
ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAN YLIMÄÄRÄISEN ASUKASTILAISUUDEN MUISTIO 

 

Aika 29.11.2012 klo 18-20 

Paikka Palvelutalo Lindan juhlasali 

Läsnä Kaisa Yli-Jama, Sipoon kunta 
 Pilvi Nummi-Sund, Sipoon kunta 

Eveliina Harsia, Sipoon kunta 
Eva Lodenius, Sipoon kunta 
Virva Korkeamäki, Sipoon kunta 
26 asukasta ja osallista 
 

Käsitellyt asiat 
 

1. Tilaisuuden avaus 
 
- Kaisa Yli-Jama avasi tilaisuuden, toivotti kaikki tervetulleeksi ja kävi läpi illan ohjelman. 
- Kysymyksessä on ylimääräinen asukastilaisuus ja kaavaehdotus asetetaan myöhemmin 

nähtäville ja siitä pyydetään erikseen mielipiteet ja lausunnot. 
 

2. Eriksnäsin osayleiskaavoituksen eteneminen  
 
- Käytiin läpi kaavaprosessi tähän mennessä sekä nähtävillä ollut luonnos. 
- Kaava-alue ei ole muuttunut 
- Eriksnäs II asemakaavoitus etenee rinnakkain osayleiskaavan laatimisen kanssa. 

 
3. Luonnosvaiheessa saatu palaute  

 
- Nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta saatu palaute esiteltiin aihepiireittäin: 
- Osayleiskaavaluonnos on voimassa olevan maakuntakaavan vastainen. Uudenmaan liitossa on 

käynnissä 2. vaihemaakuntakaavan laatiminen. Osayleiskaavoitusta tulee jatkaa vasta, kun 
alueen maankäyttö on ratkaistu vaihemaakuntakaavassa.  

- Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailun tulokset tulisi huomioida kaavassa 
- Luonnonympäristö on huomioitava paremmin suunnitteluratkaisussa. Luontoselvitys on 

puutteellinen. Kaavan luonnonsuojelua koskevia merkintöjä ja määräyksiä tulee tarkistaa. 
Ekologisten käytävien laajuuteen ja toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota. Viheralueiden 
tulee muodostaa eheitä ja laajoja kokonaisuuksia.  

- Alueen kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot on otettu puutteellisesti huomioon kaavassa eikä 
kaavan vaikutuksia ole tältä osin arvioitu. Jatkosuunnittelussa kulttuuriympäristö ja maisema 
tulee ottaa paremmin huomioon. 

- Rantojen ja merellisyyden huomioon ottaminen. Alueen merellinen ja luonnonläheinen ilme 
tulee säilyä. Alueelta tulee olla yhteydet saaristoon ja palveluja veneilijöille. Rannoille tulee 
jättää viheralueita. Alueelle tulee osoittaa kaksi uimarantaa. Alueen maisemallinen merkitys 
mereltä päin tulee arvioida ja huomioida suunnittelussa.  



- Alueelle tulee suunnitella enemmän työpaikkarakentamista ja palveluja. Suunnitelma on liian 
lähiömäinen. Etätyötä, yhteisöllisyyttä, palvelujen ja työpaikkojen syntymistä alueelle tulee 
edistää kaavaratkaisulla.  

- Joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen kehittämisedellytykset tulee erityisesti ottaa 
huomioon. Kevyenliikenteen reitit tulee rakentaa etupainotteisesti. Kevyenliikenteenyhteyksien 
tulee olla turvallisia. Eriksnäsin  joukkoliikenneyhteydet tulee suunnitella sujuvammiksi, 
mielellään moottoritietä hyödyntäen.  

- Tieyhteydet on suunniteltava ja toteutettava nykyistä paremmin. Tieyhteys Eriksnäsintieltä 
Kalkkirannantielle tulee rakentaa mahdollisimman pian. Meriläntie ei kestä mittavasta 
rakentamisesta johtuvaa liikennettä.  

- Moottoritien melualueen suunnitteluratkaisuja tulee tarkistaa. Meluesteen 
rakentamismahdollisuudet tulee selvittää ja tarkentaa melua koskevia kaavamääräyksiä. 

- Rakentamisen määrä ja tiiveys ylimitoitettuja suunnitelmassa. Rakentaminen levittäytyy liikaa 
koko alueelle. Asukasmäärä on ylimitoitettu.  

 
4. Suunnittelun muuttuneet lähtökohdat 

 
- Saatu palaute huomioidaan jatkosuunnittelussa. Lisäksi lähtökohdat suunnittelulle ovat 

muuttuneet.  
- Maakuntakaavan tarkistettu ehdotus on uudelleen nähtävillä ja hyväksyttäneen maaliskuussa 

2013. Taajamatoimintojen alueet ja laajentumisalueet kattavat lähes koko osayleiskaava-
alueen. Lisäksi rannan suuntainen viherkäytävä on merkitty Eriksnäsin etelärantaan. 

- Itä-Uudenmaan maakuntakaava jää voimaan viheralueiden ja kulttuurimaiseman osalta.  
- Sibbesborgin kestävän kehityksen suunnittelukilpailu luo pohjaa alueen osayleiskaavojen ja 

tarkempien asemakaavojen laatimiselle. 
- Sibbesborgin kehityskuva ja itäisen metrolinjauksen esiselvitys toimivat alueen kehittämisen 

taustana. Metron esiselvityksessä on noussut esille tarve kehittää olemassa olevaa tieverkkoa. 
- Luontoselvityksiä on laadittu kesällä 2011 ja tuloksia on saatu vielä kevättalvella 2012. 

Tarkentuneet luontotiedot ja analyysit toimivat suunnittelun lähtökohtina. 
 
 

5. Kehitetyn kaavaluonnoksen esittely 
 
- Jatkosuunnittelun tavoitteista linjattiin seuraavaa: Rakentamisen painopiste sijoittuu rantaan, 

alueelle muodostetaan selkeä keskusta, jotta saadaan kaupallisia palveluita. Kokonaisrakenne 
hahmotetaan selväpiirteisemmäksi, isommat viheralueet säilytetään yhtenäisinä, jotta ne 
toimivat ekologisina kokonaisuuksina. Kartanon ympäristöä kehitetään virkistysnäkökulmasta ja 
annetaan sille arvo merkittävänä kulttuurihistoriallisena kohteena.  Rakentamiselle varataan 
yhtenäiset alueet ja venesatamat sijoitetaan Sipoonlahden rannalle. Sillan paikkaa Hitån 
puolelle tutkitaan. Katuverkko muodostetaan tasa-arvoiseksi ja jatkuvaksi: kaupunki on verkko, 
ei puu, ei sumppuja, liikenne sujuvaksi. 

- Sibbesborgin kehityskuvan tavoitteet koskevat myös Eriksnäsin osayleiskaavan 
jatkokehittämistä ja kehityskuvasta saadaan paljon hyviä ajatuksia ja periaatteita myös 
Eriksnäsiin. 

- Kaavaluonnos ei suinkaan ole vielä valmis vaan sitä kehitetään edelleen. 



- Esitysteknisesti kaavaluonnos on yleispiirteinen ja rakentamisalueet sisältävät myös rakenteen 
sisäiset puistot, aukiot ja pienet viheralueet. Isompi VU -alue on nostettu esiin 
kaavamerkinnöissä. 

- Kaavaillustraatiota tulee lukea siten, että se on vasta yksi teoreettinen tutkielma kaavan 
mahdollisesta toteutumisesta. Jokainen alue tarkentuu asemakaavoituksen kautta. 

- Metrolinjaus on maan alla eikä rata edellytä tilavarauksia maan pinnalta. 

 
6. Keskustelussa esiin nousseita aiheita ja kysymyksiä 

 
- Osallistujat esittivät kysymyksen Itä-Uudenmaan maakuntakaavan MU -merkinnän 

ohjausvaikutuksesta osayleiskaavaan. Sipoonlahdella on merkittäviä kulttuuriarvoja. 
Kaavamerkintä voidaan katsoa vanhentuneen, mutta alueen maisemalliset arvot eivät vanhene. 
Ohjausvaikutuksesta vastattiin, että rajaa on tulkittava tapauskohtaisesti ja kaavan tulkinnoista 
keskustellaan sekä Uudenmaan liiton että Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa. Uudenmaan 
maakuntakaavan uudistamisen tulevina teemoina ovat viheraluerakenne ja 
kulttuuriympäristöt. 

- Useiden osallistujien mielestä rakentaminen ei saa ulottua aivan rantaan Sipoonlahden puolella 
tai koko merkittävä maisema-alue menee pilalle. Tähän vastattiin, että kaupunkikuvassa 
tavoitellaan merellisyyttä ja siksi korttelit ulottuvat mahdollisimman lähelle rantaa. Tarkempi 
sijoittelu vaatii suunnittelua enemmän. Pienipiirteisessä maisemassa ratkaisuja on useita ja 
kaupunkirakentaminen tulee sovittaa eri tavoin maisemaan. 

- Osallistujat linjasivat, että työpaikka-alueiden sijoittuminen lähelle on äärettömän tärkeä ja 
tästä oltiin yksimielisiä. 

- Kysyttiin päättyykö toinen pääkaduista Hangelbybäckeniin, johon vastattiin, että tie ei lopu 
kaavarajalle. Tien jatkamisesta on tosin tehtävä sopimus alueen maanomistajan kanssa. 
Linjausta on tutkittu Kalkkirannantielle saakka. Pääkadun jatkumista Kalkkirannantielle jo 
alueen toteuttamisen alkuvaiheessa pidettiin tärkeänä. 

- Rakentamisen tehokkuutta ja väestötavoitetta pidettiin liian korkeana.  
- Alueen toteutumisesta ilmaistiin huoli, että mikäli osayleiskaava ei kokonaisuudessaan 

toteudukaan, mutta E2-asemakaava toteutetaan, jäävät sen asukkaat alueelle pussiin. Tähän 
vastattiin, että alueen jäämistä pitkäksi aikaa keskeneräiseksi ei pidetä kovin todennäköisenä.  

- Yhdyskadut Palokärjentieltä ja Pyykujalta E2 alueelle katsottiin haitallisiksi. Katujen asfaltointi 
koettiin uhkaksi perinnemaisemalle. Lisäksi katuyhteyksistä pelättiin aiheutuvan 
läpiajoliikennettä ja tarve leventää olemassa olevia katuja. Tähän vastattiin, että uusia alueita 
ei haluta eristää olemassa olevasta rakenteesta ja nykyiset asukkaatkin hyötyvät paremmista 
kulkuyhteyksistä. 

- Meriläntie todettiin vaikeaksi suunnittelutehtäväksi. Parhaaksi vaihtoehdoksi uudelle 
linjaukselle pidettiin vaihtoehto 4, joka ylittää selännealueen. Tähän vastattiin, että tien 
pituusleikkauksia on tutkittu ja todettu kyseinen vaihtoehto liian jyrkkäpiirteiseksi. 

- Kysyttiin, miksi ylipäätään rakennetaan Merilään sillä tuloksena on irrallinen korttelialue.  
-  Hulevesien laatu ja Hangelbyn lahden tila huolestuttaa Kun Pähkinälehto rakennetaan, 

johdetaan vesi Hangelbynlahteen 
- Kaavan toteuttamisen vaikutuksia Sipoonjoen Natura 2000 –alueeseen ei ole selvitetty. 

Huolenaiheena pidettiin meritaimenkannan säilymistä lisääntyvän veneilyn takia. ELY-
keskuksen kanssa on alustavasti keskusteltu selvityksen laatimisesta. Vaikutustenarviointi 



laaditaan kaavatyön edetessä ja siinä selvitetään, miten rakentaminen, satamat ja lisääntyvä 
veneily vaikuttaa meritaimenen käyttäytymiseen. 

- Useat osalliset pitivät väestötavoitta liian suurena. Ihmeteltiin, mistä tavoitteet tulevat sillä 
tilastokeskuksen ennusteet osoittavat huomattavasti pienempää väestönkasvua alueella. 
Näihin kommentteihin muistutettiin kunnanhallituksen hyväksymistä suunnitteluperiaatteista 
ja tavoitteista; Eriksnäsin laatutavoitteista ja kaavaluonnoksesta, joissa tavoiteltu asukasmäärä 
on noin 12 000 uutta asukasta ja 1500 uutta työpaikkaa. Tilastokeskuksen aineistoa ei ole 
tarkoitettu asetettavaksi tavoitteeksi vaan se kuvaa tilannetta, jossa nykykehitys jatkuu 
samanlaisena.  

- Eriksnäsintien leventämistä pidettiin hyvänä asiana, mutta moottoritien alikulkuun ei mahdu 
nelikaistainen tie eli alikulkuun uhkaa muodostua sumppu. Tähän vastattiin, että moottoritie 
on valtion tie ja kunta voi yrittää vaikuttaa liittymäalueen uudistamiseen. Jatkosuunnittelussa 
on tarvetta tutkia väliaikaisia ratkaisuja liikenteen sujuvoittamiseksi liittymäalueella. 

 

 
7. Tilaisuuden päätös 

 
- Kaisa Yli-Jama kiitti kaikkia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti tilaisuuden. 


