
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava (POKE):

Asukastilaisuus 30.3.2017

klo 17.30 – 18.00 Kaavoittajat tavattavissa

klo 18.00 – 19.00 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan selvityksiä
• Tilaisuuden avaus
• Tilannekatsaus, Essi Leino
• Rakennemallit ja maankäyttötarkastelu, Essi Leino
• Historialliset tiet, Sini Moilanen
• Energiaselvitykset, Paula Kuusisto-Hjort/Esa Kemppinen
• Liikenneverkkoselvitys, Aulis Palola

klo 19.00  – 20.00 Keskustelua karttojen äärellä

klo 20.00 Tilaisuuden päättäminen



Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava
Asukastilaisuus   30.3.2017

Tilaisuuden avaus

Markku Markkula
Kirsi Louhelainen
/ kaupunkisuunnittelulautakunta



Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava
Maankäyttömalli

Yleispiirteinen kuvaus
kaava-alueen rakentumisen mahdollisuuksista ja
liikenneverkon vaiheittaisesta kehittämisestä
vuoteen 2050 mennessä.

KALAJÄRVI

VIISKORPI

HISTA

MYNTTILÄ
ESPOON KESKUS



Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava
Maankäyttömalli

Kyläalueet

Kylämäinen asutus sijoittuu taajama-alueiden
ulkopuolelle, kytkeytyy tyypillisesti maa- ja
metsätalousalueisiin sekä kulttuuriympäristöihin.
Palvelut ovat pääasiassa virkistys- ja matkailupalveluja.

Rakennus- ja väestömäärä pysyy muita alueita
pienimuotoisempana.

Rakentaminen sovitetaan alueiden arvoihin
tarjoten perinteiseen rakenteeseen tukeutuvaa idyllistä
pientaloasumista.

Pakankylä

Velskola

Ketunkorpi

Röylä

Järvikylä

Brobacka

Siikajärvi



Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava
Asukastilaisuus   30.3.2017

Tilannekatsaus
Rakennemallit ja maankäyttötarkastelu

Essi Leino / KSK yleiskaavayksikkö



YLEISKAAVATYÖN AIKATAULU

• 2013  Yleiskaavoituksen käynnistämispäätös
• 2014  Yleiskaavan vision laadinnan periaatteet
• 2015  Visio ja yleiskaavan tavoitteet

• Kslk esitys tavoitteiksi 28.10.
• Kh päätös tavoitteista 30.11.

• 2016-2017
• Luonnosvaiheen selvitykset
• Maankäyttötarkastelut
• Rakennemallitarkastelu ja vaikutustenarviointi
• Maankäyttömalli
• Kaavaratkaisu ja vaikutustenarviointi



2013
Käynnistämis-
päätös KSL

Viestintä ja vuorovaikutus: kaupunkilaiset, sidosryhmät, elinkeinoelämä

Suunnittelu, selvitykset, vaikutusarvioinnit

2019
Kaupunginvaltuusto

20.1.2017 KSK/Yleiskaavayksikkö

2015
VISIO 2050
ja tavoitteet

KH

2014
Vision laadinnan
Periaatteet/KSL

Kaavaluonnos
nähtävillä

Kaavaehdotus
nähtävillä

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava
Aikataulu

11/2017
Kaavaluonnos

KSL

2018
Kaavaehdotus

KSL

2018
Lausunnot ja
Muistutukset

KSL

Asukastil.
3/2017

Asukastil.
2/2016

Asukastil.
9/2016

Asukaskysely.
6/2016





Tavoitteet (tiivistelmä)

• MITOITUS - varaudutaan Länsiradan myötä noin 60 000 uuteen asukkaaseen ja
noin 11 000 uuteen työpaikkaan vuoteen 2050 mennessä. Mitoitus tarkentuu
suunnittelutyön kuluessa.

• TIIVISTÄMISEN PERIAATE – Kaupunkirakennetta vahvistetaan
täydennysrakentamisella ja palvelut keskitetään sitä tukeviksi.

• VAHVIN POTENTIAALI - Mahdollistetaan Länsiradan uusien asemanseutujen
rakentaminen.

• PAIKALLISET LÄHTÖKOHDAT JA ASUMISEN MONIMUOTOISUUS Alueiden
identiteettiä vahvistetaan korostamalla niiden ominaispiirteitä ja
mahdollistamalla erilaiset asumisen muodot.

• KESTÄVÄT LIIKKUMISMUODOT JA VERKOSTON PARANTAMINEN Kävelyn,
pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistä korostetaan alueiden suunnittelussa
ja täydennysrakentamisessa. Parannetaan keskusten välisiä
joukkoliikenneyhteyksiä ja lyhennetään matkaketjuja.

• SINIVIHERRAKENNE JA KULTTUURIYMPÄRISTÖT
Turvataan ekologisena ja toiminnallisena kokonaisuutena sekä
kulttuuriympäristöjen monimuotoisuutta kehitetään . Erityispiirteinä mm.
Kyläkokonaisuudet ja maaseutumaiset kulttuurimiljööt, laajat pelto- ja
metsäalueet sekä yhtenäiset viheralueet



• ENERGIANTUOTANTO
Alueelliset ratkaisut ja uusiutuvat energian lähteet.

• YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO
Edellytykset järjestää  kestävällä tavalla ja varmistetaan sille riittävät alueet.

• STRATEGISET ALUEET

Espoon keskuksen vetovoimaa ja elinvoimaisuutta vahvistetaan osana Espoon
kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytävää.

Kehä III:n aluetta vahvistetaan työpaikka-alueena ja osana metropolialueen
elinkeinovyöhykettä. Turunväylän ja Nupurintien käytävän merkitystä työpaikka-
alueena vahvistetaan tulevan Länsiradan toteutumisen myötä. Mahdollistetaan
seudullinen ekoteollisuusalue ja tutkitaan pääkaupunkiseudun
ampumaurheilukeskuksen sijoittumismahdollisuuksia alueelle.

Pohjois-Espoon ja Vihdintien käytävän merkitystä vahvistetaan seuturakenteessa.
Kalajärven alueen yhteyksiä muualle Espooseen ja yli kuntarajojen parannetaan.

Espoonkartanon kyläalueet tunnistetaan ja niiden elinkelpoisuutta vahvistetaan.

Tavoitteet (tiivistelmä)



Rakennemallitarkastelu ja
vaikutusten arviointi



VE 1  KESKUSTOJEN VERKOSTO VE 2  HARVAT KESKUSTAT VE 0+  JAKAUTUNUT RAKENNE

Työn tavoitteet
Tarkastella - tulevan aluerakenteen erilaisia mahdollisuuksia, erityisesti keskustaverkkoa
Tunnistaa - keskeisiä vaikutuksia

Työn menetelmä – mallit
Esitetty - periaatetasoinen joukkoliikenteen ja maankäytön kehittäminen
Vertailtu - kolme tulevaisuuden kehityskuvaa kaava-alueelle
Arvioitu - kaavan tavoitteiden toteutuminen

Rakennemallit

KALAJÄRVI

VIISKORPI

HISTA

MYNTTILÄ

ESPOON KESKUS

LEPPÄVAARA

KALAJÄRVI
HISTA

ESPOON KESKUS

LEPPÄVAARA

KALAJÄRVI

HISTA

ESPOON KESKUS

LEPPÄVAARA



Vaikutusten arvioinnin johtopäätöksiä

Keskustojen verkosto VE1
- Vastaa parhaiten kaavalle asetettuihin tavoitteisiin myös pitkällä aikavälillä
- Maankäyttö ja joukkoliikenteen ratkaisut tukevat toisiaan
- Vahvuutena vaiheittain toteutettavuus ja tukeutuminen nykyiseen aluerakenteeseen

Harvat keskustat VE2
- Kasvattaa keskuksien kokoa, mutta niiden vetovoimaisuudessa on eroja
- Keskustojen pitkät välimatkat huonontavat saavutettavuutta ulkopuolisilta alueilta
- Vahvuutena laajojen virkistysalueiden ja viheryhteyksien jatkuvuus

Jakautunut rakenne VE0+
- Vastaa lyhyellä aikavälillä kaavalle asetettuihin tavoitteisiin
- Tasapäistää maankäyttöä ja vähentää sekoittuneiden toimintojen syntymistä
- Kokonaistalouden kannalta heikko vaihtoehto, laaja ja tehoton maankäyttö
- Vahvuutena lähiviheralueiden ratkaisumahdollisuudet

Rakennemallit



Maankäyttötarkastelu ja
maankäyttömalli



Väestökasvu tähän

Väestön nykyiset painopisteet

Yleiskaava-alueella on noin 50 000 asukasta.
Väestön painopisteet Espoon keskuksessa ja itäisellä osalla alueesta.



Väestökasvu tähän

Väestökasvuun varautuminen ja sen painopisteet

Yleiskaavassa varaudutaan 60 000 uuden asukkaan sijoittumiseen alueelle
vuoteen 2050 mennessä.

Painopisteet – Länsiradan ja itäisen joukkoliikennekäytävän
asemanseudut ja solmukohdat

Asukkaatasukkaat



Maankäyttömalli

Yleispiirteinen kuvaus kaava-alueen rakentumisen
mahdollisuuksista ja liikenneverkon vaiheittaisesta
kehittämisestä vuoteen 2050 mennessä.

- Keskukset
Espoon keskuksen rooli ja muut keskukset

- Tiivistyvä asumisen vyöhyke
Täydennetään nykyistä rakennetta tukeutuen
tuleviin joukkoliikennekäytäviin

- Maankäytön muutosalueet
Erilaisia voimakkaamman muutoksen kohteita

- Kylämäinen asutus
Kehitettäviä kyläkokonaisuuksia,
rakentamisen ohjaus

- Työpaikkojen keskittymät
Laajat ja kehittyvät sekä uudet työpaikka-alueet

- Joukkoliikenteen kehittyvät yhteydet
Keskustojen väliset olemassa olevat ja uudet
raideyhteydet sekä mahdollisia muita
joukkoliikenteen runkoyhteyksiä

KALAJÄRVI

VIISKORPI

HISTA

MYNTTILÄ
ESPOON KESKUS



Länsiradan kehityskäytävä
vaiheistusta ja mahdollisuuksia

Kaupunkirakenteen laajentuminen perustuu kasvuun, olemassa olevan kaupunkirakenteen kehittämiseen
sekä alueen merkittävimmän muutostekijän, uuden junayhteyden, mahdollistamaan maankäytön muutokseen.

Tavoitteena on, että vuoteen 2050 mennessä Länsiradan kehityskäytävällä on kolme keskustaa.

- Lyhyellä aikavälillä
Kehityskäytävää rakennetaan kohdistuen vyöhykkeeseen,
joka ei ole sidoksissa tulevien juna-asemien toteutumiseen.

- Myöhemmässä vaiheessa
Vyöhykettä voidaan kehittää edelleen ja uudistaa sekä laajentaa Brobackan suuntaan.

- Pitkällä aikavälillä
Tavoitteena on mahdollistaa kahden uuden asemanseudun rakentuminen Histan ja Mynttilän alueille.



Itäinen joukkoliikennekäytävä
vaiheistusta ja mahdollisuuksia

Alueella sijaitsee nykytilanteessa asumisen ja työpaikkojen tiivistymiä, jonka lisäksi sille ovat ominaisia erilaiset
luonto- ja kulttuuriympäristöarvot. Palvelut ovat keskittyneet pääosin Kalajärvelle.
Maankäyttöratkaisu perustuu kaupunkirakenteen eheyttämiseen joukkoliikennevyöhykkeen varrella.

Tavoitteena on, merkittävimpien liikenteellisten solmukohtien, Kalajärven ja Viiskorven kehittäminen
monipuolisina lähipalvelukeskuksina. Työpaikkavyöhykkeiden säilyminen ja kehittyminen turvataan.

- Lyhyellä aikavälillä
Yhteyttä on luontevaa kehittää ensin bussiyhteytenä, tiivistäen kaupunkirakennetta nykyisenkaltaisena

- Myöhemmässä vaiheessa
Kehitetään maankäytöltään voimakkaammin muuttuvia alueita Kalajärvellä sekä Niipperintien varrella.

- Pitkällä aikavälillä
Runkoyhteyden varrella maankäytön edelleen tiivistyessä voidaan siirtyä pikaraitiotieratkaisuun.



Kyläalueet
kehittämisen mahdollisuuksia

Kylämäinen asutus sijoittuu taajama-alueiden ulkopuolelle, kytkeytyy tyypillisesti maa- ja
metsätalousalueisiin sekä kulttuuriympäristöihin. Palvelut pääasiassa virkistys- ja matkailupalveluja.

Tavoitteena on hajarakentamisalueiden kasvupaineiden ohjaaminen
kehitettäville kyläalueille ja taajamiin. (historialliset kylät ja kartanokylät)

- Mahdollistaa nykyisen asumisen ja toimintojen säilymisen
sekä maatalouden harjoittamisen jatkumisen.

- Kylämäisestä rakenteesta vaihettumisvyöhyke
urbaanimman rakenteen ja maaseutualueiden välille.

- Rakennus- ja väestömäärä pysyy muita alueita pienimuotoisempana.

- Rakentaminen sovitetaan alueiden arvoihin
tarjoten perinteiseen rakenteeseen tukeutuvaa idyllistä pientaloasumista



Pakankylä

Velskola

Ketunkorpi

Röylä

Järvikylä

Brobacka

Siikajärvi



Espoon pohjois- ja keskiosien
keskustojen typologioita?



Millaisia ovat keskustat 2050?

60 000
UUTTA ASUKASTA

Missä sijaitsevat palvelut?

Miten tiivistää alueita?

Millaista ympäristöä haluamme?

Miten parannamme saavutettavuutta?

Mitä muutoksia alueilla tarvitaan?



eK=0,6

SÄTERINMETSÄ (eK=0,61; 2–3 krs.)

KULOVALKEA (eK=0,60; 2–3 krs.) KAUKLAHTI (eK=0,62; 2 krs.)

LÄNSIKORKEE (eK=0,60; 3–4 krs.)

N



N

eK=0,8

OTANIEMI (eK=0,80; 4–5 krs.)

KIVENLAHTI (eK=0,76; 2–6 krs.) RUUSUTORPPA (eK=0,84; 2–6 krs.)

KULOVALKEA (eK=0,76; 4 krs.)



eK=1,0

ESPOONLAHTI (eK=1,03; 4–7 krs.)

SAUNALAHTI (eK=0,97; 4 krs.) KULOVALKEA (eK=0,93; 2–5 krs.)

LEPPÄVAARA (eK=0,93; 2–6 krs.)



eK>1,0

SÄTERINRINNE (eK=1,21; 2–6 krs.)

SÄTERI (eK=1,42; 5–8 krs.) ESPOON KESKUS (eK=1,64; 3–6 krs.)

MÄKKYLÄ (eK=1,11; 2–8 krs.)









Kiitos!

http://www.espoo.fi/yleiskaava

http://www.espoo.fi/yleiskaava


Kinttupolkuja ja
Kuninkaantietä

Espoon pohjois- ja keskiosien
historialliset tiet

Sini Moilanen
Espoo 30.3.2017



Kaava-alueen historialliset tiet

• Touko-joulukuussa 2016 tehty
selvitys Espoon pohjois- ja
keskiosien historiallisista teistä,
tekijänä HuK Sini Moilanen

• Työryhmä
• Yleiskaavoitus: Sini Moilanen, Mirkka Katajamäki,

Seija Lonka, Pihla Sillanpää

• Laajempi ohjausryhmä
• Yleiskaavoitus: työryhmä, Essi Leino
• Asemakaavoitus: Liisa Ikonen, Leena Kaasinen
• Nimistö: Sami Suviranta
• Liikennesuunnittelu: Aulis Palola

• Espoon kaupunginmuseo: Tryggve Gestrin, Maarit
Henttonen



Kaava-alueen historialliset tiet
• 1900-lukua vanhempi tiestö
• Ensisijaisena lähteenä vanhat kartat

Huhtamäentie



Kaksiosainen työ

Loojärventie
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• Tutkimusprosessin kuvausta
• (Espoon) tiestön historiaa
• Tien maisema
• Arvottamisen periaatteita



• 39 tiekohdetta
tutkimusalueelta
o Arvokortti
o Kohteen kuvaus
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Arvokortit

Engelin puistotie



Tiekuvaukset

Vanha Myntintie



Röyläntie



Energiaselvitykset

Energiaselvitykset



Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava –
lämpöenergiahuollon lähtökohtia

Tausta:

• Lämpöenergiahuollon toteuttamisen mahdollisuuksia tarkasteltiin vuoteen 2050 ulottuvalla jaksolla.

• Lähtökohtana kaupunginhallituksen pöytäkirja 30.11.2015, Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan
tavoitteet, alue 722300.

• Alueella vuonna 2050 60000 uutta asukasta ja 11000 uutta työpaikkaa.

• Laadittu kaksi selvitystä: kaupunkisuunnittelukeskuksen selvitys ja SWECO:n selvitys.

Pääkysymyksiä:

• kuinka paljon jakson lopputilassa energiaa tarvitaan?

• missä ja millä keinoilla sitä tuotetaan?

• miten sitä jaetaan, ketkä sitä kuluttavat?

• miten ekologisia energiaratkaisut ovat?

Oletus:

• Sähköä on saatavissa koko alueella valtakunnan verkosta.



Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava –
kaksi selvitystä lämpöenergiahuollosta

Pääenergiamuodon ja tukevan energia-
muodon valinta

1. Kaupunkisuunnittelukeskus: ”Espoon pohjois- ja keskiosien
yleiskaavan  lämpöenergiahuollon lähtökohtia”

Ohjaavia teemoja:
• kestävä kehitys, kiertotalous
• uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen paikallisesti
• uudet teknologiat, liiketoimintamallit ja energiatehokkuus

Tuloksia:
• Yksi energiaratkaisu ei sovi kaikille, hybridimalli on joustava:

• Tiivis rakentaminen kauko/aluelämpöön
• Väljä rakentaminen hajautettuun energiantuotantoon

• Hajautettu tuotanto tukeutuu Espoon runsaisiin, ilmaisiin ja
uusiutuviin energialähteisiin (maa, aurinko, vesistöt).

• Uusien teknologioiden potentiaalia selvitetään (mm. syväreiät)
• Uusien rakennusten aiheuttama lämpötehon tarve on

noin 30 MW.

Muuta:
• Nykyinen lämpöenergiahuollon arvoketju (tuottaja-jakelija-

kuluttaja) pirstaloituu. Alalle on tulossa uusia toimijoita ja
kuluttajalle valinnanvaraa.



Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava –
kaksi selvitystä lämpöenergiahuollosta

2.    SWECO: ”Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava,
aluetyyppikohtaiset ratkaisut”

Lähtökohtia:
• Neljää aluetta (Hista, Viiskorpi, Nupuri, Röylä)

on tarkasteltu energiavirtojen kierrätyksen
näkökulmasta matemaattisin simuloinnein.

• ”Hukkalämmön” tuottajia ja kuluttajia sijoitetaan
toistensa yhteyteen, jotta yhdistetty energia-
tehokkuus paranee (esim. jäähalli ja uimahalli).

Tuloksia:
• Energiaväylä / matalalämpöverkko (lähi-

energiaverkko) on sopiva keino kierrätykseen
• Monimuotoisessa kaupunkirakenteessa on runsaasti

mahdollisuuksia kierrätykselle, kylissä vähän.
• Esimerkiksi Viiskorvessa ostolämmitysenergian tarve

väheni energiavirtoja optimoimalla 25…40%.

Muuta:
• Jatkossa selvitetään hyviä käytäntöjä ”hukkalämmön”

tuottajien ja kuluttajien synergeettiselle sijoittelulle.

”hukka-
lämmön”
tuottaja

”hukka-
lämmön”
kuluttaja

”toisen output = toisen input”

• Kauppa
• Datacenter
• Tehdas
• jne.

Lämmitettävä
rakennus-
kanta



Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava –
lämpöenergiahuollon johtopäätöksiä

• Näköpiirissä useita vaihtoehtoja luoda alueelle
ekologinen, energiatehokas ja älykkääseen ohjaukseen
perustuva lämpöenergiahuolto.

• Seulottava esiin sopivimmat yhdistelmät (hybridimalli)
paikallisiin ominaispiirteisiin perustuen.



Espoon pohjois- ja keskiosien
yleiskaava
Liikenneselvitys 2016

Generalplan för norra och mellersta
Esbo
Trafikutredning 2016
Yleisötilaisuus - Invånarmöte 30.3.2017



Selvityksen tavoitteet ja sisältö

• Tavoitteena oli sovittaa maankäyttö ja liikenne yleiskaavan tavoitteita
vastaavaksi kokonaisuudeksi tavoitetilanteessa 2050.

• Selvityksessä arvioitiin liikennejärjestelmävaihtoehtoja:
1. Tieliikennepainotteinen (”kumipyörä”)
2. Tie- ja raideverkon yhdistelmä (”hybridi”)
3. Laaja pikaraitiotieverkko (”raideverkko”)

• Histan suunnalla tarkasteltiin lähiliikenneratkaisuina taajamajunaa,
kaupunkijunaa ja busseja.

• Kalajärven suunnalla tarkasteltiin pikaraitiotien soveltuvuutta ja
kysyntää.

• Työssä tehtiin useita herkkyystarkasteluja mm. toimintaympäristön,
liikenneverkon ja maankäytön kehittämisen suhteen.

• Laadittujen analyysien perusteella on esitetty päätelmiä ja suosituksia
liikennejärjestelmän ja maankäytön vaiheittaiseksi kehittämiseksi.
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Utredningens mål och innehåll

• Målsättningen var att sammanfoga markanvändningen och trafiken
till en helhet som motsvarar målen för generalplanen år 2050.

• Vid utredningen granskades alternativa trafiksystem:
1. Vägtrafikbetonad (”gummihjul”)
2. Kombination av väg- och spårnät (”hybrid”)
3. Omfattande snabbspårvägsnät (”spårnät”)

• I riktning mot Hista undersökte man tätortståg, stadståg och bussar
som  lösningar för närtrafiken

• I riktning mot Kalajärvi undersökte man lämpligheten och efterfrågan av
snabbspårväg.

• Man gjorde flera känslighetsanalyser bl.a. beträffande utvecklingen av
verksamhetsmiljön, trafiknätet och markanvändningen.

• På basen av analyserna har man presenterat slutsatser och
rekommendationer för hur trafiksystemet och markanvändningen
stegvis skall utvecklas.
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Joukkoliikenteen runkoyhteydet 2050

Junayhteydet:
• Espoon keskus – Leppävaara

(Espoon kaupunkirata)
• Espoon keskus – Hista

(Länsirata)

Pikaraitiotieyhteydet:
• Espoon keskus – Suurpelto -

Tapiola
• Kera – Suurpelto - Matinkylä
• Leppävaara -Träskända -

Kalajärvi

Runkobussiyhteydet:
• Espoon keskus – Gumböle -

Nupuri – Hista
• Espoon keskus – Träskända -

Gobbacka

Leppävaara

Espoon keskus

Mynttilä

Hista

Kalajärvi

Gobbacka

Gumböle

Nupuri

Träskända

Kera
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Kollektivtrafikens stomnät 2050

Tågförbindelser:
• Esbo centrum – Alberga

(Esbo stadsbana)
• Esbo centrum – Hista

(Västbanan)

Snabbspårvägsförbindelser:
• Esbo centrum – Storåker -

Hagalund
• Kera – Storåker - Mattby
• Alberga -Träskända -

Kalajärvi

Stombussförbindelser:
• Esbo centrum – Gumböle -

Nupurböle – Hista
• Esbo centrum – Träskända -

Gobbacka

Alberga

Esbo centrum

Myntböle

Hista

Kalajärvi

Gobbacka

Gumböle

Nupurböle

Träskända

Kera



Joukkoliikenteen matka-aikoja vuonna 2050
(Alustavia arvioita)
Restider i kollektivtrafiken år 2050
(Preliminära uppskattningar)
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etäisyys
avstånd

(km)

matka-aika
restid
(min)

vuoroväli (min)
ruuhka/päivä

turintervall
rusning/dagtid

Hista-Helsinki, kaupunkijuna

Hista-Helsingfors, stadståg
31 38 6/6

Hista-Helsinki, taajamajuna

Hista-Helsingfors, tätortståg
30 28 20/20

Kalajärvi-Leppävaara, raitiotie

Kalajärvi-Alberga, spårväg
15 30 - 35 5/7,5

Kalajärvi-Helsinki, raitiotie + juna

Kalajärvi-Helsingfors, spårväg + tåg
26 47 - 58



Pääliikenneverkon kehittäminen 2016 - 2050

2017-03-31 53

Hista

Mynttilä

Kalajärvi

Leppävaara

Espoon keskus

Junaradat:
• Espoon kaupunkirata

Leppävaara - Espoon keskus
- (Kauklahti)

• Länsirata Espoon keskus -
Hista

Pikaraitiotiet:
• Espoon keskus – Suurpelto -

Tapiola
• Kera – Suurpelto - Matinkylä
• Leppävaara -Träskända -

Kalajärvi

Tie- ja katuverkko:
• Turunväylän kolmannet

kaistat välille Kehä II – Hista
• Kehä II:n jatke
• Turuntien parantaminen
• Vihdintien parantaminen
• Espoontien parantaminen
• Tuomarilantien parantaminen
• Yhteystarve

Träskändansolmusta länteen
(Kehä III:n rinnakkaistie)

Träskända

Tuomarilantie



Utvecklingen av huvudtrafiknätet 2016 - 2050
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Hista

Myntböle

Kalajärvi

Alberga

Esbo centrum

Tågbanor:
• Esbo stadsbana Alberga -

Esbo centrum - (Köklax)
• Västbanan Esbo centrum -

Hista

Snabbspårvägar:
• Esbo centrum – Storåker -

Hagalund
• Kera – Storåker - Mattby
• Alberga -Träskända -

Kalajärvi

Väg- och gatunät:
• Tredje körfält på Åboleden

mellan Ring II och Hista
• Förlängning av Ring II
• Förbättring av Åbovägen
• Förbättring av Vichtisvägen
• Förbättring av Esbovägen
• Förbättring av Domsbyvägen
• Behov av förbindelse från

Träskändaknuten västerut
(parallellväg till Ring IIII)

Träskända

Domsbyvägen



Päätelmiä
• Histan ja Mynttilän merkittävä kehittäminen

kytkeytyy Länsirataan, on kuitenkin mahdollista
aloittaa bussiyhteyksiin perustuen.

• Histan merkittävä kehittäminen edellyttää myös
Turunväylän lisäkaistojen ja Histan uuden
eritasoliittymän toteuttamista.

• Kalajärven suunnan joukkoliikenne on
hoidettavissa myös bussilinjoilla.

• Pitkällä aikavälillä voidaan rakentaa
pikaraitiotieyhteys Leppävaarasta Kalajärvelle.

• Maankäytön kehittymisen myötä syntyy
edellytykset runkobussille Espoon keskuksesta
Kalajärven suuntaan.
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Päätelmiä

• Uudet alueet tulee liikenteen näkökulmasta
toteuttaa tehokkaasti ja suurehkolla
kokonaismitoituksella.

• Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen lisää
lähisaavutettavuutta, jolloin matkoja tehdään
enemmän jalan tai pyörällä ja
joukkoliikennelinjaston käyttö tehostuu.

• Tiestöä tulee täydentää laadukkailla jalankulku-
ja pyöräilyväylillä, joiden kunnossapitoon
panostetaan.
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Slutsatser
• En betydande utveckling av Hista och Myntböle

är kopplad till Västbanan, men är möjlig att
påbörjas med bussförbindelser.

• En betydande utveckling av Hista förutsätter
också tilläggskörfält på Åboleden och en ny
planskild anslutning till Hista.

• Kollektivtrafiken mot Kalajärvi kan skötas med
bussar.

• På lång sikt är det möjligt att bygga en
snabbspårväg från Alberga till Kalajärvi.

• Då markanvändningen ökar uppstår det underlag
för stombuss från Esbo centrum mot Kalajärvi.
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Slutsatser

• De nya områdena bör ur trafikens synvinkel
bebyggas effektivt och vara relativt stort
dimensionerade.

• Förtätning av samhällsstrukturen ökar
nåbarheten på nära håll, så att man går eller
cyklar oftare och kan utnyttja kollektivtrafiklinjerna
effektivare.

• Vägnätet bör kompletteras med goda och väl
underhållna gång- och cykelleder
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KARTTATYÖSKENTELY

Karttatyöskentely



KARTTATYÖSKENTELY

Merkitkää saamillanne tarroilla (2 kpl / väri / henkilö)
Seinillä oleville kartoille kysymysten mukaisia asioita:

Huom. kullekin kysymykselle on oma värinsä,
joka merkitty myös kartan yläreunaan



KARTTATYÖSKENTELY

Lisäksi kartan vieressä olevaan paperiin voi
kirjoittaa post it –lapuille sanallisesti,
mikä on parasta alueella.

Merkitse halutessasi virkistyspalvelua kuvaava
numero tarraan:

1. ULKOILU
2. RETKEILY
3. ULKOLIIKUNTA
4. SISÄLIIKUNTA
5. PUISTO
6. KAUPUNKIVILJELY
7. UIMARANTA

Lisäksi kartan vieressä olevaan paperiin voi
kirjoittaa post it –lapuille sanallisesti, mitä
virkistyspalveluita toivoo lisää.


