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ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAN ASUKASTILAISUUDEN KOKOUSMUISTIO 
 
 

 
 

Aika  23.11.2010 klo 18.00 – 19:20  
  

Paikka  Palvelutalo Lindan juhlasali 
 

Läsnä  Patrick Eriksson, Eriksson Arkkitehdit Oy 
   Eila Lahdenperä, Eriksson Arkkitehdit Oy 

  Mikko Aho, Sipoon kunta 
  Sirkku Huisko, Sipoon kunta 
  Virva Korkeamäki, Sipoon kunta, pöytäkirjan pitäjä 
  Asukkaita ja osallisia 24 henkilöä 

 
 
 
1. Kokouksen avaus 

Mikko Aho toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kertoi taustoja osayleiskaavan 
laatimiselle.  

Asuntoministeri Jan Vapaavuori vieraili maanantaina Sipoossa, jota kutsui eteläisen 
Suomen dynaamisimmaksi kunnaksi.  Vapaavuori kertoi Itämetron suotuisista 
näkymistä.  

Helsinki-Pietari –ratayhteyden linjaus on tavoitteena saada maakuntakaavaan. 
Maakuntakaavan rakennemallit ovat jo olleet esillä. Koko Uudenmaan uuden 
maakuntakaavan on tarkoitus olla valmis 2012.  

Nyt esiteltävät Eriksnäsin rakennemallit on laadittu herättämään ajatuksia ja 
tuomaan esiin kommentteja. Tavoitteena on löytää sitä hiljaista tietoa, jota on alueen 
asukkailla ja muilla toimijoilla. Eriksnäsin asukasyhdistyksen edustaja kutsutaan 
mukaan suunnitteluryhmän kokouksiin. 

Meneillään olevan Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailussa 
syntyviä ajatuksia päästään toteuttamaan ensimmäisenä Eriksnäsin 
osayleiskaavassa. 

 

2. Eriksnäsvisio 

Patrick Eriksson esitteli Eriksnäs-vision, jonka ideointi on alkanut vuonna 2009. 
Mukana suunnittelussa on ollut alueen maanomistajien lisäksi kolme arkkitehtiä ja 
Sipoon kunta. 

Peruslähtökohtina ovat olleet Sipoonakseli, Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma, 
metropolialueen kehitys, maaseutu ja meri. 
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Alueelle on visioitu monimuotoista, pienimittakaavaista, viihtyisää ja merellistä 
asumista. Asukasluvuksi on hahmoteltu 5 000-12 000.  

Eriksnäsille on ideoitu kolme mahdollista teemaa: meripuisto, mosaiikkikaupunki ja 
rantakaupunki. 

Tavoitteena on, että Eriksnäsistä tulee merellinen pikkukaupunki, joka toteutetaan 
kontrolloidusti, avoimesti ja yhteisöllisesti. Tavoitteena on rakentaa rannoille ja 
yhdistää meri alueen sisäosiin puistokäytävillä. Tavoitteena on luoda alueelle 
yhtenäinen ja vetovoimainen brändi. Tavoitteena on tehdä Eriksnäsistä ekotehokas 
kaupunki, jossa tuetaan ympäristövastuullista elämää. 

 
3. Rakennemallit 

Patrick Eriksson kertoi, että rakennemallien jälkeen suunnittelua jatketaan 
osayleiskaavaluonnoksella, joka valmistuu vuoden 2011 alussa. Luonnos tulee 
kaavoitusjaoston kautta nähtäville tammi-helmikuussa. 

Rakennemallien tavoitteet tulevat Eriksnäsvisiosta. Lähtökohtana ovat myös vanhat 
pohjoismaiset puukaupungit, yhteistyö ruotsalaisen Kjell Forshedin kanssa ja 
kaupunkielämän painopiste rannassa. 

”RANTA”-rakennemalli on vaihtoehdoista tehokkain 14 400 asukkaalla. Kaava-
alueesta rakennetaan 64%. Kaupungista tulee yhtenäinen, lenkkimäiseen 
läpikulkutiehen ja Eriksnäsin niemen pistotiehen tukeutuva kokonaisuus. Suurin osa 
rantaviivasta rakennetaan. 

”VERKKO”-rakennemalli on vaihtoehdoista kevyin 8500 asukkaalla. Kaava-alueesta 
rakennetaan 48%. Rakennemalli on verkkomainen. Rakentaminen tukeutuu 
lenkkimäiseen läpikulkutiehen ja rantakeskukset yhdistävään maisemakatuun. 
Kukkulat ja jyrkimmät rinteet on jätetty viheralueiksi. Rakennemalli perustuu Kjell 
Forshedin luonnokseen. 

”SORMET”-rakennemalli noudattaa Sipoon rannikon nauhakyläperiaatetta. 
Rakennemalli koostuu Eriksnäsintien ja Hangelbyntien varteen tukeutuvista länsi- ja 
itäosasta sekä niitä erottavasta leveästä viheralueesta. Asukkaita on 12 300. 
Mallissa on mukana kartanon ratsastuskeskus sekä sille pohjoinen laajennus. 

Kaikkia rakennemalleja voidaan joko tiivistää tai väljentää. Yli 12 000 asukkaan 
alueelle voidaan rakentaa metropysäkki, sitä pienempi väkimäärä riittää 
pikaraitiotiehen tai linja-autoliikenteeseen joukkoliikennemuotona. 

 

4. Keskustelu 
 

Keitä Eriksnäsin kaupunkiin halutaan? Profiloidaanko kaupunkia esim. 
harrastusmahdollisuuksien kautta? 
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Mikko Aho: Vielä tässä vaiheessa kaavoitusta ei lähdetä määrittelemään asukkaita. 
Nyt mietitään sitä, miten luodaan edellytykset hyvään asumiseen ja kestävän 
yhdyskunnan rakentamiseen. Tavoitteena on, että alueesta tulee monimuotoinen ja 
kestävä. 

Patrick Eriksson: Kaupunki ei ole kaupunki, ellei siellä asu kaikenlaisia ihmisiä. 

Mikko Aho: Kunnat ja valtio ovat tehneet sopimuksen, jossa sitoudutaan rakentamaan 
20 % Ara-tuotantoa eli tuettua asuntotuotantoa. 

Tuleeko alueelle viherväyliä? Pääsekö asunnosta suoraan luontoon? 

Patrick Eriksson: Alueesta tulee tiiviimpi kuin Eriksnäs I:stä, jossa on runsaasti 
viherväyliä, mutta tarkemmassa suunnittelussa pyritään kattavaan viheralueiden 
verkostoon. Viheryväyliä käyttävät ihmisten lisäksi myös eläimet.  

Tuleeko alueelle uimaranta? 

Patrick Eriksson: Rakennemalleissa on uimarantasymboleita useita eri paikoissa. 

Miten Eriksnäsvision tavoitteet toteutuvat rakennemalleissa? 

Patrick Eriksson: Hyvin! Jokaisessa mallissa on mahdollisuus toteuttaa tavoitteet. 

Millä perusteella Eriksnäsin osayleiskaava-alue on rajattu? Miksi koko 
Hangelby ei ole mukana? 

Mikko Aho: Sipoon kunnanhallitus on tehnyt hankeyhteistyösopimuksen 
maanomistajan kanssa. Osa Hangelbysta on mukana kaava-alueessa 
siirtolapuutarhahankkeen vuoksi. 

Voisiko Eriksnäsin kaupunki olla pienempi ja silti kiinnostava? Voisiko esikuva 
olla pikemminkin Naantali kuin Loviisa? 

Mikko Aho: Mietimme sitä jatkossa. 

Tuleeko alueelle kerrostaloja? 

Patrick Eriksson: Sitä ei ole kaavoituksen tässä vaiheessa ajankohtaista vielä 
päättää. Tavoitteena on että alue pysy matalana. 

Mikko Aho: Alueelle pyritään saamaan pienimittakaavaista asumista. Tavoitteena on, 
että ARA-asuminen ei erotu katukuvassa.  

Miten yhteisöllisyyttä aiotaan tukea? 

Mikko Aho: Luomalla paikkoja kohtaamisille. 

Minkälaisille eläimille viherkäytävät on tarkoitettu? 
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Patrick Eriksson: Emme vielä tiedä, sillä alueen luontoselvitys ei ole vielä valmistunut. 

Asukas: Kallbäckin metsästysseura, Hangelby - Kallbäck jaktförening tekee 
viranomaisille joka vuosi selvityksen riistakannoista. 

Miten suhtaudutaan alueen vanhaan rakennuskantaan?  

Patrick Eriksson: Alueen historiaan suhtaudutaan kunnioittavasti ja varoen. Tarkoitus 
on täydentää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennusryhmiä vain kevyesti. 

Eriksnäsissä tontit ovat isoja, jopa 5000m². Tullaanko niiden lohkomista 
vaatimaan tulevaisuudessa? 

Patrick Eriksson: Asiasta päätetään vasta asemakaavaa laadittaessa. 

Mikko Aho: Nyt laadittavalla osayleiskaavalla tutkitaan alueen mahdollisuuksia. Vasta 
myöhemmin mietitään toteuttamista. 

Mitä julkisia palveluita alueelle tulee? 

Mikko Aho: Palvelurakentamisen tarve tutkitaan suunnittelun edetessä.  

 

5. Kaavoitukseen vaikuttaminen 

Patrick Eriksson kertoi, että seinällä oleviin rakennemalleihin voi kiinnittää ja kirjoittaa 
kommentteja. Mikko Aho lisäsi, että rakennemallit tulevat nähtäville Sipoon kunnan 
Internet-sivuille.  

Vaikuttamismahdollisuuksia on vielä useita jäljellä. Rakennemalleja voi kommentoida 
ja yleiskaavaluonnoksesta antaa mielipiteensä, kun se tulee nähtäville. 
Osayleiskaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen. Osayleiskaavaluonnoksesta 
sekä –ehdotuksesta pidetään myös asukastilaisuudet, joissa suunnitelmia voi 
kommentoida suullisesti.   

 
 

 
 
26.11.2010 / Virva Korkeamäki ja Eila Lahdenperä 


