
 

 

 
 

 

   
   

 

                         
                     

                         
                   

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KUULUTUS 
KUNGÖRELSE 

Kehitys‐ ja kaavoituskeskus 
Utvecklings‐ och planläggningscentralen 

Kaava-aineistoja nähtäville 

M 2 Massbyn ratsastuskeskuksen asemakaavan ja omakotialueen asemakaavan 
muutosehdotus nähtäville 

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 16.10. – 14.11.2015 ja siihen voi tutustua Kuntalassa (Iso Kylätie 
18, Nikkilä), Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2) ja kunnan kotisivuilla www.sipoo.fi/asemakaavat. 

Muistutukset toimitetaan kirjallisesti 14.11.2015 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja 
kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai 
sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi. 

Lisätietoja asemakaavatyöstä antaa kaavoittaja Hertta Ahvenainen, puh. (09) 2353 6719 sähköpostiosoite: 
hertta.ahvenainen@sipoo.fi 

Sipoossa 16.10.2015 

Kunnanhallitus 

NG 11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava vireille  

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2015–2018 kuuluva Kylävuorentien omakotitonttien asemakaavatyö on 
käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma.  

Kaavoitettava sijaitsee Nikkilän kartanon alueella, noin kilometrin päässä Nikkilän keskustasta. 
Asemakaavoittamattomalle alueelle suunnitellaan pientalovaltaista asuinaluetta, johon osoitetaan alustavien 
arvioiden mukaan noin 15 uutta omakotitonttia. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 16.10. – 14.11.2015 ja siihen voi tutustua Kuntalassa (Iso 
Kylätie 18, Nikkilä) ja Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua 
koko kaavaprosessin ajan myös kunnan verkkosivuilla www.sipoo.fi/asemakaavat (NG 11 Kylävuorentien 
omakotitontit). 

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen 
Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 Sipoo viimeistään 14.11.2015. 

Lisätietoja asemakaavatyöstä antaa kaavoittaja Hertta Ahvenainen, puh. (09) 2353 6719 sähköpostiosoite: 
hertta.ahvenainen@sipoo.fi 

Sipoossa 16.10.2015 

Kehitys- ja kaavoituskeskus 

SIPOON KUNTA Iso Kylätie 18, PL 7, 04131 Sipoo www.sipoo.fi 
Vaihde 09 25531 Faksi 09 2353 6259 

SIBBO KOMMUN Stora Byvägen 18, PB 7, 04131 Sibbo www.sibbo.fi 
Växel 09 23531 Fax 09 2352 6259 
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