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Kaavoitusprosessi

Aloitusvaihe
Laatutavoitteet (25.5.2010 (KH § 173))
Kaavatyö vireille (kuulutus 23.9.2011) 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä (15.9.2010-, päivitetty 
8./9.6.2011, 2/2013)
Rakennemallit
1. viranomaisneuvottelu (10.12.2010) 
(Työneuvottelu viranomaisten kanssa 23.5.2011)

Mielipiteet osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta (09 /2010 - 06/2011) 

Asukastilaisuus 23.11.2010

Ehdotusvaihe
Vaikutusten arviointi
Osayleiskaavaehdotus nähtävillä
2. viranomaisneuvottelu
Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin

Muistutukset ja lausunnot   
kaavaehdotuksesta

Asukastilaisuus

Kaavan hyväksyminen
Mahdollisuus valittaa hyväksymis-
päätöksestä

Valmisteluvaihe (Jaosto 15.6.2011, 24.8.2011)

Selvitysten laadintaa
Kaavaluonnos nähtävillä (1.9.-3.10.2011)
Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin
(Työneuvottelut viranomaisten kanssa 14.12.2011 ja 27.8.2012)

Mielipiteet ja lausunnot kaavaluon-
noksesta (1.9.-3.10.2011)

Asukastilaisuus 6.9.2011

Asukastilaisuus 29.11.2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä 
säädetään osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman laatimisesta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on 
virallinen asiakirja, joka määrittelee 
kaavan valmistelussa noudatettavat 
osallistumisen ja vuorovaikutuksen pe-
riaatteet ja tavat sekä kaavan vaikutus-
ten arvioinnin menetelmät. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
kerrotaan, miten osalliset voivat osal-
listua ja vaikuttaa osayleiskaavan laa-
dintaan sekä miten osayleiskaavan vai-
kutuksia on tarkoitus arvioida. Lisäksi 
siinä esitetään pääpiirteittäin kaavatyön 
tarkoitus ja tavoitteet sekä kaavatyön 
lähtötilanne ja kaavan laadinnan eri 
työvaiheet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
voi tutustua koko kaavatyön ajan kun-
nan verkkosivuilla osoitteessa http://
www.sipoo.fi/fi/palvelut/asuminen_ja_
rakentaminen/kaavoitus/yleiskaavat/
eriksnasin_osayleiskaava. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaa tarkiste-
taan ja päivitetään kaavatyön aikana 
tarpeen mukaan. 
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Johdanto
Eriksnäsiä on tarkoitus kehittää Sipoon 
kasvustrategian mukaisesti merkittävä-
nä uutena asuinalueena palveluineen 
ja työpaikkoineen. Alueesta tavoitellaan 
uutta itsenäisesti toimivaa kunnan osa-
aluetta, jonka rakentuminen tukeutuu 
julkiseen liikenteeseen, pitkällä tähtäi-
mellä Söderkullaan toteutettavaan rai-
deliikenneratkaisuun. Eriksnäs on osa 
Sibbesborgin aluetta.

Osana Eriksnäsin osayleiskaavatyötä 
tullaan tarkastelemaan myös Hangel-
byn alueen maankäyttöä alueen maan-
omistajan jättämän kaavoitusaloitteen 
mukaisesti. Alueen kehittäminen on 
organisoitu Sipoon kunnan ja alueen 
suurimman maanomistajayhteenliitty-
män kanssa. Osayleiskaavan laatimi-
nen alueelle on osa tätä ns. aluekehi-
tyshanketta.

Eriksnäsin alueen ideointi alkoi jo vuon-
na 2009, jolloin alueen kaavoituksen 
pohjaksi laadittiin maanomistajien toi-
mesta Eriksnäs-visio. Visiossa tavoit-

Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailualueen rajaus.

Suunnittelualue
Osayleiskaava-alue sijaitsee Etelä-Si-
poossa 3,5 km Söderkullan taajamasta 
etelään päin. Eriksnäsistä on noin 30 
km:n matka Helsingin keskustaan ja 
noin 19 km Itäkeskukseen. Vantaalle, 
Tikkurilaan on noin 21 km, Keravalle 23 
km ja Porvooseen on noin 25 km.

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on yh-
teensä noin 360 ha. Alue rajautuu poh-
joisessa Porvoonväylään sekä Eriksnä-
sintien itäpuolella Eriksnäs I- asema-
kaava-alueeseen. Idässä kaava-alue 
rajautuu Kalkkirannantiehen ja Hangel-
bybäckeniin. Etelässä kaava-alue ra-
jautuu Hangelbyvikeniin, Bastuvikeniin 
ja Mustlaxiin sekä lännessä Sipoonlah-
teen. Suunnittelualue kuuluu pääosin 
Eriksnäsin kylään, mutta sisältää osia 
myös Kallbäckin ja Hangelbyn kylistä.

Osayleiskaava-alueella asuu tällä het-
kellä arviolta 250 asukasta eli n. 1,4% 
koko kunnan väestöstä. Asutus keskit-

tyy kaava-alueen pohjoisosaan pääosin 
2000-luvun puolivälissä rakennetulle 
pientaloalueelle Kalasääskentien ja 
Tuulihaukankujan varsille sekä kaava-

Suunnittelualueen sijainti suhteessa lähimpiin keskuksiin.

teeksi asetettiin, että Eriksnäsistä tulee 
merellinen pikkukaupunki, joka toteu-
tetaan kontrolloidusti, avoimesti ja yh-
teisöllisesti. Eriksnäsistä halutaan eko-

alueen eteläosassa Merilän alueelle. 

Suunnittelualueen maiseman erityispiir-
teitä ovat vuonomainen Sipoonlahti se-
kä Eriksnäsin kartano ympäristöineen. 

tehokas alue, jossa tuetaan ympäristö-
vastuullista elämää.
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Suunnittelualueen rajaus kunnan opaskartalla. Kartassa yksi ruutu = 1 km. Kunnan maanomistus ja sopimusalueet kaava-alueella.
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Suunnittelualueen liittyminen Eriksnäs I-asemakaava-alueeseen.
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Kaavatyön tavoitteet
Osayleiskaavatyön tavoit-
teet

Kunnanhallitus hyväksyi 25.5.2010 (KH 
§ 173) Eriksnäs II:n aluekehityshank-
keen laatutavoitteet. Ehdotus laatuta-
voitteiksi koostettiin ohjausryhmässä 
asiantuntijoiden avustuksella. Laatu-
tavoitteiden määrittelyn taustana oli 
vuonna 2009 laadittu Eriksnäs-visio. 
Laatutavoitteet toimivat pohjana alueen 
osayleiskaavoituksen käynnistämiselle. 
Ne antavat suuntaviivat alueen kehittä-
miselle ja suunnitteluratkaisuille. Laa-
tutavoitteita tarkennetaan ja avataan 
konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi 
alueen osayleiskaavoituksen yhteydes-
sä laadittavan toteutusohjelman kautta. 
Toteutusohjelmassa määritellään myös 
mm. hankkeen toteutuksen aikataulut 
ja rahoitussuunnitelma. Osayleiskaa-
va ja toteutusohjelma ohjaavat alueen 
asemakaavoitusta ja toteutusta.  

Eriksnäs-vision yhteenveto: 

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 asuntotarjon-
nassa 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

Maakuntakaavan tavoit-
teet 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavan ta-
voitteena on monikeskuksinen aluera-
kenne ja mennyt-tä kehitystä voimak-
kaampi, mutta tasapainoinen väestön 
ja työpaikkojen kehitys. Maakuntakaa-
van maankäyttöratkaisujen lähtökohta-
na on varautuminen väestön kasvuun 
koko maakunnassa. 

Erityisesti väestönkasvu kohdistuu 
maakunnan läntisiin osiin Sipooseen ja 
Porvooseen. Entisessä itä-Uudenmaan 
liitossa tasapainoisen aluerakenteen 
kehittämisen tavoitteena on hyödyntää 
jatkuvaa väestökasvua maakunnan kai-
killa alueilla hyvien liikenneyhteyksien 
ja olemassa olevan yhdyskuntaraken-
teen kannalta kestävästi. Sipoon uusi 
väestönkasvutavoite tehostaa ja laajen-
taa maakuntakaavaratkaisun asumisen 
aluevarauksia. 

Eriksnäsin osalta maakuntakaavan 
tavoitteet on esitetty kaavakartassa, 
jossa osayleiskaa-va alueen rantavyö-
hykkeet on osoitettu maa– ja metsä-
talousvaltaiseksi alueeksi, jolla on eri-
tyistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). 
Alue on ulkoilun kannalta myös maa-
kunnallisesti ja seudullisesti merkittävä. 
Sipoonlahti on merkitty kulttuuriympä-
ristön tai maiseman vaalimisen kannal-
ta tärkeäksi alueeksi, joka on valtakun-
nallisesti merkittävä. Suunnittelualueen 
koillisosa on osoitettu pohjavesialueek-
si. Tavoitteena on siis käyttää Eriks-
näsiä ulkoiluun, vaalia Sipoonlahden 
maisemaa ja kulttuuriympäristöä sekä 
turvata pohjavesialue. 

Sipoon kunnan strategia 
ja yleiskaava 2025 

Sipoon kunnanvaltuusto on 15.12.2008 
hyväksynyt Sipoon yleiskaava 2025:n. 
Yleiskaava perustuu voimakkaan kas-
vun strategiaan. Vuoden 2009 kaa-
voituskatsauksessa todetaan, että se 
tulee toteutuessaan muuttamaan mer-
kittävästi Sipoota ja sipoolaista raken-
tamista. Sipoon nähdään olevan uu-
den kynnyksellä. Kunnan tavoitteet ja 
menetelmät kehityksen ohjaamiseksi 
muuttuvat. Pelkästään ilmastonmuutok-
sen hallinnan ja yhdyskuntarakenteen 
tiivistämisen velvoitteet tulevat muut-
tamaan entistä hajarakentamispainot-
teista kasvua. Pääosa kasvusta tulee 
sijoittumaan asemakaavoitettaville alu-
eille. Joukkoliikenneratkaisut ja niiden 
järjestämismahdollisuudet ohjaavat 
suunnittelua.
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Eriksnäsin aluekehityshankkeen laatutavoitteet

1. Merellinen pikkukaupunki
a. merellinen, persoonallinen pikkukaupunki Helsinki-Porvoo moottoritien etelä-  
 puolelle
b. jatkumo Itämeren rantakaupunkien perinteelle
c. sosiaalisesti monirakeinen merenrantakaupunki, jossa on toimiva asukas- ja   
 työpaikkarakenne, joka tarkentuu kaavatyön edetessä
d. toiminnoiltaan monipuolinen ja vireä
e. asukkaiden ja käyttäjien ääntä kuunnellaan
f. monipuolinen asuntokanta
g. pyritään vastaamaan tulevaisuuden asumisen haasteisiin: aikajänne 10-50-100   
 vuotta. Katse kaukana tulevaisuudessa

2. Toteutus kontrolloidusti, avoimesti, yhteisöllisesti
a. suhde Söderkullaan ja metropolialueeseen hallitusti osana metropolin itäpuolen   
 kokonaisuuden kehittämistä
b. liikennejärjestelyt osana Helsinki-Porvoo-Söderkulla-Sipoo liikenneratkaisuja
c. raideliikenteeseen tukeutuva merellinen kaupunki, josta nopea raideliikenneyh-  
 teys pääkaupunkiin
d. yleiskaava ohjaa toteutusta ja kokonaisuutta
e. kehitys laaja-alaisen yhteistyön kautta ja avoimesti
f. vuorovaikutteinen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusprosessi: asukkaat ja muut  
 alueella toimijat sekä yhteistyötahot prosessin aktiivisena osapuolena

3. Meren rannat alueen keuhkot, puistokäytävät sisäosiin alueen suonet
a. rannat pääsääntöisesti merikaupungin asukkaiden ja kuntalaisten käytössä,   
 mutta myös yksityisiä ranta-alueita
b. aktiivista ja yhteisöllistä toimintaa aluekeskuksissa, joille meren läheisyys antaa   
 oman mausteensa
c. ranta-alueelle tulevat vihervyöhykkeet sitovat meren ja keskialueen luonnon toi-  
 siinsa
d. toteutetaan suomalaisen rantakaupunkiperinteen mukaisesti; asuminen liittyy   
 rantaan

4. Brändi
a. myönteisesti erottuva ja uskottava
b. näkyvä, yhtenäisenä esillä kaikessa Eriksnäsiin liittyvässä materiaalissa ja toi-  
 minnoissa
c.	 sitouttava	ja	profiloituva
d. vetävä

5. Ympäristövastuullisuus
a. energiatehokkuus ja elinkaarivastuullisuus
b. Itämeren puhdistumisen edistämiseen vastuullinen suhtautuminen
c. rakentaminen laadullisesti, arkkitehtonisesti ja ekologisesti korkealuokkaista
d. laadukasta, tavoitteellista, kokonaisuutta ja viihtyvyyttä tukevaa
e. vireyttä ylläpitävää toimintaa aikaansaava keskusta 
f. vapaa-ajan toiminnoille annetaan runsaasti mahdollisuuksia
g. kartanon rakennuskanta, pihapiiri ja kulttuurimaisema arvonsa mukaisessa käy-  
 tössä ja hoidossa
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Maankäyttö- ja rakennuslain 35 §:n 
mukaisesti osayleiskaavan tarkoituk-
sena on kunnanosan yhdyskuntara-
kenteen ja maankäytön yleispiirteinen 
ohjaaminen sekä toimintojen yhteenso-
vittaminen. Osayleiskaavassa esitetään 
tavoitellun kehityksen periaatteet ja 
osoitetaan tarpeelliset alueet yksityis-
kohtaisen kaavoituksen ja muun suun-
nittelun sekä rakentamisen ja muun 
maankäytön perustaksi.

Osayleiskaavan sisältö ja tarkkuus

MRL 39 § Yleiskaavan sisältövaatimukset

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon maakuntakaavan lisäksi:

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon   
 tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
5)  mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
7) ympäristöhaittojen vähentäminen
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

Osayleiskaavan oikeusvaikutukset

Oikeusvaikutteinen osayleiskaava ohjaa asemakaavojen laatimista ja muuttamista sekä muuta alueiden käytön järjestä-
mistä sekä viranomaisten toimintaa. Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueella viranomaisten on suunnitellessaan aluei-
den käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleis-
kaavan toteutumista (MRL 42 §). Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueella ei saa myöskään myöntää lupaa esimer-
kiksi rakennuksen rakentamiseen, jos se vaikeuttaa yleiskaavan toteuttamista. Epäämisestä ei saa kuitenkaan aiheutua 
hakijalle huomattavaa haittaa (43 §).

Ympäristöministeriö voi yleisen tarpeen vaatiessa myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka tarvitaan yhdyskun-
tarakentamiseen ja siihen liittyviin järjestelyihin tai muutoin kunnan suunnitelmallista kehittämistä varten (MRL 99 §). 
Osayleiskaavassa voidaan näiden yleisten oikeusvaikutusten lisäksi antaa erikseen määräyksiä rakentamisen rajoittami-
sesta, rakennusten purkamisesta, suojelusta, toimenpiteistä, suunnittelutarpeesta ja kehittämisalueesta (MRL 16, 41, 43, 
111, 127 §).

Eriksnäsin osayleiskaava laaditaan oi-
keusvaikutteisena, luonteeltaan strate-
gisena osayleiskaavana. Osayleiskaa-
van tarkkuus ja esitystapa määritellään 
kaavaprosessin edetessä. Osayleis-
kaavan tärkeimpänä tehtävänä on oh-
jata alueen asemakaavoitusta.



9

Osayleiskaavan laatiminen sisältyy 
kunnanhallituksen hyväksymiin kunnan 
kaavoitusohjelmiin 2009-2012 ja 2013-
2016.

Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet

Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet tulivat voimaan 1.3.2009. Valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat 
osa maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaista alueidenkäytön suunnittelujärjes-
telmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 
§:n mukaan alueidenkäytön suunnitte-
lussa on huolehdittava valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden huomi-
oon ottamisesta siten, että edistetään 
niiden toteuttamista. Valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden tarkoitukse-
na on varmistaa valtakunnallisesti mer-
kittävien asioiden huomioon ottaminen 
kuntien kaavoituksessa. Ne täsmen-
tävät ja konkretisoivat maankäyttö- ja 
rakennuslain yleisiä tavoitteita ja niistä 
johdettuja kaavojen sisältövaatimuksia 
valtakunnallisesta näkökulmasta.

Kunnissa yleiskaava on keskeisin väli-
ne valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden toteuttamisen edistämises-
sä: yleiskaavassa valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet konkretisoidaan 
osaksi kunnan tavoiteltua kehitystä ja 
alueidenkäytön pääpiirteitä.

Eriksnäsin osayleiskaavatyötä ohjaavat 
erityisesti seuraavat valtakunnallisissa 
alueidenkäyttötavoitteissa mainitut ta-
voitteet:

Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, 
että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri 
väestöryhmien saavutettavissa ja mah-
dollisuuksien mukaan asuinalueiden 
läheisyydessä siten, että henkilöau-
toliikenteen tarve on mahdollisimman 
vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
edellytyksiä parannetaan.

Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla 
varmistetaan alueidenkäytölliset edel-

lytykset asuntorakentamiselle ja sen 
tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle 
sekä hyvälle elinympäristölle.

Alueidenkäytössä on varattava riittävät 
alueet jalankulun ja pyöräilyn verkosto-
ja varten sekä edistettävä verkostojen 
jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua.

Alueidenkäytössä on ehkäistävä me-
lusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksis-
ta aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vä-
hentämään jo olemassa olevia haittoja. 
Uusia asuinalueita tai muita melulle 
herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melu-
alueille varmistamatta riittävää melun-
torjuntaa.

Alueidenkäytössä on otettava huomi-
oon pohja- ja pintavesien suojelutarve 
ja käyttötarpeet.

Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yh-
tenäisiä peltoalueita tule ottaa taajama-
toimintojen käyttöön eikä hyviä ja laa-
joja metsätalousalueita pirstoa muulla 
maankäytöllä.

Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö 
sovitetaan yhteen siten, että vähenne-
tään henkilöautoliikenteen tarvetta ja 
parannetaan ympäristöä vähän kuor-
mittavien liikennemuotojen käyttöedel-
lytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään 
lisäksi liikenneturvallisuuden paranta-
miseen. 

Suunnittelun lähtökohtia

Helsingin seudun  
erityiskysymykset

Helsingin seudulla edistetään 
joukkoliikenteeseen, erityisesti 
raideliikenteeseen tukeutuvaa ja 
eheytyvää yhdyskuntarakennetta.

Riittävän asuntotuotannon tur-
vaamiseksi on alueidenkäytössä 
varmistettava tonttimaan riittä-
vyys.

Alueidenkäytön suunnittelussa 
merkittävä rakentaminen tulee si-
joittaa joukkoliikenteen, erityisesti 
raideliikenteen palvelualueelle. 
Alueidenkäytön mitoituksella tu-
lee parantaa joukkoliikenteen toi-
mintaedellytyksiä ja hyödyntämis-
mahdollisuuksia. Alueidenkäy-
tössä tulee ehkäistä olemassa 
olevasta yhdyskuntarakenteesta 
irrallista hajarakentamista.

Uusien asuin-, työpaikka- ja pal-
velutoimintojen alueiden käyt-
töönotto ja jo olevien alueiden 
huomattava täydennysrakentami-
nen tulee ajoittaa siten, että mah-
dollisuudet joukkoliikenteen hyö-
dyntämiseen varmistetaan.

Alueidenkäytön suunnittelussa 
on turvattava väestön tarpeiden 
edellyttämät ylikunnalliseen vir-
kistyskäyttöön soveltuvat, riittä-
vän laajat ja vetovoimaiset alueet 
sekä niitä yhdistävän viheralue-
verkoston jatkuvuus.



10

Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa täl-
lä hetkellä Ympäristöministeriön 
15.2.2010 vahvistama Itä-Uudenmaan 
kokonaismaakuntakaavan. Maakunta-
kaava sisältää yleispiirteisen suunnitel-
man alueiden käytöstä maakunnassa. 
Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa 
Eriksnäsin osayleiskaava alueen ran-
nat lähialueineen on osoitettu maa– ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla 
on erityistä ulkoilun ohjaamistarvet-
ta (MU). Pääkäyttötarkoituksen lisäksi 
alue on ulkoilun kannalta maakunnal-
lisesti ja seudullisesti merkittävä. Si-
poonlahti on merkitty kulttuuriympäris-
tön tai maiseman vaalimisen kannalta 
tärkeäksi alueeksi, joka on valtakunnal-
lisesti merkittävä. Alueen yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa on otettava 
huomioon kulttuuriympäristön ominais-
piirteiden vaaliminen, maisema-alueen 
kokonaisuus ja identiteetti. Alueen käy-
töllä on turvattava merkittävien mai-
sema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. 
Suunnittelualueen koillisosa on osoitet-
tu pohjavesialueeksi. Alueella tai sen 
välittömässä läheisyydessä tehtävät 
toimenpiteet on suunniteltava siten, ett-
eivät ne vähennä pysyvästi pohjaveden 
määrää tai heikennä sen laatua.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maa-
kuntien yhdistyttyä 1.1.2011 aloitettiin 
Uudenmaan vaihemaakuntakaavojen 
laatiminen. Uudenmaan 2. vaihemaa-
kuntakaava on ehdotusvaiheessa ja 
se on tarkoitus hyväksyä vuoden 2012 
loppuun mennessä. Kaavaehdotuk-
sessa Eriksnäs on taajamatoimintojen 
aluetta, eteläosa on määritelty taajama-
toimintojen laajentumisalueeksi, jonka 
toteutus ajoittuu suunnittelukauden lop-
pupuolelle. Etelärannan suuntaisesti on 
osoitettu viheryhteystarve.

Yleiskaava

Sipoon valtuuston 15.12.2008 hyväksy-
mä Sipoon yleiskaavan 2025 on tullut 
lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksellä 23.12.2012. Hel-
singin hallinto-oikeus kumosi valtuus-
ton päätöksen siltä osin, kun se koskee 
Hitån-Ormträskin ja Majvikin alueille 
osoitettuja taajamatoimintojen aluei-
ta. Näiden alueiden osalta on voimas-

Ote Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä (Uudenmaan maakuntakaava ja 
Itä-Uudenmaan	kokonaismaakuntakaava).	Lähde:	http://kartta.uudenmaanliitto.fi/
maakuntakaavat/index.html

Ote Sipoon yleiskaavasta 2025. Suunnittelualue rajattuna karttaan vihreällä.
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sa Söderkullan osayleiskaava. Sipoon 
yleiskaava 2025 kumosi Eriksnäsin alu-
eella aiemmin voimassa olleen Söder-
kullan osayleiskaavan.

Suurin osa Eriksnäsin osayleiskaava-
alueesta on osoitettu selvitysalueeksi 
(se) Sipoon yleiskaava 2025:ssä. Kaa-
vamääräyksen mukaan alueelle on tar-
koitus laatia osayleiskaava ja asema-
kaava. Suunnittelualueen pohjoisosa 
on merkitty taajamatoimintojen alueeksi 
(A), joka on tarkoitettu asemakaavoitet-
tavaksi. Alueelle voidaan osoittaa asu-
misen lisäksi muita taajamatoimintoja, 
kuten palveluita, teollisuuden rakenta-
misalueita, pääväyliä pienempiä liiken-
neväyliä, virkistys- ja puistoalueita, eri-
tyisalueita ja yhdyskuntateknisen huol-
lon alueita. Suunnittelun lähtökohtana 
tulee olla kauniin ympäristökuvan luo-
minen, joka tulee suunnitella monimuo-
toiseksi käyttäen erilaisia talotyyppejä. 
Lisäksi alueen pohjoisosan on osoitettu 
haja-asutusaluetta (MTH), jolla maa- ja 
metsätalouteen liittyvä rakentaminen 
sallitaan. Metsien hoito ja käyttö perus-
tuu metsälain säädöksiin.

Suunnittelualueen koillisosa on tärkeä 
tai veden hankintaan soveltuva pohja-
vesialue. Alueelle ei saa osoittaa toi-
mintoja, jotka vaarantavat pohjaveden/
pintaveden laatua. Suunnittelualueella 
sijaitsee useita muinaismuistokohtei-
ta (sm). Kohteita koskevista toimenpi-
teistä tulee neuvotella Museoviraston 
kanssa.

Sipoonlahti rantoineen on osoitettu 
maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi 
(ma). Rakennuspaikkoja ei saa osoittaa 
laki- ja puronvarsialueille eikä laajoille 
yhtenäisille peltoalueille. Veden kul-
ku on turvattava niin, että kasvillisuus 
pysyy elinvoimaisena. Maisemallisesti 
arvokkailla alueilla noudatetaan alu-
een pääasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaista mitoitusta. Alueen yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa ja to-
teuttamisessa on otettava huomioon 
maataloustuotannon tarpeet ja sovitet-
tava toimenpiteet siten, ettei maisema-
kokonaisuuden arvoja heikennetä. Alu-
eelle mahdollisesti toteutettavat mastot 
ja muut maisemassa näkyvät raken-
nelmat on toteutettava niin, etteivät 
ne turmele kaunista maisemakuvaa. 
Maa-ainesten otto ja muu maanpinnan 

muuttaminen, joka vaarantaa alueen 
luonnonarvojen säilymisen, on kiellet-
ty. Alueella ei saa suorittaa maisemaa 
muuttavaa maanrakennustyötä, puiden 
kaatamista tai muuta näihin verrattavaa 
toimenpidettä ilman MRL 128 §:n mu-
kaista lupaa. 

Osayleiskaava-alueen vesialueet on 
osoitettu vesialueiksi. Sipoonlahden 
rannalle on osoitettu venesatama / ve-
nevalkama sekä uimaranta. Eriksnä-
sintie on osoitettu yhdystieksi / kokoo-
jakaduksi.

Asemakaava

Eriksnäsin osayleiskaava-alueen poh-
joisosassa on voimassa 20.6.2001 
vahvistettu asemakaava. Se on osa 
osayleiskaava-alueen pohjoispuolella 
sijaitsevaa asemakaavoitettu aluetta. 
Alueella ei ole voimassa muita asema-
kaavoja.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys ohjaa ja sääntelee 
maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuk-
sen sekä muiden rakentamista ohjaavi-
en lakien ja säädösten ohella rakenta-
mista Sipoon kunnassa. Rakennusjär-
jestyksen määräykset ovat asema- ja 
yleiskaavoja täydentäviä siten, että 
kaavamääräykset ovat ensisijaisia.

Sipoon kunnan nykyinen rakennusjär-
jestys on tullut voimaan 7.5.2002 ja val-
tuuston 30.5.2005 hyväksymät muutok-
set rakennusjärjestykseen ovat tulleet 
voimaan 7.10.2005 (lukuun ottamatta 
lukua 7.2) ja 21.11.2007 (luku 7.2).

Rakennuskielto- ja toi-
menpiderajoitus

Eriksnäsin osayleiskaava-alueelle on 
asetettu kunnanhallituksen 1.3.2011 te-
kemällä päätöksellä maankäyttö- ja ra-
kennuslain 38 §:n mukainen rakennus-
kielto ja 128 §:n mukainen toimenpide-
rajoitus 31.12.2015 saakka osayleis-
kaavan laatimista varten. 

Sopimukset

Hankeyhteistyösopimukset

Sipoon kunta on tehnyt hankeyhteistyö-
sopimuksen Eriksnäsin tilan omistajien 
kanssa 26.2.2008 (KH §55). Eriksnäsin 
alueen hankeyhteistyö on käynnisty-
nyt ja hankeyhteistyö on organisoitunut 
asiaa koskevan päätöksen mukaisesti 
(KH § 10 19.1.2010).

Kaavoituksen käynnistyssopimukset 

Eriksnäsin osayleiskaava-alueella on 
voimassa Sipoon kunnan ja Eriksnä-
sin maanomistajien välinen sopimus 
osayleiskaavoituksesta (KH 18.5.2010 
153. §). 

Kaava-alueella on myös voimassa 
maanomistajan ja Sipoon kunnan vä-
linen sopimus osayleiskaavoituksen 
aloittamisesta kiinteistöllä Jontas Rnr 
9:58 (KH 14.9.2010).

Maanomistus

Osayleiskaava-alue on pääosin yksi-
tyisessä omistuksessa. Kunta omistaa 
noin 2 prosenttia (7 ha) suunnittelualu-
een pinta-alasta. Pääosa kunnan omis-
tamista maista sijaitsee Sipoon yleis-
kaavan 2025 mukaisilla asemakaavoi-
tettavilla alueilla suunnittelualueen poh-
joisosassa.   

Suunnittelua koskevia 
päätöksiä:

(1.6.2009 82. §)  Kunnanvaltuusto teki 
päätöksen Eriksnäsin alueen asema-
kaavoituksesta.

(KH 18.5.2010 153. §) Kunnanhalli-
tuksen päätös kunnan ja Eriksnäsin 
maanomistajien välisestä sopimukses-
ta oikeusvaikutteisen osayleiskaavan 
laatimiseksi.

1.7.2010 (KH §219) Kaavan laatijaksi 
valittiin Eriksson Arkkitehdit Oy.

25.5.2010 (KH § 173) Kunnanhallitus 
hyväksyi Eriksnäs II:n aluekehityshank-
keen laatutavoitteet.
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- Uudenmaan rakennemallityö
- Greater Helsinki Vision -kilpailun   
 palkitut ehdotukset.
- KUUMA –kuntien kehityskuva

Sipoon yleiskaava2025 selvitykset
- Saariston ja rannikon osayleiskaa- 
 va, luontoarvot FCG Planeko   
 Oy (osa alueesta) 2008 
- Saariston ja rannikon osayleiskaa - 
 va, yhteenveto maisemallisis-  
 ta arvoista yleiskaavoitusta varten  
 FCG Planeko Oy (osa alueesta)   
 2008 
- Yhteenveto Sipoon saariston ja ran- 
 nikon osayleiskaava-alueen kulttuu- 
 rihistoriallisista arvoista, Tmi Lauri  
 Putkonen (osa alueesta) 2008 
- Sipoon historiallisen ajan muinais - 
 jäännösten inventointi vuonna 2007,  
 Museovirasto/RHO 
- Manneralueen esihistoriallisen ajan  
 ja saariston esihistoriallisen sekä   
 historiallisen ajan muinaisjäännös  
 ten inventoinnit, Museovirasto 2007 
- Sipoon yleiskaavan luontoselvityk - 
 set, ympäristötutkimus Yrjölä   
 Oy 2006 
- Sipoon lepakkokartoitus, Wermund 
 sen Consulting Oy / Batcon Group  
 2006, päivitetty 2008
- Sipoon kunnan kulttuuriympäristö-  
 ja rakennusperintöselvitys, Arkkiteh- 
 titoimisto Lehto Peltonen Valkama  
 Oy, Ympäristötoimisto Oy 2006
- Söderkullan alueen luonto- ja mai - 
 semaselvitys, Jaakko Pöyry Infra –  
 Maa ja Vesi 2002 
- Ekologinen verkosto Itä-Uuden-  
 maan alueella, Seija Väre, YS-kon- 
 sultit 2002
- Itä-Uudenmaan maakunnallisesti   
 arvokkaat luonnonympäristöt, 
 Jere Salminen, Itä-Uudenmaan liitto  
 2010
- Itä-Uudenmaan rannikkoalueiden  
 tulvakartat, Uudenmaan ympäristö- 
 keskus, 2007
- Sipoon kaupallinen palveluverkko- 
 selvitys 2025, FCG, 2010.

Laadittavana tai laaditaan:

•	 Toteutusohjelma	/	Genomföran-	 	
 deprogram
•	 Vesihuollon	yleissuunnitelma	/	Plan		
 för vattenförsörjning
•	 Liikenteen	toimivuustarkastelut	/		 	
	 Trafikanalyser

Selvityksiä

Alueella on laadittu seuraavat selvi-
tykset ja suunnitelmat:

•	 Eriksnäsin	maisemaselvitys,	Eriks-	
 son Arkkitehdit Oy, 2010.
•	 Eriksnäsin	maisemaselvityksen	täy-	
 dennys, Sipoon kunta, 2011.
•	 Eriksnäsin	osayleiskaava-alueen			
 luontoselvitys, Faunatica Oy, 2010 .
•	 Luontoselvitys	Sipoon	Eriksnäsin			
 osayleiskaava-alueelle, täydennys,  
 2011.
•	 Sipoon	kunta	-	kaupan	palveluverk-	
 koselvitys, FCG, 2010.
•	 Saariston	ja	rannikon	osayleiskaa	-	
 va, luontoarvot FCG Planeko   
 Oy (osa alueesta), 2008.
•	 Sipoon	kunnan	kulttuuriympäristö-		
 ja rakennusperintöselvitys, Arkkiteh- 
 titoimisto Lehto Peltonen Valkama  
 Oy, Ympäristötoimisto Oy, 2006.
•	 Eriksnäs	I:n	asemakaava,	Sipoon		
 kunta, 2001 .
•	 Rakennettavuusselvitys,	GeoUnion		
 Oy, 2010.
•	 Etelä-Sipoon	liikennevisio,	Strafica		
 Oy, 2011.
•	 Sipoon	Eriksnäsin	osayleiskaava-		
 alueen liikennemelutasot ja ehdo - 
 tus meluntorjunnaksi, WSP   
 Oy, 2010 ja 2011.
•	 Sipoon	Eriksnäsin	osayleiskaava-		
 alueen luontoselvitykset vuo-  
 sina 2010-2012, Faunatica   
 Oy, 2012
•	 Hulevesienhallinnan	yleissuunnitel-	
 ma, FCG Oy, 2012.
•	 Katusuunnitelmat,	Insinööritoimisto		
 Severi Anttonen Ky, 2012.
•	 Sibbesborgin	kehityskuva	,	WSP			
 Finland Oy, 2013. 
•	 Itäisen	metrokäytävän	esiselvitys,		
 WSP Finland Oy, 2013. 

Muita aluetta koskevia selvityksiä 
ovat muun muassa:

Metropolialueen selvitykset
- HEPO Helsinki-Porvoo kehyssuun- 
 nitelma
- Helsingin seudun maankäyttö- ja   
 raideliikenneselvitykset liiken-  
 nejärjestelmäsuunnitteluun liittyen  
 (HLJ 2011)
- Metropolialueen kestävä alueraken- 
 ne –hankkeessa (METKA)

•	 Rantarakentamisen	periaatteet	/		 	
 Principer för byggande på   
 strandområden
•	 Viherympäristön	suunnittelu	ja	vir	-	
 kistystoimintojen sijoittelu / Plane  
 ring av grönområden och placering  
 av friluftsverksamheter
•	 Energiahuollon	järjestäminen	/	Ord	
 nande av energiförsörjningen
•	 Vaikutusten	arviointi	teknisen	huol-	
 lon, liikenteen ja luontovaikutusten  
 osalta



13



14

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä 
selvitetään kaavan toteutuksen ympä-
ristövaikutukset Maankäyttö- ja raken-
nuslain ja -asetuksen edellyttämällä 
tavalla. Kaavaa laadittaessa tulee sel-
vittää suunnitelman toteuttamisen ym-
päristövaikutukset, mukaan lukien yh-
dyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kult-
tuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset 

Vaikutusten arviointi

MRL 9 § Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa

Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä 
suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelli-
set, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida 
olevan olennaisia vaikutuksia.

MRA 1 § Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja 
tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annetta-
va riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4)  alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
5)  kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Jos yleis- tai asemakaavan maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä tarkoitetut olennaiset vaikutukset ulottuvat toisen kunnan 
alueelle, kaavan vaikutuksia selvitettäessä tulee olla tarpeellisessa määrin yhteydessä tähän kuntaan. Jos kaavan olen-
naiset vaikutukset ulottuvat toisen maakunnan liiton alueelle, tulee vastaavasti olla yhteydessä tähän liittoon.

on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaa-
valla voidaan arvioida olevan olennai-
sia vaikutuksia.

Kaavoituksen toteutumisella on suo-
ria ja välillisiä vaikutuksia koko Sipoon 
kunnan alueella. Eriksnäsin rakentami-
nen vaikuttaa koko metropolialueeseen 
laajentamalla sitä itään. Asukasluvus-

Arvioitavia vaikutuksia

Kaavatyön yhteydessä arvioidaan vaikutuksia ainakin seuraaviin aihealueisiin:

 • alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
 • ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
 • seudun palvelurakenteeseen ja palveluverkkoon
 • elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin
 • liikenteeseen (liikennemääriin ja -verkkoon, liikenteen järjestämiseen ja toimi-  

 vuuteen, pendelöintiin jne.)
 • teknisen huollon järjestämiseen
 • yhdyskunta- ja energiatalouteen
 • ympäristöhäiriöihin (melu, päästöt, pilaantuneet maat jne.)
 • maisemaan ja taajamakuvaan
 • kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
 • luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen
 • vesistöihin ja vesitalouteen
 • maa- ja metsätalouteen
 • kuntatalouteen

ta riippuen Eriksnäsin osayleiskaavan 
toteuttaminen vaikuttaa myös itäisen 
metropolialueen joukko- ja raideliiken-
teen toteuttamismahdollisuuksiin.

Vaikutusarviointi tehdään asiantuntija-
arviona ja se perustuu alueella laadit-
tuihin selvityksiin, olemassa olevaan 
lähtöaineistoon sekä tehtyihin maas-
toinventointeihin. 
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Suunnittelun alkamisesta, kaavoituk-
seen liittyvistä tapahtumista, yleisötilai-
suuksista ja kaavan nähtävillä oloista 
tiedotetaan Kuntalan ilmoitustaululla, 
kunnan www-sivuilla ja kunnan viralli-
sissa tiedostuslehdissä Sipoon Sano-
mat ja Borgåbladet. Kaavoituksen aika-
na järjestetään viranomaisneuvotteluja 
tarpeen mukaan. 

Vaikutusalue

Kaavan vaikutusalueeseen kuuluu suunnittelualue lähiympäristöineen. Kaavaratkaisun vaikutukset ovat osaltaan myös 
laajempia, jopa seudullisia. Kaavan vaikutusalueen laajuus vaihteleekin eri osatekijöiden osalta varsin merkittävästi. Vai-
kutukset luonnonympäristöön ovat pääosin paikallisia, rajoittuen suunnittelualueeseen ja aivan sen lähiympäristöön, lu-
kuun ottamatta vaikutuksia vesistöihin ja vesitalouteen. Sen sijaan yhdyskuntarakenteen, elinkeinotoiminnan, palveluver-
kon ja liikenteen kannalta osayleiskaavaratkaisulla voi olla laaja-alaisia, seudullisia vaikutuksia. Alue, jolle kaavaratkaisul-
la on olennaisia vaikutuksia, tarkentuu kaavatyön aikana.

Osallistu-
minen ja 
tiedottami-
nen 

Kaavoitusmenettely tulee järjes-
tää ja suunnittelun lähtökohdista, 
tavoitteista ja mahdollisista vaih-
toehdoista kaavaa valmisteltaes-
sa tiedottaa niin, että osallisilla on 
mahdollisuus osallistua kaavan 
valmisteluun, arvioida kaavan 
vaikutuksia sekä lausua kirjalli-
sesti tai suullisesti mielipiteensä 
asiasta (MRL 62 §).

Vuorovaikutus kaavoituk-
sen eri vaiheissa

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
nähtävillä kunnanvirastossa sekä kun-
nan kotisivuilla koko kaavan laadinnan 
ajan. Kaavan vireilletulosta kuulutetaan 
muiden kunnallisten kuulutusten ta-
paan. Alueelta tehdään luonto- ja mai-
semaselvitys. Kaavaluonnosta varten 
laaditaan vaihtoehtoisia rakennemalle-
ja ja ne esitellään asukastilaisuudessa. 
Aloitusvaiheessa on järjestetty myös 
viranomaisneuvottelu. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa täydennetään tar-
vittaessa kaavaprosessin aikana. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma toimite-
taan tiedoksi osallisille viranomaisille.

Valmisteluvaihe

Aloitusvaiheessa valmisteltujen raken-
nemallien perusteella laaditaan kaava-
luonnos kunnan ohjeistuksen mukaan. 
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 

vuorovaikutusta varten arviolta alku-
vuodesta 2011 (Asetettiin nähtäville 
syksyllä 2011). Kaavaluonnoksesta 
järjestetään yleisötilaisuus. Osalliset 
voivat esittää mielipiteensä kaavaluon-
noksen ollessa nähtävillä. Mielipide on 
toimitettava kuntaan ennen nähtävillä-
oloajan päättymistä. Kunta antaa pe-
rustellun vastineen mielipiteisiin. Näh-
täville asettamisesta kuulutetaan mui-
den kunnallisten kuulutusten tapaan. 
Valmisteluvaiheessa viranomaisten 
kanssa järjestetään työneuvottelu ja 
pyydetään lausunnot.

Ehdotusvaihe 

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen 
ja niistä kunnan tekemien päätösten 
perusteella laaditaan kaavaehdotus. 
Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 
vuorovaikutusta varten 30 päivän ajak-
si syksyllä 2013 ja viranomaisilta pyy-
detään lausunnot. Osallisilla on oikeus 
tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. 
Muistutus on toimitettava kuntaan en-
nen nähtävilläoloajan päättymistä. Kun-
ta antaa perustellun vastineen muistu-
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tuksiin. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan muiden kunnallisten kuulutusten ta-
paan. Ehdotusvaiheessa pidetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu.

Hyväksyminen

Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julki-
sesti nähtäville, se on asetettava uudelleen ehdotuksena nähtäville. Uudelleen näh-
täville asettaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityis-
tä etua ja niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen. 

Kaava toimitetaan Sipoon kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi arviolta loppuvuodes-
ta 2013. Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan muiden kunnallisten kuulutusten ta-
paan. Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamal-
la hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Osalliset

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia 
ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osal-
lisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua 
kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).

A. Osalliset maanomistajat ja asukkaat

Alueen sekä naapurialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset

B. Viranomaiset

 • Uudenmaan ELY-keskus
 • Uudenmaan liitto
 • Museovirasto
 • Itä-Uudenmaan maakuntamuseo
 • Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
 • Sipoon kunnan hallintokunnat
 • HSL

C. Muut yhteisöt

 • Sipoon kunnan vesihuolto
 • Itä-Uudenmaan jätehuolto
 • Keravan Energia-yhtiö
 • Alueella toimivat yhdistykset ja yhteisöt
 • Saaristovaltuuskunta

Aikataulu

Kaavatyön tavoitteellisen aikataulun 
mukaisesti osallisten kannalta tärkeim-
mät osallistumis- ja vuorovaikutusajan-
kohdat ovat seuraavat:

Syyskuu 2010 – kesäkuu 2011

Kaavatyön kuuluttaminen vireille se-
kä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
nähtävillä

Syyskuu 2011
Kaavaluonnos virallisesti nähtävillä

Lokakuu 2013
Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
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Tiedustelut

Lisätietoja osayleiskaavatyöstä anta-
vat:

Eveliina Harsia, yleiskaavoittaja
puh. (09) 2353 6727
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Kaisa Yli-Jama, yleiskaavapäällikkö
puh. (09) 2353 6702
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Postiosoite:
Sipoon kunta 
Kehitys- ja kaavoituskeskus
PL 7
04131 Sipoo

Käyntiosoite:
Kuntala 
Iso Kylätie 18
Sipoo (Nikkilä)

 

Kannen kuva: Sipoon kunta
Teksti ja taitto: Sipoon kunta

Tiedottaminen
Kaavan etenemisen ja osallistumisen 
kannalta keskeisistä vaiheista ilmoite-
taan paikallislehdissä (Sipoon Sano-
mat ja Borgåbladet), kunnan internet-
kotisivuilla (www.sipoo.fi) ja virallisella 
ilmoitustaululla, Kuntalassa. Lisäksi 
tiedotetaan tarvittaessa valtakunnan 
lehdissä (Helsingin Sanomat, Hufvuds-
tadsbladet).

Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma, kaavan valmisteluaineisto sekä 
osayleiskaavaehdotus asetetaan näh-
täville Kuntalan ilmoitustaululle sekä 
kunnan internet-sivuille.
Osayleiskaavaehdotuksesta kirjallisen 
muistutuksen tehneille ja yhteystieton-
sa jättäneille toimitetaan kunnan perus-
teltu kannanotto (ns. vastine) muistu-
tukseen.

Kaavan hyväksymistä koskevasta pää-
töksestä lähetetään tieto niille kunnan 
jäsenille ja muistutuksen tehneille, jot-
ka ovat sitä kaavan nähtävillä ollessa 
kirjallisesti pyytäneet ja ovat jättäneet 
yhteystietonsa.

Kaavatyön etenemisestä tiedotetaan 
laajimmin kunnan verkkosivuilla, jossa 
julkaistaan kaavaa koskevaa aineis-
toa. Kaavoitusta koskevia tietoja löytyy 
osoitteesta http://www.sipoo.fi/fi/pal-
velut/asuminen_ja_rakentaminen/kaa-
voitus/yleiskaavat/eriksnasin_osayleis-
kaava

Kuulutukset

Kaavatyötä koskevat kuulutukset Si-
poon kunnan virallisissa ilmoituslehdis-
sä (Sipoon Sanomat ja Borgåbladet), 
internetkotisivuilla (www.sipoo.fi) ja 
kunnan ilmoitustaululla (Kuntala).


