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Yleisesti asukaskyselystä

• Toteutettiin Maptionaire kartta- ja avokyselynä

• Vastausaika 10.6.-10.8.2021

• Yhteensä 34 vastausta

• Vastauksia karttakyselyihin ja avokysymyksiin

• Yli 400 karttavastausta

• Kysymyksiä liikenteeseen, ulkoiluun, luontoarvoihin, maisemaan, 
rakentamiseen, palveluihin ja ilmastokestävyyteen

38



Uusi rakentaminen

• Uutta rakentamista toivotaan erityisesti 
• Nupurintien varrelle ja Hallavantorpan 

alueen läheisyyteen 
• Hallavantorpan vieressä sijaitsevalle 

pelto/niittyalueelle
• Vanhantien ja Rajarintintien ympäristöön, 

Hakpuro huomioiden
• Avoimille alueille, joiden rakentamisella 

vähemmän haittaa luonnolle
• Varikon tilalle ja se viereiselle 

metsäalueelle

• Tärkeä mahdollistaa myös rakennettujen 
kiinteistöjen täydennysrakentaminen

• Rakennetaan mieluummin risukkoisia 
joutomaana olevia alueita, kun täytetään jo 
rakennettuja kiinteistöjä
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Täydennysrakentaminen 
olemassa oleville 
kiinteistöille

• Maltillista lisärakentamista omistajan toiveiden 
mukaan

• Tehokkuutta lisää tapauskohtaisesti sijainnin 
mukaan 

• Erillispientaloja pihakoot huomioiden
• Mahdollisuus rakentaa 1-2 uutta taloa
• Mahdollisuus täydennysrakentamiseen, kuten 

muuallakin Espoossa
• Isojen tonttien lohkominen pienempiin osiin 

mahdolliseksi
• Hallavantorpan läheisyyteen samanlaista 

rakentamista, kuin uusi alue on toteutettu

• Alueella kunnallistekniikka ja valokuituverkko, jotka 
tukevat lisärakentamista

• Ei ollenkaan täydennysrakentamista 40

• Kiinteistöjen rajoista etäisyys 4 metriä (punainen)
• Maaston kaltevuus max 15 astetta (oranssi/punainen)
• Olemassa olevista rakennuksista etäisyys 8 metriä (keltainen)



Rakentamisen tyyli

• Pääosin pientaloja, osa toivoo myös pari- ja rivi- tai 
pienkerrostaloja
• Rakennetuille alueille yhden tai kahden asunnon 

taloja
• Reuna-alueille, jossa ei rakentamista rivitaloja
• Rivi- ja pienkerrostaloja olisi mahdollisuus 

sijoittaa Nupurintien läheisyyteen
• Ainoastaan omakotitaloja

• Pientaloalue, mutta nykyistä hieman tiiviimpi rakenne
• Tehokkuus e=0,25-40, jolloin mahdollisuus 

halutessaan täydennysrakentaa ja lohkoa tontti

• Kerrosluku 2-3 kerrosta ja pääosa toivoo max.        
2-kerrosta

• Ei tuettua asumista
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Nupurintien varteen 
ja avoimille 
peltoalueille

Kerros- tai rivitaloja 
Vanhantien varteen



Palvelut
• Palveluita toivotaan keskitettävän Nupurintien

varteen
• Lähikauppaa toivotaan ensisijaiset 

nykyisen Ravintolan läheisyyteen tai 
Brobackantien risteyksen läheisyyteen

• Nykyisen ravintolan läheisyyteen 
kuntosalia, lisää ravintoloita tai muita 
lähipalveluita

• Myös Karhusuon koulun ja päiväkodin 
läheisyyteen kaupallisia palveluita

• Päiväkoti ravintolan läheisyyteen tai 
Vanhantien varteen. Nykyisen päiväkodin 
laajennus.

• Juhlatila, jota alueen asukkaat voisivat 
vuokrata

• Palveluiden sijainnit vastaavat hyvin 
teemakartassa esitettyjä alueita
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Työpaikat

• Palvelu- ja työpaikka-alueet vastaavat 
hyvin pitkälle toisiaan

• Palveluiden kautta alueelle luodaan 
työpaikkoja 

• Varikkoalueen yhteyteen ja Turunväylän 
varteen teollisuus- tai varastotoimintaa

Etätyön edellytyksiä voi parantaa:
• Kaavoittamalla riittävän väljiä 

kiinteistöjä
• Toimistohotelleja kokouksia varten
• Monen mielestä kaavoituksella ei voida 

vaikuttaa etätyömahdollisuuksiin
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Ilmastokestävyys
Ilmastonäkökulmia Nupurin alueen suunnittelussa:

• Metsien ja sitä kautta hiilinielujen säilyttäminen 
• Lähikaupan mahdollistaminen  Vähentää 

liikennettä
• Alue paikalliseen pienviljelyyn
• Sujuvien pyöräily-yhteyksien luominen
• Suora bussiyhteys Leppävaaraan
• Hyvät yhteydet juna-asemille
• Kierrätyspisteelle lisää astioita

Rakentamisessa
• Maalämmön suosiminen
• Puumateriaalien suosiminen
• Rakennusten energiatehokkuus
• Luonnonmukainen hulevesien hallinta
• Puita ja pensaita myös rakennetuille tonteille
• Aurinkopaneeleja / -keräimiä katolle
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Mitä muuta suunnittelussa on 
otettava huomioon?

• Nupuri on vanha ja perinteikäs alue, jonka 
luonnetta tulee kunnioittaa

• Toivotaan, että suunnittelu etenee ripeällä 
vauhdilla

• Maanomistajien tasapuolinen kohtelu
• Isompien tonttien täydennysrakentamisen 

mahdollisuus
• Rakentamisen riittävä väljyys
• Riittävästi pysäköintipaikkoja
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Suunnittelun lähtökohdat
• Ylemmät kaavatasot

• Liikenne, sekä luonto-, maisema- ja luontoarvot 
• 28.9. työpajan tavoitteet
• Nupurintien ja Turunväylän liikennemelun vaikutukset

• Kaavatalous ohjaa suunnittelua
• Kunnallistekniikan rakentaminen katetaan maankäyttötuloilla
• Alueella vähän kaupungin omistusta
• Asemakaavan myötä alueen arvo nousee
• Suuremmilla kiinteistöillä maankäyttösopimus, jolla peritään osa yhdyskuntarakentamisen 

kustannuksista

• Täydennysrakentaminen maanomistajan päätös
• Rakennusoikeus ei velvoita rakentamaan/täydentämään kiinteistöä
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Rakentamistehokkuus
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Kaava-alue, tehokkuus n. e=0,10-0,15

Kaava-alue, tehokkuus n. e=0,10-0,15

Kaava-alue, 
tehokkuus n. 
e=0,10-0,15Pitkäniitty, AO, e=0,15

Perusmäki, 
AO, e=0,15



Rakentamistehokkuus
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Nöykkiö, AO, e=0,20

Pakila, AP, e=0,25

Kauklahti, A 
e=0,35Kaupunginkallio, AP, 

e=0,20

Saunalahti, AO, e=0,30

Kauklahti, AP e=0,40

Kurttila, AO, e=0,25 Hallavantorppa, AP n. e=0,30

Kauklahti, AO 
e=0,35

Lintuvaara, A, e=0,25
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Pakila, AP, e=0,25

Nöykkiö, AO, e=0,20 Saunalahti, AO, e=0,30

Kauklahti, AP, e=0,40



Alueelle mahdollistetaan uutta rakentamista alueen ominaispiirteet (maastonmuodot, luonto, 
kulttuurihistoria, rakennuskanta) huomioiden

• Mikä olisi sopiva rakentamistehokkuus?
• Kuinka paljon itse olisit valmis rakentamaan omalle tontillesi tai naapurustoon?

• Minkä tyylinen rakentaminen sopisi alueelle (kerrosluku, omakotitalo, paritalo, rivitalo, 
pienkerrostalo)?

• Voisiko tehokkaampaa rakentamista sijoittaa Nupurintien ja palveluiden läheisyyteen?

Luodaan edellytyksiä palveluiden toteutumiselle
• Ensisijaisesti Nupurintien ja olevien palveluiden läheisyyteen?
• Millaisia palveluita? 

• Mikä menestyisi alueella?
• Tarvitaanko erillisiä työpaikkatontteja? Onko alueella yrityksiä, joiden toimintaa pitäisi 

huomioida?

Tähdätään kaavoituksessa ilmastokestäviin ratkaisuihin
• Tärkeimmät ratkaisut?

• Säilytetään metsäisiä alueita, lähikauppa, pienviljelyä, lisää kierrätyspisteitä, 
maalämpö, hulevesien luonnollinen hallinta, rakennusten energiatehokkuus..
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Tavoitteita rakentamiselle ja palveluille



Esimerkkejä lautakunnan linjaamista 
tavoitteista (Sammalvuori 25.8.2021)

• ”Mahdollistetaan alueen länsireunan pientaloalueen ympäristöön sopeutuva 
tiivistäminen maanomistajien tavoitteiden mukaisesti.”

• ”Kattilalaaksontien varressa tarkastellaan matalien pienkerrostalojen tai townhouse
rakentamisen mahdollisuuksia.”

• ”Nöykkiönkadun varteen tutkitaan maltillisesti ja ympäristöön sopeutuvasti 
asuinrakentamisen mahdollisuuksia.”

• ”Suunnittelualueen koilliskulmaa kehitetään yleiskaavan mukaisesti julkisten 
palveluiden alueeksi.”

• ”Länsiväylän varteen tutkitaan työpaikka-alueen ja/tai liikuntapalveluiden 
toteuttamista.”
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Pienryhmäkeskustelut kaavan tavoitteista

• Keskustellaan rakentamisesta, palveluista, 
työpaikoista ja ilmastokestävyydestä.

• Pienryhmäkeskustelun kesto 50min.

• Ensimmäinen puolikas voidaan keskittyä 
rakentamiseen ja toinen puolikas muihin teemoihin. 
Teemoihin voi kuitenkin käyttää aikaa vapaasti.

• Tarvittaessa lyhyt tauko keskustelujen välissä.

• Päätilaan palataan automaattisesti klo 18.30. Jos 
keskustelu ryhmissä päättyy jo aikaisemmin, voi 
halutessaan palata päätilaan odottamaan.

• Pienryhmäkeskustelut tallennetaan. Tallenteita ei 
julkaista, mutta niitä käytetään apuna yhteenvedon 
laatimisessa.
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Ohjeita pienryhmäkeskusteluun

• Pienryhmäkeskustelut tallennetaan, ryhmänvetäjä aloittaa tallennukset
• Tallenteita ei julkaista, toimivat apuna yhteenvedon laatimisessa

• Esittäytyminen

• Keskustellaan rakentamisesta, palveluista, työpaikoista ja ilmastokestävyydestä

• Keskustellaan ensin rakentamisesta, jonka jälkeen tarvittaessa lyhyt tauko. Jatketaan 
keskustelua palveluista, työpaikoista ja ilmastokestävyydestä tauon jälkeen

• Palataan automaattisesti takaisin pääryhmään kello 18:30

• Kommentteja voi myös kirjoittaa keskustelupalstalle

• 10.6.2021 järjestetyn asukastilaisuuden esitys: https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/nupurinkallion-
taydennysrakentaminen
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https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/nupurinkallion-taydennysrakentaminen


Tärkeimmät toiminnot
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(päättää 
tilaisuuden 
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Nupurintien 
varsi, luontoarvo 
huomioiden

Vanhantien 
ympäristö, 
risukkoa

Rajarintintien
ympäristö, 
avointa aluetta

Hallavantorpan 
läheinen 
peltoalue

Varikon alue

Täydennys-
rakentaminen

Alueelle mahdollistetaan uutta rakentamista alueen 
ominaispiirteet (maastonmuodot, luonto, kulttuurihistoria, 
rakennuskanta) huomioiden

• Mikä olisi sopiva rakentamistehokkuus?
• Kuinka paljon itse olisit valmis rakentamaan omalle 

tontillesi tai naapurustoon?
• Minkä tyylinen rakentaminen sopisi alueelle (kerrosluku, 

omakotitalo, paritalo, rivitalo, pienkerrostalo)?
• Voisiko tehokkaampaa rakentamista sijoittaa 

Nupurintien ja palveluiden läheisyyteen?

Luodaan edellytyksiä palveluiden toteutumiselle
• Ensisijaisesti Nupurintien ja olevien palveluiden 

läheisyyteen?
• Millaisia palveluita? 

• Mikä menestyisi alueella?
• Tarvitaanko erillisiä työpaikkatontteja? Onko alueella 

yrityksiä, joiden toimintaa pitäisi huomioida?

Tähdätään kaavoituksessa ilmastokestäviin ratkaisuihin
• Tärkeimmät ratkaisut?

• Säilytetään metsäisiä alueita, lähikauppa, 
pienviljelyä, lisää kierrätyspisteitä, maalämpö, 
hulevesien luonnollinen hallinta, rakennusten 
energiatehokkuus..



Mitä seuraavaksi?
• Asukastyöpajoista laaditaan kooste verkkosivuille

• Valtuuston uusi päätös yleiskaavasta ELY:n
oikaisuvaatimuksen pohjalta viim. alkuvuodesta 
2022 > uusi valitusaika

• Nupurinkallion asemakaavan osalta joudumme 
odottamaan oikaisukehotuksen käsittelyn

• Arvioidaan, miltä osin valitukset koskevat juuri 
Nupurinkallion aluetta

• Aikaisintaan asemakaavan tavoitteet voitaisiin 
valmistella kaupunkisuunnittelulautakuntaan ensi 
kevätkaudella

• Tavoitteet > osallistumis- ja arviointisuunnitelma > 
asukastilaisuus > mielipiteet > ehdotus
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Miten saan tietoa?

Kaavan sivu Espoon.fi –sivustolla:  
https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/nupurinkallion-taydennysrakentaminen

Lautakunnan linjaamista tavoitteista ei erikseen 
lähetetä tiedotekirjeitä. Tieto tavoitteista löytyy 
hankesivuilta tai sen saa kaavan valmistelijalta.

Kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee 
nähtäville, siitä ilmoitetaan kuulutuksella Espoon 
verkkosivustolla. Maanomistajille ja 
lähinaapureille lähetetään postitse tiedotekirje.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtävilläolon aikana järjestetään asukastilaisuus 
ja siitä tiedotetaan nähtävilletulon yhteydessä.

Tulevien kaavavaiheiden asukastilaisuuksista 
tiedotetaan lisäksi Espoon some-kanavissa ja 
sähköpostitse mm. asukasyhdistyksille ja -
foorumeille sekä muille yhteistyöverkostoille. 

Vireillä olevat ja voimassa olevat kaavat löytyvät 
myös Espoon karttapalvelusta, kartat.espoo.fi. 
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Kiitos!

Yhteyshenkilö:
Kaavoitusinsinööri Miika Ruokonen,
miika.ruokonen@espoo.fi

mailto:miika.ruokonen@espoo.fi
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