
Espoon pohjois- ja 
keskiosien 
yleiskaava
Asukastilaisuus 24.9.2020



Miksi Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaava?

Yleiskaavan tavoitteena 
on, että Espoo kasvaa 
kestävästi myös pohjois-
ja keskiosissaan:
Asuntorakentaminen ja 
työpaikat ohjataan hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien 
varrelle.
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Pohjois- ja Keski-Espoon 
monimuotoinen maankäyttö 
tukee toimeliaisuutta:
alueella on kyliä ja 
kaupunkimaisia keskuksia, 
työpaikkoja sekä arvokasta 
luontoa ja kulttuuriympäristöä.

Espoo-Salo –oikorata 
parantaa myös lähiliikenteen 
junayhteyksiä:
Tunnin juna tuo Espooseen 
kaksi uutta asemaa ja niiden 
ympärille rakentuvaa keskusta, 
Histan ja Myntinmäen.



Yleiskaavoituksen kulku
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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on ehdotusvaiheessa.

Valmistelun alkuvaiheessa on keskusteltu asukkaiden, asiantuntijoiden ja poliitikkojen 
kanssa. Alueen tulevaisuutta on ideoitu ja kaavalle on asetettu tavoitteet. 

Luonnosvaiheessa asukkaat ovat antaneet mielipiteensä kaavaluonnoksesta, ja 
viranomaiset ovat antaneet kannanottonsa. Nämä on otettu huomioon kaavaehdotuksen 
valmistelussa. Lisäksi on tehty selvityksiä ja vaikutusten arviointeja. 

Kaavaehdotuksesta on mahdollista jättää muistutus. Ehdotus siirtyy aikanaan valtuuston 
hyväksyttäväksi.
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Luonnoksesta 
ehdotukseksi

Luonnosvaiheen palaute näkyy kaavaehdotuksessa. 
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Kaavaluonnoksesta
kaavaehdotukseksi

YLEISKAAVALUONNOS 2018 YLEISKAAVAEHDOTUS 2020

Kaavaehdotuksessa
on huomioitu

luonnoksesta saadut
mielipiteet ja lausunnot.



Selvitykset
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Selvityksillä on koottu suunnittelun kannalta 
tarpeellinen tieto ja arvioitu erityisesti alueita,

joihin kohdistuu muutospaineita. Tiedot
tukevat vaikutusten arviointia.

Kaikki selvitykset ovat luettavissa kaavan 
verkkosivuilla www.espoo.fi/yleiskaavapoke

 selvitykset

http://www.espoo.fi/yleiskaavapoke
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Mielipiteet kartalla
Kartalla näkyvät alueet, 
joihin liittyviä mielipiteitä 
asukkaat jättivät 
kaavaluonnoksesta.

Mitä tummempi lilan 
sävy, sitä enemmän 
mielipiteitä alueesta tuli. 

Mielipiteistä on tehty 
yhteenveto, jossa niihin myös 

vastataan. Raportti löytyy kaavan
verkkosivulta

www.espoo.fi/yleiskaavapoke
 selvitykset

http://www.espoo.fi/yleiskaavapoke
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MUUTTUNEET ALUEET LUONNOKSESTA 
EHDOTUKSEEN

Kaavaluonnoksesta saatiin 
• viranomaisilta 22 lausuntoa
• asukkailta tai muilta osallisilta 325 

mielipidettä, joista osassa oli useita 
allekirjoittajia

Palaute ja tarkistukset
luonnokseen
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Espoon pohjois- ja 
keskiosien 
yleiskaavaehdotus
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KAAVAKARTTA

LIIKENNE 2050 LUONTOARVOJEN
VERKOSTO 2050 *

ASUMINEN 2050

* Oikeusvaikutteisia    
määräyksiä 

YHDYSKUNTATEKNINEN
HUOLTO JA

YMPÄRISTÖTERVEYS 2050

KULTTUURIYMPÄRISTÖT
2050

KESTÄVÄ
VESIENHALLINTA 

2050

VIRKISTYSVERKOSTO
2050

Espoon pohjois- ja 
keskiosien 
yleiskaavaehdotus
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Yleiskaavaehdotus
Kaavan strategisuus ja ruutuesitystapa tulee huomioida 
yleiskaavaa tulkittaessa.

Ruutujen rajaukset eivät ole tarkkoja vaan kuvastavat 
toimintojen yleispiirteistä sijoittelua.

Maankäytön jatkosuunnittelussa alueiden toiminnot 
osoitetaan tarkemmin korttelialueisiin (n.60 %) ja mm. 
viheralueisiin ja katualueisiin. 

Alueiden sisällä tehokkuus ja toiminnot voivat vaihdella 
siten, että asumisen alueella voidaan osoittaa 
tehokkaampaa tai väljempää rakentamista huomioiden 
myös viereisten alueiden kaavamerkinnät.
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Asuminen, työpaikat ja tekninen 
huolto
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Keskustatoimintojen alue

Keskus

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Kyläalue

Loma-asuntoalue

Asumisen alueet ja keskukset
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Kaavaratkaisu – elinkeinot, 
työpaikat ja tekninen huolto 

Voimajohto 400 kV
Voimajohdon 
yhteystarve

Elinkeinoelämän alue

Elinkeinoelämän ja asumisen alue

Elinkeinoelämän ja teollisuuden alue

Yhdyskuntateknisen huollon alue

Erityisalue



• TP, ET- ja E-alueiden määräyksiä sekä yleismääräyksiä muokattu
• Kulmakorpi-Ämmässuo:

• E- ja ET-alueita on supistettu
• Lisätty suojaviheralue-merkintä
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Tekninen huolto – luonnoksesta 
kaavaehdotukseen



Liikenne
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Kaavaratkaisu liikenne
JOUKKOLIIKENNE

Uudet junaradat:
• Länsirata, jolla asemat Histassa ja Myntinmäessä
• Espoon kaupunkirata Leppävaarasta Kauklahteen

Joukkoliikenteen nopeat runkoyhteydet, jotka
voidaan toteuttaa bussein ja myöhemmin pikaraitiotienä:
• Kalajärveltä Viiskorven kautta Pitkäjärven poikki

Leppävaaran suuntaan
• Kalajärveltä Vihdintien käytävässä Vantaalle
• Espoon keskuksesta Jorviin sekä Matinkylän ja 

Tapiolan suuntiin

Liikenneyhteyksien sijainti on ohjeellinen.

Junavarikolle on  selvitystarve vaihtoehtoisista 
sijaintipaikoista Kirkkonummen ja Histan suuntiin.

Hista

Myntinmäki

Kalajärvi

Viiskorpi

Jorvi

Espoon keskus
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Kaavaratkaisu liikenne
PYÖRÄILY

Uudet pyöräilyn nopeat runkoyhteydet (baanat):
• Espoon keskuksesta Rantaradan käytävässä

Leppävaaraan ja Kauklahteen
• Kalajärveltä Träskändan kautta Espoon keskukseen, 

Pitkäjärven poikki Leppävaaraan ja Vihdintien 
käytävässä Vantaalla

• Histasta Mynttilän kautta Espoon keskukseen ja 
Kauklahteen

Liikenneyhteyksien sijainti on ohjeellinen.

Hista

Mynttilä
Espoon keskus

Träskända

Kalajärvi

Kauklahti
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Kaavaratkaisu liikenne

AUTOLIIKENNE

Uusia maantie- tai pääkatuyhteyksiä ei tarvita, 
olemassa olevia yhteyksiä on kuitenkin parannettava:
• uusi eritasoliittymä Histaan
• Koskelon eritasoliittymään lännensuuntaiset rampit
• Turunväylän lisäkaistat
• Kehä III:lle toinen ajorata Muuralasta länteen
• Vihdintien parantaminen

Kokoojakatuverkkoa on täydennettävä uusien 
asuinalueiden maankäytön kytkemiseksi nykyiseen 
liikenneverkkoon.

Liikenneyhteyksien sijainti on ohjeellinen.

Koskelon etl

Histan etl



Histan ja Mynttilän alueiden 
kokoojakatuverkkoa on päivitetty 
alueille laadittujen mahdollista 
maankäyttöä havainnollistavien 
idealuonteisten 
ratkaisuvaihtoehtojen pohjalta.

Myntinmäen aseman ohjeellinen 
sijainti on siirretty noin 500 m 
etelämmäksi.

Pyöräilyn baanoja on lisätty.
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Liikenne luonnoksesta ehdotukseen



Luonto, virkistys ja 
kulttuuriympäristö
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Kaavaratkaisun 
luontonäkö-
kulma
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Suojelualue (S)

Natura 2000 -alue

Virkistysalue (V)

Maakunnallinen 
ekologinen yhteys
Paikallinen ekologinen 
yhteys
Virtaveden ekologinen 
yhteys



Kaavamääräyksiä ja kehittämissuosituksia esim.

• Viheralueverkoston jatkuvuus sekä ekologinen ja virkistyksellinen toimivuus tulee 
turvata. Viheralueita tulee säilyttää yhtenäisinä aluekokonaisuuksina.
• Rakentamisalueilla viheralueiden ja -yhteyksien suunnittelu vaatii maankäytön 

jatkosuunnittelussa laaja-alaisia kokonaistarkasteluja, joissa 
huomioidaan viheralueverkoston ja virtavesien kokonaisuus sekä yhteyksien toimivuus 
ekologisesti ja virkistyksellisesti.

• Luonnon monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaat alueet tulee 
ottaa huomioon maankäytön jatkosuunnittelussa sekä turvata arvojen säilyminen.

• Jatkosuunnittelussa tulee toteuttaa alueellisia ekologisen verkoston suunnitelmia, jotta 
keskeiset luontoarvot ja erityisesti pienialaiset, monimuotoiset ja harvinaiset ympäristöt 
voidaan huomioida jatkosuunnittelussa
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Kaavaratkaisun luontonäkökulma



Luonnos Ehdotus



27

Uudet suojelualueet

• Uusia suojelualueita (S)

Infopaketti maanomistajille kaavan nettisivuilla 
(espoo.fi/yleiskaavapoke > Ehdotus > Osallistuminen)



• espoo.fi/yleiskaavapoke > Selvitykset
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Luontoselvityksiä
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Virkistys

Virkistysverkosto 2050 liitekartta 
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Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristöt 2050 liitekartta 
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Maisema
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Myntinmäki, Nupuri, Hista
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Maakunnallinen
ekologinen yhteys

Kyläalue AT

Arvokkaat
kulttuuriympäristöt

Baana

Asema siirtyi 
500 metriä

etelämmäksi

Voimajohdon 
yhteystarve

Varikon 
selvitystarve

Virkistysalue V

Virkistysalue V

Virkistyksen 
viheryhteystarve

Kyläalue AT

Arvokkaat
kulttuuriympäristöt

Maa- ja 
metsätalousalue M

Maa- ja 
metsätalousalue M

Asumisen 
alue A3

Asumisen 
alue A2

Suojaviheralue EV
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Suojaviheralue EV

Suojelualue S

suojelualue S

Asumisen 
alue A3

Virkistysalue V

Virkistysalue V

Virkistyksen 
viheryhteystarve

Asumisen alue A1

Asumisen alue A3

Virkistyksen 
viheryhteystarve

Suojelualue S

Asumisen alue A3

Arvokas 
kulttuuriympäristö

Elinkeinoelämän
alue TP

Maakunnallinen
ekologinen yhteys

Baana

Asumisen 
alue A3

Virkistyksen 
viheryhteystarve

Arvokas 
kulttuuriympäristö
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Suojelualue S

Virkistyksen 
viheryhteystarve

Suojelualue S
Asumisen 
alue A3

Virkistysalue V

Kyläalue ATVirkistysalue V

Arvokas 
kulttuuriympäristö

Arvokas 
kulttuuriympäristö

Virkistysalue V

Virkistyksen 
viheryhteystarve

Maa- ja 
metsätalousalue M

Kyläalue AT

Kyläalue AT

Kyläalue AT

Maa- ja 
metsätalousalue M

Virkistyksen 
Viheryhteystarve

Arvokas 
kulttuuriympäristö

Virkistysalue V
Asumisen 
alue A3
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Kaavaehdotus
nähtävillä

ja 
osallistuminen



Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus 
nähtävillä MRA § 19 mukaisesti 7.9.–20.10.2020

Kaavan materiaalit ja selvitykset 
löytyvät kaavan internetsivulta
www.espoo.fi/yleiskaavapoke Espoon teknisen ja 

ympäristötoimen 
asiakaspalvelussa

(Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) 
voi tutustua kaavamateriaaliin 
sekä kaava-aluetta koskeviin 

tulostettuihin selvityksiin vuosilta 
2018-2020

Lisäksi kaavakartta, 
kaavamääräykset, kaavakartan 

liitekartat sekä kaavaselostus on 
tutustuttavissa Entressen, 
Kalajärven ja Karhusuon 
kirjastossa sekä Espoon 

valtuustotalolla,
os. Espoonkatu 5.
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http://www.espoo.fi/yleiskaavapoke


Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus 
nähtävillä MRA § 19 mukaisesti 7.9.–20.10.2020

Kaavan materiaalit ja selvitykset 
löytyvät kaavan internetsivulta
www.espoo.fi/yleiskaavapoke Asukastilaisuus

21.9. klo 18−19.30

Tilaisuudessa käsitellään asukkaiden 
kysymyksiä ja kommentteja 

Kalajärven, Viiskorven ja Pohjois-
Espoon alueella.

Asukastilaisuus
24.9. klo 18−19.30

Tilaisuudessa käsitellään asukkaiden 
kysymyksiä ja kommentteja 

Nupurin, Histan, Myntinmäen ja 
Vanhan Espoon alueella.
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http://www.espoo.fi/yleiskaavapoke
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Muistutuksen jättäminen
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta.
Muistutus tulee jättää 20.10.2020 klo 15.45 mennessä:

JOKO

karttapohjaisessa 
kaavapalautejärjestelmässä.
Kaavan sivulta löytyy linkki
kaavapalautejärjestelmään, 
jonka kautta muistutuksen 
voi antaa sovelluksen kautta 
kirjaamoon.

TAI

kirjaamoon postitse. 
Kirjaamo, PL 1, 02070 
ESPOON KAUPUNKI 
(Kirjaamon 
käyntiosoite Siltakatu 
11, kauppakeskus 
Entresse, 3. krs, 
Espoon keskus)

TAI

kirjaamoon 
sähköpostitse
kirjaamo@espoo.fi

https://kaava.maptionnaire.com/fi/9274/
mailto:kirjaamo@espoo.fi


Yhteenveto
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KAAVAKARTTA

LIIKENNE 2050 LUONTOARVOJEN
VERKOSTO 2050 *

ASUMINEN 2050

* Oikeusvaikutteisia 
määräyksiä 

YHDYSKUNTATEKNINEN
HUOLTO JA

YMPÄRISTÖTERVEYS 2050

KULTTUURIYMPÄRISTÖT
2050

KESTÄVÄ
VESIENHALLINTA 

2050

VIRKISTYSVERKOSTO
2050

Espoon pohjois- ja 
keskiosien 
yleiskaavaehdotus



KIITOS
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Lisätietoja
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava

yleiskaavapäällikkö
Essi Leino
046 877 1911

yleiskaavasuunnittelija
Seija Lonka
043 825 5230

liikennesuunnittelija 
Aulis Palola
043 825 2605

Aluekohtaiset tiedot
yleiskaavateknikko
Anne Pitkänen
043 825 0559

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Vireilla_olevat_yleiskaavat/Espoon_pohjois_ja_keskiosien_yleiskaava_722300
mailto:essi.leino@espoo.fi
mailto:Seija.Lonka@espoo.fi
mailto:aulis.palola@espoo.fi
mailto:Anne.M2.Pitkanen@espoo.fi
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