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1. JOHDANTO
1.1 Työn tavoitteet
Tämä työ liittyy Högnäsin uudelleen valmisteltavaksi 
palautettuun asemakaavaan. Högnäsin asemakaava 
hyväksyttiin alun perin 29.9.2014. Espoon kaupungin 
valtuusto päätti keväällä 2015 kumota syksyllä 2014 
tekemänsä hyväksymispäätöksen ja palauttaa ase-
makaavan uudelleen valmisteltavaksi Uudenmaan 
ELY-keskuksen tekemän oikaisukehotuksen johdosta.

Oikaisukehotuksessa ELY-keskus vaatii oikaisemaan 
asemakaavan seuraavien seikkojen osalta:
• Kaava-asiakirjassa ei ole perusteltua arviota siitä, 
ettei kaavaratkaisulla olisi merkittäviä kielteisiä vaiku-
tuksia Matalajärven Natura-alueeseen. Natura-alueen 
käyttöpainetta helpottamaan kaavaan tulee osoittaa 
lisää lähivirkistysalueita sekä toimiva yhteys Bodomin-
järven eteläpuolen metsään ja kuntopolulle. Lisäksi tu-
lee esittää perusteltu arvio asukasmäärän vaikutuksista 
Natura-alueeseen.
• Kaavassa Natura-alueelle osoitettu hulevesiallas 
tulee poistaa.

Tässä yhteydessä on lisäksi noussut tarpeita tarkas-
tella kaavan vaikutuksia alueen maiseman kannalta. 
Myös pohjavesitarkastelu Matalajärven osalta on 
koettu tärkeäksi.

Tämä työ pyrkii osaltaan täydentämään edellisen vai-
heen kaava-aineistoa. Työ jakautuu karkeasti kahteen 
teemaan: maisemalliseen sekä pohjavesiolosuhteiden 
tarkasteluun. Maisematarkastelun tavoitteena on 
arvioida valmisteluun palautetun Högnäsin asema-
kaavan vaikutuksia maisemaan, erityisesti kaukomai-
seman osalta. Pohjavesitarkastelun tavoitteena on 
analysoida kaavan vaikutuksia Matalajärven veden 
laatuun. Lisäksi työn tavoitteena on ollut laatia toi-
menpidesuosituksia vaikutusten lieventämiseksi. 

1.2 Selvitysalue
Högnäs sijaitsee Kehä III:n luoteispuolella Bodo-
minjärven ja Matalajärven välisellä kannaksella. Ase-
makaava-alue rajautuu pohjoisessa golfkenttään, 
etelässä Hanabäckin peltoalueeseen, lännessä Bodo-
minjärveen ja idässä Matalajärveen. Kaava-alue kä-
sittää noin 38 ha:n suuruiseen alueen, joka on vanhaa 
loma-asunto- ja omakotitaloaluetta. 

 

Asemakaava-alue sijoittuu osittain Matalajärven Na-
tura-alueelle. Kaava-alueen pohjoisosa ja itärannat 
kuuluvat Natura-alueeseen.

Alueella on n. 70 kiinteistöä, joista kokonaan rakenta-
mattomia on n.10. Kiinteistöt ovat suhteellisen suuria 
ja rakennuskantaa on vähän, mistä johtuen alueella 
on säilynyt runsaasti kasvillisuutta ja metsäisiä alueita. 
Asuinrakennuksista valtaosa on vapaa-ajan asuntoja. 

1.4 Työn menetelmät
Maisematarkastelussa on käytetty hyväksi maise-
ma-analyysin menetelmiä. Kaavan aiemmassa val-
misteluvaiheessa on tehty erilaisia selvityksiä, joista 
saadut tiedot ovat toimineet tämän työn lähtötie-
tomateriaalina. Alueen ominaispiirteitä ja arvoja on 
tarkasteltu olemassa olevan lähtötietoaineiston lisäksi 
maastokäyntien avulla. Valmisteluun palautetun kaa-
van vaikutuksia on arvioitu analyysin perusteella. 

Pohjavesitarkastelussa on keskitytty Matalajärveen. 
Lähteisyytensä vuoksi Matalajärvi on herkkä poh-
javeden laadun muutoksille. Matalajärven valu-
ma-aluetta on tarkasteltu kokonaisuutena ja Högnä-
sin kaavan vaikutuksia pohjaveden muodostumiseen 
ja laatuun on arvioitu.

Toimenpidesuosituksia on laadittu analyysien ja vai-
kutusarvioinnin perusteella. 

1.5 Työryhmä
Selvitystyön on laatinut WSP Finland Oy. Työryh-
mään ovat kuuluneet maisema-arvioinnin osalta 
maisema-arkkitehdit (MARK) Hanna Hannula (pro-
jektipäällikkö) ja Arto Kaituri (laadunvarmistus) sekä 
pohjavesitarkastelun osalta Christian Tallsten, FM 
(geologia ja mineralogia) ja laadunvarmistajana Pasi 
Vahanne FL (rakennusgeologia, ympäristögeologia 
ja -tekniikka).

Työ tehtiin Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen toi-
meksiannosta. Työtä ovat ohjanneet Espoon kaupun-
kisuunnittelukeskuksesta arkkitehti Leena Kaasinen, 
maisema-arkkitehti Aino Aspiala ja maisema-arkkitehti 
yo Kimmo Tuomisto. 
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2. ALUEEN MAISEMALLINEN 
TARKASTELU

HISTORIA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Högnäs on osa Bodominjärven maakunnallisesti ar-
vokkaaksi arvioitua rakennettua kulttuuriympäristöä. 
Vuosisatoja viljelyksinä olleet pellot, kartano- ja ky-
läympäristöt muodostavat arvokkaan kulttuurimaise-
man. Alueella on useita kartanoita ja hyvin säilyneitä 
tilakokonaisuuksia. Lisäksi vanhat, polveilevat tielin-
jaukset ovat tärkeä osa kulttuuriympäristön kokonai-
suutta. (Missä maat on mainioimmat – Uudenmaan 
kulttuuriympäristöt)

Högnäsin kannaksen läheisyydessä ovat sijainneet 
Bodomin, Oittaan ja Margretebergin kartanot sekä 
Hanabäckin tila.  Högnäsin kannaksen kautta on kul-
kenut vanha kylätie, joka on johtanut Högnäsin poh-
joispuolelle sijoittuvaan Bodomin kartanoon.  

Ensimmäiset asukkaat asettuivat Högnäsin alueel-
le todennäköisesti 1800-luvun toisella puoliskolla. 
Kyseessä oli Högnäsin eteläpuolella sijaitsevan Ha-
nabäckin tilan ratsumestari, joka rakensi mökkinsä 
alueen eteläosaan, Matalajärven rannalle. Hevosien 
talli sijoittui nykyisen Paciuksentien toiselle puolel-
le. Molempien rakennusten kivijalat ovat säilyneet 
maastossa.

Vuonna 1886 Högnäsin kartanoksikin kutsuttu kesä-
huvila rakennettiin kannakselle. Huvila ja Högnäsin 
alue olivat tiettävästi 1800-1900-lukujen vaihteessa 
suosittu kulttuuriväen vierailukohde. Alkuperäinen 
Högnäsin huvila tuhoutui tulipalossa ja samalla paikalle 
sijoittuva nykyinen rakennus on 1950-luvulta. 1800-lu-
vulta alueella on peräisin tiettävästi Bodomin kartanon 
tilanhoitajan talo ”Lillhögnäs”, joka on muutettu kesä-
huvilaksi 1930-luvulla.   (Högnäsin alueen inventointi 
2008)

Suurin osa alueen tämän hetkisestä rakennuskan-
nasta on peräisin sotien jälkeiseltä ajalta. 1940-lu-
vulta alkaen kesämökkejä rakennettiin erityisesti 
kaava-alueen maastoltaan tasaiseen eteläosaan. 
1950-luvulla mökkirakentamista laajennettiin kan-
naksen korkeampiin osiin. 

Vanha tielinjaus on säilynyt maastossa osittain.    
1900-luvun puolivälin rakentamisen myötä historial-
linen tielinjaus katkaistiin pihojen kohdalta.

Ohessa ote vuonna 2008 laaditusta rakennusinven-
toinnista, jossa on osoitettu alueen arvokkaat raken-
nuskohteet ja ympäristöt. 

Kaava-alueen luoteisosan Bodominjärveen rajautuvil-
la tonteilla on nähtävillä arvokkaita kulttuuriympäristön 
piirteitä. Alueelta löytyy varsin viehättäviä pihapii-
rejä, joissa kokonaisuus koostuu päärakennuksesta ja 
useammista pienemmistä rakennuksista sekä puutar-
hasta ja luonnonmukaisemmista tontin osista. Raken-
nukset sekä puutarhat ja pihat edustavat eri  tyylisuun-
tia. Pihoilla kasvaa lukuisia näyttäviä yksittäispuita.

Ote	kartasta	1750-luvulta.	(www.vanhakartta.fi)

2.1 Alueen ominaispiirteet 
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Topografikartta	vuodelta	1935.	(Espoon	museo,	cit.	
Högnäsin	alueen	inventointi)

(vas.)	Rakennusinventoinnin	kohteet	ja	arvot.	Punai-
sella	on	osoitettu	inventoinnissa	ehdotetut	aktiivisen	
suojelun	kohteet	ja	sinisellä	säilytettävät	kohteet.			
Vanha	tielinja	näkyy	ruskealla	ja	arvokas	kulttuuriym-
päristön	alue	vinoraidoituksella.		(Högnäsin	alueen	
inventointi)

Peruskartta	vuodelta	1958.		(Maanmittauslaitos,	cit.	
Högnäsin	alueen	inventointi)

(yllä)	Kulttuurihistorialliset	lähtökohdat.	Kartanot	
on	esitetty	punaisella	renkaalla.	(Högnäsin	alueen	
inventointi)

Nuottiranta	1:n	
rakennus	on	purettu	
rakennusinventoin-
nin	jälkeen.
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Suurmaisemassa Högnäsin korkealle nouseva kannas 
näkyy metsäisenä taustana erityisesti Bodominjärven 
rannalta tarkasteltuna. Se luo osaltaan puustoisen ke-
hyksen järvimaisemalle. 

LUONNONOLOSUHTEET

Alueelle on laadittu luontoselvitys vuonna 2007 (Es-
poon Högnäs, luontoselvitys 2007). Vuoden 2015 
kesän aikana tehdään luontoselvityksen päivitys ja 
Matalajärven Natura-alueeseen liittyviä lisäselvityk-
siä. 

Alueen luonnon ominaispiirteenä on lehtomaisuus ja 
luontaisten jalopuiden runsaus. 

Luonnonolosuhteiltaan alueen arvokkaimmat osat 
kuuluvat Natura 2000 -suojelualueeseen. Natu-
ra-alue pitää sisällään Matalajärven, sen rantaluhdat 
ja Högnäsin pohjoisosan. Alueella on lisäksi muutama 
yksittäistammi, jotka on suojeltu luonnonsuojelulailla.

MILJÖÖTYYPIT

Viereisen sivun miljöötyypit -karttaan on osoitet-
tu yleispiirteinen esitys erityyppisistä osa-alueista. 
Tyyppeihin vaikuttavia tekijöitä ovat olleet mm. 
maastonmuodot, kasvillisuus ja rakentamisen sijoittu-
minen. Niiden perusteella alue on jaettu osiin, joiden 
sisällä olevilla osa-alueilla on yhteneväisiä ominais-
piirteitä.

TOPOGRAFIA JA MAAPERÄ

Högnäs sijoittuu kannakselle Bodominjärven ja Ma-
talajärven väliin. Järvien keskipinnan korkeus on noin 
23 mmpy ja korkein kallionlaki nousee yli 58 metriin 
meren pinnan yläpuolelle. Maaston korkeuserot ovat 
siis suhteellisen suuret ja alueella on jyrkkiä rinteitä. 

Kannaksen korkeimmat alueet ovat maaperältään mo-
reenia ja kalliota. Lähempänä rantoja maaperä muo-
dostuu moreenista, jonka päällä on silttiä ja/tai savea. 
Rannoilla sekä kaava-alueen alavammassa eteläosassa 
maaperä on osin myös savea.  Alueen maaperäkartta 
löytyy sivulta 21.

MAISEMARAKENNE

Högnäsin kannaksen korkeimmat osat kaava-alueen 
pohjoisosassa ovat selännettä, jossa on osin kalliopal-
jastumia. Matala-  ja Bodominjärviin viettävät rinteet 
muodostavat vaihettumisvyöhykkeet, jotka ovat pää-
sääntöisesti  metsää. Kaava-alueen eteläosa on tasais-
ta savilaaksoa.

MAISEMAKUVA JA SUURMAISEMA

Högnäsin alue on väljästi rakennettu ja yleisilmeel-
tään puustoinen. Lukuisat jalopuut luovat leimallisen 
ominaispiirteen alueelle. Maisemakuva on pääasiassa 
varsin sulkeutunut.

Maaston	topografia	(Espoon	kaupunki)
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Högnäsin	alueen	sijoittuminen	laajempaan	maisemarakenteeseen.	(Kartta	muokattuna	julkaisusta	Bodominjärven	
ympäristön	kulttuurinen	maankäytön	selvitys).

1.Eteläosan	Bodominjärven	rannan	pihapiirit
 - tasainen	maasto
 - pitkänomaisia	pihapiirejä

2.	Pohjoisosan	Bodominjärven	rannan	pihapiirit
 - rinteinen	maasto
 - pitkänomaisia	pihapiirejä	puutarhoineen
 - erityisiä	kulttuuriympäristön	arvoja

3.	Matalajärven	rannan	pihapiirit
 - selänteen	lakialueeseen	rajautuva	alue
 - jyrkkiä	rinteitä
 - puutarhamaisia	pihapiirejä

4.	Keskiosan	pihapiirit
 - tasainen	maasto
 - 	usein	 pensasaidoin	 /	 istutuksin	 /	 puustoisin	

aluein	toisistaan	rajautuneita	pihapiirejä

5.	Metsäiset	rinteet	ja	rinteiden	pihapiirit
 - metsäisiä	rinteitä
 - rinteisiin	sijoittuneita	pihapiirejä
 - metsäinen	yleisilme

6.	Selänteen	yläosan	metsät	ja	pihapiirit
 - melko	tasainen	maasto
 - metsäinen	yleisilme
 - paikoin	harvahkoa	metsää

7.	Selänteen	lakialueen	pihapiirit
 - luontaisesti	kallioinen	lakialue
 - 	rakentaminen	 ja	 pihat	 tehneet	 ympäristöä	

rehevämmäksi
 - kallioisia	alueita

8.	Natura-alue
MILJÖÖTYYPIT

SIJAINTITARKASTELU	KRUUNUVUORENSELÄN	ALUEELLA

(Lähteet:	Pohjakartta:	kantakartta,	Helsingin	kaupunkimittaus;
tiedot	vesiliikenneväylistä,	veneväylistä	ja	satamista:	Helsingin	kaupungin	rakennusvirasto:	Kruunusiltojen	vene-	ja	laivaliikenteen	
selvitys;
tiedot	arvokkaista	lintualueista:	Helsingin	kaupunki,	karttapalvelu;
tiedot	vedenalaisista	kulttuuriympäristökohteista:	Museovirasto,	Kulttuuriympäristön	rekisteriportaali)	

1. 4.

5. 6.
7

8.

1.

2. 3.
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PIHAPIIRIT, RAKENNUKSET JA RAKENTEET
• keskimäärin suurehkot tontit
• rakennusten vapaa sijoittuminen tontille
• useita viehkeitä puutarhoja, eri aikakausien pihatyylejä
• kirjava rakennuskanta, mittakaavallisesti pienehköjä rakennuksia
• osin huonokuntoisia rakennuksia ja umpeenkasvaneita pihoja
• usein päärakennus ja useampia pienempiä piharakennuksia
• pihat usein pensasistutuksin rajautuneita toisistaan
•  pihapiirit vaihettuvat monin paikoin metsäisiksi, usein ei selkeää rajaa puutarhan 

ja luonnontilaisen kaltaisen alueen välillä
• joitakin vanhoja kivijalkoja ja -muureja maastossa
• jonkin verran tukimuuriratkaisuja rinnetonteilla
•  kaava-alueen pohjoisosan Bodominjärven rantojen pihapiireissä erityisiä kult-

tuuri- ja maisemallisia arvoja

Kuvia	kaava-alueelta.
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KATUYMPÄRISTÖ
• kapeat ja mutkittelevat tiet
• Paciuksentietä lukuun ottamatta sorateitä
• pääosin vehreä katuympäristö, selännealueella karumpaa
• osin pensasaidoin / istutuksin rajautunut tontteihin
KASVILLISUUS
• metsäinen / puustoinen yleisilme
• tiiviisti kasvavat rinnemetsät
•  erityispiirteenä huomattava määrä komeita jalopuita ja runsaasti pähkinäpen-

saita
MAASTO
• eteläosa tasaista, pohjoisosassa maaston korkeuserot huomattavia
• pohjoisosan selänteen korkeimmat kohdat kallioisia
• Matalajärven puolella selänne rajautuu jyrkäntein rantaan
• Bodominjärven puolella melko jyrkkiä rinteitä
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rannan	pihapiiri metsäinen	rinne
rinnealueen	
pihapiiri

metsäi-
nen	rinnerantavyöyhyke

2.2 Kaavan vaikutuksia maisemaan

Näkymä	Oittaalta,	Bodominjärven	uimarannalta.	Maisemaa	kehystävät	puustoiset	alueet.	Myös	Högnäsin	kannas	
muodostaa	metsäisen	silhuetin.

Leikkaus	kannaksesta	nykytilanteessa.	Oransseilla	nuolilla	on	osoitettu	näkymälinjoja	Bodominjärven	ja	Matalajärven	
rannalta	katsottuna	(ks.	ilmakuvasta	näkymäpaikat).	Rantapuustolla	on	tärkeä	merkitys	kaukomaiseman	kannalta.	Lisäk-
si	rinnemetsät	peittävät	maastossa	ylempänä	olevaa	rakennuskantaa	ja	niillä	on	tärkeä	rooli	kaukomaiseman	kannalta.

VAIKUTUKSET KAUKOMAISEMAAN

Högnäsin korkealle nouseva maisemakuvaltaan met-
säinen kannas näkyy laajalle alueelle Bodominjärven 
ja Matalajärven suuntaan. Erityisesti Bodominjärven 
puolella järveä reunustavat puustoiset alueet luovat 
metsäiset kehykset järven maisemakuvalle. Tämän 
voidaan katsoa olevan vaalittava ominaispiirre – on-
han alue osa Nuuksion kansallispuiston maisemallista 
kokonaisuutta ja tärkeää virkistysaluetta. Högnäsin 
asemakaava-aineistossa korostetaankin, että ”eri-
tyistä huolta on pidettävä rantamaisemista, jotka 
näkyvät kauas Kunnarlantien ja Oittaan suuntaan 
Bodominjärven puolella ja Kehä III:lle ja Röyläntielle 
Matalajärven yli.” 

Rantavyöhykkeen puuston säilyttäminen onkin ensi-
sijaisen tärkeää maisemakuvan kannalta. Rantapuusto 
onkin huomioitu valmisteluun palautetussa kaavassa. 
Kaavassa on määritelty ranta-alueelle kasvullisena hoi-
dettava suojavyöhyke. 

Högnäsin kannaksen maasto nousee korkealle ja kau-
komaisemassa metsäisillä rinteillä on tärkeä rooli ran-
tapuuston lisäksi. Puuston osalta on määritelty, että 
”maiseman tai kaupunkikuvan kannalta tärkeä puusto 
ja vanhoille pihapiireille ominaiset piirteet kuten jalot 

lehtipuut ja vanhat istutukset tulee säilyttää mahdol-
lisimman hyvin. Poistettavat suuret jalopuut kuten 
tammet tulee korvata uusilla jaloilla lehtipuilla.”  

Kaavassa ei ole määritelty tarkkoja rakennuspaikko-
ja ja rakentamisen vaikutuksia ei voida näin täsmäl-
lisesti arvioida. Vaikutukset laajempaan maisema-
kuvaan voivat vaihdella tonttikohtaisien ratkaisujen 
myötä. Mikäli rakennuspaikka osoitetaan metsäiseen 
rinteeseen, puustoa joudutaan oletettavasti kaata-
maan niin, että uusi rakentaminen saattaa muuttaa 
kaukomaisemaa ja näkyä esimerkiksi Bodominjärven 
rannoille. Rakentaminen tapahtuu todennäköises-
ti pitkällä aikavälillä ja yksi tontti kerrallaan. Puustoa 
ei raivata kertaluonteisesti laajalta alueelta. Vaiheit-
tainen rakentuminen lieventänee kaukomaisemaan 
kohdistuvia kertaluonteisia vaikutuksia. Ensimmäisille 
uusille tonteille istutettu puusto lienee jo varttunutta 
myöhemmin käyttöönotettavien tonttien vasta ra-
kentuessa. 

Alla olevassa poikkileikkauksessa on havainnollistettu 
rinnemetsien vaikutusta kaukomaisemaan.
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rinnealueen	pihapiiriselänteen	pihapiiri	ja	metsää jyrkänne
selänteen	lakialueen	
pihapiiri rantavyöhyke Natura-alue

Leikkauksessa	tarkastellaan	
puuston	vaikutusta	Bodo-
minjärven	ja	Matalajärven	
rannoilta	tarkasteltuna.
Ilmakuvassa	leikkauksen	
sijainti	ja	tarkastelupisteet.

Högnäsin	kannas

0                       0,5                   1 km

Leikkaukseen	on	merkitty	maiseman	kannalta	erityisesti	huomioitavat	osa-alueet.	Kappaleessa	2.3	(s.18-19)	on	esitetty	kartta	osa-alu-
eista	ja	toimenpiteitä	niiden	huomioimiseksi	kaavassa.	Erityisesti	huomioitavia	osa-alueita	ovat:

erityisiä	kulttuuriympäristön	
arvoja	sisältävä	alue

maiseman	kannalta	tärkeät	
metsäiset	rinteet

rantavyöhyke Natura-alue
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VAIKUTUKSET LÄHIMAISEMAAN

Tässä kappaleessa on analysoitu vaikutuksia alueen 
maisemakuvaan lähimaiseman osalta. Seuraavalla 
aukeamalla on esitetty ehdotuksia vaikutusten lie-
ventämiseksi.

Rakentamisen määrän ja sijoittumisen vaikutuksia

Rakennettua kerrosalaa on rakennusrekisterin mukaan 
yhteensä 5112 m². Kaavan mitoittama kokonaisraken-
nusoikeus on 23.700 k-m². Kaavan mukaisen raken-
nusalan toteutuessa alueen yleisilme muuttuu raken-
netummaksi ja tiiviimmäksi. 

Yleisilmeeseen tulevat vaikuttamaan ratkaisut siitä, 
miten rakennukset sijoittuvat maastoon ja suhteessa 
olemassa olevaan rakennuskantaan ja tiestöön. Li-
säksi tonttien rajautumisella, pihojen jäsentämisellä, 
rakennuksien ja pihojen tyylillä sekä materiaaleilla on 
jatkossa suuri vaikutus tulevaisuudessa muodostuvaan 
yleisilmeeseen.  Kaavassa on määritelty tonttien te-
hokkuutta, kokoa ja rakennusmateriaaleja. Kaavassa 
ei ole kuitenkaan määritelty tarkkoja rakennuspaikkoja, 
joten vaikutuksia ei voida täsmälleen analysoida. 

Vaikutuksia puustoon ja maisemakuvaan

Metsäisiin rinteisiin mahdollisesti sijoitettavien uu-
disrakennusten maisemalliset vaikutukset voivat 
olla suuria, koska tonttia jouduttaneen tasaamaan 
/ terassoimaan. Tällaisilla tonteilla olemassa olevan 
puuston säilyttäminen voi osoittautua haastavaksi. 
Alueelle tyypillinen luontainen suuri jalopuusto tulee 
kaavamääräyksen mukaan mahdollisuuksien mukaan 

säilyttää tai korvata uusilla jalopuilla. Esimerkiksi tam-
mien kasvaminen on hidasta ja istutettu uusi tammi 
korvaa teoriassa vanhan näyttävän puun vasta usein 
vuosikymmenien jälkeen. Vaikutusten lieventämisek-
si kaavaan voidaan määritellä tarkennuksia suhteessa 
olemassa olevaan puustoon.

Vaikutuksia kulttuuriympäristöön

Bodominjärven ranta-alueella on erityisiä arvoja, 
jotka liittyvät sekä rakennuksiin että pihoihin ja puu-
tarhoihin, ja niistä muodostuvaan kokonaisuuteen. 
Tämä osa-alue on herkkää uudisrakentamiselle. Kaa-
vassa onkin määritelty seuraavasti: ”Maiseman, kau-
punkikuvan ja kulttuurihistorian kannalta merkittävä 
alue, jota tulee hoitaa siten, että sen arvot säilyvät.” 
Jatkossa on tärkeää määritellä tarkemmin alueen ar-
vot, jotta ne voidaan ottaa huomioon.

Vaikutuksia katuympäristöön

Tällä hetkellä alueen tiestö on melko kapeaa ja tiemai-
sema on vehreää. Alueelle on laadittu katusuunnitel-
ma, jossa kadut rakennetaan nykyistä leveämmiksi. 
Kaavan mahdollistaman rakennusalan toteutuessa 
tiestö vaatii uudistusta ja suunnitelmaan osoitettu 
kevyen liikenteen kulku on tärkeää turvata. Uusilla 
istutuksia ja tonttien rajautumisella katualueeseen on 
jatkossa suuri merkitys katunäkymien kannalta.
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Valmisteluun	palautettu	asemakaava.
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KOKO ALUETTA KOSKEVAT SUOSITUKSET
Katuympäristö
Katuympäristö on tällä hetkellä hyvin vehreää. Tonttien rajautumista on ohjeistettu tällä hetkellä Paciuksentien 
varrella, jossa tontin reunat on osoitettu ” istutettavaksi tai luonnontilaisena huolitellussa asussa säilytettäväksi alueen 
osaksi”. Myös muiden katuosuuksien ilme muuttuu huomattavasti katusuunnitelman toteutuessa. Tällä hetkellä 
suurelta osin puustoiset teiden reunat häviävät teiden levennyksen seurauksena.

Paciuksentien varren lisäksi myös muiden katujen varrelle sijoittuvat tontinreunat olisi tärkeää istuttaa /säilyttää 
kasvillisuuden peitossa ainakin osittain. Ehdotukset tonttien rajautumiseksi:

•  Kaava-alueen eteläosassa tonttien rajautuminen katualueelle pensasaidoin / luontaisen kasvillisuuden säilyttä-
vällä tontin osalla

•  Kaava-alueen pohjoisosassa tonttien rajautuminen katualueisiin istutettavalla tontin osalla / luontaisen kasvilli-
suuden säilyttävällä tontin osalla

Puusto
Alueen yleisilme on vehreä ja puustoinen. Alueelle sijoittuu paljon jaloja lehtipuita. Kaavassa on määrätty: ”Mai-
seman tai kaupunkikuvan kannalta tärkeä puusto ja vanhoille pihapiireille ominaiset piirteet kuten jalot lehtipuut 
ja vanhat istutukset tulee säilyttää mahdollisimman hyvin. Poistettavat suuret jalopuut kuten tammet tulee kor-
vata uusilla jaloilla lehtipuilla.” 

Vehreän yleisilmeen säilyttämistä olisi tärkeää tukea asemakaavassa vahvemmin esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä:

• Kaavaan ehdotetaan lisättäväksi määräys, että rakennusluvan yhteydessä tulee esittää tontin puustokartoitus ja 
suunnitelma kasvillisuuden istuttamiseksi.
•  Alla olevissa aluekohtaisissa suosituksissa on lisäksi esitetty metsäisten rinteiden puuston huomioiminen kaavassa 

paremmin.

ALUEKOHTAISET SUOSITUKSET
Maiseman kannalta tärkeät metsäiset rinteet
Kaava-alueen pohjoisen osan metsäiset rinteet, erityisesti Bodominjärven puolella ovat kaukomaiseman kan-
nalta tärkeitä. Rinteeseen mahdollisesti sijoitettava rakentaminen vaikuttaa alueen puustoisuuteen, kun tontteja 
joudutaan oletettavasti tasaamaan / terassoimaan.

Puustoisuuden säilyttämistä suositellaan kaavassa huomioimaan esimerkiksi seuraavasti:

• Mahdollisimman suuri osa tontista tulee säilyttää puustoisena ja maisemallisesti arvokkaat puut tulee säilyttää. 

Rantavyöhyke
Rantavyöhyke on kaavassa osoitettu kasvullisena hoidettavaksi suojavyöhykkeeksi. Määräyksessä todetaan, et-
tä ”alueella säilytetään / istutetaan puustoa ja muuta kasvillisuutta siten, että rantamaisema säilyy mahdollisimman 
luonnonmukaisena. Vyöhykkeen tarkoituksena on myös hidastaa valumavesiä ja estää ravinteiden pääsy Bodomin- ja 
Matalajärveen.” 
•  Puuston rooli maisemakuvassa on alueella tärkeä ja määräykseen tulisi vielä korostaa vyöhykkeen puustoisena 

säilyttämistä.

Erityisiä kulttuuriympäristön arvoja sisältävä alue
Kaavamääräyksessä todetaan, että ”alue on maiseman, kaupunkikuvan ja kulttuurihistorian kannalta merkittävä alue, 
jota tulee hoitaa siten, että sen arvot säilyvät.”
Kaavaselostukseen tulisi esittää tarkempi määritelmä arvoista. 

•  Kaavamääräykseen on tarpeellista lisätä, että aluekokonaisuuden arvo koostuu rakennusten, pihojen ja puutar-
hojen sekä luonnontilaisempien alueiden kokonaisuudesta, pihojen sommittelusta sekä arvokkaasta puustosta.

2.3 Suositukset alueen arvojen ja ominaispiirteiden huomioimiseksi
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SIJAINTITARKASTELU	KRUUNUVUORENSELÄN	ALUEELLA

(Lähteet:	Pohjakartta:	kantakartta,	Helsingin	kaupunkimittaus;
tiedot	vesiliikenneväylistä,	veneväylistä	ja	satamista:	Helsingin	kaupungin	rakennusvirasto:	Kruunusiltojen	vene-	ja	laivaliikenteen	
selvitys;
tiedot	arvokkaista	lintualueista:	Helsingin	kaupunki,	karttapalvelu;
tiedot	vedenalaisista	kulttuuriympäristökohteista:	Museovirasto,	Kulttuuriympäristön	rekisteriportaali)	

NATURA-alue	

maiseman	kannalta	tär-
keät	metsäiset	rinteet

rantavyöhyke

erityisiä	kulttuuriympäris-
tön	arvoja	sisältävä	alue

KAAVOITUKSESSA	MAISEMAN	KANNALTA	ERITYISESTI	HUOMIOITAVIA	OSA-ALUEITA
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3. KAAVAN VAIKUTUKSET POHJAVETEEN
3.1 Valuma-alueet
Matalajärveen (81.055.1.003) johtuu vettä alla ole-
van valuma-aluekartan mukaisesti. Kyseisen alueen 
pinta- ja pohjavedet päätyvät lähtökohtaisesti Mata-
lajärveen. Kuva on julkaisusta ”Matalajärven valuma-
vesien hallintasuunnitelma”. Valuma-alueen pinta-ala 
on n. 4,4 (jotkut lähteet 4,8) km². Matalajärveen las-
kee 6 puroa ja ojaa, jotka keräävät vettä mm. golf-
kentän alueelta, Matalajärven pohjois- ja koillispuo-
lelta sekä pelloilta Storängen/Jofsåkernin – Ollaksen 
alueilta. Suurin osa valuma-alueen pinta-alasta on 
viljelysmaata. Matalajärvestä vesi laskee vuorostaan 
Bodominjärveen. Järvien pintakorkeudet ovat hyvin 
lähellä toisiaan. Laskupurossa on pohjapato, joka es-
tää veden liiallisen laskun.

MATALAJÄRVEN	VALUMA-ALUE	(Lähde:	Matalajärven	valumavesien	hallintasuunnitelma)

3.2 Valuma-alueen maalajit
Matalajärven valuma-alueen vallitseva maalaji on 
savi, jonka imeyntäkapasiteetti on heikko (saven ve-
denjohtavuus on alle 10⁻⁹m/s). Alueella sijaitsee mo-
reenialueita (vedenjohtavuus 10⁻⁴ … 10⁻¹² m/s), jotka 
ovat alueen pohjaveden muodostumisen kannalta 
tärkeimmät alueet.  Moreenien yhteenlaskettu (las-
kettu digitoimalla maalajikartalta) pinta-ala on n. 0,4 
km². Moreenialueita, jotka ovat tiheästi rakennettuja, 
ei ole laskettu mukaan pinta-alalaskelmaan.

0           1             2 km



21

3. KAAVAN VAIKUTUKSET POHJAVETEEN

HÖGNÄSIN	MAAPERÄ	JA	MATALAJÄRVEN	VALUMA-ALUE	(Espoon	kaupunki)

0             0,5          1 km
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3.3 Högnäsin kaava-alue osana 
Matalajärven valuma-aluetta

Högnäsin asemakaava-alueen osa, joka sijoittuu va-
luma-alueella moreenin ja osin kallion päälle, on pin-
ta-alaltaan noin 17 800 m². Tämä pinta-ala on n. 4,4 % 
valuma-alueen moreenimaiden kokonaispinta-alasta. 

Högnäsin kaava-alueen osa-alue, joka sijoittuu Ma-
talajärven valuma-alueelle moreenimaaperälle, on 
maastoltaan hyvin jyrkkää. Kaltevuus on pohjoisosas-
sa n. 36 % ja eteläpäässä n. 14 %. Ilmakuvasta pää-
tellen kyseisellä alueella kasvaa harvakseltaan puita, 
alueen pohjoisosassa puusto on tiheämpää.

Huomioiden varsin jyrkkä topografia ja maltillinen kas-
villisuus voidaan olettaa, että kyseisellä alueella vain 
hyvin pieni osa sadannasta imeytyy maaperään, suurin 
osa johtuu todennäköisesti pintavaluntana järveen.

Raportissa ”Matalajärven valumavesien hallinta-
suunnitelma” on esitetty, miten Matalajärven valu-
ma-alueen eri alueet soveltuvat veden imeyttämi-
seen. Alla on ote raportin kartasta, jossa valumavesien 
imeytyksen mahdollisuudet on havainnollistettu väri-
koodein.

Högnäsin kaava-alue on esitetty alueena, jossa pie-
nimuotoinen imeyttäminen on mahdollista riippuen 
mm. pohjaveden pinnan tasosta. Imeytysmahdolli-
suutta on arvioitu pelkästään maalajien perusteella, 
joten arviota imeytysmahdollisuudesta Högnäsin 
kaava-alueella voidaan pitää optimistisena.

MAAPERÄN	VAIKUTUS	VALUMAVESIEN	IMEYTYMISMAHDOLLISUUKSIIN
(Lähde:	Matalajärven	valumavesien	hallintasuunnitelma)
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Valuma-alueella	sijaitsevan	kaava-alueen	pohjoisin	osa.

3.4 Arvio kaavan vaikutuksista pohjaveteen

Yleisesti ottaen Högnäsin kaava-alueella muodostu-
valla ja siltä purkautuvalla pohjavedellä ei ole olennais-
ta merkitystä Matalajärven vesitaseeseen tai järven 
veden laatuun. Vesitaseen kannalta on käytännössä 
sama päätyykö vesi kohdealueelta Matalajärveen jär-
ven pohjassa sijaitsevien lähteiden kautta vai pintava-
luntana. Pieni ero vesimäärään aiheutuu pintavalun-
tana virtaavan veden haihtumisesta, mutta etäisyys 
kaava-alueella sijaitsevalta vedenjakajalta järvelle on 
koko alueella niin pieni ja maaston topografia niin 
jyrkkä, ettei pintavalunnankaan yhteydessä juurikaan 
ehdi tapahtua haihtumista. Pohjavesivalunnan merki-
tys vesitaseen kannalta on suurempi valuma-alueen 
muissa osissa, joissa pohjavesivalunta tasaa virtaamia 
ja pienentää siten äkillisiä pintavaluntahuippuja, joita 
esiintyy etenkin rankkasateiden aikana.

Varsinaiseen pohjavedeksi imeytyvään vesimäärään 
rakentamisella on jonkin verran vaikutusta. Rakentami-
nen vaikuttaisi todennäköisesti maaston muotoon niin, 
että nykyisiin jyrkkiin rinteisiin tulisi tasaisia alueita, jotka 
vähentäisivät pintavaluntaa ja parantaisivat imeyntää. 
Etenkin, jos kattovedet johdetaan esimerkiksi saostus-
kaivoihin ja kaavaehdotuksessa esitettyä kasvullisena 
hoidettavaa suojavyöhykettä sovelletaan kohteeseen, 

pintavaluntaa saadaan vähennettyä ja hidastettua. 
Tällöin kokonaisvaikutuksena saadaan imeyntää lisät-
tyä jonkin verran verrattuna nykytilanteeseen.

Pohjaveden laadun kannalta lisääntyvä imeyntä voi 
aiheuttaa laadun huononemista pienessä määrin. Tä-
mä aiheutuu siitä, että rakennetulla alueella huleve-
sien laatu on usein normaalia pintavaluntavettä huo-
nompaa. Tällöin myös maaperään imeytyvä vesi on 
laadullisesti huonompaa nykytilanteeseen verrattu-
na. Suotautumismatka maaperässä on myös lyhyeh-
kö, jolloin maaperän puhdistava vaikutus jää pieneksi. 
Toisaalta maaperä on kohdealueella huonosti vettä-
johtavaa, mikä hidastaa veden virtausta ja tätä kautta 
parantaa veden laatua.

Matalajärven veden laadun kannalta lisääntyvä pin-
tavalunta on huonompi vaihtoehto kuin lisääntyvä 
pohjavesivalunta. Kaiken kaikkiaan kaava-alueen 
pienen pinta-alan ja olosuhteiden vuoksi laadullinen 
merkitys jää molemmissa tapauksissa vähäiseksi.

Pohjavesivaluman hallintaan liittyvät toimenpiteet 
ovat Matalajärven vesitaseen ja veden laadun kan-
nalta selkeästi olennaisempia valuma-alueen muissa 
osissa kuin Högnäsin kaava-alueella.
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Työssä tarkasteltiin alueen maiseman ominaispiirteitä 
ja arvoja. Lisäksi analysoitiin valmisteluun palautetun 
kaavan vaikutuksia sekä maiseman kannalta että Ma-
talajärven pohjaveteen.

Alue on yleisilmeeltään varsin vehreä ja puustoinen. 
Ympäristön erityispiirteenä ovat luontainen jalo-
puusto. Bodominjärven ranta-alueen pihapiirit kaa-
va-alueen luoteisosassa muodostavat alueen kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaimman kokonaisuuden. 

Högnäsin metsäisellä kannaksella on tärkeä rooli kau-
komaisemassa, erityisesti Bodominjärven puolelta 
tarkasteltuna. Metsäiset rinteet toimivat rantapuus-
ton lisäksi tärkeänä tekijänä metsäisen silhuetin säily-
misessä. 

Valmisteluun palautetun kaavan mukaisen raken-
nusoikeuden toteutuessa alueen ympäristö muuttuu 
tiiviimmäksi ja rakennetummaksi. Teiden leventä-
misellä on myös vaikutusta alueen maisemakuvaan. 
Yleisilmeeseen tulevat vaikuttamaan ratkaisut siitä, 
miten rakennukset sijoittuvat maastoon ja suhteessa 
olemassa olevaan rakennuskantaan ja tiestöön. Li-
säksi tonttien rajautumisella, pihojen jäsentämisellä, 
rakennusten ja pihojen tyylillä sekä materiaaleilla on 
jatkossa suuri vaikutus tulevaisuudessa muodostu-
vaan yleisilmeeseen. Syntyvä yleisilme on paljon riip-
puvainen siitä mitä tonttikohtaisia ratkaisuja tehdään. 

Kaavassa ei ole osoitettu tarkkoja rakennuspaikkoja, 
eikä rantavyöhykkeen lisäksi puustoisena / luonnonti-
laisen kaltaisena säilytettäviä korttelin osia. Erityisesti 
kaukomaisemaan vaikuttavien rinnemetsien osalta 
puuston säilyminen tarpeellisessa määrin on tärkeää 
metsäisen silhuetin säilymisen kannalta. 

Tonttien rajautumista on ohjeistettu tällä hetkellä 
Paciuksentien varrella, jossa tontin reunat on osoi-
tettu ”istutettavaksi tai luonnontilaisena huolitellussa 
asussa säilytettäväksi alueen osaksi”.  Paciuksentien 
varren lisäksi myös muiden teiden varrelle sijoittuvat 
tontinreunat olisi tärkeää istuttaa /säilyttää kasvilli-
suuden peitossa ainakin osittain.

Tässä selvityksessä on esitetty toimenpiteitä, joi-
den avulla voidaan lieventää kaavan maisemallisia 
vaikutuksia. Metsäisten rinteiden osalta on esitetty, 

että madollisimman suuri osa tontista tulee säilyt-
tää puustoisena ja maisemallisesti arvokkaat puut 
tulee säilyttää. Lisäksi on esitetty, että tonttien tulee 
rajautua katualueeseen pensasaidoin / istutettavin 
tontinosin tai luontaista kasvillisuutta säilyttävällä 
tontinosalla muuallakin kuin Paciuksentien varrella. 
Lisäksi asemakaava-aineistoon on esitetty lisättäväk-
si tarkempi määritelmä asemakaava-alueen luoteis-
osan erityisiä kulttuuriympäristön arvoja sisältävästä 
alueesta. Rantavyöhyke on lisäksi esitetty säilytettä-
vän puustoisena. 

Ehdotettujen toimenpiteiden toteuduttua kaavan 
vaikutukset maisemaan lievenevät. Näin maiseman 
kannalta tärkeät osa-alueet: rantavyöhyke, kulttuuri-
arvoja sisältävä alue sekä metsäiset rinteet saadaan 
huomioitua kaavassa nykyistä paremmin. Vaikutukset 
kaukomaisemaan jäävät oletettavasti lieviksi. Alueen 
yleisilme muuttuu tiiviimmäksi ja rakennetummaksi. 
Katuun rajautuvien tontinreunojen käsittely kasvulli-
sena edesauttaa vehreän yleisilmeen saavuttamisessa. 

Työssä on analysoitu lisäksi kaavan mahdollisia vaiku-
tuksia Matalajärveen. Järvi saa osittain vetensä läh-
teistä ja kaavan vaikutuksia pohjaveden muodostumi-
seen ja laatuun on tarkasteltu työn osana. Högnäsin 
asemakaava-alueen itäpuoli on osa Matalajärven 
valuma-aluetta. Tällä alueella maaperä on pääasiassa 
moreenia ja kalliota sekä savea. Matalajärven alueella 
pohjavettä muodostuu pääasiassa moreenialueilla. 
Högnäsin alueen moreeniosuus järven koko valu-
ma-alueesta moreenimaiden kokonaispinta-alasta on 
4,4 %. Huomioiden Högnäsin varsin jyrkkä topogra-
fia voidaan olettaa, että kyseisellä alueella vain hyvin 
pieni osa sadannasta imeytyy maaperään, suurin osa 
johtuu todennäköisesti pintavaluntana järveen. Ylei-
sesti ottaen Högnäsin kaava-alueella muodostuvalla 
ja siltä purkautuvalla pohjavedellä ei ole olennaista 
merkitystä Matalajärven vesitaseeseen tai järven 
veden laatuun. Suositeltavina toimenpiteinä alueel-
la esitetään kattovesien johtamista saostuskaivoihin 
josta vesi imeytyy maaperään, mikä edistäisi pohja-
veden muodostumista, sekä kasvullisen vyöhykkeen 
ylläpitämistä kaavaehdotuksen mukaisesti pintava-
lunnan hidastamiseksi ja vähentämiseksi.
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