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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
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Liikenne (nykytilanne)
• Yleisesti Nupurintien risteyspaikat koetaan vaarallisiksi. 

Erityisesti Veikkaustie ja Myllärintie nousivat 
vastauksissa esiin
• Veikkaustien liittymässä huono näkyvyys ja liittymä 

vaarallinen erityisesti talvisin, kun tullaan jyrkkään 
alamäkeen 

• Brobackantieltä vaikea päästä liittymään 
Nupurintielle erityisesti ruuhka-aikana

• Vanhantien liittymästä Nupurintielle huono 
näkyvyys erityisesti lännen suuntaan

• Liittyminen Vanhalletielle ruuhkauttaa Nupurintien
• Myllärintien risteyksessä näkyvyys huono ja 

Hallavantorpan rakentumisen myötä alueen 
liikennemäärä on kasvanut

• Nupurintien ajonopeudet ovat kovat
• Nupurintien ylittäminen jalan vaikeaa, nykyiset 

ylityspaikat vaaranpaikkoja
• Myllärintien varsi ja suojatie koetaan erityisen 

vaaralliseksi, samoin kulkeminen tiellä
• Peurojen ylityspaikka alueen itäosassa
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Ajoneuvoliikenne 
(kehittämisideat)
• Suurin osa kokee esitetyn liikenneratkaisun 

hyvänä
• Liittymäpaikkojen keskittäminen
• Liikenneympyröitä ja jalankulkuylitykset 

liikennevalo-ohjattuna
• Muutaman mielestä liikennevalot 

voisivat toimia liikenneympyröitä 
paremmin hidastamaan liikennettä ja 
eivät veisi niin paljon tilaa

• Muutaman vastauksen mukaan ratkaisu 
huono, koska edellyttää puiden ja 
pähkinäpensaiden kaatamista

• Nopeusrajoituksen laskeminen
• Myllärintien katkaisu
• Voitontien jatkaminen ei saanut kannatusta
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Jalankulku ja pyöräily
• Veikkaustie ja Nupurinkalliontie koettiin 

tärkeimpinä yhteyksinä Nupurintien lisäksi
• Jalkakäytävä tai pyörätie näiden varteen

• Ulkoilureitit ja metsäreitit erittäin tärkeitä
• Nykyisen reitin parantaminen ja uusia 

yhteyksiä
• Rajarintintielle jalkakäytävä
• Hallavantorpan ja Myllärintien ympäristön 

parantaminen
• Myllärintien kohdalle turvallinen 

Nupurintien ylityspaikka ja jalkakäytävä 
sen varteen

• Turvallisempi yhteys Nupurintielle

• Lisää suojateitä koko Nupurintielle ja 
mielellään liikennevalo-ohjattuna

• Lisää yhteyksiä alueen läpi
• Pyöräilyn runkoyhteyksiä tulisi parantaa
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Joukkoliikenne
• Nykyiset bussipysäkit sijaitsevat 

hyvin ja niitä on riittävästi
• Alueelta kolme bussiyhteyttä Espoon 

keskukseen, joka hyvä
• Tarvitaan suora bussiyhteys 

Leppävaaraan. Poistaminen 
vähentänyt joukkoliikenteen käyttöä

• Bussiyhteys Nupurinkalliontien
päähän

• Sujuvat pyöräily-yhteydet juna-
asemille, tulevaisuudessa Histaan ja 
Mynttilään
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Katujen leveys
• Katujen leventäminen sai kannatusta, 

mutta myös vastustusta
• Leveämmät tiet sujuvoittaisivat 

liikenteen kulkua ja toisivat 
turvallisuutta jalankulkuun ja pyöräilyyn

• Teiden leventäminen voi innostaa 
kaahailuun

• Omasta maasta ei haluta luopua teiden 
leventämisen takia

• Erityisesti Veikkaustietä, Vanhaatietä, 
Myllärintietä ja Nupurinkalliontietä pitäisi 
leventää

• Kapeimpia kohtia voisi leventää
• Ajoradan leventämisen sijaan voisi 

leventää piennarta

• Kunnolliset asfalttipinnat kaikille teille
• Jalkakäytävä olisi monin paikoin tarpeen
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Pysäköinti

• Yleisiä pysäköintipaikkoja toivottiin
• Nupurinkartanoon
• Tehokkaammin rakennettaville 

alueille
• Ulkoilureittien/hiihtolatujen 

päätepisteisiin

• Yleiset pysäköintipaikat tulisi toteuttaa 
kadunvarsipaikkoina

• Monen mielestä yleisiä 
pysäköintipaikkoja ei tarvita

• Huonoja kokemuksia on Hallavantorpan 
alueelta, jossa liian vähän paikkoja ja ne 
täyttävät Myllärintien varret
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Liikenteellisiä tavoitteita
• Luodaan alueelle ja alueelta turvalliset ja sujuvat jalankulun ja pyöräilyn yhteydet

• Mitkä ovat tärkeimpiä yhteyksiä?
• Nupurintielle, bussipysäkeille, alueen lähipalveluihin, lähimpiin kaupunkikeskuksiin, Nupurintien ylityspaikat jne.

• Uudet yhteydet?
• Yleiskaavan mukainen pyöräilyn laatureitti.

• Katujen suunnittelu
• Noudatellaan olemassa olevaa tieverkkoa
• Katutilan mitoituksessa huomioidaan kiinteistöt molemmin puolin katua (tasapuolisuus)
• Vilkkaimpien katuyhteyksien varteen jalkakäytävät ja pyörätiet

• Turvalliset ja toimivat liittymät Nupurintielle
• Liittymien määrän vähentäminen, vaaralliset risteyspaikat - voiko poistaa vai parantaa?
• Osa liittymistä vain jalankulun ja pyöräilyn käyttöön?

• Joukkoliikenteen parantaminen
• Millä tavoilla? Miten voisi kannustaa joukkoliikenteen käyttöön?
• Mitkä ovat tärkeimmät kulkusuunnat?

• Juna-asemat, Espoon keskus

• Pysäköinti
• Asuntojen pysäköinti tonteilla maan tasossa
• Asiointi- ja vierailupysäköinti katujen varsilla tai pienillä pysäköintialueilla
• Ulkoilureittien yhteyteen ulkoilijoiden pysäköintiä, missä nykyinen tarve?

• Mitä muita tavoitteita? 13



Esimerkkejä lautakunnan linjaamista 
tavoitteista (Sammalvuori 25.8.2021)

• ”Tavoitteena on hyödyntää suunnittelussa olemassa olevaa tieverkkoa ja parantaa sitä 
tarvittaessa.”

• ”Alueelle luodaan hyvät edellytykset jalankululle, pyöräilylle ja julkisen liikenteen käytölle. 
Kivenlahden ja Espoonlahden tulevien metroasemien suuntaan muodostetaan sujuvat, 
miellyttävät ja turvalliset kulkuyhteydet.”

• ”Liikennesuunnittelulla huolehditaan, että eri kulkumuotojen väylät risteävät turvallisesti ja 
selkeästi. Lisäksi varmistetaan yleisen pysäköinnin riittävyys alueella.”

• ”Länsiväylästä aiheutuva liikennemelu huomioidaan toimintojen sijoittelussa.”
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Ulkoilu
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Tärkeitä ulkoilualueita:

• Nupurintien läheisyydessä sijaitsevat kalliot ja alueen 
muut lähikalliot

• Päiväkodin vieressä sijaitseva pelto ja puroympäristö
• Itäpuolella sijaitseva laaja metsäalue, joka rajautuu myös 

Karhusuon kouluun
• Latuyhteys ja ulkoilureitti Oittaalle
• Nupurinjärven ranta
• Viheralue Hallavantorpan ja Nupurin välissä

Kehittämiskohteita:

• Uimaranta Hakjärven rannalle ja hyvä ulkoilureitti perille
• Nykyisen ulkoilureitin parantaminen
• Ulkoilureittejä suunnittelualueen itäpuolelle
• Latureittien viereen kävelymahdollisuus
• Pysäköintipaikkoja ulkoilureittien läheisyyteen
• Karhusuon koulun ulkoilualueen säilyttäminen
• Ulkokuntosali, frisbeegolfrata, kuntoportaat, koirille aidattu 

alue tai lasten leikkipuisto

Lähikalliot

Ulkoilureitti
Niittyalue

Lähikalliot

Lähimetsä



Tärkeät ja säilytettävät luontoalueet:

• Kallioalueet Nupurintien läheisyydessä ja tästä 
pohjoiseen jatkuva viherkaista / ekologinen 
yhteys

• Kallioalueet asuntojen takana
• Liito-oravayhteys Nupurintien yli
• Hakjärven ranta-alueet
• Itäpuolella sijaitseva laaja metsäalue, jossa 

lehtonotko ja pähkinäpensaita
• Pohjoispuolen laajat metsäalueet
• Peurojen ym. ylityspaikka Nupurintiellä

• Luontoselvityksen mukaiset luontoarvot 
huomioitava
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Maisema

Maisemalliset kohteet:

• Kallioalueet joka puolella suunnittelualuetta
• Metsämaisema
• Maalaismaisema
• Hakpuron ympäristö

Parannettavat kohteet:

• Olemassa oleva ulkoilureitti
• Nupurintien risteysalueiden näkemäalueet
• Varikkoalueen siistiminen
• Yksittäisiä rakennettuja kohteita
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Tavoitteita luonto-, maisema- ja 
virkistysalueiden suunnitteluun
• Miten turvataan arvokkaat luonto- ja maisema-arvot:

• Luontoselvityksen tuloksia huomioidaan
• Laajat, metsäiset ja luonnonmukaiset viheraluekokonaisuudet

• Tärkeimmät alueet asukkaille?
• Maisemallisesti arvokkaat alueet

• Kallioalueet, Hakpuron ympäristö, lähimetsä, mitä muuta?
• Muut tärkeät kohteet?

• Turvataan ekologiset yhteydet (eläinten kulkuyhteydet, joita pitkin kasvilajitkin voivat levitä): 
• Maakunnalliset merkittävät ekologiset yhteydet
• Mitkä ovat tärkeimmät paikalliset yhteydet?

• Toimivat virkistysyhteydet ja monipuolinen viheralueverkosto:
• Ulkoilureittien huomioiminen

• Tärkeimmät ulkoilureitit? Miten nykyisiä reittejä voisi kehittää?
• Mitkä ovat tärkeimmät ulkoilureittien suunnat? Yhteydet Oittaalle, Nuuksioon, Pirttimäkeen..? 

• Mihin virkistys-/ulkoilualueita käytetään? Missä tarve niille (sijainnit)?
• Mitä virkistyspalveluita alueelle, esim. leikkipuisto, koirapuisto, liikuntapalvelut?
• Mitä muita tavoitteita virkistyksen näkökulmasta?

• Mitä muita tavoitteita? 19



Esimerkkejä lautakunnan linjaamista 
tavoitteista (Sammalvuori 25.8.2021)

• ”Asemakaavan keskeinen tavoite on virkistysarvojen, luontoarvojen sekä ekologisten 
yhteyksien yhteensovittaminen ja turvaaminen.”

• ”Asemakaavamuutoksen tavoitteena on säilyttää Sammalvuori pääosin virkistysalueena ja sen 
yleisluonne metsäisenä ja mahdollisimman luonnonmukaisena.”

• ”Tavoitteena on parantaa alueen sisäisiä ulkoilu- ja virkistysreittejä sekä selkeyttää alueelle 
saapumista ja parantaa alueen saavutettavuutta. Lisäksi alueella tarkastellaan 
virkistyspalvelujen ja -toimintojen kehittämistä ja monipuolistamista.”

20



Pienryhmäkeskustelut kaavan tavoitteista

Pienryhmäkeskustelu käydään kahdessa osassa:

• Ensimmäinen puolituntinen käsitellään liikenteellisiä 
tavoitteita.

• Toinen puolituntinen keskittyy tavoitteisiin, jotka 
liittyvät luontoon, maisemaan ja virkistysarvoihin.

• Keskustelujen välissä pidetään 5 minuutin tauko.

• 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

• Ensimmäiseen teemaan käytetään aikaa noin 25-30 minuuttia

• Tämän jälkeen 5 minuutin tauko

• Jatketaan keskustelua toisesta teemasta

• 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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Tärkeimmät toiminnot
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(päättää 
tilaisuuden 
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• Luodaan alueelle ja alueelta turvalliset ja sujuvat jalankulun ja pyöräilyn 
yhteydet
• Mitkä ovat tärkeimpiä yhteyksiä?

• Nupurintielle, bussipysäkeille, alueen lähipalveluihin, lähimpiin 
kaupunkikeskuksiin, Nupurintien ylityspaikat jne.

• Uudet yhteydet?
• Yleiskaavan mukainen pyöräilyn laatureitti.

• Katujen suunnittelu
• Noudatellaan olemassa olevaa tieverkkoa
• Katutilan mitoituksessa huomioidaan kiinteistöt molemmin puolin 

katua (tasapuolisuus)
• Vilkkaimpien katuyhteyksien varteen jalkakäytävät ja pyörätiet

• Turvalliset ja toimivat liittymät Nupurintielle
• Liittymien määrän vähentäminen, vaaralliset risteyspaikat - voiko 

poistaa vai parantaa?
• Osa liittymistä vain jalankulun ja pyöräilyn käyttöön?

• Joukkoliikenteen parantaminen
• Millä tavoilla? Miten voisi kannustaa joukkoliikenteen käyttöön?
• Mitkä ovat tärkeimmät kulkusuunnat?

• Juna-asemat, Espoon keskus

• Pysäköinti
• Asuntojen pysäköinti tonteilla maan tasossa
• Asiointi- ja vierailupysäköinti katujen varsilla tai pienillä 

pysäköintialueilla
• Ulkoilureittien yhteyteen ulkoilijoiden pysäköintiä, missä nykyinen 

tarve?

• Mitä muita tavoitteita?
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Kallioalue ja 
viheryhteys

Lehtonotko ja 
pähkinäpensaat

Lähimetsä

Kallioita, metsää, 
linnustoa

Yhteys 
Nupurintien yli

Eläinten 
ylityspaikka

• Miten turvataan arvokkaat luonto- ja maisema-arvot:
• Luontoselvityksen tuloksia huomioidaan
• Laajat, metsäiset ja luonnonmukaiset viheraluekokonaisuudet

• Tärkeimmät alueet asukkaille?
• Maisemallisesti arvokkaat alueet

• Kallioalueet, Hakpuron ympäristö, lähimetsä, mitä muuta?
• Muut tärkeät kohteet?

• Turvataan ekologiset yhteydet (eläinten kulkuyhteydet, joita 
pitkin kasvilajitkin voivat levitä): 

• Maakunnalliset merkittävät ekologiset yhteydet
• Mitkä ovat tärkeimmät paikalliset yhteydet?

• Toimivat virkistysyhteydet ja monipuolinen viheralueverkosto:
• Ulkoilureittien huomioiminen

• Tärkeimmät ulkoilureitit? Miten nykyisiä reittejä voisi 
kehittää?

• Mitkä ovat tärkeimmät ulkoilureittien suunnat? Yhteydet 
Oittaalle, Nuuksioon, Pirttimäkeen..? 

• Mihin virkistys-/ulkoilualueita käytetään? Missä tarve niille 
(sijainnit)?

• Mitä virkistyspalveluita alueelle, esim. leikkipuisto, koirapuisto, 
liikuntapalvelut?

• Mitä muita tavoitteita virkistyksen näkökulmasta?

• Mitä muita tavoitteita?



Mitä seuraavaksi?
• Seuraava asukastyöpaja (rakentaminen ja palvelut) 

järjestetään keskiviikkona 6.10.2021

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

• Nupurinkallion asemakaavan osalta odotetaan 
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

• Työpajan yhteenveto ohjaa tavoitteiden laadintaa
33

Kiitos!
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