
 

 

Luonnonsuojelualueiden kaavamerkintöjä ja -määräyksiä tarkennettu 
hyväksyttyyn yleiskaavaan 

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 7.6.2021. 
Luonnonsuojelualueiden merkintöjä ja määräyksiä on selkiytetty hyväksytyssä 
yleiskaavassa kaavaehdotuksen jälkeen.  
 
Kaavaehdotuksessa kaikista suojelualueista käytettiin suojelualueen merkintää (S). 
Voimassa olevien yleiskaavojen mukaiset suojelualueet on nyt merkitty 
luonnonsuojelualueen merkinnällä (SL). Luonnonsuojelualueen merkinnällä (SL) on lisäksi 
merkitty jo perustetut suojelualueet, valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat 
alueet sekä Metsähallituksen suojelutarkoituksiin hankkimat alueet. Uusimaa-kaavan 2050 
valmistelussa esitetyt uudet suojelualueet on merkitty suojelualueen merkinnällä (S).  
 
 
Muutoksella on tarkoitus selkiyttää suojelutavoitetta. Yleiskaavan 
hyväksymisvaiheessa suojeltavaksi tarkoitettuja alueita ei ole lisätty, ainoastaan 
merkintätapaa on muutettu suhteessa nähtävillä olleeseen yleiskaavaehdotukseen. 
Luonnonsuojelualueiden (SL) osalta suojelun keinot pysyvät ennallaan suhteessa 
voimassa oleviin yleiskaavoihin. Suojelualueiden (S) osalta keinovalikoima on laajempi 
kuin luonnonsuojelualueilla. Keinovalikoima ei ole muuttunut suhteessa nähtävillä 
olleeseen yleiskaavaehdotukseen.  

 

Yleiskaavan suojelualuemerkintä ei ole rauhoituspäätös eikä se pakota maanomistajaa 
luonnonsuojelualueen perustamiseen. Maanomistaja ei voi kuitenkaan ryhtyä yleiskaavan 
suojelualueilla maisemaa muuttaviin maanrakennustöihin, puiden kaatamiseen tai muihin 
näihin verrattavissa oleviin toimenpiteisiin ilman Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n 
mukaista maisematyölupaa.  
 
Suojelualueiden rajaukset voivat tarkentua tarkempien selvitysten, perustamispäätösten tai 
jatkosuunnittelun yhteydessä. 
 

 
Toimintaohjeita: 
 

• Lisätietoja luonnonsuojelualueen toteuttamiseen löytyy kaavaselostuksen sivulta 65. 

• Mikäli haluatte suojella omistamanne alueen, on siihen erilaisia vaihtoehtoja. 
Suojelualueen perustamisessa neuvontaa antaa Espoon kaupungin ympäristökeskus 
(ymparisto@espoo.fi). 

• Maisematyöluvasta voitte olla yhteydessä kaupunkisuunnittelukeskuksen 
lupavalmisteluun (kskluvat@espoo.fi). 

 
Liitteenä ovat tarkistetut kaavamääräykset sekä kartta, joka havainnollistaa 
kaavamerkintöjä. Liite 1. Ote kaavamääräyksistä ja Liite 2. Suojelualueet ja kiinteistöt. 
 

 
Lisätietoja: 
 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan aineisto: 
https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/espoon-pohjois-ja-keskiosien-yleiskaava#section-
9912  
 
Erikoissuunnittelija Tanja Hämäläinen, tanja.h.hamalainen@espoo.fi , 040 639 4601 
Yleiskaavasuunnittelija Seija Lonka, seija.lonka@espoo.fi , 043 825 5230 
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Liite 1. Ote kaavamääräyksistä. 

Kaavamerkintä Kaavamääräys Kehittämissuositukset 

Yleiskaavassa on määräysten lisäksi laadittu 
kehittämissuosituksia jatkosuunnittelun tueksi. 
Oikeusvaikutuksettomiin suosituksiin on 
kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat yleiskaavan 
tavoitteiden toteutumista. 

SL Luonnonsuojelualue 

 

Merkinnällä osoitetaan 
luonnonsuojelulain nojalla suojellut tai 
suojeltavaksi tarkoitetut alueet. 

 

Luonnonsuojelualueeksi osoitetulle 
alueelle ei saa suunnitella toimenpiteitä, 
jotka vaarantavat tai heikentävät niitä 
luonto- ja ympäristöarvoja, joiden 
perusteella alueesta on muodostettu 
suojelualue tai tavoitteena on siitä 
perustaa sellainen. 

 

Perustettavan luonnonsuojelualueen 
tarkempi rajaus ja suojelun perusteet 
määritellään alueen rajaus- tai 
perustamispäätöksellä. 

 

Maisemaa muuttava maanrakennustyö, 
puiden kaataminen tai muu näihin 
verrattavissa oleva toimenpide on 
luvanvaraista siten kuin MRL 128 §:ssä 
on säädetty. 

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelulain 
perusteella rauhoitetut luonnonsuojelualueet, 
Nuuksion kansallispuistoon kuuluvat alueet, 
suojellut luontotyyppikohteet ja erityisesti 
suojeltavien lajien elinympäristöt sekä 
suojeltavaksi tarkoitetut valtakunnallisiin 
luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat alueet, 
Metsähallituksen suojelutarkoituksiin hankkimat 
alueet sekä voimassa olevissa yleiskaavoissa 
luonnonsuojelualueiksi osoitetut alueet, joita ei 
vielä ole perustettu luonnonsuojelualueeksi, mutta 
joilla luonnonsuojelulain mukaiset suojelun 
edellytykset täyttyvät. 

 

Alueille tulee tarvittaessa laatia hoito- ja 
käyttösuunnitelma muun muassa virkistyskäytön 
ohjaamiseksi. 

S Suojelualue 

 

Merkinnällä osoitetaan luontoarvoiltaan 
huomionarvoisia alueita. 
Luonnonsuojelulain nojalla tai muutoin 
suojeltavan alueen suojeluarvoja ei saa 
heikentää.  

 

Suojeltavien kohteiden tai alueiden 
rajaukset tarkennetaan maankäytön 
jatkosuunnittelussa. Perustettavan 
luonnonsuojelualueen tarkempi rajaus ja 
suojelun perusteet määritellään alueen 
rajaus- tai perustamispäätöksellä.  

 

Maisemaa muuttava maanrakennustyö, 
puiden kaataminen tai muu näihin 
verrattavissa oleva toimenpide on 
luvanvaraista siten kuin MRL 128 §:ssä 
on säädetty. 

Suojelualueen merkinnällä osoitetaan Uudenmaan 
liiton selvityksessä maakunnallisesti arvokkaaksi 
osoitetut alueet, jotka on lisäksi osoitettu 
suojelualueeksi Uusimaa-kaava 2050 -
maakuntakaavassa (hyväksytty 25.8.2020) ja joita 
ei vielä ole suojeltu. 

 

Alueet muodostavat paikoin laajoja, 
luonnonoloiltaan vaihtelevia kokonaisuuksia. 
Jatkosuunnittelussa tulee selvittää 
yksityiskohtaisemmin alueiden suojeluarvot ja 
tarkentaa suojeltavan alueen rajaus. 

 

Alueille tulee tarvittaessa laatia hoito- ja 
käyttösuunnitelma muun muassa virkistyskäytön 
ohjaamiseksi. 



Liite 2 Suojelualueet ja kiinteistöt 

Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan suojelualuemerkinnät 

Kaava-alueen rajaus 

Uudet_suojelualueet 
Suojelemattomat Espoon pohjoisosien yleiskaava I-II 

Maakuntakaavan uudet suojelualueet 

Nykyiset_suojelualueet 
Natura 

Nykyiset suojelualueet 

Suojelualueilla kokonaan tai osittain olevat kiinteistöt ja määräalat 

Yleiskaavaan ehdotusvaiheessa lisätyt suojelualueet perustuvat 
seuraaviin selvityksiin: 
Manninen ym. 2019. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 
luontoselvitys voimassa olevien yleiskaavojen 
luonnonsuojelualuevarauksille vuonna 2019. 
- Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksen, hyväksytty 25.8.2020 
suojelualueet: 
Uudenmaan liitto & Faunatica 2019. 
Uusimaa-kaava 2050 - Luontoselvityskohteiden maakunnallinen 
arvo. Koosteraportti. 
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