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Program för deltagande och bedömning

Programmet för deltagande och bedömning kan vid behov preciseras och kompletteras under arbetets 
gång. Program för deltagande och bedömning nr. 2/2008.

Planens namn Detaljplaneändring, Storören, Östersundom
Datum 20.10.2008

Planeringsobjekt

Planeringsområde

Detaljplaneändringen i Östersundom by, i Storören. Storörens detaljplaneändringen och 
detaljplan omfattar strand- och småbåtshamnområdet gränsad av Nya Borgåvägen. 
Målet är att med förändringen av detaljplanen skapas möjligheter att bygga bostäder 
och verksamhetsutrymmen samt utvecla hamnens merkantilfunktioner på området. 

Planeområdets preliminära gräns syns i den bifogade kartan.

Initiativ Områrets detaljplaneringen baserar sig på planläggningsprogrammet 2007-2008 
godkännt av Sibbo kommunstyrelsen.

Utgångsläge
Regionplan /  
Landskapsplan

Generalplaner

Detaljplaner

De gällande region- och landskapsplanerna för Östra Nyland har gjorts i etapper . Den 
sista kompletteringen, den fjärde etapp-planen fastställdes den 14.11.2000. 
Miljöministeriet har den 5.4.2002 fastställt landskapsplan 2000 över Östra Nyland.
 I region- och landskapsplanen för Östra Nyland har detaljplaneområdet reserverats 
som området för tätortsfunktioner, rekreationsbruk och vattentrafiken. Den nya 
landskapsplan är godkännt av landskapsfullmäktige den 17.12.2007
    
Fullmäktige kommer att godkänna generalplanförslaget (generalplan över Sibbo 2025) 
under året 2008. Utkastet över sydvästlig Sibbo markanvändningen har framställt år 
2007.

I Södra Sibbo Delgeneralplan godkännt av fullmäktige den 29.11.1979 har området 
reserverats huvudsakligen för småbåtshamn och förvaringen av båtar, samt boendet.

För området gäller Storörens detaljplan som fastställts 7.2.1996. Områdets 
markanvändning är huvudsakligen i enlighet med detaljplanen.

Målet för 
planeringen

Enligt 51 § i markanvändnings och bygglagen skall kommunen se till att en detaljplan 
utarbetas och hålls aktuell efter hand som kommunens utveckling eller behovet att styra 
markanvändningen kräver. 

Detaljplaneändringen möjliggör att markanvändningen i området motsvarar dagens 
behov bättre.I detaljplanearbetet insatsas i växelverkan med olika riktningar; bl.a. med 
invånaren, företagaren och med föreningen i närheten av området. Målet med 
planeavgörandet är att skapa förutsättningar för bra och fungerande helhet av byggt 
miljö samt övrigt miljö.

Byggandet kommer att styras med hänsyn till miljön och landskapet. Nytt byggande och 
vägar planeras så att de kompletterar det befintliga byggnadsbeståndet och områdets 
struktur. Landskaps- och naturvärden värnas genom att fästa speciell uppmärksamhet 
vid målsättningarna för naturskydd och rekreationsmöjligheter.

Godkännandet och ikraftträdandet av detaljplaneändringen och detaljplan upphäver 
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detaljplanen (f.d. byggnadsplan) som tidigare har utarbetats och fastställts för området.

Utredningar och  
konsekvens-
bedömning

Konsekvenserna för planens genomförande utreds vid uppgörandet av planen enligt 
föreskrifterna i markanvändnings och bygglagen och förordningen. Enligt 9 § i 
markanvändnings och bygglagen skall planen ”basera sig på tillräckliga undersökningar 
och utredningar. När en plan utarbetas skall miljökonsekvenserna, inklusive de 
samhällsekonomiska, sociala, kulturella och övriga konsekvenserna, av planen och av 
undersökta alternativ utredas i nödvändig omfattning. Utredningarna skall omfatta hela 
det område där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser.”

Enligt 1 § i markanvändning och bygglag ”utredningar måste ge tillräckligt information 
för att planens förverkligandets anmärkningsvärda omedelbara och medelbara påföljder 
kan bedömas på:
- människors levnadsförhållanden och livsmiljö
- jordmån och berggrund, vattnet, luften och klimatet
- växt- och djurarter, naturens mångfald och naturtillgången 
- samhällsstrukturen och samhällsekonomin och trafiken
- stadsmiljön, landskapet, kulturärvan samt den byggda miljön.”

Miljökonsekvenserna utreds i planeringens olika skeden. Konsekvenserna av olika 
alternativ bedöms som stöd för beslutsfattandet. Konsekvensbedömningen preciseras i 
detaljplaneutkastet och i detaljplaneförslaget.

Intressenter och 
andra som deltar i 
beredningen eller 
beslutsfattandet

Intressenter
- markägare och invånare i närmiljön
- föreningar, organisationer och företag vars verksamhetsområde berörs av planen
Förtroendeorgan
- fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnden för teknik och miljö
Organisation som svarar för kommunens planläggning
- Avdelningen för teknik och miljö, markanvändningsteamet
Andra
- Nylands miljöcentral
- Nylands vägdistrikt
- Östra Nylands förbund
- Nylands förbund
- Helsingfors stad
- Borgå museum

Arbetsfaser och 
preliminär 
tidtabell

Preliminär tidtabell

1. Kungörelse om att arbetet med detaljplaneändringen inleds publiceras i kommunens 
offentliga annonsorgan Borgåbladet och Sipoon Sanomat den 14.2.2008
2. Program för deltagande och bedömning 14.2.2008
3. Myndigheternas samråd i februari 2008
4. Informations- och diskussionsmötet för allmänheten ordnas antagligen veckan 9
5. Enligt 62 § i markanvändnings och bygglagen utkastet över detaljplanen läggs fram 
våren 2008
6. Enligt 65 § i markanvänding- och bygglagen utkastet över detaljplanen har lagts fram 
offentligt 4.8-5.9.2008.
7. Motsvarigheter till anmärkningar och uttalanden, behandlingar av nämden i oktober-
november 2008
8. Kommunstyrelsen behandlar det preciserade detaljplaneförslaget i hösten 2008
9. Detaljplaneändringen godkänns av fullmäktige, vinter 2008

För beredningen Uppgifter om detaljplanen och dess beredning ger Markandvändningschef Mikko Aho,



SIBBO KOMMUN 4 (5)

MARKANVÄNDNING
Tfn. 09 - 23 531
Stora Byvägen 18, PB 7, 04131 SIBBO

svarar 

Deltagande och 
växelverkan

Mikko Aho, tel. 2353 6702, mikko.aho@sipoo.fi ,Postadress: Sibbo kommun, 
Markanvändning, PB 7, 04131 SIBBO, och framställaren av  detaljplanen arkkitekt Petri 
Ilmarinen, DPI-U2 Arkkitehdit, Helsingfors, tfn. 050 526 7707, 
petri.ilmarinen@dpiarchitects.com.

Information om planeringsprocessens gång ges på Sibbo kommuns webbsidor 
www.sibbo.fi och i Borgåbladet och Sipoon Sanomat. Vid behov kommer det också att 
ordnas möten för allmänheten där planens innehåll diskuteras samt planutkast och 
utredningar i anslutning till planen presenteras.

Detta program för deltagande och bedömning har varit till påseende från och med 
14.2.-14.3 2008 och 4.8-5.9.2008 i Sockengården och på Sibbo kommuns webbsidor: 
www.sibbo.fi/se/service/teknik_och_miljo/planlaggning/aktuellt.
Eventuella anmärkningar mot innehållet i programmet för deltagande och bedömning 
skall lämnas in skriftligt till Sibbo kommun, Markanvändning, PB 7, 04131 Sibbo innan 
detaljplaneförslaget läggs fram offentligt.

Intressenterna har möjlighet att framföra sina åsikter och synpunkter till ovannämnda 
adress eller direkt till planens beredare. Den erhållna responsen tas i beaktande vid 
utarbetandet av planen. Åsikter och anmärkningar kan också framföras i ett senare 
skede, både när planen är preliminärt och offentligt framlagd. Intressenterna kan också 
ge förslag om utvecklandet och byggandet av området per e-post.

http://www.sibbo.fi/
mailto:mikko.aho@sipoo.fi
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Detaljplanförändring för Storören  
Planeringsområde
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PLANERINGSMÖTE 4 15.2.2008

Myndigheternas samråd

Storörens detaljplaneförändring
Café Storören, Storörenvägen 6, Östersundom, Sibbo, 15.2.2008 klo 9.30

Närvarande:
Tarja Laine UUS, os.pääl tarja.laine@ymparisto.fi
Jussi Heinämies UUS, ylitark. jussi.heinamies@ymparisto.fi
Marja Rankila UUS, vesistö marja.rankila@ymparisto.fi
Hannu Palmen Um tiepiiri, ins hannu.palmen@tiepiiri.fi
Sakari Pulkkinen KSV/HKI, arkkit, länsi sakari.pulkkinen@hel.fi
Pekka Söyrilä Sipoo, maank. ins. pekka.soyrila@sipoo.fi
Heidi Saaristo Sipoo, kaavoit. heidi.saaristo@sipoo.fi
Solja Mäkelä Sipoo, rak.valv. solja.makela@sipoo.fi
Petri Ilmarinen DPI-U2 ark, arkkit. petri.ilmarinen@dpiarchitects.com
Risto Urala DPI-U2 ark, arkkit risto.urala@u2arkkitehdit.fi
Seija Väre Sito Oy, ympäristös. seija.vare@sito.fi

Inbjudna, ej närvarande:
Oskari Orenius Itä-Um liitto, m.k.joht oskari.orenius@ita-uusimaa.fi
Agneta Nylund Um liitto, m.k.ins agneta.nylund@uudenmaanliitto.fi

1. Mötet öppnas
Mötets ordförande Tarja Laine öppnade mötet kl. 9:30 och önskade deltagarna välkomna. Risto Urala 
fungerade som sekreterare.
1.1 Inbjudan till myndigheternas samråd har skickats den 1.2.2007
1.2 I samband med inbjudan har programmet för deltagande och bedömning skickats ut den 14.2.2008
1.3 Kungörelse om påbörjandet av detaljplaneförändringen har publicerats den 14.2.2008

Mötet konstaterades vara inledande myndigheternas samråd i enlighet med MBL 26 §

2. Presentation av deltagarna
Deltagarna presenterade sig själv och sin arbetsuppgift i projektet.

3. Inledning av kommunen (projektet och tidtabell)
Pekkä Söyrilä konstaterade, att Storörens detaljplaneförändring har påbörjats första gången år 2003, 
men arbetet avbröts. På mötet gick man igenom den gällande detaljplanen och konstaterade att 
området norr om förändringsområdet på norra sidan om Nya Borgåvägen (väg 170) saknar detaljplan. 
Området saknar generalplan med rättsverkan. Området hör till området för Sibbos generalplan 2025. 
Fullmäktige godkänner generalplanförslaget på hösten 2008.

Heidi Saaristo konstaterade att området norr om väg 170 är ”Byområde” i den fastställda 
etapplandskapsplanen (år 2002). I regionplanen är södra sidan om vägen ”område för småbåtar och 
närrekreation”. I Sibbo generalplanförslag är Storörens uddes spets visad som hamn. 
Planläggningsområdet är i sin helhet ”område för tätortsfunktioner” i Sibbos nya generalplanförslag. En 
preliminär version av programmet för deltagande och bedömning har publicerats och uppdateras under 
planförändringsprocessens gång.

Petri Ilmarinen presenterade att Storören utvecklas till ett rekreations-, bostads- och friluftsområde. Den 
södra och östra stranden bildar kommunens hamn-, torg-, gång- och friluftsområde. Simstrand eller en 
flack sandstrand kan byggas i viken vid östra stranden där det för tillfället växer vassruggar. Dessutom 

mailto:agneta.nylund@uudenmaanliitto.fi
mailto:oskari.orenius@ita-uusimaa.fi
mailto:seija.vare@sito.fi
mailto:risto.urala@u2arkkitehdit.fi
mailto:petri.ilmarinen@dpiarchitects.com
mailto:solja.makela@sipoo.fi
mailto:heidi.saaristo@sipoo.fi
mailto:pekka.soyrila@sipoo.fi
mailto:sakari.pulkkinen@hel.fi
mailto:hannu.palmen@tiepiiri.fi
mailto:marja.rankila@ymparisto.fi
mailto:jussi.heinamies@ymparisto.fi
mailto:tarja.laine@ymparisto.fi
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föreslog Ilmarinen att det skall byggas en gästbåthamn för ca. 100 båtar med service och att områdets 
nuvarande båtplatser (ca 300 till antalet) flyttas till sydöstra delen av området samt att antalet båtplatser 
ökas om det är möjligt. Vinterförvaring för båtarna flyttas bort från stranden och utredningar om att hitta 
en alternativ plats har påbörjats. Dessutom förbättras småbåtshamnens service och funktioner, som 
t.ex. gästbåthamnen, gemensamma båtbryggan, möjlighet till tömning av septitank samt flera ramper för att 
sjösätta båtar, en fast lyftanordning, dricksvattenanordning, station för bränsle och avfall. Placeringen 
av nuvarande funktioner s utrymmen (för fiskare, kanotklubben, SNaVs, Karinkiertäjät) förbättras. 
Bilplatser 2 platser/bostad, allmänna parkeringsplatser 0,5-0,7 platser / båtplats. Tre alternativ för 
markanvändningen presenterades.

Alternativ 1, ”befintlig strandlinje”. Nuvarande strandlinje består. I ändan av gatan finns ett öppet 
område vid stranden och en gästbåthamn. Service finns i på gatunivå i byggnaderna. Till sin struktur 
känslig och småskalig. Terraserad; marknivån och bygghöjden sjunker mot väster. Bostädernas 
parkering är utspridd (bostadsspecifik) och allmän parkering sker längs gatorna, i parkeringskällare och 
öppna områden.

Alternativ 2, ”flytande byggnader”. Största delen av parkeringsplatserna på markytan. Den öppna 
platsen är större och byggnaderna är massivare. Mellan fyllholmarna finns flytande byggnader. 
Hamnbassängen är byggt längs tre sidor.

Alternativ 3, ”fylld strandlinje”. Strandlinjen fylls mot söder, på mellanområdet finns parkeringsplatser. 
Effektivt byggande och urban skala.

Seija Väre presenterade att anslutningen till Nya Borgåvägen förbättras och att den nuvarande 
marknivån (1,4-1,8 m från havsnivån) höjs i alla fall där det byggs gator och byggnader till 3 m nivå över 
havsytan. Miljökonsekvenser tas i beaktande i planeringen: Trafiken ökar från nuvarande 3-3,5 bilar 
/dygn till 6-7 bilar/dygn enligt prognosen för år 2030. Områdets trafikarrangemang och anslutningar 
undersöks. Vägens buller tas i beaktande. Rutter för den lätta trafiken samt frilufts- och grönområden 
undersöks. Naturens (befintliga) konsekvenser: Växtligheten kan inte bedömas under denna årstid, 
bedömningen sker på våren och sommaren. Trädbeståndet och annan växtlighet undersöks. Landskap: 
Synligheten till miljön tas i beaktande. Bestämmelser angående byggnadsstilen modifieras så att 
området anpassas till omgivningen. P.g.a. områdets funktioner finns det sannolikt förorenad mark och 
sediment (giftiga mål, ämnen för smörjning och bränsle etc.) på området och det måste utföras 
rengöring av dessa områden. Konsekvenserna av strömmandet till vattenområden och muddringen 
undersöks.  

4. Myndigheternas och andra deltagares talturer
Sakari Pulkkinen
Norra sidan om Nya Borgåvägen som förändringsområde, varför?
Det konstaterades att planerandet av anslutningen förutsätter att fastigheterna tas med.
Kommunsammanslagningsområdet kommer att börja planeras och metron kommer att komma mot 
Sibbo-hållet, i linjedragningen bearbetas 3 alternativ.
Metron torde placeras mellan motorvägen och Nya Borgåvägen, metrostationen kan t.ex. vara belägen 
vid Sakarinmäki skola.
Med enskilda stadsplaner får inte möjliheter för framtida planering uteslutas. Det konstaterades 
planutkasten som presenterades i myndigheternas förhandling inte påverkar Helsingfors planer.
Enligt presentationen kan det vara möjligt med hjälp av metron att minska antalet bilplatser.

Oskari Orenius
Ej närvarande, skriftligt utlåtande lästes upp.
11.2.2007Enligt landskapsplanen; Tätortsområde
Övriga betäckningar; Småbåtshamn
Regionplan; främre delen sjötrafik och närrekreationsområde
Norra delen; byaområde
Planen tar bra i beaktande miljön
Inget att anmärka
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Solja Mäkelä
Kommande stadsplanen skall göras noggrant och bindande för att garantera gått slutresultat. Ekstra 
uppmärksamhet bör fästas vid antalet parkeringsplatser. Dimensioneringen i Sibbos övriga båthamnar 
är 1 bilplats/båtplats.

Marja Rankila
För ändringar i hamnen måste det sökas lov; muddring, utfyllning, brygga
Eftersom området redan är hamn skall sedimentet undersökas.
Lov söks för vissa lösningar (inte allmänt lov).
Utvärdering av naturen skall presenteras ifall det närbelägna området är känsligt.
Ansökningarna kan behandlas under planutkastskedet med villkoret att får genomföras för då planen är 
laggill.
Lov villkoren är fallspecifika, t.ex. placeringen av förorenade jordmassor.
Utvärderingen av effekten på naturen kan kompletteras under sökprocessen.

Hannu Palmen
Det finns behov av att förbättra anslutningen till landsvägen.
Trafikens huvudriktning ändras mot stranden.
Lätt- och kollektivtrafiken bör uppmärksammas bättre: observera hållplatser och övergångar. Lösningen 
skall vara fungerande och säker.
Tomtanslutningarna längs Nya Borgåvägen skulle vara bra att om möjligt ersätta med andra lösningar.
Trafiken som orsakas av servicen svår att uppskatta i detta skede. Även skoltrafikens färdvägar är 
svåra att bedöma i detta skede.

Jussi Heinämies
I evalueringen bör det redogöras hur planen uppfyller landskapsplanen.
Uppfyllandet av generalplanens innehållskrav skall presenteras.
Nödvändigt att be utlåtande av sjöfartsverket:

- evalueringen av sjötrafiken
- evalueringen av sjönaturen (undervatten) skall ingå i bedömningen av konsekvenserna

Gällande byggkulturen och fornminnen konstaterades det att sådana inte finns i den omedelbara 
närheten, således är det inte nödvändigt att bjuda in landskapsmuséet till myndigheternas samråd. Vi 
behov bes ett utlåtande av museet.

Tarja Laine
Behov av utfyllnadsbyggande finns på detta område.
Det lönar sig att utveckla Störören precis i riktningen som presenterades i utkasten.
I planbeskrivningen bör bifogas en granskning över utvecklandet av samhällsstrukturen på ett vidare 
område än planområdet.
Nuvarande planläget skall ha undersökts: befintliga planläget inverkan på utvecklingen.
Bra att nollalternativet tas med i bedömningen av konsekvenserna.
Beträffande avgränsningen av planområdet bör det funderas hur det arbetas, hur bullret beaktas samt 
hur området mellan vägen och hamnen påverkar avgränsningen och omfattningen av 
planeringsområdet. Konsekvenserna skall bedömas på ett område som är vidare än 
planeringsområdet.
Bedömningen av konsekvenserna skall göras redan i planeringsskede så att utredningsarbetet styr 
planeringen.

Samarbetet mellan Helsingfors och Sibbo i projektet är önskvärt.

5. Beslut om fortsättningsåtgärder
5.1 Komplettering av programmet för deltagande och bedömning kan fortsätta med hjälp av presenterade 

planer och planlösningar.
5.2 Tre utkast levereras till Sibbo kommunfullmäktige för kontroll. 
5.3 Det bästa alternativet väljs för detaljerad undersökning och planläggning till ett planutkast. 
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6. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet kl. 11:50.
Mötets protokoll utdelas till alla deltagare och till dem som fått en elektronisk inbjudan.

Utdelning per e-post
Deltagare och inbjudna

Sekreterare:
Risto Urala, arkkitehti SAFA, FISE-899
risto.urala@u2arkkitehdit.fi

DPI-U2 Arkkitehdit Helsinki
tel.     09-635 946 Vattuniemenkatu 17
gsm   09-6223121 00210 Helsinki

mailto:risto.urala@u2arkkitehdit.fi
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PLANERINGSMÖTE  20.11.2008

Förhandling med myndighet

Ändring av detaljplan av Storören
Nylands Miljöcentral, Asemapäällikönkatu 14, 20.11.2008 kl 9.30, 2.vån, möteslokal Vuokko

Närvarande:
Jussi Heinämies Nylands Miljöcentral, överinsp. jussi.heinamies@ymparisto.fi
Leena Eerola Nylands Miljöcentral leena.eerola@ymparisto.fi
Hannu Palmén Nylands Vägdistrikt, ins hannu.palmen@tiehallinto.fi
Sakari Pulkkinen Stadsplaneringsk., ark., Sibbo-projekt sakari.pulkkinen@hel.fi
Maija Toukola Östra Nylands förbund maija.toukola@ita-uusimaa.fi
Mikko Aho Sibbo, ark, chef för markplanering mikko.aho@sipoo.fi
Petri Ilmarinen DPI-U2 Arkkitehdit., ark petri.ilmarinen@dpi-u2.com
Seija Väre Sito Oy, miljöavd. seija.vare@sito.fi

Distribuering:
Nylands Miljöcentral
Östra Nylands förbund
Nylands Vägdistrikt
Helsingfors stad, Stadsplanering
Sjöfartsverket

1. Mötet öppnas
Jussi Heinämies, ordförande öppnade mötet kl. 9.30 och välkomnade deltagarna. Petri Ilmarinen
fungerade som sekreterare.
Sammankallning till möte med myndighet har utfärdats den 6.11.2008
I samband med sammankallningen har utfärdats OAS den 14.2.2008
Kungörelse för ikraftträdande av planändring den 14.2.2008
Utkast till plan till påsensde under tiden 4.8.2008 – 5.9.2008
Planutkast har ställts till påseende: 6.11.2008

Det konstaterades att mötet om planutkastet följer MRA 26 § som en förhandling med myndighet.

2. Presentation av deltagare
Deltagarna presenterade sig själva och sin uppgift i uppdraget.

3. Förord av kommunen (projekt samt tidtabell)
Petri Ilmarinen presenterade utkastet. I enlighet med utkastet hade Storören planen
vidareutvecklats som hamn-, rekreations-, boende- samt friluftsområde. Södra- samt
österstranden förverkligas som hamn-, torg-, fotgängar- och friluftsområde. Badstranden kan i
fortsättningen anläggas vid den västra vikbukten. Gästbåtshamnen för ca 100 båtar med
tillhörande service placeras på hamnområdet. De befintliga hemhamnsplatserna (max- 340 st)
utformas på områdets östra sida. Närinvånarnas båtplatser reserveras i den västra
hemhamnen (max. 150 båtplatser) i mån av möjlighet utökas platserna. Därtill har service och

mailto:jussi.heinamies@ymparisto.fi
mailto:sakari.pulkkinen@hel.fi
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aktivitetsreserveringar för båthamn gjorts i planen. Dylika aktiviteter är brygga för öboende
service, septitömningsmöjlighet, fler sjösättningsramper, stadigvarande plats för båtlyftkran,
dricksvattentillförsel, service station för båtar, avfallssamling. I planen hade placering av och
utrymmen för de nuvarande aktörerna (fiskare, kanotklubb, SNaVs, Karinkiertäjät, osv.)
förbättrats. Bilplatser på området har reserverats ca 2bp/bostad, i bostadshus’ bottenvåning
samt under däck.  PÅ det östra LP-området finns skyldighet för allmänna bilplatser 1bp/ 2
båtplatser, max. 170 bilplatser och för P-kanotområdet 15 bilplatser.
De offentliga utrymmen på området, som torg-, hamn-, och strandområdet samt områden för
service hade vidareutvecklats i planen.  Även tillgänglighet för allmänheten genom nya
parkeringslösningar hade utvecklats från utkastet. Förbindelsen för den lätta trafiken i väst kan
sammansättas med Helsingfors’ kommande planer. Förbindelsen för den lätta trafiken i öst i
riktning mot Majvik kommer i detta skede att utgöras av den fil för lätt trafik som finns på norra
sidan av RV170. En möjlig förbindelse på den södra sidan kommer att ses över i framtiden och
är inte dagsaktuell förrän planeringen av Majvik sätter igång.  På de AO-planområden som har
bebyggelse har tilläggsbyggande anvisats till de södra delarna av tomterna i närheten av det
nya Storören så att den befintliga bebyggelsen längs RV170 kommer att i stort sett föbli som
sådan.
Karaktären av byggande i Storören är fortfarande villa-, fristående småhus-, par-, rad- och
bostadshus som tätnar från småbåtshamnen mot centraltorget och strukturerar bebyggelsen
runt torgområdet.

Seijä Väre lade fram att anslutningen till Nya Borgåvägen skall förbättras och att markytan (1,4-
1,8 m från havsvattennivån) skall höjas till +3 m där det finns vägar eller byggnader. Effekterna
på miljön skall tas i beaktande vid planeringen: Trafikmängden kommer att öka från nuvarande
6300 bilar / dygn till 8500 bilar/ dygn (uppskattning år 2030). Trafiklösningarna och
anslutningarna på området skall studeras.

4. Myndighets- samt deltagaruttalanden
Jussi Heinämies började diskussionen genom att konstatera planeringsfasen. Heinämies
kommenterade de uttalanden som saknades från referatet: De kommentarer som angick
Nylands miljöcentral, Sjöfartsverkets uttalande samt Naturskyddsföreningens uttalande.
1Heinämies lade fram de kompletterande uppgifter som skall tilläggas utkastet enligt följande:

Materialet skall framlägga hur området ansluter sig till samhället i övrigt i schema eller i
kartform. Det har gjorts en sk Helsingfors-Borgå utredning och projektets karaktär är
Sibbo 2025.
För den giltiga planbestämmelsen för hamnområdet, referat punkt 5.51, föreslog JH en
utredning över hur planen stöder regionlandskapsplan- kombinationen där området
betecknas rekreationsområde vilket avviker från planerna nu.
Heinämies ville att statistiken över området skulle inkluderas i utredningen: Det
uppskattade invånartalet (400-500 invånare) osv.
Förorenade markområden skall visas med sträcklinje (beteckning: saa) och
(beteckning: p) för riktgivande områdesbeteckning. Innan området byggs måste den
exakta framkomsten av förorenad mark utredas för att byta ut den förorenade jorden
samt för rengörning av området.
Heinämies frågade mera ingående om hamnens smala tomtdefinitioner och om
definitionen av den flytande tomten. På frågan om hamn-arkeologin svarades med att
man förfrågat vid Museiverket på våren, inget nämnvärt har kommit fram. Heinämies
vill att ämnet näms i utredningen.
Heinämies påpekade att LP-betckning är allmän, inte ett kvartersområde.
Heinämies önskade ett separat schema över lätt trafik utöver det som finns i
utredningen samt att busshållplatsernas lägen skall visas.
I K-kvarterets  254 K beteckning skall dagligvaruhandelns storlek avgränsas till under
2000 m2 för att förhindra storhandelhallars uppkomst.
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Som bilaga finns plankartan och bestämmelserna samt specifikationerna på dessa. De
innehåller en lista över brister och specifikationer utpekade av konsulten, kommunen och
myndighetssammankomsten..

Seija Väre presenterade miljöutredningarna. Under sommaren gjordes miljöutredningar om
växtlighet, fåglar samt andra djurarter och om undervattens naturen. I norra delen av området
finns ett småhusområde på båda sidorna av Nya Borgåvägen. Planområdets lägsta läge ligger
på ett på 1970-talet fyllt område som omfattar vinterförvaring för båtar samt lagerutrymmen. I
södra delen ligger två kobbar där växtligheten omfattar ursprungliga träd. På södra stranden
finns hamnfunktioner. Det finns inte fridlyst växtlighet eller utrotningshotade arter på
detaljplanområdet. Den södra delen av udden kommer att fyllas ut då byggandet förverkligas
vilket innebär att den naturliga växtligheten kommer att försvinna. Muddringar kommer inte att
genomföras vid planområdets stränder.

Förekomsten av fågelarter är typisk. Vikar som Storörsbottnet, Finnörsbottnet och Bollsfjärden
är sjöfåglars vilo- samt matställen under flytttider.

I utredningen om undervatten naturen vid planområdet och i närområden upptäckte man inte
skyddade arter eller utrotningshotade havsbottenarter.

Det har gjorts en utredning om förorenade markområden. På depåområdet har upptäckts små
ställen där marken är förorenad. Markområden och sedimenten skall rengöras vid byggfasen.

I Landskapsutredningen har utsikterna och vyerna till omgivningen tagits i beaktande.

Seija Väre konstaterade att planen hade ändrats från utkastet för muddringens del: I utkastet
finns muddringsbehov endast vid den nuvarande hamnens strand där muddring behövs före
utfyllnadsarbeten på strandperrongen för att förstärka och förbättra stranden. T.ex krävs inte
längre muddring i båda vikar. I fall det uppkommer behov för muddring anhåller vattenområdets
ägare separat om lov och tillstånd samt beställer de utredningar som krävs för muddringslov.

Seija Väre berättade att de ekologiska sambanden kommer att definieras närmare då Östra-
Nylands förbund beställer en projektutredning av SITO om det ekologiska nätverket i Södra-
Sibbo och Västra-Borgå.

Sakari Pulkkinen konstaterade att det blivande strandområdet på nya Helsingfors sidan
kommer i sin helhet att utgöras av strandpromenad i bebyggd strand. Förbindelsen till den lätta
trafiken vid Storören har reserverats i planutkastet så att planerna går att sammanföra.
Pulkkinen nämnde att spårtrafikutredningen är i gång, att RV170 som alternativ för
linjeplacering är lockande. han kommenterade att metro/spårtrafik möjligen i framtiden kommer
att  kräva platsreserveringar. Om platsreserveringarna konstaterades att de grönområde- och
bullerreserveringar som finns vid  RV170 är tillräckliga, ett undantag utgörs av en byggnad.

Hannu Palmén förutsatte att anslutningsärendet och trafikutredningen måste uppfylla
förordning och krav innehållande t.ex trafikmängderna: anslutningsutredning bör vara jämförbar
med kalkyler. Kollektivtrafik: anslutningsområde i planen uppfyller inte krav, bostadsantal och
reseutkomst samt arbetsplatserna, mest aktiva trafiktider samt genomsnittliga trafikmängder.
2Enligt Palmén kan inte vid korsningsområdet byggas en tunnel för lätt trafik. LT beteckning -
landsväg; placeringar för busshållplatserna skall visas och vattenkollektivtrafik skall nämnas i
utredningen.

Mikko Aho kommenterade om den möjligen kommande spårtrafiksleden: inom sin tid, ifall
RV170 skulle innefatta spårtrafiken, är den nuvarande reserveringen vid vägen tillräcklig med
undantag av en byggnad. Den nuvarande planen utgör inget hinder för en metrolinje.
5 Leena Eerola konstaterade att planutredning samt miljöutredning måste vara jämförbara:  Det
klibbalområde som finns i utredningen ligger inte ino planområdet utan österom det. (har
möjligen inverkan på planeringen av Majvik i ett senare skede). Eerola framförde att man kunde
gallra bort den del av utredningen så att den motsvarar planområdet och bad att
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växtlighetskartan för området skulle bifogas miljöutredningen. Eerola konstaterade att enligt en
separat generalplaneenlig fladdermusutredning tillhör Storören -området nivå III (inte speciellt
värdefullt). Leena Eerola definierade att effekten av detta på byggnader som rivs eller byggs
om innebär att man möjligen behöver i takkonstruktioner utpeka ett ställe där fladdermöss har
möjlighet att bygga bo.  det framgick i utredningen om undervattenområden att det inte finns
t.ex speciella skyddade skalbaggar. Eerola önskade att det nästa sommar kunde göras en
mera noggrann utredning för ‘Macroplea mutica’ ifall det genomförs muddring i viken och om
hamnen behöver muddras.
Maija Toukola kommenterade att utvecklingen av området som hamn- och affärsområde är
positivt. Naturvärden skall tas i beaktande till den del som utredningarna förutsätter. Enligt
regionplanen kan vattentrafikområdet innebära hamn + andra funktioner. I och med
landskapsplanen som godkänts den 12.11.2007 har konstaterats att området som
rekreationsområde har mist sin betydelse pga den nuvarande hamn- samt båtverksamheten. I
den nya landskapsplanen kommer området att innefatta bebyggelse samt båthamn.



DESIGN  PETRI  ILMARINEN  OY  -  TEL    050 526 7707

VENEENTEKIJÄNTIE 14  HELSINKI   FAX     09 2609 707

5. Korrigeringar och specificeringar av planförslaget
1. Beteckning VU-2 för badstrand tilläggs i detaljplanbeteckningar.
2. I detaljplanbeteckningar ET-1, 2, 3 ordform: “aktivitet tillvisas området...”
3. Granskning av riktighet av landregister tomtkartan, speciellt gräns 253 östra sidan.
4. Den vita färgen skall borttas från området 253 mitt.
5. De slutliga gatunamnen anges av Sibbo-kommun i frågavarande myndighet
6. Uusi Porvoontie på svenska är Nya Borgåvägen.
7. Gatusträcken bort från nya Helsingfors sidan.
8. Riktgivande gatunivåer granskas för det slutliga RV170 och i korsningen av Storören.
9. Sträcktyperna i detaljplanbeteckningen ‘p’ sträckad linje, riktgivande och ‘saa’ streck-
punkt linje bindande (kv/pk).
10. Korrigeringar och specificeringar på de allmänna bestämmelserna:
- “Till området uppgörs separata bindande anvisningar för byggnadssätt samt
planeringsinstruktioner för närmiljön“ (LP, torgområde, ytor, kantsten, bryggornas murar,
planteringsbassänger osv.)
- ”Tomtindelningen på området är riktgivande”
- “reservering för bilplatser inom området enligt följande:”, till bilplatskalkylen: 1bilplats/2
båtplatser t.ex på kartan.
- servicestation byggnadsytan för behållare, där pö/ps + bestämmelser (bl.a avståndet från
närmaste byggnad 15 m osv.)
- “Antalet tomter får inte ökas eller minskas genom att sammanslå eller dela tomter”.
11. När grundkartan godkänts stämplas kartan och förses med text.
12. Byggrättalet flyttas i vissa kvarter ur vägen för kvartersnumret.
13.Språkkorrigeringar (bl a i dokument: förslag/utkast)

14. Palmén: trafikutkomst skall undersökas och förevisas: filarrangemangen därefter, inte
två övergångsställen, i två riktningar finns inte anslutningsfiler i utkastet > när filcheman
med trafikmängder är bekanta bestämmer man sig för anslutningstypen.
Anslutningen specificeras i samarbete i förhandlingar med Vägdistriktet (SITO Oy, DPI Oy,
Vägförvaltningen, Vägdistriktet). Memo uträttas över mötet.

15. Utöver Heinämies’ extra kommentarer 1-13.:
- AL-1 endast i gatuplan? specificering
- Tillägg under allmän beteckning:
- 3m byggnads höjd N60 +3.0m mera bindande beteckning
- LV-1, LP-1 områden är inte kvartersområden utan allmänna områden.
- ändring i västliga kvarter 261 AO-5 VU-områden: Både det norra som det södra området
är för smala kilformadeområden för rekreations bruk, en ändring av avgränsning på LP-VU-
området: Den norra landremsan ska inte vara allmänt rekreationsområde och på
motsvarande sätt utökas området för gemensamt allmänt VU-område i söder och  LP-
området blir mindre. Då bibehålls den allmänna förbindelsen till havet i väst.
- friluftsväg skall tas bort från beteckningar.
- ledning / salaojavelvoitemerkintä skall bifogas beteckningar, läget vid tomten eller
gatuområdet borde granskas.
- bullerbeteckning till förklaringar på beteckningar
-Byggkonstruktioner gällande fladdermössen skall nämnas i  de allmänna bestämmelserna.
- Krav på tillstånd och utredningar enligt vattenlagen som muddring kräver skall anges.
- VL ändras till  EV vid RV170 pga buller.
Heinämies frågade om anvisningar  om byggnadsätt. Aho ja Ilmarinen svarade, att
anvisningar för byggnadsätt är under beredning, preliminärä anvisningar har granskats. De
bilder och modeller som har utgetts följer de allmänna principerna för hur den allmänna
atmosfären och utseendet skall gestaltas anvisnigar för byggnadssätt. Detta bifogas som
bindande dokument i detaljplanen.



DESIGN  PETRI  ILMARINEN  OY  -  TEL    050 526 7707

VENEENTEKIJÄNTIE 14  HELSINKI   FAX     09 2609 707

6. Överenskommelse av aktiviteter i fortsättningen
Jussi Heinämies konstaterade, att de specificeringar och korrigeringar som konstaterades i
myndighetshandlingar är ringa och  förutsätter inte en ny omgång av utkast. Beredningen av
detaljplanen får fortsättas med de ändringar och korrigeringar som detta memo innehåller. Med
vägdistriktet förhandlas en mera ingående utredning och ett memorandum skrivs av detta.

7. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet ca kl 11.15.
Mötesprotokollet skall distribueras till alla deltagarna och till inbjudna elektroniskt till granskning
och efter responsen av granskningen till godkännande.

Utdelning med email: Deltagare och inbjudna

Sekreterare:
Petri Ilmarinen, arkitekt SAFA, M.Sc.Arch.USA

petri.ilmarinen@dpi-u2.com

DPI-U2 Arkkitehdit Helsinki
tel.      050 5267 707 Veneentekijäntie 14
fax    09 2609 707 00210 Helsinki

mailto:risto.urala@u2arkkitehdit.fi
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