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Espoon ympäristöyhdistys ry   TÄYDENNYS VALITUKSEEN 
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Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo 

helsinki.hao@oikeus.fi 

 

 

Valitus, jota täydennetään: Espoon ympäristöyhdistys ry:n valitus 28.12.2021 koskien Espoon 

kaupunginvaltuuston päätöstä kokouksessaan 15.11.2021, §153 Espoon pohjois- ja keskiosien 

yleiskaavan hyväksyminen alue 722300 

Täydennys liittyy yleiskaavan maakuntakaavan vastaisuuteen ja maankäytön 

muuttamistarpeeseen Hepokorvessa. 

 

Espoon ympäristöyhdistys ry (valittaja) pyytää, että oheiset lisäykset liitetään täydennyksinä 

alkuperäiseen valitukseen ja täydentää sitä siis seuraavasti: 

1. Valituksen kohta ”Täydennys alkuperäiseen valitusperusteeseen 4; Yleiskaava on 

maakuntakaavan vastainen” 

Kuten valituksessa 28.12.2021 todettiin, Helsingin hallinto-oikeus kumosi 24.9.2021 päätöksellään 

H4582/2021 suurimman osan Uusimaa 2050-kaavan valituksista. Päätökseen sisältyi 

täytäntöönpanoa koskeva määräys, joka edellä mainituilta osilta kumosi Helsingin hallinto-oikeuden 

22.1.2021 antaman täytäntöönpanokiellon.   

Valittaja oikaisee valituksessa ollutta kuulutukseen liittyvää tekstiään, josta seuraava ote: ”Vaikka 

kuulutusta asiasta ei vielä ole annettu, niin Uudenmaan liitto on katsonut tarpeelliseksi antaa 

maankäyttöä ohjaavan tulkinnan kaavojen tulkinnasta valituskäsittelyn aikana”.  

Valittajan saaman uuden selvityksen mukaan 25.8.2020 hyväksytystä Uusimaa 2050 -kaavasta, jonka 

Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 7.12.2020 määrätä MRL 201§:n mukaisesti 

voimaan, oli jo ehditty ennen 22.1.2021 määrättyä täytäntöönpanokieltoa kuuluttaa MRA 93 §:n 

mukaisesti kaikissa sen alueeseen kuuluvissa kunnissa. Maakuntakaava oli siten jo tullut voimaan. 

Näin ollen täytäntöönpanokiellon purku 24.9. 2021 tarkoitti jo kertaalleen voimaan kuulutetun 

maakuntakaavan palautumista uudelleen voimassa olevaksi. 

MRL 32§:n mukaan  

”Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden 

toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja 

katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.”  

Näin ollen valittaja katsoo, että asianmukaisesti voimaan kuulutetun Uusimaa 2050 -kaavan tulee, 

siltä osin kuin valitukset kumottiin ja kuten Uudenmaan liiton tulkinta asian esittää, olla ohjeena 

yleiskaavasta päätettäessä.  
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Uusimaa 2050 -kaavan kunnalliskaavoitusta velvoittava yleismääräys rakentamisen ohjaamisesta 

määrää:  

”Ympärivuotista asumista sekä työpaikkarakentamista on ohjattava ensisijaisesti maakuntakaavassa 

osoitettuihin keskuksiin, pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeelle, taajamatoimintojen 

kehittämisvyöhykkeille sekä palvelukeskittymiin.”  

Sen takia maakuntakaavan voimassa ollessa tehty päätös, jonka mukaan merkittävä osa yleiskaavan 

uutta rakentamista ohjataan lukuisissa kohteissa maakuntakaavan vastaisesti kehittämisvyöhykkeen 

ulkopuolelle, ei ole pitänyt maakuntakaavaa ohjeena MRL:n edellyttämällä tavalla ja tulee siten lain 

vastaisena kumota. Tämä koskee lukuisien uusien asuinrakentamis-kohteiden (A2, A3 ja AT) lisäksi 

erityisesti massiivista uutta teollisuusrakentamista Hepokorvessa.  

Valittaja katsoo, että osoittaessaan tietoisesti merkittävän osan tarkoittamasta rakentamisesta 

sijoittumaan nimenomaisesti Uusimaa-2050 kaavan määräyksen vastaisella tavalla, ei kaavoittaja 

noudata edellytettyä ohjausvaikutusta ja myös olennaisesti vaikeuttaa maakuntakaavan 

toteutumista.  

 

2. Valitusperusteen 15 osalta siinä mainitulla maankäyttöehdotuksella perusteluineen Hepokorven 

TP/T-merkinnän tilalle (maankäyttöehdotus muine liittyvine kuvineen on esitetty Havaintoliitteessä 

1). 

Vaikka kaupungilla on kaavoitusmonopoli, katsoo valittaja tarpeelliseksi ja rakentavaksi TP/T-

merkinnästä valittaessaan esittää perusteluita alueelle paremmin sopiville ja viime aikoina 

merkitystään kasvattaneille maankäyttötarpeille. Niiden mukaan laadittu ehdotus esitetään kartoin 

ja valokuvin havainnollistetussa liitteessä 1. Siinä jo valituksessa esitetyin perustein alueelle 

sopimaton, maakuntakaavan vastainen massiivinen teollisuusalue korvataan ratkaisulla, joka 

- on maakuntakaavan mukaisesti toteutettavissa (TP/T osoitetaan vain sille soveltuvalla 

alueella Kehä III:n varressa lähellä taajamatoimintojen kehittämismerkintää, mutta kuitenkin 

tarjoten vastaavan lisäpinta-alan kuin mitä nykyisin on Kehä III:n vastakkaisella puolella). 

- vakiinnuttaa ja säilyttää myös merkittävässä virkistyskäytössä olevat metsät ja Hepokorven 

pohjoisen peltoalueen nykyisessä tilassaan koko niiden alalla (laajennettu 

virkistysaluemerkintä). 

- säilyttää virkistysalueelle ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Paciuksen sävellysmaiseman 

rakennuskokonaisuudelle näkymä- ja häiriösuojavaikutukseltaan merkittävän Hepokorven 

metsäsaarekkeen (liitteen valokuvat) ja osoittaa sen molemmille puolille täydentävät lyhyet 

ekologisen yhteyden ja näkymäsuojan vyöhykkeet (virkistys- ja ekomerkinnät). Tämän 

metsäsaarekkeen nykyiselle kulttuurimaisemalle ja virkistyskäytölle luoman 

korvaamattoman suojavaikutuksen tunnistaminen on yleiskaavassa täysin laiminlyöty. Kaava 

ei siltäkään osin perustu merkittävien vaikutusten riittävään selvittämiseen eikä täytä 

yleiskaavan sisältövaatimuksia. 

- tuo kipeästi kaivattua lisäpysäköintitilaa Oittaan ulkoilualueen käyttäjille ja mahdollistaa jo 

vaaralliseksi muodostuneiden ruuhkien helpottumisen Kunnarlantiellä (P-merkintä). 
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- on – toisin kuin nykyinen kaavaehdotus – mitoituksensa johdosta ja tarkoin kaavamääräyksin 

säädeltyinä vaikutuksiltaan yleiskaavan sisältövaatimusten mukainen mm. Bodominjärven 

kuormituksen osalta. 

 

 
Espoossa 22. helmikuuta 2023 
Espoon ympäristöyhdistys ry 
 
Anni Simola   Rainer Lahti 
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 
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