
Tervetuloa 
asukastilaisuuteen!

Nygrannaksen asemakaavaehdotus
20.4.2022

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
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Toimintatapamme

Pidä mikrofoni pois 
päältä, kun et puhu. 

Pyydä rohkeasti 
puheenvuoroa. 

Puhuessasi laita 
kamera ja mikki päälle. 

Voit kommentoida ja 
kysyä myös chatissa. 

Tee olosi mukavaksi. Ole virtuaali-
kärsivällinen. 2



Tärkeimmät toiminnot

Pyydä 
puheenvuoroa: 
PVP OMA NIMI

3

Katso 
osallistujat Nosta käsi

Mikrofoni 
päälle / 

pois

Kamera
päälle / poisAvaa chat Lopeta 

kokous



Järjestäjät

• Emma-Stina Vehmanen, valtuutettu, kaupunkisuunnittelulautakunnan edustaja 

• Christian Ollus, aluearkkitehti 
• Matias Kallio, kaavoitusinsinööri 
• Katariina Peltola, maisema-arkkitehti 
• Marno Hanttu, liikenneinsinööri

• Tuuli Aaltio, osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija 
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Kuulolla ja kysymyksiin vastaamassa myös:

• projektinjohtaja Pekka Vikkula
• aluearkkitehti Sampo Sikiö 
• suunnittelupäällikkö Liisa Ikonen



Kaavoitusprosessi

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, 
jossa suunnittelu tarkentuu askel askeleelta. 
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Asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa eri vaiheissa.

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 17:15 Lautakunnan edustajan tervehdys 
klo 17:20 Mankkaa-seuran tervehdys 

klo 17:25 Lyhyt taustoitus alueen kaavoituksesta ja asemakaavan menneistä vaiheista

klo 17.35 Kaavaehdotuksen esittely

klo 17:50 Maisema, viheralueet, luontoarvot 

klo 18:05 Liikenneratkaisut ja niiden laajempi kytkeytyminen

klo 18:15 Vapaata keskustelua

klo 18:50 Yhteenveto ja palaute
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Suunnittelualueen 
kaavatilanne
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Nygrannaksen sijaintikartta

• Suunnittelualue sijaitsee 
Suurpeltoa vastapäätä Kehä 
II:n itäpuolella Nygrannaksen
alueella.



Voimassa oleva 
Uusimaa-kaava 2050 
maakuntakaava 

• Kaikki maankäytön keskeiset teemat käsittävän 
Uusimaa-kaavan 2050 kokonaisuus 
hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 25.8.2020.

• Suunnittelualue on Uusimaa-kaavassa 
taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä.

• Kehä II:n varsi on pääkaupunkiseudun ydin-
vyöhykettä.

• Suunnittelualueen eteläpuolelle on merkitty itä-
länsisuuntainen viheryhteystarve.



Yleiskaava
• Suunnittelualueella on voimassa Espoon 

eteläosien yleiskaava, joka tuli lainvoimaiseksi 
vuonna 2010. 

• Yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu 
pääasiassa tiivistä ja matalaa -asuntoaluetta (A2) 
ja virkistysaluetta (V). Kehä II:n varteen on 
osoitettu työpaikka-alue (TP) ja alueen 
koillisosaan julkisten palvelujen ja hallinnon alue 
(PY). 

• Yleiskaavassa asuntoalueet on osoitettu tiiviinä ja 
matalina asuntoalueina (A2). Tiiviille ja matalalle 
asuntoalueelle suositellaan kaavaselostuksessa 
pikkukaupunkimaista ja tiivistä rakentamistapaa. 
Rakentamiskorttelit ovat avoimia 
puutarhakaupunkimaisia tai puoliavoimia. A2-alue 
voi yleiskaavan selostuksen mukaan olla 
puutarhakaupunkimainen kerrostaloalue, tiivis-
matala -pientaloalue tai väljä pientaloalue. 

• Alueet on merkitty yleiskaavaan pääosin uusina ja 
olennaisesti muuttuvina alueina. 



Ajantasa-asemakaava

14.4.2022

• Alue on pääosin asemakaavoittamaton.
• Osalla aluetta ovat voimassa Kilonväylän, 

Suurpelto I:n, Taavinkylä I:n, 
Uudenkylänlaidan ja Uudenkylän 
asemakaavat. 

• Osia alueesta on asemakaavoitettu 
erillispientalojen korttelialueiksi, 
lähivirkistysalueiksi, suojaviheralueiksi ja 
liikennealueiksi.



Asemakaavoituksen 
aiemmat vaiheet

Christian Ollus
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Nygrannaksen vanha asemakaavaehdotus, jonka 
kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 11.4.2018 
uudelleen valmisteltavaksi

• Asemakaava on tullut vireille vuonna 2011.
• Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 9.4.2013 asemakaavan 

lähtökohdat ja tavoitteet uudelleen valmisteltavaksi.

• Palautuspäätöksen jälkeen alueen liittymistä ympäristöön ja 
verkostoihin tarkasteltiin laajemmin. Kaavan tavoitteita täydennettiin 
mm. liikenteen, virkistyksen, luontoarvojen ja kestävän kehityksen 
osalta. Suunnitelmia tarkennettiin ottamaan paremmin huomioon 
tärkeä itä-länsi-suuntainen virkistysalue ja -yhteys poistamalla 
rakentaminen keskeiseltä virkistysalueelta.

• Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 10.6.2015 kaavan 
lähtökohdat ja tavoitteet.

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.9.-6.10.2015. 
• Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 11.4.2018 ja 26.5.2021 

asemakaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi.
• Linkki 26.5.2021 palautuspäätökseen: 

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingite
m&id=2021346-3

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021346-3


2018: Kaava-alue jaettiin kolmeen eri osaan

• Nygrannaksen asemakaava-alue jaettiin kolmeen osaan:
• Pohjoisosa (Möilimäki)
• Keskiosa (Nygrannas)
• Eteläosa (Lukukallio)

• Keskiosan (Nygrannas) maanomistajat ovat aktiivisia ja 
odottavat asemakaavan edistämistä. Keskiosaan on 
laadittu korttelisuunnitelma (Arkkitehdit Tommila Oy), 
jossa on otettu huomioon ksl:n palautuspäätös.

• Pohjoisosan (Möilimäki) maanomistaja on myös kiinnostunut 
kaavoituksen edistämisestä. Uutta suunnitelmaa ksl:n päätöksen 
ja luontoarvojen huomioimiseksi ei ole vielä laadittu.

• Eteläosan (Lukukallio) omistaa pääosin Espoon kaupunki. 
Uutta suunnitelmaa ksl:n päätöksen ja luontoarvojen 
huomioimiseksi ei ole vielä laadittu. 

Möilimäki

Nygrannas

Lukukallio



2018: Miten palautuspäätökseen reagoitiin? Muutoksen iso kuva

• Arkkitehdit Tommila Oy laati Nygrannaksen keskialueelle 
korttelisuunnitelman, jossa on tutkittu rakentamisen tyyliä ja 
laatua.

• Keskiosan alueen identiteettinä on luonnonläheinen, 
ekologinen ja lämminhenkinen suhteellisen tiivis uusi 
asuntoalue, jossa säilytetään merkittävästi virkistysaluetta.

• Alueelle on suunniteltu pientaloja ja matalia kerrostaloja.
• Kaavaehdotuksessa rakennuspaikat on 

osoitettu täsmällisemmin.
• Suunnitelma sisältää laajan virkistysalueen ja Kehä II:n 

ylittävän vihersillan yhdistämään alueen Suurpeltoon ja sitä 
kautta keskuspuistoon. Silta on suunniteltu siten, että se 
toimii paitsi ekologisena yhteytenä, myös jalankulun, 
pyöräilyn ja hiihdon mahdollistavana yhteytenä Suurpellon 
suuntaan.

• Asemakaavoituksessa varmistetaan, että alueella säilyvät 
tärkeät luonto- ja virkistyskohteet.



• Uudessa suunnitelmassa Nygrannaksen keskiosaan on 
suunniteltu uutta rakennusoikeutta yhteensä noin 81 000 
k-m², josta noin 69 000 k-m² on asumista, mikä vastaa 
noin 1 380 asukasta (50 k-m²/asukas). Kaava-alueen 
aluetehokkuus on noin e = 0.20 (sisältäen Kehä II:n 
liikennealueen).

• Suunnittelualueen pinta-alasta reilu kolmasosa 
kaavoitetaan virkistysalueeksi. Virkistysalueiden 
laajuudesta johtuen asumisen korttelialueiden 
korttelitehokkuus on keskimäärin noin e = 0.7. Lisäksi 
alueen sijainti Kehä II:n varressa, maakuntakaavan 
tiivistämistavoitteet ja kaavatalous puoltavat tiivistä 
rakentamista.

• Vuonna 2018 palautettuun kaavaehdotukseen nähden 
rakennusoikeus on vähentynyt noin 17 000 k-m² ja suurin 
sallittu kerrosluku on neljä, kun palautetussa 
kaavaehdotuksessa se oli seitsemän.

2018: Miten palautuspäätökseen reagoitiin? Rakentamisen määrä

Korttelisuunnitelmaa on laadittu yhteistyössä suurmaanomistajan ja 
pienmaanomistajien konsultin Arkkitehdit Tommila Oy:n kanssa.



2018: Miten palautuspäätökseen reagoitiin? Keskiosan muutokset

• Uudessa suunnitelmassa keskialueesta muodostuu viihtyisä, 
luonnonläheinen, ekologinen ja lämminhenkinen suhteellisen tiivis 
uusi asuntoalue.

• Alueelle suunnitellut rakennukset ovat pientaloja ja matalia 
neljäkerroksisia kerrostaloja. 

• Rakentaminen on matalampaa ja väljempää nykyisen pientaloalueen 
puolella ja nauhamaiset kerrostalot sijoittuvat Kehä II:n puolelle 
Suurpeltoa vastapäätä suojaamaan aluetta liikennemelulta. 

• Kaavamääräyksissä edellytetään korkealaatuista ja viimeisteltyä 
rakentamista. Rakennusten kerrosten lukumäärät tulee olla 
vaihtelevia ja massoittelun tulee olla monimuotoista. Kortteleissa 
26194-26201 rakennusten tulee olla julkisivuiltaan pääosin puuta.



2018: Miten palautuspäätökseen reagoitiin? Tarkempia muutoksia

• Palautettuun kaavaehdotukseen nähden rakentaminen on 
matalampaa ja väljempää erityisesti nykyisen pientaloalueen 
puolella. Kerrostalot sijoittuvat Kehä II:n puolelle 
suojaamaan aluetta liikennemelulta.

• Suunnittelualueen korkeimmille kohdille rinteeseen sijoittuu 
rivitalotyyppisiä pientaloja. Uuden rakentamisen ja nykyisen 
pientaloalueen väliin jätetään metsäinen vyöhyke.



2018: Miten palautuspäätökseen reagoitiin? Luonto ja virkistys

• Alueen luontoselvitystä on 
päivitetty.

• Suunnittelussa on huomioitu liito-
oravien ydinalueet (s-1) 
kulkureitteineen (eko-1) ja 
sammalesiintymät, jotka 
kaavoitetaan VL/s –merkinnöillä

(Lähivirkistysalue, jonka luonne 
tulee säilyttää. Alueella 
suoritettavien toimenpiteiden ja 
hoitotoimien tulee olla sellaisia, että 
alueen luonnonolot eivät 
olennaisesti muutu. Alueen läpi 
kulkevat ekologiset yhteydet tulee 
turvata)



2018: Miten palautuspäätökseen 
reagoitiin? Liikenneverkko

Tulevan katuverkon suunnitelma
– koillinen: läpiajo Mankkaalle ei edelleenkään mahdollinen 
– kaakko: ajoyhteys katkaistaan
– lounas: uusi tieyhteys Kehä II:n liittymään 
– luode: ajoyhteys Mankkaalle katkaistaan. 

Kokoojakatu Kranninpelto (aiemmin nimellä Ristitie) on linjattu 
lautakunnan päätöksen mukaisesti uuden asuntoalueen läpi.



Vuoden 2018 jälkeen muokattu ehdotus palautettiin 
uudelleen valmisteluun 2021

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 
26.5.2021 palauttaa asemakaavaehdotuksen 
uudelleen valmisteltavaksi korttelin 26195 
osalta. Alue haluttiin muuttaa 
pientalokortteliksi, jolle voi rakentaa 
kaupunkipientaloja.



Nykyinen kaavaehdotus
Matias Kallio
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Asemakaavan sisältö:
• Nygrannaksen alueelle suunnitellaan viihtyisää ja luonnonläheistä asuinaluetta, jonka 

rakennukset ovat pientaloja ja matalia kerrostaloja. 

• Asemakaavoituksella varmistetaan, että alueella säilyvät tärkeät luonto- ja virkistyskohteet. 

• Kehä II:n yli on suunniteltu yhdistetty viher-, jalankulku- ja pyöräilysilta.

• Alueelle on suunniteltu uutta rakennusoikeutta yhteensä noin 81 000 k-m², josta noin 69 000 k-m² 
on asumista. Rakennusoikeudesta noin 39 500 k-m² on kerrostaloja ja noin 29 500 k-m² on 
pientaloja. Suurin sallittu kerrosluku on neljä.

• Suunnittelualueen koillisosaan Taavinkylän koulun läheisyyteen kortteliin 26007 on suunniteltu 
varaus uudelle koululle ja päiväkodille, jonka rakennusoikeus on 11 000 k-m².

• Suunnittelualueen keskelle on suunniteltu palvelu- ja liikerakennusten sekä energiahuollon 
kortteli, jonka rakennusoikeus on 1 000 k-m². Kortteli voi toimia esimerkiksi liikepaikkana.



Havainnekuva



Alueleikkaukset



Kaavaehdotus



Palvelut ja ympäristö Kaavaehdotuksessa mahdollistetaan tarvittavat lähipalvelut, joita ovat 
uusi koulu ja päiväkoti sekä pieni liike-/palvelutilakeskittymä.

• Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee useita julkisia palveluita 
• Lähimmät kaupallisten palvelujen keskittymät ovat:

– Suurpelto (Kauppakeskus Suuris), matkan pituus 1.2 km (jalankulku-
ja pyöräily-yhteys) / 1.5 km (ajoyhteys)

– Mankkaa (Mankkaanportti), matkan pituus 1.3 km (jalankulku- ja 
pyöräily-yhteys) / 3.9 km (ajoyhteys)

– Sinimäki (Kauppakeskus Sinikallio), matkan pituus 2.0 km 
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys) / 4.1 km (ajoyhteys)



Liittyminen Suurpeltoon



Tarkempi katsaus 
pientalokortteleihin
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Muutetut pientalokorttelit:

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 
26.5.2021 palautuspäätös on huomioitu 
Nygrannaksen asemakaavaehdotuksen 
valmistelussa seuraavasti: 

• Kortteli 26195 on jaettu seitsemäksi 
kaupunkipientalokortteliksi, joihin on 
suunniteltu yhteensä 69 
kaupunkipientaloa.

• Lisäksi Taavinkylän koulun viereistä 
virkistysaluetta on laajennettu 
pienentämällä pientalokorttelia 26194. 

• Palautettuun kaavaehdotukseen 
nähden rakennusoikeus on vähentynyt 
yhteensä noin 7 700 k-m².

26194

Taavinkylän 
koulu

26195



Uudet kaupunkipientalojen korttelit - Kaavakartta

• Kortteleihin 26195-26201 on suunniteltu 
yhteensä 69 kaupunkipientaloa.

• Kaupunkipientalot ovat toisiinsa 
kiinnirakennettuja omakotitaloja, jotka 
sijoittuvat omille tonteilleen.

• Rakennusten kerrosluvun tulee olla 
vähintään kaksi ja enintään kolme.

• Korttelialueiden rakennusoikeus on 
yhteensä 12 325 k-m².
Tonttikohtainen rakennusoikeus on 
yleensä 175 k-m². Alueella sijaitsee myös 
50 k-m² ja 40 k-m² suuruiset suojeltavat 
talousrakennukset (sr).

• Tonteille on ajoyhteydet pihakaduilta.
• Kortteleita halkoo itä-länsi-suuntainen 

Nygrannaksenojan hulevesiuoma.



Kaupunkipientalojen korttelit - Havainnekuva



Kaupunkipientalojen korttelit -
Julkisivuja



Rinnekortteli ja koulumetsä - Kaavakartta

• Taavinkylän koulun viereistä 
virkistysaluetta on laajennettu 
pienentämällä pientalokorttelia 26194.

• Kortteliin 26194 sijoittuu rivitalotyyppisiä 
pientaloja.

• Rakennusten kerrosluvun tulee olla 
vähintään kaksi ja enintään kolme.

• Rakennusoikeus on yhteensä 16 150 k-m². 
• Pientalokorttelialueiden väliin sijoittuu 

autopaikkojen korttelialueet (LPA), jotka 
toimivat ajoyhteyksinä asunnoille ja 
pysäköintipaikkoina.

• Rinteeseen kaavoitetaan jalankulkuyhteys 
Ryijypolku, joka kulkee Taavinkylän 
koululta Kehä II:n ylittävälle yhdistetylle 
viher-, jalankulku- ja pyöräilysillalle. 

• Uuden rakentamisen ja olemassa olevan 
alueen väliin jää metsäistä 
lähivirkistysaluetta. 

• Pientalokortteleissa 26194-26201 
rakennusten tulee olla julkisivuiltaan 
pääosin puuta.

Taavinkylän koulu



Rinnekortteli ja koulumetsä - Havainnekuva
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Rinnekortteli - Julkisivuja



Maisema, viheralueet, 
luontoarvot 

Katariina Peltola
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Liittyminen laajempaan   viherverkostoon



Ekologiset yhteydet ja luonto



Kerrostalokorttelin piha



Lähivirkistysalue ja koulumetsä

Vihersilta yhteys 
Keskuspuistoon



Hulevesien käsittelyn periaatteet



Vihersilta 



Vihersilta - Havainnekuvia

Nykyinen 
silta 

Sillan 
paikka 



Liikenneratkaisut ja niiden 
laajempi kytkeytyminen 

Marno Hanttu
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Liikenne



Katukartta



Keskustelun aika!

50



Jätä muistutus kaavaehdotuksesta
Nähtävillä 4.4.‒3.5.2022. 
Verkkosivulla https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/nygrannaksen-asuinrakentaminen 

Tutustu ehdotusvaiheen kaava-aineistoon ja 
selvityksiin. 

Ilmoita muistutuksessa kaavan nimi Nygrannas ja 
aluenumero 241700. Jos haluat saada 
mielipiteistä kootun vastineen, ilmoita nimesi ja 
yhteystietosi.  

Toimita muistutus kaupungin kirjaamoon 3.5. klo 
15:45 mennessä 

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

Tarkemmat ohjeet kaavan verkkosivulla. 

51



Kiitos osallistumisesta!
Ollaan yhteydessä:
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Matias Kallio
kaavoitusinsinööri, 
asemakaavoitus 
043 825 4590 

matias.L.kallio@espoo.fi

Christian Ollus
aluearkkitehti, 

asemakaavoitus, 
050 553 6171

christian.ollus@espoo.fi

Katariina Peltola
maisema-arkkitehti, 

asemakaavoitus, 
043 825 5200

katariina.peltola@espoo.fi

Marno Hanttu
liikenneinsinööri,

liikennesuunnittelu
046 877 2749

marno.hanttu@espoo.fi

mailto:matias.L.kallio@espoo.fi
mailto:christian.ollus@espoo.fi
mailto:katariina.peltola@espoo.fi
mailto:marno.hanttu@espoo.fi
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