvat. Pääosa rakentamisesta
sijoittuu tasaiseen peltolaaksoon (Arkkitehdit
Tommila Oy 2006)

Kuva 56. Suurpelto rakentuu (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

Vuosina 1999-2010
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SUUR-ESPOONLAHTI

Saunalahden aluetta koskeva laaja asemakaa-
valuonnos laadittiin vuonna 1992.  Alueella oli
1950-luvun pienpalstoitusta, jota pyrittiin kaa-
vassa tiivistämään säilyttäen omakotialueen
luonne, mutta se sisälsi kuitenkin myös tiiviim-
pää kerrostalorakentamista. Kaava jaettiin jat-
kokäsittelyssä useaan osaan ja rakentaminen
päätettiin aloittaa eteläisimmästä pientaloval-
taisesta osa-alueesta, jonka kaava vahvistui
vuonna 1998 (Maisala 2008: 270 - 271). Raken-
taminen on ollut vauhdikkainta 2000-luvun puo-
livälin jälkeen, jolloin suurimpien kerrostalokort-
teleiden rakentaminen käynnistyi. Saunalahden
rakentaminen ja laajeneminen jatkuu edelleen
2010-luvulla (Tekla Webmap 2013).

Kuva 57. Saunalahti (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Espoonlahden keskuksen länsipuolelle raken-
tui vuosina 2003 – 2005 uusi Amiraalinmäen
kerrostaloalue, ja vuonna 2007 Kivenlahden
ostoskeskuksen läheisyyteen valmistui kolmas
tornitalo (Tekla Webmap 2013).

SUUR-KAUKLAHTI

Kauklahti onkin rakentunut vuosien saatossa
pikkuhiljaa lähinnä poikkeusluvin ja se on py-
synyt vahvasti pien- ja omakotitalovaltaisena.
2000-luvulla Kauklahteen ovat rakentuneet
muun muassa Vantinmäen ja Nissinmäen laa-
jemmat uudistuotantoalueet. Molemmat ovat
pääsääntöisesti pien- ja omakotitalovaltaisia,
Nissinmäkeen on rakennettu myös yksi pien-
kerrostaloyhtiö. Bassenmäkeen laadittiin van-
haa omakotiasutusta kunnioittava suojeluhenki-
nen kaava ja alueelle on rakennettu vain joitain
yksittäisiä omakotitaloja. Suur-Kauklahden
Kehä III:n pohjoispuolella sijaitsevat alueet ovat
vahvasti maa- ja metsätalousaluetta, sekä kylä-
mäistä omakotialuetta, joka on myös rakentunut
pääosin poikkeusluvin. Pohjoispuolella ainoas-
taan Mynttilään kaavaillaan laajempaa pientalo-
rakentamista tulevina vuosina (Kiviluoto 2013).

Kaupunginvaltuusto päätti asuntomessujen
hakemisesta Espooseen toukokuussa 2002
ja alueen kaavoitus käynnistyi välittömästi.
Asuntomessujen järjestämisestä Kauklahteen

vuonna 2006 sovittiin Espoon kaupungin ja
Osuuskunta Suomen Asuntomessujen välisel-
lä sopimuksella lokakuussa 2002. Messualue
sijaitsee Kauklahden rautatieaseman vieressä
ja aivan historiallisen kyläyhteisön läheisyy-
dessä. Kaavoituksessa toteutettiin valtuuston
asettamien tavoitteiden mukaista ihmisläheis-
tä, kaupunkimaista ja pientalovaltaista asun-
totuotantoa. Asuntojen suunnittelun korkean
laadun takaamiseksi kiinteistöpalvelukeskus
järjesti tonttien luovutuskilpailut, jotka toteutet-
tiin erikseen omakotirakentajille sekä ammat-
tirakennuttajille ja rakennusliikkeille. Suunnit-
telua ohjasivat asuin kortteleita varten laaditut
kortteli- ja rakentamistapaohjeet. Asemakaava-
luonnos oli esillä vuonna 2003 ja se hyväksyttiin
seuraavan vuoden keväällä. Alueelle rakennet-
tiin 263 uutta asuntoa ja rakentamisaikataulu oli
sekä katurakennuttamisen että talojen kannalta
tiukka. Asuntomessujen tavoitteena oli esitellä
uuden tyyppistä matalan ja tiiviin pientaloraken-
tamisen mallialuetta hyvien joukkoliikenneyhte-
yksien varrella ja luoda vehreä pikkukaupunki-

Kuva 58. Kivenlahden tornitaloja (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

Vuosina 1999-2010



ìç

miljöö, jossa vanha ja uusi Kauklahti yhdistyvät
luontevasti. Messualueen asuntotarjonta on
hyvin monipuolista, on omakotitaloja, paritaloja,
pienkerrostaloja, kytkettyjä omakotitaloja ja rivi-
taloja, sekä niin vuokra- kuin omistusasuntoja
(Asuntomessut Espoossa 2006: 3, 5, 9, 19, 20).

Kuva 60. Kauklahden asuntomessualuetta (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

Kauklahden teollisuusalueen eteläosassa, ny-
kyisen Vanttilan alueella oli vanhaa pientalo-
asutusta jota pyrittiin tehostamaan ja laajenta-
maan 1980 ja 1990 lukujen vaihteessa. Alueen
kaava vahvistettiin vuonna 1992. Vantinmäkeen
suunniteltiin tehokkaampaa maankäyttöä, alue
koostuisi kerrostaloista ja yhtiömuotoisesti to-
teutettavsta pientalokortteleista (Maisala 2008:
280). Alueet ovat kuitenkin toteutuneet vasta
2000-luvulla ja rakentaminen jatkuu joillain osa-
alueilla edelleen (Tekla Webmap 2013).

Kuva 61. Ilmakuva Kauklahden asuntomessualueesta (© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kuva 59. Vantinkäki kuvan pohjois-osassa (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)
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pientaloalue on vuosikymmenten aikana hiljal-
leen täydennysrakentunut ja radan varteen on
keskittynyt tehokkaampaa kerrostalorakenta-
mista. Alueella on tapahtunut myös jonkin ver-
ran saneeraavaa rakentamista etenkin radan
varrella. Tuomarilan pohjoispuolella sijaitse-
van Kulovalkean kerrostaloalueen rakentami-
nen on käynnistynyt 2000-luvun loppuvuosina
aluesuunnitteluohjeen puitteissa poikkeusluvin.
Vesikrattaanmäen asuinalue on rakennettu yk-
sityisen maanomistajan aloitteesta, alueella si-
jaitsee suhteellisen tiiviisti rakennettuja kerros-
ja rivitaloja (Ikonen 2013, Tekla Webmap 2013).

VANHA ESPOO

Vanhan-Espoon alueelle tehtiin kehittämispää-
tös vuonna 2003, jonka jälkeen rakentuminen
on alueella kiihtynyt. Fallåkerissa yksityistä
maata kaavoitettiin ja alueelle rakentui hyvin
nopealla tahdilla pien-, pari-, ja rivitaloja. Miilu-
korven, Hirvisuon ja Pitkäniityn pien- ja rivita-
loalueet Kehä III:n pohjoispuolella ovat raken-
tuneet nopeaa vauhtia ja alueilla rakennetaan
edelleen. Koivuhovin juna-aseman lähesyy-
dessä sijaitseva Ymmersta on kehittynyt ker-
rostaloalueena. Kuurinniittyyn on rakentunut
2000-luvulla pientaloja, alueella sijainneelle Y-
tonttivaraukselle kaupungin omistamille maille
rakennettiin Espoon kruunun taloja.  Tuomarilan

POHJOIS-ESPOO

2000-luvulla Pohjois-Espoon alueella muun mu-
assa Haapaniemeen on rakennettu täysin uusi
asuinalue, laaja alue sisältää sekä kerrostaloja,
että pari- ja rivitaloja. Jänismäen vanha omako-
titaloalue on täydentynyt rivitaloilla. Lahnukses-
sa on rakentunut Korpilammen pientaloalue ja
Hotelli Korpilammen ympäristöön on rakennettu
uusia loma-asuntoja. Nikunmäkeen on rakentu-
nut rivi- ja omakotitaloja. Juvanpuostoon raken-
tunut laajempi asuinalue, Juvanpuistossa on
sekä rivi- että omakotitaloja, sekä pienkerros-
taloja, alueella on myös muun muassa koulu ja
päiväkoti. Aurooranportin asemakaava hyväk-
syttiin Pihlajarinteen ja Järvenperän väliselle
alueelle vuonna 1996. Aurooranportti on raken-
tunut 2000-luvulla kerros- ja rivitalovaltaiseksi
ja alueella on myös muun muassa koulu ja van-
hainkoti. Myös Kalajärven paikalliskeskuksen
ympäristössä pientalorakentaminen on jatkunut
(Kaasinen 2013).

Kuva 62. Haapaniemi (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)
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YLEISET RAKENNUKSET

2000-luvulla pyrittiin rakentamisessa panostamaan erityisesti ympäristön laatuun, joka näkyy muun
muassa huomattavana määränä erinäisiä palkintoja.

SUUR-TAPIOLA

Weilin+Göösin entinen painotalo korjattiin ja
muutettiin 2000-luvulla museo- ja näyttelykes-
kus WeeGee:ksi ja se kuuluu DOCOMOMO:n
merkittävien arkkitehtuurikohteiden luetteloon
(Hovinen 2013: 120).

Tapiolan uimahalli restauroitiin ja laajennettiin
vuonna 2006. Rakennushanke palkittiin ansiok-
kaasta entistämisestä European Union Euro-
pa Nostra-palkinnolla vuonna 2008 (Hovinen
2013: 116)

SUUR-ESPOONLAHTI

Suomen Valoteknillinen Seura SVS ry palkitsi
kadun ja kallioseinän väliselle kapealle rinne-
tontille taidokkaasti rakennetun Saunalahden

lastentalon vuoden valaistuskohteeksi vuonna
2011 (Hovinen 2013: 168).

VANHA ESPOO

Tuomarilan värikylläinen päiväkoti valittiin
OECD:n esimerkillisten varhaiskasvatus- ja op-
pimisympäristöjen luetteloon vuonna 2011 ja
palkittiin Väri09-kilpailussa vuonna 2009 (Hovi-
nen 2013: 78).

Kirkkojärven koulu palkittiin vuonna 2011 In-
ternational Architecture Awarda-ohjelmassa ja
Väri11-kilpailussa, se edusti myös suomalaista
koulurakentamista Venetsian arkkitehtuuribien-
naalessa vuonna 2010 (Hovinen 2013: 64).

POHJOIS-ESPOO

Kalajärven paikalliskeskus on laajentunut ja
saanut muun muassa kylätalo Palvelukeskus
Ruskatalon ja seurakuntatalon, myös pientalo-

rakentaminen jatkuu Kalajärven keskuksen ym-
päristössä (Kaasinen 2013).

Vuosina 1999-2010
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TYÖPAIKKARAKENTAMINEN

SUUR-LEPPÄVAARA

Suur-Leppävaarassa yritystoiminta on keskit-
tynyt Kehä I:n, Turunväylän ja Kehä II:n var-
sille, alueelle on sijoittunut erityisesti elektro-
niikkateollisuutta, tietojenkäsittelypalveluita,
tukkukauppaa ja rahoituspalveluita. Suurimmat
yrityskeskittymät ovat Kerassa, Karamalmilla,
Nihtisillassa sekä Leppävaaran keskuksessa,
Mäkkylässä ja Perkkaalla (Laakso & Kilpeläi-
nen 2007: 69 - 70).

Sellon kauppakeskuksesta tehtiin tonttivara-
us vuonna 1997. Kauppakeskusprojektia johti
sen edetessä useampi eri taho, mutta aloitus-
vaiheessa mukana olivat muun muassa NCC,
Skanska, Elanto ja Kesko. Maata alueella omis-
ti suurimmaksi osaksi Helsingin kaupunki, mut-
ta myös Elanto ja Espoo. Kauppakeskuksesta
ei järjestetty arkkitehtikilpailua, vaan toimeksi-
annon sai Pekka Helinin toimisto. Kauppakes-
kus Sellosta rakentui ensin kaksi markettia ja
kulttuurilaitokset käsittävä läntinen puoli vuo-
sina 2001 – 2003. Seuraavaksi puretun Maxi-
marketin tilalle rakennettiin kauppakeskuksen
itäosa. Vuosina 2003 – 2008 rakennettiin Pa-
norama Tower ja laajat parkkitilat, eteläiseen
osaan rakennettiin hotelli vuosina 2004 – 2006
ja vuonna 2008 valmistui vielä kauppakeskuk-
sen 3. vaihe, johon kuuluu muun muassa elo-
kuvateatteri ja ravintoloita (Rytilä 2010:57 – 59,
78).

SUUR-TAPIOLA

Suur-Tapiolan alueella on keskittynyt Kehä I:n ja
Länsiväylän varteen useiden yritysten pääkont-
toreita, konsultointi- ja liike-elämänpalveluita,
elektroniikkateollisuutta sekä tutkimukseen ja
kehitykseen erikoistuneita yrityksiä ja vakuutus-
toimintaa. Suurimmat yritysalueet ovat Tapiolan

Kuva 63. Kehä I:n vartta Leppävaarassa (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)

Kuva 64. Kaupakeskus Selloa rakennetaan Maxi-marketin tilalle
(© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

keskus, Niittykumpu, Olarinluoma, Koivumank-
kaa ja Sinimäki sekä Otaniemi ja Keilaniemi.
(Laakso & Kilpeläinen 2007: 69, 72).

Vuosina 1999-2010
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SUUR-MATINKYLÄ

Finnoontien tuntumassa sekä Espoonlahden
keskuksessa, teollisuus on keskittynyt Suome-
nojalle, Eestinmalmiin ja Kivenlahteen. (Laakso
& Kilpeläinen 2007: 69, 75).

 SUUR-ESPOONLAHTI

Suur-Matinkylässä Kehä II:n ja Länsiväylän
varrella sijaitsee energiahuollon ja tukkukaupan
toimijoita sekä tietojenkäsittely- ja muita liike-
elämänpalveluita. Suurin päätoimiala alueella
on kauppa ja suuri osa toimipaikoista sijaitse-
vat Piispanmäessä ja Piispankylässä (Laakso &
Kilpeläinen 2007: 69, 73).

Matinkylän keskus II:n liikekeskus, eli kauppa-
keskus Iso Omena valmistui vuonna 2001, mut-
ta melumuureiksi suunniteltujen toimistorivis-
töjen rakentuminen siirtyi 2010-luvun puolelle
(Tekla Webmap 2013).

Suur-Espoonlahden alueella Länsiväylän var-
teen on keskittynyt auto- ja huonekalukauppo-
ja, teknistä tukkukauppaa, sekä tutkimukseen
ja kehitykseen erikoistuneita yrityksiä. Suurim-
mat yrityskeskittymät sijaitsevat Länsiväylän ja

SUUR-KAUKLAHTI

Suur-Kauklahti on edelleen yritystoiminnaltaan
vahvasti teollisuuteen painottuvaa aluetta, eri-
tyisesti Länsiväylä ja Kehä III:n läheisyydessä

on metalli- ja kemianteollisuuteen erikoistuneita
yrityksiä. Suurin työpaikkakeskittymä sijaitsee
Vanttilassa. (Laakso & Kilpeläinen 2007: 69).

VANHA ESPOO

Vanhan-Espoon alueella suurimpia työpaikka-
keskittymiä ovat Lommila, Nimismiehenmäki,
Muurala ja Mikkelä, sekä Espoon keskus. Alu-
eella toimii rakennusalan, sisustus- ja rauta-
kaupan, sekä autokaupan ja –huollon toimijoita
(Laakso & Kilpeläinen 2007: 78). Kauppakes-
kus Entresse valmistui vuonna 2008 Espoonto-
rin eteläpuolelle (Tekla Webmap 2013).

POHJOIS-ESPOO

Pohjois-Espoon suurimpia työpaikkakeskitty-
miä ovat Kehä III:N varrella sijaitsevat Koskelon
ja Juvanmalmin teollisuusalueet, sekä Lakisto,
jossa sijaitsee Rinnekoti. Alueen suurimmat toi-

mialat ovat rakentaminen, autojen kauppa ja
huolto sekä tekninen tukkukauppa. (Laakso &
Kilpeläinen 2007: 79).

Kuva 65. Kauppakeskus Iso Omena oikealla puolella
(© Espoon kaupunkisuunnittelukeskus)

Kuva 66. Kauppakeskus Entresse (© Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus)
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YHTEENVETO

Espoon kasvu on ollut erittäin voimakasta tarkastelun alla olleen ajanjakson aikana. Vielä viime vuo-
sisadan alussa Espoon väkiluku oli 6 000 ja vuoden 2010 alkuun mennessä se oli noussut 244 330
asukkaaseen (Maisala 2008, Munter 2011: 2). Espoon suuralueiden kehitys on ollut kuitenkin hyvin
yksilöllistä, jotkut alueista ovat vuosisadan saatossa kasvaneet paria lamataantumaa lukuun otta-
matta tasaista vauhtia maalaiskylistä tiiviisti rakennetuiksi kaupunkikeskuksiksi, toisilla suuralueilla
puolestaan kasvu on ollut hitaampaa ja haja-asutuspainotteista. Espoon kaupunkirakenne on jo vii-
me vuosisadan alusta asti toistanut samaa kasvutrendiä ja keskittynyt voimakkaasti pääväylien var-
sille. Suurimpia kaupunkikeskuksia 2000-luvun loppupuolella ovat olleet Leppävaara ja Matinkylä,
Tapiola on myös säilyttänyt vahvan asemansa, mutta yhtä voimakasta kasvua ei siellä edellä mai-
nittuihin keskuksiin verrattuna ole tapahtunut. Myös Espoonlahti kehittyy tasaisesti Lounais-Espoon
kaupunkikeskuksena. Kauklahti ja Kalajärvi ovat säilyttäneet pienen kylämäisen leimansa läpi koko
tarkasteluajanjakson.
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