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ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAN ASUKASTILAISUUDEN MUISTIO 
 

Aika  6.9.2011 klo 18.00 – 20.30 
 

Paikka  Palvelutalo Lindan juhlasali 
 

Läsnä  Mikko Aho, Sipoon kunta 
Eveliina Harsia, Sipoon kunta 
Patrick Eriksson, Eriksson Arkkitehdit Oy 

 Eila Lahdenperä, Eriksson Arkkitehdit Oy 
  46 asukasta ja osallista 
  Virva Korkeamäki (pöytäkirjanpitäjä) 

 
Käsitellyt asiat 
 
1. Tilaisuuden avaus  

- Mikko Aho toivotti osalliset tervetulleiksi ja kävi lyhyesti läpi tilaisuuden ja kaavoitusprosessin  
kulun. Kaavaluonnoksesta toivotaan osallisilta mielipiteitä 3.10.2011 mennessä. 
 

2. Kaavaluonnoksen esittely 
- Kaavakonsulttina toimiva Patrick Eriksson esitteli rakennemallit ja nyt nähtävillä olevan kaava-

luonnoksen. Tulevaa aluetta kutsutaan rantakaupungiksi ja siitä muodostuu pienimuotoinen kau-
punkialue. Tukena ja innostajana suunnittelussa on ollut Kjell Forshed, joka on suunnitellut ranta-
kaupunkialueita Ruotsiin.  

- Uudenmaan maakuntakaavan valmistuminen vuoden 2012 loppuun mennessä on ratkaisevaa 
alueen kehittymiselle.  

- Sipoon sijainti metropolialueella asettaa omat vaatimuksensa kaavoitukselle. 
- Hanke on yleiskaavan Sipoo 2025:n mukainen. Alue on osa Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan 

aluetta. Sibbesborgin tavoitteena on saada mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja hyvin suunni-
teltuja alueita, joiden toteutus tapahtuu vaiheittain. Tavoite alueen kehittämisessä on luoda kor-
keatasoinen ja houkutteleva pikkukaupunkimainen merenranta-alue. 

- Nähtävillä oleva kaavaluonnos on synteesi jo aiemmin esillä olleista rakennemalleista. Luonto, 
kulttuurihistorialliset ja maisema-arvot on käyty tarkasti läpi ja arvotettu. 

- Konsultti on laatinut maankäytön analyysin rakennemallien pohjalta ja arvio asukasmäärästä  
11 400 perustuu siihen. 

- Alueen tieverkostot määritetään yleiskaavassa. Tieverkossa on kaksi pääväylää: pohjoisesta ete-
lään tuleva ja Hangelbyntieltä länteen suunniteltu tievaraus. 

- Raideliikenteen toteutuminen Etelä-Sipoossa voi olla se ehto, joka sanelee kehityksen aikataulut. 
- Patrick Eriksson esitteli kaavaluonnosta ja sitä, miten siihen on merkitty myös tärkeimpien katu-

jen kevyen liikenteen väylät sekä mm. ratsastuspolut. Samoin hän esitteli kaavamerkintöjen seli-
tyksiä, joiden tarkoitus on kuvailla alueiden rakennetta. Korttelikoko 1600m² on tyypillisen pikku-
kaupungin korttelikoko. Tiettyjen kortteleiden suunnittelu linnoitusmaisiksi lähtee alueen topogra-
fiasta ja suunnittelijan visioista. 

- Viheralueet on suunniteltu maisemallisesti arvokkaimmille alueille. Osayleiskaava-alueella ei ole 
lainkaan suojelualuetta. 

- Patrick Eriksson muistutti tiukentuneista normeista, ei vain melun vaan myös ilmanlaadun suh-
teen. VT 7:n varrelle ei voida kaavoittaa asuinalueita tästä syystä.  
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3. Kaavan toteuttamisen aikataulu 
- Järkevän kehityksen edellytys on hyvä maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto, sekä tietysti hyvä ja 

kestävä suunnittelu. Esimerkkejä hyvästä maapolitiikan hoidosta ovat Oulu ja Hyvinkää. 
- Kunnassa ollaan laatimassa 10 vuoden toteutussuunnitelmaa. Työkaluna se on uusi, mutta tulee 

helpottamaan kasvun suunnittelua ja toteutusta.  
- Kaavaluonnos on nähtävillä 1.9.-3.10.2011. 
- Kaavaluonnoksesta jätettyihin mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet.  
- Kaavan tullessa ehdotusvaiheeseen järjestetään asukastilaisuus. Silloin osayleiskaavaehdotuk-

sesta voi jättää muistutuksen. Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin laadi-
taan vastineet. 

- Valtuusto hyväksyy kaavan. 
- Osayleiskaavan valmistumisen jälkeen laaditaan alueelle asemakaavoja. 
- Kaavoitusjaosto on tehnyt päätöksen Eriksnäs II asemakaavan laatimisesta. 
- Seuraavaksi on suunniteltu osayleiskaavan c-alueiden eli keskustan toteuttamista. 
- Sen jälkeen on ajateltu toteutettavaksi nykyisen Eriksnäsintien päätteen, laiturin alueen kaavoit-

taminen (vaihe 3). 
- Koska kyseessä on yksityisen omistuksessa oleva maa-alue, kaavan toteuttaminen vaatii maan-

käyttösopimuksen kunnan kanssa. Se on mahdollista tehdä kaavan ollessa ehdotusvaiheessa.  
- Hankeyhteistyösopimukset lähtevät siitä, että maanomistaja maksaa alueella ja aluetta palvele-

van infran rakentamisen, (eli kaiken asumista palvelevan rakentamisen). Vastuu on kunnalla ja  
kustannukset hankekumppanilla. Sopimus allekirjoitetaan vaiheittain, toteutuksen edetessä.  
 
 

4. Keskusteluissa esiin tulleita asioita 
- Osallistujat esittivät Hangelbyn tieltä tulevan tieyhteyden länteen rakennuttamista aikaisemmin 

kuin suunnitellussa aikataulussa liikenneyhteyksien vuoksi.  Eriksnäs II:n asemakaavan kaavata-
lous ei kestä tien rakentamiskustannuksia.   

- Asukkaat toivat voimakkaasti esille tarpeen kevytväylästä Eriksnäsistä Söderkullaan. Todettiin 
valmistelun olevan meneillään tekniikka- ja ympäristökeskuksessa. Tarkistettu arvio kevyen lii-
kenteen väylän rakentamisesta Eriksnäsintien varteen on n. 0,25 miljoonaa euroa, toista reittiä 
Eriksnäsistä Söderkullaan n. 80 000 euroa. Alueella on nyt  200 koululaista. Eriksnäsintiestä on 
tehty kunnallistekninen selvitys ja sen parantamista selvitetään yksityiskohtaisemman kaavoituk-
sen yhteydessä, asemakaavassa siitä tulee katualuetta.  

- Asukkailta tuli ehdotus siitä, että Porvoo-Helsinki pikavuoroliikennettä hyödynnettäisiin pysäkillä 
moottoritien varrella Sipoonlahdella. 

- Kaavassa olevat satamat kiinnostivat. Osayleiskaavassa on kolme erillistä satama-aluetta paikoi-
tusaluein. Veneiden talvisäilytys on ajateltu sijoitettavaksi sisämaahan yrityksiin, jotka tarjoavat 
palveluita veneilijöille. Tärkeät viheralueet on tarkoitus säilyttää virkistyskäytössä. 

- Asukkaat ilmaisivat huolen siitä, että moottoritien alikulkuun ei mahdu nelikaistaista tietä. ELY to-
teuttaa hankkeensa itsenäisesti, mutta kunnassa toivotaan että pystytään vaikuttamaan asiaan 
jatkossa.  

- Kun kysyttiin onko alueella oleville kunnan maille suunniteltu rakentamista vai vain virkistysaluei-
ta, vastattiin että kyse on yhteisestä edusta ja että tässä kaavassa kunnan omistuksessa oleva 
alue on varattu yhdyskuntateknistä huoltoa varten. 

- Asukasyhdistyksestä esitettiin toivomus, että vanhan Eriksnäs I:n asemakaava-alueen tuntumas-
sa kevennettäisiin rakentamista. Asukasyhdistys ilmaisi huolensa siitä, että alueesta tulee liian 
tiivis.  

- Asukkaalta tuli kommentti siitä, että kaavoitusta tulisi suunnata Söderkullan kartanon maille, kos-
ka siellä on kunnan maata. 
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- Peruslähtökohtana hulevesiratkaisujen suunnittelussa nykyisin on, että yhtään vettä ei johdeta 
suoraan mereen, ettei esimerkiksi maamassoja kulkeudu mataliin merenlahtiin. 

- Väestöpohjan lisäyksellä mm. kaupalliset palvelut tulevat kannattaviksi Eriksnäsin alueella. 
 

5. Mistä jätetään mielipiteitä? 
- Kannattaa jättää mielipiteitä kaikesta, mikä askarruttaa; siitä, mihin rakennetaan / ei rakenneta; 

vähän/paljon, virkistysmahdollisuuksista, venepaikoista ja luontoarvoista jne.  
 

6. Tilaisuuden päättäminen 
- Kehitysjohtaja Mikko Aho kiitti lämpimästi osallistujia ja päätti tilaisuuden. 


