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Muistutus kaavamuutoksesta 
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Soukka-seura ry, Sökö-sällskapet rf, sen johtokunta ja asiaa varten toiminut työryhmä, on 

huolellisesti perehtynyt asemakaavaan, ja lausuu siitä seuraavaa: 

Asemakaavan muutos ei tue lain keskeisiä perusperiaatteita ja on sen vuoksi 

hylättävä. Kaavaselostus ei täytä lain asettamia vaatimuksia. 

Perustelemme johtopäätöstä seuraavilla seikoilla: 

Vastoin kestävää kehitystä 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 edellyttää edistettävän (1 §) mm. 

ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Esitetty 

kaavamuutos ei edistä mitään niistä. 

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ei tue ekotehokkaan kaupunkirakenteen 

muodostamista. Aalto Yliopiston tutkimuksesta selviää, että tiiviisti 

rakennetuilla kaupunkialueilla asuvat ihmiset tuottavat suuremman 

hiiliekvivalenttijäljen kuin väljemmillä kaupunkien laita-alueilla. Näin, vaikka 

tulokset normeerataan tulotasoilla. Tutkimuksessa on selvitetty sitä, kuinka 

suuret ilmastopäästöt uusien, vuosina 2003–2012 rakennettujen 

asuinrakennusten ja asuinalueiden asukkaat aiheuttavat. Nämä uudet alueet 

on jaettu tiiviytensä suhteen kolmeen eri kategoriaan, joita on vertailtu 

keskenään. Lisäksi uudet alueet on vielä rinnastettu vanhempiin vastaaviin 

alueisiin. Tarkastelussa on mukana kaikki Suomen kaupungit. Tulokset 

osoittivat, että kaikkein eniten ilmastopäästöjä aiheuttavat uusien, 

kaikkein tiiveimmin rakennettujen alueiden asukkaat, eli juuri he, joita 

nykypolitiikka ja tämäkin kaava ilmastonsuojelun nimissä lisää halajaa.  

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b02140
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Tiivistämisen harha sai ilmeisesti alkunsa vuonna 1989 Peter 

Newmanin ja Jeffrey Kenworthyn julkaisemasta kansainvälisestä  

suurtutkimuksesta. Julkaisussa he esittivät mm. eri kaupunkien 

liikennepolttoaineen kulutuksen per capita suhteessa asukastiheyteen. Monet 

arvovaltaiset tahot pitivät pian julkistuksen jälkeen tulosta nollatutkimuksena. 

Tutkijat olivat luoneet kaksi uutta muuttujaa, joista toisessa alkuperäinen 

varsinainen muuttuja oli kertoja ja toisessa jakaja. Kun sitten näitä kahta uutta 

muuttujaa verrataan toisiinsa, saadaan väistämättä hyperbelin kaltainen 

riippuvuus. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään matemaattinen korrelaatio 

vaan karkea matemaattinen virhe analyysissä. Tästä huolimatta tiivistämistä 

perustellaan yhä tällä kestämättömällä tuloksella, myös tässä 

asemakaavassa, ja vaikkapa VTT:n tekemässä raportissa Ekotehokkuuden 

arviointi ja lisääminen Helsingissä (2008). 

Ns. tiivistämisellä on usein suuria negatiivisia vaikutuksia alueen asukkaiden 

olosuhteisiin. Asuinalueen väljyys ja luonnonläheisyys on hyvin monen 

asukkaan kohdalla ollut yksi tärkeimmistä kriteereistä asuinpaikkaa 

valittaessa.  

Tornitalon hiilijalanjälki erittäin suuri 

Tornitaloissa rakennuksen asuntoneliötä kohti laskettu hiilijalanjälki on 

suunnaton verrattuna esimerkiksi puutaloon. Kaavaselostuksessa ei ole 

selvitetty tätä lainkaan, vaikka hiilijalanjäljen radikaalin pienentämisen tulisi 

olla kaikessa päätavoite.  

Lähes uusien (28 vuotta vanhojen) talojen purkaminen ei ole kestävää kehitystä 

Purettaviksi esitetyt talot ovat lähes uusia eivätkä ole mitenkään teknisen 

käyttöiän ylittäneitä. Kaavaselostuksessa ei esitetä mitään kestäviä perusteita 

niiden purkamisen tueksi. 

Kaavamuutos on yleiskaavan vastainen 
Voimassa olevan yleiskaavan mukaan alueella on viheryhteys ja virkistysalue. 

Kaavamuutoksessa esitetään tontin kokoa kasvatettavan 39 % liittämällä 

siihen osa viheralueesta, joka on yleiskaavaan merkitty viheryhteys. 

Viheryhteys ja virkistysalue eivät parane pienentämällä, vaikka 

kaavaselostuksessa niin harhaanjohtavasti väitetään. 

 

Muutos vinouttaa edelleen alueen yhdyskuntarakennetta 

Espoonlahden suuralueen yhdyskuntarakenne on erittäin vinoutunut. Alueen 

työpaikkaomavaraisuus on matalin kaikista Espoon suuralueista ollen alle 40 

http://www.des.ucdavis.edu/faculty/handy/LUT_seminar/Readings/Newman_and_Kenworth_1989.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2008-2.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2008-2.pdf
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%. Alueelta puuttuu lisäksi huomattava osa asukkaiden tarvitsemista 

paikallisista palveluista. Esitetty asemakaavan muutos ei lainkaan paranna 

tilannetta vaan päinvastoin pahentaa sitä edelleen.  

Länsimetro ei edusta kestävää kehitystä 

Uudenmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen 

alueeksi, joka tukeutuu kestävään liikennejärjestelmään. Tässä on erittäin 

tärkeää todeta, että Länsimetro ei edusta millään kriteereillä kestävää 

liikennejärjestelmää. Sillä ei ole käytännössä mitään vaikutusta julkisen 

joukkoliikenteen välittömään hiilijalanjälkeen. Liikennetaloudellisesti 

Länsimetro oli kannattamaton hanke sen alkuaan esitetyllä kustannusarviolla, 

ja sitä se on luonnollisesti yli kaksinkertaisina tottuvilla kustannuksilla. 

Nykyisen kaltaiseen bussiliikenteeseen verrattuna vuotuiset kustannukset 

tulevat olemaan 50 – 100 miljoonaa euroa korkeammat ja silti keskimääräinen 

palvelutaso on aiempaa huonompi. 

Espoon kaupungin virkamiesjohto tilasi konsulttiyritys Stafica Oy:ltä 

selvityksen. Tässä selvityksen raportissa ”Länsimetron jatke Matinkylä – 

Saunalahti, alustava hankearviointi 15.5.2012” varsin selkeästi todetaan, että 

Länsimetron jatke on niin liikennetaloudellisesti kuin liikenteen hiiliemissioiden 

pienentämisen kannalta kannattamaton hanke. Raportin mukaan ”Liikenteen 

hiilidioksidipäästöt vähenevät vuoden 2035 ennustetilanteessa 1000 – 2000 

tonnia / vuosi, mikä on arviolta 0,1 – 0,2 % pääkaupunkiseudun 

ennustetilanteen mukaisista liikenteen päästöistä” Taloudellisista vaikutuksista 

raportissa todetaan mm. ”Alustavan yleissuunnitelman mukaisella metro- ja 

liityntäratkaisulla jatke Finnoosta Kivenlahteen lisää hyötyjä vain noin 6 milj. 

euroa / vuosi, mutta jatkon investointi on yli 500 milj. euroa. Tästä 

Sammalvuoden uuden varikon osuus on yli 100 milj. euroa.” Ja edelleen 

hyödyn komponenteista todetaan raportin sivuilla 6 ja 30, että aikahyödyt (= 

lyhentynyt matkustusaika, hinnoiteltuna 9 € / tunti) muodostaa 80 – 90 % 

arvioidusta kokonaishyödystä. Laskelmissa on käytetty vuoroväliä 4 minuuttia. 

Nyt varsin hyvin tiedetään, että 500 milj. € ei riitä rakentamiskustannuksiin ja 

lisäksi vuoroväli tulee olemaan 5 tai 7,5 minuuttia. Siis hyödyt ovat pienemmät 

ja kustannukset lähes kaksinkertaiset raportissa esitettyyn nähden. 

EU tullee asettamaan Suomelle hiilidioksidipäästöjen lopulliseksi 

vähentämistarpeeksi 100 – 120 % ja 39 % vähennystä vuoteen 2030 

mennessä vuoden 2005 tasosta. 0,1 – 0,2 % vähennyksillä 

pääkaupunkiseudun liikenteen päästöihin, mitä Länsimetron jatke 

mahdollistaa, ei siis ole kerrassaan mitään merkitystä. 
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Tunnelimetro tappaa ja tyhmentää 

HSY:n selvityksen  (2006) mukaan tunnelimetron asemilla ilman 

pienhiukkaspitoisuudet ovat moninkertaiset verrattuna Helsingin katuilmaan. 

Lontoon ja Tukholman metroissa pitoisuudet olivat selvityksen mukaan vielä 

viisi tai jopa kymmenkertaisia Helsingin metroon verrattuna. EU:n komissio on 

ehdottanut ulkoilman pienhiukkaspitoisuudelle vuosipitoisuuden kattoarvoa 25 

µg/m3. Helsingin tunnelimetron asemilla tämä arvo ylitetään. Yleisesti 

tiedetään varsin hyvin, että hengitysilman pienhiukkasilla on negatiivisia 

terveysvaikutuksia ja ettei ole olemassa mitään haitattomuuden rajaa. HSY:n 

selvityksessä todetaan, että metron ilman metallipartikkelien 

terveysvaikutuksia ei tunneta. Pääkaupunkiseudulla kuolee nyt jopa 1500 

ihmistä ennenaikaisesti ilman pienhiukkasten takia. Länsimetro tulee 

lisäämään sitä käyttämään joutuvien espoolaisten pienhiukkasaltistusta hyvin 

merkittävästi. Jo pitkään on tiedetty pienhiukkasaltistuksen ja sydän- sekä 

hengitystiesairauksien yhteydet. Uumajan yliopiston yli puoli miljoonaa alle 18-

vuotiasta nuorta ja lasta käsittävä tilastollinen tutkimus osoitti selvän 

positiivisen korrelaation psyykelääkkeiden käytön ja asuinpaikan korkean 

pienhiukkaspitoisuuden välille. On tehty myös selvityksiä, jotka osoittavat 

pienhiukkasten tyhmentävän lapsia. Rottakokeissa on havaittu pienhiukkasten 

kulkeutuvan keuhkoista aivoihin ja aiheuttavan aivokudoksen tuhoutumista. 

Useat tuoreet tutkimukset ovat paljastaneet mm. raiteiden, kiskopyörien ja 

jarrujen kulumisesta alkujaan olevien hiukkasmäärien ja -laatujen olevan 

terveydelle erityisen haitallisia. Tutkimuksissa on selvinnyt, että metroilmaston 

hiukkaset ovat pahempia solumyrkkyjä, siis solujen geneettisiä ominaisuuksia 

enemmän muuttavia haittoja kuin raskaan ja ruuhkaisen tieliikenteen 

vastaavat. Näistä enemmän vaikka 

 VTI rapport 538: Inandningsbara partikalar i järnvägsmiljö VTI. 2006. 

Ruotsi  

 Folkhälsoguiden: PIST - Partiklar i Stockholms tunnelbana Partiklar i 

tunnelbanan – vad vet vi om riskerna? Folkhälsoguiden. 25.11.2011. 

Ruotsi  

 Karlsson HL, Nilsson L, Möller L.: Subway particles are more genotoxic 
than street particles and induce oxidative stress in cultured human lung 
cells. PubMed. 18.1.2005. Englanti  

 Karlsson HL, Holgersson A, Möller L.: Mechanisms related to the 

genotoxicity of particles in the subway and from other sources. 

PubMed. 21.3.2008. Englanti 

Melu ja pienhiukkaset tappavat 

Tiedetään erittäin hyvin, että sekä melu että ilman pienhiukkaset, varsinkin 

PM2,5, aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia. Tutkimukset mm. (European 

Heart Journal 2016, http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehw413 ) osoittavat, 

https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/Julkaisusarja/PJS_B_1_2006_pienhiukkaset_metrossa.pdf
http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/inandningsbara-partiklar-i-jarnvagsmiljoer.pdf
http://www.folkhalsoguiden.se/Projekt.aspx?id=1322
http://www.folkhalsoguiden.se/Projekt.aspx?id=1322
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15651844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15651844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15651844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18260651
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18260651
http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehw413


Sivu 5 / 6 
 

että riski alkoi kohota jo pienhiukkasten pitoisuuksilla jotka ovat nykyisten 

turvarajojen sisällä. Rajat ovat siis liian korkeita. Ulkoilman pienhiukkaset ovat 

suurin terveyteen vaikuttava ympäristötekijä.  Tässä kaavamuutoksessa viis 

veisataan asukkaiden oikeudesta terveelliseen asuinympäristöön, mikä on lain 

keskeisin vaatimus. 

 

Asemakaavamuutos on kiinteä osa suurta hanketta, edellyttää ympäristövaikutusten 

arviota  

YVA-lain ja asetuksen mukaan on laadittava selvitys jo pienemmistäkin 

hankkeista kuin nyt käsillä oleva Espoonlahden alueen asukasmäärän 

kasvattaminen yli kaksinkertaiseksi. Asukasmäärän tavoiteltu kasvu n. 70000 

asukasta on keskikokoisen suomalaisen kaupungin koko asukasmäärän 

kokoinen. Asemakaavaselostus ei missään tapauksessa ole riittävän kattava 

osoittamaan kuntalaisille ja päättäjille muutosten kaikkinaisia vaikutuksia. 

Edut ulkomaisille sijoittajille, kulut ja haitat yhteiskunnalle 

Pääosin ulkomaisten sijoittajien etujen mukainen asemakaavan muutos on 

yhteiskunnan etujen kannalta negatiivinen muutos. Kaavaesityksen mukaisen 

talon asukkaiden vuokrat ja elinkustannukset tullevat vuosikymmenien ajaksi 

suunniteltujen asuntojen koosta päätellen suurelta osin yhteiskunnan 

maksettaviksi. Espoon ja koko pääkaupunkiseudun väestönkasvu on jo 

pitemmän ajan perustunut pääasiassa ulkomailta tapahtuvaan muuttoon, josta 

suuri osa on sosiaaliperäistä. Tällaiset maahanmuuttajat tulevat olemaan 

yhteiskunnalle hyvin pitkään taloudellinen ja sosiaalinen taakka. 

Suunniteltujen kaltaisiin asuntoihin todennäköisesti hakeutuvien 

väestöryhmien edustajat tyypillisesti lisäävät sosiaalisia ongelmia alueella 

heikentäen siten jo alueella asuvien kuntalaisten viihtyvyyttä ja 

omistusasuntojen arvoa. Tilastokeskuksen analyysin mukaan Espoossa 

tiivis rakentaminen, sosiaaliset ongelmat, matala koulutustaso ja korkea 

työttömyysaste sijoittuvat samoille alueille. 

Pihan leikkialue 
Tilastokeskuksen laatiman väestöennusteen mukaan vuosina 2010 – 2050 

Suomessa ikäluokkaan 0-14 vuotta kuuluu n. 16 % väestöstä. Jos tässä 

talossa asumisväljyys on pääkaupunkiseudun keskiarvon (n. 35 m2 / asukas) 

mukainen ja väestön ikärakenne sama kuin koko maassa, tulee talossa 

olemaan n. 40 lasta. Pihan ohjeellista leikkialuetta on siten alle yksi m2 lasta 

kohden. On hyviä perusteita olettaa tulevan asujaimiston olevan 

ikärakenteeltaan keskimääräisestä poikkeavan siten, että lasten suhteellinen 

osuus ja lukumäärä on suurempi.  Varaus ei täytä edes hiehoille laissa 
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asetetun pihattokarsinan tilavaatimusta. Käsityksemme mukaan mitoitus on 

riittämätön lasten tarpeisiin ja osoittaa suurta piittaamattomuutta lain 

keskeisistä periaatteista. 

Kaavoitusmonopoli on kunnalla, ei rakennusliikkeillä 

Valtuuston tulee huolehtia siitä, että virkamiehet valmistelevat päätökset ja 

kaavamuutokset lain mukaisesti ja yhteiskunnan etua silmällä pitäen. 

Valtuuston tulee tarvittaessa vaihtaa johtavat virkamiehet. Kaavaselostuksissa 

on esitettävä vaikutukset ja myös muutosten negatiiviset vaikutukset lakien 

edellyttämällä tavalla selkeästi, jotta kuntalaiset ja päättäjät voivat muodostaa 

käsityksensä muutoksesta sekä sen vaikutuksista ja voivat vaikuttaa 

päätöksiin. 

Espoo-tarina, mitä tässä asemakaavaselostuksessa pidetään ylevästi Espoon 

strategiana vuosille 2013 – 2017, ei voi olla kaavoitusta ohjaava ohje. Valtion 

ja pääkaupunkiseudun kuntien välinen maankäytön, liikenteen ja asumisen 

sopimus (MAL) vuosille 2016 – 2019 ei myöskään ohjaa kaavoitusta. 

Kaavoitus on aina tehtävä rakennus- ja maankäyttölain mukaisesti. 

Kaavaselostuksessa annetaan ymmärtää, että mainittu tarina ja MAL-sopimus 

pakottaisivat tai edellyttäisivät tämän kaltaiseen asemakaavamuutokseen. 

Kaikki luotettavat selvitykset osittavat, että Länsimetro ei edusta millään 

muotoa kestävää kehitystä. Sen käyttöönoton myötä liikenteen 

hiilidioksidiemissiot eivät käytännössä pienene lainkaan. Kun otetaan 

huomioon sen vaatima suuri investointi ja entistä bussiliikennettä korkeammat 

vuotuiset liikennöintikulut ja hidastuneet joukkoliikenteen matkat, on todellinen 

liikenteen hiiliekvalenttijalanjälki merkittävästi korkeampi kuin aiemmin. Aalto 

Yliopiston selvitykset osoittavat yksikäsitteisesti, että uusien tiiviisti 

rakennettujen alueiden asukkaiden todellinen hiiliekvalenttijalanjälki on jopa 

huomattavasti suurempi kuin muualla. Kaavoitusta tulee ohjata luotettavien 

tietojen pohjalta eikä suinkaan tarinoiden ja utopioiden. Kaavaselostusta on 

korjattava näidenkin seikkojen osalta. 

Espoossa 21.11.2016 

Soukka-seura ry, Sökö-sällskapet rf 

 

c/o Matti Viikari 

Soukanniitty 15 B 

02360 Espoo 

 


