
   
SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN

Sipoon kunta, Itäsalmi
Storörenin asemakaavan muutos ja asemakaava 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.10.2008



SIPOON KUNTA 2 (5)

MAANKÄYTTÖ
Puh. 09 - 23 531
Iso Kylätie18, PL 7, 04131 SIPOO

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkennetaan ja täydennetään työn aikana tarpeen mukaan.   
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman numero on 2/2008.

Kaavan nimi Asemakaavan muutos, Storören, Itäsalmi
Päivämäärä 20.10.2008

Suunnittelun
kohde

Suunnittelualue

Storörenin asemakaavan muutos ja asemakaava Itäsalmen kylässä Uuden Porvoontien 
rajaamalla satama- ja ranta-alueella käsittää Storörenin asemakaavan alueen. 
Tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että se sallii tiiviin asuin- ja 
työpaikkarakentamisen sekä kaupallisten huvivenesataman toimintaa tukevien 
palveluiden sijoittamisen alueelle.

Suunnittelualueen alustava rajaus on esitetty oheisessa karttaliitteessä.

Aloite Alueen asemakaavan laatiminen perustuu kunnanhallituksen hyväksymään Sipoon 
kunnan kaavoitusohjelmaan 2007-2008

Lähtötilanne
Seutukaava / Maa-
kuntakaava

Yleiskaava

Asemakaavat

Voimassa oleva seutukaava on tehty vaiheittain ja viimeinen, täydentävä neljäs vaihe-
kaava on vahvistettu 14.11.2000. Ympäristöministeriö on 5.4.2002 vahvistanut Itä-
Uudenmaan maakuntakaavan 2000. Seutu- ja maakuntakaavayhdistelmässä asema-
kaavan muutosalue on osoitettu Taajamatoimintojen, Lähivirkistys- ja Vesiliikenteen 
alueina (A, VL ja LV). Uusi maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
17.12.2007
    
Valtuusto hyväksyy yleiskaavaehdotuksen (Sipoon yleiskaava 2025) vuoden 2008 
aikana. Lounais-Sipoosta on laadittu Sipoon lounaisosan maankäyttöluonnos vuonna 
2007.

Kunnanvaltuuston 29.11.1979 hyväksymässä Etelä-Sipoon osayleiskaavassa alue on 
osoitettu pääasiassa venesatamaa ja veneiden säilytystä sekä asumista varten.

Voimassaoleva Storörenin asemakaava on vahvistettu 7.2.1996. Alueen nykyinen 
maan-käyttö on pääosin asemakaavan mukaista.

Suunnittelun
tavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n mukaan asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan
tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan paremmin nykyisiä tarpeita vastaava maan-
käyttö. Asemakaavatyössä panostetaan vuorovaikutukseen eri tahojen, mm. 
asukkaiden, yrittäjien ja alueen ympäristössä toimivien yhdistysten kanssa. 
Kaavaratkaisulla pyritään luomaan edellytykset rakennetun ja muun ympäristön 
kannalta toimivalle ja hyvälle ratkaisulle.

Rakentamista tullaan ohjaamaan ympäristö ja maisema huomioon ottaen. 
Uudisrakentaminen ja tiet suunnitellaan siten, että ne täydentävät olemassa olevaa 
rakennuskantaa ja rakennetta. Maisema- ja luonnonarvoja vaalitaan ottamalla erityisesti 
huomioon alueen suojelutavoitteet ja virkistysmahdollisuudet. 

Asemakaavan muutos ja asemakaava kumoaa alueelle aiemmin laaditun ja vahvistetun 
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asemakaavan.

Selvitykset ja 
vaikutusten
arviointi

Asemakaavan laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen 
ympäristövaikutukset Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. 
MRL 9 §:n mukaan ”kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa 
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen 
ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja 
muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 
arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.”

MRA 1 §:n perusteella ”selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida 
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.”

Ympäristövaikutuksia selvitetään suunnittelun eri vaiheissa. Eri vaihtoehtojen 
vaikutukset arvioidaan päätöksenteon tueksi. Asemakaavaluonnoksen ja 
asemakaavaehdotuksen vaikutusten arviointia täsmennetään.

Osalliset ja muut
valmisteluun tai 
päätöksentekoon 
osallistuvat

Osalliset
maanomistajat ja ympäristön asukkaat
paikkakunnalla toimivat yhdistykset, järjestöt ja yritykset, joiden toimialaa kaavassa 
käsitellään 
Luottamuselimet
kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, tekniikka- ja ympäristölautakunta
Kunnan kaavoituksesta vastaava organisaatio
tekniikka- ja ympäristöosasto, maankäyttötiimi
Muut
Uudenmaan ympäristökeskus
Uudenmaan tiepiiri
Itä-Uudenmaan liitto
Uudenmaan liitto
Helsingin kaupunki
Porvoon museo

Työvaiheet ja 
alustava aikataulu

Asemakaavan muutostyön eri työvaiheet ajoittuvat alustavan aikataulun mukaan 
seuraavasti:

1. Asemakaavan muutoksen vireilletulokuulutus. Kuulutetaan kunnan virallisissa 
ilmoituslehdissä Sipoon Sanomat ja Borgåbladet 14.2.2008
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.2.2008
3. Viranomaisneuvottelu helmikuussa 2008
4. Yleisötilaisuus pidetään noin viikolla 9
5. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä MRL 62 §:n mukaisesti  4.8.-5.9. 2008
6. Kaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville syksyllä 2008
7. Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin, lautakuntakäsittelyt loka-marraskuussa 2008
8. Kunnanhallitus käsittelee tarkistetun asemakaavaehdotuksen syksyllä 2008
9. Asemakaavan muutos Sipoon kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi talvella 2008

Valmistelusta Lisätietoja Storörenin asemakaavan muutoksesta antavat: maankäyttöpäällikkö Mikko 
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vastaa 

Osallistuminen ja 
vuorovaikutus

Mikko Aho, puh. 2353 6702, mikko.aho  @sipoo.fi    ja kaavan laatija arkkitehti Petri 
Ilmarinen, DPI-U2 Arkkitehdit, Helsinki, puh. 050 526 7707, 
petri.ilmarinen@dpiarchitects.com.

Kaavoituksen etenemisestä tiedotetaan Sipoon kunnan internetsivuilla www.sipoo.fi 
sekä seuraavissa lehdissä: Sipoon Sanomat ja Borgåbladet. Tarvittaessa järjestetään 
myös yleisötilaisuuksia, joissa keskustellaan kaavan sisällöstä sekä esitellään 
kaavaluonnoksia ja kaavaan liittyviä selvityksiä.

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 14.2.2008-14.3.2008, 
alustavan luonnoksen nähtävilläolon ajan 4.8.2008-5.9.2008 Kuntalassa sekä Sipoon 
kunnan kotisivuilla: 
www.sibbo.fi/fi/palvelut/tekniikka_ja_ymparisto/kaavoitus/ajankohtaista.
Kirjalliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä on otettu 
vastaan (Sipoon kunta, Maankäyttö, PL 7, 04131 Sipoo ) ennen 
asemakaavaehdotuksen asettamista ja kunta vastaa näihin kirjallisesti. Saatu palaute 
otetaan huomioon kaavan laadinnassa. Mielipiteitä ja muistutuksia voi esittää myös 
kaavan ollessa myöhemmin sekä alustavasti että julkisesti nähtävillä. Osalliset voivat 
antaa ehdotuksia alueen kehittämisestä ja rakentamisesta myös sähköpostitse. 

mailto:heidi.saaristo@sipoo.fi
http://www.sibbo.fi/fi/palvelut/tekniikka_ja_ymparisto/kaavoitus/ajankohtaista
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Storörenin asemakaavan muutos
Kaava-alue
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SUUNNITTELUKOKOUS 4 15.2.2008

Viranomaisneuvottelu

Storörenin asemakaavan muutos
Café Storören, Storörintie 6, Itäsalmi, Sipoo, 15.2.2008 klo 9.30

Läsnä:
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

Kutsuttu, ei läsnä:
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. Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtaja Tarja Laine avasi kokouksen klo 9.30 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
Sihteerinä toimi Risto Urala. 
1.1 Kutsu viranomaisneuvotteluun on toimitettu 1.2.2007
1.2 Kutsun yhteydessä on toimitettu OAS 14.2.2008
1.3 Kuulutus kaavamuutoksen vireille tulosta on julkaistu 14.2.2008

Todettiin kokouksen olevan MRA 26 §:n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu.

2. Osallistujien esittely
Osallistujat esittelivät itsensä ja toimenkuvansa hankkeessa

3. Kunnan alustus (hanke ja aikataulu)
Pekka Söyrilä totesi, että Storörenin kaavamuutos on kuulutettu ensimmäisen kerran vireille 2003, 
mutta työ keskeytyi. Kokouksessa käytiin läpi voimassaoleva asemakaava ja todettiin, että 
muutosalueen pohjoisosassa Uuden Porvoontien (tie 170) pohjoispuolella ei ole asemakaavaa. Alueella 
ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alue kuuluu Sipoon yleiskaava 2025-alueeseen. Valtuusto 
hyväksyy yleiskaavaehdotuksen syksyllä 2008.

Heidi Saaristo totesi vahvistetussa vaihemaakuntakaavassa (v.2002) tien 170 pohjoisen puolen olevan 
”Kyläaluetta”. Seutukaavassa tien eteläpuoli on ”vesiliikenne- ja lähivirkistysaluetta”. Sipoon 
yleiskaavaehdotuksessa Storörenin kärjessä on ”satama”. Kaava-alue on Sipoon uudessa 
yleiskaavaehdotuksessa kokonaisuudessaan ”taajamatoimintojen” aluetta. OAS on julkaistu 
alustavana, ja sitä päivitetään kaavamuutosprosessin edetessä.

Petri Ilmarinen esitti, että Storörenistä kehitetään virkistys-, asumis- ja ulkoilualue. Etelä- ja itäranta 
toteutetaan kunnan satama-, tori-, jalankulku- ja ulkoilualueena. Uimaranta, tai muuten loiva 
hiekkapohjainen ranta voidaan rakentaa itärannan ruovikoituneeseen lahteen. Lisäksi Ilmarinen esitti, 
että rakennetaan vierasvenesatama noin 100:lle veneelle palveluineen ja että olemassaolevat 

mailto:tarja.laine@ymparisto.fi
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
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venepaikat (noin 300) siirretään alueen kaakkoispuolelle ja mahdollisuuksien mukaan niitä lisätään. 
Veneiden talvisäilytys järjestetään muualla kuin rannassa, selvitys uuden paikan löytämiseksi on 
aloitettu. Lisäksi parannetaan pienvenesataman palveluita ja toimintoja, kuten vierasvenesatamaa, 
yhteysvenelaituria, septityhjennysmahdollisuutta sekä lisätään veneenlaskuramppeja, kiinteä nosturi, 
juomavesipisteet, polttoaineen jakelu ja jätepiste. Olevien toimijoiden (kalastajat, kanoottiklubi, SNaVs, 
Karinkiertäjät jne.) tiloja ja sijoittumista parannetaan. Autopaikkoja 2 ap/asunto, yleisiä paikkoja 0,5-0,7 
ap/venepaikka. Esiteltiin kolme versiota maankäytöstä.

1. versio ”oleva rantaviiva”: Rantaviivan sijainti säilytetään. Kadun päätteenä on ranta-aukio ja 
vierasvenesatama. Palvelut sijaitsevat rakennusten maantasokerroksissa. Rakeisuudeltaan herkkä ja 
pienimittakaavainen. Terassoitu; maaston perustaso ja rakentaminen laskevat länteen. Asuntojen 
paikoitus on hajautettu (asuntokohtainen) ja julkinen paikoitus sijoittuu kadunvarsille, 
paikoituskellareihin ja avopaikkoina kentällä.

2. versio ”kelluvia rakenteita”: Suurempi osa autopaikoista sijoittuu maan päälle. Aukio ja rakennukset 
ovat kookkaampia. Täyttösaarten välissä on kelluvia rakennuksia. Satama-allas on kolmelta sivulta 
rakennettu.

3. versio ”täytetty rantaviiva”: Rantaviivaa täytetään etelään, välitilaan sijoitetaan autopaikkoja. Tehokas 
rakentaminen ja kaupunkimainen mittakaava.

 
Seijä Väre esitti, että Uuden Porvoontien liittymää parannetaan ja että oleva maanpinta (1,4-1,8 m 
merenpinnasta) on täytettävä ainakin rakentamisen ja katujen osalta 3 m tasoon merenpinnasta. 
Ympäristön vaikutukset huomioidaan suunnittelussa: Liikenne lisääntyy nykyisestä 3-3,5 autoa/vrk 
tasolle 6-7 autoa/vrk (ennuste 2030). Alueen liikennejärjestelyt ja liittymät tutkitaan. Tiemelun 
vaikutukset huomioidaan. Kevyen liikenteen reitit ja ulkoilu- ja viheralueet tutkitaan. Luonto (oleva) 
vaikutukset: Kasvillisuutta ei voi tähän vuodenaikaan arvioida, arvionti tapahtuu keväällä ja kesällä. 
Puusto ja muu kasvillisuus käydään läpi. Maisema: Näkyvyys ympäristöön otetaan huomioon, 
rakentamistapaa koskevat määräykset muotoillaan siten, että alue sopeutuu ympäristöön. Toiminnasta 
johtuen alueella on todennäköisesti pilaantuneita maita ja sedimenttiä (myrkkymaalit, voitelu- ja 
polttoaineet, tms) joiden puhdistamisesta on huolehdittava. Vesialueisiin vaikuttavat virtaukset ja 
ruoppauksen vaikutukset selvitetään.

4. Viranomaiste ja muiden osallistujien puheenvuorot
Sakari Pulkkinen
Uud. Porvoontien pohjoispuoli muutosalueena, miksi?
Todettiin, että liittymän suunnittelu edellyttää kiinteistöjen mukaan ottamista.
Kuntaliitosalue tulossa suunnitteluun ja Sipoon suuntaan tulee metro, linjauksessa työn alla 3 
vaihtoehtoa
Metro sijoittunee moottoritien ja U.P.tien väliin, metroasema voisi sijaita esim. Sakarinmäen koululla
Yksittäisillä asemakaavoilla ei saa sulkea mahdollisuuksia tulevalle suunnittelulle. Todettiin, 
viranomaisneuvottelussa esitetyt suunnitelmaluonnokset eivät vaikeuta Hgin suunnitelmia.
Esitys mahdollisuutena, että Metroon tukeutuen olisi mahdollista vähentää autopaikkoja.

Oskari Orenius
Ei paikalla, luettiin kirjallinen lausunto
11.2007 Maakuntakaavan mukainen; Taajama aluetta
Muita merkintöjä; Pienvenesatama
Seutukaava; etuosa vesiliikenne ja lähivirkistysaluetta
Pohjoisosa; kyläaluetta
Suunnitelma huomioi hyvin ympäristön
Ei huomautettavaa

Solja Mäkelä
Tuleva asemakaava olisi tehtävä tarkaksi ja sitovaksi hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. 
Parkkipaikkojen määrään on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mitoitus Sipoon muissa venesatamissa 1 
ap / venepaikka.
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 Marja Rankila 
Sataman muutoksille haettava luvat; ruoppaus, täyttö, laituri.
Koska alue on jo satama on sedimentit tutkittava.
Lupa haetaan tietylle ratkaisulle (ei yleistä lupaa).
Luontoarviointi on esitettävä, jos vieressä on herkkä alue.
Hakemukset voidaan käsitellä kaavaluonnosvaiheessa, ehdolla että saa toteuttaa vasta kun kaava saa 
lainvoiman.
Lupaehdot ovat tapauskohtaiset, esim pilaantuneiden maa-ainesten sijoittelu.
Luontovaikutuksien arviointia voi täydentää hakuprosessin aikana.

Hannu Palmen
Maantieliittymää on tarpeen parantaa.
Liikenteen pääsuunta muuttuu rantaa kohti.
Kevyt- ja joukkoliikenne huomioitava paremmin; huomioidaan pysäkit ja ylitykset. Ratkaisun on oltava 
toimiva ja turvallinen.
Tonttiliittymät U.P.tiellä olisi hyvä korvata muilla ratkaisuilla jos mahdollista.
Palvelujen aiheuttama liikenne vaikeasti arvioitavissa tässä vaiheessa. Myös koululiikenteen kulkureitit 
vaikeasti arvioitavissa tässä vaiheessa.

Jussi Heinämies
Arvioinnissa selostettava miten kaava toteuttaa maakuntakaavaa.
Yleiskaavan sisältövaatimuksen täyttyminen on esitettävä.
On tarpeen pyytää lausunto merenkulkulaitokselta:'
-  vesiliikenteen arviointi
- meriluonnon arviointi (vedenalainen) on sisällytettävä vaikutusten arviointiin
Rakennuskulttuurin ja muinaismuistojen osalta todettiin että niitä ei ole aivan lähettyvillä, joten 
maakuntamuseota ei ole atrpeen kutsua viranomaisneuvotteluun. Museolta pyydetään tarvittaessa 
lausunto. 

Tarja Laine
Täydennysrakentamiselle on tarve tällä alueella.
Juuri luonnosten esittämään suuntaan Storöreniä kannattaa kehittää.
Kaavaselostetukseen on liitettävä tarkastelu yhdyskuntarakenteen kehittämisestä kaava-aluetta 
laajemmalla alueella.
Oleva kaavatilanne oltava tutkittu; olevan kaavatilanteen vaikutus kehitykseen.
Nollavaihteoehto on hyvä liittää vaikutusten arviointiin.
Kaava-alueen rajauksen osalta mietittävä miten tehdään täytöt, huomioidaan melu, tien ja ja sataman 
välinen alue vaikuttavat rajaukseen ja suunnittelualueen laajuuteen. Vaikutukset on arvioitava 
suunnittelualuetta laajemmalta alueelta.
Vaikutusten arviointi on tehtävä jo suunnitteluvaiheessa, niin että selvitystyö ohjaa suunnittelua. 
Helsingin ja Sipoon välinen yhteistyö on hankkeessa toivottavaa.

5. Jatkotoimenpiteistä sopiminen
5.1 OAS:n täydentämistä kaavaluonnosta varten voidaan jatkaa esitetyillä suunitelmilla ja 

suunnitelmaratkaisuilla.
5.2 Kolme luonnosta toimitetaan Sipoon kunnanvaltuuston tarkisteltavaksi.
5.3 Kaavaluonnosta varten valitaan paras vaihtoehto yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.
Kokouksen pöytäkirja päätettiin jakaqa kaikille osallistuneille ja kutsutuille sähköisesti.
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Jakelu sähköpostilla
Osallistujat ja kutsutut

Sihteeri:
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












LIITE, Sopimusaluekartta



LIITE, Asemakaavakartan pienennös



LIITE, Asemakaavamääräykset



















LIITE, Asemakaavan seurantalomake














































































	Viranomaisneuvottelu 081120
	Liitteet
	Liite 2
	Liitteet 1




