
Arkkitehdit AnttilA & rusAnen Oy  - PrOjektikOrtti   052- 1(2)

keskeisiä vetovoimatekijöitä. Maankäytön suunnittelussa on jo al-
kuvaiheessa painotettu virkistys- ja ulkoilupalvelujen näkökulmaa 
houkuttelevan  lopputuloksen aikaan saamiseksi. Tarkastelu on 
kattanut myös Histaa ympäröivät merkittävät vapaa-ajanpalvelut 
ja ulkoilualueet. 

Ensisijaisena tarkoituksena on ollut Histan oman palvelu- ja ul-
koiluverkon määrittely, eli asukkaiden välittömästi saavutettavissa 
olevat alueet ja toiminnot. Ulkoilu- ja viherverkosto ja mahdollisim-
man laaja vapaa-ajan palvelujen tarjonta on osa Histan yhdys-
kuntarakenteen eheyttä. Suuri omavaraisuus ja arkiulkoilutarjon-
nan laatu vähentää asukkaiden tarvetta siirtyä vapaa-ajanviettoon 
toisaalle. Turvalliset, esteettömät ja riittävän tiheässä kulkevat reitit 
tekevät kulkemisesta helppoa lapsista vanhuksiin.

Histan kartano ja keskusta-alue

Alueen ulkoilutoiminnan ja vapaa-ajanpalvelujen keskus ja portti 
tulee olemaan Histan kartanon pihapiirin ympärille muodostuva 
palvelukeskittymä. Histan kartano on elimellinen osa Histan tule-
vaa keskustaa. Juna-asemalle etäisyyttä on n. 500 metriä. Histan 
keskustaan tullaan kartanon lisäksi toteuttamaan laaja urheilu-
puisto sekä julkisten palvelujen keskittymänän suuri koulukeskus/
monitoimitalo. Työn osana on viitesuunnitelmatasolla esitetty nä-
kemys toimintojen ja keskustakorttelien järjestämisestä ja tavoitel-
tavasta ympäristöstä.

Ulkoilureittien verkosto

Alueen viherverkosta on hahmotettu keskeiset maisemavyöhyk-
keet ja kulkuyhteydet, jotka johtavat toiminnoista toiseen ja liittävät 
alueen ympäröiviin ulkoiluverkostoihin. Histaan syntyy kaksi aluet-
ta halkovaa vapaa-ajanpalvelujen pääakselia, jotka liittävät naa-
purustoja toisiinsa. Akselien polttopisteessä on Histan kartano.

Alueelle sijoittuu myös erittäin paljon tilaa vieviä toimintoja, kuten 
golfkenttä ja hevoslaitumia. Tilaa vievät toiminnot edesauttavat en-
tisten viljelymaisemien avoinna säilyttämistä ja Histalle ominaisten 
luonteenpiirteiden säilyttämistä osan uusia asuinympäristöjä.

Reittiverkoston silmäkoko ja kyläkohtaiset lähiulkoilupaikat järjes-
tetään siten, että joka asunnosta on riittävän lyhyt matka lähim-
mälle reitille tai puistoon. Reitit muodostavat eri pituisi silmukoita 
asuinalueiden ympäri. Tärkeät ulkoilureittien levähdyspisteet sijoit-
tuvat alueen järvien ja lampien rannoille. Reitistö mahdollistaa eri 
liikuntamuotojen rinnakkaiselon.

Työn tavoitteet

Histan uusien asuinalueiden vapaa-ajanpalvelujen masterplan on 
tehty osana Hista-Nupuri-Siikajärvi yleiskaavatyötä. Suunnitelma 
laadittiin, jotta jo yleiskaavatavaiheessa muodostuu syventävä nä-
kemys yleisten alueiden ja vapaa-ajanpalvelujen organisoinnista 
Histan alueella. Työssä kartoitettiin vastauksia kysymyksiin: mihin  
ulkoilualueet ja palvelut sijoittuvat, kuinka paljon tilaa on varattava, 
kuinka ne saadaan liitettyä toisiinsa ja seudulliseen ulkoilupalvelu-
jen verkkoon? Kokonaiskuvan muodostaminen palvelee yleiskaa-
vatyötä, asemakaavoitusta ja toteutusta.

Histan asuinalueelle sijoittuu lopputilanteessa hyvinkin yli 20 000 
asukasta. Maankäyttö tukeutuu tavoitteellisesti Lohja-Espoon 
keskus ratayhteyteen. Hista sijoittuu pääkaupunkiseutua ympä-
röivälle vihervyöhykkeelle Nuuksion kansallispuiston läheisyyteen. 
Alueen kaupunkirakenne perustuu ’kylien Hista’ -teemaan, jos-
sa asuminen sijoittuu kylämäisiin kokonaisuuksiin viheralueiden 
ympäröiminä. Ulkoilu ja erilaiset vapaa-ajan palvelut ovat alueen 
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Histan asuinalue sijaitsee pääkaupunkiseutua ympäröivällä vihervyöhykkeellä Turunväylän varrella. Espoon keskukseen matkaa on n. 7 km. Histan maise-
makuvalle tyypillisiä ovat viljellyt laaksot, jotka rajautuvat selkeästi ympäröivistä rinnealueista. Tavoitteena on jatkossakin säilyttää alueen maisemalliset 
ominaispiirteet osana asuinalueita ja hyödyntää niitä toimintojen sijoittamisessa. Näkymäkuvassa on esitetty Histan kartanon ja keskustan ympäristöä.
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Näkymäkuva Histan kartanon ympäristöstä ja sen liittymisestä urheilupuistoon ja keskustan kortteleihin. Masterplan suunnitelmassa on tutkittu monipuolisesti Histan yleisten alueiden luonnetta ja 
reittien muodostamaa kokonaisuutta. Yleisten alueiden maankäyttö on sovitettu eri osien 
luonteenominaisiin piirteisiin ja liittymään ympäröivään luontomatkailuverkostoon.


