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Mistä olemme  
tulossa?
Espoo täyttää 560 vuotta kesällä 2018.  Espoon ajanlasku 
alkaa siitä, kun Espoon seurakunta irtautui  Kirkkonummen 
seura kunnasta vuonna 1458. Espoon keskuksessa 
 sijaitseva Espoon tuomiokirkko on pää kaupunkiseudun 
vanhimpia rakennuksia.

Espoo rakentui Turusta Viipuriin johtavan  Kuninkaantien 
varteen, ja vuonna 1556  kuningas Kustaa Vaasa  perusti 
 Kauklahdessa sijaitsevan Espoon kartanon. Siitä 
 Kuninkaan tie jatkui Espoon kirkonkylän kautta Bemböleen. 
Parin kilometrin osuus Bembölestä Träskändan kartanoon on 
nykyisinkin viralliselta nimeltään Kuninkaantie.

Espoon kehitys kuvaa Suomea  pienoiskoossa. Kehityk
sestämme löytyvät kaikki samat piirteet kuin Suomenkin 
kehityksestä: vahva agraarisuus, kartano ja talonpoikais
kulttuuri, alkava teollistuminen ja kaupun gistumis kehitys, 
keskeinen rooli maan kehityksessä sodan jälkeen, voimakas 
väestönkasvu, hyvinvointi yhteiskunnan rakentuminen ja 
nykyinen kehitys osana vahvistuvaa, verkostomaista ja kan
sainvälistä metropolialuetta.

Ensimmäiset 500 vuotta olivat Espoossa hitaan kasvun 
aikaa. Vasta 1950luvun alussa asukasmäärä ylitti 20 000 
asukasta. Viimeiset vuosikymmenet Espoo on kasvanut voi
makkaasti. Koko Helsingin seudun asukasluku on 1950luvun 
alkupuolelta 2,5kertaistunut 1,45 miljoonaan asukkaaseen. 
Samassa ajassa Espoon väkiluku on kymmenkertaistunut.

Vuonna 1953 alkoi Tapiolan rakentaminen. Nuorehkot lapsi
perheet saivat kodit uusissa asuintaloissa, jotka rakennettiin 
luonnonläheiseen ympäristöön. Kasvava Espoo on raken tanut 
asuntoja suomalaisten lapsiperheiden tarpeisiin. 1960luvulla 
alkaneeseen suureen muuttoon Espoo vastasi aluerakenta
missopimusten avulla. Sopimukset mahdollistivat asunnot, 
päiväkodit ja koulut uusille asukkaille.

Espoota ja sen lähiöitä rakennettiin uudisraivaamisen 
hengessä. Uudet asukkaat olivat aktiivisia, ja monet tänään 
merkittävät kulttuuriyhdistykset ja urheiluseurat saivat 
alkunsa. Espooseen syntyi paljon lapsia, joten uusia päivä
koteja ja kouluja rakennettiin paljon. Tapiola rakennettiin 
teemalla ”Asuntoja lapsiperheiden tarpeisiin” ja teekkarit 
muuttivat Otaniemeen. Perässä seurasivat Länsiväylän var
teen rakentuneet MatinkyläOlari ja Espoonlahti. Junaradan 
varressa kasvoivat Leppävaara ja MaxiMarket. Kaupungin 
hallinnollinen keskus sijoittui Espoon keskukseen. Espoosta 
tuli kauppala 1963 ja kaupunki 1972.

Missä olemme?
Tänään Espoo on turvallinen ja viihtyisä viiden kaupunki-
keskuksen ja kahden paikallis keskuksen muodostama 
lähes 280 000 asukkaan kaksikielinen ja kulttuurisesti 
moni nainen kaupunki, jossa on kattavat palvelut kaikille 
espoolaisille.

Espoon kasvu jatkuu. Espooseen syntyvät lapset ja maahan
muutto kasvattavat Espoon väestöä keskimäärin 4 500 asuk
kaalla vuodessa. Vanhusväestön määrä ja suhteellinen osuus 
kasvavat. Myös vieraskielisen väestön kasvu on nopeaa. Tällä 
hetkellä vieraskielisiä asukkaita on yli 42 000 ja määrän 
ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.

Nopea väestönkasvu, ikärakenteen vanheneminen ja saman
aikainen lasten määrän sekä vieraskielisen väestön kasvu 
lisäävät palvelutarpeita ja haastavat palvelutuotannon. 
Ikääntymisen myötä sosiaali ja terveyspalveluiden kysyntä 
kasvaa. Myös väestönkasvusta johtuen investointiohjelma on 
euromääräisesti ennätyssuuri.

Espoolaisten arvostama luonto on lähellä. Lähiluonnon 
lisäksi Espoossa on 58 kilometriä merenrantaa,  rantaraitti, 
165 saarta, keskuspuisto ja PohjoisEspoossa  Nuuksion 
 erämaa, jossa asutus kohtaa Nuuksion luontoarvot ja 
 kymmenet järvet. 

Aaltoyliopiston ja VTT:n ansiosta Espooseen on kehitty
nyt huipputeknologiaa, innovaatioita ja korkeaa osaamista 
hyödyntävä tieteen, taiteen ja talouden keskittymä. Keila
niemessä on useita kansainvälisten yritysten pääkonttoreita, 
ja Otaniemestä on muodostunut nuorten yritysten kasvu
alusta. Kaupunkikeskusten asukkaita puolestaan palvelee 
lukuisa määrä eri alojen paikallisia pienyrityksiä. Olemme osa 
kasvavaa verkostomaista metropolialuetta.

Kaupunkirataan tukeutuva Leppävaara on Espoon suurin 
kaupunkikeskus, jonka ytimessä tarjotaan sekä yksityisiä 
että julkisia palveluita. Kaupunkirataa on tarkoitus jatkaa 
 Leppävaarasta Espoon keskukseen. Metron varrella Matin
kyläOlarin kaupunkikeskuksessa palvelutori tarjoaa julkisia 
palveluja kaupallisten palvelujen yhteydessä, mikä helpottaa 
asukkaiden arkea ja asiointia. EteläEspoossa länsimetro 
 kulkee Matinkylään ja toisen vaiheen louhintatyöt ovat 
 valmistumassa metron jatkamiseksi Kivenlahteen.

Taloudellinen toimintaympäristö, kestävä kehitys, digitali
saatio, kaupungistuminen, ikääntyminen, menetettyjen 
teknologiateollisuuden työpaikkojen korvautuminen uusilla 
ja maahanmuuttajien kotoutuminen ovat Espoon suuria 
 haasteita. Kaupungin taloutta kiristää myös kuntien välinen 
verotulojen tasaus ja verotulojen kasvua voimakkaampi 
 väestön lisäys. Aiempina vuosikymmeninä haasteet on 
 ratkaistu taloudellisen kasvun avulla, nyt finanssi ja euro
kriisin jälkeen se on epävarmaa. Yleisesti on ennakoitu, että 
kasvu tulee olemaan pitkään hidasta.

Lähivuosien hidas talouskasvu ja kaupungin velkataakka 
pakottavat asettamaan kehityskohteita tärkeysjärjestykseen 
ja tekemään valintoja. Toimintaa tehostetaan pitkäjänteisesti 
ja vastuullisesti. 

Meidän pitää huomioida kaupunkirakenteen tiivistämisen 
ja asuntotuotannon varmistamisen tuomat haasteet sekä 
segregaatiokehityksen riskit. Sisäilmaongelmat ja kasvavan 
rakennuskannan peruskorjaustarpeet haastavat kuntia ja 
rakennusalaa.

Espoossa on muihin Suomen kaupunkeihin verrattuna keski
määrin hyvinvoiva ja korkeasti koulutettu väestö. Kaupun
gistuminen ja kasvu tuovat mukanaan myös haasteita, kuten 
 yksinäisyys, syrjäytyminen ja monenlaiset sosiaaliset ongel
mat. Näihin meidän on etsittävä yhdessä ratkaisuja.

Minne olemme 
menossa?
KESTÄVÄ JA LUONNONLÄHEINEN ESPOO

Espoo on viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten 
verkostokaupunki, jonka 300 000 asukkaan raja ylittyy vuon
na 2022. Olemme keskeinen osa kehittyvää verkostomaista 
metropolialuetta ja EteläSuomen työssäkäyntialuetta.

Kaikista kaupunkikeskuksista muodostuu viihtyisiä ja 
 turvallisia asuin, asiointi ja työpaikkakeskuksia, joissa hyvät 
palvelut, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet ja lähiluonto 
ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa. Rakennamme 
uusia asuinalueita ja tiivistämme vanhoja alueita. Riittävästä 
kerros ja pientalorakentamisesta sekä kaavoituksen nopeu
desta ja tonttitarjonnasta pidetään huolta.

Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omien vahvuuksiensa 
 mukaisesti. Tiiviit pientalovaltaiset ja kylämäiset alueet 
tukeutuvat läheisiin kaupunki ja paikalliskeskuksiin. 

Tapiola, MatinkyläOlari ja Espoonlahti sijoittuvat länsi
metron, Leppävaara ja Espoon keskus kaupunki radan 
läheisyyteen. Nykyisten Kauklahden ja Kalajärven 
 paikalliskeskusten lisäksi uusia keskuksia ovat merellinen 
Finnoo metron varrella ja ekologinen Kera kaupunkiradan 
varrella ja myöhemmin Hista EspooLohja radan  varrella. 
RaideJokeri yhdistää metron ja kaupunkiradan sekä 
 tehostaa pääkaupunkiseudun poikittaisliikennettä. Kaikkien 
 espoolaisten liikenne ja joukkoliikennepalvelut toimivat 
asukas ja asiakaslähtöisesti.

Espoo on Euroopan kestävin kaupunki nyt ja jatkossa. Aidosti 
verkostomainen raideliikenteeseen tukeutuva kaupunki
rakenne mahdollistaa taloudellisesti, ekologisesti, sosiaali
sesti ja kulttuurisesti parhaan tavan kehittää kaupunkiamme. 
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn mahdollisuuksia parannetaan 
ja niiden suosio kasvaa. Espoolaisten ekologinen jalanjälki 
pienentyy ja kaupunki toimii ilmastotyön edelläkävijänä.

Espoolaisten asuinympäristö on viihtyisä ja luontoarvot ja 
luonnon monimuotoisuus säilyvät. Lähiluonto, virkistys
alueet, järvet sekä rantaraitti ja merellisyys ovat Espoon 
vahvuuksia, joita espoolaiset arvostavat. Metsät, pellot ja 
kulttuurimaisema huomioidaan Espoon kaupunkikehityksessä 
myös jatkossa.

KAIKKIEN ESPOO

Hyvät palvelut lisäävät alueen elinvoimaa, kuntalaisten 
toimeliaisuutta ja arjen sujuvuutta. Kaupungin palvelut 
vastaavat asiakkaiden tarpeita ja ne ovat kaikkien  saatavilla 
molemmilla kansalliskielillä. Palvelut ovat laadukkaasti, 
 esteettömästi ja tehokkaasti järjestettyjä ja niitä  kehitetään 
yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa. Väkiluvun 
 kasvaessa lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastataan 
alueittain, lähellä asukasta. Perheen taustasta tai varalli
suudesta  riippumatta kaikki espoolaiset lapset ja nuoret 
saavat terveistä, turvallisista ja innostavista päiväkodeista ja 
 kouluista hyvät lähtökohdat elämään, jatkoopintoihin ja työ
hön. Kaupunki panostaa laadukkaaseen opetukseen ja kas
vatukseen yhteistyössä vanhempien kanssa. Lisäksi lasten ja 
nuorten pahoinvointia ennaltaehkäistään perheiden tukemi
sella, oikeaaikaisilla palveluilla ja eri tahojen  yhteistyöllä.

Ikääntyvien ja vammaisten avuntarpeen lisääntyessä kotona 
pärjäämistä tuetaan. Tätä työtä kaupunki tekee yhdessä 
omaisten, ystävien, yhdistysten, seurakuntien ja palveluja 
tarjoavien yritysten kanssa. Kun kotona pärjääminen ei enää 
onnistu, tarjolla on kodinomaista hoivaasumista.

Terveys, hyvinvointi ja onnellisuus kehittyvät ennen kaikkea 
läheisistä ihmissuhteista. Siksi toteutamme palvelut yhteis
työssä asukkaiden sekä asiakkaiden ja heidän läheistensä 
kanssa. Vaikeimmat haasteet ratkomme yhdessä painopis
teen ollessa ennaltaehkäisyssä. Asiakaslähtöistä toimintaa, 
palveluja uudistavaa ja tehostavaa kehitystyötä jatketaan. 
Espoon sairaalan ja Jorvin sairaalan integraatio on hyvä 
esimerkki tavoiteltavasta asiakaslähtöisyydestä sosiaali ja 
terveyspalvelujen uudistamisessa.

Espoolaiset huolehtivat aktiivisesti ja omatoimisesti itses
tään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Kukaan ei jää tukea 
vaille, mikäli omat voimat eivät riitä. Yhä useammat osallis
tuvat itselleen ja elämäntilanteeseen soveltuvaan toimintaan.

Kaupunki tekee läheistä yhteistyötä alueellaan toimivien 
seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa erityisesti 
 kerhotoiminnassa, syrjäytymisen ehkäisyssä ja sen vahin
kojen korjaamisessa, perheneuvonnassa, vanhustyössä 
ja maahanmuuttajien kotouttamisessa. Asunnottomuutta 
vähennetään.

Espoon kaupungin toiminta on avointa, demokraattista ja hel
posti lähestyttävää. Kaikki espoolaiset, nuorista ikäihmisiin 
voivat osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa kehittämiseen.

Kuntalaisten tarpeet ja toiveet palveluiden suhteen 
 muuttuvat aiempaa moninaisemmiksi. Espoo toimii edellä
kävijänä palvelujen kehittämisessä sekä digitalisaation ja 
robotisaation hyödyntämisessä. City as a Service (kaupunki 
palveluna) mallin avulla vastataan kasvaviin ja monimuo
toistuviin palvelutarpeisiin asukas ja asiakaslähtöisesti, kus
tannustehokkaasti ja laadukkaasti. Tämä uusi tapa järjestää 
palveluita hyödyntää verkostomaisesti olemassa olevia tila 
ja muita resursseja, digitalisaation mahdollistamana.

Kansainvälinen ja luonnonläheinen Espoo on vetovoimainen 
tapahtumakaupunki, jota elävöittää aktiivinen kaupunki
kulttuuri.

AKTIIVISET ESPOOLAISET

Espoon teatterilla on toimivat tilat ja kaikissa kaupunki
keskuksissa on arvostetut kirjastot ja uimahallit. Kirjastot 
toimivat kuntalaisten olohuoneina ja työ väenopisto tarjoaa 
espoolaisille heille tärkeitä kursseja. Lähiluonto ja laajat 
metsäalueet antavat espoolaisille  liikuntamahdollisuuksia, ja 
Espoo liikkuu ohjelma ja espoolaiset liikuntaseurat liikuttavat 
kaiken ikäisiä espoolaisia monipuolisesti. Espoon huippu 
urheilustrategian mukaisesti mestaruuksia saavutetaan kai
kissa ikäsarjoissa, mikä innostaa varsinkin nuorempia liikunta
harrastusten pariin. Espoolaisilla on mahdollisuus nauttia 
rikkaasta ja valtakunnallisesti laadukkaasta espoolaisesta 
kulttuuritarjonnasta. Espoolaisuus on elämää arjessa ja koh
taamisia mm. EMMAn näyttelyissä, Sinfoniettan ja  Tapiolan 
kuoron konserteissa, April Jazzissa, huippu urheilun ja 
kulttuurin tapahtumissa, otteluissa ja harrastuksissa. Teemme 
aktiivista yhteistyötä nuoriso, kulttuuri ja liikunta seurojen 
sekä yhdistysten ja partiolaisten kanssa. Kaikille espoolaisille 
lapsille ja nuorille takaamme mahdollisuuden harrastaa.

Aktiiviset asukasyhdistykset ovat espoolaisen paikallis
toiminnan rikkaus ja voimavara. Ne tarjoavat mahdollisuuksia 
omien alueiden kehittämiseen ja kohtaamisten  järjestämiseen. 
Tuemme asukasyhdistysten ja foorumien toimintaa.

OSAAVAT IHMISET JA YRITYKSET  
 JUURTUVAT ESPOOSEEN

Espoo on kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva kaksi
kielinen kaupunki, jonka palvelut ovat saavutettavissa myös 
englanniksi. Kaupunkimme tunnetaan maailmanlaajuisesti 
tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä Espoo 
Innovation Gardenista, jonka avaintoimijoita ovat mm. Aalto
yliopisto ja VTT. Yritysmyönteinen Espoo on hyvä paikka 
elää, yrittää ja tehdä työtä. Kaupunkia kehitetään yhdessä 
yrittäjien kanssa yrittäjyyden ja yritystoiminnan toiminta
ympäristönä.

Espoo on osaamisen ja osaajien kaupunki, jonka koulut 
ovat kansainvälistä huipputasoa. Englanninkielinen opetus
tarjonta vastaa voimakkaasti kasvavaan kysyntään. Toisiaan 
 täydentävät kaupunkikeskukset innovaatiokeskittymineen 
tarjoavat toimivan alustan osaajien ja kasvavien yritysten 
kohtaamiselle. Nämä tekijät houkuttelevat kaupunkiimme 
entistä enemmän uusia kansainvälisiä toimijoita.

Vieraskielisten osuus Espoon työikäisestä väestöstä ennus
tetaan nousevan 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 
Kaikkien työikäisten ja kuntoisten espoolaisten mukanaolo 
työelämässä varmistaa edellytykset kaupunkilaisten hyvin
vointiin ja kaupungin talouden tasapainoon. Nuorten koulusta 
työelämään polun kehittäminen varmistaa, että nuorten 
työllisyys on maan parhaalla tasolla.

KAUPUNGIN JOHTAMINEN

Johtaminen ja esimiestyö perustuvat myönteiseen, ihmi
siin luottavaan ihmiskäsitykseen. Työyhteisömme ovat 
 tunnettuja arvostavasta vuorovaikutuksesta sekä hyvinvoi
van  henkilöstön osaamisesta ja sitoutumisesta. Kannusta
valla ja vastuullisella johtamisella ylläpidämme edellytyksiä 
 toimintamme asukas ja asiakaslähtöisyydelle samalla 
varmistaen, että arki sujuu.

AVOIN JA TOIMIVA DEMOKRATIA

Espoossa on avoin ja toimiva päätöksenteko, ja luottamus
henkilöt tunnetaan arvostavasta vuorovaikutuksesta ja 
yhteistyökyvystä. Luottamushenkilöiden ja viran haltijoiden 
keskinäinen luottamus sekä verkostoissa toimiminen ja 
 yhteistyö edistävät Espoon tavoitteiden saavuttamista. 
Yhteistyö on tiivistä erityisesti Helsingin seudun kuntien 
kanssa. Espoo edistää tulevaisuuden kaupunkipolitiikkaa 
aktiivisella kumppanuudella muiden suurten suomalaisten 
kaupunkien kanssa.

tuottaa ja kehittää palveluja asukaslähtöisesti yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa ja huolehtii lähiympäristöstä yhteis
työssä kuntalaisten kanssa. Palveluvalikoima muodostaa 
ennaltaehkäisevien, terveys ja hyvinvointieroja kaventa
vien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta 
tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen 
kokonaisuuden.

Elinvoima, kilpailukyky ja työllisyys
Päämäärä: Espoo on kansainvälisesti kiinnostava ja veto
voimainen osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden inno
vaatioympäristö. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset 
yritykset juurtuvat Espooseen. Yrittäjyyteen ja innovatiivi
suuteen kannustava yhteiskuntavastuullinen Espoo rakentaa 
hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen.

Ympäristö, rakentaminen ja liikenne
Päämäärä: Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo 
kehittyy taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kult
tuurisesti kestävästi. Palvelukeskittymien saavutettavuus 
 joukkoliikenneyhteyksin paranee ja kaupunkikeskukset kehit
tyvät omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi,  turvallisiksi 
ja esteettömiksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja 
 vapaaajan kohtaamispaikoiksi. Segregaation torjumiseksi 
ja espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin vastaamiseksi 
kaupunki tarjoaa edellytykset monimuotoiselle asunto
tuotannolle ja tonttitarjonnalle.

Talous, henkilöstö ja johtaminen
Päämäärä: Toimimme edelläkävijänä kunnallisten  palvelujen, 
niiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. 
Osaavana ja uudistuskykyisenä henkilöstönä järjestämme, 
tuotamme ja kehitämme palveluja sekä niiden laatua, kus
tannusvaikuttavuutta ja tuottavuutta. Johtaminen, esimies
työ ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. 
Tasapainotamme kaupunkikonsernin talouden ja käännämme 
velka määrän laskuun. Nostamme investointien omarahoitus
osuuden sataan prosenttiin. Kaupungin organisaatio kehittyy 
ja vastaa toimintaympäristön muutokseen.

Strategia perusta
ESPOON VISIO

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on 
 vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa 
kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa 
espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

ESPOON ARVOT JA  
TOIMINTAPERIAATTEET

Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen.
Espoossa on tärkeää, että arki sujuu. Espoon parhaat 
 voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukkai
den  aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja 
yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja 
 asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.

Espoo on vastuullinen edelläkävijä.
Edelläkävijyys merkitsee ennakkoluulottomuutta ja 
 luovuutta, avoimuutta, nykyisen kyseenalaistamista ja 
rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla.  Edelläkävijyyteen 
sisältyy tutkimuksen ja kansainvälisen kokemuksen 
 hyödyntäminen, kokeilut ja myös niihin liittyvien epäonnis
tumisten kestäminen. Kehitämme Espoota taloudellisesti, 
ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi.

Espoo on oikeudenmukainen.
Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasaarvoisesti, 
yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti. 

VALTUUSTOKAUDEN PÄÄMÄÄRÄT

Sivistys ja hyvinvointi
Päämäärä: Espoo on sivistyksen kärkikaupunki Suomessa. 
Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itses
tään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Kukaan ei jää tukea 
vaille, mikäli voimat eivät riitä. Itsenäinen Espoo järjestää, 

Osallistuva  
Espoo

Hyvinvoiva  
Espoo

Kestävä  
Espoo

Innostava  
elinvoimainen 

Espoo


