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Henna Partanen

Jouni Majuri

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Juri Aaltonen

Henri Korhonen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 22.11.2021.
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§ 148

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Valtuusto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 4.11.2021
päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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§ 149

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juri Aaltonen ja Henri Korhonen.
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Valtuusto 15.11.2021 § 150
§ 150

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaukonen Katariina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto valitsee keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Marko Ikävalkon
(Kok.) tilalle ______________ (Kok.)

Käsittely

Puheenjohtaja Partanen ehdotti, että valtuusto valitsee
keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Marko Ikävalkon (Kok.) tilalle Eero
Ojalan (Kok.)
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska ei ole tehty
puheenjohtajan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia, on se tullut
hyväksytyksi yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Valtuusto valitsi keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Marko Ikävalkon
(Kok.) tilalle Eero Ojalan (Kok.).
Selostus

Keskusvaalilautakunnan varajäsen Marko Ikävalko (Kok.) on 11.10.2021
saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan
varajäsenen tehtävästä perusteenaan täysipäivänen opiskelu, kaksi
työpaikkaa ja niistä aiheutuva ajanpuute hoitaa tehtävää.
Vaalilain (714/98) 13 §:n mukaan on kunnanvaltuuston asetettava kuntaan
toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä
varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi.
Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten
sijaan (VaaliL 13 § 2 mom.).
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Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi
varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi
kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien
mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita
asettaneita äänestäjäryhmiä. Kuntavaaleissa 2021 tällaisia ryhmiä oli
yhteensä 17.
Keskusvaalilautakuntaan valittavalla on oltava kuntalain 71 §:n mukainen
yleinen vaalikelpoisuus. Lisäksi tulee sovellettavaksi kuntalain 74.1 §,
jonka mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan tai valiokuntaan on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan asianomaisen
lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset.
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvoL 4 a §, jonka mukaan
kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään
40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten
kohdalla. Puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Keskusvaalilautakunnan jäsenistä on oltava toista sukupuolta vähintään
kaksi ja varajäsenistä vähintään kuusi.
Keskusvaalilautakunnan varajäsenistä on seitsemän (7) naista ja
kahdeksan (8) miestä.
Keskusvaalilautakunnan varajäseneksi voidaan valita tasa-arvosäännösten
estämättä joko mies tai nainen.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 368
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakunnan
varajäseneksi Marko Ikävalkon (Kok.) tilalle ______________ (Kok.)

Käsittely
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Nuorisoasiainjaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaukonen Katariina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto valitsee kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston
jäsenen Minna Kartanon (Kok.) tilalle jäseneksi Katja Häkkisen (Kok.).

Käsittely
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Nuorisoasiainjaoston jäsen Minna Kartano (Kok.) on 1.10. 2021
saapuneella sähköpostilla ilmoittanut muuttavansa Espoosta 5.11.2021
lukien. Paikkakunnalta muuton seurauksena luottamushenkilö menettää
vaalikelpoisuutensa.
Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4. luvun 6 §:n mukaan kasvun ja
oppimisen lautakunnassa ja sen nuorisoasiainjaostossa on kolmetoista
(13) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.
Nuorisoasiainjaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto. Valtuusto
valitsee jaoston puheenjohtajaksi lautakunnan varsinaisen jäsenen tai
varajäsenen. Jaoston jäseneksi voidaan valita myös lautakunnan
ulkopuolinen henkilö.
Kuntalain 74 §:n 1 mom. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja
valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
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4) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö
5) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa
6) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset.
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan
kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään
40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.
Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaostossa tulee siten olla
naisia ja miehiä vähintään kuusi (6). Nuorisoasianjaostossa on miehiä
seitsemän (7) ja naisia kuusi (6).
Nuorisoasiainjaostoon tulee valita nainen.
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten
kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään
puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Tasa-arvolaista
poikkeamiseen on oltava erityinen syy.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 369
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee kasvun ja oppimisen
lautakunnan nuorisoasiainjaoston jäsenen Minna Kartanon (Kok.) tilalle
jäseneksi Katja Häkkisen (Kok.).

Käsittely
Päätös
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Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Oheismateriaali
Tiedoksi
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Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehen eronpyyntö ja
täydennysvaali
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaukonen Katariina
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto valitsee Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamieheksi Minna
Taivassalon tilalle Eppu Saarelan.

Käsittely
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Minna Taivassalo on 24.9. 2021 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä perusteenaan
ero nimittämistä ehdottaneesta puolueesta.
Espoon ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet yhdistyivät 1.1.2019 LänsiUudenmaan käräjäoikeudeksi.
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (Lautamieslaki) 1 § 2 mom
mukaan käräjäoikeiden lautamiehen vaaliin, valituksi tulleen lautamiehen
oikeuteen kieltäytyä tehtävästä sekä lautamiehen tehtävän hoitamiseen
valituksen käsittelyn ja vaalin aikana sovelletaan kuntalain (410/2015) 10
luvun kunnan luottamushenkilöä koskevia säännöksiä. Kuntalain
(410/2015) 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan,
joksi hänet on valittu ja senkin jälkeen siihen saakka, kunnes toimeen on
valittu toinen.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 348
§ 367
§ 152

15/164
11.10.2021
01.11.2021
15.11.2021

Lautamiesten kelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet
Lautamieslain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden
tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole
konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on
pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on
täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka
yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka
virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai
poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu
ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Mainitun lain 3 § (22.2.2019/211) mukaan käräjäoikeuden lautamiesten
lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jos käräjäoikeuden
tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin
kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien
henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta
on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.
Lautamieslain 4 § mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti
edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
Lautamiehen on ennen tehtävään ryhtymistä sekä tehtävän kestäessä
annettava käräjäoikeudelle tuomioistuinlain 11 luvun 12 §:ssä tarkoitettu
sidonnaisuusilmoitus.
Lautamiesten asemaan liittyviä Tuomioistuinviraston kannanottoja:
Tuomioistuinvirasto kiinnittää päätöksessään 16.6.2021 valtuustoryhmien
ja lautamiesehdokkaiden huomiota eräisiin kannanottoihin ja seikkoihin,
jotka ovat aika ajoin nousseet esiin lautamiesjärjestelmän toimivuutta ja
uskottavuutta arvioitaessa.
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on käsitellessään valtioneuvoston
oikeuskanslerin kertomusta oikeudenkanslerin virkatoimista ja lain
noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1994 käsitellyt myös
lautamiesjärjestelmää. Perustuslakivaliokunta on 5.6.1996 antamassaan
mietinnössä (PeVM 3/96) ottanut kantaa useisiin lautamiesjärjestelmää
koskeviin seikkoihin, mitkä kannanotot ovat edelleenkin ajankohtaisia ja
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syytä saattaa valtuustojen ja valtuustoryhmien sekä lautamiesehdokkaiden
tietoon.
1) Lautamiehen riippumattomuus
Perustuslakivaliokunta toteaa muun muassa seuraavaa:
"Lautamiestenvalinnassa tulee korostaa lautamiehen tuomarintehtävää.
Lautamies ei ole poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen
luottamushenkilö, vaan hänen tulee olla riippumaton. Valtuustoryhmillä on
tämän suhteen erityinen vastuu. Sama koskee sitä, että lautamiehiksi
valittavat ovat valmiita toimimaan tehtävässään koko kauden. Ottaen
huomioon lautamiehen tehtävän ja aseman tuomioistuimen jäsenenä
puolueiden ei pidä vaatia lautamiehiksi valittavilta sitoumuksia ns.
puolueveron maksamisesta istuntopalkkiostaan.".
2) Lautamiestehtävän luonne
Lautamiehen tehtävää ei voida pitää kunnallisena luottamustehtävänä,
vaikka valtuusto valitsee lautamiehet. Perustuslain mukaan tuomiovaltaa
käyttävät itsenäiset ja riippumattomat tuomioistuimet.
Lautamiehet, joilla on yksilöllinen äänioikeus, ovat tuomioistuimen jäseniä
ja toimivat tuomarin vastuulla. Näin ollen tehtävä on pikemminkin
valtiollinen luottamustehtävä, jonka hoitamisesta maksettavat kustannukset
(istuntopalkkio, ansionmenetyskorvaus ja matkakustannukset) suoritetaan
valtion varoista.
Lautamiehen tehtäväeroaa kunnallisista lautakunnan jäsenyyksistä ja
eräistä muista kunnallisista luottamustehtävistä siinäkin suhteessa, että
tuomioistuimen istunnot alkavat yleensä aamulla kello 9.00 ja istuntoja
jatketaan niin pitkään, että kaikki istuntopäivälle haastetut jutut saadaan
käsitellyksi. Lautamiehen tehtävä edellyttää siis varautumista koko päivän
kestävään istuntoon. Erityisesti laajoissa rikosasioissa lautamiesten tulee
varautua olemaan läsnä useampana päivänä peräkkäin.
3) Esteellisyyskysymyksistä
Tuomioistuinten jäsenten esteellisyyskysymyksiin kiinnitetään nykyään
huomattavan paljon huomiota. Esteellisyyttä koskevat säännökset on
uudistettu syyskuussa 2001 voimaan tulleella lailla. Mainittu lain muutos ja
Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen kannanotot ovat merkinneet sitä,
että esteellisten piiri on laajentunut. Vakiintunut periaate on, että
tuomioistuimen on paitsi oltava puolueeton myös näytettävä
puolueettomalta. Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että
esteellisyyskysymykset ovat usein ajankohtaisia erityisesti silloin, kun
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lautamiehinä on esimerkiksi kunnanhallituksen tai kuntayhtymän
hallituksen jäseniä.
Tuomioistuinviraston näkemyksen mukaan merkittävässä asemassa
olevien kunnallisten luottamushenkilöiden tai kansanedustajien
valitsemiseen lautamieheksi tulisi suhtautua pidättyväisesti.
4) Yleinen kelpoisuus
Lautamiesten valinnan osalta Tuomioistuinvirasto kiinnittää huomiota lain
käräjäoikeuksien lautamiehistä 2 §:ään kokonaisuudessaan. Sen
ensimmäinen momentti kuuluu seuraavasti: "Lautamiehen tulee olla
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen
kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole
rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.".
Siten lautamieheksi ei voida valita henkilöä, jota ei ole pidettävä sopivana
tehtävään. Sopivaisuuden arviointi saattaa olla hankalaa, mutta
säännöksellä on ajateltu suljettavan lautamiestehtävän ulkopuolelle
henkilöt, joilla on esimerkiksi rikosrekisterimerkintöjä tai jotka ovat
syyllistyneet toistuvasti vähäisempiin rikoksiin. Sopivaisuuden arviointi
edellyttää yleensä ehdokkaankokonaisvaltaista arviointia, jonka
lopputuloksena tulisi olla johtopäätös siitä, että asianomaisen
henkilönvalinnalla ei horjuteta tuomioistuinta kohtaan tunnettua
luottamusta. Valtuustoryhmällä tai valtuustoilla ei kuitenkaan yleensä ole
mahdollisuutta selvittää tällaisia tietoja ja sen vuoksi lautamiesehdokkaiden
tietoon tulisi saattaa edellä mainittu kelpoisuusvaatimus. Näin erityisesti
sen vuoksi, että käräjäoikeudet yleensä selvittävät lautamiehiksi valittujen
rikosrekisteritiedot.
5) Väestö- ja kieliryhmät
Lautamieslain 4 §:n 3 momentin mukaan kunnasta valittavien lautamiesten
tulee tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-,
kielijakaumaa. Lautamiesjärjestelmän uskottavuutta ja kansalaisten
luottamusta järjestelmään saattaisi lisätä, mikäli lautamiesten joukossa olisi
myös eri etnisiä ryhmiä edustavia henkilöitä.
6) Kielitaitovaatimukset
Lautamiehille ei ole asetettu erityisiä kielitaitoa koskevia
kelpoisuusvaatimuksia, toisin kuin tuomareille. Valtuustojen tehtävänä on
huolehtia siitä, että lautamiehiksi valittavilla henkilöillä on tehtävän
suorittamiseksi vaadittava riittävä kielitaito ja käräjäoikeuden tehtävänä on
huolehtia lautamiesten istuntokokoonpanosta. Käytännössä kielitaito
vaatimukset korostuvat sellaisissa käräjäoikeuksissa, jotka ovat
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kaksikielisiä. Tuomioistuinviraston näkemyksen mukaan valittavien
lautamiesten kielitaitoon tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 367
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Länsi-Uudenmaan
käräjäoikeuden lautamieheksi Minna Taivassalon tilalle Eppu Saarelan.

Käsittely

Asia käsiteltiin pykälän 374 jälkeen.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 348
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Länsi-Uudenmaan
käräjäoikeuden lautamieheksi Minna Taivassalon tilalle ____________.

Käsittely

Tiina Elo puheenjohtaja Vuornoksen kannattamana ehdotti, että asia
jätetään pöydälle. Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja
tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle? Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
kaupunginhallituksen yksimielisesti päättäneen jättää asian pöydälle.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti jättää asian pöydälle.
Päätöshistoria
Liitteet
Oheismateriaali
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5181/10.02.02/2020

Valtuusto 15.11.2021 § 153
§ 153

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan hyväksyminen, alue 722300
Valmistelijat / lisätiedot:
Leino Essi
Lonka Seija
Palola Aulis
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto hyväksyy 29.11.2017 päivätyn ja Uudenmaan ELY-keskuksen
oikaisukehotuksen johdosta 5.10.2021 ja 8.10.2021 muutetun Espoon
pohjois- ja keskiosien yleiskaavan, oikeusvaikutteisen kaavakartan
piirustusnumero 7100 sekä kaavakartan liitekartat piirustusnumerot 7244,
7101, 7102, 7103, 7104, 7105 ja 7106. Kaavakartan liitekartalla 3
Luontoarvojen verkosto 2050 (piirustusnumero 7102) ja liitekartalla 6
Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050 (piirustusnumero
7105) on oikeusvaikutteisia merkintöjä ja määräyksiä, muilta osin liitekartat
ovat informatiivisia.

Käsittely

Tiina Elo Karimäen ym. kannattamana ehdotti, että asia palautetaan
uudelleen valmisteluun liitteestä ilmenevän mukaisesti: "Vihreän ryhmän
palautusesitys".
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu palautusesitys, on
seuraavien puhujien keskitettävä puheenvuoronsa asian palauttamiseen.
Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on
äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat palautusta
äänestävät ”jaa” ja ne jotka kannattavat käsittelyn jatkamista äänestävät
”ei”.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
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Äänestyksessä 56 ääntä 16 ääntä vastaan, valtuusto päätti jatkaa asian
käsittelyä. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.
Grönroos Kajavan kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteluun seuraavasti:
Valtuusto palauttaa kaavan uudelleenvalmisteluun, jotta sen
väestönkasvuvaikutuksia saadaan muutettua maltillisemmiksi siten, että
tunnin junaan liittyvä kasvu saadaan karsittua kaavasta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu palautusesitys, on
seuraavien puhujien keskitettävä puheenvuoronsa asian palauttamiseen.
Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on
äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat palautusta
äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista äänestävät
”ei”.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
Äänestyksessä 63 ääntä 10 ääntä vastaan valtuusto päätti jatkaa asian
käsittelyä. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.
Tiina Elo Karimäen ym. kannattamana ehdotti, että: "Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaava hylätään muuten paitsi ESA-radan ratakäytävän
osalta."
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu
hylkäysehdotus, on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestyksessä
ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät jaa, ja
ne, jotka kannattavat Tiina Elon ehdotusta äänestävät ei. Valtuusto
hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
Äänestyksessä 59 ääntä 14 ääntä vastaan 1 äänestäessä tyhjää valtuusto
hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan
liitteenä.
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.
Valtuutetut Partanen, Tiina Elo, Hopsu, Löyttyniemi, Arstila, Hyrkkö,
Nevanlinna, Elolahti, Hertell, Kauste, Keisteri-Sipilä, Karimäki, Seppälä ja
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Nieminen ilmoittivat eriävänä mielipiteenään seuraavaa:
”Valtuuston päätös ei ole kestävän kehityksen mukainen eikä vastaa
Uudenmaan ELY-keskuksen tekemään oikaisukehotukseen.
Yleiskaavaratkaisu ei vastaa Espoon ilmastotavoitteisiin
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava ei hyväksytyssä muodossa
vastaa Espoon kaupunginvaltuuston asettamaan tavoitteeseen saavuttaa
hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Yleiskaava päätetyssä muodossa:
- lisää kaupunki- ja yhdyskuntarakenteen haitallista hajautumista, mikä
puolestaan vaikeuttaa luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden
turvaamista
- lisää liikkumistarvetta ja henkilöautoliikenteen kasvua
- vähentää merkittävästi kaupungin hiilivarastoina ja -nieluina toimivia
metsäisiä alueita
Yleiskaavaratkaisu hajauttaa kaupunkirakennetta
Uudenmaan ELY-keskus tuo lausunnossaan esille, että yleiskaava ei ole
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja on ristiriidassa
MAL-sopimuksen kanssa, jossa Espoon kaupunki on sitoutunut
kaavoittamaan vähintään 90% uusista asunnoista ensisijaisesti
kehitettäville vyöhykkeille ja, että väestöstä 85% tulisi sijoittua kestävän
liikkumisen vyöhykkeelle. Yleiskaavaselostuksessa (ennen
kaupunginhallituksen 3.5.2021 tekemää kaava-alueen rajausta) arvioitiin,
että vain yli 75% uusista asukkaista sijoittuisi asumaan kävelyyn,
pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen tukeutuvalle alueelle. Rajauksen myötä
prosenttiosuus on oletettavasti vieläkin pienempi, sillä ulos rajattiin lähellä
yhdyskuntarakennetta olevat alueet Espoon Keskuksen ympäristössä sekä
Myntinmäen uuden asemanseudun alue.
A3-alueiden osalta Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että
kaavaehdotus ei täytä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, Uusimaakaavan 2050 tavoitteita eikä yleiskaavan sisältövaatimuksia.
Kylien osalta Uudenmaan ELY-keskus on todennut, että: "Ottaen
huomioon voimassa olevan maakuntakaavan ja Uusimaa-kaavan 2050
ratkaisut, ELY-keskus katsoo, että kylien osalta kehittämisen tulee
kohdistua nykyisellään kylän tunnuspiirteet täyttäviin alueisiin." ja "Nyt
esitetyssä muodossa kaavaehdotus ei täytä yleiskaavan sisältövaatimuksia
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kylien osalta." Lausunnon antamisen jälkeen kyläalueita ei olla vähennetty.
Yleiskaavaratkaisu ei tue arjen palvelujen toteuttamista ja tulee kalliiksi
Valtuuston hyväksymä yleiskaavaratkaisu on omiaan kasvattamaan
infrarakentamisen kustannuksia asukasta kohden. Lisäksi tapa, jolla
asutusta on lisätty, ei palvele nykyisten eikä tulevien asukkaiden tarpeita,
sillä hajauttava rakennustapa ei tuo asukkaille alueella kaivattuja palveluita
eikä mahdollista riittävää joukkoliikennettä.
Yleiskaavaratkaisu on haitallinen luonnolle
Liian suuri osa rakentamisesta sijoittuu valtuuston hyväksymässä
yleiskaavaratkaisussa nykyisille luonto- ja metsäalueille. Luontohaittoja
aiheuttavaa rakentamista olisi tullut Vihreiden esitysten mukaisesti
vähentää. Osoittamalla yleiskaavaehdotuksessa riittävän paljon uusia
suojelualueita maakunnallisesti arvokkaiksi arvioiduille kohteille olisi voitu
joiltain osin kompensoida lisärakentamisen ja siitä seuraavan
pirstoutumisen aiheuttamia haittoja vaateliaille luontotyypeille, lajistolle
sekä ekologisille yhteyksille.
Kaupunginhallitus aiemmassa päätöksessään 18.5.2020 vähensi
tuntuvasti virkistysalueiksi merkittyjä alueita muuttaen ne maa- ja
metsätalouskäyttöön. Ratkaisu on kestämätön. Kaupungin kasvaessa
asukkaille on turvattava riittävät virkistysalueet. Sillä varmistetaan paitsi
asukkaiden virkistystarpeen täyttyminen, myös se, ettei käyttöpaine
Natura- ja suojelualueilla lisäänny luontoarvojen säilymisen kannalta
haitallisen paljon.
Valtuuston hyväksymä yleiskaavaratkaisu esittää rakentamista Naturaalueiden lähistölle muun muassa Ketunkorvessa, Matalajärven lähistöllä
sekä Brobackassa. Riittävä rakentamaton suojaetäisyys ja rakentamisen
tehokkuuden vähentäminen olisi varmistanut Natura-alueiden
luontoarvojen säilymisen.
Yleiskaavaratkaisu lisää ympäristö- ja maisemahaittoja
Valtuusto on päättänyt esittää Kulmakorven alueelle ampumaurheilun
sallivaa kaavamääräystä. Jo nykyisessä tilanteessa lähiseudun asukkaat
ovat joutuneet kärsimään monien eri hankkeiden aiheuttamista
ympäristöhaitoista, minkä vuoksi kuormitusta ei tulisi enää lisätä.
Ympäristölautakunnan antaman lausunnon mukaan ampumaurheilu
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aiheuttaisi Kulmakorven alueella täysin uudenlaista kauas kantautuvaa
melua, jota syntyisi iltaisin ja viikonloppuisin, kun muuta meluavaa
toimintaa ei alueella ole. Ammunnan melu tulisi häiritsemään lausunnon
mukaan nykyisiä lähiasukkaita. Lisäksi Histaan suunniteltu 15 000
asukkaan asuinalue tuo suuren määrän uusia ihmisiä ampumaradasta
kantautuvan melun mahdolliselle vaikutusalueelle. Lisäksi valtuuston
hyväksymä yleiskaavaratkaisu mahdollistaisi Kulmakorven erityisalueen
levittäytymisen yhä laajemmalle.
Luonnosvaiheessa yleiskaavamääräyksiin avoimen maisematilan alueille
(AM) oli asetettu MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. AM-alueet
ovat sen jälkeen muuttuneet avoimen maisematilan elinkeinoalueiksi
(AME), joilla em. toimenpiderajoitetta ei enää ole. AME-alueista suuri osa
on kaavaehdotuksessa merkitty arvokkaan kulttuuriympäristön merkinnällä,
johon toimenpiderajoitus ulottuu. Kaikkia AME-alueita se ei kuitenkaan
koske. Ympäristölautakunnan lausunnon mukaan: "Toimenpiderajoituksen
puuttuminen voi johtaa siihen, että AME-alueille tulee esim. maisemaa
haittaavia laajoja maantäyttöjä tai -läjityksiä, mukaan lukien kiviainesten
varastointia, jotka eivät mahdollisesti tarvitse mitään viranomaislupia."
Vihreät esittivät valtuuston kokouksessa ympäristölautakunnan lausunnon
mukaisesti, että MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus oltaisiin
palautettu AME-alueiden kaavamääräyksiin. Valtuuston hyväksymästä
ratkaisusta toimenpiderajoitus puuttuu.”
Selostus

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon pohjois- ja keskiosien
yleiskaavan 7.6.2021 §77. Yleiskaava tulee uudestaan hyväksyttäväksi,
koska Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki siitä
oikaisukehotuksen 8.7.2021.
MRL:n 195 § mukaisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi
kunnan hyväksyttyä yleiskaavan tai asemakaavan tehdä kunnalle
kirjallisen oikaisukehotuksen, jos kaava on laadittu ottamatta huomioon
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin vastoin lain
säännöksiä ja on yleisen edun mukaista saattaa asia uudelleen kunnassa
päätettäväksi.
Oikaisukehotuksen johdosta kunnanvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva
päätös. Jollei valtuusto tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa
oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava
rauenneeksi.
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Uutta päätösesitystä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaksi on
valmisteltu yhteistyössä asianosaisten tahojen kanssa
tarkoituksenmukaisen kaavaratkaisun löytämiseksi. Valmistelussa on
käsitelty kaikki oikaisukehotuksen näkökulmat ja tehty tarpeelliset
tarkistukset yleiskaava-aineistoihin.
Valtuuston 7.6.2021 §77 yleiskaavapäätöksestä jätettiin myös yhdeksän
valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen, joka käsittelee ne
oikaisukehotusmenettelyn jälkeen ja pyytää kaupungilta niihin lausunnot.
ELY-keskuksella on mahdollisuus hakea muutosta kaupunginvaltuuston
uuteen päätökseen Helsingin hallinto-oikeudelta. Hallinto-oikeuden on
varattava valituksen tehneille tilaisuus täydentää tai muuttaa valitustaan,
jos kaavaa on päätetty muuttaa. Tällöin myös muilla valitukseen
oikeutetuilla on oikeus hakea muutosta päätökseen siltä osin kuin kaavaa
on muutettu.
Valtuuston 7.6.2021 hyväksymään yleiskaavaan tehdyt muutokset
Muutoksia on tehty kaavamääräyksiin ja kehittämissuosituksiin.
Kaavaselostusta on myös täydennetty oikaisukehotuksen johdosta. Lisäksi
kaavaselostuksessa on kuvattu kaavaratkaisua aiempaa
perusteellisemmin valituksissa esiin nostetuista teemoista. Kaavakarttaan
tai kaavakartan liitekarttoihin ei ole tehty muutoksia valtuuston päätöksen
jälkeen.
Seuraavissa kappaleissa on kuvattu kaavamääräyksiin ja
kehittämissuosituksiin tehdyt muutokset sekä esitetty perustelut niihin
kohtiin, joita ei ole muutettu. Nämä on kuvattu perusteellisemmin
vastineessa oikaisukehotukseen (liitteenä) samoin kuin kaavaselostuksen
täydennykset kokonaisuudessaan.
Muutokset kaavamääräyksiin ja kehittämissuosituksiin
Asuntovaltaisen alueen A3 kehittämissuositusta on täydennetty
seuraavasti: ”Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon oleva
vesihuoltoverkosto ja investointitarpeet.”
Elinkeinoelämän alueesta (TP) sekä Elinkeinoelämän ja asumisen
alueesta (TP/A) on poistettu maininta tilaa vaativasta kaupasta.
Kyläalueiden (AT), Maa- ja metsätalousalueiden (M), Avoimen
maisematilan elinkeinoalueiden (AME), sekä loma-asuntoalueiden (RA)
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kaavamääräyksistä on poistettu kiinteistöjen pinta-alaan sidottu asuntojen
enimmäismäärää koskeva osuus.
Loma-asuntoalueiden (RA) kehittämissuositukseen on lisätty
vesikäymäläkieltoa koskeva osuus: ”Rakentamisen edellytykset tutkitaan
tapauskohtaisesti suunnittelutarveharkinnassa. Espoon lupakäytännössä
sovelletaan vesikäymäläkieltoa loma-asuntoalueiden ranta-alueilla
vakiintuneesti”
Raideliikenteeseen tukeutuvan asemanseudun kaavamääräystä on
muutettu ajoituksen osalta niin että toteuttamisen sijaan puhutaan
rakentamisesta. Ajoitus määräys on muutettu muotoon:
”Aluetta voidaan lähteä rakentamaan sen jälkeen, kun
raideliikenneyhteydestä ja asemasta on tehty sitova toteuttamispäätös.”
Raideliikenteeseen tukeutuvan asemanseudun kehittämissuositusta on
muutettu ajoituksen osalta niin että toteuttamisen sijaan puhutaan
rakentamisesta. Kehittämissuositus on muutettu muotoon: ”
Raideliikenneyhteyden ja aseman sitova toteuttamispäätös on edellytys
alueen rakentamisen käynnistämiseksi.”
MTK-Uusimaa ry:n ja SLC-Nyland (Nylands svenska producentförbund
NSP r.f.) valituksessa esitetty huomioiden yleismääräys rakentamattomista
rannoista on muutettu muotoon: ”Rakentamattomat rannat on
asemakaavoissa ensisijaisesti varattava yleiseen virkistyskäyttöön.”
Määräykseen on lisätty sana “ensisijaisesti”. Lisäksi määräyksen
kehittämissuositukseen on tarkennettu: ”Määräyksen tarkoituksena on
ohjata kaupungin toimesta tapahtuvaa asemakaavoitusta. Yleismääräys ei
koske maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja ranta-asemakaavoja.”
Perustelut niihin kohtiin, joita ei ole muutettu
Keväällä 2021 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava valmisteltiin
ennakoiden Uusimaa 2050 -maakuntakaavaa, joka ei ollut vielä
lainvoimainen. Hyväksymiskäsittelyn ulkopuolelle rajattiin Histan uloimman
vyöhykkeen maankäyttöratkaisu, joka edellytti Uusimaa 2050 –kaavan
voimaantuloa.
Kaava-alueen rajausta ei ole muutettu Histassa ELY-keskuksen
kehottamalla tavalla, koska Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan
Raideliikenteeseen tukeutuva asemanseutu -merkintä on rajaukseltaan
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voimassa olevan Uusimaa 2050 -maakuntakaavan mukainen. Uusimaa
2050 -maakuntakaava ei ole vielä lainvoimainen, joten valitusprosessin
ollessa kesken rajausta ei ole syytä laajentaa aiemmin voimassa olleen,
kumotun maakuntakaavan mukaiseksi.
Yleiskaavaa on valmisteltu rinnakkain maakuntakaavan kanssa, minkä
johdosta asemanseutu-merkintä on esitetty samoin kuin Uusimaa 2050 kaavassa.
A3-alueiden kehittämissuosituksen kohtaa, “Alueelle tulee laatia
kokonaisuuden toimivuuden huomioivia maankäytön jatkosuunnittelua
tukevia selvityksiä ja tarkasteluja” ei ole tarpeen siirtää oikeusvaikutteiseen
yleiskaavamääräykseen. Toimivasta kokonaisuudesta huolehditaan kaikkia
yleiskaava-alueita koskevilla yleismääräyksillä, joilla ohjataan mm. kestäviä
liikkumismahdollisuuksia ja tarkoituksenmukaisen palveluverkon
suunnittelua.
Asumisen A3-alueiden rajausten muuttamiselle ELY-keskuksen
kehottamalla tavalla ei nähdä perustetta. A3-alueet ovat jo pitkälti
rakentuneet voimassa olevien yleiskaavojen pohjalta ja täydentävät
olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Yleiskaavalla tuetaan näiden
alueiden tiivistymistä. Yleiskaavan väestön painopiste on hyvien
joukkoliikenneyhteyksien varrella. Myös maakuntakaava mahdollistaa
yleiskaavaratkaisun.
ELY-keskus on kehottanut korjaamaan kaavaselostukseen MALsopimuksen mukaisen kirjauksen raskaan liikenteen palvelualueista.
Kaavaselostuksen muuttamiselle ei nähdä tarvetta, koska MALsopimuksesta on jo kirjattu kohta kaavaselostukseen, eikä sopimus
velvoita sijoittamaan raskaan liikenteen palvelualueita juuri Espooseen.
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tarkoitus ja tarve
Espoon väestönkehitys on ollut jo pitkään voimakkaasti kasvavaa.
Yleiskaavan mitoituksen lähtökohtana ovat Espoon kaupungin omat
väestönkehitysarviot sekä seudullisessa suunnittelussa käytetyt arviot.
Espoossa varaudutaan vähintään 400 000 asukkaan väestömäärään
vuonna 2050. Tällä hyväksymiskäsittelyyn rajatulla yleiskaava-alueella
mahdollistetaan noin 40 000 uuden asukkaan ja noin 7 000 työpaikan
sijoittuminen alueelle. Mitoituksessa on varauduttu asumisväljyyden
kasvuun sekä yleiskaavoituksen edellyttämään yleispiirteisyyteen, jota
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tarkennetaan jatkosuunnittelussa. Koska rakentamispotentiaali ei toteudu
kaikilla alueilla, tulee yleiskaavoissa varautua erilaisiin kehittämissuuntiin.

Kaupunginvaltuuston 7.6.2021 hyväksymän yleiskaavan rajaus
opaskarttapohjalla
Yleiskaava
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on strateginen eli se määrittelee
kaava-alueen tulevaisuuden kehityslinjat ja keskeiset painopistealueet.
Yleiskaavan esitystapa on yleispiirteinen ja se esittää alueiden
pääkäyttötarkoitukset yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun maankäytön
suunnittelun pohjaksi.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 136
§ 154
§ 171
§ 184
§ 77
§ 353
§ 153

29/164
26.04.2021
03.05.2021
10.05.2021
24.05.2021
07.06.2021
11.10.2021
15.11.2021

Kaava-aineistossa on oikeusvaikutteinen kaavakartta ja kaavamääräykset
sekä seitsemän kaavakartan liitekarttaa, joista oikeusvaikutteisia
merkintöjä ja määräyksiä on liitekartalla 3 (Luontoarvojen verkosto 2050) ja
liitekartalla 6 (Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050
Kaupunkirakenne
Kaavaratkaisu perustuu visiovaiheessa todettuihin maankäytön
kehittämisen painopistealueisiin ja kaupunginhallituksen (30.11.2015)
asettamaan väestötavoitteeseen.
Kaavaratkaisun painopistealueet sijaitsevat Kalajärvelle suuntautuvan
joukkoliikennekäytävän ja Länsiradan tulevan junayhteyden varrella. Kaava
mahdollistaa nykyisen Kalajärven keskuksen kehittämisen, uuden
keskuksen toteuttamisen Viiskorpeen ja pitkällä aikavälillä
raidejoukkoliikenteeseen tukeutuvan uuden asemanseudun toteuttamisen
Histaan
Tulevasta väestön kasvusta huomattava osa sijoittuu keskuksiin ja niiden
välittömään ympäristöön. Hyväksymiskäsittelyyn rajatulla yleiskaavaalueella Länsiradan kehityskäytävällä varaudutaan noin 20 000 uuden
asukkaan lisäykseen ja itäisellä joukkoliikennevyöhykkeellä noin 20 000
uuteen asukkaaseen. Länsiradan kehityskäytävällä Myntinmäkeen
sijoittuva 10 000 uuden asukkaan osuus voidaan hyväksyä
yleiskaavaratkaisun osalta vasta uuden maakuntakaavan tultua voimaan.
Espoon keskuksessa voimassa oleva yleiskaava mahdollistaa alueen
kehittymisen kaupungin väestönkasvun mukaisesti lyhyellä aikavälillä.
Kaava mahdollistaa noin 7 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä.
Työpaikat sijoittuvat kaavaehdotuksessa pääosin elinkeinoelämän alueille
pääliikenneväylien varsille sekä keskustatoimintojen alueille. Uusia
elinkeinoelämälle osoitettuja alueita on mm. Histan suunnalla Turunväylän
varressa. Työpaikkoja voi sijoittua lisäksi asuinalueille.
Keskukset
Hyväksymiskäsittelyyn rajatulla yleiskaava-alueella Kalajärveltä
Leppävaaraan suuntautuvalle joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuu uusi
Viiskorven keskus ja täydentyvä Kalajärven nykyinen keskus. Vyöhyke
tiivistyy ja rakentuu vaiheittain siten, että maankäytön muutos mahdollistaa
myöhemmässä vaiheessa myös bussiyhteyden korvaavan
pikaraitiotieyhteyden rakentamisen
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Hista
Uuden Länsiradan varteen sijoittuu Histan paikallisliikenteen asema
intensiiviseen joukkoliikenteeseen tukeutuvine asemanseutuineen.
Keskuksen toteuttaminen on pitkän aikavälin tavoite, koska sen aikataulu
on yleiskaavassa sidottu päätökseen Länsiradan toteuttamisesta.
Asuminen
Hyväksymiskäsittelyyn rajatulla yleiskaava-alueella on osoitettu asumiseen
noin 22 % koko kaava-alueen pinta-alasta. Kaava mahdollistaa moniilmeisen kerrostalo- ja pientalorakentamisen. Nykyiset pientalo- ja
kyläalueet liittyvät luontevasti osaksi verkostomaista kaupunkirakennetta.
Uudet ja täydentyvät alueet voidaan toteuttaa joustavasti ja vaiheittain
tukeutuen nykyiseen rakenteeseen.
Kaavassa on esitetty kolme erityyppistä asuntovaltaisen alueen merkintää
ja kyläalueet on merkitty omalla merkinnällä. Yleiskaavassa ei osoiteta
uusia lomarakentamisalueita.
Asumisen alueista tehokkaimmat kaupunkimaisen asumisen alueet (A1) on
osoitettu kaava-alueen kolmeen keskukseen (Hista, Viiskorpi ja Kalajärvi).
Alueiden kehittäminen tukeutuu tehokkaaseen joukkoliikenteeseen.
Asumisen alueita (A2) on pääasiassa keskusta-alueiden sekä kehittyvien
joukkoliikenneyhteyksien ympäristössä. Merkinnällä on osoitettu uusien
alueiden lisäksi kehitettäviä olemassa olevia asumisen alueita. Alueilla
mahdollistetaan monipuoliset asuntorakentamisen typologiat.
Pääasiassa pientalovaltaisia asuntoalueita (A3) on pinta-alaltaan eniten
kaikista asumisen alueista. Alueita on osoitettu olemassa oleville
pientaloalueille ja joillekin voimassa olevan yleiskaavan kyläalueille, jotka
sijaitsevat taajama-alueen reunavyöhykkeellä.
Hajarakentamisen kasvupaineet ohjataan kehitettäville kyläalueille ja
taajamiin keskustojen reuna-alueille.
Palvelut
Julkiset palvelut sisältyvät muihin maankäyttöaluevarauksiin. Strateginen
yleiskaava mahdollistaa julkisten palveluiden suunnittelun vastaamaan
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muuttuviin palvelutarpeisiin ja palveluiden tuottamistapoihin, mikä
edellyttää tarkemman tason palveluverkkosuunnittelua. Tällä varmistetaan
julkisten palveluiden kokonaistaloudelliset ratkaisut ja hyvä saavutettavuus.
Kaupalliset palvelut painottuvat keskuksiin, joiden väestönkasvu
mahdollistaa paikallisten palveluiden kehittämisen.
Liikenne
Liikenneverkkoa täydennetään uusien alueiden kytkemiseksi olemassa
olevaan liikenneverkkoon. Tehokkaampia maankäytön alueita palvellaan
tavoitetilanteessa junilla, pikaraitioteillä ja runkobusseilla. Pyöräilyverkkoa
kehitetään baanoilla. Liikenteen liitekartalla on esitetty tärkeimmät
henkilöautojen ja polkupyörien liityntäpysäköintialueet. Juna-asemalle ja
joukkoliikenteen pysäkeille turvataan jatkosuunnittelussa hyvät ja
esteettömät kävely- ja pyöräily-yhteydet.
Luonto, virkistys ja kulttuuriympäristöt
Kaavakartan virkistysalueet sisältävät erityyppisiä aluekokonaisuuksia
puistomaisista lähiviheralueista ja luonnonarvoiltaan monipuolisista
lähimetsistä laajoihin seudullisiin virkistysalueisiin. Virkistysverkostoa
täydentävät asuinalueille toteutettavat lähiviheralueet ja viheryhteydet.
Myös vesistöt, maa- ja metsätalousalueiden metsät, avoimet
viljelymaisemat ja arvokkaat kulttuuriympäristöt täydentävät osaltaan
alueen virkistysverkostoa.
Kaava-alueen ekologinen verkosto on osoitettu kaavakartalla
maakunnallisen ekologisen yhteyden merkintänä, Natura 2000 -alueina,
luonnonsuojelualueina, suojelualueina, virkistysalueina ja maa- ja
metsätalousalueina sekä järvet, lammet ja suurimmat joet vesialueina.
Myös avoimen maisematilan elinkeinoalueet toimivat osana ekologista
verkostoa. Ekologista verkostoa täydentävät Luontoarvojen verkosto
liitekartan oikeusvaikutteiset merkinnät paikallinen ekologinen yhteys ja
virtaveden ekologinen yhteys.
Kaavalla turvataan maaseutuelinkeinojen jatkuvuus ja kehittymisen
edellytykset. Kaavaratkaisu turvaa myös arvokkaat kulttuuriympäristöt ja
historiallisesti arvokkaat avoimet maisematilat.
Suunnittelu
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Yleiskaavoitusta ohjaavat sekä valtakunnalliset että seudulliset tavoitteet
kuten valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja lainvoimaiset
maakuntakaavat sekä tehdyt sopimukset ja päätökset.
Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I, osittain myös
Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa II ja Espoon eteläosien yleiskaava.
Alueella voimassa olevien yleiskaavojen uudistaminen on tarpeen, koska
niiden asukasmitoitus ei vastaa pitkän aikavälin väestökehitysarviota eikä
mahdollista esimerkiksi Länsirataa eikä sen uusien asemanseutujen
rakentamista. Sen sijaan Länsirata paikallisliikenteen asemanseutuineen
on sekä voimassa olevassa maakuntakaavassa että vielä
vahvistamattomassa Uusimaa2050-kaavassa.
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus aloitti yleiskaavan valmistelun
laatimalla vision Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueelle
vuonna 2015. Visio on toiminut yleiskaavatyön pohjana ja
lähtötietomateriaalina. Kaupunginhallitus päätti yleiskaavan tavoitteista
30.11.2015.
Tavoitteiden pohjalta muodostettiin kolme rakennemallivaihtoehtoa ja
arvioitiin vaihtoehtojen vaikutuksia. Valitun "keskustojen verkosto" -mallin
pohjalta kaava-alueelle muodostettiin maankäyttömalli, jossa esitettiin
maankäytön kehittämispotentiaali nykyisen kaupunkirakenteen eri
kasvusuunnilla.
Selvitykset ja vaikutusten arviointi
Syksyllä 2020 valmistui kaksi uutta selvitystä; Tarkistettu arvio
yleiskaavaehdotuksen vaikutuksista Natura 2000 -alueisiin sekä
Ilmastovaikutusten arviointi. Lisäksi kaavaselostuksen vaikutusten
arviointia on täydennetty ilmastovaikutuksiin liittyen. Yleiskaavan
vaikutusten arviointia on täydennetty keväällä 2021 Länsiradan vaikutusten
osalta erillisellä selvityksellä.
Kaavaan liittyvät selvitykset löytyvät kaavan internetsivuilta
www.espoo.fi/yleiskaavapoke.
Alueen kuvaus
Alue on noin 140 km² ja käsittää yli kolmanneksen Espoon maa-alueesta.
Alue rajautuu Vantaan kaupunkiin sekä Nurmijärven, Vihdin ja
Kirkkonummen kuntiin. Alue on pääosin yksityisessä maanomistuksessa.
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Alueella asuu noin 15 400 asukasta (tammikuu 2021) ja siellä on noin 5900
työpaikkaa (2017). Asutus on nykyisin keskittynyt Kalajärven
paikalliskeskukseen Vihdintien varrella sekä pientalovaltaisille alueille
kuten Niipperi ja Perusmäki. Kyläalueet sijoittuvat järvien tuntumaan
kauempana kaupunki- tai paikalliskeskuksia. Työpaikka-alueet keskittyvät
kehä III:n varrelle sekä Juvanmalmille, Koskeloon, Hepokorpeen,
Kulmakorpeen sekä Histaan.
Alue koostuu lisäksi monimuotoisista pienistä kyläkokonaisuuksista,
kulttuurimaisemista, laajoista yhtenäisistä peltoalueista, luonnontilaisista
metsistä sekä järvialueista. Alueesta noin 15 % on asemakaavoitettu.
Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vireilletulosta on kuulutettu kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä,
Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa 21.5.2014. Yleiskaava on
kaupunginhallituksen päättämässä Espoon kaavoitusohjelmassa 20142017.
Yleiskaavasta on laadittu 20.5.2014 päivätty ja 14.10.2015 sekä
29.11.2017 tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Osallistuminen ja vuorovaikutus
Kaupunginhallitus päätti 18.5.2020 asettaa yleiskaavaehdotuksen
nähtäville. Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 7.9. - 20.10.2020.
Nähtävilläoloaika oli normaalia pidempi (44 päivää) koronaviruspandemian
aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.
Koronapandemian vuoksi yleiskaavan asukastilaisuudet toteutettiin
etälähetyksinä, joita oli mahdollisuus seurata verkossa. Tilaisuudet pidettiin
17.9.2020, 21.9.2020 ja 24.9.2020 ja niitä seurasi yhteensä noin 300
espoolaista. Verkkolähetykset tallennettiin ja julkaistiin tilaisuuden jälkeen
verkkosivuilla. Päätilaisuuden tallenne on tekstitetty ja se on katsottavissa
verkossa. Tallenteella oli 279 katselukertaa helmikuun 2021 lopussa.
Asukastilaisuuksien lisäksi järjestettiin keskustelutilaisuus
asukasyhdistyksille.
Yleiskaavaehdotuksesta saatiin 750 muistutusta, joista valtaosa koski
asumista. Myös virkistystä ja kulttuuriympäristöjä sekä luontoa koskevia
muistutuksia tuli runsaasti. Muistutukset on mahdollisuuksien mukaan
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otettu huomioon kaavaehdotuksen valmistelussa. Osa muistutuksista koski
muita kuin yleiskaavassa ratkaistavia asioita. Muistutuksista yli puolet liittyi
nyt poisrajattaviin alueisiin.
Viranomaisneuvottelu ja lausunnot
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 29.1.2021. Lausunnon
antajien kanssa on lisäksi käyty työneuvotteluja lausuntojen sisällöstä ja
yhteistyössä mietitty tarkennuksia kaavaratkaisuun.
Lausuntojen keskeiset sisällöt koskivat kaavan väestötavoitteita suhteessa
koko kaupungin kasvuun ja uusien alueiden liittymistä nykyiseen
rakenteeseen. Lausunnoissa nousi esiin myös kaupan ohjaus, Histan ja
Myntinmäen asemanseutujen joukkoliikenneyhteydet ja niiden ajoitus sekä
luonnonsuojelualueet ja ekologiset yhteydet. Myös virkistystä ja
kulttuuriympäristöä sekä teknistä huoltoa koskeviin merkintöihin ja
määräyksiin esitettiin erinäisiä tarkistustarpeita.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 353
Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 29.11.2017 päivätyn
ja Uudenmaan ELY-keskuksen oikaisukehotuksen johdosta 5.10.2021 ja
8.10.2021 muutetun Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan,
oikeusvaikutteisen kaavakartan piirustusnumero 7100 sekä kaavakartan
liitekartat piirustusnumerot 7244, 7101, 7102, 7103, 7104, 7105 ja 7106.
Kaavakartan liitekartalla 3 Luontoarvojen verkosto 2050 (piirustusnumero
7102) ja liitekartalla 6 Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050
(piirustusnumero 7105) on oikeusvaikutteisia merkintöjä ja määräyksiä,
muilta osin liitekartat ovat informatiivisia.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset ja täydennykset on huomioitu
päätösasian liiteasiakirjoissa.
Tiina Elo Kausteen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen
valmisteluun liitteestä ilmenevän mukaisesti: ”Vihreän ryhmän
palautusesitys”.
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Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu palautusesitys, on
seuraavien puhujien keskitettävä puheenvuoronsa asian palauttamiseen.
Keskustelun palautuksessa päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on
äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat käsittelyn
jatkamista äänestävät ”Jaa” ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista
äänestävät ”Ei”.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
Äänestyksessä 10 ääntä 3 ääntä vastaan kahden ollessa poissa,
kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä. Äänestystulos on
pöytäkirjan liitteenä.
Tiina Elo Kausteen kannattamana ehdotti, että: ”Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaava hylätään muuten paitsi ESA-radan ratakäytävän
osalta.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu
hylkäysehdotus, on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestyksessä
ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa, ja ne jotka
kannattavat Tiina Elon ehdotusta äänestävät ei. Kaupunginhallitus
hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
Äänestyksessä 12 ääntä 3 ääntä vastaan kaupunginhallitus hyväksyi
esittelijän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.
Tiina Elo, Kauste ja Seppälä ilmoittivat eriävän mielipiteensä päätökseen.
Päätöshistoria
Valtuusto 07.06.2021 § 77
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto hyväksyy 29.11.2017 päivätyn ja 24.5.2021 muutetun Espoon
pohjois- ja keskiosien yleiskaavan, oikeusvaikutteisen kaavakartan
piirustusnumero 7100 sekä kaavakartan liitekartat piirustusnumerot 7244,

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 136
§ 154
§ 171
§ 184
§ 77
§ 353
§ 153

36/164
26.04.2021
03.05.2021
10.05.2021
24.05.2021
07.06.2021
11.10.2021
15.11.2021

7101, 7102, 7103, 7104, 7105 ja 7106. Kaavakartan liitekartalla 3
Luontoarvojen verkosto 2050 (piirustusnumero 7102) ja liitekartalla 6
Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050 (piirustusnumero
7105) on oikeusvaikutteisia merkintöjä ja määräyksiä, muilta osin liitekartat
ovat informatiivisia.
Käsittely

Partanen ehdotti, että asia palautetaan seuraavin perusteluin:
”Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava palautetaan takaisin
valmisteluun seuraavin muutoksin, joilla ehkäistään kaupunkirakenteen
liiallista hajautumista, turvataan riittävien virkistysalueiden säilymistä,
suojellaan arvokkaita luontokohteita sekä vastataan etenkin Uudenmaan
ELY-keskuksen esittämään kritiikkiin:
1.) Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
2.) Oittaan virkistys- ja luontoarvojen turvaaminen
3.) Matalajärven Natura-alueen turvaaminen
4.) Virkistysalueiden palauttaminen
5.) Kaupunkirakenteen hajautumisen estäminen
6.) Viiskorven joukkoliikenneyhteyksien vahvistaminen
7.) Kulmakorpi-Ämmässuon ympäristöhaittojen vähentäminen
8.) Laajojen maisemahaittojen ehkäiseminen
Tarkemmat aluerajaukset ja muutokset on esitetty pdf-liitekartoissa.
1.) Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
1.1. Muutos: Yleiskaavakarttaan lisätään seuraavat suojelualueet Smerkinnällä (viite Uusimaakaava 2050 - Luontoselvityskohteiden
maakunnallinen arvo) siten tarkistettuna, että ESA-radan
ratakäytävävälle sekä Kulmakorven-Ämmässuon suojaviheralueelle
ulottuvia alueita ei merkitä Smerkinnällä. (Kts. liitekartat)
- Järvikylän runsaslahopuustoinen metsä (2,1 ha)
- Karhusuonpuron lehtopurolaakso (1,4 ha)
- Gumbölen Myllykoski (1,8 ha)
- Gumbölenniityn lehto, (0,9 ha)
- Nupurinjärvi, (56,2 ha)
- Kuusikodin metsä (18,6 ha)
- Rysshygget (16,9 ha)
- Kakarlammen suojelualueen laajennus (useita alueita)
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1.2. Muutos: Otetaan käyttöön luo-merkintä luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeillä virkistysalueiden osilla ja kirjataan
kaavamääräykseen avohakkuiden kielto.
1.3. Muutos: Palautetaan virtavedet kaavakarttaan.
2.) Oittaan virkistys- ja luontoarvojen turvaaminen
2. Muutos: Vahvistetaan Oittaan virkistys- ja luontoarvoja muuttamalla
Oittaan virkistysalueen länsireunan vielä rakentumattomia A3-alueita
virkistysalueiksi (V) sekä turvataan Oittaan jokiuoman alkupään luontoarvot
yhdistämällä kaksi suojelualuetta muuttamalla jokiuoman kohdalla
virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen aluetta (P) alueen luontoarvot
paremmin turvaavaksi virkistysalueeksi (V). (Kts. liitekartat)
2.1.) Oittaan virkistysalueen länsireuna
2.2.) Oittaan jokiuoman alkupää
3.) Matalajärven Natura-alueen turvaaminen
3. Muutos: Kevennetään rakentamista Matalajärven valuma-alueella järven
pohjois- ja itäpuolella muuttamalla pohjoispuolella oleva asuntovaltainen
alue (A3) kyläalueeksi (AT) sekä itäpuolinen elinkeinoelämän alue (TP)
avoimen maisematilan elinkeinoalueeksi (AME)
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.4.2020 esitetyn pohjaesityksen ja
liitekarttojen mukaisesti.
3.1.) Matalajärven pohjoisranta
3.2.) Matalajärven itäpuoli
4.) Virkistysalueiden palauttaminen
4. Muutos: Maa- ja metsätaloustalueiden (M) muuttaminen takaisin
virkistysalueiksi (V) kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.4.2020 tekemän
päätöksen ja liitekarttojen mukaisesti seuraavilla alueilla:
4.1. Brobacka
4.2. Nuuksion Pitkäjärven länsipuoli
4.3. Pakankylä-Röylä
4.4. Lakistontie
4.5. Metsämaa
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5.) Kaupunkirakenteen hajautumisen estäminen
5.1.) Muutos: Rajataan kaavakartan kyläalueita (AT) siten, että kylien
kehittäminen kohdistuu nykyisellään kylän tunnuspiirteet täyttäviin alueisiin
Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. Kyläalueita rajataan
liitekarttojen mukaisesti seuraavilta alueilta:
5.1.1.) Nemlahti
5.1.2.) Pakankylä
5.1.3.) Hankalahdentien varsi
5.1.4.) Ketunkorpi
5.1.5.) Loojärvi
5.2.) Muutos: Uusien asuinalueiden (A3 ja AT) laajuutta kaukana
nykyisestä yhdyskuntarakenteesta ja joukkoliikennekäytävistä rajataan
esitetystä ja muutetaan virkistysalueiksi (V), avoimen maisematilan alueiksi
(AME) tai pienennetään rakentamisen tehokkuutta alla lueteltujen
kohteiden laidoilla liitekarttojen mukaisesti:
5.2.1.) Viiskorven pohjoisosa
5.2.2.) Lahnuksentien varsi
5.2.3.) Nupuri
5.2.4.) Bodomin länsipuoli
5.2.5.) Brobacka
5.3. Muutos: Maa- ja metsätalousalueen (M) ja avoimen maisematilan
elinkeinoalueen (AME) kaavamääräyksistä poistetaan teksti: “Alueella
sallitaan haja-asutusluontoinen rakentaminen.”
5.4. Muutos: Lisätään kaavamääräyksiin seuraava yleismääräys
ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti: "Vesihuoltoverkoston
ulkopuoliset uudet rakentamispaikat tulee sijoittaa jo
olemassaolevia asuntovaltaisia alueita ja kyläalueita täydentäen ja
tiivistäen siten, että tulevaisuudessa vesihuoltoverkosto voidaan laajentaa
näille alueille kustannustehokkaasti."
6.) Viiskorven joukkoliikenneyhteyksien vahvistaminen
6.) Muutos: Viiskorvesta lisätään uusi joukkoliikenteen runkoyhteys kohti
Vihdintietä ja Espoon keskusta.
7.) Kulmakorpi-Ämmässuon ympäristöhaittojen vähentäminen
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7.1.) Muutos: Poistetaan ampumaurheilun salliva merkintä Kulmakorven
alueella ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti.
7.2.) Muutos: Siirretään Kulmakorven suojaviheraluetta (EV) erityisalueen
(E) sisälle kaupunkisuunnittelulautakunnan 14.4.2021 tekemän päätöksen
ja liitekarttojen mukaisesti alueen lounaiskulman osalta.
8.) Laajojen maisemahaittojen ehkäiseminen
8.) Muutos: Palautetaan avoimen maisematilan elinkeinoalueen (AME)
kaavamääräykseen MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus
ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti.”
Grönroos ehdotti, että asia palautetaan seuraavin perusteluin:
”Esitämme kaavan palautusta, jotta kaavan väestönkasvuvaikutuksia
saadaan muutettua maltillisemmiksi, tunnin junan varaan rakentuva kasvu
saadaan karsittua ja luonnonsuojelun muotoa muutettua sellaiseksi, että se
mahdollistaa paremmin luonnon virkistyskäytön.”
Saramäki teki seuraavan toivomuksen: 9.9
Valtuusto toivoo, että Viiskorven, Nepperin ja Haapaniemen alueilla
tehtäisiin HSL:n kanssa ennakoidusti joukkoliikenneyhteyksien
parantamiseksi suunnitelmat, jotta toimivammat yhteydet otettaisiin
käyttöön heti, kun alueiden tiivistyminen on toteutumassa.
Saramäki teki seuraavan toivomuksen: 9.10
Valtuusto toivoo, että Kulmakorven alueella otettaisiin paremmin huomioon
ja ennaltaehkäistäisiin maa-aineskäsittelystä ympäröivälle seudulle koituvia
melu- ja muita haittoja.
Kilpi ehdotti, että asia palautetaan seuraavin perusteluin:
”POKE-kaavassa on rakenteellinen virhe asukasmäärien painotuksen
osalta. Uusille tiiviin rakentamisen alueille kaavoitetaan liian mittavia
asukasmääriä. Tämä tulee haittaamaan Espoon keskuksen kehittymistä ja
on vastoin asukkaiden mielipidettä. Valtuusto palauttaa yleiskaavan
uudelleen valmisteltavaksi niin, että asukasmäärän kasvu painottuu
Espoon keskukseen olemassaolevien raideliikenneyhteyksien
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läheisyyteen. Muille kaava-alueille kaavoitetaan pientalovaltaista asumista
asukasviihtyisyys ja asukkaiden sekä maanomistajien mielipiteet
huomioiden.”
Karimäki teki seuraavan toivomuksen: 9.6
Valtuusto toivoo, että Matalajärven valuma-alueelle suunniteltaisiin
jatkotyön yhteydessä asianmukainen hulevesien käsittely riittävine
viivästysratkaisuineen.
Karimäki teki seuraavan toivomuksen: 9.7
Valtuusto toivoo, että jatkotyössä selvitettäisiin mahdollisuudet toteuttaa
Matalajärven läheisyyteen, Natura-alueen ulkopuolelle toteutettavat
Natura-arvion edellyttämät riittävät virkistysreitit ennen rakentamisen
aloittamista Viiskorvessa ja Matalajärven ympäristössä, jotta arvokas lehto
-luontotyyppi ei kuormittuisi.
Karimäki kannatti Partasen palautusehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, joten
seuraavien puhujien on kohdistettava puheensa palautukseen.
Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli
äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Partasen
palautusehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat
palautusehdotusta, äänestävät ei.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 21 äänellä 52 ääntä vastaan ja 1 äänestäessä
tyhjää hylkäsi Partasen palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.
Ruoho ym. kannattivat Saramäen toivomusehdotuksia.
Tiina Elo ym. kannattivat Karimäen toivomusehdotuksia.
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Lahtinen kannatti Grönroosin palautusehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, joten
seuraavien puhujien on kohdistettava puheensa palautukseen.
Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli
äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat
Grönroosin palautusehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat
palautusehdotusta, äänestävät ei.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 5 äänellä 53 ääntä vastaan ja 16 äänestäessä
tyhjää hylkäsi Grönroosin palautusehdotuksen. Äänestyslista on
pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.
Soini kannatti Kilven palautusehdotusta
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, joten
seuraavien puhujien on kohdistettava puheensa palautukseen.
Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli
äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Kilven
palautusehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat
palautusehdotusta, äänestävät ei.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 4 äänellä 52 ääntä vastaan ja 18 äänestäessä
tyhjää hylkäsi Kilven palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.
Partanen ehdotti, että: ”Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava hylätään
muuten paitsi ESA-radan ratakäytävän osalta.”.
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Kilpi ehdotti, että päätösehdotus hylätään kokonaisuudessaan.
Nevanlinna ym. kannattivat Partasen osittaista hylkäysehdotusta.
Soini kannatti Kilven kokonaishylkäysehdotusta.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti yhteenvedon keskustelun
kuluessa tehdyistä ehdotuksista ja esitti, että ensi käsitellään
osittaishylkäysehdotus, sen jälkeen kokonaishylkäysehdotus, molemmat
vuorollaan pohjaehdotusta vastaan ja sen jälkeen, mikäli päätösehdotusta
ei ole hylätty käsitellään toivomukset.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan
käsittelyjärjestysehdotuksen.
Äänestys Partasen osittaisesta hylkäysehdotuksesta
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat
kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat
Partasen hylkäysehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi
puheenjohtajan ehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 50 äänellä 18 ääntä vastaan 4 äänestäessä
tyhjää hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Äänestyslista on
pöytäkirjan liitteenä.
Äänestys Kilven kokonaishylkäysehdotuksesta
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat
kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat
Kilven hylkäysehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan
ehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 52 äänellä 5 ääntä vastaan 15 äänestäessä
tyhjää hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Äänestyslista on
pöytäkirjan liitteenä.
Sitten otettiin käsiteltäväksi toivomukset.
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Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Karimäen toivomusehdotus 9.6.
hyväksyä yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja
totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Karimäen toivomusehdotus 9.7.
hyväksyä yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja
totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Saramäen toivomusehdotus 9.9.
hyväksyä yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja
totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Saramäen toivomusehdotus 9.10
hyväksyä yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja
totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi hyväksyttiin seuraavat toivomukset:
Valtuusto toivoo, että Viiskorven, Nepperin ja Haapaniemen alueilla
tehtäisiin HSL:n kanssa ennakoidusti joukkoliikenneyhteyksien
parantamiseksi suunnitelmat, jotta toimivammat yhteydet otettaisiin
käyttöön heti, kun alueiden tiivistyminen on toteutumassa.
Valtuusto toivoo, että Kulmakorven alueella otettaisiin paremmin huomioon
ja ennaltaehkäistäisiin maa-aineskäsittelystä ympäröivälle seudulle koituvia
melu- ja muita haittoja.
Valtuusto toivoo, että Matalajärven valuma-alueelle suunniteltaisiin
jatkotyön yhteydessä asianmukainen hulevesien käsittely riittävine
viivästysratkaisuineen.
Valtuusto toivoo, että jatkotyössä selvitettäisiin mahdollisuudet toteuttaa
Matalajärven läheisyyteen, Natura-alueen ulkopuolelle toteutettavat
Natura-arvion edellyttämät riittävät virkistysreitit ennen rakentamisen
aloittamista Viiskorvessa ja Matalajärven ympäristössä, jotta arvokas lehto
-luontotyyppi ei kuormittuisi.
Partanen ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa:
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Yleiskaavaratkaisu ei vastaa Espoon ilmastotavoitteisiin
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava ei hyväksytyssä muodossa
vastaa Espoon kaupunginvaltuuston asettamaan tavoitteeseen saavuttaa
hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Yleiskaava päätetyssä muodossa:
- lisää kaupunki- ja yhdyskuntarakenteen haitallista hajautumista, mikä
puolestaan vaikeuttaa luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden
turvaamista.
- lisää liikkumistarvetta ja henkilöautoliikenteen kasvua.
- vähentää merkittävästi kaupungin hiilivarastoina ja -nieluina toimivia
metsäisiä alueita.
Yleiskaavaratkaisu hajauttaa kaupunkirakennetta
Uudenmaan ELY-keskus tuo lausunnossaan esille, että yleiskaava ei ole
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja on ristiriidassa
MAL-sopimuksen kanssa, jossa Espoon kaupunki on sitoutunut
kaavoittamaan vähintään 90% uusista asunnoista ensisijaisesti
kehitettäville vyöhykkeille ja, että väestöstä 85% tulisi sijoittua kestävän
liikkumisen vyöhykkeelle. Yleiskaavaselostuksessa (ennen
kaupunginhallituksen 3.5.2021 tekemää kaava-alueen rajausta) arvioitiin,
että vain yli 75% uusista asukkaista sijoittuisi asumaan kävelyyn,
pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen tukeutuvalle alueelle. Rajauksen myötä
prosenttiosuus on oletettavasti vieläkin pienempi, sillä ulos rajattiin lähellä
yhdyskuntarakennetta olevat alueet Espoon Keskuksen ympäristössä sekä
Myntinmäen uuden asemanseudun alue.
A3-alueiden osalta Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että
kaavaehdotus ei täytä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, Uusimaakaavan 2050 tavoitteita eikä yleiskaavan sisältövaatimuksia.
Kylien osalta Uudenmaan ELY-keskus on todennut, että: “Ottaen
huomioon voimassa olevan maakuntakaavan ja Uusimaa-kaavan 2050
ratkaisut, ELY-keskus katsoo, että kylien osalta kehittämisen tulee
kohdistua nykyisellään kylän tunnuspiirteet täyttäviin alueisiin.” ja “Nyt
esitetyssä muodossa kaavaehdotus ei täytä yleiskaavan sisältövaatimuksia
kylien osalta.” Lausunnon antamisen jälkeen kyläalueita ei olla vähennetty.
Yleiskaavaratkaisu ei tue arjen palvelujen toteuttamista ja tulee kalliiksi
Valtuuston hyväksymä yleiskaavaratkaisu on omiaan kasvattamaan
infrarakentamisen kustannuksia asukasta kohden. Lisäksi tapa, jolla
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asutusta on lisätty, ei palvele nykyisten eikä tulevien asukkaiden tarpeita,
sillä hajauttava rakennustapa ei tuo asukkaille alueella kaivattuja palveluita
eikä mahdollista riittävää joukkoliikennettä.
Yleiskaavaratkaisu on haitallinen luonnolle
Liian suuri osa rakentamisesta sijoittuu valtuuston hyväksymässä
yleiskaavaratkaisussa nykyisille luonto- ja metsäalueille. Luontohaittoja
aiheuttavaa rakentamista olisi tullut Vihreiden esitysten mukaisesti
vähentää. Osoittamalla yleiskaavaehdotuksessa riittävän paljon uusia
suojelualueita maakunnallisesti arvokkaiksi arvioiduille kohteille olisi voitu
joiltain osin kompensoida lisärakentamisen ja siitä seuraavan
pirstoutumisen aiheuttamia haittoja vaateliaille luontotyypeille, lajistolle
sekä ekologisille yhteyksille.
Kaupunginhallitus aiemmassa päätöksessään 18.5.2020 vähensi
tuntuvasti virkistysalueiksi merkittyjä alueita muuttaen ne maa- ja
metsätalouskäyttöön. Ratkaisu on kestämätön. Kaupungin kasvaessa
asukkaille on turvattava riittävät virkistysalueet. Sillä varmistetaan paitsi
asukkaiden virkistystarpeen täyttyminen, myös se, ettei käyttöpaine
Natura- ja suojelualueilla lisäänny luontoarvojen säilymisen kannalta
haitallisen paljon.
Valtuuston hyväksymä yleiskaavaratkaisu esittää rakentamista Naturaalueiden lähistölle muun muassa Ketunkorvessa, Matalajärven lähistöllä
sekä Brobackassa. Riittävä rakentamaton suojaetäisyys ja rakentamisen
tehokkuuden vähentäminen olisi varmistanut Natura-alueiden
luontoarvojen säilymisen.
Yleiskaavaratkaisu lisää ympäristö- ja maisemahaittoja
Valtuusto on päättänyt esittää Kulmakorven alueelle ampumaurheilun
sallivaa kaavamääräystä. Jo nykyisessä tilanteessa lähiseudun asukkaat
ovat joutuneet kärsimään monien eri hankkeiden aiheuttamista
ympäristöhaitoista, minkä vuoksi kuormitusta ei tulisi enää lisätä.
Ympäristölautakunnan antaman lausunnon mukaan ampumaurheilu
aiheuttaisi Kulmakorven alueella täysin uudenlaista kauas kantautuvaa
melua, jota syntyisi iltaisin ja viikonloppuisin, kun muuta meluavaa
toimintaa ei alueella ole. Ammunnan melu tulisi häiritsemään lausunnon
mukaan nykyisiä lähiasukkaita. Lisäksi Histaan suunniteltu 15 000
asukkaan asuinalue tuo suuren määrän uusia ihmisiä ampumaradasta
kantautuvan melun mahdolliselle vaikutusalueelle. Lisäksi valtuuston
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hyväksymä yleiskaavaratkaisu mahdollistaisi Kulmakorven erityisalueen
levittäytymisen yhä laajemmalle.
Luonnosvaiheessa yleiskaavamääräyksiin avoimen maisematilan alueille
(AM) oli asetettu MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. AM-alueet
ovat sen jälkeen muuttuneet avoimen maisematilan elinkeinoalueiksi
(AME), joilla em. toimenpiderajoitetta ei enää ole. AME-alueista suuri osa
on kaavaehdotuksessa merkitty arvokkaan kulttuuriympäristön merkinnällä,
johon toimenpiderajoitus ulottuu. Kaikkia AME-alueita se ei kuitenkaan
koske. Ympäristölautakunnan lausunnon mukaan: “Toimenpiderajoituksen
puuttuminen voi johtaa siihen, että AME-alueille tulee esim. maisemaa
haittaavia laajoja maantäyttöjä tai -läjityksiä, mukaan lukien kiviainesten
varastointia, jotka eivät mahdollisesti tarvitse mitään viranomaislupia.”
Vihreät esittivät valtuuston kokouksessa ympäristölautakunnan lausunnon
mukaisesti, että MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus oltaisiin
palautettu AME-alueiden kaavamääräyksiin. Valtuuston hyväksymästä
ratkaisusta toimenpiderajoitus puuttuu.
Kasvi, Anthoni, Karimäki, Kauste, Hyrkkö, Finström, Özdemir, Elo Tiina,
Hopsu, Nieminen, Hosia, Hertell ja Nevanlinna ilmoittivat yhtyvänsä
Partasen eriävään mielipiteeseen.
Kaupunginhallitus 31.5.2021 § 199
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus
1
hyväksyy liitteen mukaiset vastineet maanomistajien kuulemisen
14.5.–28.5.2021 aikana saatuihin muistutuksiin yleiskaavaehdotuksesta.
2
päättää, että kuulemisen pohjalta ei aiheudu muutoksia
kaupunginhallituksen 24.5.2021 (§ 184) asiasta tekemään esitykseen
valtuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 24.05.2021 § 184
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
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1
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 29.11.2017 päivätyn
ja 18.5.2021 muutetun Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan,
oikeusvaikutteisen kaavakartan piirustusnumero 7100 sekä kaavakartan
liitekartat piirustusnumerot 7244, 7101, 7102, 7103, 7104, 7105 ja 7106.
Kaavakartan liitekartalla 3 Luontoarvojen verkosto 2050 (piirustusnumero
7102) ja liitekartalla 6 Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050
(piirustusnumero 7105) on oikeusvaikutteisia merkintöjä ja määräyksiä,
muilta osin liitekartat ovat informatiivisia.
2
Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen
ja muistutusten vastineet sekä tarkentaa päätösehdotusta valtuustolle
28.5.2021 mennessä saapuneiden maanomistajien kuulemisen perusteella
kokouksessaan 31.5.2021.
Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.
Partanen Kausteen kannattamana ehdotti, että
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava palautetaan takaisin valmisteluun
seuraavin muutoksin, joilla ehkäistään kaupunkirakenteen liiallista
hajautumista, turvataan riittävien virkistysalueiden säilymistä, suojellaan
arvokkaita luontokohteita sekä vastataan etenkin Uudenmaan ELYkeskuksen esittämään kritiikkiin:
1.) Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
2.) Oittaan virkistys- ja luontoarvojen turvaaminen
3.) Matalajärven Natura-alueen turvaaminen
4.) Virkistysalueiden palauttaminen
5.) Kaupunkirakenteen hajautumisen estäminen
6.) Viiskorven joukkoliikenneyhteyksien vahvistaminen
7.) Kulmakorpi-Ämmässuon ympäristöhaittojen vähentäminen
8.) Laajojen maisemahaittojen ehkäiseminen
Tarkemmat aluerajaukset ja muutokset on esitetty pdf-liitekartoissa.
1.) Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
1.1. Muutos: Yleiskaavakarttaan lisätään seuraavat suojelualueet Smerkinnällä (viite Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden
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maakunnallinen arvo) siten tarkistettuna, että ESA-radan ratakäytävävälle
sekä Kulmakorven-Ämmässuon suojaviheralueelle ulottuvia alueita ei
merkitä S-merkinnällä. (Kts. liitekartat)
- Järvikylän runsaslahopuustoinen metsä (2,1 ha)
- Karhusuonpuron lehtopurolaakso (1,4 ha)
- Gumbölen Myllykoski (1,8 ha)
- Gumbölenniityn lehto, (0,9 ha)
- Nupurinjärvi, (56,2 ha)
- Kuusikodin metsä (18,6 ha)
- Rysshygget (16,9 ha)
- Kakarlammen suojelualueen laajennus (useita alueita)
1.2. Muutos: Otetaan käyttöön luo-merkintä luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeillä virkistysalueiden osilla ja kirjataan
kaavamääräykseen avohakkuiden kielto.
1.3. Muutos: Palautetaan virtavedet kaavakarttaan.
2.) Oittaan virkistys- ja luontoarvojen turvaaminen
2. Muutos: Vahvistetaan Oittaan virkistys- ja luontoarvoja muuttamalla
Oittaan virkistysalueen länsireunan vielä rakentumattomia A3-alueita
virkistysalueiksi (V) sekä turvataan Oittaan jokiuoman alkupään luontoarvot
yhdistämällä kaksi suojelualuetta muuttamalla jokiuoman kohdalla
virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen aluetta (P) alueen luontoarvot
paremmin turvaavaksi virkistysalueeksi (V). (Kts. liitekartat)
2.1.) Oittaan virkistysalueen länsireuna
2.2.) Oittaan jokiuoman alkupää
3.) Matalajärven Natura-alueen turvaaminen
3. Muutos: Kevennetään rakentamista Matalajärven valuma-alueella järven
pohjois- ja itäpuolella muuttamalla pohjoispuolella oleva asuntovaltainen
alue (A3) kyläalueeksi (AT) sekä itäpuolinen elinkeinoelämän alue (TP)
avoimen maisematilan elinkeinoalueeksi (AME)
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.4.2020 esitetyn pohjaesityksen ja
liitekarttojen mukaisesti.
3.1.) Matalajärven pohjoisranta
3.2.) Matalajärven itäpuoli
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4.) Virkistysalueiden palauttaminen
4. Muutos: Maa- ja metsätaloustalueiden (M) muuttaminen takaisin
virkistysalueiksi (V) kaupunkisuunnittelulautakunnan 15.4.2020 tekemän
päätöksen ja liitekarttojen mukaisesti seuraavilla alueilla:
4.1. Brobacka
4.2. Nuuksion Pitkäjärven länsipuoli
4.3. Pakankylä-Röylä
4.4. Lakistontie
4.5. Metsämaa
5.) Kaupunkirakenteen hajautumisen estäminen
5.1.) Muutos: Rajataan kaavakartan kyläalueita (AT) siten, että kylien
kehittäminen kohdistuu nykyisellään kylän tunnuspiirteet täyttäviin alueisiin
Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti. Kyläalueita rajataan
liitekarttojen mukaisesti seuraavilta alueilta:
5.1.1.) Nemlahti
5.1.2.) Pakankylä
5.1.3.) Hankalahdentien varsi
5.1.4.) Ketunkorpi
5.1.5.) Loojärvi
5.2.) Muutos: Uusien asuinalueiden (A3 ja AT) laajuutta kaukana
nykyisestä yhdyskuntarakenteesta ja joukkoliikennekäytävistä rajataan
esitetystä ja muutetaan virkistysalueiksi (V), avoimen maisematilan alueiksi
(AME) tai pienennetään rakentamisen tehokkuutta alla lueteltujen
kohteiden laidoilla liitekarttojen mukaisesti:
5.2.1.) Viiskorven pohjoisosa
5.2.2.) Lahnuksentien varsi
5.2.3.) Nupuri
5.2.4.) Bodomin länsipuoli
5.2.5.) Brobacka
5.3. Muutos: Maa- ja metsätalousalueen (M) ja avoimen maisematilan
elinkeinoalueen (AME) kaavamääräyksistä poistetaan teksti: “Alueella
sallitaan haja-asutusluontoinen rakentaminen.”
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5.4. Muutos: Lisätään kaavamääräyksiin seuraava yleismääräys
ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti: "Vesihuoltoverkoston
ulkopuoliset uudet rakentamispaikat tulee sijoittaa jo olemassaolevia
asuntovaltaisia alueita ja kyläalueita täydentäen ja tiivistäen siten, että
tulevaisuudessa vesihuoltoverkosto voidaan laajentaa näille alueille
kustannustehokkaasti."
6.) Viiskorven joukkoliikenneyhteyksien vahvistaminen
6.) Muutos: Viiskorvesta lisätään uusi joukkoliikenteen runkoyhteys kohti
Vihdintietä ja Espoon keskusta.
7.) Kulmakorpi-Ämmässuon ympäristöhaittojen vähentäminen
7.1.) Muutos: Poistetaan ampumaurheilun salliva merkintä Kulmakorven
alueella ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti.
7.2.) Muutos: Siirretään Kulmakorven suojaviheraluetta (EV) erityisalueen
(E) sisälle kaupunkisuunnittelulautakunnan 14.4.2021 tekemän päätöksen
ja liitekarttojen mukaisesti alueen lounaiskulman osalta.
8.) Laajojen maisemahaittojen ehkäiseminen
8.) Muutos: Palautetaan avoimen maisematilan elinkeinoalueen (AME)
kaavamääräykseen MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus
ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti.
Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty
esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on
äänestettävä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 12 äänellä 3 ääntä vastaan
hylänneen Partasen palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Partanen Kausteen kannattamana ehdotti, että kaava hylätään muuten
paitsi ESA-radan ratakäytävän osalta.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.
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Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 12 äänellä 3 ääntä vastaan
hyväksyneen esittelijän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.
Partanen ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa:
Yleiskaavaratkaisu ei vastaa Espoon ilmastotavoitteisiin
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava ei hyväksytyssä muodossa
vastaa Espoon kaupunginvaltuuston asettamaan tavoitteeseen saavuttaa
hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Yleiskaava päätetyssä muodossa:
-

lisää kaupunki- ja yhdyskuntarakenteen haitallista hajautumista, mikä
puolestaan vaikeuttaa luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden
turvaamista.
lisää liikkumistarvetta ja henkilöautoliikenteen kasvua.
vähentää merkittävästi kaupungin hiilivarastoina ja -nieluina toimivia
metsäisiä alueita.

Uudenmaan ELY-keskus tuo lausunnossaan esille, että yleiskaava ei ole
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja on ristiriidassa
MAL-sopimuksen kanssa, jossa Espoon kaupunki on sitoutunut
kaavoittamaan vähintään 90% uusista asunnoista ensisijaisesti
kehitettäville vyöhykkeille ja että väestöstä 85% tulisi sijoittua kestävän
liikkumisen vyöhykkeelle. Yleiskaavaselostuksessa (ennen
kaupunginhallituksen 3.5.2021 tekemää kaava-alueen rajausta) arvioitiin,
että vain yli 75% uusista asukkaista sijoittuisi asumaan kävelyyn,
pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen tukeutuvalle alueelle. Rajauksen myötä
prosenttiosuus on oletettavasti vieläkin pienempi, sillä ulos rajattiin lähellä
yhdyskuntarakennetta olevat alueet Espoon Keskuksen ympäristössä sekä
Myntinmäen uuden asemanseudun alue.
A3-alueiden osalta Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että
kaavaehdotus ei täytä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, Uusimaakaavan 2050 tavoitteita eikä yleiskaavan sisältövaatimuksia.
Kylien osalta Uudenmaan ELY-keskus on todennut, että: “Ottaen
huomioon voimassa olevan maakuntakaavan ja Uusimaa-kaavan 2050
ratkaisut, ELY-keskus katsoo, että kylien osalta kehittämisen tulee
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kohdistua nykyisellään kylän tunnuspiirteet täyttäviin alueisiin.” ja “Nyt
esitetyssä muodossa kaavaehdotus ei täytä yleiskaavan sisältövaatimuksia
kylien osalta.” Lausunnon antamisen jälkeen kyläalueita ei olla vähennetty.
Vihreät tekivät sekä kaupunkisuunnittelulautakunnassa että
kaupunginhallituksessa lukuisia esityksiä, joilla ELY-keskuksen esille
nostamiin epäkohtiin olisi vastattu, mutta esitykset eivät saaneet
enemmistön tukea.
Yleiskaavaratkaisu ei tue arjen palvelujen toteuttamista ja tulee kalliiksi
Kaupunginhallituksen hyväksymä yleiskaavaratkaisu on omiaan
kasvattamaan infrarakentamisen kustannuksia asukasta kohden. Lisäksi
tapa, jolla asutusta on lisätty, ei palvele nykyisten eikä tulevien asukkaiden
tarpeita, sillä hajauttava rakennustapa ei tuo asukkaille alueella kaivattuja
palveluita eikä mahdollista riittävää joukkoliikennettä.
Yleiskaavaratkaisu on haitallinen luonnolle
Liian suuri osa rakentamisesta sijoittuu kaupunginhallituksen
hyväksymässä yleiskaavaratkaisussa nykyisille luonto- ja metsäalueille.
Luontohaittoja aiheuttavaa rakentamista olisi tullut Vihreiden esitysten
mukaisesti vähentää. Osoittamalla yleiskaavaehdotuksessa riittävän paljon
uusia suojelualueita maakunnallisesti arvokkaiksi arvioiduille kohteille olisi
voitu joiltain osin kompensoida lisärakentamisen ja siitä seuraavan
pirstoutumisen aiheuttamia haittoja vaateliaille luontotyypeille, lajistolle
sekä ekologisille yhteyksille.
Kaupunginhallitus aiemmassa päätöksessään 18.5.2020 vähensi
tuntuvasti virkistysalueiksi merkittyjä alueita muuttaen ne maa- ja
metsätalouskäyttöön. Ratkaisu on kestämätön. Kaupungin kasvaessa
asukkaille on turvattava riittävät virkistysalueet. Sillä varmistetaan paitsi
asukkaiden virkistystarpeen täyttyminen, myös se, ettei käyttöpaine
Natura- ja suojelualueilla lisäänny luontoarvojen säilymisen kannalta
haitallisen paljon.
Kaupunginhallituksen yleiskaavaratkaisu esittää rakentamista Naturaalueiden lähistölle muun muassa Ketunkorvessa, Matalajärven lähistöllä
sekä Brobackassa. Riittävä rakentamaton suojaetäisyys ja rakentamisen
tehokkuuden vähentäminen olisi varmistanut kaupunginhallituksen
esittämää ratkaisua paremmin Natura-alueiden luontoarvojen säilymisen.
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Yleiskaavaratkaisu lisää ympäristö- ja maisemahaittoja
Kaupunginhallitus on päättänyt esittää Kulmakorven alueelle
ampumaurheilun sallivaa kaavamääräystä. Jo nykyisessä tilanteessa
lähiseudun asukkaat ovat joutuneet kärsimään monien eri hankkeiden
aiheuttamista ympäristöhaitoista, minkä vuoksi kuormitusta ei tulisi enää
lisätä. Ympäristölautakunnan antaman lausunnon mukaan ampumaurheilu
aiheuttaisi Kulmakorven alueella täysin uudenlaista kauas kantautuvaa
melua, jota syntyisi iltaisin ja viikonloppuisin, kun muuta meluavaa
toimintaa ei alueella ole. Ammunnan melu tulisi häiritsemään lausunnon
mukaan nykyisiä lähiasukkaita. Lisäksi Histaan suunniteltu 15 000
asukkaan asuinalue tuo suuren määrän uusia ihmisiä ampumaradasta
kantautuvan melun mahdolliselle vaikutusalueelle. Lisäksi
kaupunginhallituksen hyväksymä yleiskaavaratkaisu mahdollistaisi
Kulmakorven erityisalueen levittäytymisen yhä laajemmalle.
Luonnosvaiheessa yleiskaavamääräyksiin avoimen maisematilan alueille
(AM) oli asetettu MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. AM-alueet
ovat sen jälkeen muuttuneet avoimen maisematilan elinkeinoalueiksi
(AME), joilla em. toimenpiderajoitetta ei enää ole. AME-alueista suuri osa
on kaavaehdotuksessa merkitty arvokkaan kulttuuriympäristön merkinnällä,
johon toimenpiderajoitus ulottuu. Kaikkia AME-alueita se ei kuitenkaan
koske. Ympäristölautakunnan lausunnon mukaan:
“Toimenpiderajoituksen puuttuminen voi johtaa siihen, että AME-alueille
tulee esim. maisemaa haittaavia laajoja maantäyttöjä tai -läjityksiä,
mukaan lukien kiviainesten varastointia, jotka eivät mahdollisesti
tarvitse mitään viranomaislupia.” Vihreät esittivät kaupunginhallituksen
kokouksessa ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti, että MRL128
§:n mukainen toimenpiderajoitus oltaisiin palautettu AME-alueiden
kaavamääräyksiin. Kaupunginhallituksen hyväksymästä ratkaisusta
toimenpiderajoitus puuttuu.
Kauste ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa:
Yleiskaavaratkaisu ei vastaa Espoon ilmastotavoitteisiin
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava ei hyväksytyssä muodossa
vastaa Espoon kaupunginvaltuuston asettamaan tavoitteeseen saavuttaa
hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Yleiskaava päätetyssä muodossa:
- lisää kaupunki- ja yhdyskuntarakenteen haitallista hajautumista, mikä
puolestaan vaikeuttaa luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden
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turvaamista,
- lisää liikkumistarvetta ja henkilöautoliikenteen kasvua,
- vähentää merkittävästi kaupungin hiilivarastoina ja -nieluina toimivia
metsäisiä alueita.
Yleiskaavaratkaisu hajauttaa kaupunkirakennetta
Uudenmaan ELY-keskus tuo lausunnossaan esille, että yleiskaava ei ole
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja on ristiriidassa
MAL-sopimuksen kanssa, jossa Espoon kaupunki on sitoutunut
kaavoittamaan vähintään 90% uusista asunnoista ensisijaisesti
kehitettäville vyöhykkeille ja että väestöstä 85% tulisi sijoittua kestävän
liikkumisen vyöhykkeelle. Yleiskaavaselostuksessa (ennen
kaupunginhallituksen 3.5.2021 tekemää kaava-alueen rajausta) arvioitiin,
että vain yli 75% uusista asukkaista sijoittuisi asumaan kävelyyn,
pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen tukeutuvalle alueelle. Rajauksen myötä
prosenttiosuus on oletettavasti vieläkin pienempi, sillä ulos rajattiin lähellä
yhdyskuntarakennetta olevat alueet Espoon Keskuksen ympäristössä sekä
Myntinmäen uuden asemanseudun alue.
A3-alueiden osalta Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että
kaavaehdotus ei täytä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, Uusimaakaavan 2050 tavoitteita eikä yleiskaavan sisältövaatimuksia.
Kylien osalta Uudenmaan ELY-keskus on todennut, että: “Ottaen
huomioon voimassa olevan maakuntakaavan ja Uusimaa-kaavan 2050
ratkaisut, ELY-keskus katsoo, että kylien osalta kehittämisen tulee
kohdistua nykyisellään kylän tunnuspiirteet täyttäviin alueisiin.” ja “Nyt
esitetyssä muodossa kaavaehdotus ei täytä yleiskaavan sisältövaatimuksia
kylien osalta.” Lausunnon antamisen jälkeen kyläalueita ei olla vähennetty.
Vihreät tekivät sekä kaupunkisuunnittelulautakunnassa että
kaupunginhallituksessa lukuisia esityksiä, joilla ELY-keskuksen esille
nostamiin epäkohtiin olisi vastattu, mutta esitykset eivät saaneet
enemmistön tukea.
Yleiskaavaratkaisu ei tue arjen palvelujen toteuttamista ja tulee kalliiksi
Kaupunginhallituksen hyväksymä yleiskaavaratkaisu on omiaan
kasvattamaan infrarakentamisen kustannuksia asukasta kohden. Lisäksi
tapa, jolla asutusta on lisätty, ei palvele nykyisten eikä tulevien asukkaiden
tarpeita, sillä hajauttava rakennustapa ei tuo asukkaille alueella kaivattuja
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palveluita eikä mahdollista riittävää joukkoliikennettä.
Yleiskaavaratkaisu on haitallinen luonnolle
Liian suuri osa rakentamisesta sijoittuu kaupunginhallituksen
hyväksymässä yleiskaavaratkaisussa nykyisille luonto- ja metsäalueille.
Luontohaittoja aiheuttavaa rakentamista olisi tullut Vihreiden esitysten
mukaisesti vähentää. Osoittamalla yleiskaavaehdotuksessa riittävän paljon
uusia suojelualueita maakunnallisesti arvokkaiksi arvioiduille kohteille olisi
voitu joiltain osin kompensoida lisärakentamisen ja siitä seuraavan
pirstoutumisen aiheuttamia haittoja vaateliaille luontotyypeille, lajistolle
sekä ekologisille yhteyksille.
Kaupunginhallitus aiemmassa päätöksessään 18.5.2020 vähensi
tuntuvasti virkistysalueiksi merkittyjä alueita muuttaen ne maa- ja
metsätalouskäyttöön. Ratkaisu on kestämätön. Kaupungin kasvaessa
asukkaille on turvattava riittävät virkistysalueet. Sillä varmistetaan paitsi
asukkaiden virkistystarpeen täyttyminen, myös se, ettei käyttöpaine
Natura- ja suojelualueilla lisäänny luontoarvojen säilymisen kannalta
haitallisen paljon.
Kaupunginhallituksen yleiskaavaratkaisu esittää rakentamista Naturaalueiden lähistölle muun muassa Ketunkorvessa, Matalajärven lähistöllä
sekä Brobackassa. Riittävä rakentamaton suojaetäisyys ja rakentamisen
tehokkuuden vähentäminen olisi varmistanut kaupunginhallituksen
esittämää ratkaisua paremmin Natura-alueiden luontoarvojen säilymisen.
Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 171
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmistelua viedään eteenpäin
seuraavasti:
Kaupunginhallitus hyväksyy 3.5.2021 päätöksen mukaisesti valmistellun
kaavarajauksen (liite A) sekä tehdyt tarkistukset kaavamääräyksiin ja
kehittämissuosituksiin (liite B).

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.
Puheenjohtaja Kivekkään ym. kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen:
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”1. AT-alueet Kaavamääräyksiin lisätään kolmanneksi momentiksi
seuraava: Tavoite on, että alueet pääsääntöisesti asemakaavoitetaan. 2.
Kehittämissuosituksiin lisätään: AT:n alueiden asemakaavoitus on
tarkoituksenmukaista etenkin silloin, kun AT-alue muodostaa kylämäisen
kokonaisuuden tai kun AT-alue kytkeytyy asemakaavoitettavaan A3alueeseen.”
Partanen Kausteen kannattamana teki seuraavat muutosehdotukset 1-6:
1
”Palautetaan virtavedet kaavakarttaan ja lisätään kaavamääräyksiin niitä
koskeva määräys. Perustelut: Kaavakartasta on poistettu luonnosvaiheen
jälkeen merkittävästi virtavesiä ja jäljelle on jätetty ainoastaan joet.
Keskeiset purot esitetään oikeusvaikutteisina Luontoarvojen verkosto 2050
-liitekartassa. Ympäristölautakunta on lausunut, että virtavedet tulee
palauttaa kaavakarttaan. Niiden sijainnin esittäminen on oleellista
esimerkiksi vesihuollon suunnittelun kannalta.”
2
”Lisätään kaavamääräyksiin seuraava yleismääräys ympäristölautakunnan
lausunnon mukaisesti: "Vesihuoltoverkoston ulkopuoliset uudet
rakentamispaikat tulee sijoittaa jo olemassaolevia asuntovaltaisia alueita ja
kyläalueita täydentäen ja tiivistäen siten, että tulevaisuudessa
vesihuoltoverkosto voidaan laajentaa näille alueille
kustannustehokkaasti."”
3
”Poistetaan ampumaurheilun salliva merkintä Kulmakorven alueella
ympäristölautakunnan lausunnon mukaisesti.”
4
”Maa- ja metsätalousalueen (M) ja avoimen maisematilan elinkeinoalueen
(AME) kaavamääräyksistä poistetaan teksti: ”Alueella sallitaan hajaasutusluontoinen rakentaminen.””
5
”Otetaan käyttöön luo-merkintä monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeillä virkistysalueiden osilla ja kirjataan kaavamääräykseen
avohakkuiden kielto. Perustelut: Virkistysalueet toimivat
luonnonsuojelualueiden suojaviheralueina. Kaavamuutoksella turvattaisiin
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luonnon monimuotoisuuden säilyminen sekä nostettaisiin virkistysalueiden
arvoa virkistyskäytön näkökulmasta.”
6
”Päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti: “Espoon pohjois- ja
keskiosien yleiskaavan valmistelua viedään eteenpäin seuraavasti: Kaavaa
valmistellaan nähtävillä olleen ehdotuksen pohjalta siten, että siinä
huomioidaan Vihreiden kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenten Risto
Nevanlinnan, Kirsi Louhelaisen ja Johanna Karimäen
kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 14.4.2021 lausuntojen ja
muistutusten perusteella tekemät muutosesitykset (pdf-paketit, jotka on
nimetty lautakunnan kokouspöytäkirjan liitteinä nimillä: "Vihreiden
lausuntojen pohjalta tehdyt POKE-esitykset", "Vihreiden muistutusten
pohjalta tehdyt esitykset" ja "Vihreiden esitys Espoon keskuksesta.").
Valmistelun jälkeen kaava asetetaan uudestaan nähtäville ja tuodaan
mahdollisimman pian päätettäväksi.””
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.
Puheenjohtaja totesi, että Partasen ehdotusten johdosta on äänestettävä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 11 äänellä 4 ääntä vastaan
hylänneen Partasen 1. muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 11 äänellä 4 ääntä vastaan
hylänneen Partasen 2. muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 11 äänellä 3 ääntä vastaan 1
äänestäessä tyhjää hylänneen Partasen 3. muutosehdotuksen.
Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 11 äänellä 4 ääntä vastaan
hylänneen Partasen 4. muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 11 äänellä 4 ääntä vastaan
hylänneen Partasen 5. muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
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Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 12 äänellä 3 ääntä vastaan
hylänneen Partasen 6. muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin liitteeseen B tehdyin muutoksin.
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 154
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmistelua viedään eteenpäin
seuraavasti:
1
Kaavasta rajataan hyväksymiskäsittelyn ulkopuolelle seuraavat alueet:
Histan ja Myntinmäen alueet ottaen huomioon voimassa oleva
maakuntakaava sekä Espoon keskuksen ympäristön alueet liitteen A
(Kaavarajaus opaskarttapohjalla) mukaisesti.
2
Kaavaa valmistellaan kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen
pohjalta liitteessä B (Lautakunnan 14.4.2021 päättämät ruutumuutokset
valmistelun linjauksissa 30.4.2021) kuvattujen muutosten mukaisesti.
Liitteessä C (Valmistelun linjauksia 30.4.2021 yleiskaavaksi kh:n
käsittelyvaiheessa) muutoskohteet on kuvattu yksittäin.
3
Poistetaan A3 asuntovaltaisen kaavamerkinnän pääasiallinen
korttelitehokkuus kaavamääräyksestä ja täydennetään
kehittämissuositusta siten, että A3-alueiden täydennysrakentamisessa
otetaan huomioon alueen ominaispiirteet ja olemassa olevan rakentamisen
mittakaava.
4
Valmistelu kuulee niitä maanomistajia ja asukkaita nähtävillä olleeseen
yleiskaavaehdotukseen tehdyistä olennaisista muutoksista, joiden etua
muutos koskee.

Käsittely

Asia käsiteltiin pykälän 151 jälkeen.
Puheenjohtaja Guzeninan kannattamana teki seuraavat
muutosehdotukset:
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1
Vahvistettavaksi esitettävän alueen rajaus
Kaupunginhallitus päättää, että rajausta muutetaan siten, että Korsbackan
laaja pientaloalue Oittaan eteläpuolella otetaan mukaan. Täten vain 400 kv
voimalinjan eteläpuolinen alue rajautuu pois. Jotta mukaan otettava A3alue on vahvistuskelpoinen, niin kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemä
muutos, jossa pientaloaluetta poistettiin alueen itäosasta, palautetaan
nähtävillä olleeseen muotoon. Tätä aluetta koskevaksi ohjeeksi, joka
kirjataan muistutusten vastineisiin ja muualle tarvittaviin kohtiin
yleiskaavamateriaalia, kaupunginhallitus päättää seuraavaa: Korsbackan
alueen asemakaavoituksessa alueen itäosassa A3-alueille osoitetaan
kaupungin maille omatoimiseen rakentamiseen tarkoitettuja
pientalotontteja sekä puisto- ja virkistysalueita.
2
Viiskorpi ja sen lähialueet
Jotta Viiskorpi lähialueineen saadaan vahvistuskelpoiseen muotoon, niin
esittelijän ehdottamat muutokset verrattuna
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen tehdään. Ne koskevat kolmen
A3-alueen muuttamista takaisin nähtävillä olleiksi A2-alueiksi. Näitä
koskevaksi ohjeeksi, joka kirjataan muistutusten vastineisiin ja muualle
tarvittaviin kohtiin yleiskaavamateriaalia, kaupunginhallitus päättää
seuraavaa: Viiskorpi toteutetaan asemakaavoituksessa
kaupunkirakenteeltaan ja kaupunkikuvaltaan pientalovaltaisena alueena.
Sen keskellä on paikalliskeskus monipuolisine palveluineen, jotka
toteutetaan A1-kaavamerkinnän mukaiselle kerrostalovaltaiselle ja TPkaavamerkinnän mukaiselle työpaikkapainotteiselle alueelle. A2-alueet,
esimerkiksi uuden Gobbackantien länsipuolella ja Lambertinniityssä,
asemakaavoitetaan kaupunkipientaloalueiksi, joiden toteuttamisessa
korostetaan korkeatasoista arkkitehtuuria, kestävän kehityksen periaatteita
ja puun käyttöä rakennusmateriaalina. Tarkemmin asemakaavoitusta
ohjataan laadittavalla viitesuunnitelmalla ja muilla suunnitelmilla, joiden
kiirehtimisestä kaupunginhallitus päätti jo noin vuosi sitten 18.5.2020.
Nämä kaupunkipientaloaluetta koskevat periaatteet ohjaavat myös
Niipperissa olevaa A2-aluetta, joka siis palautetaan nähtävillä olleeseen
muotoon. Nepperin ja Haapaniemen eteläosan A2-alueella
asemakaavoituksessa huolehditaan siitä, että Pitkäjärven lähialueilla
asuntorakentaminen on kevyttä ja ottaa huolellisesti huomioon luonto-olot.
3
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A3-kaavamerkintä
Esittelijän ehdotus on muuten hyvä, mutta kaavamääräyksen
selkeyttämiseksi 1. momentin alkuun on syytä siirtää 3. momentin 1. virke
poistaen sana pääasiassa. Täten 1. momentti kuuluu seuraavasti:
Asemakaavoituksessa aluetta kehitetään pientalovaltaisena asuinalueena.
Aluetta kehitetään asumisen sekä sitä palvelevien toimintojen ja
lähipalvelujen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien
elinkeinotoimintojen alueena.
4
Joukkoliikenteen runkoyhteys Viiskorvessa
Kaupunginhallitus toteaa, että Viiskorpi sisältyy MAL 2019 -suunnitelman
maankäytön ensisijaisiin kehittämisvyöhykkeisiin ja Uusimaa2050
maakuntakaavassa Viiskorpi on taajamatoimintojen
kehittämisvyöhykkeellä. Näiden mukainen kehitys edellyttää
joukkoliikenteen runkoyhteyden osoittamista myös länteen ja etelään
Leppävaaran suuntaan. Yhteys on osoitettava kaavakartalla ja sen sijainti
on kaavamääräyksen mukaan ohjeellinen. Yhteyttä ei ole välttämätöntä
toteuttaa pikaraitotienä eikä viedä Pitkäjärven yli sillalla. Maankäytön ja
matkustajavirtojen kehittyminen vaikuttavat joukkoliikenneyhteyden
kehittämiseen, linjaukseen ja joukkoliikennevälineeseen, yleiskaavan tulee
siksi mahdollistaa joustavat ratkaisut. Kaupunginhallitus ohjeistaa
liikennesuunnittelua jatkamaan eri vaihtoehtojen suunnittelua tarkastellen
eri vaihtoehtojen hyötyjä, haittoja ja kustannuksia.
5
Muistutusten vastineet
Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa täsmentämään muistutusten vastineita
siten, että kaupunkisuunnittelun työohjelmaan sisältyvien
pientalokaavakohteiden alueilla olevien muistutusten vastauksissa
todetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan tammikuussa 2021 hyväksymän
päätöksen mukaisesti, että alueen asemakaavoitus on käynnissä tai
käynnistymässä työohjelmapäätöksen mukaisesti. Nämä kohteet ovat
Pohjois-Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueella pitkään
yleiskaavan valmistumista odottaneet alueet Nepperi, Antinmäki,
Niipperinniitty, Metsämaa, Odilampi, Ketunkorpi ja Velskola. Näitä
koskevissa vastineissa on syytä todeta, että muistutuksessa esitetty
ratkaistaan tarkemmin vasta osana asemakaavoitusta.
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Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa korostamaan muistutusten vastineissa,
kun kyseessä ovat tätä koskevat tapaukset, viittaamaan seuraavaan
kaavamääräysten yleismääräyksiin sisältyvään tekstiin: ”Mikäli yleiskaavan
voimaantullessa kiinteistöllä on asuin- tai lomarakennus, se säilyttää
rakennusoikeutensa ja voidaan korvata uudella.” Tällä tarkoitetaan
esimerkiksi viheralueella olevia kiinteistöjä, joihin ei virkistysyhteyden tai
ekologisen yhteyden vuoksi ja kiinteistön rakennusten vähäisyyden vuoksi
ole voitu osoittaa AT- tai A3-merkintää.
Partanen Kausteen kannattamana teki seuraavat muutosehdotukset
esittelijän päätösehdotukseen:
1
Muutetaan kohta 2. kuulumaan seuraavasti: Kaavaa valmistellaan
nähtävillä olleen ehdotuksen pohjalta siten, että siinä huomioidaan
Vihreiden kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 14.4.2021
lausuntojen ja muistutusten perusteella tekemät muutosesitykset. Sekä
muutetaan kohta 4. kuulumaan seuraavasti: Valmistelun jälkeen kaava
asetetaan uudestaan nähtäville ja tuodaan mahdollisimman pian
päätettäväksi.
2
Kohdan 2 loppuun lisätään: Näiden lisäksi Viiskorvesta lisätään uusi
joukkoliikenteen runkoyhteys kohti Vihdintietä ja Espoon keskusta.
3
Kohdan 2 loppuun lisätään: Kulmakorven suojaviheraluetta koskeva
muutos valmistellaan lautakunnan päätöksen mukaisesti alueen
lounaiskulman osalta.
4
Hyväksymiskäsittelyn ulkopuolelle jäävää Korsbackan laajaa
pientaloaluetta Oittaan eteläpuolella kehitetään maisemaan, olemassa
olevaan rakennuskantaan ja luonnonympäristöön sopivana
pientaloalueena. Asemakaavoitusta varten alueelle laaditaan rakentamisen
tapaa ohjaava korttelisuunnitelma. Alueella pyritään mahdollistamaan
tonttien luovutus omatoimirakentamiseen. Yleiskaavan jatkovalmistelussa
Oittaan virkistysalueen toiminnallisuus ja laajuus turvataan varaamalla
vähintään Oittaan virkistysalueen länsireunan rakentumattomat, kaupungin
omistamat maat virkistyskäyttöön.
5
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Viiskorpi toteutetaan asemakaavoituksessa kaupunkirakenteeltaan ja
kaupunkikuvaltaan pientalovaltaisena alueena. Sen keskellä on
paikalliskeskus monipuolisine palveluineen, jotka toteutetaan A1kaavamerkinnän mukaiselle kerrostalovaltaiselle ja TP-kaavamerkinnän
mukaiselle työpaikkapainotteiselle alueelle. A2-alueet, esimerkiksi uuden
Gobbackantien länsipuolella ja Lambertinniityssä, asemakaavoitetaan
kaupunkipientaloalueiksi, joiden toteuttamisessa korostetaan
korkeatasoista arkkitehtuuria, kestävän kehityksen periaatteita ja puun
käyttöä rakennusmateriaalina. Tarkemmin asemakaavoitusta ohjataan
laadittavalla viitesuunnitelmalla ja muilla suunnitelmilla, joiden
kiirehtimisestä kaupunginhallitus päätti jo noin vuosi sitten 18.5.2020.
Nämä kaupunkipientaloaluetta koskevat periaatteet ohjaavat myös
Niipperissa olevaa A2-aluetta, joka siis palautetaan nähtävillä olleeseen
muotoon. Nepperin ja Haapaniemen eteläosan A2-alueella
asemakaavoituksessa huolehditaan siitä, että Pitkäjärven lähialueilla
asuntorakentaminen on kevyttä ja ottaa huolellisesti huomioon luonto-olot.
6
A3-merkinnän kaavamääräyksestä poistetaan sana “pääasiassa”.
7
Viiskorven joukkoliikenteen runkoyhteyttä ei ole välttämätöntä toteuttaa
pikaraitotienä eikä viedä Pitkäjärven yli sillalla. Maankäytön ja
matkustajavirtojen kehittyminen vaikuttavat joukkoliikenneyhteyden
kehittämiseen, linjaukseen ja joukkoliikennevälineeseen. Yleiskaavan tulee
siksi mahdollistaa joustavat ratkaisut. Kaupunginhallitus ohjeistaa
liikennesuunnittelua jatkamaan eri vaihtoehtojen suunnittelua tarkastellen
eri vaihtoehtojen hyötyjä, haittoja ja kustannuksia.
8
Kaupunginhallitus ohjeistaa korostamaan muistutusten vastineissa, kun
kyseessä ovat tätä koskevat tapaukset, viittaamaan seuraavaan
kaavamääräysten yleismääräyksiin sisältyvään tekstiin: ”Mikäli yleiskaavan
voimaantullessa kiinteistöllä on asuin- tai lomarakennus, se säilyttää
rakennusoikeutensa ja voidaan korvata uudella.” Tällä tarkoitetaan
esimerkiksi viheralueella olevia kiinteistöjä, joihin ei virkistysyhteyden tai
ekologisen yhteyden vuoksi ja kiinteistön rakennusten vähäisyyden vuoksi
ole voitu osoittaa AT- tai A3-merkintää.
Gestrin teki seuraavat muutosehdotukset:
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Muutosesitys 1. Loojärvi: lisätään kaksi AT-ruutua AME-alueen
pohjoispuolelle.
2. Röylä: Metsäsaareke. Esitän, että keskellä peltoaluetta oleva
metsäsaareke muutetaan V:stä M:ksi.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Gestrinin muutosehdotusten
raukeavan kannattamattomina.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeavia
kannatettuja ehdotuksia, joiden johdosta on äänestettävä.
Ensin äänestettiin esittelijän päätösehdotuksen kohtaan 1 tehdyistä
puheenjohtajan kohdan 1 ja Partasen neljännestä muutosehdotuksesta ja
äänestyksessä voittanut asetettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen
kanssa.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 11 äänellä 4 ääntä vastaan
hyväksyneen puheenjohtajan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Tämän jälkeen äänestettiin esittelijän ehdotuksen ja äänestyksessä
voittaneen puheenjohtajan ehdotuksen välillä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 11 äänellä 4 ääntä vastaan
hyväksyneen puheenjohtajan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Tämän jälkeen äänestettiin esittelijän päätösehdotuksen kohtaan 2
tehdyistä puheenjohtajan kohtien 2 ja 4 ja Partasen 1-3 ja 5-8 ehdotuksista
siten, että ensin äänestettiin yksitellen puheenjohtajan ja Partasen 1-3
ehdotuksista ja tämän jälkeen puheenjohtajan ja Partasen 5-8 ehdotuksista
yhdessä. Lopuksi voittanut asetettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen
kanssa.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 12 äänellä 3 ääntä vastaan
hyväksyneen puheenjohtajan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 11 äänellä 3 ääntä vastaan 1
äänestäessä tyhjää hyväksyneen puheenjohtajan ehdotuksen.
Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
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Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 12 äänellä 3 ääntä vastaan
hyväksyneen puheenjohtajan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 11 äänellä 4 ääntä vastaan
hyväksyneen puheenjohtajan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko näin muotoutunut ehdotus
päätösehdotuksen kohdaksi 2 hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei
vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan päätösehdotuksen
kohtaan 3 tekemä muutosehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska
muutosehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen
hyväksyneen sen.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
päätösehdotuksen uusi kohta 5 yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta
ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen
sen.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmistelua viedään eteenpäin
seuraavasti:
1
Kaavasta rajataan hyväksymiskäsittelyn ulkopuolelle seuraavat alueet:
Histan ja Myntinmäen alueet ottaen huomioon voimassa oleva
maakuntakaava sekä Espoon keskuksen ympäristön alueet liitteen A
(Kaavarajaus opaskarttapohjalla) mukaisesti. Edellä olevasta poiketen
Korsbackan laaja pientaloalue Oittaan eteläpuolella otetaan mukaan.
Täten vain 400 kv voimalinjan eteläpuolinen alue rajautuu pois. Jotta
mukaan otettava A3-alue on vahvistuskelpoinen, niin
kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemä muutos, jossa pientaloaluetta
poistettiin alueen itäosasta, palautetaan nähtävillä olleeseen muotoon.
Tätä aluetta koskevaksi ohjeeksi, joka kirjataan muistutusten vastineisiin ja
muualle tarvittaviin kohtiin yleiskaavamateriaalia, kaupunginhallitus päättää
seuraavaa: Korsbackan alueen asemakaavoituksessa alueen itäosassa
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A3-alueille osoitetaan kaupungin maille omatoimiseen rakentamiseen
tarkoitettuja pientalotontteja sekä puisto- ja virkistysalueita.
2
Kaavaa valmistellaan kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen
pohjalta liitteessä B (Lautakunnan 14.4.2021 päättämät ruutumuutokset
valmistelun linjauksissa 30.4.2021) kuvattujen muutosten mukaisesti.
Liitteessä C (Valmistelun linjauksia 30.4.2021 yleiskaavaksi
kaupunginhallituksen käsittelyvaiheessa) muutoskohteet on kuvattu
yksittäin.
Näitä koskevaksi ohjeeksi, joka kirjataan muistutusten vastineisiin ja
muualle tarvittaviin kohtiin yleiskaavamateriaalia, kaupunginhallitus päättää
seuraavaa:
Viiskorpi toteutetaan asemakaavoituksessa kaupunkirakenteeltaan ja
kaupunkikuvaltaan pientalovaltaisena alueena. Sen keskellä on
paikalliskeskus monipuolisine palveluineen, jotka toteutetaan A1kaavamerkinnän mukaiselle kerrostalovaltaiselle ja TP-kaavamerkinnän
mukaiselle työpaikkapainotteiselle alueelle. A2-alueet, esimerkiksi uuden
Gobbackantien länsipuolella ja Lambertinniityssä, asemakaavoitetaan
kaupunkipientaloalueiksi, joiden toteuttamisessa korostetaan
korkeatasoista arkkitehtuuria, kestävän kehityksen periaatteita ja puun
käyttöä rakennusmateriaalina. Tarkemmin asemakaavoitusta ohjataan
laadittavalla viitesuunnitelmalla ja muilla suunnitelmilla, joiden
kiirehtimisestä KH päätti jo noin vuosi sitten 18.5.2020. Nämä
kaupunkipientaloaluetta koskevat periaatteet ohjaavat myös Niipperissa
olevaa A2-aluetta, joka siis palautetaan nähtävillä olleeseen muotoon.
Nepperin ja Haapaniemen eteläosan A2-alueella asemakaavoituksessa
huolehditaan siitä, että Pitkäjärven lähialueilla asuntorakentaminen on
kevyttä ja ottaa huolellisesti huomioon luonto-olot.
Kaupunginhallitus toteaa, että Viiskorpi sisältyy MAL 2019 -suunnitelman
maankäytön ensisijaisiin kehittämisvyöhykkeisiin ja Uusimaa2050
maakuntakaavassa Viiskorpi on taajamatoimintojen
kehittämisvyöhykkeellä. Näiden mukainen kehitys edellyttää
joukkoliikenteen runkoyhteyden osoittamista myös länteen ja etelään
Leppävaaran suuntaan. Yhteys on osoitettava kaavakartalla ja sen sijainti
on kaavamääräyksen mukaan ohjeellinen. Yhteyttä ei ole välttämätöntä
toteuttaa pikaraitotienä eikä viedä Pitkäjärven yli sillalla. Maankäytön ja
matkustajavirtojen kehittyminen vaikuttavat joukkoliikenneyhteyden
kehittämiseen, linjaukseen ja joukkoliikennevälineeseen, yleiskaavan tulee
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siksi mahdollistaa joustavat ratkaisut. Kaupunginhallitus ohjeistaa
liikennesuunnittelua jatkamaan eri vaihtoehtojen suunnittelua tarkastellen
eri vaihtoehtojen hyötyjä, haittoja ja kustannuksia.
3
Poistetaan A3 asuntovaltaisen kaavamerkinnän pääasiallinen
korttelitehokkuus kaavamääräyksestä ja täydennetään
kehittämissuositusta siten, että A3-alueiden täydennysrakentamisessa
otetaan huomioon alueen ominaispiirteet ja olemassa olevan rakentamisen
mittakaava. Kaavamääräyksen selkeyttämiseksi muutetaan sen 1.
momentti kuulumaan seuraavasti: Asemakaavoituksessa aluetta
kehitetään pientalovaltaisena asuinalueena. Aluetta kehitetään asumisen
sekä sitä palvelevien toimintojen ja lähipalvelujen sekä ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomien elinkeinotoimintojen alueena.
4
Valmistelu kuulee niitä, maanomistajia ja asukkaita nähtävillä olleeseen
yleiskaavaehdotukseen tehdyistä olennaisista muutoksista, joiden etua
muutos koskee.
5
Kaupunginhallitus ohjeistaa täsmentämään muistutusten vastineita siten,
että kaupunkisuunnittelun työohjelmaan sisältyvien pientalokaavakohteiden
alueilla olevien muistutusten vastauksissa todetaan
kaupunkisuunnittelulautakunnan tammikuussa 2021 hyväksymän
päätöksen mukaisesti, että alueen asemakaavoitus on käynnissä tai
käynnistymässä työohjelmapäätöksen mukaisesti. Nämä kohteet ovat
Pohjois-Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueella pitkään
yleiskaavan valmistumista odottaneet alueet Nepperi, Antinmäki,
Niipperinniitty, Metsämaa, Odilampi, Ketunkorpi ja Velskola. Näitä
koskevissa vastineissa on syytä todeta, että muistutuksessa esitetty
ratkaistaan tarkemmin vasta osana asemakaavoitusta.
Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa korostamaan muistutusten vastineissa,
kun kyseessä ovat tätä koskevat tapaukset, viittaamaan seuraavaan
kaavamääräysten yleismääräyksiin sisältyvään tekstiin: ”Mikäli yleiskaavan
voimaantullessa kiinteistöllä on asuin- tai lomarakennus, se säilyttää
rakennusoikeutensa ja voidaan korvata uudella.” Tällä tarkoitetaan
esimerkiksi viheralueella olevia kiinteistöjä, joihin ei virkistysyhteyden tai
ekologisen yhteyden vuoksi ja kiinteistön rakennusten vähäisyyden vuoksi
ole voitu osoittaa AT- tai A3-merkintää.
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Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 136
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus kehottaa teknistä ja ympäristötoimea valmistelemaan
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa kaupunginhallituksen
päätöksentekoon seuraavien linjausten pohjalta:
1
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava valmistellaan vielä nykyisen
valtuustokauden aikana kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi ja päätettäväksi mahdollisimman laajana kokonaisuutena.
2
Valmistelussa tarkastellaan kaava-aluetta kolmena vyöhykkeenä
seuraavasti:
a.
Läntisen osan osalta huomioidaan valtuuston päätöksen mukainen Turun
nopean ratayhteyden ratakäytävän etenemisen mahdollistaminen sekä
Kulmakorven alueen osalta kaupungin jo aiemmin tekemät aluetta
koskevat päätökset.
b.
Itäisen osan osalta huomioidaan luonto- ja pientalopainotteiset alueiden
edellytykset Kalajärven ja Viiskorven suunnalla ja erityisesti Viiskorven
joukkoliikenneyhteystarpeet.
c.
Espoon keskuksen ympäristön osalta kaavaratkaisua tarkastellaan erilaisia
ratkaisuvaihtoehtoja saadun palautteen pohjalta. Espoon keskuksen
ympäristön osalta kaavaratkaisua tarkastellaan erilaisia
ratkaisuvaihtoehtoja erityisesti saadun palautteen pohjalta.
3
Lisäksi valmistellaan päätettäväksi yksittäisiä ruutumerkintöjä koskevia
lautakunnan tekemiä tarkistuksia ja muistutusten vastauksia, jotka ovat
mahdollisia jo tehdyn nähtävänäolon pohjalta tai kirjallisen kuulemisen
avulla.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.
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Partanen Kausteen kannattamana ehdotti, että poistetaan
päätösehdotuksen kohdasta 1. sanat: ”vielä nykyisen valtuustokauden
aikana”.
Gestrin ehdotti, että poistetaan päätösehdotuksen kohdasta 2 a sanat:
"Läntisen osan osalta huomioidaan valtuuston päätöksen mukainen Turun
nopean ratayhteyden ratakäytävän etenemisen mahdollistaminen sekä".
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Gestrinin ehdotuksen
raukeavan kannattamattomana.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava
kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 10 äänellä 4 ääntä vastaan 1
äänestäessä tyhjää hyväksyneen esittelijän ehdotuksen. Äänestyslista on
pöytäkirjan liitteenä.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.04.2021 § 66
Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti
Kaupunkisuunnittelulautakunta
1
yhtyy lausuntojen ja muistutusten vastineisiin. Lausunnot ja muistutukset
on annettu Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta, alue
722300,
2
ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy 29.11.2017
päivätyn ja 6.4.2021 muutetun Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan,
kaavakartan piirustusnumero 7100 sekä kaavakartan liitekartat
piirustusnumerot 7244, 7101,7102,7103,7104,7105 ja 7106.

Käsittely

Esittelijä teki seuraavan muutoksen asian päätöskohtaan 2: ”Muutetaan
muotoon: ”ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy
29.11.2017 päivätyn ja 6.4.2021 muutetun Espoon pohjois- ja keskiosien
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yleiskaavan, oikeusvaikutteisen kaavakartan piirustusnumero 7100 sekä
kaavakartan liitekartat piirustusnumerot 7244, 7101,7102,7103,7104,7105
ja 7106. Kaavakartan liitekartalla 3 Luontoarvojen verkosto 2050
(piirustusnumero 7102) ja liitekartalla 6 Yhdyskuntatekninen huolto ja
ympäristöterveys 2050 (piirustusnumero 7105) on oikeusvaikutteisia
merkintöjä ja määräyksiä, muilta osin liitekartat ovat informatiivisia.””
Puheenjohtaja teki ehdotuksen asian käsittelytavasta, jonka mukaisesti
lautakunta käsittelee ja päättää tehdyistä muutosehdotuksista yksitellen.
Äänestykset suoritetaan siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat
äänestävät JAA ja muutosehdotuksia kannattavat äänestävät EI, ellei
käsittelykohdassa erikseen muuta sovita. Äänestyksistä muodostuu
pöytäkirjan liitteeksi tuleva äänestysraportti. Lautakunta hyväksyi
puheenjohtajan ehdotuksen asian käsittelytavasta yksimielisesti.
Saramäki puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Mynttiläntie 2, A3-alueen laajentaminen
asemakaavan mukaiseksi”. Myös Donner teki saman sisältöisen
muutosehdotuksen ”Mynttiläntie 2: laajennetaan A3-aluetta. (liite
muutosehdotukset RKP4, muutosehdotus 18)”. Muutoksista äänestettiin
samassa äänestyksessä (nro 1). Äänestyksessä nro 1 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 1).
Nevanlinna Karimäen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Myntinmäki: Myntinmäen keskusmerkintä, asema ja niiden ympärillä
olevat A2-alueet poistetaan ja muutetaan virkistysalueiksi (V). Alueen läpi
kulkevaksi merkitty pääkatu ja baana poistetaan. A3-alueiden rajaus
noudattelee nykyisin voimassa olevan yleiskaavan rajoja. (liite Vihreiden
lausuntojen pohjalta tehdyt POKE-esitykset, Muutos 8)”. Äänestyksessä
nro 2 (Högaberget I) puheenjohtaja totesi lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä
vastaan hylänneen muutosehdotuksen.
Saramäki puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Högaberget Myntinmäessä muutetaan V-alueeksi”.
Äänestyksessä nro 3 (Högaberget II) puheenjohtaja totesi lautakunnan 8
äänellä 5 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen. (Karttaliitteen
kuva 2).
Donner teki seuravan muutosehdotuksen: ”Karvasmäentien eteläpuolinen
A2 alue muutetaan AT:ksi. (liite muutosehdotukset RKP4, Muutosehdotus
1)”. Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.
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Saramäki puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Järvenperä, Pihlajarinne ja Pellaksenmäki, A2-alueita
muutetaan A3-alueiksi”. Äänestyksessä nro 4 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 8 äänellä viittä 5 ääntä vastaan hyväksyneen
muutosehdotuksen. (Karttaliitteen kuva 3)
Saramäki puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Matalajärven eteläpuoleisen alueen A3-merkintä
muutetaan kyläalueeksi AT”. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
(Karttaliitteen kuva 4).
Saramäki teki seuraavan muutosehdotuksen:”Margretebergin alueen Pmerkintä muutetaan A3-merkinnäksi”. Muutosehdotus raukesi
kannattamattomana.
Puheenjohtaja Karimäen kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Bellinmäki, TP- ja A2-aluetta muutetaan A3-alueeksi”.
Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Karttaliitteen kuva 5).
Saramäki Kemppi-Virtasen kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Asemakaavoitetut pientaloalueet Pitkäniitty,
Miilukorpi, Karhusuo, Tollinmäki, Bemböle ja Fallåker A2-alueet muutetaan
A3-alueiksi. Glimsin eteläpuoleinen mäki A2-alueesta AT-alueeksi”.
Äänestyksessä nro 5 puheenjohtaja totesi lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä
vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen. (Karttaliitteen kuva 6).
Saramäki puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Mikkelän, Muuralan ja Hirvisuon alueella muutetaan
A2-alueet A3-alueiksi”. Äänestyksessä nro 6 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 7).
Saramäki puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Espoon keskuksen ympäristön pientaloalueita
muutetaan A3-alueiksi”. Äänestyksessä nro 7 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä vastaan hylänneen muutosehdotuksen.
Louhelainen Karimäen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Muutos: Turvataan Saarniraivion ja Hösmärinpuiston nykyisten
pientaloalueiden säilyminen pientaloalueina pienentämällä esitettyä
rakentamistehokkuutta A1:stä A2:ksi liitekartan mukaisesti (liite Vihreiden
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esitys Espoon keskuksesta)”. Äänestyksessä nro 8 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hylänneen muutosehdotuksen.
Nevanlinna Karimäen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Yleiskaavakarttaa muokataan seuraavien kohteiden osalta siten, että
asumiselle osoitettu merkintä muutetaan V-merkinnäksi:
1. Keskuspuiston Furubackan metsä.
2. Finnoontien länsipuolen A2-varaus Keskuspuiston kupeessa.
3. Keskuspuiston Riimukallion koillisosan A3-varaus Söderskoginpeltojen
koillispuolella.
4. Keskuspuiston Kuurinmetsän luoteisosan etelään ulottuva A3-varaus,
Alakallion pohjoisosa.
5. Keskuspuiston Kuurinniitty-Kuurinkallion alueen A3-varaus.
6. (liite Vihreiden muistutusten pohjalta tehdyt esitykset, s. 10-12)”.
Äänestyksessä nro 9 puheenjohtaja totesi lautakunnan 9 äänellä 4
ääntää vastaan hylänneen muutosehdotuksen.
Puheenjohtaja Lintusen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Läntisen jokitien kaavoittamaton pientaloalue merkitään A3-alueeksi”.
Äänestyksessä nro 10 puheenjohtaja totesi lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä
vastaan hylänneen muutosehdotuksen.
Saramäki puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Parkskogen muutetaan A3-alueesta V-alueeksi.”
Äänestyksessä nro 11 puheenjohtaja totesi lautakunnan 8 äänellä 4 ääntä
vastaan 1 äänestäessä tyhjää hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 8).
Saramäki puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Niipperintie 46-60, A2-alue muutetaan A3-alueeksi.”
Äänestyksessä nro 12 puheenjohtaja totesi lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä
vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen. (Karttaliitteen kuva 9).
Saramäki puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Lambertintien alue muutetaan A2-alueesta A3alueeksi.” Äänestyksessä nro 13 puheenjohtaja totesi lautakunnan 7
äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen. (Karttaliitteen
kuva 10).
Saramäki puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Vanhankartanontien alue muutetaan AT-alueesta A3alueeksi.” Äänestyksessä nro 14 puheenjohtaja totesi lautakunnan 7
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äänellä 4 ääntä vastaan 2 äänestäessä tyhjää hylänneen
muutosehdotuksen.
Saramäki puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Viiskorven keskustan A1 ja A2-alueita muutetaan A3alueiksi.” Äänestyksessä nro 15 puheenjohtaja totesi lautakunnan 9
äänellä 4 ääntä vastaan hylänneen muutosehdotuksen.
Saramäki teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Ilomäen metsäalueen
rakentamattomat A3-alueet muutetaan V-alueiksi”. Muutosehdotus raukesi
kannattamattomana.
Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Ilomäen metsäalue muutetaan A3-alueesta V-alueeksi. (liite Vihreiden
lausuntojen pohjalta tehdyt POKE-esitykset, Muutos 3)”. Äänestyksessä
nro 16 puheenjohtaja totesi lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan
hylänneen muutosehdotuksen.
Saramäki teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Kolmirannantien ja
Vuohilammentien A3-alueet muutetaan AT-alueiksi”. Muutosehdotus
raukesi kannattamattomana.
Saramäki teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Hista, A1 ja A2-alueet
muutetaan V-alueiksi”. Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.
Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Liitetään Histan ympäristön rakentumattomat A3- ja A2 alueet
asemanseudun ajoitusmääräykseen sekä hillitään kaupunkirakenteen
hajautumista ja vahvistetaan viheryhteyksiä muuttamalla A3-alueita Valueiksi oheisen kartan mukaisesti (liite Vihreiden lausuntojen pohjalta
tehdyt POKE-esitykset, Muutos 3)”. Äänestyksessä nro 17 puheenjohtaja
totesi lautakunnan 9 äänellä 4 ääntä vastaan hylänneen
muutosehdotuksen.
Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Loojärvi, laajennetaan AT-aluetta. (liite muutosehdotukset RKP4,
muutosehdotus 2)”. Äänestyksessä nro 18 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 11).
Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Myllyjärventie 20, laajennetaan AT-aluetta. (liite muutosehdotukset RKP4,
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muutosehdotus 3)”. Äänestyksessä nro 19 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 12).
Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Myrskymäentie 14, laajennetaan A3-aluetta. (liite muutosehdotukset
RKP4, muutosehdotus 4)”. Äänestyksessä nro 20 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 13).
Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Aurinkoniityntie 18b, laajennetaan A3-aluetta. (liite muutosehdotukset
RKP4, muutosehdotus 5)”. Äänestyksessä nro 21 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 14).
Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Grindbacka, Viheryhteyden reittiä muutetaan niin ettei se kulje
Grindbackatilan rakennetun pihapiirin yli. (liite muutosehdotukset RKP4,
muutosehdotus 6)”. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
(Karttaliitteen kuva 15).
Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Hankalahdentie, viheryhteysreitti poistetaan. (liite muutosehdotukset
RKP4, muutosehdotus 7)”. Äänestyksessä nro 22 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 5 äänellä 5 ääntä vastaan 3 äänestäessä tyhjää hyväksyneen
muutosehdotuksen puheenjohtajan äänen ratkaisulla. (Karttaliitteen kuva
16).
Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Siikajärventie 16 ja 24, laajennetaan A3-aluetta. (liite muutosehdotukset
RKP4, muutosehdotus 8)”. Äänestyksessä nro 23 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 17).
Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Metsämaantie 41, laajennetaan A3-aluetta. (liite muutosehdotukset RKP4,
muutosehdotus 9)”. Lisäksi puheenjohtaja Kemppi-Virtasen kannattamana
teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Odilammentie 52, laajennetaan A3aluetta”. Ehdotukset äänestettiin samassa äänestyksessä (nro 24).
Äänestyksessä nro 24 puheenjohtaja totesi lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä
vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen. (Karttaliitteen kuva 18).
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Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Anderböle (Santaharjuntie), laajennetaan A3-aluetta. (liite
muutosehdotukset RKP4, muutosehdotus 10)”. Äänestyksessä nro 25
puheenjohtaja totesi lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen
muutosehdotuksen. (Karttaliitteen kuva 19).
Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Kolmiranta, laajennetaan A3-aluetta. (liite muutosehdotukset RKP4,
muutosehdotus 11)”. Äänestyksessä nro 26 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 20).
Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Nuuksiontie 48, laajennetaan AT-aluetta. (liite muutosehdotukset RKP4,
muutosehdotus 12)”. Äänestyksessä nro 27 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 21).
Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Uudenpellontie, laajennetaan A3-aluetta. (liite muutosehdotukset RKP4,
muutosehdotus 13)”. Äänestyksessä nro 28 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 22).
Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Kalajärventie, laajennetaan A3-aluetta. (liite muutosehdotukset RKP4,
muutosehdotus 14)”. Äänestyksessä nro 29 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 23).
Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Rödskogsvägen 38, laajennetaan AT-aluetta. (liite muutosehdotukset
RKP4, muutosehdotus 15)”. Äänestyksessä nro 30 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 24).
Donner Nevanlinnan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Siikajärvi, Virkistysalue V vaihdetaan suojelumerkintään S. (liite
muutosehdotukset RKP4, muutosehdotus 16)”. Äänestyksessä nro 31
puheenjohtaja totesi lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä vastaan hyväksyneen
muutosehdotuksen. (Karttaliitteen kuva 25).
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Donner puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Koivumäentie, laajennetaan A3-aluetta. (liite muutosehdotukset RKP4,
muutosehdotus 17)”. Äänestyksessä nro 32 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 26).
Kivekäs puheenjohtajan kannattaman teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Naruportti 7-9, V-aluetta muutetaan kyläalueeksi AT”. Lisäksi
puheenjohtaja Kivekkään kannattamana teki muutosehdotuksen:
”Siikajärventie 84-88, V-aluetta muutetaan kyläalueeksi AT”. Ehdotukset
äänestettiin samassa äänestyksessä (nro 33). Äänestyksessä nro 33
puheenjohtaja totesi lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hyväksyneen
muutosehdotuksen. (Karttaliitteen kuva 27).
Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Matalajärven Natura-alueen turvaaminen: Kevennetään rakentamista
Matalajärven valuma-alueella järven pohjoispuolelle muuttamalla
pohjoispuolella oleva asuntovaltainen alue (A3) kyläalueeksi (AT
kaupunkisuunnittelulautakunnassa esitetyn pohjaesityksen mukaisesti.
(liite Vihreiden muistutusten pohjalta tehdyt esitykset, s.1.3 Matalajärven
Natura-alueen turvaaminen, kohta 6.1)”. Äänestyksessä nro 34
puheenjohtaja totesi lautakunnan 7 äänellä 5 ääntä vastaan 1 äänestäessä
tyhjää hylänneen muutosehdotuksen.
Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Matalajärven Natura-alueen turvaaminen: Kevennetään rakentamista
Matalajärven valuma-alueella järven itäpuolelle muuttamalla itäpuoleinen
elinkeinoelämän alue (TP) avoimen maisematilan elinkeinoalueeksi (AME)
kaupunkisuunnittelulautakunnassa esitetyn pohjaesityksen mukaisesti.
(liite Vihreiden muistutusten pohjalta tehdyt esitykset, s.1-3 Matalajärven
Natura-alueen turvaaminen kohta 6.2)”. Äänestyksessä nro 35
puheenjohtaja totesi lautakunnan 8 äänellä 3 ääntä vastaan 2 äänestäessä
tyhjää hylänneen muutosehdotuksen.
Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Suojelualueet: Yleiskaavakarttaan lisätään seuraavat suojelualueet Smerkinnällä (viite Uusimaa-kaava 2050 -Luontoselvityskohteiden
maakunnallinen arvo) siten tarkennettuna, että ESA-radan ratakäytävää
sekä Kulmakorven-Ämmässuon suojaviheraluetta ei merkitä S-merkinnällä:
- Järvikylän runsaslahopuustoinen metsä (2,1 ha)
- Mustapuron jokilaakso (3,0 ha)
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Karhusuonpuron lehtopurolaakso (1,4 ha)
Gumbölen Myllykoski (1,8 ha)
Gumbölenniityn lehto (0,9 ha)
Blominmäen lehto (1,5 ha)
Nupurinjärvi (56,2 ha)
Kuusikodin metsä (18,6 ha)
Rysshyggeet (16,9 ha), (liite Vihreiden muistutusten pohjalta tehdyt
esitykset, s. 3-4)”. Äänestyksessä nro 36 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä vastaan hylänneen muutosehdotuksen.

Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Suojelualueet: Yleiskaavakarttaan lisätään seuraavat suojelualueet Smerkinnällä (viite Uusimaa-kaava 2050 -Luontoselvityskohteiden
maakunnallinen arvo):
- Kakarlammen suojelualueen laajennus. (liite Vihreiden muistutusten
pohjalta tehdyt esitykset, s. 3, 5)”. Äänestyksessä nro 37 puheenjohtaja
totesi lautakunnan 7 äänellä 4 ääntä vastaan 2 äänestäessä tyhjää
hylänneen muutosehdotuksen.
Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Muutetaan Nupurintien varren rakentamattomia A3-alueita V-alueiksi
oheisen kartan mukaisesti. (liite Vihreiden lausuntojen pohjalta tehdyt
POKE-esitykset, Muutos 1.)”. Äänestyksessä nro 38 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä vastaan hylänneen muutosehdotuksen.
Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Muutetaan virkistysalueiksi (V) rakentumattomat, kaukana
joukkoliikennekäytävästä sijaitsevat ja suojelu- tai Natura-alueiden
läheisyydessä olevat Vihdintien pohjoispuolelle jäävät A3-alueet
Lahnuksentien ympäristössä sekä vähennetään rakentamistehokkuutta
Lahnuksentien varressa A3:st AT-kyläalueeksi. (liite Vihreiden lausuntojen
pohjalta tehdyt POKE-esitykset, Muutos 2.)”. Äänestyksessä nro 39
puheenjohtaja totesi lautakunnan 10 äänellä 3 ääntä vastaan hylänneen
muutosehdotuksen.
Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Perusmäki: rakentamattomia A3-alueita muutetaan virkistysalueiksi (V).
(liite Vihreiden lausuntojen pohjalta tehdyt POKE-esitykset, Muutos 2.)”.
Äänestyksessä nro 40 puheenjohtaja totesi lautakunnan 10 äänellä 3
ääntä vastaan hylänneen muutosehdotuksen.
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Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Muutetaan kaavakartan kyläalueita siten, että kylien kehittäminen
kohdistuu nykyisellään kylän tunnuspiirteet täyttäviin alueisiin ELYkeskuksen lausunnon mukaisesti. AT-aluetta pienennetään
Hankalahdentien varresta Vihreiden kaupunginhallituksessa 18.5.2020
tekemän esityksen mukaisesti. (liite Vihreiden lausuntojen pohjalta tehdyt
POKE-esitykset, Muutos 6 kohta 5.1.7.)”. Äänestyksessä nro 41
puheenjohtaja totesi lautakunnan 10 äänellä 3 ääntä vastaan hylänneen
muutosehdotuksen.
Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Vahvistetaan Oittaan virkistys- ja luontoarvoja muuttamalla Oittaan
virkistysalueen länsireunan vielä rakentamattomia A3- ja A2-alueita
virkistysalueiksi (V). (liite Vihreiden lausuntojen pohjalta tehdyt POKEesitykset, Muutos 4)”. Äänestyksessä nro 42 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä vastaan hylänneen muutosehdotuksen.
Saramäki puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Oittaa: muutetaan länsireunan A3- ja A2-alueita
virkistysalueiksi (V)”. Äänestyksessä nro 43 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 9 äänellä 4 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 28).
Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Muutetaan kaavakartan kyläalueita siten, että kylien kehittäminen
kohdistuu nykyisellään kylän tunnuspiirteet täyttäviin alueisiin ELYkeskuksen lausunnon mukaisesti. AT-alueita pienennetään Nemlahdesta,
Pakankylästä, Ketunkorvesta, Loojärveltä ja Forsbackasta Vihreiden
kaupunginhallituksessa 18.5.2020 tekemän esityksen mukaisesti. (liite
Vihreiden lausuntojen pohjalta tehdyt POKE-esitykset, Muutos 6)”.
Äänestyksessä nro 44 puheenjohtaja totesi lautakunnan 10 äänellä 3
ääntä vastaan hylänneen muutosehdotuksen.
Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Muutetaan kaavaluonnoksessa V-merkinnällä olleet virkistysalueet ja
ehdotuksessa maa- ja metsätalousalueiksi (M) muutetut alueet takaisin
virkistysalueiksi. 5.2.1. Brobacka, 5.2.2 Nuuksion Pitkäjärven länsipuoli,
5.2.3 Forsbacka, 5.2.4. Pakankylä-Röylä, 5.2.5 Lakistontie, 5.2.6
Metsämaa. (liite Vihreiden lausuntojen pohjalta tehdyt POKE-esitykset,
Muutos 7)”. Äänestykset ehdotuksesta suoritettiin alueittain seuraavasti:
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Äänestyksessä nro 45, muutosehdotuksen osa 5.2.2 Nuuksion Pitkäjärven
länsipuoli, puheenjohtaja totesi lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä vastaan
hylänneen muutosehdotuksen.
Äänestyksessä nro 46, muutosehdotuksen osa 5.2.1 Brobacka,
puheenjohtaja totesi lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä vastaan hylänneen
muutosehdotuksen.
Äänestyksessä nro 47, muutosehdotuksen osa 5.2.6 Metsämaa,
puheenjohtaja totesi lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä vastaan hylänneen
muutosehdotuksen.
Äänestyksessä nro 48, muutosehdotuksen osa 5.2.5 Lakistontie,
puheenjohtaja totesi lautakunnan 9 äänellä 4 ääntä vastaan hylänneen
muutosehdotuksen.
Äänestyksessä nro 49, muutosehdotuksen osa 5.2.3 Forsbacka,
puheenjohtaja totesi lautakunnan 9 äänellä 4 ääntä vastaan hylänneen
muutosehdotuksen.
Äänestyksessä nro 50, muutosehdotuksen osa 5.2.4 Pakankylä-Röylä,
puheenjohtaja totesi lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä vastaan hylänneen
muutosehdotuksen.
Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”V-alueet: Asuinalueiden (A2, A3 ja AT) laajuutta rajataan esitetystä ja
muutetaan virkistysalueiksi (V) alla lueteltujen kohteiden laidoilla sekä
turvataan Oittaan jokiuoman alkupään luontoarvot yhdistämällä kaksi
suojelualuetta muuttamalla jokiuoman kohdalla virkistys-, matkailu- ja
vapaa-ajan palveluiden aluetta (P) alueen luontoarvot paremmin
turvaavaksi virkistysalueeksi (V): 5.1.3. Bodomin länsipuoli, 5.1.6.
Brobacka (myös A3-alueen muutos Pitkäjärven rannalla), 5.1.8. Ketunkorpi
(myös A3:n osalta) ja 5.1.9. Oittaan jokiuoman alkupää. (liite Vihreiden
muistutusten pohjalta tehdyt esitykset, s. 5-9)”. Äänestykset ehdotuksesta
suoritettiin alueittain seuraavasti:
Äänestyksessä nro 51, muutosehdotuksen osa 5.1.3. Bodomin länsipuoli,
puheenjohtaja totesi lautakunnan 10 äänellä 3 ääntä vastaan hylänneen
muutosehdotuksen.
Äänestyksessä nro 52, muutosehdotuksen osa 5.1.6. Brobacka,
puheenjohtaja totesi lautakunnan 8 äänellä 4 ääntä vastaan 1 äänestäessä
tyhjää hylänneen muutosehdotuksen.
Äänestyksessä nro 53, muutosehdotuksen osa 5.1.8. Ketunkorpi,
puheenjohtaja totesi lautakunnan 10 äänellä 3 ääntä vastaan hylänneen
muutosehdotuksen.
Äänestyksessä nro 54, muutosehdotuksen osa 5.1.9. Oittaa,
puheenjohtaja totesi lautakunnan 9 äänellä 4 ääntä vastaan hylänneen
muutosehdotuksen.
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Puheenjohtaja teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Myllärintie 4: TP/A-alue
muutetaan A3-alueeksi”. Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.
Puheenjohtaja Saramäen kannattama teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Takkulantie 1: luomutilan pellot ja metsät (V) muutetaan M-alueiksi”.
Äänestyksessä nro 55 puheenjohtaja totesi lautakunnan 10 äänellä 2
ääntä vastaan 1 äänestäessä tyhjää hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 29).
Puheenjohtaja Saramäen kannattama teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Sivulaakso 7: AT-aluetta laajennetaan SL-alueen reunaan”.
Äänestyksessä nro 56 puheenjohtaja totesi lautakunnan 7 äänellä 6 ääntä
vastaan 1 äänestäessä tyhjää hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 30).
Puheenjohtajan Saramäen kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Halujärventie 36: Ekologisen yhteyden siirto ja Malueen (tilan pellot) muutos AME-alueeksi”. Muutosehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti. (Karttaliitteen kuva 31).
Puheenjohtajan Saramäen kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Kulmakorpi: E-alueen muutos EV-alueeksi
(poistetaan louhinta-alueen laajennus)”. Muutosehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti. (Karttaliitteen kuva 32).
Puheenjohtajan Saramäen kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Kulmakorpi: EV-alueen muutos M-alueeksi
(erityisalueen suojaviheralue tulee sijoittaa erityisalueen sisäpuolelle)”.
Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Karttaliitteen kuva 33).
Puheenjohtaja Donnerin kannattama teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Arkiniityntie 4: TP-alue muutetaan TP/A-alueeksi”. Äänestyksessä nro 57
puheenjohtaja totesi lautakunnan 11 äänellä 2 ääntä vastaan hyväksyneen
muutosehdotuksen. (Karttaliitteen kuva 34).
Puheenjohtaja Donnerin kannattama teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Uudentorpantie 9: Pirttimäessä toimivan maatilan pellot (V) muutetaan Malueeksi”. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Karttaliitteen kuva
35).
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Puheenjohtaja Donnerin kannattama teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Sigurdsbergintie, pohjoispää: irrallinen V-alue muutetaan M-alueeksi”.
Äänestyksessä nro 58 puheenjohtaja totesi lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä
vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen. (Karttaliitteen kuva 36).
Nevanlinna Karimäen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Virtavedet: Palautetaan virtavedet kaavakarttaan. (liite Vihreiden
lausuntojen pohjalta tehdyt POKE-esitykset, Muutos 10)”. Äänestyksessä
nro 59 puheenjohtaja totesi lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä vastaan
hylänneen muutosehdotuksen.
Saramäki puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Korsbacka: itäisen kokoojakadun poistaminen”.
Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Karttaliitteen kuva 37).
Puheenjohtaja Kivekkään kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen: ”Korsbacka: nykyisen kokoojakadun poistaminen”.
Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Karttaliitteen kuva 37).
Puheenjohtaja Karimäen kannattama teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Joukkoliikenteen yhteysmerkintä poistetaan Viiskorven ja Pitkäjärven
väliltä”. Äänestyksessä nro 60 puheenjohtaja totesi lautakunnan 7 äänellä
3 ääntä vastaan 3 äänestäessä tyhjää hyväksyneen muutosehdotuksen.
(Karttaliitteen kuva 38).
Puheenjohtaja Donnerin kannattama teki seuraavan muutosehdotuksen:
”A3, pääasiallinen tonttitehokkuus: muutetaan ”pääasiassa alle 0,4”
muotoon ”pääosin 0,2…0,25”. Äänestyksessä nro 61 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 8 äänellä 5 ääntä vastaan hyväksyneen muutosehdotuksen.
Puheenjohtaja Donnerin kannattama teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Lisätään puuttuva lentomelualueen merkinnän kaavamääräys: Alueelle ei
saa sijoittaa uusia asuinalueita eikä melulle herkkiä toimintoja. Nykyisten
asuinalueiden täydennysrakentaminen on sallittu. Asuinrakennuksen
ääneneristävyyden ΔL lento- ja tieliikennemelua vastaan tulee olla
vähintään 35 dB. (sama määritelmä kuin Vantaan puolella
yleiskaavassa.)”. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja Kemppi-Virtasen kannattama teki seuraavan
muutosehdotuksen: ” ma-määräyksestä poistetaan velvollisuus neuvotella
museoviraston kanssa”. Äänestyksessä nro 62 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 9 äänellä 4 ääntä vastaan hylänneen muutosehdotuksen.
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Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”AME- ja M-alueet: Maa- ja metsätalousalueen (M) ja avoimen
maisematilan elinkeinoalueen (AME) kaavamääräyksistä poistetaan teksti:
”Alueella sallitaan haja-asutusluontoinen rakentaminen”.” (liite Vihreiden
muistutusten pohjalta tehdyt esitykset, s. 1)”. Äänestyksessä nro 63
puheenjohtaja totesi lautakunnan 10 äänellä 3 ääntä vastaan hylänneen
muutosehdotuksen.
Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Poistetaan ampumaurheilun salliva merkintä Kulmakorven alueella YLAn
lausunnon mukaisesti. (liite Vihreiden lausuntojen pohjalta tehdyt POKEesitykset, Muutos 12)”. Äänestyksessä nro 64 puheenjohtaja totesi
lautakunnan 9 äänellä 4 ääntä vastaan hylänneen muutosehdotuksen.
Nevanlinna Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Keskuspuisto: Kaavakarttaan lisätään uusi merkintä: Espoon
Keskuspuistoon kuuluva alue. Merkinnällä osoitetaan sellaiset metsäiset
alueet tai muut luontoalueet, jotka liittyvät suoraan Keskuspuistoon ja joilla
ei ole rakentamisen mahdollistavaa asemakaavaa. (liite Vihreiden
muistutusten pohjalta tehdyt esitykset, s. 9)”. Äänestyksessä nro 65
puheenjohtaja totesi lautakunnan 9 äänellä 4 ääntä vastaan hylänneen
muutosehdotuksen.
Puheenjohtaja Kemppi-Virtasen kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen päätösehdotuksen kohtaan 2: ”ehdottaa
kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy 29.11.2017 päivätyn ja
6.4.2021 muutetun Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kaavakartan
piirustusnumero 7100 sekä kaavakartan 6.4.2021 päivätyt liitekartat
piirustusnumerot 7102 ja 7105 niiden oikeusvaikutteisilta osin kokouksessa
tehdyin muutoksin.”
Äänestyksessä nro 66 puheenjohtaja totesi lautakunnan 7 äänellä 3
vastaan 3 äänestäessä tyhjää hylänneen puheenjohtajan
muutosehdotuksen.
Puheenjohtaja Eerolan kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen
uudeksi päätöskohdaksi: ”toteaa, että lautakunnalle ei ole esitelty
muistutuksia ja niihin annettavia vastauksia yksityiskohtaisesti. Siten on
mahdollista, että muistutusten suuren määrän vuoksi jokin yksittäinen
muistutus on jäänyt vaille ansaitsemaansa huomiota. Näin ollen lautakunta
ei pysty käsittelemään ehdotusta vastineiksi lausuntoihin ja muistutuksiin,
vaan kirjaa tiedokseen esittelijän niistä tekemän yhteenvedon;”
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Äänestyksessä nro 67 puheenjohtaja totesi lautakunnan 9 äänellä 4 ääntä
vastaan 3 äänestäessä tyhjää hylänneen tehdyn muutosehdotuksen.
Puheenjohtaja teki seuraavan muutosehdotuksen uudeksi päätöskohdaksi:
”toteaa, että osayleiskaava on valmisteltu tulevan maakuntakaavan
mukaan ja osa sen sisällöstä saattaa tämän tai kaavaehdotukseen tehtyjen
muutosten vuoksi edellyttää kaavan panemista uudelleen nähtäville,
alueiden rajaamista siitä pois tai osallisten kuulemista;”. Muutosehdotus
raukesi kannattamattomana.
Puheenjohtaja teki seuraavan muutosehdotuksen uudeksi päätöskohdaksi:
”toteaa, että lautakunta ei ole pystynyt lisäämään kaavaan riittävästi
teollisuus- ja varastoalueita, joten näiden suhteen olisi perusteltua aloittaa
jatkotyö välittömästi;”. Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.
Puheenjohtaja teki seuraavan muutosehdotuksen uudeksi päätöskohdaksi:
”toteaa, että kaupungin maaomaisuuden kehittämiseen ei ole kohdennettu
erityistä huomiota kaavoitusprosessissa, joten vastaisuudessa olisi
tarkoituksenmukaista kytkeä se tiiviimmin yleiskaavoituksen prosessiin;”.
Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.
Puheenjohtaja Kemppi-Virtasen kannattamana teki seuraavan
muutosehdotuksen uudeksi päätöskohdaksi: ”toteaa, että käsittelyn
yhteydessä on sivuttu Mankin-Luoman alueen maankäyttöä. Aluetta
koskevan yleiskaavan tarkistaminen yhteistyössä Kirkkonummen kanssa
olisi tarpeellista myös erilaisten siihen kohdistuvien paineiden vuoksi;”
Äänestyksessä nro 68 kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi
puheenjohtajan äänestysehdotuksen, että ne, jotka vastustavat ehdotusta
äänestävät JAA ja ehdotuksen puolella olevat äänestävät EI. Äänestyksen
jälkeen puheenjohtaja totesi lautakunnan 7 äänellä 3 ääntä vastaan 3
äänestäessä tyhjää hylänneen puheenjohtajan muutosehdotuksen.
Lintunen teki seuraavan muutosehdotuksen:”A2 pääasiallinen
tonttitehokkuus: 0,25-0,6”. Muutosehdotus raukesi kannattamattomana
Eerola Saramäen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Lisätään kaavamääräyksiin A2 alueelle: "Jo rakentuneen alueen luonne ei
muutu täydennysrakentamisessa merkittävästi." ja A3 alueelle: "Alueella
turvataan nykyisen rakennuskannan säilyminen ja ympäristöön soveltuva
kehittäminen"”.
Äänestyksessä nro 69 puheenjohtaja totesi lautakunnan 9 äänellä 3 ääntä
vastaan 1 äänestäessä tyhjää hylänneen Eerolan muutosehdotuksen.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Valtuusto
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 136
§ 154
§ 171
§ 184
§ 77
§ 353
§ 153

83/164
26.04.2021
03.05.2021
10.05.2021
24.05.2021
07.06.2021
11.10.2021
15.11.2021

Karimäki Louhelaisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”V-alueiden lisääminen: ”Otetaan käyttöön luo-merkintä monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeillä osilla ja kirjataan kaavamääräykseen
avohakkuiden kielto. (liite Vihreiden muistutusten pohjalta tehdyt esitykset,
sivu 9)”. Puheenjohtaja totesi, että lautakunta ei voi ottaa käsittelyyn
ehdotusta, jossa merkintöjä lisätään päätöksen jälkeen. Muutosehdotus
merkitään pöytäkirjaan.
Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös
Esittelijän ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa tekemillä
muutoksilla hyväksyttiin seuraavasti:
Kaupunkisuunnittelulautakunta
1
yhtyy lausuntojen ja muistutusten vastineisiin. Lausunnot ja muistutukset
on annettu Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta, alue
722300,
2
ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy 29.11.2017
päivätyn ja 6.4.2021 muutetun Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan,
oikeusvaikutteisen kaavakartan piirustusnumero 7100 sekä kaavakartan
liitekartat piirustusnumerot 7244, 7101,7102,7103,7104,7105 ja 7106.
Kaavakartan liitekartalla 3 Luontoarvojen verkosto 2050 (piirustusnumero
7102) ja liitekartalla 6 Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050
(piirustusnumero 7105) on oikeusvaikutteisia merkintöjä ja määräyksiä,
muilta osin liitekartat ovat informatiivisia.
Nevanlinna jättää päätöksestä eriävän mielipiteen.
Karimäki jättää päätöksestä eriävän mielipiteen.
Louhelainen jättää päätöksestä eriävän mielipiteen.
Särkijärvi jättää päätöksestä eriävän mielipiteen.
Eriävät mielipiteet on lisätty päätöksen liitteiksi.
Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 27
Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli
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Kaupunginhallitus
1
merkitsee tiedoksi esitykset Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan
ehdotusvaiheen hyväksymiskäsittelyn kokonaisaikataulusta sekä
toteuttamisohjelmasta, jotka on valmisteltu kaupunginhallituksen 18.5.2020
päätöksen valmistelukehotuksen mukaisesti.
2
kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa
valmistelemaan hyväksymiskäsittelyn etenemisen esitetyn
kokonaisaikataulun mukaisesti. Kaupunginhallituksen tulee olla
mahdollista esittää Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa
hyväksyttäväksi valtuustolle toukokuussa 2021.
3
päättää, että valtuustolle tehtävän Espoon pohjois- ja keskiosien
yleiskaava -ehdotuksen valmistelua koskevia poliittisia neuvotteluja hoitaa
kaupunginhallituksen neuvottelutoimikunta täydennettynä jäsen Henrik
Vuornoksella. Virkamiehistä näihin neuvotteluihin osallistuvat Olli Isotalo ja
Essi Leino sekä tarvittaessa muut yleiskaavavalmistelijat.
Käsittely

Asia käsiteltiin pykälän 25 jälkeen.
Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Kaavakartan LK1
Kaavakartan LK2
Kaavakartan LK3
Kaavakartan LK4
Kaavakartan LK5
Kaavakartan LK6
Kaavakartan LK7
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Kaupunginhallitus
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§ 136
§ 154
§ 171
§ 184
§ 77
§ 353
§ 153

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Oheismateriaali
Tiedoksi

Kaavakartta ja kaavamääräykset
Kaavamääräykset kehittämissuositukset FI
Kaavamääräykset kehittämissuositukset RU
Kaavaselostus
Oikaisukehotus valtuuston päätöksestä
Selostuksen liitteet 2-6
Selostuksen liitteet 7-11
Selostuksen liitteet 12-21
Selostuksen liite 1 OAS 2017
Uudenmaanliiton lausunto oikaisukehotuksesta
Väyläviraston lausunto oikaisukehotuksesta
Vastine_oikaisukehotukseen
Palautusesitys Vihreät
Äänestyslistat § 153
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5995/10.02.03/2020

Valtuusto 15.11.2021 § 154
§ 154

Hepokorvenkallio, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
hyväksyminen, alue 633300, 65. kaupunginosa Högnäs ja 63.
kaupunginosa Järvenperä
Valmistelijat / lisätiedot:
Ruokonen Miika
Peltola Katariina
Ollus Christian
Vuorinen Kati
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto hyväksyy 18.2.2021 päivätyn ja 22.10.2021 muutetun
Hepokorvenkallio - Hästkärrberget asemakaavan ja siihen liittyvän
asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7301, 65. kaupunginosassa
Högnäs ja 63. kaupunginosassa Järvenperä, alue 633300.

Käsittely

Sammallahti poistui esteellisenä kokoustilasta tämän asian käsittelyn
ajaksi (Kuntalaki 97 § 1 mom.: Sammallahti ilmoitti asian koskevan häntä
henkilökohtaisesti). Tilalle valtuustoon tämän asian käsittelyn ajaksi: Kari
Jääskeläinen.
Palomäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Tuisku ehdotti, että asia jätetään pöydälle siten, että pöytäämisen aikana
tuodaan läpinäkyvämmin esille perusteet siitä, mikseivät muut
sijoituspaikat Espoossa ole vaihtoehtoja hankkeelle.
Kajava Kerosen kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
Valtuusto toivoo, että Espoon datakeskusrakennukset suunnitellaan
ympäröivään maisemaan sopiviksi esimerkiksi puupaneloinneilla.
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti yhteenvedon tehdyistä
ehdotuksista ja totesi, että Tuiskun pöydällepanoehdotus on kannatuksen
puutteessa rauennut. Lisäksi puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen
ehdotuksen tuleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Sitten otettiin käsiteltäväksi toivomus.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kajavan toivomusehdotus
yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja
totesi, että on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Kajavan
ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät ei.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 17 äänellä 48 ääntä vastaan ja 8 äänestäessä
tyhjää hylkäsi Kajavan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Hepokorvenkallion asemakaava mahdollistaa datakeskuksen ja sen
vaatimien toimintojen sijoittamisen Hepokorven alueelle.
Datakeskushanke perustuu kaupungin ja Fortumin vuonna 2017 tekemään
yhteiseen sitoumukseen Espoon kaukolämmön muuttamisesta
hiilineutraaliksi 2020-luvulla sekä kaupungin ja Fortumin tammikuussa
2020 allekirjoittamaan sopimukseen yhteisestä kehittämistyöstä.
Hepokorven datakeskushanke on yksi merkittävimmistä hankkeista
hiilineutraalin ja kustannustehokkaan kaukolämmön tuottamiseen
Espoossa. Digitalisaation lisääntyessä, yhä useampi liiketoiminta perustuu
dataan ja datakeskustoiminta on yksi nopeinten kasvavista toimialoista.
Datakeskusten tietokoneissa sähkö muuttuu lämmöksi, jota voidaan
hyödyntää kaukolämpöverkon kautta rakennusten lämmitykseen.
Kaupunkialueella datakeskuksen hukkalämpöjen hyödyntäminen on yksi
ekologisimmista tavoista tuottaa kaukolämpöverkkoon hiilineutraalia
energiaa.
Asemakaavassa on varattu kaksi T-1 korttelialuetta datakeskuksen
toimintoja varten ja se mahdollistaa sähköteholtaan suuren kokoluokan
(>100 MW) datakeskuksen sijoittumisen alueelle. Datakeskuksen
hukkalämmöllä voidaan tuottaa 80 000 loppukäyttäjän tarvitsema
lämmitystarve ja korvata iso osa nyt käytössä olevasta
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kivihiilikapasiteetista. Kaukolämmön tuottaminen hiilineutraalisti on yksi
Espoon tärkeimmistä ilmastoteoista. Hepokorven alueelta
kaukolämpöverkkoon liittyminen on helppoa ja kaukolämmön piirissä
sijaitsee lähes koko Espoo. Espoon lisäksi kaukolämpöverkkoon kuuluvat
myös Kirkkonummi ja Kauniainen. Ilmastotavoitteiden lisäksi
datakeskushankkeen tavoitteena on saada merkittävä taloudellinen
investointi Espooseen.
Kehä III:n ja Hepokorventien kulmaan on kaavoitettu ET-korttelialue
kantaverkon sähköasemalle, jonka kautta johdetaan sähköä
datakeskukselle. Datakeskuksen lisäksi sähköasema palvelee kantaverkon
sähkönsiirtotarpeita myös laajemmin koko Espooseen.
Pääkaupunkiseudun sähkönsyötön varmistamiseksi pitkälle tulevaisuuteen
Kehä III:n varrelle on tarvetta uudelle sähköasemalle ja asemakaavatyön
aikana yhdessä kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa on päädytty siihen, että
Hepokorpi on tälle paras sijoituspaikka. Fingrid on tehnyt tiivistä yhteistyö
alueen suunnittelusta yhdessä kaupungin kanssa.
Kehä III:n varrelle on varattu T-2 korttelialue Fortumin
lämpöpumppulaitosta varten. Lämpöpumppulaitoksen kautta on tarkoitus
johtaa datakeskuksen tuottama hukkalämpö kaukolämpöverkkoon.
Asemakaavassa on huomioitu alueen suojelukohteet, virkistys- ja
luontoarvot ja ekologisten yhteyksien kannalta merkittävimmät
viheryhteydet. Alueelta laaditun Natura-vaikutusten arvion mukaan (Keiron
2020), Hepokorvenkallion asemakaava ei lieventämistoimenpiteiden
toteutuessa merkittävästi heikennä Matalajärven Natura 2000 -alueen
suojelun perusteena olevia luontoarvoja. Lieventämistoimenpiteiden
toteuttamisesta on määrätty kaavamääräyksissä. Suunnittelun aikana on
myös selvitetty, että alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöskohteita.
Kaavan rakentamisalueiden alle jää kuitenkin osa EU:n luontodirektiivin IIliitteen lajin, lahokaviosammaleen elinympäristöalueesta. Viime vuosina
uhanalaiseksi luokitellun lajin selvitysmetodit ovat kehittyneet ja sen
seurauksena oletetaan, että laji on huomattavasti aiemmin arvioitua
yleisempi ja pelkästään Espoon alueella on viime vuosina tehty yli 500
havaintoa lajista. Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on päädytty ottamaan osa lajin
elinympäristöalueesta hankkeen rakentamisalueeksi ja käyttämään
kaavaprosessissa luonnonsuojelulain mukaista yleispoikkeamista.
Kaavaratkaisu ei vaaranna lahokaviosammalen suojelutason säilymistä.
Kaavassa osoitettu rakentaminen ei kohdistu lahokaviosammalen
säilymiselle tärkeille esiintymispaikoille.
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Ilman poikkeamista lahokaviosammaleen suojelusta, hanketta olisi
mahdotonta sovittaa alueelle sen muiden reunaehtojen vuoksi. Jos
rakentamisalue pienentyy lahokaviosammaleen suojelun seurauksena,
alueelle ei ole enää mahdollista toteuttaa sähköteholtaan 100 MW:n
kokoluokan datakeskusta, joka on toimijan vähimmäisvaatimuksena.
Espoon Hepokorven hanke on osa isompaa hanketta, johon kuuluu kaksi
muuta aluetta pääkaupunkiseudun läheisyydessä ja joita tullaan
rakentamaan samanaikaisesti. Ilman Hepokorvenkallion asemakaavaa
datakeskuskokonaisuutta ei ole mahdollista toteuttaa.
Yleispoikkeamista on mahdollista käyttää, mikäli ei voida välttää
rauhoitettujen kasvien häiritsemistä ilman merkittäviä taloudellisia
lisäkustannuksia. Lahokaviosammaleen huomioiminen käytännössä estäisi
koko datakeskushankkeen, sillä rakentamisvolyymit eivät tällöin mahtuisi
Hepokorvenkallion kaava-alueelle. Hankkeen rakentamatta jättäminen
hankaloittaisi merkittävästi hiilineutraalin ja kustannustehokkaan
kaukolämmön tuottamista Espoossa ja aiheuttaisi merkittäviä
lisäkustannuksia. Arvion mukaan, vaikutus nk. ”datalämmön”
hyödyntämisestä olisi Espoon ja Kirkkonummen lämmitysjärjestelmässä
CO2-päästöjen vähenemänä noin 0,43 MtCO2 per vuosi. Vertailulukuna
tarkastelussa voidaan käyttää Espoon kaupungin päästöjä vuodelta 2019,
jotka olivat 1,09 MtCO2 (Espoon kaupunki, 2020). Tällöin 100 MW:n
sähkötehon datakeskus kykenee kompensoimaan Espoon CO2-taseesta
pois noin 40 %. Mikäli lahokaviosammaleen asettumalle alueelle ei voitaisi
rakentaa, menettäisi kaupunki myös maanmyyntituloja muutamia
kymmeniä miljoonia euroja ja lisäksi yritystoiminnan tuomat taloudelliset
hyödyt. Iso datakeskusinvestointi on aina myös yhteiskunnallisesti ja
kansantaloudellisesti erittäin merkittävä. Suurinvestoinnit synnyttävät
paljon uusia työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia. Yksittäinen
datakeskusinvestointi voi olla jopa miljardiluokkaa, ja sen
työllisyysvaikutukset ovat merkittävät.
Suunnittelun lähtökohdaksi on otettu sekä latuverkoston ja
ulkoiluyhteyksien säilyminen Oittaan virkistysalueelle myös Kehä III:n
suunnasta. Alueelle on myös suunniteltu uusia ulkoilureittejä ja jalankulunsekä pyöräilyn yhteyksiä. Asemakaavan valmistelussa ja vaikutusten
arvioinnissa on huomioitu myös tarkasti lähialueen asutus.
Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 104,31 ha, josta
korttelialueiksi on osoitettu 31,8 ha. Korttelialueiden lisäksi kaava-alueelle
on osoitettu katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Suurin osa kaava-alueesta,
52,76 ha, on osoitettu lähivirkistysalueeksi, jonka metsäinen luonne tulee
säilyttää ja alueen läpi kulkevat ekologiset yhteydet tulee turvata (VL-1/s).
Kehä III:n liikennealueen läheisyydessä sijaitsevia virkistysalueita (VL-2/s)
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koskevat samat määräykset, mutta niille ei saa sijoittaa liikennemelun takia
herkkiä toimintoja.
Kokonaiskerrosala on 199 852 k-m2. Kokonaiskerrosala muodostuu
datakeskusrakennusten korttelialueista 189 523 k-m2, sähköaseman
rakennusoikeudesta 3 000 k-m2 ja lämpöpumppuyksikön
rakennusoikeudesta 7 329 k-m2.
Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 199 852 k m2.
Alueella ei ole ennestään voimassa olevaa asemakaavaa.
Suunnittelualueella sijaitsee yksi asuinrakennus ja kolme
talousrakennusta, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on noin 500 k-m2.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 30.9.2021 kaupunginhallitukselle
hyväksymään asemakaavaehdotukseen ja asemakaavan
muutosehdotukseen on tehty lisäys kaavamääräyksiin. Kaavamääräysten
2 §:ssä sallitaan rakennusoikeuden lisäksi ET-korttelialueelle
muuntajatiloja ja niihin liittyviä tiloja, kuten jäähdytys-, sammutus- ja muita
järjestelmiä palvelevia tiloja.
Suunnittelun edetessä on Fingridin toimesta tehty päätös, että Hepokorven
sähköasemalle sijoitetaan perinteisten mineraaliöljyeristeisten
suurmuuntajien sijaan ympäristölle turvallisemmat ja palamatonta
biohajoavaa esteriöljyä eristeaineena käyttävät muuntajat. Tätä
muuntajatyppiä ei ole vielä käytetty kantaverkon muuntajana aiemmin mm.
sen korkeamman hinnan ja tekniikan uutuuden takia. Uusi muuntajatyyppi
mahdollistaa muuntajien sijoittamisen aikaisempaa tiiviimmin sekä
muuntajasuojien kattamisen - näillä ratkaisuilla on mahdollista tavoittaa
paremmin toive korkeatasoisesta arkkitehtonisesta kokonaisuudesta ja
samalla vältytään muuntajan suoja-altaiden vesittämiseltä sekä muuntajat
saadaan täysin säältä suojaan. Muuntajasuojien kattaminen edellyttää
rakennusoikeutta ja tähän ei ole osattu varautua aiemmassa vaiheessa.
Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto myönsi
suunnitteluvarauksen 16.9.2019 Fortum Power and Heat Oy:lle (Fortum)
datakeskushankkeen suunnittelua varten noin 35 ha:n alueelle.
Suunnitteluvarausta jatkettiin samoilla ehdoilla 7.9.2020 ja sitä
täydennettiin tontinluovutusperiaatteilla 12.4.2021. Suunnitteluvaraus on
voimassa vuoden 2021 loppuun asti.
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:
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Hepokorvenkallio - Hästkärrsberget, asemakaavaehdotus ja asemakaavan
muutosehdotus, piirustusnumero 7301, Katu-, virkistys-, erityis- ja
liikennealueet, muodostuu uudet korttelit 65002-65005, 65.
kaupunginosassa Högnäs ja 63. kaupunginosassa Järvenperä, alue
633300.
Aloite ja vireilletulo
Asemakaavaa on 14.10.2019 hakenut korttelin Fortum Power & Heat Oy
yhdessä kaupungin tonttiyksikön kanssa.
Vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman
kuulutuksen yhteydessä 19.8.2020.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu
osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty 10.8.2020.
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Alueen nykytila
Suunnittelualue sijaitsee Kehä III:n pohjoispuolella Hepokorven ja
Tollinmäen välisellä alueella. Suunnittelualueen itäpuolella kulkee
Hepokorventie, joka liittyy Kehä III:n liikenneväylään eritasoliittymän kautta.
Lännestä suunnittelualue rajautuu etelä-pohjoissuuntaiseen ekologiseen
yhteyteen ja Tollinmäen asuinalueeseen. Pohjoisesta alue rajautuu Oittaan
hiihtolatuihin ja virkistysalueeseen ja etelästä Kehä III:n liikennealueeseen.
Suunnittelualue on tällä hetkellä lähes kokonaan luonnontilaista metsää tai
peltoa.
Pohjoinen osa suunnittelualueesta on viljeltyä peltoaluetta, joka on
maaperältään pääosin pehmeää savimaata. Pohjoisemmalla alueella
sijaitsee myös yksi asuinrakennus ja muutamia talousrakennuksia.
Eteläinen alue on pääosin vaihtelevaa havumetsää, jossa sijaitsee
erikokoisia kalliokumpareita ja notkoja. Alueen läheisyydessä kulkee
Oittaan ulkoilureitit, jotka toimivat talvisin hiihtolatuina. Alueen eteläpuolella
sijaitseva Kehä III on vilkkaasti liikennöity moottoriliikennetie, jolla kulkee
yli 50 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Alueen keskivaiheilla sijaitsee Kehä
III:n alittava ulkoilureitille rakennettu alikulkutunneli, sekä puustoinen liitooravayhteys. Alikulkutunnelista ei nykytilanteessa ole reittejä
suunnittelualueen suuntaan. Itä-länsisuunnassa aluetta halkovat 400 kV:n
ja 110 kV:n voimajohtolinjat.
Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 8.11.2006)
suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Alueen läpi
kulkee maakuntakaavan mukainen etelä-pohjoissuuntainen
viheryhteystarve. Lisäksi alueen läpi kulkee 400 kV:n voimajohtovaraus,
joka on toteutunut alueelle.
Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat,
jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Uudenmaan maakuntavaltuusto
hyväksyi 25.8.2020 kolmella eri päätöksellä Uusimaa-kaavan 2050.
Helsingin hallinto-oikeus kielsi välipäätöksellään 22.1.2021 valtuuston
hyväksymispäätösten täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten
perusteella.
24.9.2021 Uusimaa-kaava 2050 tuli pääosin voimaan, eli niiltä osin kuin
valitukset hylättiin hallinto-oikeudessa. Aiemmista maakuntakaavoista jäi
voimaan Natura 2000 -alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin liittyviä
merkintöjä. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi. Uusimaa kaavan
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kaavamääräyksestä osan, joka koski vähittäiskaupan suuryksiköiden koon
alarajoja muualla kuin pääkaupunkiseudulla sijaitsevilla taajamatoimintojen
kehittämisvyöhykkeillä. 4. vaihemaakuntakaavasta jäi voimaan kaavan
tuulivoimaratkaisu.
Voimaan tulleessa maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu osittain
taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi ja alueeksi, jota ohjaavat
maakuntakaavan yleiset suunnittelumääräykset. Alueen länsipuolelle on
osoitettu voimassa olevan maakuntakaavan mukainen viheryhteystarve ja
alueen läpi on osoitettu kantaverkon 400 kV:n voimajohtovaraus.
Maakuntakaavassa todetaan, että taajamatoimintojen
kehittämisvyöhykkeellä voi asumisen, palveluiden ja työpaikkojen lisäksi
sijaita esimerkiksi virkistys- ja suojelualueita, liikenneväyliä ja muita
liikenteen tarvitsemia alueita, yhdyskuntateknisen huollon alueita ja muita
erityisalueita, ympäristöön soveltuvia teollisen tuotannon alueita, maa- ja
metsätalousalueita sekä vesialueita. Maakuntakaavan yleismääräyksissä
todetaan, että ilmaston kannalta kestävään energiajärjestelmään
siirtymistä on edistettävä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on
edistettävä kestävää luonnonvarojen käyttöä, kierto- ja biotaloutta,
uusiutuvan energian tuotantoa sekä hukkalämmön hyödyntämistä.
Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I.
Kaava-alue käsittää pääosan kahdesta pohjoisimmasta suuralueesta.
Kaava sai lainvoiman vuonna 1997. Voimassa olevassa yleiskaavassa
suunnittelualue on varattu teollisuuden ja varastoinnin alueeksi (T) sekä
virkistysalueeksi (V). Alueen läpi on suunniteltu uusi katuyhteys.
Katuyhteys on suunniteltu Kunnarlantieltä Järvenperän liittymään
(Hepokorventie), sekä kulkemaan Kehä III:n ali Kuninkaantielle. Lisäksi
alueen läpi kulkevalle voimalinjalle on osoitettu varaus. Alueen
länsipuolelle on osoitettu pohjoiseteläsuuntainen virkistysyhteystarve Kehä
III:n ja Oittaan ulkoilukeskuksen välille. Datakeskuksen toimintoja
suunnitellaan yleiskaavan mukaisille teollisuuden ja varastoinnin alueille.
Alueella on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 7.6.2021. Valtuuston
hyväksymässä yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu elinkeinoelämän
ja teollisuuden alueeksi, jota kehitetään yritysten ja työpaikkojen alueena.
Alueelle voidaan sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttavaa teollisuus-,
varastointi- ja yhdyskuntateknisen huollon toimintaa sekä muuta tilaa
vaativaa työpaikkatoimintaa.
Suurin osa suunnittelualueesta on asemakaavoittamatonta. Asemakaavan
yhteydessä tehdään tarkistuksia Kehä III:n tiealueeseen, jonka takia
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muutetaan Pellaksenmäen kaavaa (hyväksytty 7.9.2009) ja Pihlajarinne I A
kaavamuutosta (hyväksytty 14.9.1993).
Viranomaisneuvottelu
Kaavasta on käyty MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu 27.3.2020.
Kaavaehdotuksen nähtävilläolo
Kaavaehdotus oli nähtävillä 22.3. - 20.4.2021. Ehdotuksen
nähtävilläoloaikana järjestettiin asukastilaisuus etätilaisuutena 29.3.2021.
Etätilaisuuden videotallenne oli katsottavissa hankesivuilla koko
nähtävilläolon ajan.
Kaavaehdotuksesta saapui 14 muistutusta, joista yksi oli yhteismuistutus,
jossa oli 47 allekirjoittajaa. Muistutuksia saatiin useilta eri luontojärjestöiltä,
sekä lähialueen asukkailta. Lähes kaikki saapuneet muistutukset
vastustivat hanketta tai vähintään pitivät hanketta liian suurena alueelle.
Useassa muistutuksessa oltiin sitä mieltä, että Hepokorpi on väärä
sijoituspaikka datakeskuksella. Muistutusten pääpaino kohdistui alueen
luontoarvoihin, Oittaan virkistysarvoihin, maisemavaikutuksiin, Naturaalueeseen, hulevesiin sekä pysäköintiin.
Muistutusten lisäksi kaavaehdotuksesta saapui yhdeksän lausuntoa ja
kolme kannanottoa. lausunnoissa ja kannanotoissa esitettiin
muutostarpeita sähköasematontin kokoon ja sitä koskeviin
kaavamääräyksiin, alueella sijaitsevan pumppaamon tilanvaraukseen,
hulevesimääräyksiin ja valaistusta koskeviin määräyksiin. Lisäksi
lausunnoissa pyydettiin tarkentamaan alueella laadittua ilmastovaikutusten
arviointia ja tätä koskevaa vaikutusten arviointi myös kaavaselostuksessa.
Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen sähköasemalle varattua ETkorttelialuetta laajennettiin voimajohtoalueen suuntaan. Sähköaseman
rakentaminen edellyttää sähköasemaan kuuluvia rakenteita,
pylväsjärjestelyjä ja aitausta nykyisen voimajohtolinjan ympärille. Alue
aidataan yhtenä kokonaisuutena tulevan sähköaseman kanssa. Aidattavan
alueen koko on määritetty yhdessä voimajohtoyhtiö Fingridin kanssa.
Alueella sijaitseva HSY:n pumppaamo on esitetty kaavassa ET-alueena
ehdotusvaiheen ohjeellisen rakennusalan sijaan. Hepokorventien varteen
on tutkittu lisää yleisiä pysäköintipaikkoja ja osa tiealueesta (LT) muutettiin
kaupungin hallinnoimaksi katualueeksi. Suunnittelualueelle mahdollistettiin
poikkeustilanteen huoltoajo (h) Hepokorvenportin kautta tilanteessa, jossa
Hepokorvenkaari ei ole käytettävissä. Pieni osa korttelista 65002 muutettiin
viheralueeksi ja sille osalle suunniteltiin uusi haara ulkoilureittiä, josta myös
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mahdollinen huoltoajo kulkee. Kehä III:n liikennealueen läheisyydessä
sijaitsevat virkistysalueet muutettiin VL-2/s alueiksi, jolle ei saa melun takia
sijoittaa herkkiä toimintoja. Kaavamääräyksiä on täydennetty hulevesi-,
melu- ja valaistusmääräysten osalta. Ilmastovaikutusten arviointia ja
hankkeen ilmastovaikutuksia on tarkennettu kaavaselostukseen
maisemavaikutusten arvioinnin lisäksi.
Ehdotus asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi
Korttelialueet
Asemakaavassa alueelle on esitetty kaksi teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialuetta (T-1), jotka mahdollistavat
datakeskustoimintojen sijoittamisen alueelle. Kaavan mukaisesti
korttelialueet voidaan toteuttaa myös muuhun teollisuus- ja
varastorakentamiseen.
Pohjoinen korttelialue on kooltaan 167 791 m2 ja sen rakennusoikeus on
osoitettu tehokkuusluvun e=0,60 mukaan.
Eteläisempi korttelialue on kooltaan 111 754 m2 ja sen rakennusoikeus on
esitetty tehokkuusluvun e=0,80 mukaan. Eteläisen korttelialueen
tehokkuusluku on suurempi sen takia, että alueella ei ole rakentamista
rajoittavia tekijöitä, toisin kuin pohjoisella korttelialueella. Osa pohjoisesta
korttelialueesta sijoittuu alueen läpi kulkevien voimajohtojen suoja-alueelle
(va), jolle ei ole mahdollista sijoittaa rakentamista.
T-1 korttelialueiden rakentamiskorkeus on rajattu kaavassa ylimmän
vesikattokorkeuden mukaan. Ylin rakentamiskorkeus mahdollistaa
datakeskusrakennusten toteuttamisen kahteen tasoon, mutta ei kuitenkaan
heikennä vielä merkittävästi alueen maisemallisia vaikutuksia
kulttuurimaisema-alueeseen, olemassa olevan asutuksen tai
virkistysalueen suuntaan.
Korttelialueen olemassa oleviin metsäalueisiin rajautuville reunoille on
osoitettu 10 metriä leveä alueen osa, jonka avokalliot ja metsäinen luonne
maisemakuvassa tulee säilyttää. Pohjoisemman korttelialueen
pohjoisreunalle on osoitettu 15 metriä leveä alueen osa, jolle on istutettava
puista tiheä reunavyöhyke. Reunavyöhykkeen tarkoituksena on pienentää
hankkeen maisemallisia vaikutuksia erityisesti pohjoispuolen
pientaloalueen ja Bodominjärven kulttuurimaisema-alueen suuntaan.
Lisäksi asemakaavamääräyksissä on velvoitettu liittämään korttelialueet
mahdollisimman luonnollisesti viereisiin viheralueisiin.
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Datakeskusrakennusten piha-alueista on myös määrätty asemakaavassa.
Asemakaavan tavoitteena on, että datakeskusrakennusten väliin syntyy
viihtyisiä laajempia pihakokonaisuuksia, jotka rytmittävät suhteellisen
kookkaita teollisuusrakennuksia. Kaavassa on mm. velvoitettu istuttamaan
rakennusten väliin puu- ja pensasryhmiä sekä istuttamaan alueet, joita ei
käytetä liikenteeseen, huoltoon tai pysäköintiin. Lisäksi pysäköintialueet
tulee jäsennellä puu- ja pensasistutuksin, jolla vältetään suurten ja
hallitsevien pysäköintikenttien muodostuminen maisemassa.
Kaavassa osoitettu T-2 korttelialue Kehä III:n varrella on suunniteltu
ensisijaisesti Fortumin lämpöpumppuyksikön käyttöön. Korttelialueen koko
on 12 215 m2 ja sen rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvun e=0,60
mukaan. Teollisuus- ja varastorakentamisen lisäksi korttelialue on
mahdollista toteuttaa toimistorakentamiseen tai energiahuoltoa palvelevien
laitteiden tai rakennusten käyttöön. Jatkosuunnittelun aikana on
mahdollista, että alueelle sijoittuvat lämpöpumput sijoittuvat suoraan
datakeskusrakennuksiin, jolloin T-2 korttelialue vapautuu muuhun
käyttöön. Tässä tapauksessa alueelle toteutetaan todennäköisesti koko
alueen keskitetty toimistorakennus. Korttelialueen rakentamiskorkeutta on
ohjattu toteutuvan käyttötarkoituksen perusteella. Alueen toteutuessa
teollisuusrakentamiseen, on rakentamisen korkeus rajattu ylimmän
vesikattokorkeuden mukaan, jolloin teollisuusrakennuksella ei ole
merkittäviä maisemallisia tai kaupunkikuvaa heikentäviä vaikutuksia. Jos
alue toteutetaan toimistorakentamiseen, se on mahdollista toteuttaa
viisikerroksisena. Alueen toteutuessa toimistorakentamiseen, sen on
kaupunkikuvallisista syistä perusteltua olla teollisuusrakennusta
korkeampi, jolloin rakennus jäsentäisi datakeskuksen korttelialueen
kaupunkikuvaa.
ET-korttelialue on varattu Fingridin sähköaseman käyttöön. Alueelle on
osoitettu rakennusoikeutta 3 000 k-m2 ja alueen rakentamiskorkeutta on
ohjattu vesikaton ylimmän korkeusaseman mukaan, joka mahdollistaa
alueelle noin 15 metriä korkean rakennuksen. Alueelle sijoittuva
sähköasema on ns. kaasukytkinasema, jolloin se saadaan sijoitettua
teknisesti pienempään tilaan ja se on myös kaupunkikuvallisesti
laadukkaamman näköinen, verrattuna avoimeen kytkinasemaan.
Kaavamääräyksissä on velvoitettu, että alueen rakennukset ja rakenteet
tulee toteuttaa siten, että ne muodostavat kaupunkikuvassa
arkkitehtuuriltaan ja valaistukseltaan korkeatasoisen kokonaisuuden.
Asemakaavassa on määrätty myös muiden alueelle sijoittuvien
rakennusten kaupunkikuvasta. Alueelle sijoittuvien rakennusten
julkisivumateriaalien tulee olla korkealaatuisia, pääväritykseltään tummia ja
niiden tulee sopeutua ympäröivään luonnontilaiseen maisemaan. Kehä
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III:n suuntaan suuntautuvien julkisivujen ja julkisivumateriaalien tulee olla
kaupunkikuvallisesti erittäin korkealaatuista ja huoliteltuja. Julkisivuja tulee
elävöittää arkkitehtonisin keinoin. Tämä määräys koskee ensisijaisesti
Kehä III:n varteen sijoittuvaa lämpöpumppulaitosta.
T-1 ja T-2 korttelialueella rakennusten tulee mittasuhteiltaan muodostaa
ympäristöön sopiva kokonaisuus. Pitkiä julkisivuja tulee jaksottaa katoksin,
ikkunapinnoin, sisään-vedoin, tai muilla vastaavilla keinoilla. Tarkoituksena
on saada muodostettua pienimittakaavaisuutta isoille
teollisuusrakennuksille.
T-1 korttelialueilla tulee käyttää korttelialueittain yhteneväistä
rakennustapaa ja -tyyliä. Jos korttelialue toteutuu vaiheittain, tulee
ensimmäisessä vaiheessa esittää korttelin kokonaissuunnitelma.
Viheralueet
Merkittävä osa asemakaavasta on osoitettu lähivirkistysalueeksi, jonka
metsäinen luonne tulee säilyttää (VL-1/s). Kehä III:sta lähimpänä
sijaitsevat viheralueet, jotka sijoittuvat melutasoltaan yli 55 dB:n alueelle,
on osoitettu asemakaavassa lähivirkistysalueiksi, joille ei saa melun takia
sijoittaa herkkiä toimintoja ja joiden luonne tulee säilyttää metsäisenä (VL2/s). Koska ympäröivillä virkistysalueilla sijaitsee tärkeitä luontoarvoja sekä
ekologisten yhteyksien kannalta keskeisiä kulkureittejä,
lähivirkistysalueiden määritelmää on tarkennettu koko alueella: ”Alueella
kasvavaa kookasta puustoa, avokallioalueita ja lahokaviosammaleen
esiintymisalueet tulee säilyttää. Alueen läpi kulkevat ekologiset yhteydet
tulee turvata.”
Virkistysalueille on suunniteltu uusia ulkoilureittejä. Kehä III:lta Oittaan
suuntaan on suunniteltu uutta rinnakkaista ulkoilureittiä ja latuyhteyttä
(Hepokorvenreitti). Latuyhteys liittyy olemassa oleviin ulkoilureitteihin heti
alueen läpi kulkevien voimajohtojen alituksen jälkeen. Ulkoilureitti jatkuu
yhtenäisenä reittinä aina Puotismäentien päätyyn asti ja jatkuu sieltä
jälleen hiihtoladun rinnakkaisyhteytenä Oittaan ulkoilualueen suuntaan.
Kaava-alueen länsiosassa sijaitseva maakunnallinen ekologinen
yhteyskäytävä on osoitettu kokonaisuudessa lähivirkistysalueeksi (VL-1/s
ja VL-2/s). Kehä III:n ylityspaikalle on lisätty kaavaan merkintä ekologisen
yhteyden huomioimisesta (e-2). Alueelle on varattu eritasoyhteys, joka
toimii myös ekologisena- ja virkistysyhteytenä. Yhteys voidaan toteuttaa
ali- tai ylikulkuna ja se tulee toteuttaa riittävän leveänä.
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Suunnittelualueen läpi kulkeva liito-oravien yhteyskäytävä on turvattu
asemakaavalla. Datakeskukselle varattujen korttelialueiden väliin on
osoitettu noin 120 metriä leveä viherkäytävä (VL-2/s), jolla puiden
kaataminen tulee olla hallittua. Liito-oravayhteyttä varten myös Kehä III:n ja
uuden Hepokorvenkaaren kohdalle on esitetty kaavassa eko-1 merkintä,
jolla varmistutaan, että teiden rakentamisen ja kunnostamisen aikana
ympäröivä puusto tulee ottaa huomioon. Liito-oravayhteys on merkattu
voimajohtoalueen osalta eko-2-merkinnällä, joka on muutoin sama eko-1merkinnän kanssa, mutta määräyksen viimeisenä virkkeenä todetaan
seuraavaa: ”Voimalinjan rajoittaessa puuston istuttamista ja/tai
säilyttämistä, yhteyttä tulee tukea rakenteellisin keinoin, kuten liito-oravan
hyppytolppien avulla.
Lähivirkistysalueella sijaitsevat lahokaviosammalten esiintymisalueet on
merkitty kaavaa s-1 merkinnällä.
Kehä III:n varteen on varattu suojaviheralue (EV), jolle on tarkoitus
toteuttaa viivytyspainanteita yleisten alueiden hulevesien viivyttämiseen.
Lisäksi alue toimii pääosiltaan alueen läpi kulkevien voimajohtojen suojaalueena.
Liikenne ja pysäköinti
Ajoneuvoliikenteen kulku alueelle tulee tapahtumaan nykytilanteen
mukaisesti Kehä III:n liikennealueella sijaitsevan Träskändansolmun
eritasoliittymistä. Myös Kehä III:n rinnakkaiskatuna toimiva Matalajärventie
ja Lippajärveltä tuleva Auroranportti toimivat kulkuyhteyksinä alueelle.
Asemakaavassa nykyiset tiealueet Hepokuja ja Hepokorventie tullaan
muuttamaan kaupungin omistamiksi katualueiksi. Kaavan rinnalla tehdyssä
kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa on suunnittelualueelle osoitettu
uutta katua lyhyelle osalle Paciuksentietä Hepokorventien Puotismäentien väliin, sekä noin 700 metrin pituinen uusi
Hepokorvenkaari-niminen katuyhteys datakeskuskorttelin ja Kehä III:n
väliin. Hepokorvenkaaren länsiosassa sijaitsevan kääntöpaikan jälkeen
katualue loppuu ja ajoyhteys jatkuu sisäisenä yhteytenä eteläisemmälle
datakeskuskorttelille.
Alueelle toteutettavan Hepokorvenkaaren varteen toteutetaan yhdistetty
jalankulku- ja pyörätie, joka yhdistyy itäpäässään Hepokorventien
olemassa olevaan jalankulku- ja pyörätiehen. Jalankulku- ja pyöräteiltä
tullaan johtamaan yhteydet rakennuksien pääsisäänkäyntien läheisyyteen.
Kaavatyön yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota olemassa oleviin
ulkoilureitteihin ja niiden säilymiseen sekä uusien reittien suunnitteluun.
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Kehä III:n mahdollinen kolmas kaista on huomioitu kasvattamalla Kehä III:n
pohjoispuolista tiealueen rajaa koko kaava-alueen matkalta. Uusi raja on
mitoitettu Kehä III:n nykyisen ajoradan keskilinjasta 30 metrin päähän.
Mitoitus on katsottu ELY-keskuksen viranomaisten kanssa riittäväksi
tulevaisuuden tilavarauksille.
Suunnittelualueen pysäköinti tapahtuu tontilla maantasossa ja on
hajautettu ympäri suunnittelualuetta rakennusmassojen läheisyyteen.
Lisäksi Hepokorvenkaaren alkupäässä on yksi isompi pysäköintialue, joka
on tarkoitettu pääasiassa vierailijoiden pysäköintiin.
Yleistä pysäköintiä on osoitettu suunnittelualueen pohjoisosaan
Paciuksentien ja Puotismäentien välisen liittymän läheisyyteen, jossa
pysäköintipaikkoja on noin 10 kappaletta. Yleiselle pysäköinnille on
katsottu olevan alueella tarvetta, koska Oittaan ulkoilu- ja hiihtoreitit ovat
lähistöllä ja nykytilanteessa autoja on pysäköity teiden varsiin.
Kaavaehdotusvaiheessa esitettyjä yleisen pysäköinnin järjestelyitä pidettiin
muistutuksissa riittämättöminä, joten Hepokorventien tulevalle katualueelle
on kaavan liitteenä olevassa katukartassa esitetty 20 lisäpaikkaa
kadunvarsipysäköintinä. Hepokorventien varressa on jo nykytilanteessa
liikennemerkein osoitettua pysäköintiä ja tulevan kadun mitoitus
mahdollistaa kadunvarsipysäköinnin paikallaan pysyttämisen sekä
mahdollisen lisäämisen. Myös datakeskuskortteleille johtavan uuden
Hepokorvenkaari-kadun mitoitus mahdollistaa tarvittaessa
kadunvarsipysäköinnin toteuttamisen. Yleisen pysäköinnin lisääminen
edellä mainitusti on todettu kaupunkitekniikan keskuksen ja
liikenteenhallinnan mukaan mahdolliseksi.
Alueelle nykyisellään kulkeva linja 225(K) Leppävaaran ja Högnäsin välillä
tulee myös tulevaisuudessa olemaan alueen joukkoliikenteen päälinja.
Helsingin seudun liikenteen (HSL) arvion mukaan Hepokorvenkallion
kaavahankkeen sekä kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsevan Högnäsin
alueen nykyisen ja tulevan asukasmäärän yhteenlaskettu määrä ei ole niin
suuri, että se aiheuttaisi erityisiä paineita joukkoliikennetarjonnan
lisäämiselle.
Mitoitus
Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 104,31 ha, josta
korttelialueiksi on osoitettu 31,8 ha. Korttelialueiden lisäksi kaava-alueelle
on osoitettu katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Suurin osa kaava-alueesta,
52,76 ha, on osoitettu lähivirkistysalueeksi, jonka metsäinen luonne tulee
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säilyttää ja alueen läpi kulkevat ekologiset yhteydet tulee turvata (VL-1/s).
Kehä III:n liikennealueen läheisyydessä sijaitsevia virkistysalueita (VL-2/s)
koskevat samat määräykset, mutta niille ei saa sijoittaa liikennemelun takia
herkkiä toimintoja.
Kokonaiskerrosala on 199 852 k-m2. Kokonaiskerrosala muodostuu
datakeskusrakennusten korttelialueista 189 523 k-m2, sähköaseman
rakennusoikeudesta 3 000 k-m2 ja lämpöpumppuyksikön
rakennusoikeudesta 7 329 k-m2.
Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 199 852 k m2.
Kaavataloudelliset vaikutukset
Hepokorvenkallion kunnallistekniikan rakentamisesta on tehty
kunnallistekniikan yleissuunnitelma, jonka mukaan alueen infran
rakentamiskustannukset ovat 2,6 miljoona euroa (alv 0 %).
Maankäytön tulot muodostuvat pääosin kaupungin omistamien maaalueiden myynnistä hankkeelle, jotka ovat arviolta muutamia kymmeniä
miljoonia euroja. Lisäksi alueella on yksityisiä maanomistajia, joiden
kanssa tehtävistä maankäyttösopimuksista kertyy tuloja. Alustavan
tarkastelun perusteella maanmyynnistä ja maankäyttösopimuksista
kertyvillä tuloilla pystytään kattamaan kaupungille hankkeen toteutumisesta
aiheutuvat kunnallistekniikan kustannukset. Iso datakeskusinvestointi on
aina myös yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti erittäin merkittävä.
Suurinvestoinnit synnyttävät paljon uusia työpaikkoja ja
koulutusmahdollisuuksia. Yksittäinen datakeskusinvestointi voi olla jopa
miljardiluokkaa, ja sen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät ja se tuo
kaupungille runsaasti myös verotuloja. Hankkeen kaavataloudelliset
vaikutukset ovat erittäin positiiviset.
Perittävät maksut
Hakija on maksanut 2.9.2020 asemakaavan laatimiskustannuksista 60 %
ja kuulutuskustannuksista 2/3.
Hakija on maksanut 22.10.2021 MRL 59 §:n mukaisen asemakaavan
laatimiskustannusten loppuosan.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 382
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Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus
1
hyväksyy liitteenä olevan Fortum Power and Heat Oy:n ja Espoon
kaupungin välillä 26.10.2021 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen ja
alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen,
2
oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan liitteenä
olevan esisopimuksen mukaisen alueiden luovutusta koskevan
sopimuksen ja päättämään siihen mahdollisesti tarvittavista vähäisistä ja
teknisistä muutoksista,
3
ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 18.2.2021 päivätyn ja 22.10.2021
muutetun Hepokorvenkallio - Hästkärrberget asemakaavan ja siihen
liittyvän asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7301, 65.
kaupunginosassa Högnäs ja 63. kaupunginosassa Järvenperä, alue
633300.

Käsittely

Ulla Palomäki poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(asianosainen, HallL 28 § 1 mom. 1-kohta).
Tiina Elo Kajavan ym. kannattamana teki seuraavan lisäysesityksen:
”Uusi päätöskohta 4: kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta
käynnistämään viipymättä kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen
mukaisen selvityksen kompensaatiohankkeesta, jossa osoitetaan
Hepokorvenkallion lähialueelta luonnonsuojelualueeksi kohde (tai
kohteita), joka on merkittävästi suurempi ja luontoarvoiltaan vähintään yhtä
arvokas kuin tämän hankkeen myötä rakentamiselle menetettävät alueet.
Selvitys tuodaan kevään 2022 aikana kaupunkisuunnittelulautakunnan
käsiteltäväksi sekä tiedoksi kaupunginhallitukselle.”
Kajava ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Aaltonen Kataisen ym. kannattamana teki seuraavan lisäysesityksen:
”Uusi päätöskohta 5: kehottaa liikuntatointa varmistamaan, että hanke ei
heikennä Oittaan latuverkostoa ja selvittämään mahdollisuudet ja tarpeet
pidentää Oittaan latuja nykyistä paremmin kilpapituuksiin soveltuviksi.”
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Kajavan
pöydällepanoehdotuksen raukeavan kannattamattomana.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Tiina Elon lisäysehdotus hyväksyä
yksimielisesti. Sitä vastustettiin, joten puheenjohtaja totesi, että on
äänestettävä.
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 12 äänellä 1 ääntä vastaan 2
ollessa poissa hyväksyneen Elon ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Aaltosen lisäysehdotus yksimielisesti
hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.
Päätös
Kaupunginhallitus
1
hyväksyy liitteenä olevan Fortum Power and Heat Oy:n ja Espoon
kaupungin välillä 26.10.2021 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen ja
alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen,
2
oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan liitteenä
olevan esisopimuksen mukaisen alueiden luovutusta koskevan
sopimuksen ja päättämään siihen mahdollisesti tarvittavista vähäisistä ja
teknisistä muutoksista,
3
ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 18.2.2021 päivätyn ja 22.10.2021
muutetun Hepokorvenkallio - Hästkärrberget asemakaavan ja siihen
liittyvän asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7301, 65.
kaupunginosassa Högnäs ja 63. kaupunginosassa Järvenperä, alue
633300.
4
kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään viipymättä
kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisen selvityksen
kompensaatiohankkeesta, jossa osoitetaan Hepokorvenkallion lähialueelta
luonnonsuojelualueeksi kohde (tai kohteita), joka on merkittävästi suurempi
ja luontoarvoiltaan vähintään yhtä arvokas kuin tämän hankkeen myötä
rakentamiselle menetettävät alueet. Selvitys tuodaan kevään 2022 aikana
kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi sekä tiedoksi
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kaupunginhallitukselle.
5
kehottaa liikuntatointa varmistamaan, että hanke ei heikennä Oittaan
latuverkostoa ja selvittämään mahdollisuudet ja tarpeet pidentää Oittaan
latuja nykyistä paremmin kilpapituuksiin soveltuviksi.
Päätöshistoria
Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.09.2021 § 143
Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti
Kaupunkisuunnittelulautakunta
1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja
muistutukset on annettu Hepokorvenkallion asemakaavan ja siihen
liitettyjen kaavamuutosten ehdotuksesta, alue 633300,
2
hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 18.2.2021 päivätyn ja
9.6.2021 muutetun Hepokorvenkallio - Hästkärrsberget
asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen,
piirustusnumero 7301, 65. kaupunginosassa Högnäs ja 63.
kaupunginosassa Järvenperä, alue 633300,
3
ilmoittaa asemakaavan hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 §:n
mukaisesti perimään asemakaavan laatimiskulujen loppuosan, 12 000
euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 1 100 euroa, eli yhteensä 13 100
euroa tämän päätöksen yhteydessä.

Käsittely

Sammallahti poistui kokouksesta esteellisenä ja paikalle saapui varajäsen
Pirhonen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Keskustelun aikana Nevanlinna Kivekkään kannattamana teki seuraavan
lisäysehdotuksen: ”Uusi päätöskohta 4: Hiilinielujen ja luontoarvojen
menettämisen kompensaationa kaupunkisuunnittelukeskus käynnistää
välittömästi selvityksen kompensaatiohankkeesta, jossa osoitetaan
Hepokorvenkallion lähialueelta luonnonsuojelualueeksi kohde (tai
kohteita), joka on merkittävästi suurempi ja luontoarvoiltaan vähintään yhtä
arvokas kuin tämän hankkeen myötä rakentamiselle menetettävät alueet.
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Suojelualueen tai -alueiden sijainti ja toteutus esitellään ja tuodaan
mahdollisuuksien mukaan päätöksentekoon yhtäaikaisesti
datakeskushankkeen seuraavien päätösvaiheiden yhteydessä.
Perustelut: Datakeskuksen rakentaminen on perustellusti herättänyt huolta
luontoarvojen menettämisestä, ja hankkeen toteutuessa menetetään melko
laajoja luontoalueita sekä hiilinieluja. Tätä voidaan tasata osoittamalla
suojelualueeksi menetettävää aluetta suurempi luontoalue hyvien
kompensaatioperiaatteiden mukaisesti.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu
lisäysehdotus ja asiasta on äänestettävä. Kaupunkisuunnittelulautakunta
hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen, että ne, jotka kannattavat
esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
Nevanlinnan lisäysehdotusta äänestävät EI.
Äänestyksessä JAA ääniä tuli 5 ja EI ääniä 8. Äänestyksen jälkeen
puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelulautakunnan kahdeksalla (8)
äänellä viittä (5) vastaan, hyväksyneen Nevanlinnan lisäysehdotuksen.
Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös
Esittelijän ehdotus lautakunnan kokouksessa tekemällä lisäyksellä
hyväksyttiin äänestyksen jälkeen seuraavasti:
Kaupunkisuunnittelulautakunta
1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja
muistutukset on annettu Hepokorvenkallion asemakaavan ja siihen
liitettyjen kaavamuutosten ehdotuksesta, alue 633300,
2
hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 18.2.2021 päivätyn ja
9.6.2021 muutetun Hepokorvenkallio - Hästkärrsberget
asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen,
piirustusnumero 7301, 65. kaupunginosassa Högnäs ja 63.
kaupunginosassa Järvenperä, alue 633300,
3
ilmoittaa asemakaavan hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 §:n
mukaisesti perimään asemakaavan laatimiskulujen loppuosan, 12 000
euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 1 100 euroa, eli yhteensä 13 100
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euroa tämän päätöksen yhteydessä,
4
hiilinielujen ja luontoarvojen menettämisen kompensaationa
kaupunkisuunnittelukeskus käynnistää välittömästi selvityksen
kompensaatiohankkeesta, jossa osoitetaan Hepokorvenkallion lähialueelta
luonnonsuojelualueeksi kohde (tai kohteita), joka on merkittävästi suurempi
ja luontoarvoiltaan vähintään yhtä arvokas kuin tämän hankkeen myötä
rakentamiselle menetettävät alueet. Suojelualueen tai -alueiden sijainti ja
toteutus esitellään ja tuodaan mahdollisuuksien mukaan päätöksentekoon
yhtäaikaisesti datakeskushankkeen seuraavien päätösvaiheiden
yhteydessä.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.02.2021 § 31
Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti
Kaupunkisuunnittelulautakunta
1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja
mielipiteet on annettu Hepokorvenkallion osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta, alue 633300,
2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 18.2.2021 päivätyn
Hepokorvenkallio - Hästkärrsberget asemakaavaehdotuksen ja
asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7301, 65.
kaupunginosassa Högnäs ja 63. kaupunginosassa Järvenperä, alue
633300,
3
pyytää asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot
sekä toimialojen kannanotot.

Käsittely

Keskustelun aikana Saramäki puheenjohtajan kannattamana ehdotti asian
jättämistä pöydälle lautakunnan seuraavaan kokoukseen.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

Päätös
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Kaupunkisuunnittelulautakunta:
Päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lautakunnan seuraavaan
3.3.2021 pidettävään kokoukseen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.03.2021 § 41
Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti
1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja
mielipiteet on annettu Hepokorvenkallion osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta, alue 633300,
2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 18.2.2021 päivätyn
Hepokorvenkallio - Hästkärrsberget asemakaavaehdotuksen ja
asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7301, 65.
kaupunginosassa Högnäs ja 63. kaupunginosassa Järvenperä, alue
633300,
3
pyytää asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot
sekä toimialojen kannanotot.

Käsittely

Keskustelun aikana puheenjohtaja Kivekkään kannattamana teki
seuraavan päätöskohtaa koskevan lisäysehdotuksen: ”Lautakunta
päättänee järjestää asukastilaisuuden ja nimetä sille puheenjohtajan.”
Kivekäs Hentusen kannattamana ehdotti asukastilaisuuden
puheenjohtajaksi Jouni J. Särkijärveä.
Nevanlinna Saramäen kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen
päätöskohdaksi 4: ”Lautakunta päättänee muuttaa kaavamääräyksiä ja selostusta siten, että kaavamuutosalueella ei käynnistetä puunkaatoja tai
muuta esirakentamista ennen kuin hankkeen toteutumisesta on sitova
päätös ja kaava on saanut lainvoiman. Vastaavasti lautakunta päättänee
muuttaa kaavamääräyksiä ja kaavaselostusta siten, että niissä todetaan
selvästi, että rakentamisen osalta kaava sallii vain datakeskushankkeen
toteuttamisen, ei mitä tahansa teollisuus- ja varastotoimintaa.”
Nevanlinna Karimäen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen
(3.6): ”Kaavakartan korttelia 65003 muokataan siten, että kaavakartta
vastaa korttelin länsireunan osalta havainnekuvaa seuraavien
kaavamääräysten osalta: "Istutettava alueen osa." "Alueen osa, jolle on
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istutettava puista tiheä reunavyöhyke." "Alueen osa, jonka avokalliot,
lahokaviosammaleen esiintymisalueet ja metsäinen luonne
maisemakuvassa tulee säilyttää. Avokalliot, lahokaviosammaleen
esiintymisalueet ja puusto tulee suojata työmaa-aikana."”
Nevanlinna Karimäen kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen
päätöskohdaksi 5: ”Lautakunta edellyttää, että hiilinielujen menettämisen
kompensaationa kaupunkisuunnittelukeskus käynnistää välittömästi
yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa kompensaatiohankkeen
kaavamuutoksen, jossa osoitetaan Hepokorvenkallion lähialueelta
luonnonsuojelualueeksi kohde (tai kohteita), joka on merkittävästi suurempi
ja luontoarvoiltaan vähintään yhtä arvokas kuin tämän hankkeen myötä
rakentamiselle menetettävät alueet. Suojelualueen sijainti ja toteutus
esitellään ja tuodaan mahdollisuuksien mukaan päätöksentekoon
yhtäaikaisesti datakeskushankkeen seuraavan päätösvaiheen
yhteydessä.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatetut
ehdotukset asukastilaisuuden järjestämisestä ja tilaisuuden
puheenjohtajasta, joten puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset
yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja
totesi kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyneen yksimielisesti
ehdotuksen asukastilaisuuden järjestämisestä ja valinneen Särkijärven
tilaisuuden puheenjohtajaksi.
Edelleen puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi kannatettua
lisäysehdotusta sekä yksi kannatettu muutosehdotus, joista jokaisesta on
erikseen äänestettävä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi
puheenjohtajan äänestysehdotuksen, että ne, jotka kannattavat
pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat lisäysehdotuksia
tai muutosehdotusta äänestävät EI.
Ensimmäisessä äänestyksessä (JAA esittelijän päätösehdotus / EI
Nevanlinnan lisäysehdotus päätöskohdaksi 4) JAA ääniä tuli 7 ja EI ääniä
6 ja puheenjohtaja totesi lautakunnan seitsemällä (7) äänellä kuutta (6)
vastaan hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen.
Toisessa äänestyksessä (JAA esittelijän päätösehdotus / EI Nevanlinnan
muutosehdotus 3.6) JAA ääniä tuli 6 ja EI ääniä 5 sekä 2 tyhjää ääntä,
joten puheenjohtaja totesi lautakunnan kuudella (6) äänellä viittä (5)
vastaan, kahden (2) äänestäessä tyhjää, hyväksyneen esittelijän
päätösehdotuksen.
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Kolmannessa äänestyksessä (JAA esittelijän päätösehdotus / EI
Nevanlinnan lisäysehdotus päätöskohdaksi 5) JAA ääniä tuli 7 ja EI ääniä
4 sekä 2 tyhjää ääntä, joten puheenjohtaja totesi lautakunnan seitsemällä
(7) äänellä neljää (4) vastaan, kahden (2) äänestäessä tyhjää,
hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen.
Äänestyslistat ovat pöytäkirjan liitteenä.
Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen lautakunnan
kokouksessa tekemällä lisäyksellä seuraavasti:
1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja
mielipiteet on annettu Hepokorvenkallion osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta, alue 633300,
2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 18.2.2021 päivätyn
Hepokorvenkallio - Hästkärrsberget asemakaavaehdotuksen ja
asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7301, 65.
kaupunginosassa Högnäs ja 63. kaupunginosassa Järvenperä, alue
633300,
3
pyytää asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot
sekä toimialojen kannanotot,
4
järjestää asemakaavan muutosehdotuksesta tiedotus- ja
keskustelutilaisuuden ja valitsi sen puheenjohtajaksi Jouni J. Särkijärven.
Liitteet
-

Äänestyslista § 154

-

Hepokorvenkallio, kaavamääräykset
Hepokorvenkallio, kaavakartta
Hepokorvenkallio, ajantasa-asemakaava

Oheismateriaali

Tiedoksi
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Valtuusto 15.11.2021 § 155
§ 155

Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista (Pöydälle 25.10.2021)
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaakovlew-Markus Elina
Mustakari Anu
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Paula
Viljakaisen ja Marika Niemen sekä 14 muun valtuutetun 12.5.2021
päivättyyn valtuustokysymykseen koskien Espoonlahden terveyspalveluita
sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Puheenjohtaja Partanen ehdotti, että tästä ja seuraavasta asiasta käydään
yhteinen keskustelu, päätöksenteko sen jälkeen kummastakin asiasta
erikseen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan
käsittelyjärjestystä koskevan ehdotuksen.
Räf Viljakaisen ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
Espoonlahden terveyspalveluiden turvaamiseksi selvitetään
mahdollisuudet järjestää liikkuva palvelupiste.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen
ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Räfin toivomusehdotus hyväksyä
yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi hyväksyttiin seuraava toivomus:
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Espoonlahden terveyspalveluiden turvaamiseksi selvitetään
mahdollisuudet järjestää liikkuva palvelupiste.
Selostus

Valtuutetut Paula Viljakainen ja Marika Niemi sekä 14 muuta valtuutettua
ovat jättäneet valtuustokysymyksen 12.5.2021 koskien Espoonlahden
terveyspalveluita.
Valtuutetut kysyvät seuraavaa:
1. Miten espoonlahtelaisten terveyspalvelut turvataan Espoonlahden
terveysaseman peruskorjauksen aikana?
2. Onko Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilmaongelmat korjattu?
3. Voitaisiinko Sitran kehittämää terveyskioski-mallia kokeilla
Espoonlahden ostoskeskuksissa peruskorjauksen aikana?
4. Voitaisiinko Espoonlahden terveyspalveluissa lisätä palvelusetelin
käyttöä ja ostopalveluja?
Vastaukset Espoonlahden terveyspalveluita koskeviin kysymyksiin
1. Miten espoonlahtelaisten terveyspalvelut turvataan Espoonlahden
terveysaseman peruskorjauksen aikana?
Tilanne vesivahingon jälkeen:
Espoonlahden terveysaseman henkilöstö on siirtynyt pääsiäisenä 2020
sattuneen vesivahingon jälkeen työskentelemään Kivenlahden
terveysasemalle ja rajoitetusti Soukan terveysasemalle sekä kaupungin
muille terveysasemille, jonne asiakkaitakin on mahdollisuus siirtää.
Mielenterveyspalvelujen henkilöstö ja palvelut ovat siirtyneet kesäkuussa
2020 Matinkylään, Kalaonnentielle. Sosiaaliohjaan vastaanotto jatkuu
kaupungin muilla terveysasemilla. Suun terveydenhuollon palvelut toimivat
kiinteistössä lokakuuhun 2022 asti, jolloin purku- ja uudelleenrakennustyöt
alkavat.
Väistötiloihin siirtyminen ja palvelutuotanto peruskorjaukseen liittyen ja sen
aikana:
Espoonlahden terveysasematoiminta muuttaa 1.10.2021 Matinkadun (ent.
Matinkylän terveysasema) terveysasemalle, Matinkatu 1. Suun
terveydenhuolto toimii 1.10.2022 lähtien muissa Espoon toimipisteissä ja
ennalta ehkäisevää hammashoitoa toteutetaan Matinkadun asemalla
1.10.2021 lähtien. Avofysioterapian palvelut siirtyvät Friisilään kesällä
2021. Mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivat Matinkylässä ja
sosiaaliohjaus muilla terveysasemilla. Espoonlahden terveysaseman
peruskorjauksen myötä Suur-Espoonlahden sote-keskus on valmis
ottamaan vastaan henkilökunnan ja asiakkaat kesäkuussa 2024.
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Espoonlahden väestöstä osa on siirtynyt jo vuodesta 2019 käyttämään
Matinkylän alueen palveluja. Ison Omenan terveysaseman asiakkaista
loppuvuodesta 2019 vajaa 20% tuli Suur-Espoonlahden alueelta. Ison
Omenan kauppakeskuksen kattavat HUS Diagnostiikan palvelut ovat olleet
suosittuja. Väestölle tiedotetaan eri mahdollisuuksista valita
terveysasemapalvelut.
2. Onko Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilmaongelmat
korjattu?
Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilma-asioita on tutkittu, työstetty ja
selvitetty Tilapalvelut-liikelaitoksen toimesta: Rakennuksessa on suoritettu
ilmanvaihtokanavistojen nuohous, mittaus- ja säätötyöt sekä pääte-elinten
ääneneristevillan pinnoitukset. Lisäksi rakennuksessa on vuoden 2020
aikana tehty lukuisia muita paikkaus- ja korjaustöitä rakennuksen
käyttöönoton edistämiseksi.
Terveysasemalla tehtiin porakosteusmittaukset 1.6.2020, eikä
rakennuksessa todettu kohonneita kosteusarvoja. Terveysaseman 1. ja 2.
kerrosten lattioiden kosteutta mitattiin porareikämenetelmällä. 1.6.2020
päivätyn raportin mukaan rakennuksessa ei todettu kohonneita
kosteusarvoja. Tilapalvelut-liikelaitoksen sisäilma-asiantuntija on lisäksi
tutustunut vuosina 2013-2014 laadittuihin raportteihin Matinkylän
terveysasemasta sekä käynyt läpi vuosien 2013-2020 aikana tehdyt
huoltokirjapalvelupyynnöt. Kosteusmittausten, raporttien sekä
huoltokirjatietojen pohjalta sisäilma-asiantuntija totesi, että rakennus on
käyttöönotettavissa.
3. Voitaisiinko Sitran kehittämää terveyskioski-mallia kokeilla
Espoonlahden ostoskeskuksissa peruskorjauksen aikana?
Viittaamme kohtaan 1, jossa on esitetty espoonlahtelaisten väistötilat ja
palveluntuotanto peruskorjauksen aikana. Se, että sopivat tilat
väistötoiminnalle järjestyivät Espoonlahden terveysasematoiminnalle
kolmessa eri osoitteessa, on toiminnan ja sen organisoinnin kannalta
hyvinkin haasteellista. Toiminnan hajauttaminen vielä neljänteen
pisteeseen lisäisi kompleksikkuutta entisestään.
Olemme paneutuneet Ylöjärvellä vuodesta 2009 toimineen Terveyskioskin
toimintaan ja analysoineet myös Sitran ja Tampereen yliopiston arvioinnin
toiminnasta. Koemme terveyskioskit mielenkiintoisena konseptina, mutta
alueen nykyiseen tilanteeseen se ei olisi parhaiten soveltuva ratkaisu.
4. Voitaisiinko Espoonlahden terveyspalveluissa lisätä palvelusetelin
käyttöä ja ostopalveluja?

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kaupunginhallitus
Valtuusto
Valtuusto

§ 68
§ 245
§ 142
§ 155

113/164
16.06.2021
09.08.2021
25.10.2021
15.11.2021

Espoo tarinan mukaisesti monituottajamalli on terveyspalveluiden
strateginen valinta ja palvelujen järjestämisen tapoja arvioidaan ja
kehitetään säännöllisesti.
Espoonlahtelaiset ovat tälläkin hetkellä oikeutettuja vaihtamaan oman
asemansa joko ostopalveluasemaan, joka sijaitsee Olarissa (Matinkylän ja
Olarin rajalla) tai jompaankumpaan terveysasema -palveluseteliasemaan,
Oma Lääkärisi Espoontoriin (Mehiläinen OY) ja Terveystalo Espoontoriin.
Kumpikin asema sijaitsee Espoon keskuksessa.
Päätöshistoria
Valtuusto 25.10.2021 § 142
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Paula
Viljakaisen ja Marika Niemen sekä 14 muun valtuutetun 12.5.2021
päivättyyn valtuustokysymykseen koskien Espoonlahden terveyspalveluita
sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Puheenjohtaja Hopsun kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 245
Päätösehdotus

Perusturvajohtaja Svahn Sanna
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi
vastauksena valtuutettu Paula Viljakaisen ja Marika Niemen sekä 14 muun
valtuutetun 12.5.2021 päivättyyn valtuustokysymykseen koskien
Espoonlahden terveyspalveluita sekä toteaa kysymyksen loppuun
käsitellyksi.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2021 § 68
Päätösehdotus

Perusturvajohtaja Svahn Sanna
Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että
valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Paula
Viljakaisen ja Marika Niemen sekä 14 muun valtuutetun 12.5.2021
päivättyyn valtuustokysymykseen koskien Espoonlahden terveyspalveluita
sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.
Värmälä Riihimäen ja Lehtosen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen.
”Lautakunta edellyttää, että ennen väistötilaratkaisua arvioidaan
mahdollisuus käyttää Ison Omenan terveysasemaa väistötilana.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän
esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.
Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan 11 äänellä 3 ääntä
vastaan hylänneen Värmälän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi

Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista 12.5.2021
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Valtuusto 15.11.2021 § 156
§ 156

Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista (Pöydälle 25.10.2021)
Valmistelijat / lisätiedot:
Lehtinen Maija
Martinsen Kimmo
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Markku
Sistosen ja 18 muun valtuutetun 10.5.2021 jättämään
valtuustokysymykseen Espoonlahden terveyspalveluista ja toteaa
kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Sistonen Viljakaisen ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen: 9.1
Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisen siirtokelpoisen
terveysaseman sijoittaminen Espoonlahden alueelle sekä siihen liittyvät
kustannukset.
Sistonen Viljakaisen ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen: 9.2
Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuus järjestää Espoonlahden
terveysasemaa käyttäville espoonlahtelaisille asiakkaille maksuton
säännöllinen kuljetus välille Espoonlahden terveysasema- Matinkadun
terveysasema.
Vuornos Juvosen ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuus tarjota terveyspalveluita
Espoonlahdessa ulkoistetun terveysaseman tai palvelusetelien avulla.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti yhteenvedon keskustelun
kuluessa tehdyistä ehdotuksista ja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen
tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
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Sitten otettiin käsiteltäväksi toivomukset.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Sistosen toivomusehdotus 9.1
hyväksyä yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja
totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Sistosen toivomusehdotus 9.2
yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja
totesi, että on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Sistosen
ehdotusta 9.2, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät ei.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 44 äänellä 19 ääntä vastaan ja 11 äänestäessä
tyhjää hyväksyi Sistosen ehdotuksen 9.2. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vuornoksen toivomusehdotus
yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja
totesi, että on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat
Vuornoksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat sitä,
äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 65 äänellä 6 ääntä vastaan ja 3 äänestäessä
tyhjää hyväksyi Vuornoksen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan
liitteenä.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen
ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi hyväksyttiin seuraavat toivomukset:
Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisen siirtokelpoisen
terveysaseman sijoittaminen Espoonlahden alueelle sekä siihen liittyvät
kustannukset.
Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuus järjestää Espoonlahden
terveysasemaa käyttäville espoonlahtelaisille asiakkaille maksuton
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säännöllinen kuljetus välille Espoonlahden terveysasema- Matinkadun
terveysasema.
Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuus tarjota terveyspalveluita
Espoonlahdessa ulkoistetun terveysaseman tai palvelusetelien avulla.
Selostus

Valtuustokysymyksen sisältö
Valtuutetut ovat esittäneet 10.5.2021 päivätyn aloitteen Espoonlahden
terveyspalveluista.
Aloitteessa tuodaan esiin, että Espoonlahden terveysasema on ollut
keväästä 2020 sattuneesta vesivahingosta johtuen käyttökiellossa, jonka
vuoksi terveyspalvelut ovat merkittävästi heikentyneet. Tilanne kuormittaa
muita alueen palveluita ja välttämättömät laboratoriopalvelut ovat
Matinkylän Ison Omenan yhteydessä, jonka saavutettavuus
espoonlahtelaisille on hankala.
Aloitteessa pyydetään kaupunkia selvittämään:
 Miksi hankesuunnitelman päättäminen kestää lähes kaksi vuotta
vahingosta
 Voidaanko korvaavat tilat löytää Espoonlahden alueelta (esim.
Lippulaivan valmistumisen yhteydessä)
Vastaus valtuustokysymykseen
Tilapalvelut-liikelaitos on edistänyt hanketta hyvässä yhteistyössä sosiaalija terveystoimen (nyk. hyvinvoinnin ja terveyden toimiala) kanssa yhteisesti
alkusyksystä 2020 sovitussa aikataulussa:
Tapahtuneen laajahkon vesivahingon jälkeen ja käyttäjätoimialan esille
tuoman kokonaisvaltaisen korjaus- ja toiminnallisen muutostarve-esityksen
jälkeen päädyttiin keväällä 2020 rakennuksen ottamiseen
peruskorjauksena esitykseen investointiohjelmaksi 2021-2030, joka
hyväksyttiin joulukuussa 2020.
Alkusyksystä 2020 käyttäjätoimiala toi esille, että Espoonlahden
terveysaseman tarveselvityksen yhteydessä on tarpeellista laatia
kokonaisvaltainen tarkastelu ja suunnitelma Espoonlahden
terveyspalveluiden tulevaisuuden järjestelyistä. Tilapalvelut osaltaan katsoi
tämän tarkoituksenmukaiseksi ja yhteisesti sopien otettiin lisäksi arkkitehti
avustamaan tarveselvityksen ja tilaohjelman laatimista sekä varmistamaan
suunniteltujen toimintojen sijoittamisen edellytykset tilasovituskaavioin.
Tämän työn tuloksena todettiin rakennuksen soveltuvan suunniteltuun
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käyttöön ja tarveselvitys ja tilaohjelma saatiin laadittua marras-joulukuun
päätöksentekoon.
Hankesuunnitelman valmisteluun päästiin näin ollen alkuvuodesta 2020 ja
tässä lähtökohtana oli, että saman aikaisesti laaditaan ehdotus/luonnossuunnitelmat rakennuksen peruskorjauksesta. Näin toimien tilojen
toiminnallisuus varmistetaan ennakkoon ja toisaalta peruskorjaushankkeen
kustannustaso saadaan hankesuunnitelmaan luotettavammin arvioitua.
Hankesuunnitelman laatimiseen on tullut jonkin verran viivettä johtuen
arkkitehtisuunnittelun kilpailutuksesta kahteen kertaan, kun ensimmäinen
kilpailutus ei tuottanut tulosta.
Hankesuunnitelman valmistelu etenee yhteisesti sovitulla tavalla ja
sovitussa aikataulussa, joskin jo alun tarkoituksenmukaisesta lisäajan
ottamisesta johtuen, jonkin verran myöhemmässä aikataulussa kuin 20212030 investointiohjelman laadinnassa oli ajateltu. Hankesuunnitelma on
tarkoitus tuoda päätettäväksi loppuvuodesta 2021, viimeistään
alkuvuodesta 2022. Aikataulu täsmennetään tila- ja asuntojaoston
työohjelmaan syys-lokakuussa 2021.
Terveysaseman väistöratkaisujen selvittämisen yhteydessä osoittautui,
ettei Espoonlahden alueella ole terveysasematarkoitukseen soveltuvia
väistötiloja, myöskään Lippulaivan tilat eivät tulleet aikataulusyistäkään
kyseeseen. Toimialojen TakE -tavoitteet osaltaan ohjaavat
kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja säästämiseen kaupungin
kokonaiskustannuksissa.
Päätöshistoria
Valtuusto 25.10.2021 § 143
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Markku
Sistosen ja 18 muun valtuutetun 10.5.2021 jättämään
valtuustokysymykseen Espoonlahden terveyspalveluista ja toteaa
kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Puheenjohtaja Laukkasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Kaupunginhallitus
Valtuusto
Valtuusto

§ 52
§ 304
§ 143
§ 156
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pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.
Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Kaupunginhallitus 06.09.2021 § 304
Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi
vastauksena valtuutettu Markku Sistosen ja 18 muun valtuutetun
10.5.2021 jättämään valtuustokysymykseen Espoonlahden
terveyspalveluista ja toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 30.08.2021 § 52
Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle,
että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu
Markku Sistosen ja 18 muun valtuutetun 10.5.2021 jättämään
valtuustokysymykseen Espoonlahden terveyspalveluista ja toteaa
kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Päätös
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
-

Äänestyslista § 156

-

Valtuustokysymys Espoonlahden terveysaseman
hankesuunnitelman kesto ja korvaavien tilojen löytäminen

Oheismateriaali

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Kaupunginhallitus
Valtuusto
Valtuusto

§ 52
§ 304
§ 143
§ 156

Tiedoksi
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Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Liikuntalautakunta
Kaupunginhallitus
Valtuusto
Valtuusto

§5
§ 351
§ 144
§ 157
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10103/09.00.00/2021

Valtuusto 15.11.2021 § 157
§ 157

Valtuustokysymys turvallisesta urheiluharrastamisesta ja
urheilukulttuurista Espoon kaupungissa (Pöydälle 25.10.2021)
Valmistelijat / lisätiedot:
Uppa Marianne
Tuukkanen Jyrki
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Jiri
Kerosen ym. 30.8.2021 jättämään kysymykseen koskien turvallista
urheiluharrastamista ja urheilukulttuuria Espoon kaupungissa sekä toteaa
kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Grönroos Järvisen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan seuraavin
perusteluin:
Valtuusto palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että sanktiot turvallisen
urheiluharrastamisen vaarantamisesta ovat jatkossa riittäviä ja voivat
johtaa vuorojen perumiseen kaikista Espoon kaupungin urheilutiloista.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, joten
seuraavien puhujien on kohdistettava puheensa palautukseen.
Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli
äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat
palautusehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat
palautusehdotusta, äänestävät ei.
Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.
Äänestyksessä valtuusto 11 äänellä 60 ääntä vastaan ja 3 äänestäessä
tyhjää hylkäsi palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.
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Pöytäkirja
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Kaupunginhallitus
Valtuusto
Valtuusto

§5
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Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen
ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Valtuutettu Jiri Keronen ja 15 muuta valtuutettua ovat jättäneet 30.8.2021
valtuustokysymyksen koskien turvallista urheiluharrastamista ja
urheilukulttuuria Espoon kaupungissa.
Valtuutetut kysyvät seuraavaa:
1) Mitä Espoon kaupunki aikoo tehdä varmistaakseen turvalliset puitteet
lasten ja nuorten liikuntaharrastuksille?
2) Miten Espoon kaupunki voi toimia tilanteessa, jossa yksittäisen
urheilujoukkueen ja sitä ylläpitävän ry:n toimintaan on toistuvasti
liittynyt nuorten liikuntaharrastuksille epätyypillistä rikollisuutta ja
poliisitutkintoja?
Mitä Espoon kaupunki aikoo tehdä varmistaakseen turvalliset puitteet
lasten ja nuorten liikuntaharrastuksille?
Espoon kaupungin liikuntatilat toimivat joko seurojen tai käyttäjän
omavalvonnalla tai valvottuina. Omavalvontavuorojen osalta käyttäjä
sitoutuu omavalvontasitoumuksella valvomaan kiinteistöä, irtaimistoa ja
järjestystä tiloissa sekä huolehtimaan siitä, että myönnettyjä käyttövuoroja
käytetään siihen tarkoitukseen, joihin ne on myönnetty.
Omavalvontasitoumuksen rikkominen johtaa ensimmäisellä kerralla
varoitukseen, toisella kerralla vuoron menettämiseen 1 kuukaudeksi.
Kolmannesta kerrasta vuoro otetaan pois vuodeksi tai perutaan kokonaan
kyseiseltä käyttäjältä. Valvotuissa tiloissa valvonnasta vastaa valvojana
toimiva henkilö. Espoon kaupunki ei hyväksy epäasiallista käytöstä
missään olosuhteissa. Jos epäasiallista käytöstä esiintyy, käyttäjän tai
tilanteen havaitsijan on oltava yhteydessä kaupungin liikuntatoimeen, joka
selvittää tilanteen asianmukaisesti. Liikuntapalveluiden henkilöstön
yhteystiedot löytyvät alueittain kaupungin verkkosivuilta. Rikosasioissa
asian selvittämisestä vastaa poliisi yhdessä tuomioistuinlaitoksen kanssa.
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Espoon kaupunki seuraa tarkasti lasten ja nuorten liikuntatilojen ja
liikuntaharrastusten turvallisuuskehitystä. Espoon kaupunki pyrkii näin
myös ennaltaehkäisemään väärinkäytöksiä.
Miten Espoon kaupunki voi toimia tilanteessa, jossa yksittäisen
urheilujoukkueen ja sitä ylläpitävän ry:n toimintaan on toistuvasti
liittynyt nuorten liikuntaharrastuksille epätyypillistä rikollisuutta ja
poliisitutkintoja?
Seuran ja sen vastuuhenkilöiden kanssa käydään asiasta keskustelu.
Lisäksi voidaan antaa varoitus tai poistaa vuoro joko määräajaksi tai
kokonaan. Suvela Warriors on rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksen
yhdistysrekisteriin 20.2.2020. Kannusillanmäen tapahtumista käytiin
seuran kanssa keskustelu, seuralta poistettiin heti tapahtumapaikan
käyttövuoro. Ratkaisu oli turvallinen myös muille käyttäjille. Seuralla on
käyttövuoroja kaupungin muissa tiloissa, eikä niissä ole ollut epäasiallista
tai muille käyttäjille uhkaavia tilanteita.
Espoon kaupunki toimii yhdenvertaisuusperiaatteella. Kaikille annetaan
mahdollisuus harrastamiseen lautakunnan määrittelemien ohjeiden
mukaan. Lajiliitot puuttuvat tapahtumiin omilla säännöillään, jos ylilyöntejä
tapahtuu. Rikollisesta toiminnasta vastaa poliisi yhdessä
tuomioistuinlaitoksen kanssa.
Päätöshistoria
Valtuusto 25.10.2021 § 144
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Jiri
Kerosen ym. 30.8.2021 jättämään kysymykseen koskien turvallista
urheiluharrastamista ja urheilukulttuuria Espoon kaupungissa sekä toteaa
kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Puheenjohtaja af Hällströmin kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
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Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 351
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi
vastauksena valtuutettu Jiri Kerosen ym. 30.8.2021 jättämään
kysymykseen koskien turvallista urheiluharrastamista ja urheilukulttuuria
Espoon kaupungissa sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Liikuntalautakunta 23.09.2021 § 5
Päätösehdotus

Liikuntajohtaja Merra Martti
Liikuntalautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto
merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Jiri Kerosen sekä 15 muun
valtuutetun 30.8.2021 päivättyyn kysymykseen koskien turvallista
urheiluharrastamista ja urheilukulttuuria Espoon kaupungissa.

Päätös
Liikuntalautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
-

Äänestyslista § 157

-

Valtuustokysymys turvallinen urheiluharrastaminen ja
urheilukulttuuri Espoon kaupungissa

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 386
§ 158
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Valtuusto 15.11.2021 § 158
§ 158

Valtuustokysymys pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisemisestä ja
hoidosta
Valmistelijat / lisätiedot:
Sipilä Hilla-Maaria
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ilmoituksen, ettei
vastausta valtuustokysymykseen voida asetetussa määräajassa antaa.

Käsittely
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Helena Marttila on jättänyt 13.9.2021 valtuustokysymyksen, jossa kysytään
1. Miten Espoon kaupunki turvaa riittävän, yksilöllisen tuen
pitkäaikaistyöttömille työllisyyspolun löytämiseksi sekä sujuvan yhteistyön
eri toimijoiden, kuten työllisyys- ja terveyspalveluiden, kesken?
2. Millä tavoin Espoon kaupunki pyrkii ennalta estämään
pitkäaikaistyöttömien syrjäytymistä ja terveydellisten ja sosiaalisten
ongelmien syntyä?
3. Minkälaisia mahdollisuuksia Espoon kaupunki tarjoaa
pitkäaikaistyöttömille kokea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tilanteessa, jossa
riski työttömyyden pitkittymiselle ja siten pitkäaikaiselle syrjäytymiselle on
olemassa?
Vastausta valtuustokysymykseen ei saatu valmisteltua määräajassa
elinvoiman tulosalueen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin kuuluvissa

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus
Valtuusto

§ 386
§ 158
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työllisyyspalveluissa. Vastaus kysymykseen valmistellaan seuraavaan
kaupunginvaltuuston kokoukseen 13.12.2021
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 386
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi
kaupunginhallituksen ilmoituksen, ettei vastausta valtuustokysymykseen
voida asetetussa määräajassa antaa.

Käsittely

Asia käsiteltiin pykälän 383 jälkeen.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§8
§ 101
§ 379
§ 159
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Valtuusto 15.11.2021 § 159
§ 159

Valtuustokysymys kunniaväkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja
ehkäisemisestä oppilaitoksissa
Valmistelijat / lisätiedot:
Pippuri Terhi
Otranen Hannele
Erma Tapio
Soinio Giedre
Saloranta-Eriksson Outi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Pia
Kauman ym. 29.8.2021 jättämään valtuustokysymykseen kunniaväkivallan
eri muotojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä oppilaitoksissa sekä toteaa
kysymyksen loppuun käsitellyksi.

Käsittely
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Pia Kauma sekä 46 muuta valtuutettua ovat 29.8.2021 jättäneet
valtuustokysymyksen, jossa kysytään
 Miten Espoon kaupunki aikoo vahvistaa kouluterveydenhuollon
osaamista ja mahdollisuuksia ennaltaehkäistä ja puuttua
kunniaväkivallan uhkaan jo varhaisessa vaiheessa?
 Miten Espoon kaupunki aikoo kehittää toimintatapoja auttaakseen
henkilöitä, jotka ovat jo joutuneet kunniaväkivallan kohteeksi?
 Miten Espoon kaupunki parantaa yhteistyötä viranomaisten välillä
kunniaan liittyvän väkivallan torjumiseksi ja tyttöjen suojelemiseksi?
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Lausunto on valmisteltu kasvun ja oppimisen toimialan sekä hyvinvoinnin
ja terveyden toimialan yhteistyössä. Valmistelun aikana on lisäksi saatu
kommentteja konsernihallinnon turvallisuus ja valmius vastuualueelta sekä
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniasta.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsitteli lausuntoa
valtuustokysymykseen kokouksessaan 22.09.2021. Svenska rum lautakunta käsitteli lausuntoa kokouksessaan 30.9.2021. Kasvun ja
oppimisen lautakunta käsitteli lausuntoa kokouksessaan 13.10.2021,
kokouksessa 29.9.2021 se oli jätetty pöydälle.
Kasvun ja oppimisen toimialalla haetaan jatkuvasti ratkaisuja, joilla voidaan
ehkäistä ja puuttua kaikenlaiseen väkivaltaan. Toukokuussa 2021
järjestettiin Nuoret ja väkivalta -työpaja, jossa saatiin kattava kuva tilanteen
moninaisuudesta. Seuraava työpaja aiheesta on 24.9.2021. Nuorten
väkivaltaa tapahtuu vapaa-ajalla, mutta se näkyy myös kouluissa ja
oppilaitoksissa. Asiassa tehdään tiivistä yhteistyötä koulujen ja
nuorisopalvelujen välillä. Tärkeä yhteistyötaho on Länsi-Uudenmaan
poliisilaitoksen ennalta estävä toiminta.
Kunniaan liittyvä väkivalta on ilmiönä haastavimpia, jonka kanssa
työskentely edellyttää ammattilaisilta kunniakäsityksiin ja väkivallan
ilmenemiseen liittyvän dynamiikan ymmärtämistä sekä välineitä puheeksi
ottamiseen. Tyypillisiä kunniaan liittyvän väkivallan muotoja ovat
esimerkiksi uhkailu ja kiristäminen, painostaminen, eristäminen,
liikkumisen rajoittaminen sekä arjen ja talousasioiden kontrollointi.
Väkivalta voi ilmetä myös fyysisenä väkivaltana, mukaan lukien
seksuaalisuutta loukkaava väkivalta. Niin ikään avioliittoon pakottaminen ja
naisten sukupuolielinten silpominen liitetään usein kunniaan liittyvän
väkivallan muotoihin.
Kuten valtuustokysymyksessä todetaan, koulut ja oppilaitokset ovat yksi
keskeisimmistä paikoista puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan, koska
siellä työskentelevillä on pitkä ja säännöllinen kontakti oppilaisiin.
Yläkoulussa luokanvalvoja ja lukiossa ryhmänohjaaja seuraavat ja tukevat
jokaisen oppilaan tai opiskelijan yksilöllistä oppimista ja hyvinvointia. On
huolehdittava myös heidän osaamisestaan ilmiön tunnistamisessa.
Koulupoissaolot ovat usein ensimmäinen merkki siitä, että oppilaan tai
opiskelijan tilanteessa on haasteita ja huolia. Espoossa on sekä
perusopetuksessa että toisen asteen koulutuksessa yhdenmukainen
poissaoloihin puuttumisen malli. Poissaoloihin puututaan heti, kun niitä
ilmenee. Yhdessä oppilaan tai opiskelijan kanssa selvitetään poissaolon
taustalla olevia syitä. Tarvittaessa oppilas tai opiskelija ohjataan
yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon eli psykologi-, kuraattori- tai koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon palveluihin.
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Omniassa järjestetään kunniaväkivaltaan liittyvää koulutusta
henkilökunnalle ja tietoisku opiskelijoille. Omnia kuuluu Espoon
radikalisoitumisen ehkäisyn verkostoon, joten sitäkin kautta yhteistyön
kanavat ovat olemassa. Varhainen havaitseminen ja ilmoittaminen kaikissa
havainnoissa on tärkeää, ja tarvittaessa opiskelijoiden ohjaaminen
opiskeluhuollon palveluihin ja muihin tukipalveluihin. Opiskelijoilla on myös
mahdollisuus matalla kynnyksellä tehdä turvallisuuspoikkeamailmoitus ja
saada näin ohjausta, neuvontaa ja apua.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtäviin kuuluvat oppilaiden ja
opiskelijoiden säännölliset tapaamiset, joissa otetaan herkästi puheeksi
väkivalta tai sen uhka. Peruskoulun 5.-luokan murrosikätunnilla käsitellään
yksilön oikeutta määrätä omasta kehostaan ja koskemattomuudestaan.
Tarvittaessa koulu- ja opiskeluterveydenhuolto konsultoi ja tekee
monialaista verkostotyötä oppilaiden ja opiskelijoiden sekä heidän
huoltajiensa kanssa. Ympärileikkaus otetaan systemaattisesti puheeksi
maahanmuuttajataustaisilla perheillä laajoissa terveystarkastuksissa 1.-,
5.- ja 8.-luokilla sekä toisen asteen 1. vuosikurssin opiskelijoiden
terveystarkastuksessa. Lisäksi annetaan ohjeita ja neuvontaa Suomen
laista, jossa ympärileikkaus on kielletty. Epäilytilanteessa ollaan
yhteydessä lastensuojeluun ja poliisiin.
Espoossa tehdään jatkuvaa työtä tyttöjen sukuelinten silpomisen (Female
genital mutilation, FGM) ehkäisemiseksi ja epäilyihin puuttumiseksi.
Asiasta oli koulutus kaupungin henkilöstölle keväällä 2021.
Kaupunkitasoinen FGM:n ehkäisytyöryhmä kokoontuu säännöllisesti
kerran lukukaudessa. Ryhmässä on jäseniä mm. koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta, opiskeluhuollosta, varhaiskasvatuksesta,
perusopetuksesta, maahanmuuttajapalveluista, neuvolasta,
terveyspalveluista, järjestöistä, lastensuojelusta ja poliisista. Työryhmä on
tuottanut ohjeistuksia FGM:n epäily- tai riskitilanteissa toimimiseen
henkilöstölle. Lisäksi keväällä 2021 on valmistunut asiakkaille jaettava ja
Espoon verkkosivuille tuleva FGM-esite, jossa kerrotaan kaupungin
palveluista, jotka auttavat eri tilanteissa liittyen silpomisen uhkaan tai
epäilyyn. Esite on käännetty viidelle eri kielelle.
Maahanmuuttajataustaiset perheet saavat vahvaa kulttuuriohjausta omalla
äidinkielellään kouluun ilmoittautumisen yhteydessä, valmistavan
opetuksen aikana sekä perusopetuksen aikana tarvittaessa
suomenkielisessä opetuksessa. Ennaltaehkäisevää työtä tehdään koulujen
vanhempainilloissa, monitoimijaisissa vanhempainilloissa sekä koulun
arjessa. Monikulttuuristen opetuspalvelujen henkilöstö ja kehittäjäopettajat
tekevät tiivistä yhteistyötä koulujen ja muiden sidosryhmien kanssa.
Espoon kaupungin FGM:n ehkäisemisen yhteiset toimintaohjeet käydään
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läpi vuosittain jokaisella koululla. Vastaavia yhteisiä toimintatapoja ollaan
ottamassa käyttöön myös ruotsinkielisessä opetuksessa ja koulutuksessa
maahanmuuttajataustaisten oppilas- ja opiskelijamäärien vähitellen
kasvaessa.
Espoon ja laajemmin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
perhekeskuskehittämisessä on tunnistettu tarve lähisuhde- ja
perheväkivallan ehkäisytyön kehittämiselle. Vuoden 2021 aikana on kerätty
Länsi-Uudenmaan kunnissa olevia hyviä käytänteitä, ja nyt
jatkokehittämistyölle haetaan rahoitusta yhtenäisen Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialueen toimintamallin ja ohjeen luomiseksi. Tähän
kehittämistyöhön viedään mukaan kunnianväkivaltaan liittyviä kysymyksiä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimana on käynnissä
valtakunnallinen Barnahus-hanke, jossa tehostetaan lapsiin kohdistuvien
väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten
tukea ja hoitoa. Tavoitteena on mm. lapsiystävällisten kohtaamisten ja
tilojen varmistaminen kaikille lapsille sekä moniammatillisen yhteistyön
vahvistaminen (poliisi, syyttäjä, oikeuspsykologiset ja -psykiatriset yksiköt,
lastensuojelu, somaattinen ja psykiatrinen sairaanhoito, koulu,
varhaiskasvatus, neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto). Hanke
järjestää Espoon kaupungin lasten ja nuorten palveluiden henkilöstölle
viiden koulutuksen sarjan keväällä 2022. Koulutukset tallennetaan, jotta ne
ovat hyödynnettävissä myös henkilöstön vaihtuessa. Tavoitteena on
kehittää Espoon palveluketjua kevään 2022 työpajoissa.
Valtuustokysymyksessä ehdotetaan, että Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) Kouluterveyskyselyyn otetaan mukaan kunniaväkivaltaan
liittyviä kysymyksiä. Ehdotus on kannatettava, ja Espoo voi viedä
ehdotusta eteenpäin pääkaupunkiseudun Kouluterveyskysely-työryhmään,
jossa on myös THL mukana.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 379
Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi
vastauksena valtuutettu Pia Kauman ym. 29.8.2021 jättämään
valtuustokysymykseen kunniaväkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja
ehkäisemisestä oppilaitoksissa sekä toteaa kysymyksen loppuun
käsitellyksi.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§8
§ 101
§ 379
§ 159

131/164
29.09.2021
13.10.2021
01.11.2021
15.11.2021

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kasvun ja oppimisen lautakunta 13.10.2021 § 101
Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri
Kasvun ja oppimisen lautakunta antaa selostusosan mukaisen lausunnon
valtuutettu Pia Kauman ja 46 muun valtuutetun valtuustokysymykseen
kunniaväkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä
oppilaitoksissa.

Käsittely

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan estyneenä ollessa asian esitteli
talous- ja hallintojohtaja Timo Ketonen.

Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.09.2021 § 8
Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri
Kasvun ja oppimisen lautakunta antaa selostusosan mukaisen lausunnon
valtuutettu Pia Kauman ja 46 muun valtuutetun valtuustokysymykseen
kunniaväkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä
oppilaitoksissa.

Käsittely

Puheenjohtaja Räf Hellströmin ja Wallsin kannattamana ehdotti asian
jättämistä pöydälle.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle
Nämnden Svenska rum 30.9.2021 § 69
Förslag

Direktör för sektorn för fostran och lärande Rinta-aho Harri
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Nämnden Svenska rum ger sitt utlåtande enligt redogörelsen om ledamot
Pia Kauma och 46 andra ledamöters fullmäktigefråga om att känna igen
och förebygga olika former av hedersrelaterat våld i läroanstalter.
Behandling

Tillägget som föredragande gjorde i redogörelsedelen under mötet har
beaktats i protokollet.

Beslut
Nämnden Svenska rum
Förslaget godkändes enhälligt.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 22.09.2021 § 15
Päätösehdotus

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Ahlström Mari
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta antaa selostusosan mukaisen
lausunnon valtuutettu Pia Kauman ja 46 muun valtuutetun
valtuustokysymykseen kunniaväkivallan eri muotojen tunnistamisesta ja
ehkäisemisestä oppilaitoksissa.

Käsittely

Asia käsiteltiin asian 11 jälkeen

Päätös
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi

Valtuustokysymys kunniaväkivallan tunnistaminen ja ehkäiseminen
oppilaitoksissa Kauma Pia ja 46 kaupunginvaltuutettua
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Valtuusto 15.11.2021 § 160
§ 160

Valtuustoaloite lasten kuulemisen kehittämisestä (Pöydälle 25.10.2021)
Valmistelijat / lisätiedot:
Ticklén Marion
Kaarnalehto Annika
Ihalainen Leena
Hänninen Salla
Ahonen Sanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu Saara
Hyrkön ym. 26.4.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen lasten kuulemisen
kehittämisestä sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Hyrkkö Hopsun ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
Valtuusto toivoo, että lasten kuulemiseen liittyviä toimintamalleja ja
lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön kaikilla toimialoilla ja että lasten
kuulemiseen kiinnitetään erityistä huomiota Espoon osallisuusmallin
toimeenpanossa ja kehittämisessä.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen
ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Hyrkön toivomusehdotus hyväksyä
yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi hyväksyttiin seuraava toivomus:
Valtuusto toivoo, että lasten kuulemiseen liittyviä toimintamalleja ja
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lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön kaikilla toimialoilla ja että lasten
kuulemiseen kiinnitetään erityistä huomiota Espoon osallisuusmallin
toimeenpanossa ja kehittämisessä.
Selostus

Valtuustoaloite
Saara Hyrkkö sekä 21 muuta valtuutettua ovat jättäneet 26.4.2021
päivätyn valtuustoaloitteen koskien lasten kuulemisen kehittämistä.
Valtuutetut ovat esittäneet, että lasten kuulemiseen liittyviä käytäntöjä ja
osaamista vahvistetaan eri toimialoilla siten, että myös lapset pääsevät
vaikuttamaan, ja että tämä huomioidaan Espoon osallisuusmallia
kehitettäessä.
Vastaus valtuustoaloitteeseen
Osallisuus on hyvinvoinnin edistämistä
Lasten ja nuorten osallisuus lähtee heistä itsestään ja on tärkeää, että
heitä kuullaan heidän omassa arjessaan.
Espoon kaupungin hyvinvointityön johtamisesta vastaavat kaupungin
johtoryhmä, hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen
ohjausryhmä sekä kolme ikäkausittaista hyvinvointityön ohjausryhmää:
Lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden ohjausryhmät. Osallisuuden
edistämisen rakenteita vahvistettiin sisällyttämättä se vahvemmin
ohjausryhmän työhön vuonna 2021, jolloin osallisuus lisättiin myös
ohjausryhmän nimeen.
Kolme ikäkausittaista ohjausryhmää suunnittelevat, seuraavat ja arvioivat
poikkihallinnollista hyvinvointityötä. Nämä vastaavat mm. ikäryhmää
koskevien hyvinvointitavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisesta sekä
niiden seurannasta.
Hyvinvoinnin kysymyksissä tiivistä yhteistyötä tehdään muuan muassa
alueella toimivien järjestöjen, seurakuntien ja yritysten kanssa. Tärkeitä
kumppaneita ovat myös alueen oppilaitokset.
Hyvinvoinnin painopisteet Espoossa pohjautuvat kansalliseen
lapsistrategiaan ja YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin. Vuosina 20212025 hyvinvoinnin edistämisessä painopisteenä on lasten ja nuorten hyvä
arki. Espoolaisten osallisuudesta raportoidaan osana hyvinvointitietoa.
Mitä on jo tehty / nykytila
Hankkeet
Hyvä näkyviin -hankkeessa Pohjois-Espoossa on käynnistetty yhteistyö
alueen päiväkotien sekä koulujen kanssa ja muodostettu monialainen
yhteistyöverkosto alueen ammattilaisista. Samalla on kehitetty
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osallisuuden mahdollistavaa, kaikille mahdollista matalan kynnyksen
vapaa-ajan toimintaa. Hankkeessa hyödynnetään myös nuorten omaa
osaamista ja vahvistetaan osallisuuden kokemusta alueella.
Kurkkaa Espooseen -kirja on tehty lasten kanssa.
Mun Espoo kartalla -kyselyn yhteydessä, kouluyhteistyön ansiosta saatiin
täysin poikkeuksellinen määrä vastauksia nuorilta (kolmannes koko
kyselyn vastaajista). Vastaajat olivat kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisia sekä
toisen asteen opiskelijoita. Tällaista työtä on tarkoitus jatkaa.
Budjetoi puisto- Suvelan asukaspuiston kehittämissä kokeilimme
sovelluspeliä jossa eri leikkivälineistä pystyi valitsemaan Budjetoi Puisto
osallistuvan budjetoinnin kokeilussamme Suvelassa tulevan
leikkivälineiden valintaan osallistui myös vanhempien polvilla istuneita
lapsia, jotka sanoivat mitä laitteita heidän mielestään puistoon tulisi valita
annetuista vaihtoehdoista kohteeseen mieluisimmat, samalla kun laskuri
laski vaihtoehtojen kustannuksia.
Toimintamallit
Lastensuojelussa on nuoria kehittämässä toimintaa 16+ ” Nuoret
yhteiskehittäjät” Osallisuuden aika ry:n kanssa yhteistyössä. Toiminnassa
käytetään vertaisohjaajia.
Myös katu- ja puistohankkeissa on tehty yhteistyötä koulujen ja kirjaston
kanssa. Leikkipuistojen suunnittelussa pyritään ottamaan lapset huomioon
ja esim. kyselyissä on yleensä maininta, että pyydetään vastaamaan
yhdessä lasten kanssa. Suunnitteluvaiheessa tiedotetaan kohteen
perusparannuksesta mm. itse kohteessa maastotiedottein. Jos kyseessä
on asukaspuisto, tietoa jaetaan myös itse asukaspuiston henkilökunnalle.
Lasten kanssa jutellaan myös itse kohteessa maastokäynneillä.
Puistojen suunnittelussa on ollut mukana myös ihan pienimpiä lapsia, mm.
Tynnyripuistossa Matinkylässä. Siellä kutsuttiin perusparannettavaan
puistoon nimenomaan perheitä ja lapsia kertomaan näkemyksiään
leikkivälineistä. Lapset osallistuivat mm. liimaamalla tarroja paperille.
Myös Espoon keskuksessa Entressen kattoterassin kohennusta on ideoitu
alueen nuorten kanssa. Siinä nuoret ottivat hienosti itse jopa vetovastuun
ja kaupunki on tukenut tätä.
Koulurakennushankkeissa oppilaat ovat olleet mukana tilojen ja pihojen
suunnittelussa. Kaupunkiympäristön kehittämisessä on lasten ja nuorten
kanssa kokeiltu mm. lisättyä todellisuutta digikokeiluissa ja järjestetty
erilaisia työpajoja koululaisille. Lisäksi koululaiset ovat mm. olleet
ideoimassa ja maalaamassa työmaa-aitoja.
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Osallistuvaa budjetointia on käytetty lasten ja nuorten kanssa Espoossa
sekä päiväkodeissa erilaisissa materiaalihankinnoissa että nuorten omassa
osallistuvan budjetoinnin menetelmässä ManiMiitissä.
Espoon osallisuusmalli ohjaa kaupungin toimintamalleja asukkaiden
kanssa toimiessa. Osallisuusmallin mukaisesti kaikki espoolaiset voivat
vaikuttaa ja osallistua kotikaupunkinsa kehittämiseen.
Mitä suunnitellaan tai tehdään jatkossa
Hankkeet
Hyvä näkyviin-hankkeessa on tavoitteena luoda skaalattava malli
edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia. Mallissa on keskiössä lasten ja
nuorten tukeminen ja nuorten äänen kuuleminen sekä hyvän nostaminen
esiin. Mallissa testataan uusia toimintamalleja 6-18-vuotiaiden kanssa.
Henkilöstön koulutus
Olemme tunnistaneet kehittämistarpeen lasten ja nuorten osallistamiseen.
Sekä menetelmiä että henkilöstön osaamista on tarkoitus kehittää ja lisätä.
Syksyllä 2021 järjestetään koulutuskokonaisuus henkilöstölle nuorten
osallisuuden mahdollisuuksien kehittämiseen. Sisältö koulutuksiin nousee
espoolaisilta nuorilta heidän kanssaan käytävissä Erätauko-dialogeissa.
Kokonaisuudessa keskitytään nimenomaan nuorten osallisuuteen ja
nuorten osallisuusmallin ja -koulutuspaketin muotoiluun, sekä osallistuvaan
budjetointiin.
Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan ja käyttämään erilaisia
lapsia ja nuoria huomioivia materiaaleja toiminnan tukena, mm. Katsele
palveluita lapsen silmin- verkkokoulutusta sekä Kohti kaikkien kaupunkia! –
käsikirjaa. Henkilöstön oma Osallisuusverkosto järjestää koulutuksia ja
henkilökunnan tapaamisia tukemaan osallisuustyökalujen käyttöä.
Espoossa on jo käytössä mm. Erätauko-dialogit. Dialogien käyttöä
laajennetaan ja syvennetään nyt ensimmäistä kertaa myös nuoriin ja
suunnitelmissa ovat myös lasten omat dialogit. Espoo tekee tässä
yhteistyötä mm. Lahden kanssa, jossa on kehitteillä Skididialogit, erityisesti
lapsille suunnitellut dialogit. Myös lapsikeskeisen palvelumuotoilun
käytöstä on keskusteltu. Sosiaalinen media on yksi kanava, joka tavoittaa
lapset ja nuoret ja sen käyttöön tarjotaan henkilöstölle lisää koulutusta.
Henkilöstön koulutukset ja toteutusten yhteinen käsittely verkostoissa
edistävät yhteistä ymmärrystä ja työkalujen laajempaa käyttöä. Lasten
osallisuuden huomioiminen saadaan systemaattiseksi vain koulutuksen ja
yhteisten toimintamallien kautta.
Kehitteillä olevat käytännöt
Espoossa on tavoitteena ottaa lapsivaikutusten ennakkoarviointi käyttöön.
Tällä hetkellä testaamme siihen luotuja uusia lomakkeita. Lapsivaikutusten
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arvioinnissa on tarkoitus, että käytetään samaa lomaketta kuin muussakin
päätöksissä, jolloin lasten näkökulma tulee huomioiduksi systemaattisesti
kaikessa toiminnassa.
Mun Espoo kartalla -kyselyssä käytettyä kouluyhteistyötä on tarkoitus
jatkaa ja saada näin myös jatkossa lasten ja nuorten ääni kuuluviin
kyselyissä. Kaupunkisuunnitteluun kaivataan myös lasten ja nuorten ääntä.
Koulurakennushankkeissa käytännöt oppilaiden osallistumiseen ovat vielä
hankekohtaisesti vaihtelevia, mutta tavoitteena on yhtenäistää
vaikuttamisen polkua lähivuosina. Lastensuojelun asiakasraateja
suunnitellaan kehitettäväksi niin, että malli voitaisiin ottaa käyttöön myös
muissa toiminnoissa.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle suunnitellaan perhekeskuksia, joissa
erityisesti painotetaan lasten ja perheiden kohtaamista ja kuulemista sekä
asiakkaiden mukaan ottamista kehittämisessä.
Espoon osallisuusmallin jatkokehittäminen
Espoon osallisuusmallia kehitettäessä edelleen lapset ja nuoret otetaan
mukaan mallin kehittämiseen ja varmistetaan näin lasten
vaikutusmahdollisuudet. Espoossa kaikenikäisillä asukkailla on ja tulee olla
jatkossakin mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja kukoistaa omassa
elämässään. Espoo kehittyy asukkaidensa kanssa ja heidän toimestaan ja
jokaisen tulee voida kokea olevansa espoolainen. Osallisuuden tavoitteita
seurataan osavuosikatsauksessa ja osallisuutta on esitetty myös
valtuustokauden tavoitteeksi.
Osallisuustyötä tehdään kaikkialla kaupungissa ja se kuuluu kaikille. Työn
koordinointi sijoittuu Konsernihallintoon. Henkilöstö saa tukea myös
laajemmalla joukolla kaupungin oman Osallisuusverkoston kautta.
Verkosto on avoin kaikille kaupungin työntekijöille ja siihen voi jokainen
osallistua oman tarpeensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. Verkoston
toimintaa kehitetään edelleen ja se laajenee jatkuvasti. Tavoitteena on
tukea koko henkilöstön osallisuustyötä ja -osaamista.
Haasteena on osassa toimintoja myös se, että projektit ovat välillä
pitkäkestoisia. Suunnitteluvaiheesta toteutukseen voi kestää useitakin
vuosia. Pienten lasten voi olla vaikea tätä ymmärtää, vuosikin on pitkä aika
lapsen elämässä. Lähileikkipuiston remontista on saattanut olla kysely tai
tilaisuus 2-3 vuotta sitten, 6-vuotiaan tai silloin 3-4 vuotiaan mielestä
ikuisuus sitten. Pienimmät lapset tarvitsevat myös osallistuakseen aikuisen
apua.
Uuden Espoo-tarinan valmistuttua on aika tarkastella myös Espoon
osallisuusmallia ja tarvittaessa päivittää sitä. Lasten ja nuorten osallisuus
on noussut jo heti uuden valtuustokauden alussa vahvasti puheenaiheeksi
ja huomion kohteeksi. Tulevien vuosien aikana tavoitteena on ottaa uusia
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lapsia osallistavia toimintamalleja ja työkaluja laajasti käyttöön osana
osallisuusmallin toimeenpanoa ja kehittämistä.
Päätöshistoria
Valtuusto 25.10.2021 § 145
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu Saara
Hyrkön ym. 26.4.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen lasten kuulemisen
kehittämisestä sekä toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Puheenjohtaja Tiina Elon kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 342
Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan
mukaisen vastauksen valtuutettu Saara Hyrkön ym. 26.4.2021 tekemään
valtuustoaloitteeseen lasten kuulemisen kehittämisestä sekä toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Valtuusto 15.11.2021 § 161
§ 161

Valtuustoaloite Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä
koiranomistajien ohjeiden laatimisesta (Pöydälle 25.10.2021)
Valmistelijat / lisätiedot:
Enberg Heli
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettu Mari
Anthonin ym. 17.5.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen Espoon
koirapalveluohjelman tekemisestä sekä koiranomistajien ohjeiden
laatimisesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely
Päätös
Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Valtuustoaloite
Valtuutettu Mari Anthoni ja 18 muuta valtuutettua ovat jättäneet 17.5.2021
valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan selvitettäväksi mahdollisuus laatia
koirapalveluohjelma Espoon kaupungille. Samalla päivitettäisiin koiria ja
koirien omistajia koskevat palvelut sekä ohjeet kaupungin internet -sivuille.
Koirapalveluohjelmasta löytyisi palvelujen kuvaukset sekä sijainti kartalla.
Ohjelmaan sisältyisi myös yleistietoa koiran kanssa kaupungissa
asumisesta ja liikkumisesta sekä koiraa koskeva lainsäädäntö ja
kaupunkilaisen koiranomistajan käyttäytymisohjeet.
Vastaus valtuustoaloitteeseen
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Kaupunkitekniikan keskus on laatinut Espoon koira-aitausohjelman 2018–
2028 ja palveluverkkotarkastelun osana Espoon viheralueohjelmaa.
Espoossa on vuonna 2021 21 kpl yleisiä koira-aitauksia, 1 aidattu
koirauimaranta ja viime talvena Oittaalle toteutettu koirahiihtolatu. Koiraaitauksissa voi koiraa ulkoiluttaa kytkemättömänä, Toppelundin
koirauimarannalla ja hiihtoladulla koirien tulee olla kytkettynä. Vuoden
2018–2021 aikana on toteutettu 2 uutta koira-aitausta, Tuuliniityn koiraaitaus ja Toppelundin koirauimaranta sekä perusparannettu 3 koiraaitausta; Saarnilaakso, Riilahti ja Karamzin. Koiralatuja hallinnoi ja ylläpitää
Liikuntapalvelut.
Espoon kaupunki järjestää koirapalveluja tämän koira-aitaus ohjelman ja
sitä täydentävien ohjeiden mukaisesti määrärahojen puitteissa. Yleisten
alueiden koirapalvelut, kuten koira-aitaukset ja koirien uimarannat eivät ole
lakisääteisiä palveluita.
Koira-aitausohjelmassa on tarkasteltu olevien koira-aitausten kunto ja
perusparantamisen tarve, uusien koira-aitausten tarve 10-vuotiskaudelle ja
maankäytön tai muusta syystä poistuvien koira-aitausten tilanne. Ohjelmaa
laadittaessa tarkasteltiin mm. maankäyttöä, asukasmääriä, koira-aitausten
saavutettavuutta sekä koirien määriä. Tietoja kerättiin myös käyttäjiltä
nettikyselyllä, vastauksia saatiin 1315 kpl.
Koira-aitausohjelman 10-vuotiskauden kehittäminen keskitettiin koiraaitausten kunnostamiseen ja uusien aitausten rakentamiseen. Viime
vuosina on noussut esiin erityisesti koirametsän perustamisen tarve ja
talviajan ulkoilureittien kehittäminen. Näiden palvelujen tarkastelu tulee
ajankohtaiseksi koira-aitausohjelman päivityksen yhteydessä, joka on
ohjelmoitu tehtäväksi vuonna 2022–2023. Päivitystyö tehdään asukkaiden
ja käyttäjien kanssa yhteistyössä. Ulkoilureittiverkostoa on rakennettu ja
sitä kehitetään ulkoilureittien yleissuunnitelman mukaisesti. Siinä
merkittäville yhteysväleille tehdään rinnakkaisreitit, jotka mahdollistavat
talvisin hiihtoladun rinnalle auratun reitin mm. koirien turvalliseen- ja
konflikteja aiheuttamattomaan ulkoiluttamiseen.
Espoon seudun ympäristöterveys vastaa eläinlääkintähuollon palvelujen
järjestämisestä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella.
Kaupungineläinlääkärin vastaanotolla Olarissa on tarjolla koirille ja muille
kotieläimille virka-aikana peruseläinlääkäripalveluita sekä kiireellistä
eläinlääkärinapua. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys hankitaan
ostopalveluna yliopistolliselta eläinsairaalalta. Vuonna 2020 Olarin
vastaanotolla hoidettiin n. 2800 pieneläinpotilasta ja eläinsairaalan
päivystyksessä noin 600 potilasta, joista espoolaisia koiria oli 391 kpl.
Praktiikkaa tekeviä kaupungineläinlääkäreitä on kaksi ja praktiikan ohessa
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puolet heidän työstään muodostuu eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonnasta.
Löytökoirien ja muiden löytöeläinten hoito on järjestetty Viikin
Löytöeläintalossa, ostopalveluna Helsingin eläinsuojeluyhdistykseltä.
Espoon alueella lisäksi useat yksityiset eläinlääkäriasemat tarjoavat eri
alojen erikoiseläinlääkäripalveluita koirien omistajille.
Espoon kaupungin nettisivut ovat päivittymässä. Uusien sivustojen
toivotaan palvelevan selkeämmin myös koiriin liittyvissä asioissa. Espoon
kaupungin alueella toimii myös yksityisiä koiraharrastusseuroja. Esim.
vuonna 2018 kaupungissa oli vuokralla 15 aluetta, joissa järjestettiin
erilaista koiratoimintaa.
Päätöshistoria
Valtuusto 25.10.2021 § 146
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettu Mari
Anthonin ym. 17.5.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen Espoon
koirapalveluohjelman tekemisestä sekä koiranomistajien ohjeiden
laatimisesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Puheenjohtaja Mikko Laakson kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 341
Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan
vastauksena valtuutettu Mari Anthonin ym. 17.5.2021 tekemään
valtuustoaloitteeseen Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä
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koiranomistajien ohjeiden laatimisesta ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tekninen lautakunta 25.08.2021 § 76
Päätösehdotus

Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri
Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ehdotettavaksi
edelleen valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan
vastauksena valtuutettu Mari Anthonin ym. 17.5.2021 tekemään
valtuustoaloitteeseen Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä
koiranomistajien ohjeiden laatimisesta ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi

Valtuustoaloite Espoon koirapalveluohjelman tekemisestä sekä
koiranomistajan ohjeiden laatimisesta 17.5.2021
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Valtuusto 15.11.2021 § 162
§ 162

Valtuustoaloite kaupungin ja järjestöjen yhteistyön vahvistamiseksi ja
kehittämiseksi
Valmistelijat / lisätiedot:
Ticklén Marion
Wilen Leena
Koskela Katja
Savilahti Hanna
Kiviniitty Sirkku
Pennanen Helena
Rysti Maria
Ahonen Sanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu
Johanna Värmälän ym. 21.6.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen
kaupungin ja järjestöjen yhteistyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi sekä
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Värmälä Niemisen kannattamana teki seuraavan toivomuksen:
Valtuusto toivoo, että järjestöyhteistyön suunnitelmallisuutta
vahvistettaessa huomioitaisiin hyvinvointialueen, kaupungin ja järjestöjen
yhteistyö ja selvitettäisiin, miten yhteistyöstä saadaan toimivaa ja
suunnitelmallista Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan alkamisen
jälkeen.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen
ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Värmälän toivomusehdotus hyväksyä
yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös
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Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Valtuusto toivoo, että järjestöyhteistyön suunnitelmallisuutta
vahvistettaessa huomioitaisiin hyvinvointialueen, kaupungin ja järjestöjen
yhteistyö ja selvitettäisiin, miten yhteistyöstä saadaan toimivaa ja
suunnitelmallista Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan alkamisen
jälkeen.
Selostus

Valtuustoaloite
Johanna Värmälä sekä 13 muuta valtuutettua ovat jättäneet 21.6.2021
päivätyn valtuustoaloitteen koskien kaupungin ja järjestöjen yhteistyötä.
Valtuutetut ovat esittäneet, että Espoo laatii koko kaupungin laajuisen
strategisen suunnitelman järjestöjen ja kaupungin yhteistyön
vahvistamiseksi ja kehittämiseksi.
Vastaus valtuustoaloitteeseen
Espoo-tarina antaa strategisen pohjan kaupungin ja järjestöjen yhteistyölle.
Kaikkien Espoo -ajattelu ohjaa kaupunkia tekemään läheistä yhteistyötä
järjestöjen ja muiden kaupungin toimijoiden kanssa. Järjestöt ja yhdistykset
ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita Espoon kaupungille. Yhteistyö
järjestöjen kanssa on kaupungille ja sen asukkaille tärkeää. Espoon
osallisuusmallissa järjestötyö on tunnistettu osallisuutta tukevaksi ja
lisääväksi toiminnaksi.
Kaupungin eri toimialoilla pyritään mahdollistamaan järjestöjen toimintaa
avustuksilla sekä tukemaan järjestöjä arvokkaassa vapaaehtoistyössään ja
uusien kumppanuuksien löytämisessä. Kumppanuusfoorumi on kaupungin
tuottama malli tukemaan järjestöjen ja kaupungin välistä yhteistyötä.
Vuonna 2019 perustetussa Kumppanuusfoorumissa etsitään ja jaetaan
ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen järjestöjen keskinäisellä
sekä järjestöjen ja kaupungin välisellä yhteistyöllä.
Järjestöillä on keskeinen merkitys hyvinvointia ja terveyttä edistävässä ja
ennaltaehkäisevässä työssä myös sote-uudistuksen jälkeen. Kaupungin ja
hyvinvointialueen tehtävien ja vastuiden määrittely järjestötyön
tukemisessa ja rahoituksessa vaatii huolellista suunnittelua.
Järjestöyhteistyö kaupungin eri palveluissa
Kulttuurin tulosyksikkö kehittää espoolaista asukas- ja kulttuuritoimintaa
yhdessä kulttuurilautakunnan vuosiavustusta saavien
kaupunginosayhdistysten ja taide- ja kulttuuriyhdistysten kanssa. Yhteistyö
sisältää säännöllisiä tapaamisia ja koulutuksia. Lisäksi yhdistysten aktiivit
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ovat vaikuttaneet mm. avustusten sähköisen hakupalvelun kehittämiseen
ja strategisen KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman päivitystyöhön.
Liikunnan tulosyksikkö kehittää espoolaista liikunta- ja urheilutoimintaa
yhdessä liikuntalautakunnan avustuksia saavien yhdistysten kanssa.
Yhteistyö sisältää säännöllisiä tapahtumia ja koulutuksia. Lisäksi
yhdistysten aktiivit ovat osaltaan osallistuneet palvelujen kehittämiseen.
Espoolaiset liikunta- ja urheiluseurat ovat liikunnan ja urheilun tulosyksikön
toiminnan ydin. Liikuntaseurat ovat valinneet itselleen myös
edunvalvontaryhmän, joka edustaa kaikkia seuroja ja edistää aktiivisesti
liikunnan ja urheilun asioita. Espoo liikkuu on yhteisöbrändi, joka kuvastaa
koko Espoon liikuntaa ja urheilua.
Espoon koulutiloja, asukaspuistoja ja osin myös päiväkoteja on
lukuvuosina 2019–2021 annettu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan
päätöksen mukaisesti espoolaisille suunnattuun sivistystoimen tavoitteita
tukevaan järjestötoimintaan maksutta tai huomattavan edullisesti (ns.
tilojen kuntalaiskäyttö). Tilojen pitkäaikaisia, vakiintuneita kuntalaiskäyttäjiä
ovat työväenopistot, taiteen perusopetuksen oppilaitokset sekä erilaiset
harrastus- ja yhdistystoimintaa espoolaisille tarjoavat yhteisöt, yrittäjät ja
yksityiset kuntalaiset.
Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman myötä tilojen käytön vastuut
siirtyivät osittain kasvun ja oppimisen toimialalta Tilapalvelut-liikelaitokselle.
Tilojen yhteiskäytön uudet periaatteet määritellään lukuvuoden 2021–2022
aikana. Tavoitteena on kehittää mm. järjestöjen roolia yhteiskäytön
mahdollistamisessa esimerkiksi erilaisten operaattorimallien avulla.
Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on tehty pitkäjänteistä
järjestöyhteistyötä ja käytössä on mm. erilaisia avustusmalleja.
Kohdeavustuksilla rahoitetaan kaupungin palveluita läheisesti tukevaa
toimintaa, jonka sisällöistä neuvotellaan avustuksen saajan kanssa
yhteistyössä. Kohdeavustuksilla vahvistetaan strategista kumppanuutta
niiden järjestöjen kanssa, jotka tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää
työtä eriarvioisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Järjestöavustukset
ovat yleisavustuksia, joilla tuetaan monipuolista kansalaistoimintaa ja ne
on tarkoitettu esimerkiksi eläkeläis-, veteraani-, sairaus- ja
vammaisjärjestöille, mutta myös muille järjestöille tai yhdistyksille, jotka
toiminnallaan edistävät espoolaisten hyvinvointia ja terveyttä.
Järjestöavustuksia myönnetään myös veteraanien avokuntoutukseen.
Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan henkilökunnassa on myös nimettyjä
yhteyshenkilöitä eri järjestötoimijoille, kuten esimerkiksi ruoka-aputoimijoille
ja kotoutumista edistävää järjestöyhteistyötä koordinoiva järjestöyhteistyön
koordinaattori.
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Vanhusten palveluissa koetaan eläkeläisyhdistysten toiminta arvokkaaksi
ikääntyneiden espoolaisten hyvinvointia edistäväksi toiminnaksi, jota on
tarjolla säännöllisesti eripuolilla Espoota. Vanhusten palvelut antaa tilojaan
mm. palvelukeskuksista eläkeläisyhdistyksille maksutta käyttöön
jäsentapaamisiin. Yhdistysten viikoittaisissa tapaamisissa voi kussakin olla
jopa100 osallistujaa. Yhdistyksillä on usein myös erilaisia harrastusryhmiä.
Joillekin yhdistyksille myös vuokrataan tiloja alueilta, joilla ei ole kaupungin
tiloja käytettävissä. Vanhusten palveluilla on ikääntyneiden hyvinvoinnin
edistämiseksi yhteistyöhankkeita yhdistysten kanssa, esimerkiksi
Asumisen ennakointi -hanke, porinaporukkatoiminta ja
aamukahvisoittorinki.
Kaupunki on jo pitkään tehnyt myös yhteistyötä vammais- ja
pitkäaikaissairausjärjestöjen kanssa. Kaupunki, vammaisneuvosto ja
vammaisjärjestöt ovat järjestäneet yhdessä vuosittaista Kaikki pyörii tapahtumaa jo useana vuonna. Vammaisneuvosto on yhteistyössä
kaupungin kanssa järjestänyt vuosittaisen Vuoden esteetön teko -kilpialun.
Kaupungilla ja vammaisjärjestöillä on ollut yhteisiä hankkeita ja
yhteistoimintaa erilaisten tapahtumien järjestämisessä, ja vammaisjärjestöt
ovat aktiivisesti tiedottaneet jäsenilleen kaupungin palveluista ja
toiminnasta.
Vanhusneuvostossa on kahdeksan eläkeläis- ja veteraaniyhdistyksiä
edustavaa jäsentä. Vanhusneuvoston jäseniä on monien
kehittämishankkeiden ohjausryhmissä. Vanhusneuvosto järjestää
yhdistysten kanssa tapaamisen vuosittain ja lähettää ns. järjestökirjeitä
yhdistyksille. Kirjeissä on informaatiota ja pyyntöjä yhdistyksille.
Vammaisneuvostossa on kuusi edustajaa vammais- ja
pitkäaikaissairausjärjestöistä ja heillä varajäsenet, myös puheenjohtaja on
vammaisjärjestöstä. Lisäksi on edustajat toimialoilta, luottamushenkilöistä
ja kaupunginhallituksesta. Vammaisasiamies toimii vammaisneuvoston
sihteerinä. Vammaisneuvoston alla toimii Rakennetaan kaikille -työryhmä,
jossa on vammaisjärjestöjen edustajia ja kaupungin edustajia.
Vammaisneuvoston jäseniä on kehittämishankkeiden ohjausryhmissä ja
työryhmissä. Espoolaiset vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöt
muodostavat vammaisneuvoston neuvottelukunnan.
Järjestöyhteistyön kehittäminen hankkeissa, ohjelmissa ja
projekteissa
Vuosina 2019 - 2021 Espoo osallistui kuuden eurooppalaisen kaupungin
yhteiseen Active NGOs –hankkeeseen, jossa kehitettiin kunkin kaupungin
paikallista järjestöyhteistyötä. Hankkeen paikallisryhmässä käsiteltiin
järjestöyhteistyön eri elementtejä ja toteutettiin esimerkiksi POP UPjärjestötilat tapahtumia Espoon eri alueilla, pilotoitiin
palvelumuotoilukoulutusta maahanmuuttaneiden perustamille järjestöille
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sekä luotiin pohjaa kaupungin yleisille järjestöyhteistyön toimintaohjeille.
Hankkeen paikallisryhmän pohjalle on syksyllä 2021 perustettu
monitoimijainen Aktiiviset järjestöt -verkosto, joka jatkaa hankkeen työtä
kaupunkitasoisesti.
Osana Kaupunki palveluna innovaatiohankinnan keinoin (InnoCaaS)projektia toteutettiin tilojen yhteiskäytön kokeilu yhteistyössä Espoon
järjestöjen yhteisön kanssa 2020-2021. EJY ry:n tiloissa toteutettu
kulunhallinnan ja varauskalenterin kokeilu onnistui hyvin ja kokeilusta
saadut opit ja yhteistyökumppanit auttavat EJY ry:tä suunnittelemaan
tulevaisuuden tilaratkaisuja, jotka lisäisivät järjestöjen mahdollisuuksia
saada tiloja käyttöönsä. EJY ry jatkaa kokeilussa pilotoidun toimintamallin
kehittämistä osana omaa toimintaansa.
Hankkeet tarjoavat mahdollisuuden kokeilla kevyesti erilaisia
järjestöyhteistyön toimintamalleja ennen laajempaa käyttöönottoa.
Kokemusten perusteella toimintaa saadaan kehitettyä ja toimivat ideat
tuotua Espoon yhteiseen käyttöön.
Toimiva kaupungin ja järjestöjen välinen yhteistyö – sosiaalisesti
kestävän kaupungin perusta
Yhteisöllisyys luo osallisuutta - sekä yhteisöllisyys että osallisuus ovat
sosiaalisesti kestävän kaupungin periaatteita. Järjestöjen rooli kestävän
yhteisön rakentajana on olennainen. Järjestöissä kaupunkilaisille tarjotaan
paikkoja osallistua ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä järjestöissä voi kokea, harrastaa ja kokeilla. Järjestösektori tarjoaa
laadukkaasti koordinoituja vapaaehtoistyön vaihtoehtoja. Kestävässä
yhteisössä asukkaat sitoutuvat asuinalueeseensa ja sen kehittämiseen.
Osallistumisen paikkojen lisäksi järjestöissä on huomattava määrä
asiantuntijuutta. Tätä julkisella rahalla tuotettua tietoa voidaan hyödyntää
esimerkiksi hyvinvointikertomuksen laatimisessa ja päätöksen teon
pohjana. Asukaslähtöinen järjestötoiminta tarjoaa apua niille, jotka usein
ovat vaarassa jäädä väliinputoajiksi julkisessa palvelujärjestelmässä.
Avoimen dialogin kautta järjestöt antavat myös tietoa asiakasrajapinnasta
ja mahdollisista palvelurakenteen puutteista. Järjestöt ovat mukana
asiakkaita tukevissa ja kaupunkia kehittävissä verkostoissa.
Useat nykyään itsestään selvät julkisen sektorin palvelut, kuten
äitiyspakkaus ja neuvolat on kehitetty alun perin järjestötyönä. Järjestöjen
tuottama toiminta on monesti ennaltaehkäisevää ja lähellä ihmisten arkea.
Yhteistyö kaupungin kanssa on elintärkeää toimivan palveluohjauksen
kannalta. Palveluohjauksen toimiessa vastavuoroisesti asiakkaat löytävät
sekä järjestöjen että kaupungin palvelut oikea-aikaisesti. Ennaltaehkäisevä
toiminta tuo kaupungille säästöä.
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Kaupunki tukijana ja mahdollistajana
Espoon osallisuusmallin mukaan kaupungin rooli on toimia mahdollistajana
aktiivisten kaupunkilaisten arjessa. Järjestöyhteistyö ja mm.
vapaaehtoistyö nähdään tärkeänä Osallisuusmallin toteutuksessa.
Hyvin toimiva yhteistyö kaupungin ja järjestöjen välillä vaatii raamit ja
selkeän toimintamallin. Active NGOs –hankkeessa tunnistettiin
elementtejä, joiden on oltava kunnossa, jotta järjestöjen on mahdollista
toimia tehokkaasti. Tärkeimpiä näistä on ehkä luottamus, tilat, rahoitusasiat
ja viestintä.
Yhteistyö hankkeissa ja arjessa lisää luottamusta. Edellä kuvattujen eri
toimialoilla käytössä olevien keinojen lisäksi palvelutorit tarjoavat
kaupungin yhteisen alustan järjestöille. Ilmapiiriltään avoimet, helposti
saavutettavat monen toimijan tilat tukevat yhteistyötä.
Suunnitelma järjestöyhteistyölle
Espoossa on monissa yksiköissä ja eri toimialoilla paljon hyvää toimintaa
järjestöjen kanssa. Kaupunkitasoista järjestöyhteistyön
toimintasuunnitelmaa ei ole vielä ollut, vaikka aiheen parissa työskentelee
kaupungilla useita henkilöitä eri puolilla organisaatiota.
Jatkossa tavoitteena on avata järjestöyhteistyön parissa työskentelevien
roolit niin, että yhteistyö ja synergiaetu organisaation sisällä ja ulkopuolella
on entistä helpommin saavutettavissa.
Lokakuussa 2021 perustettiin Järjestöyhteistyön kehittäjät – työryhmä
Espoon työntekijöiden Osallisuusverkoston alle. Järjestöyhteistyön
kehittäjät -työryhmä kokoaa yhteen ne kaupungin työntekijät, jotka tekevät
työtä järjestöjen kanssa. Työryhmä mahdollistaa yhtenäisen
kokonaiskuvan muodostamisen ja synergiaedun työskentelyssä.
Tarkoituksena on myös suunnitella toimintaa yhdessä ja saada näin
yhteiset raamit toiminnalle.
Avustukset ja jäsenmaksut osa Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelmaa
Espoon kaupungin myöntämiä avustuksia ja jäsenmaksuja tarkastellaan
osana Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmaa. Annettujen avustusten ja
jäsenmaksujen määrää arvioidaan kriittisesti tarkastelemalla
avustuskohteita ja myöntämisperusteita kokonaisvaltaisesti,
yhdenvertaisesti sekä päällekkäisyyksiä purkaen. Arvioinnin yhteydessä
analysoidaan ja määritellään tavoitteet, miten avustuksilla ja
jäsenmaksuilla saatavia hyötyjä voidaan kasvattaa sekä toisaalta, miten
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niiden määrää voidaan tarkoituksenmukaisesti karsia. Tarkastelun avulla
varmistetaan, että myöntämisperusteet ovat linjassa asetettuihin
tavoitteisiin sekä kaupungin yhä tiukkenevaan taloudelliseen tilanteeseen.
Avustusten tulee aktivoida ja kannustaa yhteisöjä kehittämään
mahdollisimman vaikuttavia toimintatapoja sekä tukea yhteisöjen
uudistumiskykyä suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön. Lisäksi
kaupungin sisäisen valmistelun tulee olla tehokasta, läpinäkyvää ja
esteellisyydet huomioivaa.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 370
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan
mukaisen vastauksen valtuutettu Johanna Värmälän ym. 21.6.2021
tekemään valtuustoaloitteeseen kaupungin ja järjestöjen yhteistyön
vahvistamiseksi ja kehittämiseksi sekä toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.

Käsittely
Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi

Oheismateriaali valtuustoaloitteeseen kaupungin ja järjestöjen
yhteistyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi
Valtuustoaloite kaupungin ja järjestöjen yhteistyön vahvistamiseksi
ja kehittämiseksi
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8678/06.01.00/2021

Valtuusto 15.11.2021 § 163
§ 163

Valtuustoaloite yhteisöpedagogien palkkaamisesta kouluille
Valmistelijat / lisätiedot:
Pippuri Terhi
Saloranta-Eriksson Outi
Nurmi Juha
Erma Tapio
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Kaisa
Alaviirin ym. 7.6.2021 jättämään valtuustoaloitteeseen yhteisöpedagogien
palkkaamisesta kouluille ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Puheenjohtaja Partanen neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Markkulan
kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska
pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston
hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös
Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Selostus

Kaisa Alaviiri sekä 19 muuta valtuutettua ovat 7.6.2021 jättäneet
valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että valtion korona-avustuksia
jaettaessa kuullaan koulujen toiveita ja mahdollistetaan yhteisöpedagogien
palkkaamisia lukuvuodelle 2021–2022. Aloitteella halutaan korjata
oppilashuollon ja –hyvinvoinnin vajetta lisäämällä tukea poikkeusolojen
lapsille ja nuorille erityisesti varhaisella puuttumisella sekä panostamalla
ennaltaehkäisevään työhön.
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Valtuustoaloitteessa viitataan kaupunginhallituksen 24.5.2021 tekemään
päätöksen, jonka mukaisesti koronaepidemian poikkeusolojen lapsille ja
nuorille aiheuttamaan oppimisen ja oppilashuollon tarpeeseen lisätään
tukea valtion korona-avustuksilla ja toimintoja uudelleen kohdentamalla
vuonna 2021.
Vastaus on valmisteltu kasvun ja oppimisen toimialalla, suomenkielisen
perusopetuksen tulosyksikön, suomenkielisen toisen asteen ja
nuorisopalveluiden tulosyksikön sekä ruotsinkielisten sivistyspalveluiden
tulosyksikön yhteistyössä. Lausunto on käsitelty Svenska rum lautakunnan kokouksessa 30.9.2021 ja kasvun ja oppimisen lautakunnan
kokouksessa 13.10.2021, kokouksessa 29.9.2021 se oli jätetty pöydälle.
Kasvun ja oppimisen lautakunta esitti huolensa oppilashuollon henkilöstön,
erityisesti koulupsykologien saatavuudesta. Lakisääteiseen
oppilashuoltoon on panostettava ja etsittävä aktiivisesti keinoja tilanteen
korjaamiseksi. Lisäksi oppilaiden hyvinvointi ja ennaltaehkäisevä tuki
huomioiden lautakunta pitää hyvänä toimintamallia, jossa
nuorisotyöntekijät/yhteisöpedagogit ovat koululla oppilashuoltohenkilöstön
lisäksi. Lautakunta toivoo, että jatkossa etsitään mahdollisuuksia lisätä
kouluilla tapahtuvaa nuorisotyötä nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja
yhteisöllisyyden vahvistamiseksi yhteistyössä koulun kanssa.
Valtionavustus koronapandemian aiheuttamien hyvinvointivajeiden
tasoittamiseksi perusopetuksessa lv. 2020-2021
Espoo sai lukuvuodelle 2020-2021 opetus- ja kulttuuriministeriöltä 5,1
miljoonaa euroa valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen ja esi- ja
perusopetukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseksi. Koronavirustilanteen jatkuessa opetus- ja
kulttuuriministeriö on päättänyt jatkaa avustuksen käyttöaikaa vuoden 2021
loppuun saakka.
Valtion erityisavustusta on voitu käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön
määrittelemiin toimiin. Valtionavustuksen turvin on Espoon
perusopetuksessa
 lisätty tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen määrää
 lisätty suomi/ruotsi toisena kielenä -opetusta
 tuettu valmistavan opetuksen oppilaita
 tehostettu oppilaanohjausta sekä moniammatillista yhteistyötä
 tehostettu yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.
Valtionavustusta ei ole voitu käyttää yksilökohtaisen opiskeluhuollon
palvelujen (psykologi- ja kuraattoripalvelut) vahvistamiseen, koska
ministeriö on näin rajannut.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kasvun ja oppimisen lautakunta
Kaupunginhallitus
Valtuusto

§7
§ 100
§ 380
§ 163

153/164
29.09.2021
13.10.2021
01.11.2021
15.11.2021

Valtionavustus koronapandemian aiheuttamien hyvinvointivajeiden
tasoittamiseksi perusopetuksessa lv. 2021-2022
Kesäkuussa 2021 avautui uusi valtion erityisavustushaku
varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian
vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2022. Espoo sai valtionavustusta
2,3 miljoonaa euroa. Avustuksen erityisenä tavoitteena on varmistaa
heikommassa asemassa olevien, erityisen ja tehostetun tuen piirissä
olevien, vieraskielisten ja maahanmuuttotaustaisten lasten ja oppilaiden
oppimista ja kehitystä. Lisäksi tuetaan niitä lapsia ja nuoria, joiden
syrjäytymisen riskiä koronaepidemian pitkittyminen on lisännyt ja
ehkäistään koulupoissaoloja ja koulupudokkuutta. Avustus on tarkoitettu
käytettäväksi loppuvuoden 2021 ja vuoden 2022 aikana.
Valtionavustusta voidaan käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön
hakukriteereiden mukaisesti
 tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä muun tuen
järjestämiseen ja oppilaanohjauksen vahvistamiseen
 suomi/ruotsi toisena kielenä -opetukseen
 valmistavaan opetukseen niille oppilaille, joiden
valtionosuusrahoitus on päättynyt ja joilla opetuksen järjestäjä
arvioi olevan riittämättömät valmiudet siirtyä perusopetukseen
koronaepidemian vaikutusten vuoksi
 koronaepidemiasta aiheutuneiden lisääntyneiden koulupoissaolojen
seurauksien lieventämiseen ja koulupudokkuusriskissä olevien
oppilaiden tukemiseen.
Valtionavustuksen hakukriteereissä on erikseen mainittu, että
valtionavustusta ei voi käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilökunnan/oppilashuollon henkilökunnan palkkakustannuksiin kuten
perhetyöntekijät, kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat, psykiatriset
sairaanhoitajat ym. tai sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
ostoon/oppilashuollon palvelujen ostoon, kuten kuraattori- tai
psykologipalveluihin.
Espoo on tiedustellut, voidaanko hankerahaa käyttää kouluihin
palkattavien yhteisöpedagogien palkkakustannuksiin. Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä saadun tiedon mukaan korona-avustus on tarkoitettu
ensisijaisesti perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden
mukaisten tukitoimien vahvistamiseen koronavaikutusten tasoittamiseksi.
Espoon hakemuksessa lähtökohtana korona-avustuksen käytölle on tämä
perusopetuslain mukaisen tuen vahvistaminen. Koulukohtaisella budjetilla,
joka myös koostuu osittain avustusrahoista, koulut voivat halutessaan
palkata yhteisöpedagogeja.
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Koronan vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin ja
palvelutarpeisiin
Kuten valtuustoaloitteessa todetaan, korona-ajan rajoitukset, etäopiskelu
yms. ovat haastaneet kaikkien jaksamista. Koronakriisillä on ollut
huomattavat vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja
oikeuksien toteutumiseen, ja se uhkaa lisätä eriarvoisuutta lasten ja
nuorten keskuudessa. Tilanteessa on löydettävä uusia yhteistyön tapoja,
joissa lasten ja nuorten kasvuympäristöjen aikuiset toimivat sujuvassa
yhteistyössä lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
Perusopetuksessa kehitetään monialaista yhteistyötä ja opiskeluhuoltoa
monin tavoin. Suomenkielisessä perusopetuksessa vahvistetaan
yhteisöllisten hyvinvointiryhmien (eli oppilaitoskohtaisten
opiskeluhuoltoryhmien) osaamista koulutuksissa syyslukukaudella 2021.
Alueellisissa koulutuksissa vahvistetaan yhteisöllisten hyvinvointiryhmien
jäsenten osaamista positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen
hyvinvointiopetuksen hyödyntämisessä. Koulutuksiin osallistuvat kouluista
rehtorin lisäksi tyypillisesti laaja-alainen erityisopettaja, opinto-ohjaaja,
psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja. Koulutukset järjestetään
lukuvuodelle 2020-2021 myönnetyn korona-avustuksen turvin.
Espoo on myös saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 0,6 miljoonaa euroa
valtionavustusta sitouttavan kouluyhteisötyön hankkeeseen. Kyseessä on
vuosina 2021-2023 toteutettava kehittämistyö, jonka tavoitteena on
vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja luoda
myönteistä toimintakulttuuria kouluissa. Sitouttavalla kouluyhteisötyöllä
tunnistetaan ja autetaan oppilaita, joilla on haasteita säännöllisessä
koulunkäynnissä ja yhteistyössä kotien kanssa vähennetään ja
ennaltaehkäistään koulupoissaoloja. Hankkeeseen on palkattu seitsemän
ohjaajaa Espoon suomenkielisen opetuksen kouluihin ja kolme
ruotsinkielisen opetuksen kouluihin vuosiluokille 5-9.
Espoo on hakenut valtion erityisavustusta oppilas- ja opiskelijahuollon
henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin, erityisesti
yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen esi- ja perusopetuksessa
sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuosille 2021-2022.
Hakuaika päättyi 10.8.2021, eikä päätöstä asiasta ole vielä tullut.
Valtionavustuksen tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon
ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki
tulisi olla kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti
ja yhdenvertaisesti.
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Tasa-arvoisesti saatavilla ja tasalaatuisella opiskeluhuollolla edistetään
lapsen ja nuoren oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista
hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Lasten ja nuorten hyvinvointia
vahvistetaan ennaltaehkäisevästi moniammatillisilla ja oikea-aikaisilla
opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluilla. Mikäli Espoo saa
valtionavustusta, se merkitsee lisävahvistusta ainakin kuraattoripalveluihin.
Koulupsykologeja tarvittaisiin myös lisää, mutta rekrytointihaasteiden
vuoksi useita jo olemassa olevia vakansseja on täyttämättä, joten on
epätodennäköistä, että koulupsykologeja saadaan ainakaan nopealla
aikataululla lisää.
Kaikissa espoolaisissa kouluissa on lakisääteinen oppilaitoskohtainen
opiskeluhuoltoryhmä eli yhteisöllinen hyvinvointiryhmä, jonka tehtävänä on
suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää opiskeluhuollon kokonaisuutta.
Ryhmä on kokoonpanoltaan monialainen eli ryhmässä on
opetushenkilöstön lisäksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä
psykologi- ja kuraattoripalvelujen ammattilaisia. Lakisääteisiä
opiskeluhuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Espoon kaupungin ensisijaisena
vastuuna on varmistaa riittävät ja laadukkaat lakisääteiset palvelut.
Psykologi – ja kuraattoripalvelujen järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023
alusta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Yhteisöpedagogit eivät ole lakisääteisiä opiskeluhuollon toimijoita. Koska
työtä ei ohjaa lainsäädäntö, se on tehtävänkuvaltaan väljempi kuin sitä
lähinnä oleva kuraattorin työ. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013)
on säädetty kuraattorin tehtävät ja velvollisuudet. Laissa säädetään muun
muassa kirjaamisesta. Opiskeluhuollon kuraattorit kirjaavat
yksilötapaamisissa kertyvät asiakastiedot opiskeluhuollon kuraattorin
asiakaskertomukseen. Asiakastietojen kirjaamiseen sovelletaan
sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) säännöksiä.
Asiakastietojen käsittelyyn sovelletaan lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000)
säännöksiä. Kouluissa työskentelevillä yhteisöpedagogeilla, kuten
Juvanpuiston koulun Airo-ohjaajilla, ei esimerkiksi kirjaamisvelvoitetta ole.
Valtuustoaloitteessa kuvailtu Airo-ohjaajien työ täydentää Juvanpuiston
koulun lakisääteistä opiskeluhuoltoa. Kuten valtuustoaloitteessa on
kerrottu, Airo-ohjaajien työ on erityisen merkityksellistä oppilaiden
kohtaamisessa ja kouluyhteisöön kiinnittymisen tukemisessa. Eli siinä
työssä, jota he tekevät koulun opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon
henkilöstön tukena.
Espoon nuorisotoimen toimintamuodot ovat muuttuneet korona- kriisin
aikana. Yhteistyö koulujen kanssa on entistä tiiviimpää ja tätä on toivottu
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myös koulujen taholta. Nuorten hyvinvoinnin tukemisen täytyy ulottua myös
varsinaisen kouluajan ulkopuolelle. Yhteisöpedagogit voivat huolehtia
yksinäisyydestä ja harrastusten puutteesta kärsivien oppilaiden
ohjaamisesta nuorisotoimen palveluiden piiriin. Nuorisotoimi on saanut
elokuussa käyttöönsä toisen auton, jolla palveluja voidaan viedä myös
sinne, missä ei ole erillisiä nuorisotiloja.
Nuorisovaltuusto on antanut lausuntonsa valtuustoaloitteeseen. Lausunto
on oheismateriaalina.
Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 380
Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri
Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi
vastauksena valtuutettu Kaisa Alaviirin ym. 7.6.2021 jättämään
valtuustoaloitteeseen yhteisöpedagogien palkkaamisesta kouluille ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kasvun ja oppimisen lautakunta 13.10.2021 § 100
Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri
Kasvun ja oppimisen lautakunta antaa valtuutettu Kaisa Alaviirin ja 19
muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen yhteisöpedagogien palkkaamisesta
kouluille selostusosan mukaisen lausunnon.

Käsittely

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan estyneenä ollessa asian esitteli
talous- ja hallintojohtaja Timo Ketonen.
Hopsu Wallsin ja Hagerlundin kannattamana teki seuraavan
lisäysehdotuksen:
”Lautakunta esittää huolensa oppilashuollon henkilöstön, erityisesti
koulupsykologien saatavuudesta. Lakisääteiseen oppilashuoltoon on
panostettava ja etsittävä aktiivisesti keinoja tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi
oppilaiden hyvinvointi ja ennaltaehkäisevä tuki huomioiden lautakunta pitää
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hyvänä toimintamallia, jossa nuorisotyöntekijät/ yhteisöpedagogit ovat
koululla oppilashuoltohenkilöstön lisäksi. Lautakunta toivoo, että jatkossa
etsitään mahdollisuuksia lisätä kouluilla tapahtuvaa nuorisotyötä nuorten
hyvinvoinnin lisäämiseksi ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi yhteistyössä
koulun kanssa.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko Hopsun
tekemä lisäysehdotus hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja
totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.
Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti antaa valtuutettu Kaisa Alaviirin ja
19 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen yhteisöpedagogien
palkkaamisesta kouluille selostusosan mukaisen lausunnon
Lisäksi lautakunta esitti huolensa oppilashuollon henkilöstön, erityisesti
koulupsykologien saatavuudesta. Lakisääteiseen oppilashuoltoon on
panostettava ja etsittävä aktiivisesti keinoja tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi
oppilaiden hyvinvointi ja ennaltaehkäisevä tuki huomioiden lautakunta pitää
hyvänä toimintamallia, jossa nuorisotyöntekijät/ yhteisöpedagogit ovat
koululla oppilashuoltohenkilöstön lisäksi. Lautakunta toivoo, että jatkossa
etsitään mahdollisuuksia lisätä kouluilla tapahtuvaa nuorisotyötä nuorten
hyvinvoinnin lisäämiseksi ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi yhteistyössä
koulun kanssa.
Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.09.2021 § 7
Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri
Kasvun ja oppimisen lautakunta antaa valtuutettu Kaisa Alaviirin ja 19
muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen yhteisöpedagogien palkkaamisesta
kouluille selostusosan mukaisen lausunnon.

Käsittely

Puheenjohtaja Räf Lönnqvistin kannattamana ehdotti asian jättämistä
pöydälle.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
Nämnden Svenska rum 30.9.2021 § 66
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Direktör för sektorn för fostran och lärande Rinta-aho Harri
Nämnden Svenska rum ger ett utlåtande enligt redogörelsen om motionen
av Kaisa Alaviiri och 19 andra ledamöter om anställning av
samhällspedagoger till skolorna

Beslut
Nämnden Svenska rum
Förslaget godkändes enhälligt

Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi

Valtuustoaloite yhteisöpedagogien palkkamisesta kouluille
Espoon nuorisovaltuuston lausunto yhteisöpedagogin
palkkamisesta kouluille 23.9.2021
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§ 164

Kokouksessa jätetyt aloitteet
Selostus

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön I osan 1 luvun 7 §:n mukaisina
aloitteina oli jätetty seuraavat aloitteet:
- Valtuutetut Ampuja ym. esittävät: ”Valtuustoaloite: Ehdotan, että
Juvanmalmille rakennetaan moposuora”
- Valtuutetut Kivekäs ym. esittävät: ”Valtuustoaloite etäpalveluiden
laajentamisesta”
Lisäksi puheenjohtaja totesi, että kokouksen aikana oli jätetty 2 kpl
valtuustokysymyksiä.

Päätös

Valtuusto:
Puheenjohtajan ehdotukseen yhtyen valtuusto yksimielisesti lähetti
aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 148, § 149, § 155, § 156, § 157, §
158, § 159, § 160, § 161, § 162, § 163, § 164
Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 150, § 151, § 152

Kunnallisvalitus
Edellä mainittuihin päätöksiin haetaan muutosta valittamalla.
Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten
lainvastainen.
Valitusviranomainen
Muutosta päätöksiin haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on julkaistu, ei oteta lukuun valitusaikaa
laskettaessa.
Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
-

päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa.
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Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi
ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
-

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta, sekä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:
Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Uusi osoite 27.12.2021 alkaen on Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.
Puhelin:
Telekopio:
Sähköposti:
Virastoaika:

029 56 42000
029 56 42079
helsinki.hao@oikeus.fi
8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai
sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan
päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015)
nojalla. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 153, § 154

Muutoksenhakuohje asemakaava- ja yleiskaava-asioissa
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusaika on 30 päivää. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Valituksen saa tehdä
-

se, jota päätös koskee,
se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä
kunnan jäsen.

Poikkeus: Vaikutukseltaan vähäisen muun kuin ranta-asemakaavaa koskevan kaavamuutoksen
hyväksymistä koskeva päätös
Valituksen saa tehdä vain se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa.
Vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, jossa muutetaan
rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita
lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua
korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai
luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla
tavalla.
Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa
asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös
maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia.
Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa
toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valituksessa on ilmoitettava
-

valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero),
päätös, johon haetaan muutosta,
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
vaatimuksen perusteet.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

164/164

Valitus on valittajan tai sen muun laatijan itse allekirjoitettava.
Valitukseen tulee liittää
-

päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus tiedoksisaantipäivästä.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:
Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Uusi osoite 27.12.2021 alkaen on Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.
Puhelin:
Telekopio:
Sähköposti:
Virastoaika:

029 56 42000
029 56 42079
helsinki.hao@oikeus.fi
8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai
sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä
lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa
tai tietojärjestelmässä.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla.
Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

