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Tervetuloa 
asukastilaisuuteen!



Järjestäjät

Kaupunkisuunnittelulautakunnasta:

Jouni Särkijärvi, lautakunnan puheenjohtaja 

Kaupunkisuunnittelukeskuksesta
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Christian Ollus, aluearkkitehti
Aila Valldén, kaavoitusarkkitehti
Anja Karhula, maisema-arkkitehti
Valtteri Nurminen, liikennesuunnittelija

Tuuli Aaltio, vuorovaikutusasiantuntija



Kaavoitusprosessi

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, 
jossa suunnittelu tarkentuu askel askeleelta. 
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Tutustu yleiskaavoituksen prosessiin Tutustu asemakaavoituksen prosessiin

https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/yleiskaavoitus-vaihe-vaiheelta
https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/asemakaavoitus-vaihe-vaiheelta


Hyvällä kaupungilla on monta tekijää
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Yhteistyötä ja yhteensovittamista

Suunnittelijan työpöydällä on suuri
määrä tavoitteita ja näkökulmia,
jotka täytyy sovittaa 
yhteen kaavaratkaisussa.
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Ohjelma

klo 17:00 Tervetuloa, esittelyt ja illan kulku

klo 17:10 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tervehdys

klo 17:15 Yleiskaava-asioiden ajankohtainen tilanne 

klo 17:20 kaavan taustoitus, muutosten esittely

Kysymysnostoja chatista

klo 17:38 Tarkennus luonto- ja maisema-asioihin
Kysymysnostot chatista

klo 17:58 Tarkennus Liikenne-teemaan

klo 18.10 Vapaata keskustelua

klo 18:47 KSL edustajan yhteenveto keskustelusta

klo 18:55 Muistutus, palaute ja kiitokset



Yleiskaavatilanne
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• Valtuusto hyväksyi 15.11.2021 Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavan (POKE) eli yleiskaavan 
päivityksen

– hallinto-oikeus hylkäsi yleiskaavasta tehdyt valitukset, 
mutta asiasta on haettu valituslupaa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen, joten voimaan tulosta ei voida antaa 
tarkkaa arviota.

• Edelleen voimassa Espoon pohjoisosien 
yleiskaava, osa 1 (PYK I) 

• Högnäsin asemakaava on yleiskaavojen 
mukainen.  Molemmat yleiskaavat huomioivat 
myös luonnonsuojeluarvot ja kulttuurimaiseman.

– PYK I:   Högnäs on pientalovaltainen asuinalue (AP).  

– POKE:   Högnäs on kyläaluetta (AT, yksityiskohtaisessa 
kaavassa korttelitehokkuus pääasiassa e < 0,2).

Missä mennään POKESSA?



Taustoitus ja nähtävillä oleva 
asemakaavaehdotus

9



10

Miksi Högnäsiin laaditaan asemakaavaa? 

• Yleiskaavoissa alueelle on osoitettu vakituista asumista.
Tavoitteena on alueen ominaispiirteet huomioiva
täydennysrakentaminen ja asutuksen lisääminen.

• Suunnitelmat Natura-alueen lähellä edellyttävät
luonnonsuojelulain mukaista Natura-vaikutusten arviointia, 
jossa arvioidaan suunnitelman kokonaisvaikutuksia ja kaikkien
suunnitelmien yhteisvaikutuksia. Asemakaavoittamattomalla
ranta-alueella uuden rakennuksen rakentaminen ei ole 
pelkästään rakennusluvan kautta mahdollista. Yksittäisten
poikkeuslupien käsittelyn yhteydessä yhteisvaikutusten
arviointi ei mahdollistu.

• Asemakaava määrittelee maankäytön ratkaisut kokonaisuutena. 
Kestävä rakentamisen määrä ja tapa määrittyy Natura-
arvioinnin tuloksena. 



11

Högnäsin asemakaavan aiemmat vaiheet

• valmisteltu vuodesta 2007 lähtien.
• kaupunkisuunnittelulautakunta päätti tavoitteet vuonna 2009.
• eteni vuonna 2014 valtuuston hyväksymiseen, mutta Uudenmaan ELY-keskuksen 

oikaisukehotuksen takia valtuusto palautti kaavan valmisteluun. Jäätiin odottamaan yleiskaavan 
päivityksen etenemistä. Myös asemakaavan selvityksiä päivitettiin.

• vuonna 2018 kaupunkisuunnittelulautakunta puolitti asukasmäärätavoitteen ja kytki 
asemakaavan etenemisen yleiskaavan etenemiseen.

• tarkistettu kaavaehdotus ja päivitetty Natura-arviointi olivat nähtävillä 6.4.-5.5.2021. 
• ELY-keskuksen ja Metsähallituksen asemakaavasta ja sen Natura-arvioinnista antamissa lausunnoissa edellytettiin Natura-arvioon 

kirjattujen lieventämistoimenpiteiden sitovampaa kirjaamista kaavaan.
• kaava-alueelta löydettiin luonnonsuojelulain suojelemia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 
Muutokset olennaisia, joten kaavaehdotus tarpeen asettaa vielä kerran nähtäville.
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Palaute vuoden 2021 kaavaehdotuksesta
lausunnot
• Kaavalausunnot (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY, Metsähallituksen

luontopalvelut, kaupunginmuseo, ympäristökeskus, kaupunkitekniikan keskus, verkko-operaattorit)
• Luonnonsuojelulain 65§:n mukaiset lausunnot Natura-arvioinnista (ELY, 

Metsähallitus)

• Monipuoliset luontoarvot kestävät vain väljää rakentamista. Uuden ympärivuotisen asumisen lisääminen Natura-alueen 
viereen on ongelmallista. Henkilöautoliikenteeseen tukeutuminen ei tue tavoitteita kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
edistämisestä. 

• Viheralueiden määrä suhteessa kaavan mahdollistaman pysyvän asutuksen määrään on riittämätön. Riski, että 
virkistyskäyttöpaine ohjautuu Natura-alueelle. Miten kaava-alueelta järjestetään kulku Bodominjärven eteläpuolen metsään ja 
kuntopoluille.

• Högnäsin kannaksen lehdon suojavyöhyke:  asuntotontit eivät voi rajautua suoraan Natura-alueeseen, vaan väliin tulee osoittaa 
suojavyöhyke, jonka pääkäyttötarkoitus ei ole asuminen. Ulkoilureittien kulunohjaukseen tulee kiinnittää huomiota.

• Rakentamisen määrää tulee sopeuttaa. Matalajärven rantavyöhyke tulee osoittaa viitasammakon suojelun turvaavalla 
pääkäyttötarkoitusmerkinnällä (suojavyöhykemerkintä korttelialueella ei riitä, säilyminen luonnontilaisena ja kasvipeitteisenä, 
varmistettava, ettei hävitetä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Visuaalinen häiriö Matalajärvelle tulee minimoida, lisätä puustoa järven ja 
asuintonttien väliin. 

• Luonnonsuojelulain 29§:n kriteerit täyttävät pähkinälehdot: pääkäyttötarkoitus tulee olla suojelu, ei voi olla asuintonttia.
• Lepakot: huomioitava lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvat rakennukset ja rakennelmat. Bodominjärven rantavyöhyke tulee 

osoittaa sen arvot turvaavalla pääkäyttötarkoituksella kuten virkistysalue ja varmistaa säilyminen puustoisena + ei valaistusta
• Lehtolaikut: tulee jättää rakentamisen ja puutarhanhoidon ulkopuolelle.
• Rakennussuojelu: maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sisältövaatimusten täyttämiseksi tulee antaa tarvittavat määräykset, sä-merkintä 

tulee korvata sr-merkinnällä ja tarvittaessa tulee päivittää kohteiden arvotus.
• Paciuksentie (maantie 11361 Ollas) tulee muuttaa kokonaisuudessaan kaduksi.

Lausuntojen sisältö huomioitava, jotta asemakaavan sisältövaatimukset täyttyvät.  
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Palaute vuoden 2021 kaavaehdotuksesta
muistutukset

Osallisilta (maanomistajilta, asukkailta, järjestöiltä) 28 kpl

• Valtaosa muistutuksista yksityisiltä maanomistajilta
• oman kiinteistön rakentamista koskevat määräykset, rakennusoikeus, katu- ja 

raittijärjestelyt, ajoliittymät, hulevesijärjestelyt.
• Rakentamisen määrän suhteen kannat vaihtelevia.
• Virkistysalueiden osoittamista vastustettiin yleisesti.  Erityisesti vastustettiin 

Sointupuistoa (VP) ja tiettyjen tilojen omistuksessa olevien yhteisrantojen 
osoittamista yleisiksi alueiksi (VL-2). 

• yhdistykset (Pro Espoonjoki, Espoon ympäristöyhdistys, Pro Bodominjärvi ry) 
kriittisiä; eroja sen suhteen, hyväksytäänkö vakituisen asumisen lisääminen 
ylipäätään.

Muistutuksia huomioitu siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa 
muiden tavoitteiden kanssa.  
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Ennen vuoden 2023 
asemakaavaehdotusta tapahtunutta
• Päivitetty 

• luontoselvitys, arvioitu luontoarvoja LUMO-kriteerein, 
liito-oravaselvitys

• hulevesiselvitys vastaamaan aiempia ja uusia muutoksia. 
• rakennussuojelukohteet (kaupunginmuseo). 

• Käynnistetty Paciuksen tien kaduksi muuttamisen 
mahdollistava asemakaava.
• Kaavaehdotus nähtävillä yhtä aikaa Högnäsin 

asemakaavaehdotuksen kanssa.

• Högnäsin ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu

• Metsähallituksen Nuuksion kansallispuiston hoito-
ja käyttösuunnitelman lausuntoversio (28.11.2022)



Asemakaavaan tehdyistä muutoksista

Merkittävin muutos eli tavoiteasukasmäärän (=rakennusoikeuden) laskeminen 
puoleen toteutettiin jo vuoden 2021 asemakaavaehdotuksessa.

Viimeisimmissä muutoksissa huomioita rakentamisesta ja asukasmäärän 
kasvusta Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten lieventämiseen ja 
lieventämistoimenpiteiden esittämiseen sitovasti kaavakartassa: 

• Luontoarvojen säilyminen korttelialueella, lakisääteisten luontoarvojen (luontotyypit, 
tietyt lajit) riittävä huomioiminen

• Virkistysalueiden riittävyys
• Rakentamisesta ja liikkumisesta Natura-alueelle kohdistuvan häiriön estäminen 

suojavyöhykkein (korttelialueet eivät saa rajautua suoraan Natura-alueeseen) 
• Mahdollistettu asuinalueen sisäiset ulkoilureitit ja määrätty Natura-alueeseen rajautuvien 

virkistysalueiden kulunohjauksesta
• Matalajärven puolella rakentamisen määrän sopeuttaminen ja rakentamisen 

ajoittaminen 
• hulevesien alueellisen, laadullisen ja työmaa-aikaisen käsittelyn varmistaminen.

Kaavaan on tehty myös yksityisten maanomistajien muistutuksissa esille tulleita 
tarkistuksia, päivitetty kaavamääräysten muotoiluja ja tehty teknisiä tarkistuksia. 



Muutoksia: suojelukohteet

Uudet suojelualueet
(Natura-alueen lisäksi, pääkäyttötarkoitus S-1, SL-1)

Sävelkaaren länsipuolinen pähkinäpensaslehto 
luonnonsuojelualueeksi SL-1 (aiemmin säilytettävä korttelialueen 
osa)
• peruste ELY:n kaavalausunto, pääkäyttötarkoitusmerkinnän 

tulee olla suojelu

Paciuksentien ja Sävelharjun itäpuolella Natura-alueeseen 
rajautuva osa suojelualueeksi S-1
(aiemmin korttelialueen osa)
• peruste ELY:n kaavalausunto ja Naturavaikutusten arvioinnista 

annettu lausunto

Muutettu sä (säilytettävä) –merkinnällä osoitettuja rakennuksia 
suojelluiksi rakennuksiksi sr
• peruste: ELY:n kaavalausunto ja kaupunginmuseon kannanotto 

suojeltavista rakennuksista.



Muutoksia: virkistysalueet

Kaikkia lähivirkistysalueita koskevia kaavamääräyksiä päivitetty

Högnäsinrannan VL-1 aluetta laajennettu ja täsmennetty siihen 
liittyviä kaavamääräyksiä (opastus, Natura-alueen haltijan 
kuuleminen toimenpiteistä)
• peruste: Natura-lausunnot, viranomaisneuvottelu, luontoselvitys

Sävelmänmaan lähivirkistysaluetta laajennettu ja muutettu 
pääkäyttötarkoitus muotoon VL/s
• peruste: luontoselvitys/ liito-oravan ydinalue, osa ekologisia 

verkostoja 

Täydennetty kävely-/ulkoilureitistöä Nuottirannan ja kaava-alueen 
eteläreunan välillä
• peruste: Natura- ja kaavalausunnot, Natura-arviointi (lenkkimäiset 

lemmikkien ulkoilutusyhteydet, virkistysalueiden saavutettavuus)

Laajennettu edelleen VL-2 alueita, rajattu venevalkamat Högnäsin 
ei-omarantaisten kiinteistöjen käyttöön
• peruste: kaavalausunnot, muistutukset, hulevesiselvitys, 

luontoselvitykset



Muutoksia: suojavyöhykkeet korttelialueilla
Kulttuuriympäristönä arvokkain osa 
pääkäyttötarkoitusmerkinnällä AO/s-1

Matalajärven puolen kortteli 
pääkäyttötarkoitusmerkinnällä AO/sl

Bodominjärven puolen rannan (koko matkalla) suojavyöhykkeen 
s-1 kriteereiksi lisätty myös liito-orava ja lepakot 
• peruste luontoselvitykset, ELY:n kaavalausunto

Matalajärven puolen suojavyöhykkeen s-2 määräyksiä ja 
rajausta täsmennetty 
• peruste: Natura-lausunnot, viranomaisneuvottelu

Lisätty keskiosiin eko-2 -merkintä (arvot kaukomaiseman lisäksi 
liito-oravan latvusyhteydet, lepakoiden saalistusalueet, lehtolaikut)
• Peruste: luontoselvityksen päivitys, ELYn kaavalausunto, 

viranomaisneuvottelu
• Laajennettu myös eteläosan eko-1 merkintää (viitasammakko)



Muutoksia: rakentaminen korttelialueilla

Kaavamerkintöjä ja §- määräyksiä päivitetty kauttaaltaan. 
• Ympäristöön sovittamista varmistaa myös rakennusoikeuden 

kokonaismitoitus ja rakennusalojen sijoitus. Rakennuspaikkojen 
sijainnin periaatteet pitkälti samat kuin ennen, mutta 
rakennusalojen rajat muuttuneet monessa kohtaa.

• Kaupunkikuvamääräyksiä ei juurikaan muutettu. Rakennusoikeuden 
voi sijoittaa joustavammin.

• Olemassa olevien talousrakennusten rakennusalat merkitty 
näkyviin. Lisärakentamisoikeuden (talousrakennukset) esittämistapaa 
yksinkertaistettu.

Rakennusoikeuden ja rakennuspaikkojen osalta 
perusratkaisu ennallaan, kuitenkin edelleen hieman laskua:
• keski- ja eteläosan sisämaakiinteistöillä

• perusteena luontoselvityksen rajaukset, tehokkuuserojen 
tasaaminen kaava-alueen sisällä.

• Natura-alueeseen rajautuvilla kiinteistöillä
• suhteutettu rakentamiseen käytettävissä olevan alueen 

pinta-alaan. Ei uusia rakennuspaikkoja.
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Asemakaavaehdotus 1.2.2023
Erillispientalojen korttelialueet 

- jyrkät rinteet, tärkeät kasvillisuusvyöhykkeet ja rannat jätetään 
uudisrakentamisen ulkopuolelle. Maisemakuvan kannalta tärkeä puusto 
säilytetään.

- Rakennuspaikat osoitettu nykyisen kiinteistörakenteen pohjalta 
pääosin nykyisten teiden varteen

- Tonttitehokkuus vaihtelee osa-alueiden ominaispiirteiden mukaan. 
Eteläosan sisämaatonteilla (lähempänä joukkoliikennepysäkkiä yms
palveluita, ei merkittäviä maisema tms. vaikutuksia) hieman enemmän

- rakentamisen maastoon ja nykyisiin rakennustyyppeihin sovittaminen.   
• Kerrosluku on tasamaatonteilla I u 2/3 ja rinnetonteilla ½ k I u 2/3
• Harjakatot ja pääasiallinen julkisivumateriaali puu tai rappaus.
• 5 suojeltua rakennusta

Virkistysalueet
• keskellä Sointupuisto (VP) pienimuotoinen leikki- ja oleskelualue
• eteläosassa Högnäsinlaidan lähivirkistysalue (VL), varauksia hulevesien 

käsittelyyn, puuston lisääminen.
• Bodominjärven puolella lähivirkistysalueet pohjoisesta etelään Högnäsinranta 

(VL-1), Sävelmänmaa (VL/s) sekä lähivirkistys- ja venevalkama-alueet
(VL-2) Lauluranta ja Soittoranta

Suojelualueet
• Natura ja kansallispuisto tarkentuneiden rajojen mukaisesti 

luonnonsuojelualue (SL/nat), alueelle ei ohjata uusia reittejä eikä sijoiteta 
esim. hulevesien käsittelyä. 

• SL/nat-alueen ja Matalajärven puoleisen korttelin välinen suojelualue S-1,   
muodostaa yhdessä korttelialueen s-2 – merkinnän kanssa 40m 
suojavyöhykkeen rantaan)

• LsL luontotyyppi pähkinäpensaslehto luonnonsuojelualue SL-1
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Kaavakartta ja määräykset 

Huom. Nähtävilläolon jälkeen 
tulee tekninen muutos:  
siirrytään rakennusoikeuden ja 
asuntojen lukumäärän osalta 
merkintätapaan 1/150
(ensimmäinen luku osoittaa asuntojen 
enimmäislukumäärän ja jälkimmäinen 
rakennusoikeuden kerrosalaneliömetreinä.) 

Asuinkerrosala noin 12000 k-m2

Aluetehokkuus e(a)=0,03
Keskim. e(k)=0,06.

• Kaavan mahdollistama vakituisten asuntojen 
lukumäärä n. 85, lisäksi suojellaan 5 rakennusta (nyk. 
rakennettuja kiinteistöjä n. 60 kpl)

• Tulevien tonttien keskikoko noin 2500 m2

• Laskennallinen asukasmäärä 230-260 asukasta 
(asuinkerrosalan muutoksesta kasvu n. 160-170 
asukasta).



Luonto- ja maisema
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Matalajärven Natura-alue
Matalajärven Natura 2000 –alueeseen kuuluvat järven lisäksi 
rantojen suot ja luhdat sekä Högnäsin kannaksen boreaalinen 
lehto. 
- Suojelu on toteutettu liittämällä Natura-alue osaksi Nuuksion 

kansallispuistoa. 
- kansallispuistoa koskee oma erityislaki, hoito- ja käyttösuunnitelma 

sekä järjestyssääntö. 
- alkuperäinen Natura-alue ja kansallispuisto poikkeavat rajauksiltaan 

hieman.  Molemmat merkitään kaavassa luonnonsuojelualueeksi 
(SL/nat). 

- suojeluperusteet ovat täydentyneet 2019 kun luontotyypin suojelun 
lisäksi perusteena huomioitiin myös linnusto. 

Natura-alueilla tai niiden lähistöllä toteutettavien suunnitelmien 
vaikutukset arvioidaan, jollei ole varmaa, että ne eivät heikennä 
suojelutavoitteita (myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset). 

- Hankkeet voidaan hyväksyä vain silloin, kun arvioinnin avulla on 
varmistettu, ettei niistä aiheudu merkittävästi heikentäviä 
vaikutuksia Natura-alueiden suojelutavoitteille.

- Högnäsissä keskeiset kysymykset: asukasmäärän kasvusta 
aiheutuva virkistyspaine ja sen ohjaaminen pois Natura-alueen 
suunnasta, direktiivilajien suojelu, vedenlaatuun kohdistuvien 
vaikutusten minimointi, rakentamisesta ja alueella liikkumisesta
aiheutuvan häiriön minimointi. 
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Kaava-alueen luontoarvot

Högnäsin kannaksella
on suuri elinympäristökirjo ja poikkeuksellisen
monimuontoinen luonto pienellä alueella.

• Eläimet, mm.:
• Liito-orava
• Viitasammakko
• Lepakko
• Pesimälinnusto
• Saukko
• Täplälampikorento ja lummelampikorento

• Elinympäristöt ja kasvit, mm.:
• Jalopuulehdot
• Kookkaat, vanhat tammet (LsL:n mukainen suojelu

luonnonmuistomerkkinä)
• Matalajärvi suojeltuine luhtineen
• Rehevät lehtolaikut ja pähkinäpensaslehto
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Luontoselvitysten päivitys 2021 
(Luontotieto Keiron,  3.2.2022)

• Tarkasteltiin, onko 
luontoarvoissa tapahtunut 
muutosta v. 2015 selvityksen 
jälkeen, tarkennettiin rajauksia 
ja kuvauksia.

• Tehtiin liito-oravakartoitus, jossa 
löytyi kaksi ydinaluetta (toinen 
Natura-alueella ja toinen 
Bodominjärven puolen 
pähkinälehdon tuntumassa)

• Pyrittiin arvottamaan osa-alueita 
LUMO-luokituksen pohjalta.  
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Maisemavaikutusten 
arviointi 

• Laadittu aiemmasta tehokkaammasta 
kaavaratkaisusta, mutta toiminut apuna 
kaavamääräyksiä laadittaessa. Tunnistettu 
eriluonteisia osa-alueita; ranta-alueet, metsäiset 
rinteet, tasamaa

• Kulttuurivaikutteiset ja luontoarvoja omaavat 
alueet limittyvät yhteen. Kulttuuriympäristön kannalta 
merkittävimmät alueet on kaavassa osoitettu 
pääkäyttötarkoitusmerkinnällä AO/s-1, siihen 
kytketyillä ominaispiirteiden säilyttämistä koskevilla 
kaavamääräyksillä,  puustorastereilla sekä kunkin osa-
alueen ominaispiirteet ja suojelutavoitteet huomioivilla 
osa-aluerajauksilla s-1, s-2, eko-2.

• maisemallisten vaikutusten osalta olennaista 
rantapuuston ja kannaksen keskirinteen puuston 
säilyminen. Tämä on vaikuttanut rakennusalojen 
sijoitteluun.
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Hulevesiselvitys- ja suunnitelma
(Sitowise, 30.12.2022)

Perusperiaate, että Matalajärven vesitasapaino ei 
muutu eikä vesistöjen tilaa heikennetä.

• päivitetty hulevesien hallinta kokonaisuutena eri 
vaiheissa tehdyt muutokset huomioiden.

• tarkennettu virkistysalueille sijoittuvien alueellisten 
hulevesien käsittelyjärjestelmien periaatteita, mitoitusta 
ja vesien ohjaamista niistä Natura-alueen 
(Matalajärven) suuntaan (1-3) sekä katuvesien 
ohjaamista kiinteistöjen alueilla Bodominjärven 
suuntaan (4-9).

• Varaus myös kaava-alueen eteläpuolisen valuma-
alueen hulevesien käsittelylle Högnäsinlaidan 
virkistysalueella (peltoalueen ravinnekuormitus, kartalla 
kohde 1, vrt.  Matalajärven valumavesien 
hallintasuunnitelma 2011).

• ohjeistettu Matalajärven valuma-alueella työmaa-
aikaisten hulevesien käsittelyä ja laadunseurantaa.
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Natura-arvio

• Asemakaavasta on laadittu Natura-arvio 
(Luontotieto Keiron 28.1.2021) 

• Natura-arvion mukaan vaikutukset Natura-
alueeseen kokonaisuutena ovat neutraalit kaava-
alueen osalta, koska kaavan toteuttaminen ei 
merkittävästi muuta Matalajärven ekologista tilaa. 
Yhteisvaikutukset yhdessä Natura-alueen muiden 
hankkeiden kanssa ovat neutraalit tai vähäisen 
positiiviset.

• Högnäsin asemakaava ei nyt lisättyjen 
lieventämistoimenpiteiden toteutuessa 
merkittävästi heikennä Matalajärven Natura 2000 –
alueen suojelun perusteena olevia luontoarvoja.
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Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma

Metsähallituksen parhaillaan laatimassa Nuuksion 
kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa (HKS, 
lausuntoversio 28.11.2022) esitetyt toimenpiteet tukevat 
asemakaavalla toteutettavia lieventämistoimenpiteitä.  

• Nuuksion HKS-luonnoksessa Matalajärven Natura-alue on 
osoitettu kansallispuiston rajoitusosaksi, jossa liikkuminen 
osoitetaan vaan ohjatuilla reitillä olevalle ja uudelle 
esteettömälle lintutornille. 

• Hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvässä kansallispuiston 
järjestyssäännössä on mm. esitetty kiellettävän 
liikkuminen Matalajärven rajoitusosalla 1.1.–31.12. 
välisenä aikana kulumisherkkien luontotyyppien, 
uhanalaisen lajiston sekä pesimä- ja muuttolinnuston 
suojelemiseksi.  

• HKS-luonnoksessa on tunnistettu Högnäsin kannaksen 
yhteystarve kulkureitille, mutta sen toteutuksesta 
päätetään myöhemmässä seurannassa.

https://www.metsa.fi/projekti/nuuksion-kansallispuiston-hoidon-ja-kayton-suunnittelu/


Liikenne ja pysäköinti
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Liikenne- ja katujärjestelyt

• Katuverkko perustuu nykyisin teihin. Mitoituksen ja 
linjausten pohjana on aiemmissa vaiheissa tehty 
katujen yleissuunnitelma (FCG Oy) ja 2022 päivitetty 
hulevesisuunnittelu.

• Katukartta on päivitetty vastaamaan vuoden 2023 
kaavaehdotusta (muutoksia kääntöpaikkoihin, 
kävelyraitteihin, näkemäalueet, liittymäkiellot ).

• Katujen alustavat järjestelyt on esitetty katukartassa, 
joka on kaavaselostuksen liite 3. Katualue sisältää 
ajoradan lisäksi pientareen vaatiman tilan (mm. 
lumitila)

• Katujen toteutus suunnitellaan tarkemmin 
asemakaavan tultua voimaan katusuunnitelmassa, 
johon kuuluu oma nähtävilläoloprosessi.



32

Kadut
• Bussien kääntöpaikka siirtyy 

kauemmaksi Matalajärvestä Laulu- ja 
Soittotien väliselle osuudelle, 
mahdollistaa täysimittaisella 
kalustolla liikennöinnin. Kääntöpaikka 
toimii linjan 225(K) päätepysäkkinä.

• Paciuksentien ajoradan leveys 
bussien kääntöpaikalle asti on 6.5 m 
ja sen jälkeen 5.0 m. Mitoitus 
mahdollistaa Paciuksentien 
toteutuksen myös ns. kylätienä.

• Muut alueen kadut on mitoitettu 
mahdollisimman kapeiksi, 4.0 – 4.5 
m. Yhdistetyn kävely- ja pyörätien 
leveys Paciuksentiellä on 3.0 m.
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Pysäköinti

Edellytetään tonteilla omakotialueille 
tavanomaista määrää pysäköintipaikkoja

Pyöräpysäköinnistä ei ole katsottu alueen 
väljyyden vuoksi olevan tarvetta erikseen 
määrätä.

Yleiselle pysäköinnille (asuinalueen 
vieraspysäköinti)  on yleisen ohjeen 
mukaisesti varattu n. 10 paikkaa bussien 
kääntöpaikan kohdalla ja Sävelkaaren 
varressa. 

Virkistysalueita varten ei ole varattu 
pysäköintipaikkoja, koska niille ei 
tavoitella ulkopuolisia käyttäjiä. 
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Paciuksentien asemakaava
(alue 633400)

• Noin 500 metriä pitkä valtion tien osuus 
muutetaan kaduksi.  Taustalla ELY-keskuksen 
esitys, että Högnäsin alue tulee olla 
asemakaavalla yhdistettynä muuhun 
kaavoitettuun Espooseen (hallinnollinen 
muutos)

• Katualue suunnitellaan pääosin kylätiemäiseksi, 
jossa keskellä 3,5 metriä leveä kylätieosuus ja 
molemmilla puolella noin 2 metriä leveät 
pientareet jalankululle ja pyöräilylle. 
Bussipysäkit nykyisten periaatteiden mukaan

• Pohjoisosassa oleva suojeltu puu kaava-alueen 
ulkopuolella. Etelämpänä on kaavassa 
suojeltava tammi, jonka kasvuolosuhteet tulee 
turvata.

• Kaavaehdotus nähtävillä samanaikaisesti 
Högnäsin asemakaavaehdotuksen kanssa
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Nähtävillä oleva aineisto

Kaikki asemakaavaehdotuksen aineisto on nähtävillä 
sähköisessä muodossa
• kaavoja ei enää aseteta nähtäville paperikarttoina
• keskeisin osa kaavaa ovat kaavakartta ja 

kaavamääräykset
• kaavaselostus kerää yhteen lähtötiedot, tavoitteet, 

kuvauksen, vaikutusarvioinnin ja prosessin kuvauksen
• selvitykset löytyvät omasta alakohdastaan

Ennen mahdollisen muistutuksen jättämistä voit 
tarkistaa, onko kysymykseen jo vastattu aiemman 
vaiheen muistutusten vastineissa: 
https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=m
eetingitem&id=2023825-4
• Samasta linkistä löytyvät myös aiemmasta 

kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen lyhennelmät ja 
vastineet

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023825-4
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Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen
Nähtävillä 20.2. – 21.3.2023
Osoitteessa https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/hognasin-taydennysrakentaminen

Tutustu ehdotusvaiheen kaava-aineistoon ja 
selvityksiin. 

Ilmoita muistutuksessa kaavan nimi Högnäs ja 
aluenumero 633000. Jos haluat saada 
muistutuksista kootun vastineen, ilmoita nimesi ja 
yhteystietosi.  

Toimita muistutus kaupungin kirjaamoon 21.3. klo 
15:45 mennessä

• sähköpostitse (kirjaamo@espoo.fi) tai 
• postitse tai
• viemällä mielipide kirjaamoon

Tarkemmat ohjeet kaavan verkkosivulla. 
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Mitä tapahtuu nähtävilläolon jälkeen?
- Kaupunkisuunnittelukeskus käy läpi kaikki saadut muistutukset ja lausunnot sekä 

laatii niihin aihepiireittäin vastineet.  Kaavaan voidaan tehdä pieniä muutoksia ilman 
uudelleen nähtäville asettamista.  

- Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee muistutusten vastineet ja hyväksyy 
tarkistetun asemakaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsittelyyn vietäväksi.

- Tonttiyksikkö neuvottelee tarvittaessa maankäyttösopimukset maanomistajien 
kanssa.

- Kaupunginhallitus hyväksyy maankäyttösopimukset ja ehdottaa kaavaa valtuustolle. 
Lopullisesti kaavan hyväksyy valtuusto. 

- Mm. tonttijako sekä katu- ja puistosuunnitelmat laaditaan kaavan voimaan tulon 
jälkeen.  Niihin liittyy omat kuulemismenettelynsä.



Kiitos osallistumisesta!
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Aila Valldén
kaavoitusarkkitehti

+358 43 8251919
aila.vallden@espoo.fii

https://www.espoo.fi/fi/yhteystiedot/aila-vallden
tel:+358438251919
mailto:aila.vallden@espoo.fi
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