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Osallistujat:
Stefan Ahlman, puheenjohtaja, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen
Antti Uusitupa, arkkitehti, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
Mikla Koivunen, maisema-arkkitehti, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
Davy Beilinson, suunnittelupäällikkö, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
Anssi Savisalo, johtava konsultti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Anna Suihko, vuorovaikutussuunnittelija, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, sihteeri
noin 70 alueen osallista
1. Tilaisuuden avaus
Puheenjohtaja Stefan Ahlman avasi tilaisuuden klo 17.30. Puheenjohtaja esitteli
tilaisuudessa esiintyvät henkilöt ja selosti tilaisuuden tarkoitusta. Hän muistutti
valmisteluaineiston kirjallisten mielipiteiden jättämisestä viimeistään 27.1.2014 kaupungin
kirjaamoon. Ahlman kertoi lyhyesti kaupunkisuunnittelulautakunnan päättämistä kaavallisista
tavoitteista, jotka oli myös liitetty esityslistan jatkoksi.
2. Valmisteluaineiston esittely
Arkkitehti Antti Uusitupa esitteli alueen ja suunnittelun lähtökohtia. Söderskoginaukean
kaava-alueen maankäyttö suunnitellaan kokonaisuutena yhdessä Bosmalmin alueen
kanssa. Tarkemmin suunnitelmiin voi tutustua netissä.
Suunnittelupäällikkö Davy Beilinson kertoi lyhyesti tulevan Espoonväylän merkityksestä
Espoon liikenneverkon olennaisena osana. Finnoontie-Espoonväylä kuuluu Espoon
tärkeimpiin pohjois-eteläsuuntaisiin katuyhteyksiin ja suunnittelussa huomioidaan joukko- ja
henkilöautoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn toimintaedellytykset. Erityisen tarpeellinen
Espoonväylä on Finnoontien nykyisille asukkaille sekä joukkoliikenteen toimintaedellytysten
turvaamiselle.
Maisema-arkkitehti Mikla Koivunen toi esille alueen historiaa 1930-luvulta nykypäivään.
Kulttuurihistoriallisesti ydinalue on Söderskogin kartano lähialueineen, joka otetaan
huomioon suunnittelussa. Kultturiarvojen lisäksi alueella on merkittäviä luontoarvoja, mm.
liito-oravia. Suunnittelussa varmistetaan viheryhteyksien sekä luontoarvojen säilyminen.
Konsultti Anssi Savisalo kävi läpi Espoonväylän ympäristövaikutusselvitystä (vaihe 1/2).
Raportti löytyy netistä. Hän esitteli eri linjausvaihtoehtoja, joista ehdotusta VE4 Uusi 2013
linjaus (Espoonväylä 4650 m + Nöykkiönkatu 310 m) viedään suunnittelussa eteenpäin.
3. Asukkaiden kysymyksiä ja keskustelua
Paula Pöntynen, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, oli huolissaan valitun linjauksen
vaikutuksesta pohjaveteen. Anssi Savisalo näytti kartalta pohjavesialueet - niihin on
kiinnitetty ja tullaan vielä kiinnittämään huomiota. Pöntynen kysyi myös sitä, että jääkö
vanha Finnoontie vielä kulkemiseen. Tarkoituksena on, että bussit voisivat kulkea ’vanhalla
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Finnoontiellä’. Henkilöautoliikenne voidaan katkaista Lehdeskujan kohdalta, mutta
Espoonväylä olisi ennemminkin tarkoitettu sujuvalle henkilöautoliikenteelle. Joukkoliikenteen
lopulliset järjestelyt ratkeavat tulevissa suunnitteluvaiheissa.
Asukas Finnoosta piti tärkeänä sen, että Keskuspuiston luontoarvot säilyvät.
Jatkosuunnitteluun vietyä linjausta hän piti hyvänä ratkaisuna.
Useassa puheenvuorossa esitettiin, että katuyhteys Hösmärin koulun kohdalta Espoon
keskukseen pitää tulevaisuudessa ottaa erityistarkasteluun liikenteen turvallisuuden
parantamiseksi. Asukas Lugnetin alueelta oli myös huolissaan yhteydestä Espoon
keskukseen. Espoonväylän pohjoisosa välillä Hösmärintie –Kehä III on toteutettu 1+1kaistaisena ja huomioitu alueen asemakaavoissa (varaukset 2 + 2).
Malminmäen asukas oli kiinnostunut Bosmalmin alueen kaavoituksesta. Kerrottiin, että
Söderskoginaukean kaava-alueen maankäyttö suunnitellaan kokonaisuutena yhdessä
Bosmalmin alueen kanssa.
Asukas Söderskogin alueelta ihmetteli sitä, että liito-oravat vaikuttivat linjauksen VE1:n
poisvetämiseen suunnittelusta, vaikka kyseisiä oravia ei ole havaittu alueella. Suunniteltu
vihersilta ei asukkaan mielestä riitä eläinten kulkuyhteydeksi. Tilaisuudessa vastattiin, että
liito-oravia on havaittu (papanoita löydetty alueella) ja lajin tiukan suojelustatuksen vuoksi
löydökset pitää huomioida suunnittelussa. Eläinten kulkuyhteyksiä vielä tutkitaan tarkemmin
jatkossa.
Asukas Kivenlahdesta halusi vielä tietää, miksei vanhaa Finnoontietä voi kehittää ja käyttää.
Tähän vastattiin, että asiaa vielä mietitään ja tutkitaan. Finnoontien parantaminen nykyisellä
paikallaan siten, että se täyttää liikenteen tarpeet ja alueen asukkaiden tarpeet ei ole
mahdollista.
Asukas Tillinmäestä tiedusteli seuraavia asioita:
- onko huomioitu kalojen kuteminen Finnoontien rakentamisessa
- yöllisen melun arviointi
- ulkoilureittien säilyminen (Riimukallio)
- sosiaalisten vaikutusten arviointi
- onko tehty kaavatalouslaskelmia
- kaavakartassa merkintä maakaasulinjasta
Vastattiin seuraavasti:
- vaihtoehdossa VE4 puron ylityksiä vähiten, vesistövaikutuksia vielä
tutkitaan
- melun vaikutukset otetaan huomioon, meluvallit
- kapea ulkoilupolku Riimukallioon on suunnitteilla, Tekninen keskus vastaa
ulkoilureitin suunnittelusta
- sosiaalisia vaikutuksia tutkitaan osana kaavan vaikutusten arviointia joko
erillisenä työnä tai kaavan selostuksessa
- FCG:n tekemässä ympäristövaikutusselvityksessä osiossa
yhdyskuntatalous on vertailtu linjausvaihtoehtojen investointi- ja
ylläpitokustannuksia
- maakaasulinja on jo olemassa
Seppo Salo, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, piti tärkeänä sujuvaa yhteyttä
Espoonlahdesta Espoon keskukseen ja hänen mielestään linjausvaihtoehto VE4 on paras.
Asukas Malminmäestä peräänkuulutti Bosmalmin alueen kaavoituksen yhteydessä koulun ja
muiden palvelujen huomioimista. Vastattiin, että Söderskoginaukean kaava-alueen
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maankäyttö suunnitellaan toiminnallisena kokonaisuutena yhdessä Bosmalmin alueen
kanssa. Puheenjohtaja Stefan Ahlman totesi, että yleiskaavasta voi katsoa alueen
suunnitellun maankäytön.
Kyseltiin Malminmäen kauppojen takana olevan kallioisen maiseman kohtaloa ja toivottiin
kadun kattamista tällä osuudella. Jatkosuunnittelussa linjan sovittaminen Malminmetsän
kalliomaastoon edellyttää korkealaatuisia suunnitteluratkaisuja, joita tutkitaan.
Suvisaaren asukas piti vaihtoehtoa VE4 hyvänä ratkaisuna.
Melunsuojauksesta oltiin hyvin kiinnostuneita. Davy Beilinson mainitsi, että meluasiat on
nykyään erittäin hyvin otettu huomioon, katuja ei yksinkertaisesti enää saa rakentaa huonoin
meluntorjuntaratkaisuin - asukkaiden ei tarvitse huolestua. Alhaiset nopeudet myös
alentavat melun tasoa, ja Espoonväylällä on suunnitteluohjeena nopeusrajoitus enimmillään
60 km/h.
Eläinten liikkuminen itä-länsisuunnassa aiheutti paljon kysymyksiä. Oltiin huolestuneita
vihersiltojen riittävyydestä. Vastattiin, että asiaa tutkitaan ja etsitään hyviä ratkaisuja
säilyttäen samalla kulttuurihistorialliset ydinalueet.
4. Tilaisuuden päättäminen
Puheenjohtaja kertasi tilaisuudessa tulleita asioita ja muistutti vielä mahdollisten kirjallisten
mielipiteiden jättämisestä. Tilaisuus päätettiin klo 19.30.

