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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 liikenneratkaisu 

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
6



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, Vanhatietä, 
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 pyöräbaana.

• 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?
• 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

• Mitä muita tavoitteita? 12



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
• Asemakaavalla turvataan arvokkaiden luonto- ja maisema-arvojen säilyminen:

• Luontoselvityksen suojelukohteet
• Laajat, metsäiset ja luonnonmukaiset viheraluekokonaisuudet

• Tärkeimmät alueet?
• Maisemallisesti arvokkaat alueet

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

• Asemakaavalla turvataan ekologiset yhteydet: 
• Maakunnalliset merkittävät ekologiset yhteydet
• Alueen läpi kulkevat paikalliset viheryhteydet

• Asemakaavalla luodaan toimivat virkistysyhteydet ja monipuolinen viheralueverkosto:
• Olemassa olevien ulkoilureittien huomioiminen
• Uusien ulkoilureittien luominen ja niiden liittyminen oleviin reitteihin sekä viereisiin alueisiin
• Virkistysalueiden tarpeen tunnistaminen
• Mitä muita tavoitteita virkistyksen näkökulmasta?

• Asemakaavalla sopeudutaan ilmastonmuutokseen:
• Hulevesien hallinnasta huolehtiminen
• Ekosysteemipalvelujen (luontohyötyjen) turvaaminen

• Mitä muita tavoitteita?
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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.”
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