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Greater Helsinki Vision Helsinki–Porvoo kehyssuunnitelma
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Helsingin ja Porvoon kaupungit,
Sipoon kunta, Uudenmaan ja Itä-
Uudenmaan liitot, YTV, XII/2009

Kansainvälinen arkkit.kilpailu 2007
1 palk. EMERALDA

Kansainvälinen arkkitehtikilpailu 2007 lunastus THIRD LIFE

eriksnäs*vision
2010-2018

Löytöretki
Itämerenrannalle,
pikkukaupunkiin,
vahvaan elämään.

paikkapaikka
N:N: SipoonakseliSipoonakseli
W:W: metropolimetropoli
E:E: maaseutumaaseutu

S:S: merimeri

elämäelämä
50005000 -- 1200012000 asukastaasukasta

ympäristövastuuympäristövastuu
elämäntyylitelämäntyylit

puitteetpuitteet
EteläEtelä--SipoonSipoon noodinoodi
ympäristönympäristön laatulaatu
moninaisuusmoninaisuus

m
osaiikki

m
osaiikki--

kaupunki
kaupunki
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MAHDOLLISUUDET JA TAVOITTEET
eriksnäs*vision 2010–2018
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sijainnin ja paikan
antamat lähtökohdat

pohjoiseen

ERIKSNÄS Sipoon kunta rakenteen ja
maiseman pääakselin päätteenä (akseli
Eriksnäs - Söderkulla - Nikkilä)

länteen

ERIKSNÄS osana metropolialuetta ja sen
palvelu- ja raideliikenneverkostoa

itään

ERIKSNÄS maaseudun - sen maiseman,
luonnon ja toimintojen - reuna-alueena

etelään

ERIKSNÄS asuinalueena meren, rannikon

ja saariston äärellä
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puitteet:
alue, korttelit ja talotyypit

Söderkulla-Eriksnäs eteläisen Sipoon
noodina

- yhtyvä yhdyskuntarakenne

- seudullinen sekä maa- ja valta-
kunnallinen raideliikenneyhteys

rakennettu ja luonnonympäristö

- seudullinen ja paikallinen kulttuuri-
ympäristö

- yhteys luontoalueisiin, maaseudulle
ja saaristoon

- rantakaupunkimainen korttelirakenne
ja tilanmuodostus

moninaisuus ja mittakaava

- tasapainoinen väestörakenne

- talotyyppien ja hallintamuotojen kirjo

- inhimillinen mittakaava
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asuminen ja eläminen

asukasluvun mitoitus

- 5 000 - 12 000

- asukkaiden mobilisointi ja aktivointi

- asukkaille myös työpaikat ja palvelut

ympäristövastuullisuus

- energia ja hiilijälki

- vedenkierron hallinta

- Itämeri

- T & K

yhteisöllisyys ja elämäntyylit

- vahva kokonaisidentiteetti

- omaleimaiset korttelit ja

yhteisöllisten paikkojen verkosto

- ulkoiluhenkisyys: meri ja luonto

19.1.2010 8ERIKSNÄS visiotyöryhmä / SL



RATKAISUN AINEKSET JA SÄÄNNÖT
- TEEMA JA KOLME VARIAATIOTA

eriksnäs*vision 2010–2018
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ulkoiset kytkennät

- Söderkulla: palvelut, työpaikat, liikennesolmu

- Hitå: raideliikennevaraus, kevyt liikenne

- Kalkkiranta: tulevaisuuden potentiaalit

maastonmukainen korttelirakenne

- erityyppiset ja -henkiset korttelit, solut ja talot

- monipuolinen keskusta rantatoreineen

- kartanonalue arvonsa mukaisessa käytössä

- kokoava ”Main street”

viheralueet, puistot ja rantaraitit

- merelle johdattelevat puistosormet

- rantalaitureista uimarantoihin

- ”merivartio-/majakkakukkulat”

SipoonSipoon
MeripuistoMeripuisto
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1.
sipoolainensipoolainen

kytkentäkytkentä



MosaiikkiMosaiikki--
kaupunkikaupunki

asumisen löytöretki

- koetut ja innovatiiviset talotyypit

- moninaiset hallintamuodot ja ylläpitopalvelut

- asumisen elinkaari ajassa ja paikassa

- tilasarjat salareitteineen ja piilopaikkoineen

toimintojen sekoittuminen

- monipuolinen keskusta

- etä- ja lähityö asumisen yhteydessä

- palvelutiloja pohjakerroksissa

moni-ilmeinen rakennuskulttuuri

- arkkitehtuurin monet kasvot

- sipoolainen kulttuurimaisema

- saaristolaisuus
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2.
metropolimetropoli--

kytkentäkytkentä

RantaRanta--
kaupunkikaupunki

rannoille avautuva maankäyttö/korttelirakenne
- ranta- ja saaristohakuiset palvelut ja toiminnot
- näkymät asunnoista ja julkisista tiloista
- venesatamat, uimarannat yms.

proaktiivinen vesien- ja ympäristönsuojelu
- ekologisen jalanjäljen hallinta
- hulevesien hallinta ja hyödyntäminen
- paikallinen, innovatiivinen energiantuotanto

itämerellinen ilmapiiri
- vesiliikenne huviksi ja hyödyksi
- verkottuminen pitkin Suomenlahden rannikkoa
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3.
kansainvälinenkansainvälinen

kytkentäkytkentä



IMAGO, BRÄNDI JA KAUPUNKIKUVA
eriksnäs*vision 2010–2018
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brändin rakennuspuut

luonto ja ekologia

- paikan, maaston ja maiseman
ominais- ja erityispiirteet

- luonnonläheisyys ja merellisyys

kulttuuri ja miljöö

- omaleimainen arkkitehtuuri ja
julkinen miljöö

- uniikit toiminnot

yhteiskunta ja sosiaalinen tilaus

- ympäristövastuu: energia, hiili,
joukkoliikenne…

- Itämeri

asuntomarkkinat ja elämäntyylit

- asumispreferenssit

- sähköinen sosiaalinen media
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moninaisuus
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LÖYTÖRETKILÖYTÖRETKI –– MONINAISUUSMONINAISUUS  –– LÄHEISYYSLÄHEISYYS –– PÄÄSTÖTÖN ITÄMERIPÄÄSTÖTÖN ITÄMERI
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löytöretki

LÖYTÖRETKILÖYTÖRETKI –– MONINAISUUSMONINAISUUS  –– LÄHEISYYSLÄHEISYYS –– PÄÄSTÖTÖN ITÄMERIPÄÄSTÖTÖN ITÄMERI
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läheisyys

LÖYTÖRETKILÖYTÖRETKI –– MONINAISUUSMONINAISUUS  –– LÄHEISYYSLÄHEISYYS –– PÄÄSTÖTÖN ITÄMERIPÄÄSTÖTÖN ITÄMERI
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päästötön
Itämeri

LÖYTÖRETKILÖYTÖRETKI –– MONINAISUUSMONINAISUUS  –– LÄHEISYYSLÄHEISYYS –– PÄÄSTÖTÖN ITÄMERIPÄÄSTÖTÖN ITÄMERI



SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
eriksnäs*vision 2010–2018

p

yhteinen tahtotila
projektin hallinta
rahoituspuitteet
osayleiskaavoitus
asemakaavoitus

toteutussuunnittelu
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SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
eriksnäs*vision 2010–2018

p

yhteinen tahtotila
projektin hallinta
rahoituspuitteet
osayleiskaavoitus
asemakaavoitus

toteutussuunnittelu
…  …
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arkkitehtikilpailu?

Lähde: SIPOON KUNTA / SH, Toimintasuunnitelma sopimusalueella, 10.11.2009



YHTEENVETO:
TAVOITE; LÖYTÖRETKEN VIISI+ RASTIA

eriksnäs*vision 2010–2018
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1. rantojen ja luonnon hyödyntäminen asumisen laatutekijänä
2. merellinen rantakaupunki ja palvelukeskus,

5000 - 12000 asukasta ja 1500 työpaikkaa
moottoritien eteläpuolella

3. sujuva ja laadukas joukkoliikenne - kokonaisuus hallintaan
yleiskaava- ja liikennejärjestelmätasolla suhteessa
Söderkullaan ja metropolialueeseen

4. erottuva ja uskottava brändi joka näkyy kaupunkikuvassa ja
asuntotarjonnassa ja samalla toimii käyntikorttina Sipoolle

5. ekotehokas yhdyskuntarakenne ja ympäristövastuullinen
rakentamistapa, erityisteemana Itämeri

+    vuorovaikutteinen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusprosessi,
jossa myös asukkaiden ja käyttäjien ääni kuuluu


