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Asukkaat kertoivat: Nupurinkallion tulee olla luonnonläheinen 

Nupurin alueella on käynnistynyt asemakaavoitus, jonka tavoitteena on mahdollistaa 

pientaloalueen täydennysrakentaminen. Kaavoitustyön alkuvaiheessa kaavalle asetetaan 

tavoitteet, joiden valmistelussa otetaan huomioon asukkaiden näkemykset. Tavoitteista päättää 

kaupunkisuunnittelulautakunta.  

Kaupunkisuunnittelukeskus järjesti kaavahankkeen tavoitteiden määrittelyä varten kaksi 

asukastyöpajaa etätilaisuutena 28.9.2021 ja 6.10.2021. Ensimmäisessä työpajassa keskityttiin 

liikenteeseen, luonto-, maisema- ja virkistysarvoihin ja toisessa työpajassa rakentamiseen ja 

palveluihin. Molemmissa työpajoissa oli noin 60 asukasta keskustelemassa tavoitteista 

kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. 

Asukkaat haluavat Nupurin alueelle pääasiassa pientaloja 

Asukkaat toivoivat, että kaavoituksella täydennetään olemassa olevaa rakennuskantaa eikä avata 

uusia alueita rakentamiseen. Nupurintien varrelle sopisi asukkaiden mielestä tehokkaampaa 

rakentamista, kuten pienkerrostaloja tai rivitaloja. Kauemmaksi Nupurintiestä asukkaat ehdottivat 

väljempää rakentamista, pien- tai rivitaloja.  

Osa asukkaista toivoi erittäin väljää rakentamista, koska Nupurin alueen arvo on nimenomaan 

vehreissä ja laajoissa tonteissa. Hallavantorpan alue koettiin tiiviisti rakennetuksi, ja tällaista 

rakentamista asukkaat eivät toivo koko Nupurinkallion kaava-alueelle. Pienryhmäkeskusteluissa 

tuli kuitenkin ilmi, että eri maanomistajien näkemykset rakentamistehokkuudesta eroavat 

toisistaan. Tämä tuo omat haasteensa kaava-alueen täydennysrakentamiseen. 

Asukkaat toivovat monipuolista rakentamista, joka vastaisi asumistarpeeseen eri 

elämäntilanteissa. Asukkaat eivät kokeneet tarvetta työpaikkarakentamiselle, enemmänkin Nupurin 

alue nähtiin asuinalueena ja vapaa-ajanviettopaikkana.  

Osallistujat arvelivat, että suunnitteilla oleva Tunnin juna eli Helsingin ja Turun välinen uusi 

junarata herättää kiinnostusta lisärakentamiseen alueella. Asukkaat toivoivat, että junaradan 

mahdolliset vaikutukset huomioitaisiin kaavassa.  

Asukkaat nostivat esille kiinnostuksensa maalämpöenergiaan ja toivoivat kaupungin tukea 

energiamuodon mahdollistamiseksi alueella. 

Keskusteluissa asukkaat olivat erimielisiä alueen yleisilmeestä. Osa osallistujista halusi, ettei 

rakentamista liikaa rajoitettaisi esimerkiksi rakennusmateriaalien, kattomuotojen tai nykyisen 

puuston säilyttämisen osalta. Näiden asukkaiden mielestä alueella on nytkin vaihtelevaa 

rakennuskantaa eri aikakausilta, ja kaava voisi tukea moni-ilmeisyyden säilyttämistä alueella 

jatkossakin.  

Toisaalta osa asukkaista toivoi harmonista, yhtenäistä ilmettä uudisrakennettavalle alueelle. 

Rakentamistapa ja -tyyli olisi osallistujien mielestä hyvä sovittaa Hallavantorpan ja 
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Nupurinkartanon alueisiin. Asukkaiden mielestä alueen omaleimaisen ilmeen ja rakentamisen tulisi 

sopia maastoon. Asukkaat toivoivat, että alueella säilyisi vihreyttä ja puustoa sekä metsän 

läheisyyttä. Näiden osallistujien mielestä kaavaan tulisi sisällyttää alueen yhtenäinen ilme. 

Kaavassa huomioitaisiin myös eri vuosikymmeninä toteutettava rakentaminen. 

Liikenne herätti paljon keskustelua 

Asukkaat kertoivat, että tiet ovat liian kapeita palvelulinjan autojen liikkumista varten. Palvelulinjan 

autot ovat leveitä ja kohtaamissa ohitustilaa ei ole riittävästi. Osa asukkaista oli sitä mieltä, että 

mikäli kaava-alueen teitä on tarpeen leventää, se tulisi tehdä harkiten, koska useilla tieosuuksilla 

liikennemäärät ovat kuitenkin pieniä.  

Asukastyöpajan osallistujat kokivat, että liikkumisen turvallisuutta ajoväylillä ja ylityspaikoilla tulee 

parantaa. Erityisesti Nupurintien ylityspaikat koulun suuntaan Karhusuolle koettiin vaaralliseksi. 

Myös Veikkaustien ja Myllärintien turvallisuutta tulisi parantaa. Lisäksi asukkaat kokivat, että 

Myllärintien liikennemäärät ovat liian suuria.  

Asukkailla oli ehdotuksia liikenneturvallisuuden parantamiseen. Liittymien keskittäminen muutamiin 

kohtiin Nupurintiellä parantaisi turvallisuutta. Osallistujat toivoivat, että Nupurintien nopeuksia 

laskettaisiin, tehtäisiin hidasteita tai rakennettaisiin kiertoliittymä turvallisuuden parantamiseksi. 

Asukkaat ehdottivat, että suojateiden tulisi olla risteyksissä. Jos suojatie on kaukana risteyksestä, 

jalankulkijat eivät käytä sitä.  

Asukkaiden mielestä teiden ylläpitoon tulisi kiinnittää huomiota, koska esimerkiksi näkemäalueet, 

joilta liikkujat näkevät muun liikenteen, eivät ole riittäviä. Teiden päällysteissä on vaurioita. Samoin 

asukkaat toivoivat valaistusta teiden ylityspaikkoihin. Turunväylän ja Nupurintien liikennemelu tulisi 

myös huomioida ja tehdä riittävät melusuojaukset. 

Asukkaat kokivat, että nykyinen liikennemäärä virkistysalueille on liian suurta. Brobackantien 

liittymässä saattaisi olla tarpeellista rakentaa kiertoliittymä jakamaan ja rauhoittamaan liikennettä.  

Osallistujat korostetusti toivoivat suoraa bussiyhteyttä Leppävaaran ja Helsingin suuntaan, koska 

Leppävaaraan liikutaan paljon esimerkiksi harrastusten takia. Lisäksi kaava-alueen liikkumisen 

suunnittelussa tulisi huomioida lähialueiden, kuten Histan kehittyminen.  

Pysäköintitarpeita yleisillä alueilla ja kiinteistöillä 

Pienryhmäkeskusteluissa nousi esille yleisen pysäköinnin tarve erityisesti ulkoilureittien 

lähtöalueille, uimapaikkojen ja virkistysalueiden läheisyydessä. Asukkaat korostivat, että 

virkistysalueiden vierailijoista osa tulee autolla kauempaakin. Myös uusien leikkipaikkojen ja 

koirapuistojen yhteyteen osallistujat toivoivat pysäköintipaikkoja.  

Asukkaat kommentoivat myös kiinteistöjen pysäköintipaikkoja ja toivoivat kahta pysäköintipaikkaa 

asuntoa kohden.  
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Tarvitaanko uusia jalankulku- ja pyöräteitä? 

Nupurin pohjoisosan ja Karhusuon välille toivottiin pyörätietä. Osa asukkaista oli kuitenkin sitä 

mieltä, että pyöräily ajoteillä toimii hyvin, koska kadut ovat suurimmaksi osaksi hiljaisia.  

Asukkaat ehdottivat jalkakäytäviä turvallisuuden parantamiseksi. Yhtenä mahdollisuutena 

turvallisuuden parantamiseksi osallistujat ehdottivat erillisiä jalankulku- ja pyöräteitä. Kapeammat 

autoliikennetiet vapauttaisivat tilaa jalankulun ja pyöräilyn tarpeisiin.  

Asukkaiden mielestä luonnon pitää olla jatkossakin lähellä  

Asukkaat toivoivat, että luontoa säilyisi mahdollisimman paljon. Osallistujat halusivat sujuvat 

yhteydet laajoille virkistysalueille. Vaikka aluetta täydennysrakennetaankin, asukkaat toivovat 

alueen yleisilmeen pysyvän metsäisenä ja kauniiden kallioalueiden säilyvän. Uutta rakennettaessa 

olisi tärkeää, että alueen vanhaa puustoa säilyisi mahdollisimman paljon. Toivottiinkin, että uutta 

rakennetaan olemassa olevan rakennuskannan alueelle eikä avata uusia rakentamisen paikkoja. 

Pienryhmäkeskusteluissa osallistujat toivoivat, että ulkoilureittejä parannetaan erityisesti Nuuksion 

ja Oittaan suuntaan. Etenkään talvella Oittaan ja Pirttimäen suuntaan ei pääse muuten kuin 

hiihtäen. Osallistujat kertoivat huolensa huonossa kunnossa olevista reiteistä Nuuksion 

ulkomajalle. Myös latuverkosto tarvitsee kehittämistä. Asukkaat kokivat, että Karhusuon koulun 

ympäristössä ulkoilualueet ja -reitit toimivat hyvin, mutta kaava-alueen pohjoisosassa voisi kehittää 

ulkoiluverkostoa liittymään Nupurintien eteläpuolelle. 

Asukkaiden toiveissa uusia liikuntapalveluja 

Asukkaat kokevat nykyiset liikuntapalvelut heikoiksi. He toivoivat uusia liikuntapalveluja, kuten 

seikkailurataa, ulkoliikuntapaikkaa ja uimarantaa, sekä kohtaamispaikkoja kuten koirapuistoa, 

grillipaikkaa ja kaava-alueen eteläosaan leikkipuistoa. Asukkaat olivat sitä mieltä, että alueelle ei 

välttämättä kaivata paljoa rakennuttuja virkistysalueita, koska on hyvin luonnontilaisia alueita.  

Osa asukkaita koki, että olemassa oleva ulkoilureitistö on jo nyt hyvä. Pienryhmäkeskusteluissa 

nousi esille, että tärkeissä Nupurintien ja Turunväylän ylityskohtien ekologisissa käytävissä olisi 

panostettava turvallisuuteen. 

Asukasillassa tuli esille myös toiveita, jotka ovat nyt kaavoitettavan alueen ulkopuolella. 

Luontopolku Notkoniityntieltä Svartbäckin tila-alueelle tulisi entisöidä ja lintutorni tulisi pitää 

kunnossa. Nupurinjärven uudelta laiturilta on hankala päästä uimaan, koska siinä ei ole portaita.  

Lähikaupalle olisi tarvetta 

Asukkaat kertoivat, että kaupalliset palvelut löytyvät läheisistä paikalliskeskuksista ja julkiset 

palvelut toimivat hyvin. Lähikauppa olisi tärkeä ilmastoviisaudenkin kannalta ja sen tulisi sijaita 

esimerkiksi Nupurintien varressa tai Brobackantien risteyksen vieressä. Kauppa palvelisi myös 

virkistysalueilla vierailijoita.  
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Asukkaiden mielestä laajemmat paikalliset palvelut edellyttäisivät lisää asukkaita. Mikäli 

lisäpalveluja tulisi, palvelut tulisi sijoittaa sinne, minne rakennetaan tiiviimpää asuinaluetta. Uusien 

palvelujen sijoituspaikaksi sopisi asukkaiden mielestä myös varikkoalue.  

Julkisista palveluista asukkaat toivoivat koulua, päiväkotia, terveyspalvelupistettä ja uutta 

kierrätyspistettä sekä virkistyspalveluja. Lisäksi asukkaat toivat esille, että Brobackantien lähistöllä 

on vedenottopaikka, jonka asukkaat toivoisivat säilyvän. Vedenottopaikan viereen olisi hyvä saada 

pysäköintialue. 


