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1 TIIVISTELMÄ  

1.1 Alueen nykytila 
Högnäs sijaitsee Kehä III:n luoteispuolella Bodominjärven ja Matalajärven väli-
sellä kannaksella. Asemakaava-alue rajautuu pohjoisessa golfkenttään, eteläs-
sä Hanabäckin peltoalueeseen, lännessä Bodominjärveen ja idässä Matalajär-
veen. N. 38 ha:n suuruinen alue on vanhaa loma-asunto- ja omakotitaloaluetta.  
 
Alueella on n. 70 kiinteistöä, joista kokonaan rakentamattomia on n.10. Kiinteis-
töt ovat suhteellisen suuria ja rakennuskantaa on vähän, mistä johtuen alueella 
on säilynyt runsaasti kasvillisuutta ja metsäisiä pihoja. Asuinrakennuksista val-
taosa on vapaa-ajan asuntoja. Pääosa rakennuskannasta on peräisin 1950 -
60-luvuilta. 
 
Pohjoisosaltaan yli 30 m korkeuteen nousevan Högnäsin kannaksen maaperä 
on rehevää, mikä on luonut kasvuedellytykset jaloille lehtipuille ja muulle vaate-
liaalle kasvillisuudelle. Matalajärven rantaluhdat ja Högnäsin pohjoisosan leh-
tometsä kuuluvat Natura 2000-suojelualueverkostoon. 
  
Alue on pääosin yksityisomistuksessa. Pohjois- ja itäosan Natura-alueeseen 
kuuluvat maat ovat valtion omistamia.  
 

1.2 Asemakaavan sisältö 
Vanha kesämökki- ja omakotitaloalue on lähes kokonaisuudessaan kaavoitettu 
erillispientaloalueeksi, joka tukeutuu vanhaan tiestöön. Alueen keskelle on 
kaavoitettu yksi pienehkö puisto, jonne voidaan rakentaa leikki- ja oleskelualue. 
Bodominjärven vanhat yhteisrannat on merkitty asumista palveleviksi yhteis-
käyttöisiksi korttelialueiksi. Pohjois- ja itäosassa olevat Natura-alueet on kaa-
voitettu luonnonsuojelualueeksi. 
 
Asuinkortteleiden tehokkuudet vaihtelevat välillä e=0,05 - e= 0,17 kerrosluvun 
ollessa I u 2/3 tai ½ k I u 2/3. Tontin minimikokoa ja asuntojen lukumäärää on 
rajoitettu. 
 
Rakennusten sijoitusta ohjataan siten, että jyrkät rinteet, tärkeät kasvillisuus-
vyöhykkeet ja rannat jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Asemakaavaehdotuk-
seen sisältyy kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttämisen sekä luonnon- ja 
vesiensuojelun kannalta keskeisiä merkintöjä ja määräyksiä. 
  

1.3 Suunnittelun vaiheet 
Asemakaava on tullut vireille Högnäsin alueen rakentamispaineiden johdosta: 
alueella on vireillä useita poikkeamislupia. Alueelle valmistui kunnallistekniikka 
v. 2007, minkä jälkeen alueen asemakaavoitus tuli ajankohtaiseksi. Asema-
kaavan valmisteluaineiston laati arkkitehtitoimisto Lehto - Peltonen - Valkama 
OY (LPV) kaupunkisuunnittelukeskuksen tilaamana konsulttityönä. Ehdotus-
vaihe on tehty virkatyönä lukuun ottamatta havainnekuvamateriaalia, jonka 
arkkitehtitoimisto LPV on korjannut kaavakarttaa vastaavaksi. 
 
Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä huhtikuussa 2009 ja kaavaehdo-
tus elo- syyskuussa 2010. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Suunnittelutilanne  

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  
 
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat Hel-
singin seudun erityiskysymykset (ohjelmakohta 4.6). Niissä korostetaan mm. 
asuntorakentamisen edellytysten luomista, joukkoliikenteen hyödyntämistä, yh-
dyskuntarakenteen eheyttämistä, alakeskusten vahvistamista ja viherverkoston 
jatkuvuuden turvaamista. 
 
Valtio on tehnyt 1.6.1989 päätöksen Nuuksion järviylänköalueen kehittämiseksi 
ulkoilun ja luonnonsuojelun tarkoituksiin. Högnäsin kaava-alue on Nuuksion 
järviylänköalueella.  

 
2.1.2 Maakuntakaava  

Uudenmaan maakuntakaava on lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden 
15.8.2007 tekemän päätöksen jälkeen. 
 
Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Eteläpuolelle on merkit-
ty itä-länsisuuntainen viheryhteystarve. Matalajärvi on merkitty luonnonsuojelu-
alueeksi ja Natura 2000 verkostoon kuuluvaksi alueeksi. Liite 2. 
 

2.1.3 Yleiskaava  

Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I 
Kaava-alue käsittää pääosan kahdesta pohjoisimmasta suuralueesta. Kaava 
sai lainvoiman vuonna 1997. 
 
Espoon pohjoisosien yleiskaavan osassa I alue on pientalovaltaista asuntoalu-
etta AP. Lisäksi se on kulttuurihistoriallisesti merkittävää ympäristöä, jossa suo-
jeluarvoltaan merkittävät rakennukset, rakenteet ja vanha tiestö tulisi säilyttää 
ja jossa rakentamisen on rakennustavaltaan ja sijainniltaan sopeuduttava ym-
päristöön. Matalajärvi rantaluhtineen on luonnonsuojelualuetta SL1. Matalajär-
ven eteläpuolella on maa- ja metsätalousaluetta. Högnäsin eteläpuolelle on 
merkitty itä-länsisuuntainen pääulkoilureitti. Ote yleiskaavasta on sisällytetty liit-
teeseen 2. 
 

2.1.4 Asemakaava  
Alueella ei ole asemakaavaa. Alue rajoittuu pohjoisessa Bodomin vahvistetun 
asemakaavan alueeseen ja muilta osin asemakaavoittamattomiin alueisiin. Bo-
domin asemakaavassa Högnäsiin rajoittuva alue on merkitty golfkentän kortte-
lialueeksi. 
 

2.1.5 Rakennusjärjestys  
Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 14.10.2002 (5. §). 
Valtuusto määräsi 16.12.2002 (5. §) maankäyttö- ja rakennuslain 202. §:n no-
jalla, että 14.10.2002 hyväksytty rakennusjärjestys tuli voimaan 1.1.2003 lukien 
ennen kuin päätös siitä on saanut lainvoiman. 
 

2.1.6 Tonttijako 
Asemakaava koskee valtion ylläpitämään rekisteriin kuuluvaa aluetta. 

 
2.1.7 Rakennuskiellot  

Asemakaava-alue on kokonaisuudessaan ranta-aluetta, jota koskevat MRL 72 
ja 171 § säädökset. Uudenmaan ympäristökeskus ratkaisee poikkeamispää-
tökset. 
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2.1.8 Muut suunnitelmat ja päätökset 

 
Asemakaavan yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset: 
- Espoon Högnäs, Luontoselvitys, Luontotieto Keiron Oy, 12.12.2007 
- Högnäs asemakaava, Natura-arvio 2009, Luontotieto Keiron Oy, 

15.12.2009 
- Högnäsin alueen inventointi, Arkkitehtitoimisto LPV Oy, 31.10.2008 
- Högnäsin katujen yleissuunnitelma, FCG Planeko Oy, 7.12.2009 ja sen 

tarkistus lokakuussa 2011. 
 
Matalajärven Natura-alue on tarkoitus liittää kokonaisuudessaan Nuuksion 
kansallispuistoon. Kaava-alueen pohjoisosan Natura-alue ja Paciuksentien var-
ressa oleva kiinteistö RN:o 3:95 on jo liitetty kansallispuistoon. 
 
Metsähallituksessa on laadittu Matalajärven kannaksen ja Bånbergetin aarni-
alueen luonnonhoitosuunnitelma, Ari Lahtinen 11.5.2010. 
 
Nuuksion kansallispuistossa Matalajärvellä on voimassa metsähallituksen pää-
tös liikkumiskiellosta 1.4. - 15.7. lintujen pesimärauhan takaamiseksi. 
 

2.1.9 Pohjakartta  
Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupungin kiinteistöpalvelukes-
kuksen kaupunkimittausyksikön laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuk-
sen vaatimukset. 
 

 
Kuva: Näkymä harjulta Matalajärvelle päin. 
 

2.2 Selvitys alueesta 
 

2.2.1 Alueen kehityshistoria ja yleiskuvaus 
Kehityshistoria 
 
Högnäsin alue sijaitsee Bodominjärven ja Matalajärven välisellä kannaksella. 
Kyseessä on kapeahko kalliomäki, jonka laelta avautuvat näkymät järvien yli. 
Högnäsin kannaksen kautta on kulkenut kylätie Kvarnbystä Bodomin kartanol-
le. Tieltä oli yhteys myös Träskändan kartanoon. Linjaus näkyy Fonsenin kar-
tassa 1750-luvulta. Alue sijoittuu Oittaan, Bodomin ja Margretebergin kartanoi-
den sekä Hanabäckin tilan väliseen keskipisteeseen. (Liite 6) 
 
Högnäsin alue sai ensimmäiset asukkaansa todennäköisesti 1800-luvun puo-
len välin jälkeen. Alkuperäinen Högnäsin huvila, jota on kutsuttu myös "kar-
tanoksi" on rakennettu v. 1886. Huvila paloi 1956, uusi rakennettiin 1957 ja ny-
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kyinen 1988. Huvilaa vastapäätä sijaitsee yhä jäljellä oleva, 1950-luvulla ulko-
asultaan uudistettu puutarhurin asuinrakennus. Alueen neljäs 1800-luvulla al-
kujaan rakennettu talo on muistitiedon mukaan Bodomin kartanon tilanhoitajan 
talo, joka on 1930-luvulla muutettu kesähuvilaksi. Edellä mainitut rakennukset 
näkyvät 1930-luvun topografikartassa. Muuta asutusta alueella ei tuolloin vielä 
ollut. 
 
Kesäasutusta alueelle alkoi syntyä jo ennen sotia, mutta pääosa kesämökeistä 
on 1940-luvun lopulla ja tämän jälkeen rakennettu. Nämä sijaitsevat pääasias-
sa alueen eteläosassa, tasaisessa laaksossa. 1950-luvulla mökkejä rakennet-
tiin myös Högnäsin kalliomäen reunoille ja laelle. Matalajärven länsirannalle 
muodostui pienehköjen kesämökkien rivistö. Bodominjärven puolelle, samoin 
kuin alueen keskiosiin syntyi myös mökkiasutusta sekä muutama omakotitalo. 
Samalla vanha tie siirrettiin Bodominjärven rannasta alueen keskelle, ylös mä-
elle ja sen länsirinteelle. Tämä näkyy jo vuoden 1958 peruskartassa. Vanha tie 
katkaistiin pihojen tieltä. Rakennusinventoinnin kohdekartta on liitteenä 7. 
 

 
Kuva: Alun perin 1800-luvulta peräisin oleva asuintalo, nykyinen kesäasunto. 
 
Alueen yleiskuvaus 
  
Högnäs sijaitsee Kehä III:n pohjoispuolella Bodominjärven ja Matalajärven väli-
sellä kannaksella. N. 38 ha:n suuruinen alue on vanhaa loma-asunto- ja oma-
kotialuetta. Asemakaava-alue rajautuu pohjoisessa golfkenttään, etelässä Ha-
nabäckin viljelysaukeaan, lännessä Bodominjärveen ja idässä Matalajärveen. 
 
Kiinteistöt ovat suhteellisen suuria ja rakennuskanta toistaiseksi vähäistä, mistä 
johtuen alueella on säilynyt luonnontilaisia, metsäisiä pihoja ja pihojen osia 
etenkin Högnäsin keski- ja pohjoisosilla. Eteläpuoli on entistä peltoa, jossa tilo-
jen vapaa-alueet on istutettu tai saaneet metsittyä itsestään. 
 
Matalajärven rantaluhdat ja pohjoisosan lehtometsä kuuluvat Natura-
suojelualueeseen. 
 

2.2.2 Maanomistus 
Alue on pääosin yksityisomistuksessa. Pohjois- ja itäosassa on valtion omista-
mia, Matalajärven Natura-alueeseen kuuluvia maita. Bodominjärven rannassa 
on kolme pientä tiloille yhteiseksi erotettua venevalkamaa. 
 
Maanomistuskartta on liitteenä 3. 
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2.2.3 Rakennettu ympäristö  

Maankäyttö ja rakennuskanta 
Alueella on n. 70 kiinteistöä, joista kokonaan rakentamattomia on n.10. Asuin-
rakennuksista valtaosa on vapaa-ajan asuntoja. Pihapiireissä on lisäksi sauno-
ja ja muita talousrakennuksia.  
Kiinteistöt ovat suhteellisen suuria ja rakennuskantaa on vähän. Suurin osa (49 
kpl) kiinteistöistä on kooltaan 2000 - 5000 m2.  
 
Bodominjärven rannassa on kolme tilojen yhteisomistuksessa olevaa kiinteis-
töä venevalkamia varten. Ne ovat pieniä, alle 500 m2. 
 
Rakennettua kerrosalaa on rakennusrekisterin mukaan yhteensä 5112 m2, siitä 
asuinrakennuksia 1440 m2, kesämökkejä 2355 m2 ja sauna- ja talousrakennuk-
sia 1317 m2 (osa saunojen ja talousrakennusten kerrosalatiedoista puuttuu ra-
kennusrekisteristä). Pääosa rakennuskannasta on peräisin 1950 -60-luvuilta. 
Rakennukset ovat osin heikkokuntoisia, koska alueelle ei ole saanut poikkeus-
lupia uudisrakentamista varten vuosikymmeniin. Vain rakennuslupia olemassa 
olevien rakennusten laajennuksiin ja talousrakennuksia varten on myönnetty. 
Alueella on vireillä kymmenkunta poikkeuslupaa. Uudenmaan ELY-keskus on 
ilmoittanut, että alueella ei ole edellytyksiä myöntää poikkeamisia rantaraken-
tamisesta, vaan alueelle tulee laatia asemakaava. 
 
Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta  
Kaava-alueella on n. 40 pysyvää asukasta, 0-15-vuotiaita 8 ja yli 65-vuotiaita 
13. Lisäksi on paljon kesäasukkaita. Työpaikkoja ei ole. 
 
Yhdyskuntarakenne  
Suunnittelualue sijaitsee erillään muusta yhdyskuntarakenteesta viljellyn pellon, 
järvien ja golfkentän rajaamana. Se sijaitsee liikenteellisesti päättyvän kadun 
päässä, minkä johdosta sinne ei ole luontevaa rakentaa laajempaa aluetta var-
ten tarkoitettuja palveluita. Golfkentän läpi pohjoiseen ei ole mahdollista raken-
taa myöskään kevyen liikenteen yhteyksiä golftoiminnasta aiheutuvien vaarati-
lanteiden johdosta. 
 
Kaupunki-/taajamakuva 
Suunnittelualue on vanhaa espoolaista kulttuuriympäristöä, jota leimaavat puu-
tarhamaiset suuret pihat, kaupunkikuvallisesti merkittävät jalopuut ja melko 
vaatimaton rakennuskanta. Erityistä huolta on pidettävä rantamaisemista, jotka 
näkyvät kauas Kunnarlantien ja Oittaan suuntaan Bodominjärven puolella ja 
Kehä III:lle ja Röyläntielle Matalajärven yli. 
 
Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 
Kaava-alueesta n. 1 km päässä kaakkoon on Kehä III, joka on seudullinen, eri-
tyisesti raskaan liikenteen kuormittama pääväylä. Kehä III:n liikennemäärä 
kaava-alueen kohdalla oli syksyllä 2010 noin 45500 ajon./vrk. 
 
Kehätieltä kaava-alueelle on yhteys Träskändan eritasoliittymästä Hepokorven-
tien ja Paciuksentien kautta. 
 
Paikallinen liikenne rakentuu Paciuksentien varaan. Paciuksentie on päällystet-
ty ja sillä on katuvalaistus. Muut tiet ovat kapeita ja sorapintaisia ja ne sisältä-
vät pelkästään ajoradan. 
  
Kevytliikenne 
 
Alueella ei ole kevyen liikenteen väyliä. 
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Julkinen liikenne 
 
Högnäsin alueen joukkoliikennepalvelut hoidetaan linjalla 25 A Leppävaara-
Lähderanta-Högnäs. Linjan päätepysäkki on Paciuksentien kääntöpaikalla. 
  
Palvelut 
Alueella ei ole palveluita. Lähimmät palvelut sijaitsevat Järvenperässä 1,5 - 2 
km etäisyydellä. Järvenperässä on mm. päivittäistavarakauppa ja huoltoasema, 
4 päiväkotia, peruskoulu ja vanhusten palveluita. Kaava-alueen läheisyydessä 
on myös Margretebergin kartanoalue, jonka yhteydessä on mm. ammattikor-
keakoulu, Marketanpuisto, ratsastustalli ja -maneesi, 2 kahvilaa sekä kasvi- ja 
kivimyymälä. Linnuntietä n. 2 km päässä on Oittaan ulkoilualue, jossa on mm. 
ulkoilumaja, uimaranta, leirintäalue ja ulkoilureittejä, jotka talvella kunnostetaan 
hiihtoladuiksi. 
 
Yhdyskuntatekninen huolto 
Högnäsiin on vuonna 2007 valmistunut vesi- ja viemäriverkko. Nykyinen ver-
kosto kulkee olemassa olevan katuverkoston mukaisesti ja ulottuu pohjoisessa 
Sävelkaaren päähän ja Sävelharjulla linjat päättyvät tontin 3:81 kaakkoiskul-
maan.  
 
Sadevesiviemäröinti puuttuu alueelta. 
 

2.2.4 Luonnonolosuhteet 
 

Kaava-alueesta on tehty luontoselvitys ja Natura-arvio (Luontotieto Keiron Oy, 
2007 ja 2009). 
 
Högnäsin kannas on kapea ja se nousee pohjoisosaltaan yli 30 m korkeuteen 
viereisten järvien pinnasta. Kannas on pitkälti rakennettu ja sen luonto on 
muuttunut alkuperäisestä paljonkin. Rakentamisen väljyyden vuoksi puustoa on 
paljon ja kiinteistöillä kasvaa luonnonvaraista kasvillisuutta. Högnäsin ominais-
piirre on lehtomaisuus ja luontaisten tammien runsaus. 
 
Eteläpuoli on entistä peltoa, jossa tilojen vapaa-alueet on istutettu tai saaneet 
metsittyä itsestään. Alueelle luonteenomaista ovat männyn, kuusen ja koivun 
lisäksi runsas jalopuukanta, mm. kolme isoa rauhoitettua tammea, kookkaita 
vaahteroita sekä pähkinäpensastiheikköjä. 
 
Maaperä ja rakennettavuus 
 
Kumparemaisen alueen korkein kohta on tasolla +58.2 ja matalimmat laita-
alueet ovat tasolla +23.2. (tulvaraja +23.8) 
Maaperä kumpareen keskellä on kantavaa moreenia. Kallio on monin paikoin 
paljastuneena. Eteläosan keskikohdalla kantavan moreenin päälle on kerrostu-
nut enimmillään 2,5 metriä silttiä tai savea. Alueen laidat pohjoispäässä kapei-
na kaistoina ja eteläosassa leveämpinä alueina ovat erittäin pehmeää savik-
koa, jossa savikerroksen paksuus on suurimmillaan noin 13 metriä. 
 
Kumpareen keskiosa sijoittuu normaalisti perustettavaan rakennettavuusluok-
kaan 2. Kumpareen sivut ovat rinteiden jyrkkyyden takia vaikeasti perustetta-
vaa rakennettavuusluokkaa 3B. Laitaosan pehmeiköt ovat paaluperustettavaa 
rakennettavuusluokkaa 4 tai paaluperustettavaa ja erittäin vaikeasti rakennet-
tavaa rakennettavuusluokkaa 6. 
 
Högnäs sijaitsee graniittisella Bodomin rapakivilajialueella. Graniittisissa kivila-
jeissa esiintyy enemmän uraania, joka kohottaa radonriskiä. Radonin esiinty-
minen on mahdollista, joten siihen on syytä varautua radonturvallisella raken-
tamisella. Mikäli käyttövetenä käytetään porakaivojen vettä, tulee myös pora-
kaivojen veden radonpitoisuus tutkia ja tarvittaessa huolehtia radonin poistosta. 
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Kasvillisuus 
 
Högnäsin kannas on ainutlaatuinen geologinen muodostelma Espoossa ja se 
toimii vedenjakajana. Maaperä on rehevää, mikä luo kasvuedellytykset jaloille 
lehtipuille ja vaateliaalle kasvillisuudelle. 
  
Kasvillisuus koostuu vaateliaista lehtolajeista, tavanomaisista kangasmetsän 
lajeista ja kulttuurivaikutuksesta hyötyvistä lajeista sekä viljelykarkulaisista. 
 
Lehtolajeista voidaan mainita mm. luontaisesti kasvavat tammet sekä sinivuok-
ko ja valkovuokko. Erittäin suurikokoisia ja siten arvokkaita tammia kasvaa eri-
tyisesti alueen eteläosassa, josta tunnetuin on aivan Paciuksentien varressa 
kasvava ontto Leinon tammi. Se on yksi kolmesta rauhoitetusta tammesta. 
Näiden lisäksi kasvaa pihoilla useita suuria tammia. 
 
Laajahko pähkinäpensasto kasvaa kaava-alueen pohjoisrajalla. 
 
Uhanalaisia putkilokasveja ei ole havaittu. 
 
Luontoselvityksessä maakunnallisesti arvokkaaksi elinympäristöksi arvioitiin 
Högnäsin pohjois- ja koillisosan lehtokokonaisuus, joka on Natura-aluetta. Luo-
teisranta, ylärinne ja pohjoinen laki arvioitiin paikallisesti arvokkaaksi elinympä-
ristöksi, samoin kuin keskiosassa oleva varjoisa sekametsä. Luontoselvityksen 
maastokäyntien jälkeen luoteisrinteestä on kuitenkin kaadettu paljon järeitä pui-
ta ja raivattu pensaita, joten sen luontoarvot ovat huomattavasti heikentyneet. 
Joitakin luontoarvoja löytyi useilta lehtomaisilta rakentamattomilta tiloilta. Luon-
toselvityksen yhteenvetokartta on liitteenä 4. 
  
Eläimistö  
 
Kaava-alueen linnut ovat tyypillisiä eteläsuomalaisia taajamalintuja sekä rehe-
vien kuusivaltaisten metsien pesimälajistoa. Järvien läheisyys kasvattaa sel-
västi lajien kokonaismäärää. Kartoituksissa havaittiin uhanalaisluokaltaan vaa-
rantuneet tiltaltti ja pikkutikka sekä silmälläpidettävä kottarainen. 
 
Liito-oravia ei havaittu alueella, vaikka lehtometsä on liito-oravalle erityisen so-
veliasta. Lepakkokartoituksessa havaittiin 3 yleistä lajia, pohjanlepakko, ve-
sisiippa ja viiksisiippa. Lepakot saalistivat erittäin aktiivisesti pienellä alueella 
Sävelharjun molemmin puolin mäen päällä. Lepakoiden päiväpiiloja ja talvehti-
mispaikkoja ei ole tutkittu. 
 
Kaava-alueella kasvavista tammista on löydetty uhanalaisia hyönteisiä. 
 
Vesistöt  
 
Matalajärvi on luontaisesti rehevä, lähdevaikutteinen järvi, joka on nimensä 
mukaisesti hyvin matala. Järven rehevät rantaluhdat ulottuvat kaava-alueelle.  
 
Bodominjärvi on luonnostaan lievästi rehevä. Järvi on ravinnekuormituksen 
vaikutuksesta kuitenkin rehevöitynyt lisää, mikä näkyy ajoittaisena kasviplank-
tonin runsastumisena. Järven vesi on savisameaa ja lievästi humuksen vär-
jäämää. Kesällä kasviplankton aiheuttaa veteen vihertävän värin. Bodominjärvi 
toimii poikkeusolojen vedenhankintavesistönä. Kaava-alue rajoittuu Bodomin-
järveen. 
 
Alavien rantojen pohjamaa on eroosioherkkää savea ja silttiä. Eroosiota voi hi-
dastaa kivivalleilla ja kasvillisuudella. 
 
Högnäsin kannas toimii vedenjakajana: itäosassa pintavedet valuvat Matalajär-
ven ja länsiosassa Bodominjärven suuntaan. 
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2.2.5 Suojelukohteet 

Högnäsin pohjois- ja koillisosassa oleva maakunnallisesti arvokas lehtokoko-
naisuus ja itäosassa olevat Matalajärven rantaluhdat on liitetty Natura-
suojelualueeseen. Lisäksi kaava-alueella kasvaa kolme suojeltua tammea. 
 

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 
 
Alueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä. Alueen sijainti on idyllinen ja rauhalli-
nen kaukana suurten teiden vaikutusalueilta eikä siellä ole haittaa lentomelus-
takaan. 
 

3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET  
 
3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Tavoitteena on Espoon pohjoisosien yleiskaavaa, osa I, noudattaen kaavoittaa 
Högnäs pientaloalueeksi.  
Tavoitteena on alueen ainutlaatuisen luonnon ja maiseman erityispiirteitä suo-
jellen rakentaa väljä erillispientaloalue, jossa nykyinen rakennuskanta voidaan 
säilyttää ja rakentaa maltillisesti lisää.  
 
Liikenneverkko pohjautuu nykyiseen tiestöön.  
 
Erityistä huomiota kiinnitetään Natura-alueen, rantojen ja monipuolisen kasvilli-
suuden suojelemiseen. 
Tärkeänä tavoitteena on myös Bodominjärven ja Matalajärven veden laadun pi-
täminen hyvänä. 

Maisemallisena tavoitteena on Högnäsin rantojen säilyttäminen puustoisina 
kaukomaisemassa Bodominjärveltä ja Matalajärveltä päin katsottaessa. 

 

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet  

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 11.3.2009 hyväksynyt asemakaavoituksen 
pohjaksi seuraavat tavoitteet: 
1. Högnäs suunnitellaan väljäksi ja luonnonläheiseksi omakotialueeksi tavoit-
teena vain erillispientalojen rakentaminen. Högnäsin kannaksen alue on erittäin 
arvokasta ja herkkää luontoaluetta, jonka rakentaminen tulee sovittaa luontoon 
ja jossa tehokkuus toteutetaan eteläistä peltoaluetta pienempänä. Asuntojen 
määrää ja/tai kokoa voidaan tonttikohtaisesti rajoittaa. Asemakaavoituksen pe-
rustana on nykyinen tonttijako ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu. 
 
2. Högnäs tukeutuu Järvenperän palveluihin. 
 
3. Katuverkko säilytetään pääosin nykyisellä paikallaan ja kadut suunnitellaan 
kapeiksi mutta toimiviksi ja pääosin kevytpinnoitteisiksi. Katusuunnitelmat tulisi 
laatia rinnan asemakaavan kanssa. Paciuksentien varteen on tarkoituksenmu-
kaista toteuttaa erillinen kevyenliikenteen väylä. Selvitetään, voidaanko liiken-
netarpeet hoitaa ilman Soittoraittia. 
 
4. Rannat säilytetään pääosin rakentamattomina ja vanhat venevalkamat osoi-
tetaan asukkaiden yhteiseen käyttöön (AH). Selvitetään, voidaanko valkama-
alueita laajentaa. Uimaranta ja muu yleiseen käyttöön tuleva ranta-alue sijait-
see tämän kaava-alueen ulkopuolella. 
 
5. Natura-alue merkitään luonnonsuojelualueeksi ja kaavaluonnoksen vaiku-
tukset Natura-alueeseen arvioidaan. 
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3.3 Osallisten tavoitteet 
 

Asukasmielipiteet 
Asukkaiden mielipiteet jakautuvat selvästi kahteen leiriin. Monet mielipiteiden 
esittäjät ovat huolestuneita Högnäsin luontoarvoista ja haluavat, että kaavan 
rakennusoikeus pitäisi olla huomattavan alhainen. Lähes yhtä suuri joukko ha-
luaisi kuitenkin lisää rakennusoikeutta ainakin omalle kiinteistölleen. 

 
4 ASEMAKAAVAN KUVAUS  
 
4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus 

  
Nykyistä kesäasunto- ja omakotitaloaluetta täydennetään erillispientaloalueena 
ja katuverkkoa kehitetään. Keskeisiä lähtökohtia ovat alueen kulttuurihistoria ja 
luonnonsuojelu - erityisesti Matalajärven Natura-alueen suojelu - sekä alueen 
ainutlaatuiset maisemalliset arvot ja kasvillisuus. Vähitellen täydentyvä alue py-
ritään säilyttämään ilmeeltään omaleimaisena. Näistä syistä johtuen alueen ra-
kennusoikeus on hyvin alhainen. 
 
Alueen sijainti erillään muusta asutuksesta päättyvän kadun päässä on johta-
nut siihen, ettei alueelle ole kaavoitettu korttelialueita palveluita varten. Erillis-
pientalokortteleiden lisäksi alueelle on kaavoitettu keskeisesti yksi puisto. Natu-
ra 2000-alue on osoitettu luonnonsuojelualueeksi ja Paciuksentien ja Natura-
alueen välissä oleva alue lähivirkistysalueeksi. 
 
Asemakaavassa on erityistä huolta kiinnitetty rantojen suojeluun. Uutta raken-
tamista rannoille ei ole sallittu, vaan rannalle on merkitty leveä kasvullisena 
hoidettava suojavyöhyke.  

4.2 Mitoitus  
 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala n. 38 ha, josta n. 24,3 ha on erillispientalojen 
korttelialuetta, 0,6 ha virkistysaluetta ja 10,4 ha suojelualuetta. Kokonaisraken-
nusoikeus on noin 23.700 k-m2, mikä vastaa kaavan kokonaistehokkuutta 
e = 0,06. Lisärakennusoikeutta taloustiloja varten on 15 - 20 %, n. 3600 k-m2. 
Alueen arvioitu asukasluku on n. 530 (1 as/45 k-m2). 

 
4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö 

Korttelialueet 
Erillispientalojen korttelialueet (AO-1, AO-2 ja AO-3) 
 
Kaikki asuinkorttelit on kaavoitettu erillispientalojen korttelialueiksi AO-1, AO-2- 
ja AO-3 tehokkuuden vaihdellessa välillä e = 0,05 - 0,17 + 15 - 20 % talousti-
laa. 
 
AO-1-korttelialueita on eteläosassa tasamaalla Paciuksentien varressa ja poh-
joisessa lakialueella Sävelharjun ja Sävelkaaren rajaamalla alueella. AO-2- ja 
AO-3 -korttelialueiksi on osoitettu rantaan ja Natura-alueeseen rajoittuvat ja rin-
teeseen sijoittuvat kiinteistöt. Kerrosluku on tasamaatonteilla I u 2/3 ja rinneton-
teilla ½ k I u 2/3. 
 
Asuntojen lukumäärää on rajoitettu siten, että AO-1-korttelialueilla saa rakentaa 
1 asunnon tontin alkavaa 2000 m2 kohti ja AO-2-korttelialueilla 1 asunnon ton-
tin alkavaa 3500 m2 kohti. Lisäksi saa rakentaa sivuasunnon tai säilyttää van-
han loma-asunnon, jos AO-1-tontin koko on 1500 - 2000 m2 ja AO-2-tontin ko-
ko on 2500 - 3500 m2. Sivuasuntomääräyksen avulla pyritään säilyttämään 
vanhoja lomamökkejä sellaisilla reilun kokoisilla tonteilla, joille muuten saisi 
vain yhden asunnon. AO-3- korttelialueilla asuntojen enimmäismäärä on ilmoi-
tettu rakennusalakohtaisella luvulla. 
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Tontin pinta-alan tulee olla AO-1-korttelialueilla vähintään 1000 m2 ja AO-2-
korttelialueilla 1700 m2. 
 
Rakennusten sijoitusta ohjataan siten, että jyrkät rinteet, tärkeät kasvillisuus-
vyöhykkeet ja rannat jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Bodominjärven ja Mata-
lajärven rantaan on osoitettu leveä kasvullisena hoidettava suojavyöhyke. Alu-
eella tulee säilyttää ja istuttaa puustoa ja muuta kasvillisuutta siten, että ranta-
maisema säilyy mahdollisimman luonnonmukaisena. Vyöhykkeen tarkoitukse-
na on myös hidastaa valumavesiä ja estää ravinteiden pääsy järviin. Kasvilli-
suus vähentää myös rannan eroosiota.  
 
Vanhat sauna- ja lomarakennukset saa pääosin säilyttää rannan tuntumassa. 
Rannan kasvullisen suojavyöhykkeen viereen on merkitty rakennusala, jolle 
saa rakentaa vain talousrakennuksia. Uudet asuinrakennukset tulee sijoittaa 
kauemmaksi, yleensä n. 30 - 50 metrin päähän rannasta.  
 
Julkisivumateriaaleja ja kattomuotoa ohjataan määräyksin siten, että ne sopeu-
tuvat vanhojen rakennusten yhteyteen. Kaksi rakennusta on määrätty raken-
nusinventoinnin suositusten pohjalta säilytettäviksi sr- ja sä- merkinnöin. Nuotti-
rannan varressa ja sen pohjoispuolella olevat korttelialueet on merkitty maise-
man, kaupunkikuvan ja kulttuurihistorian kannalta merkittäväksi alueeksi, jota 
tulee kehittää ja hoitaa niin, että sen arvot säilyvät (s-1). Maiseman tai kaupun-
kikuvan kannalta tärkeä puusto ja vanhoille pihapiireille ominaiset piirteet kuten 
jalot lehtipuut ja vanhat istutukset tulee säilyttää mahdollisimman hyvin. Pa-
ciuksentien varressa rakentaminen ohjataan kauemmaksi kadusta, jotta kadun 
ilme säilyisi puutarhamaisena. 
 
Korttelissa 65015 nat-merkinnällä ohjataan rakentamista siten, että Natura-
alueen suojelu ei vaarannu. Määräyksellä kielletään raivaamasta ranta-aluetta 
ja istuttamasta sille nurmikkoa ja suositellaan välttämään piha-alueiden valai-
semista. Kiinteistöllä RN:o 3:81 on Natura-alueen suojavyöhykkeeksi kehitettä-
vää piha-aluetta (s-2), jolla olevaa kasvillisuutta tulee kehittää ja täydentää. 
Kaikkia korttelialueita koskee lisäksi hulevesien käsittelyä koskeva määräys. 
 
Asumista palvelevat yhteiskäyttöiset korttelialueet (AH) 
 
Bodominjärven vanhat yhteisrannat ja niille johtavat yhteisomistuksessa olevat 
kiinteistöt on merkitty asumista palveleviksi yhteiskäyttöisiksi korttelialueiksi. 
 
Virkistysalueet 

Alueelle on kaavoitettu melko vähän virkistysalueita, sillä väljällä pientaloalu-
eella yleisten virkistysalueiden tarve on pieni. Eteläosaan on suunniteltu yksi 
puisto, Sointupuisto, jonne voidaan rakentaa leikki- ja oleskelualue. Natura-
alueen ja Paciuksentien välissä oleva viljelty pelto on merkitty lähivirkistysalu-
eeksi, Högnäsinpuistoksi. 

 

Liikennealueet 
Paciuksentien varteen on osoitettu yksi yleinen pysäköintialue Laulutien koh-
dalle. 
 

Muut alueet  
Suojelualueet 
 
Natura 2000-alue on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL/nat).  
Sävelharjun kääntöpaikan läheisyyteen saa rakentaa viivytysojan hulevesien 
poisjohtamista varten (hule-1- merkintä). Hulevesien hallintasuunnitelman mu-
kaan kyseinen oja on 24 m pitkä ja se välittää vettä n. 1,30 ha laajuiselta alu-
eelta. Suojelualueen vesitasapainon kannalta on hyvä, että hulevesiä ei johde-
ta pois alueelta. Viivytysojan tarkoituksena on välttää maaston kulumista. 
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4.3.2 Liikenne 

Alueelle on laadittu katujen yleissuunnitelma, jossa katujen vaatimat tilavarauk-
set on tutkittu tarkemmin.  
 
Liikenneverkko säilyy pääosin nykyisellä paikallaan. Lisäksi tarvitaan joitakin 
uusia tonttiyhteyksiä. Katualueet on mitoitettu mahdollisimman kapeiksi, mistä 
johtuen niille tulee sadevesiviemäröinti. Avo-ojat veisivät enemmän tilaa. Kadut 
rakennetaan reunakivellisiksi ja ne päällystetään.  
 
Paciuksentien varteen on varattu mahdollisuus erillisen kevyen liikenteen väy-
län ja uuden linja-autojen kääntöpaikan rakentamiseen. Alueen eteläosaan 
Soittotielle saakka on lisätty uusi pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen yh-
teys, Sointukuja - Soittoraitti, jota saa osittain käyttää myös tontille ajoon. Kort-
telin 65015 pohjoisosan jyrkkään rinteeseen ei ole mahdollista rakentaa katua, 
mistä johtuen kulku tonteille on osoitettu maanomistajien toimesta toteutettavan 
ajoyhteyden varaan.  
 

4.3.3 Palvelut 
 

Alueelle ei ole kaavoitettu korttelialueita palveluita varten. Jatkossakin lähipal-
velut tulevat sijaitsemaan Järvenperässä. 
 

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 
 

Kaava-alueella on vesijohto- ja viemäriverkko, mutta niiden kapasiteetti ei ole 
kaikilta osin riittävä. Katujen yleissuunnitelman yhteydessä on tutkittu alueen 
vedenkulutus- ja viemäröintitarve ja tarvittavat toimenpiteet verkon parantami-
seksi. Alueella havaittujen vesijohdon paineongelmien vuoksi vesijohtoa on sa-
neerattu suuremmaksi vuonna 2011. Vesijohdon suurentaminen ei välttämättä 
poista kaikkia paineongelmia, vaan korkeimmilla kohdilla sijaitsevat kiinteistöt 
saattavat joutua hankkimaan kiinteistökohtaisen paineenkorotuksen. 
 
Alueelle on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma. Pintavedet johdetaan pois 
kaduilta gravitaatioviemäreillä. Hulevesien viivytys- ja imeytysmenetelmillä vä-
hennetään maaston eroosiota ja vesistökuormitusta. Kaavassa on varattu 
mahdollisuus rakentaa viivytysaltaita ja muita viivytysrakenteita AH- korttelialu-
eille, VL- alueelle ja SL- alueelle. Näiden hulevesien hidastustoimenpiteiden 
avulla pyritään varmistamaan, että Bodominjärven ja Matalajärven veden laatu 
ei heikkene lisärakentamisesta huolimatta. 
 
Tahtikujan liittymäalueelle on osoitettu vm- varaus puistomuuntamoa varten. 
 

4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 
Osoitteessa Paciuksentie 12 on pienimuotoinen mahdollisesti pilaantuneen 
maan kohde, entinen kasvihuone. Maaperän laatu on tarpeen selvittää näyt-
teenotoin ennen rakentamista. 
 
Vajaa puolet asemakaavan korttelialueista on normaalisti rakennettavaa aluetta 
(hiekka-, moreeni- ja kallioalueet selänteellä). Vaikeasti rakennettavia alueita 
ovat jyrkät rinteet, jotka kiertyvät lakialueen ympärille. 
 
Paaluperustusta vaativia korttelialueita on Bodominjärven rannassa ja etelä-
osan tasangolla. Pieneltä osin paaluperustusta vaativat alueet ovat erittäin vai-
keasti perustettavia (Laulutien ja Soittotien päässä). 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 116 § edellyttää, että tulvan vaara otetaan huomi-
oon kaavoituksessa ja rakentamisessa. Uutta rakentamista ei tule osoittaa tul-
variskialueille niin, että tulva aiheuttaa rakennuksille merkittävää vahinkoa. 
Kaavassa Bodominjärven turvaraja + 23,8 mpy on otettu huomioon kaavamää-
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räyksellä, jonka mukaan alimman lattiatason tulee asuinrakennuksissa olla vä-
hintään tasolla + 24,20. Tämän tason alle kielletään myös kellarin rakentami-
nen. Tulvaraja ei tule tuottamaan kovin paljon ongelmia rakentamiselle, sillä 
maanpinna alin korko on + 23,20 ja alueen alavimman lounaisosan maanpinta-
kin on suurelta osalta tasolla +24,00 tai sen yläpuolella. 
 
Maaperän mahdollisen radonpitoisuuden vuoksi asemakaavassa on määräys, 
jonka mukaan asuinrakennukset tulee perustaa siten, ettei huoneilman radon-
pitoisuus kohoa yli ohjearvojen. 
 

4.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö 
Korttelialueilla on mahdollista säilyttää luonnonkasvillisuutta rakentamisen väl-
jyyden johdosta ja sijoittamalla rakennukset tärkeiden kasvillisuusalueiden ku-
ten rantojen ja rinteiden ulkopuolelle. Kaavamääräyksien avulla on pyritty säi-
lyttämään kaupunkikuvan kannalta tärkeä puusto ja istutukset. 
  

4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet 
Maiseman, kaupunkikuvan ja kulttuurihistorian kannalta merkittävä ympäristö 
Nuottirannan varressa on määrätty hoidettavaksi niin, että sen arvot säilyvät (s-
1). Nuottiranta on osa vanhaa kylätietä, joka on johtanut Kvarnbystä Bodomin 
kartanolle (ks. kohta 2.2.1. alueen kehityshistoria ja yleiskuvaus). Tätä kulttuu-
rihistoriallisesti arvokasta tietä ympäristöineen tulee kehittää ja hoitaa siten, et-
tä sen maisemalliset arvot säilyvät (st-merkintä). 
 
Kaksi vanhan kylätien varressa ollutta asuinrakennusta on määrätty säilytettä-
viksi sr- ja sä-merkinnöillä. Sr-merkinnällä varustettua rakennusta ei saa pur-
kaa. Sä-merkityn rakennuksen säilyttämistä ja kunnostamista suositellaan, 
mutta sallitaan myös sen korvaaminen samankokoisella, julkisivumateriaaleil-
taan vastaavanlaisella, ympäristöön sopeutuvalla uudella rakennuksella. 
 
Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut tammet on merkitty suojeltaviksi myös 
asemakaavassa. 
 

4.5 Ympäristön häiriötekijät  
Ympäristön häiriötekijöitä ei ole. 
 

4.6 Nimistö 
Högnäs on vanha paikannimi, joka tarkoittaa Matalajärven (Grundträsk) ja Bo-
dominjärven (Bodom träsk) välistä kannasta (hög 'korkea', näs 'kannas'). Kan-
nas on keskiosastaan huomattavan korkea. Nimi on tullut myös kannakselle 
syntyneen asuinalueen nimeksi, ja 1980-luvun alussa Högnäs otettiin kannak-
sen ja lähialueet käsittävän virallisen kaupunginosan nimeksi. Alueennimelle 
Högnäs ehdotettiin 1980-luvun alussa muun muassa käännösvastinetta Kor-
keakannas. Sitä ei kuitenkaan virallistettu, vaan käyttöön jäi pelkkä Högnäs, 
johon seudun suomenkielisetkin olivat tottuneet. 
 
Historiasta kumpuavia sävellyksiä 
 
Högnäsin kannas on kuulunut Hanabäckin tilaan, jonka päärakennus on kan-
naksen eteläpuolella. Vuodesta 1828 tilan omisti valtioneuvos Johan Gabriel 
Martin. Hänen aikanaan päärakennuksen viereen tehtiin erillinen huvilaraken-
nus hänen tyttärelleen ja vävylleen. Sekä 1801 rakennettu Hanabäckin päära-
kennus että ilmeisesti 1840-luvulla rakennettu huvila ovat säilyneet. Martinin 
vävy oli saksalaissyntyinen säveltäjä Fredrik Pacius (1809–1891), joka tunne-
taan suomalaisen musiikin kehittäjänä ja Maamme-laulun säveltäjänä. Hana-
bäckissä vietti kesiä myös Paciuksen vävy, Sylvian joululaulun säveltäjä Karl 
Collan. 
 
Hanabäckin ohi kannakselle kulkeva päätie sai 1976 nimen Paciuksentie – 
Paciusvägen. Hanabäckissä sijaitsevat sivukadut ovat Paciuksenmäki ja Col-
laninkuja. Säveltäjien innoittamana myös Högnäsin kannaksen pienet asunto-
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kadut nimettiin 1970-luvulla sävellys- ja musiikkiaiheisesti, ja nimet Soittotie – 
Spelvägen, Laulutie – Sångvägen, Sointukuja – Klanggränden, Tahtikuja – 
Taktgränden, Nuottiranta – Notstranden, Sävelharju – Melodiåsen, Sävel-
kaari – Melodibågen ja Sävelrinne – Melodibrinken vahvistetaan nyt myös 
asemakaavassa. 
 
Alueen nimistöä täydennetään saman aihepiirin pohjalta. Sointukujan lyhyt si-
vukuja ja sivukujan viereinen pieni puisto saavat molemmat nimen Sointupuis-
to – Klangparken. Soittotien ja Laulutien yhdistää kävelytie Soittoraitti – 
Spelstråket. Sävelkaaren sivukuja on Sävelkulku – Melodigången. Sävelhar-
jun uusi sivukuja saa maastoon sopivan liitynnäisnimen Sävelkallio – Melodi-
berget. 
 
Luonnonsuojelualueena Matalajärven rantaan jatkuva puistoalue Paciuksentien 
itäpuolella on alueennimen mukaan Högnäsinpuisto – Högnäsparken. Kaa-
va-alueen pohjoisosan jyrkkä, kallioinen mäki on tunnettu vanhastaan nimellä 
Pirubacken. Mäki on luonnonsuojelualuetta. Se saa kaavassa nimen Pirun-
pakka – Pirubacken.  
 
Kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä (KM, SBS, UK) on tarkistanut ja 
täydentänyt alueen nimistöä marraskuussa 2008 ja toukokuussa 2010. 

 
5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET  

Högnäsin alueelta on laadittu luontoselvitys ja valmisteluvaiheen suunnitelmas-
ta on tehty Natura-arvio. Kunnallistekniikkaa on suunniteltu katujen yleissuunni-
telmassa, joka sisältää kadut ja vesihuollon mukaan lukien hulevesien hallinta-
suunnitelman. 
 

5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 
Asemakaava on maakuntakaavan ja Espoon pohjoisosien yleiskaavan osan I 
mukainen. Högnäsin asemakaava täydentää olemassa olevaa kaupunkiraken-
netta ja tukeutuu olemassa olevaan infrastruktuuriin. 
 
Högnäsin alue on vanhaa kesämökki- ja omakotitaloaluetta ja kaavassa esitetty 
täydennysrakentaminen sijoittuu jo nykyisinkin asuinkäytössä oleville kiinteis-
töille sekä tukeutuu olemassa olevaan tiestöön. Tehokkuus on erittäin alhainen 
(e = 0,05 - 0,17) alueen ainutlaatuisten luontoarvojen johdosta.  
 
Asemakaavaehdotus mahdollistaa nykyiseen rakennuskantaan (n. 5000 k- m2) 
nähden runsaasti uutta rakentamista (kaavan kokonaisrakennusoikeus 23.700 
k-m2), vaikka sallitut tehokkuusluvut ovat alhaiset. Vanha yksityisomistuksessa 
oleva pientaloalue rakentuu todennäköisesti vähitellen pitkän ajan kuluessa, 
mistä johtuen vaikutukset rakennettuun ympäristöön pysyvät hallittuina. 
 
Alue sijaitsee suhteellisen lähellä Järvenperän asuntoaluetta ja sen palveluita. 
Alueelle ei siten ole ollut tarpeen kaavoittaa omia korttelialueita palveluita var-
ten varsinkin, kun se sijaitsee liikenteellisesti päättyvän kadun päässä erillään 
muusta asutuksesta. Högnäs on ihanteellinen asuntoalue luonnon rauhassa 
kaukana liikenteen melusta. Tiivistävä kaupunkirakenne on perusteltua ja se 
tuo mukanaan palveluita ylläpitävää asukaspotentiaalia ja elinvoimaa Järven-
perän lähiseudulle. 
  

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 

Pitkällä aikavälillä asukasmäärän kasvaessa Högnäsin joukkoliikennepalvelut 
paranevat jonkin verran vuorojen lisääntyessä. Asukasmäärä jää kuitenkin niin 
pieneksi, että kovin suurta parannusta ei liene odotettavissa. 
 
Högnäsin autoliikenneyhteydet tukeutuvat Kehä III:een, jossa on jo rakennettu 
Träskändan eritasoliittymä. Alueen toteuttamisesta ei aiheudu uusia tarpeita 
rakentaa ulkoista autoliikenneverkkoa. Sen sijaan kevyen liikenteen väylä ulot-
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tuu tällä hetkellä Hepokorventien päähän saakka ja Paciuksentien varteen pi-
täisi rakentaa uusi kevyen liikenteen yhteys. 
 
Alueen tiet ovat vanhoja mökkiteitä, jotka pitää rakentaa uudelleen ja varustaa 
hulevesiviemäröinnillä. Vesi- ja viemäriverkko on rakennettu vuonna 2007, mut-
ta sitä on kapasiteettiongelmien johdosta osittain korvattu uudella verkolla 
vuonna 2011.  
 

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
 

Högnäsin kannas on hyvin rehevää ja lähes koko alueella kasvaa metsää tai 
sankkaa pihapuustoa ja pensaita. Alue rajautuu joka sivultaan avoimeen mai-
sematilaan, etelässä Hanabäckin viljelysaukeaan, lännessä Bodominjärveen, 
pohjoisessa golfkenttään ja idässä Matalajärveen. Kaavassa avoimen maise-
matilan reunaan on merkitty korttelialueilla istutettava tai luonnontilaisena säily-
tettävä vyöhyke, jonka avulla alue on pyritty sopeuttamaan kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaaseen ympäröivään maisematilaan. 
 
Högnäs on pitkälti rakennettu ja sen luonto on muuttunut paljonkin alkuperäi-
sestä. Kaavan toteuttamisen myötä luontoalueet vähenevät ja rakennettuja 
tontteja ja pihoja tulee enemmän. Rakennusten sijoitusta ohjaamalla jyrkät rin-
teet, tärkeät kasvillisuusvyöhykkeet ja rannat on kuitenkin jätetty rakentamisen 
ulkopuolelle. Siten osa alueelle luonteenomaisesta kasvillisuudesta tulee säi-
lymään. 
 
Kaavakarttaan on merkitty erikseen luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut suo-
jeltavat puut. Lisäksi kaavamääräyksellä on ohjattu säilyttämään maiseman tai 
kaupunkikuvan kannalta tärkeä puusto ja istutukset. 
 
Natura-arvio 
 
Högnäsin asemakaavahankkeella on Matalajärven Natura-alueeseen sekä 
suoria että välillisiä vaikutuksia. Kaavahanke sijoittuu osittain Natura-alueelle, 
sillä Högnäsin boreaalinen lehto sekä osa rantaluhdasta ovat kaavoitettavalla 
alueella. Nämä alueet on kaavassa merkitty suojelualueiksi, jotka kuuluvat Na-
tura 2000 verkostoon.  
 
Asemakaavahankkeen välilliset vaikutukset syntyvät jätevesien ja hulevesien 
käsittelystä sekä asukasmäärän kasvusta johtuvasta virkistyskäyttöpaineesta. 
Virkistyskäyttö lisää kulumista lehdossa ja ranta-alueella, mikä heikentää kasvi-
lajiston elinoloja. Virkistyskäyttö lehdossa ja rannoilla lisää myös alueen linnus-
toon vaikuttavaa häiriötä. Lisäksi linnusto voi kärsiä lisääntyneestä melusta ja 
valaistuksesta. Myös vapaana olevat kotieläimet voivat aiheuttaa haittaa linnus-
tolle. 
 
Högnäsin asemakaavahankkeen arvioidaan vaikuttavan haitallisesti boreaali-
seen lehtoon ja suuriin lintulajeihin. Vaikutukset Natura-alueen eheyteen ovat 
vähäisen kielteiset, koska hanke vaikuttaa kielteisesti yhteen luontotyypeistä ja 
joihinkin lajeihin. Kielteisiä vaikutuksia voidaan jossain määrin vähentää lieven-
tämistoimenpiteillä. 

 
Tärkeimpänä lieventämistoimenpiteenä Natura-arviossa mainitaan asukaslu-
vun vähentäminen, jolla voidaan rajoittaa sekä lehtoon kohdistuvaa kulutus-
painetta että linnustoon kohdistuvaa häiriötä. Asukasluvun pienentämiseksi 
voidaan vaihtoehtoisesti vähentää rakennusoikeutta tai rajoittaa asuntojen lu-
kumäärää. Asemakaavaehdotuksessa on rakennusoikeutta vähäisesti pienen-
netty (1800 m2) valmisteluaineistoon nähden ja kaavaehdotukseen on myös li-
sätty asuntojen lukumäärää ja tonttien vähimmäiskokoa koskevat rajoitukset.  
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Kuva: Högnäsin kaava-alue on esitetty punaisella, Matalajärven Natura-alue vihreällä ja Ma-
talajärven valuma-alue sinisellä rajauksella. 
 
Häiriötä linnustolle voidaan pienentää myös vähentämällä kiinteistöjen ulkova-
laistusta ja lisäämällä puustoa siten, etteivät talot ja niiden valot merkittävästi 
näy Matalajärvelle. Matalajärven rehevöitymistä voidaan vähentää ravinne-
kuormia pienentämällä. Asemakaavaehdotuksessa on Matalajärven rantaan 
AO-2-kortteliin 65015 lisätty kasvullisena hoidettava suojavyöhyke ja määräys 
(nat), jolla kielletään ranta-vyöhykkeen raivaaminen, istuttaminen nurmikoksi ja 
lannoitus. Lisäksi suositellaan välttämään piha-alueiden valaisemista. Kaava-
ehdotukseen on lisätty myös kaikkia kortteleita koskeva hulevesien käsittelyä 
koskeva määräys ja Natura-lehdon reunaan suojavyöhyke (s-2).  
 
Näiden lievennystoimenpiteiden lisäksi tarkistetussa asemakaavaehdotuksessa 
linja-autojen kääntöpaikka on siirretty kauemmaksi Matalajärvestä Laulutien liit-
tymän läheisyyteen ja Paciuksentien katualuetta on osin kavennettu.  
 
Näiden lieventämistoimenpiteiden johdosta Högnäsin asemakaavahankkeella 
ei ole Matalajärven Natura-alueeseen sellaisia merkittävän kielteisiä vaikutuk-
sia, joiden vuoksi sitä ei voitaisi toteuttaa.  
 

5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin  
Kaavan toteutuessa alueelle tulee uusia pysyviä asukkaita ja kesäasukkaiden 
määrä vähenee vähitellen. Asemakaava vahvistaa siten alueen väestöpohjaa, 
mikä vastaa yleisiä kaupunkirakenteen eheyttämispyrkimyksiä. Asemakaavan 
myötä tulee myös pääkaupunkiseudulla kaivattuja uusia pientalotontteja hyvien 
liikenneyhteyksien tuntumaan ainutlaatuiselle paikalle järvien läheisyyteen. 
 
Asumisen ympäristölliset laatutekijät ovat väljyyden, luonnonläheisyyden ja 
luonnonrauhan kannalta hyvät. Julkiset ja kaupalliset peruspalvelut ovat koh-
tuullisen lähellä Järvenperässä, mutta kaikki erikoispalvelut kauempana. Vaik-
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ka alue on linja-autoliikenteen piirissä, se edustaa tyypillistä henkilöautoiluun 
perustuvaa asumismuotoa. 
 

5.5 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Alue on suhteellisen pienin investointikustannuksin liitettävissä kaikkiin yhdys-
kuntateknisiin verkostoihin. 
 

6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN (ASEMAKAAVAN) TOTEUTUS  

6.1 Rakentamisaikataulu  
Useilla kiinteistöillä on vireillä poikkeamishakemuksia, joten rakentaminen 
käynnistynee niillä heti, kun kaava tulee voimaan. Maanomistus on kuitenkin 
hajanaista, mistä johtuen alun jälkeen rakentamisvauhti saattaa hiljentyä ja 
alue rakentuu vähitellen pitkän ajan kuluessa. 

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 
Alueelle ei ole laadittu erillisiä korttelisuunnitelmia. 

6.3 Toteutuksen seuranta  
Kaavaratkaisusta saadaan palautetta osana normaalia asiakaspalvelua. Tar-
kemmin toteutus määrittyy osittain asunto-ohjelmointi- ja myöhemmin raken-
nuslupavaiheessa. Kaupunkisuunnittelukeskus toimii yhteistyössä kyseisten vi-
ranomaistahojen kanssa. 

7 SUUNNITTELUN VAIHEET 

7.1 Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset 

Vireilletulo 
Vireilletulosta on ilmoitettu Espoon kaavoituskatsauksessa 2007 - 2008 lähtien. 
Sopimukset 
Tarvittavat sopimusneuvottelut tulee käydä ennen kaava-asiakirjojen käsittelyä 
kaupunginhallituksessa. 

7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
Asemakaavaan liittyen on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 
joka on päivätty 5.3.2008. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tämän selos-
tuksen liitteenä 2. 
 

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on laadittu yhteistyössä arkkitehti-
toimisto Lehto - Peltonen - Valkama Oy (LPV) kanssa. Ehdotus on tehty virka-
työnä kaupunkisuunnittelukeskuksessa lukuun ottamatta havainnekuvamateri-
aalia, jonka arkkitehtitoimisto LPV on korjannut. 
 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta on vastannut Leena Kaasinen, liikennesuunnittelusta on vastannut Riik-
ka Aaltonen, Pekka Tukiainen ja Silja Savolainen ja maisemasuunnittelusta Ai-
no Aspiala. 
Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  
Valmisteluvaiheessa on tarkasteltu kolmea eri vaihtoehtoa, mutta niistä vain 
yksi on kehitetty eteenpäin valmiiksi suunnitelmaksi. 
 

7.4 Käsittelyvaiheet, vuorovaikutus ja esitetyt mielipiteet 

Ajankohta Käsittelytieto 

5.3.2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

2.4.2008 Tiedotustilaisuus asukkaille järjestettiin Järvenperän koululla. 
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4.2. - 11.3.2009 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavalliset lähtökohdat Hög-

näsin asemakaavoituksen pohjaksi. 

16.3.2009 Kaupunkisuunittelupäällikkö hyväksyi asemakaavan valmisteluaineiston 
nähtäville (MRA 30 §). 

Valmisteluaineiston oli laatinut arkkitehtitoimisto Lehto-Peltonen-Valkama Oy 
kaupunkisuunnittelukeskuksen ohjauksessa. 

30.3. - 5.5.2009 Asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä (MRA 30) 

Mielipiteet 

Valmisteluaineistosta saatiin yhteensä 47 kirjallista mielipidettä. Monet mielipi-
teiden esittäjät olivat huolestuneita Högnäsin luontoarvoista ja halusivat, että 
kaavan rakennusoikeutta pitäisi huomattavasti alentaa. Lähes yhtä suuri jouk-
ko halusi kuitenkin lisää rakennusoikeutta ainakin omalle kiinteistölleen. 

Lausunnot 

Lausuntoja ja kannanottoja saatiin tekniseltä keskukselta ja YTV:ltä. 

31.3.2009 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus asukkaille Järvenperän koululla 

Markku Markkula toimi puheenjohtajana. Esitetyt mielipiteet kirjattiin muisti-
oon. 

24.5.2010 Valmisteluaineistoon tehtiin mm. seuraavat tarkistukset: 
-kokonaisrakennusoikeutta pienennettiin n. 1700 k-m2, 
-rakennusoikeus merkittiin tehokkuusluvulla lukuun ottamatta pohjoisinta Na-
tura-alueeseen rajoittuvaa kiinteistöä, johon se merkittiin kerrosalalukuna, 
kaavaan lisättiin asuntojen lukumäärää ja tontin vähimmäiskokoa koskevat 
rajoitukset, 
-kiinteistö RN:o 3:69 muutettiin AO-2-korttelialueeksi (ennen SL), 
-katujen yleissuunnitelman pohjalta tehtiin useita muutoksia, mm. Soittoraitin 
eteläisin osa ja Sävelrinteen loppupää poistettiin, 
-järvivesien suojelemiseksi kaavaan lisättiin hulevesiä koskevia määräyksiä ja 
aluerajauksia, 
-ranta-alueella olevia istutettavia alueen osia kavennettiin ja sieltä poistettiin 
uudet rantasaunat salliva määräys, 
-rannan istutettavan alueen viereen lisättiin rakennusala, jolle saa sijoittaa 
vain talousrakennuksia, 
-pienvenevalkamat ja niille johtavat polkukiinteistöt muutettiin AH- korttelialu-
eiksi, 
-säilytettävien rakennusten suojelumääräystä lievennettiin. 

2.6.2010 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen näh-
täville (MRA 27 §). 

9.8. - 7.9.2010 Asemakaavaehdotus oli nähtävillä (MRA 27 §). 

Muistutukset 

Valmisteluaineistosta saatiin yhteensä 35 muistutusta. Monet muistuttajat oli-
vat huolestuneita Högnäsin luontoarvoista ja halusivat, että kaavan rakennus-
oikeutta pitäisi huomattavasti alentaa. Suuri joukko halusi kuitenkin lisätä ra-
kennusoikeutta ainakin osalle aluetta. 

Lausunnot 

Lausuntoja saatiin tekniseltä keskukselta, kiinteistöpalvelukeskukselta, ympä-
ristökeskukselta, kaupunginmuseolta, Uudenmaan ely-keskukselta, metsähal-
litukselta, HSY Vedeltä, HSL liikenteeltä ja Fortum Espoo Distributionilta. Met-
sähallitus ilmoitti lausunnossaan, että linja-autojen kääntöpaikka pitää siirtää 
pois Natura-alueelta, joka on liitetty Nuuksion kansallispuistoon. 
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24.10.2011 (+ esittelijän 
korjaukset 16.11.2011) 

Asemakaavaehdotukseen tehtiin mm. seuraavat tarkistukset: 
- bussien kääntöpaikka siirrettiin n. 200 m etelämmäksi Laulutien liitty-

män läheisyyteen, 
- pohjoisimmat Natura-alueeseen rajoittuvat korttelialueet ja kiinteistö 

RN:o 2:66 muutettiin AO-3-korttelialueiksi, joilla asuntojen enimmäis-
määrä on ilmoitettu rakennusalakohtaisella luvulla, 

- Sointupuiston vieressä olevan kiinteistön RN:o 3:21 rakennusoikeutta 
lisättiin hieman, 

- Bodominjärven rannalla olevaa suojavyöhykettä kavennettiin vähän ja 
useille rannan sauna- tai lomarakennuksille merkittiin rakennusalat, 

- katualueisiin tehtiin useita pieniä tarkistuksia ja niille lisättiin määräys: 
kadut toteutetaan pääosin kevytpinnoitteisiksi, 

- toisen säilytettävän rakennuksen suojelumääräystä tiukennettiin, 
- kaavamääräyksiä lisättiin ja muotoiltiin uudelleen, 

 
2.11. - 16.11.2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tarkistetun asemakaavaehdo-

tuksen uudelleen nähtäville esittelijän tekemin korjauksin (MRA 32 §). 

19.12.2011 - 26.1.2012 Asemakaavaehdotus oli nähtävillä (MRA 32 §). 
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