Kooste Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tiedotus- ja
keskustelutilaisuudesta 17.4.2018
Tilaisuuteen Ruskatalolle oli kokoontunut noin 150 osallistujaa. Osallistujilla oli mahdollisuus
keskustella kaavaluonnoksesta kaavoittajien kanssa ennen tilaisuutta ja tutustua sähköiseen
kaavapalautejärjestelmään.
Puheenjohtajina tilaisuudessa toimivat kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Jouni J.
Särkijärvi ja varapuheenjohtaja Henna Partanen. Yleiskaavapäällikkö Essi Leino avasi tilaisuuden ja
esitteli paikalla olleet asiantuntijat.
Puheenjohtaja Jouni J. Särkijärvi korosti paikallisen näkemyksen esiintuomista, jossa alueen asukkaat
ovat ensisijaisessa roolissa. Hän painotti myös, että nyt on juuri hyvä aika vaikuttaa kaavaan.
Varapuheenjohtaja Henna Partanen omassa puheenvuorossaan kertoi, että virallinen mielipide
kannattaa esittää luottamushenkilöiden käsiteltäväksi. Erityisesti alueen asukkaiden ja toimijoiden
näkemykset oman lähialueensa erityisasiantuntijoina ovat tärkeitä. Hän myös toi esille, että Espoo
kasvaa voimakkaasti 5000 asukkaalla vuodessa ja myös Pohjois-Espoon tulee varautua väestön
kasvuun. Hän toivoi myös, että palautteessa tuotaisiin esille, minne voisi rakentaa ja mikä alue on hyvin
suunniteltu. Suunnitelmat on pitkälle aikavälille tehtyjä, yli 30 vuoden päähän, maailma voi muuttua
paljonkin tuolla ajanjaksolla.
Yleiskaavapäällikkö Essi Leino esitteli kaupunkisuunnittelulautakunnan ohjeistuksen kaavatyölle ja
kertoi yleiskaavaluonnoksen sisällöstä ja aikataulusta. Yleiskaavasuunnittelija Seija Lonka jatkoi
luonnoksen esittelyä ja opasti sähköisen kaavapalautejärjestelmän käyttöä. Liikenneinsinööri Aulis
Palola kertoi kaavaluonnoksen liikennesuunnittelusta. Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymästä
(HSL) liikennesuunnittelija Riikka Aaltonen ja joukkoliikennesuunnittelija Mari Linna olivat kertomassa
joukkoliikennesuunnittelusta.
Kaavatasot ja tiivistävä rakentaminen
Tiedusteltiin yleiskaavan ohjausvaikutuksesta, kuten voimassaolevan asemakaavan tai
asemakaavamuutoksen suhteesta yleiskaavaan. Samoin kiinnostusta herätti jatkosuunnittelun
toteutumisen aikataulu. Toivottiin, että pääväylien ja hyvien kulkuyhteyksien varteen rakennettaisiin
tiiviisti. Kysymyksiä herätti korttelitehokkuusluvut ja niiden merkitys tontinomistajalle. Toivottiin
enemmän työpaikkarakentamista kaava-alueelle. Korostettiin myös sitä, että aiemmin kerätty
paikallinen tieto tulee hyödyntää alueen suunnittelussa.
Luonto ja ympäristö
Luontoarvot ja virkistysyhteydet kiinnostivat osallistujia, tässä yhteydessä korostettiin Pitkäjärven,
Viiskorven ja Velskolan alueita. Näiden alueiden osalta tuotiin esille paikallista näkemystä ja esiteltiin
alueen luontoarvoja. Esille nousi myös, että asumiseen tarkoitettuja alueita voisi myös lisätä, koska
erilaiset virkistysalueiksi, maa- ja metsätalousalueiksi tai luonnonsuojelualueiksi merkityt alueet
muodostavat nyt ison osan kaava-alueesta. Keskustelua myös herätti, joustaako maa- ja
metsätalousalueen kaavamerkintä samoin kuin naapurikunnassa, jossa on vireillä murskaamohanke.
Korostettiin myös naapurikuntien yhteisien virkistys- ja ulkoilureittien merkitystä.
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Liikenne
Kysymyksiä herätti pikaraitiotie ja runkobussilinja Kalajärveltä Leppävaaraan. Tiedusteltiin Espoon
pohjoisimpien osien liikenneyhteyksistä. Keskusteltiin liikenneyhteyksistä naapurinkuntiin Helsinkiin,
Vantaalle ja Nurmijärvelle (Klaukkala). Korostettiin, että työmatkaliikenne suuntautuu suurelta osin
Helsinkiin ja Vantaalle. Ehdotettiin myös, että ensin pitäisi tulla palvelut, kuten hyvät liikenneyhteydet,
jotta asuminen olisi mahdollista. Tuotiin esille, että tulevaisuudessa robottiliikenne voi muuttaa
liikkumista ja sitten myös vaikuttaa liikennesuunnitelmiin.

Lopuksi vielä kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Jouni J. Särkijärvi toivoi, että kaavatyötä
seurattaisiin ja painotti, että yleiskaavasta päättää kaupunginvaltuusto. Varapuheenjohtaja Henna
Partanen kertoi, että naapurikuntien kanssa tehdään yhteistyötä ja korosti, että mm. Espoon
kaupunkisuunnittelulautakunta on sopinut tapaamiset Vantaan ja Kirkkonummen maankäytön
suunnittelusta vastaavien lautakuntien kanssa, näissä tapaamisissa tullaan käymään keskustelua
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta.
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