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Johdanto 

 
Sibbesborgin uuden kaupunkikokonaisuuden luominen on Sipoon kunnan avainhanke. Alueen 
suunnittelun lähtökohta on seudullisissa tavoitteissa kytkeä Etelä-Sipoo osaksi itämetroon tukeutuvaa 
pääkaupunkiseudun kehityskäytävää. Paikallisia tavoitteita suunnittelulle asetettiin järjestämällä 
Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu uudenlaisella ja laajaa vuorovaikutusta 
hyödyntävällä kilpailukonseptilla.  
 
Kilpailuvaiheen työprosessia hankkeen valmistelusta toteutukseen vuosina 2010 -2011 on kuvattu 
Aalto-yliopiston laatimassa julkaisussa SIBBESBORG Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu Raportti 
kilpailuhankkeen valmistelusta ja toteutuksesta 2010-2011 (Merikoski, Eräranta, Staffans, 2012). 
Sibbesborg on aluekehittämishankkeena ainutlaatuinen, sillä prosessin eri vaiheissa on kokeiltu 
rohkeasti uusia toimintatapoja ja yhdyskunnan kestävyys on ollut koko prosessia ohjaava periaate 
alusta lähtien ja sen toteuttamiselle on löydetty todellisia ratkaisuja. Sipoon kunnalle työprosessi on 
suuri ponnistus ja siihen osallistuvien toimijoiden määrä on suuri. Kunnan omaa osaamista ja 
resursseja on täydennetty suurella konsulttien, eri alojen asiantuntijoiden ja sidosryhmien joukolla 
sekä kytkemällä hanke tutkimusyhteistyöhön. Tässä raportissa on kuvattu prosessin eteneminen 
vuoden 2013 aikana järjestettyjen seminaarien, työpajojen ja asukastilaisuuksien kautta. Raportissa on 
analysoitu eri työvaiheiden tuloksia. 
 
Sibbesborg on suurimittakaavainen hanke, jonka tavoite on vastata pääkaupunkiseudun 
kasvutarpeeseen ja toisaalta yhdyskuntarakenteen kestävään kasvutapaan. Se merkitsee muutosta 
paitsi Sipoon alueen yhdyskuntarakenteessa, myös suunnittelukulttuurissa, sillä hankkeen kautta 
pyritään kehittämään laajemminkin yhdyskuntasuunnittelun tapaa ja käytäntöjä. Koko prosessin on 
mahdollistanut Sipoon kunnan joustava toimintakulttuuri, johdonmukainen päätöksenteko ja kunnan 
organisaation reipas ote tarttua käsillä oleviin haasteisiin. Suuren hankkeen edistäminen niukoin 
resurssein ja nopealla aikataululla onnistuu vain hyvin ketterältä organisaatiolta, jollainen Sipoon 
kunta on. Tämän työn dokumentointi on tärkeää, jotta ymmärretään lopulta suunnitteluratkaisuiksi 
konkretisoituvien tavoitteiden tausta ja opitaan käytetyistä keinoista ja käytännöistä. 
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Sibbesborgin suunnittelualue ilmakuvassa kohti etelää  
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Hankkeen tausta 

 
Vuonna 2011 järjestetyn kansainvälisen suunnittelukilpailun pohjalta käynnistettiin 
osayleiskaavaprosessi, joka koskee Söderkullan ja Sipoonlahden ympäristöä. Osayleiskaavatyötä 
taustoittamaan laadittiin yhdessä kilpailun voittaneen työryhmän, WSP Oy:n, kanssa Sibbesborgin 
kehityskuva sekä esiselvitys itämetron linjausvaihtoehdoista ja maankäytön rakennemalleista Majvikin 
ja Sibbesborgin välisellä rannikkovyöhykkeellä.  
 
Kehityskuvaan koottiin kilpailussa palkittujen ehdotusten käyttökelpoisimmat ideat ja konkretisoitiin 
kestävän yhdyskunnan teemoja ja tavoitteita. Sibbesborgin kehityskuva havainnollistaa niitä 
periaatteita ja tavoitteita, joiden mukaisiin suunnitteluratkaisuihin osayleiskaavatyössä, tarkemmissa 
suunnitteluvaiheissa sekä niiden toteuttamisessa pyritään. Kehityskuvan tavoitevuosi on 2065, jolloin 
yhdyskuntarakenne joukkoliikennejärjestelmineen voisi olla pääosin toteutunut.  Tällä tavoin 
kehityskuva ohjeistaa alueen osayleiskaavoitusta, asemakaavoitusta ja hankkeiden toteuttamista 
pitkälle tulevaisuuteen. Sibbesborgin alueen kehittäminen jakautuu eri kaavahankkeisiin. Jo nyt on 
alueella meneillään osayleiskaava- ja asemakaavoitusprosesseja. Tarkoituksena kuitenkin on, että eri 
aikaan ja eri tasoilla käynnissä olevat suunnittelu- ja kaavoitusprosessit sovitetaan tavoitteiltaan 
yhteen mahdollisimman hyvin.  
 
Kestävän yhdyskunnan tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten laadittiin kestävyyskriteerit, joissa 
sovellettiin kilpailuvaiheen arviointikriteerejä sekä muita kestävän yhdyskunnan kriteeristöjä (LEED, 
Breeam). Kriteerien ongelmaksi muodostui niiden vaikea tulkinta, kuten kilpailuvaiheen 
arviointikriteereissäkin. Yhteismitallisten kriteerien ja mittareiden tuottaminen hyvin erilaisista 
suunnitteluun vaikuttavaista teemoista on vaikeaa ja ehkä liian pelkistävä tapa kuvata suunniteltavan 
toiminnallisen kokonaisuuden dynamiikkaa ja vuorovaikutussuhteita. Eri teemoja koskevat 
suunnittelukriteerit voivat olla keskenään ristiriidassakin. Tästä huolimatta suunnittelutavoitteita 
konkretisoivien kriteerien määrittely on ollut hyödyllistä, sillä se on keino peilata alkuperäisiä 
tavoitteita eri vaiheissa käsillä oleviin ratkaisuihin. Kriteerit ovat apuna, kun kestävän yhdyskunnan 
laatutavoitteet pidetään punaisena lankana kaikilla suunnittelun ja toteutuksen tasoilla. 
 
Vuoden 2013 aikana laadittiin Sibbesborgin osayleiskaavatyön taustaksi kattava aineisto, joka sisältää 
tarkennettuja tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita, selvityksiä ja suunnitelmia. Tämä tausta-aineisto 
on muodostettu huomattavan laajassa yhteistyössä asiantuntijoiden, asukkaiden, päättäjien ja muiden 
toimijoiden kanssa. Työ jatkuu nyt tämän valmistelun pohjalta osayleiskaavan laatimisella ja 
kaavaluonnos asetetaan nähtäville vuoden 2014 loppupuolella. 
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Keskusteleva tapa suunnitella 

 
Kilpailuvaiheesta alkaen suunnittelu on edennyt vuorovaikutteisesti ja useita erilaisia 
asiantuntijanäkökulmia hyödyntäen ja yhteen kooten. Keskusteltavaa työskentelytapaa jatkettiin 
kilpailuvaiheen jälkeen, jotta varsinaiselle kaavan laatimiselle olisi hyvä pohja ja toisaalta Sibbesborgin 
merkitys koko kunnan kehitykselle kirkastuisi. 
 
Keskustelua suunnittelusta ja esiselvityksistä on käyty erilaisissa tilaisuuksissa ja foorumeissa. Vuoden 
2013 aikana tilaisuuksia suunnattiin asukkaille, ulkopuolisille asiantuntijoille, poliitikoille ja kunnan 
virkamiehille sekä suurelle yleisölle. Siitä huolimatta, että Sibbesborgin suunnittelu on ollut pitkään 
esillä, hankkeeseen sitoutuminen vaatii jatkuvasti keskustelua, jotta kukin toimija voi nähdä hankkeen 
edistämisessä oman roolinsa tärkeyden. 
 
Hankkeelle on avattu vuoden 2013 aikana uudistetut nettisivut ja blogi sekä Facebook -ryhmä, joiden 
kautta koko suunnittelumateriaali on nähtävillä julkisesti ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan. JPP-
Softin kanssa työstettiin uudet sivupohjat ja kokonaan uusi, kunnan kotisivustosta poikkeava graafinen 
ilme. Sivusto toteutettiin kolmekielisenä, englanninkieliset sivut palvelevat kansainvälisten kontaktien 
lisäksi tutkimustoimintaa. Sibbesborgin nettisivuilla voi tutustua tähän mennessä valmistuneeseen 
aineistoon, joka käsittää Sibbesborgin kehityskuvan ja kestävyyskriteerit, selvityksen itämetron 
linjausvaihtoehdoista välillä Majvik-Sibbesborg, selvitykset suunnitteista, palvelu- ja elinkeino-
konseptista, teknisistä järjestelmistä, analyysin Netzstad -menetelmän soveltamisesta Sibbesborgissa, 
nykytila-analyysin maankäytön piirteistä asemakaavoitetuilla alueilla (Learning from Söderkulla) ja 
alustavan maankäyttösuunnitelman (Dreaming of Sibbesborg) havainnekuvineen.  

 
Facebook -sivut perustettiin, jotta suunnitelmia voi kommentoida vapaamuotoisesti. Aikaisemmista 
projekteista oli opittu, että omalla nimellä ja kuvalla käyty keskustelu pysyy paremmin asiassa kuin 
nimimerkillä kirjoitetut nettikeskustelut. 
 
Sibbesborgin tavoitteet konkretisoituvat asteittain kilpailun tasolta kehityskuvaan ja edelleen kaavan 
suunnitteluratkaisuiksi. Vuoden 2013 aikana läpi viety prosessi on tarkentanut huomattavasti 
tavoitteita ja tuonut niihin yksityiskohtaisempaa sisältöä. Kaavatyön sujuvoittamiseksi on tärkeää 
käydä periaatteellinen keskustelu ensin, vaikka välillä tuntuisikin, että periaatteessa yksinkertainen 
tehtävä uuden maankäytön suunnittelemiseksi paisuu valtavaksi prosessiksi. Luottamushenkilöiden 
aktivoiminen osoittautui haastavaksi. Tilaisuuksiin osallistui vain kourallinen valtuutettuja. Median 
kiinnostus aiheeseen oli myös laimeampaa kuin odotimme. Yleisesti ottaen viestintä ja oikea-aikainen 
vuorovaikutus ovat suuria haasteita Sibbesborgin kaltaisessa hankkeessa.  
 

 
 
Sibbesborgin nettisivujen uusi, raikkaan vihreä ilme 
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Seminaarit 

 
Erilaisia tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2013 aikana 7 kappaletta suunnittelutyötyhmän työpajojen ja 
kokousten lisäksi. Prosessissa on pyritty olemaan avoimia ja keskustelevia, minkä takia avoimia 
tilaisuuksia on katsottu tarpeelliseksi järjestää Maankäyttö- ja rakennuslain säätämän 
vuorovaikutuksen lisäksi. Tavoitteena on ollut kehittää vuorovaikutusmenetelmiä, joilla nykyisessä 
tietoyhteiskunnassa suunnittelu- ja kaavoituskysymykset tuodaan kuntalaisille mielekkäällä tavalla 
esille ja innostetaan osallistumaan suunnitteluun. Sipoon kunnassa uskomme, että kuntalaisten 
mielipiteiden ja toiveiden kuunteleminen sekä aito yritys ymmärtää eri näkökulmia rakentavat 
luottamusta, joka on olennaista hyvän päätöksentekokulttuurin muodostumisessa. 

Sibbesborgin osayleiskaavan avajaisseminaari 31.tammikuuta 2013 

 

Tilaisuuden ohjelma 

Sibbesborgin osayleiskaavatyö kuulutettiin vireille 12. joulukuuta 2012, jolloin Sipoon kunnan 
maankäyttöjaosto käsitteli kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Tämän jälkeen pidettiin 
kaavatyön aloitusseminaari 31.tammikuuta 2013 Sipoonlahden koululla. 
 
Avajaisseminaarissa esiteltiin tammikuussa valmistuneet raportit, Sibbesborgin kehityskuva sekä 
esiselvitys itämetron linjaus- ja maankäyttövaihtoehdoista välillä Majvik -Sibbesborg. Kehityskuvan 
avainteemoja esittelemään oli kutsuttu asiantuntijoita. Tilaisuus lähetettiin suorana videolähetyksenä 
Sibbesborgin nettisivuilla. Tallenne edelleen tutustuttavissa kotisivuilla www.sibbesborg.net.   
 
Tilaisuuden avasi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Christel Liljeström. Vierailevina asiantuntijoina 
kuultiin yrityspalveluihin erikoistunutta asiantuntijaa Susan Manteretta ProAgriasta ja 
lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljasta Maa- ja metsätalousministeriöstä, he alustivat otsikolla Teemoja 
Sibbesborgin brändiin. Susan Mantereen aihe oli Green Care - vihreä hoiva ja Kirsi Viljasen aiheena oli 
lähiruoka. Kehityskuvan ja metroselvityksen esittelivät konsultin edustajat toimialajohtaja Terhi 
Tikkanen-Lindström ja liikennesuunnittelija Reetta Putkonen WSP Finland Oy:stä. Kaavoituspäällikkö 
Ilona Mansikka Uudenmaan liitosta esitteli seudun suunnittelua ja Sibbesborgin asemaa koko 
pääkaupunkiseudun kontekstissa. Erikoistutkija Leena Kopperoinen Suomen Ympäristökeskuksesta ja 
Helsingin yliopiston professori Jari Niemelä esittelivät Sibbesborgiin liittyvän tutkimushankkeen. 
Lopuksi kuultiin yhdyskuntasuunnittelun professorin Panu Lehtovuoren innostava ja tarkkanäköinen 
kommenttipuheenvuoro. Tilaisuudessa osallistujat saivat kommentoida Sibbesborgin brändiin 
liitettäviä teemoja.   
 

 
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Christel Liljeström avasi tilaisuuden, joka lähetettiin suorana netissä 
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Tilaisuuden tavoite 

 
Tilaisuuden tavoitteena oli esitellä kilpailuvaiheesta jatkokehitettyjä suunnittelutavoitteita ja -teemoja 
sekä päättäjille että asiantuntijoille. Tilaisuuden tavoitteena oli myös informoida jatkosuunnittelun 
vaiheista, työskentelytavoista ja aikataulusta. Tilaisuudessa kuultiin kilpailun järjestämiseen koottua 
asiantuntijaverkostoa, jota oli jo laajennettu työn edetessä. Asiantuntijayhteistyön merkityksen 
tuominen esille oli yksi tilaisuuden tavoitteista. 
 
Sibbesborgista tavoitellaan omaleimaista kaupunkikeskusta, joten on tärkeää määritellä, mikä siitä 
tekee omaleimaisen ja mitä paikallisuus tarkoittaa suunnitteluratkaisuissa. Kehityskuvassa esiin 
nostettuja teemoja olivat mm. lähiruoka ja Green Care -toiminta, jotka molemmat hyödyntävät 
Sibbesborgin sijaintia elävän maaseudun keskellä. Kilpailuvaiheessa on määritelty tavoitteeksi kestävän 
yhdyskunnan luominen.  Tilaisuuden tavoitteena oli konkretisoida, mitä kestävyys tarkoittaa 
suunnitteluvalinnoissa ja miten kestävyyden toteutumista seurataan mm. kestävyyskriteerien avulla. 
 
Pääkaupunkiseudun itärannikon kehitys on monella tavalla mullistuksessa eri kaavatasoilla. 
Tilaisuudessa tuotiin esille seudullinen näkökulma eli miten Sibbesborgin ja koko Etelä-Sipoon kehitys 
merkitsevät laajemmin. Maankäytön ja liikenteen suunnittelu tavoitteellisesti ja kauaskantoisesti on 
välttämätöntä, jotta uusi yhdyskuntarakenne voisi tulevaisuudessa tukeutua metroon. Metron 
jatkaminen Mellunmäestä itään riippuu Östersundomin aluerakentamisen toteutumisesta. 
Kokonaisuudessaan itäisen kehityskäytävän suunnittelu pyrkii vastaamaan pääkaupunkiseudun 
asumista, liikennettä ja elinkeinoja koskeviin kysymyksiin. Sipoon kunnan rooli on nähtävä aktiivisena 
toimijana seudun kehittämisessä. 
 
Tilaisuuden videoinnilla pyrittiin lisäämään näkyvyyttä, jotta kilpailuvaihetta seurannut yleisö voisi 
osallistua hankkeen jatkosuunnitteluun. Nettiin julkaistu videolähetys on huomattu olevan hyvin 
käyttökelpoinen keino taltioida keskusteluja ja esityksiä. Näin koko suunnitteluprosessi säilyy 
yksityiskohtineen tallessa. 
 

Sisältö 

Green Care Suomessa, Susan Mantere ProAgria Uusimaa  

 
Green Care (vihreä hoiva) on mm. terapeuttista toimintaa, jossa hyödynnetään kasveja, puutarhaa ja 
maaseutua. Se voi olla myös eläinavusteista terapiatoimintaa. Euroopassa GC on kehittynyt erityisesti 
maanviljelijöiden aloitteesta. Pioneerimaita ovat Hollanti ja Norja. Suomessa Green Care -palveluja 
tarjoaa noin 300 maatilaa.  

 
Sosiaalipalveluja uudistettaessa GC tarjoaa uuden vaihtoehdon. Green Caren mahdollisuudet Sipoossa 
ovat hyvät, koska Sipoo sijaitsee kaupungin ja maaseudun rajalla, Sipoossa on elävää ja monipuolista 
maanviljelyä ja yhteistyöhaluisia virkamiehiä. Kun uusia alueita nyt kaavoitetaan, on hyvä miettiä, 
minkälaisia mahdollisuuksia maaseutuympäristö tarjoaa! 

 

Lähiruoka, Kirsi Viljanen, Maa- ja metsätalousministeriö 

Valtioneuvosto on tehnyt 8.4.2009 periaatepäätöksen, jolla kannustetaan kestäviin hankintoihin 
kaikkia julkisia toimijoita – valtion keskus- ja aluehallintoa sekä kuntakenttää.  
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Lähellä tuotettuihin elintarvikkeisiin käytetyt varat ovat investointi ruuan laatuun, kansanterveyteen, 
huoltovarmuuteen, oman alueen talouteen ja työllisyyteen, pk-sektoriin, suomalaiseen 
ruokakulttuuriin, alkuperäisrotujen säilymiseen ja suomalaisiin makuihin. 
 
Ruokasektori on tulevaisuuden kasvuala, jonka kilpailukykyä ja yhteistyötä kehitetään kansallisessa 
ruokastrategiassa ja ruokapoliittisessa selonteossa asetettujen suuntaviivojen mukaisesti.  
Hallituksen tavoitteena on suomalaisten elintarvikkeiden, luomu- ja erikoistuotteiden jalostuksen, 
markkinoinnin ja viennin tehostaminen.  
 
Hallitus toteuttaa luomualan ja lähiruoan kehittämisohjelman, jonka avulla tuotantoa 
monipuolistetaan ja lisätään kysyntää vastaavaksi, kehitetään luomuruokaketjua ja nostetaan 
lähiruoan jalostusastetta. 
 
Lähiruoka Sibbesborgissa on loistava mahdollisuus: maan keskeisin asiakaspotentiaali sijaitsee 
vieressä, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia: alkutuotanto ja sen tuotteiden jatkojalostus, 
uudet markkinointimahdollisuudet kuten suoramyynti, lähiruokamyymälät, ruokapiirit ym. 
Vähittäiskaupan lisäksi on saatava kuluttajat mukaan tuotekehitykseen. Voidaan harjoittaa 
kumppanuusmaataloutta ja osakastuotantoa. Julkiset hankinnat ruokapalveluissa ovat merkittävä 
tekijä. 

 

Kehityskuva, Terhi Tikkanen-Lindström WSP Finland Oy 

 
Kehityskuvan tavoitevuosi on 2065, jolloin yhdyskuntarakenne joukkoliikennejärjestelmineen voisi olla 
pääosin toteutunut. Vuonna 2065 Etelä-Sipoon alueella voi asua 100 000 asukasta ja siellä voi sijaita n. 
35 000 työpaikkaa metroasemien tuntumassa.  
 
Vahvan brändin ja kestävän yhdyskunnan luominen on aluekehityshankkeen perusta. Sibbesborgista 
halutaan tehdä kestävän kehityksen kaupunkilaboratorio kaikilla kestävyyden osa-alueilla. Erityisesti 
kestävän kehityksen mukaisessa yhdyskuntasuunnittelussa paitsioon jäänyt teema, elintarviketuotanto 
ja -huolto, pyritään nostamaan tutkimuskohteeksi ja ratkaisuja tutkitaan kaikilla kaupunkisuunnittelun 
tasoilla. 
 
 
Teema 1: Työpaikkaomavarainen lähiruoan ykkönen 
Sibbesborg on itsenäinen kaupunkikeskus palveluineen ja työpaikkoineen, ei Helsingin 
esikaupunkivyöhykettä tai nukkumalähiötä. Tavoitteena on työpaikkaomavaraisuus alueen 
kilpailukykyä ja ainutlaatuisuutta tukemalla. Lähiruoka ja Green Care -palvelut ovat keskeisiä 
elinkeinoja. 
 
Teema 2: Houkuttelevaa asumista maaseudun reunalla, meren läheisyydessä 
Sibbesborgissa on kohtuuhintaista asua palveluiden äärellä, kivalla paikalla ja toteuttaa unelmiaan. 
Erilaisia kumppaneita asuntotyyppien innovointiin ja toteutukseen hyödynnetään aktiivisesti. 
Arvokkaat luonto- ja maaseutualueet säilytetään rakentamisen ulkopuolella suurina eheinä 
kokonaisuuksina. 
 
Teema 3: Urbaanin pikkukaupungin palvelut kävelyetäisyydellä 
Sibbesborg on ”perinteinen” pikkukaupunki, jossa on lyhyt matka joka paikkaan ja helppo orientoitua. 
Kaupunkirakenne on eheä ja tiivis, jolloin rakentaminen, joukkoliikenteen järjestäminen ja palveluiden 
tuottaminen on kustannustehokasta. Sibbesborg on joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kaupunki, 
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jossa suurin osa asukkaista voi käyttää päivittäisessä arkielämässään joukkoliikennettä. Sibbesborg on 
liikenteen solmukohta, johon on helppo tulla asioimaan. Sibbesborgissa on vahva paikalliskulttuuri.  
 
Teema 4: Innovatiivinen ja kestävä yhdyskunta 
Innovatiivisuus energiahuollon, yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen ratkaisuissa mahdollistavat 
energiatehokkuuden ja vähäpäästöisyyden. Uusia keinoja ja toimintamalleja ennakkoluulottomasti 
soveltava - ja niistä tunnettu – kaupunkikeskus.  
 
Suunnittelun lisäksi täytyy määritellä toteuttamisen keinot. Hankkeelle on luotava toteutusohjelma, 
joka sisältää maapoliittiset linjaukset. Johdonmukaisen maapolitiikan noudattaminen on tärkeää, jotta 
keskeiset tavoitteet saadaan toteutettua. Monipuolisen asuntotuotannon ja työpaikkaomavaraisuuden 
edellytysten luominen vaatii fyysiseltä kaupunkirakenteelta tiettyjä ominaisuuksia. 
Toteutusprosessissa on tärkeää ottaa eri toimijat mukaan osallistumaan. 
 
 

 

Metroselvitys, Reetta Putkonen WSP Finland Oy 

 
Suunnittelun tavoitteena on sujuva liikkuminen. Alue on tavoitteena liittää luontevasti 
valtakunnalliseen ja pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmään. Pitkällä tulevaisuudessa alueen 
joukkoliikenteen runkolinjana toimii metro. Metron estevaikutuksen minimointi on otettava huomioon 
alueen suunnittelussa. Metroasemien ympäristö on yleensä rakennettu tiiviiksi kaupunkiympäristöksi. 
 
Metron ja infrastruktuurin kustannusten tulisi olla kohtuulliset ja suhteessa Sipoon taloudelliseen 
kantokykyyn. Suunnittelun tavoitteena on toteutettavuus alusta lähtien. Metro toteutetaan vaiheissa 
ja sen tähden on erityisesti huomioitava ja sen vaikutukset kaupunkirakenteeseen sekä 
liikennejärjestelmän toimivuus myös välivaiheissa.  
 
Suunnittelun tavoitteena on saada kaupunkirakenteeseen volyymiä. Kaupunkirakentamisen 
painopisteet suunnittelualueella ovat: Sibbesborg 70 000 asukasta, Eriksnäs 11 000 asukasta ja Majvik 
10 000 asukasta. Näillä väestömäärillä metro on uskottava ratkaisu. 
 
Sibbesborgin suunnittelun tavoitteena on arvokas ympäristö ja toimintojen sekoittuminen 
kaupunkirakenteessa. Toimintojen sekoittuminen ja palveluiden keskeinen sijainti ja keskustojen 
elinvoimaisuus on tärkeää, samoin kuin kaupunkirakenteen, luonnon ja kulttuurimaiseman 
yhdistäminen sekä luonto- ja maisema-arvojen säilyttäminen. 
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Pääkaupunkiseudun rannikonsuuntainen kehitys ja sen vaikutukset Sibbesborgissa,  
Ilona Mansikka Uudenmaan liitto 

 
Uudenmaan haasteita ovat mm. väestön kasvu ja rakenteen hajautuminen. Rakennetta on eheytettävä 
ja liikkumisen tarvetta on pyrittävä vähentämään. Kilpailukyvyn lisäämisen haasteena on se, että 
tarvitaan sekä lisää työpaikkoja että lisää työvoimaa ja sille kohtuuhintaisia asuntoja. 
Henkilöautoriippuvuus on todellinen ongelma: kuinka saataisiin lisättyä kestävää liikkumista, kävelyä, 
pyöräilyä ja joukkoliikennettä Uudellamaalla? 
 
Suuret globaalit haasteet Uudellamaalla ovat samat kuin muuallakin, ilmastonmuutos ja ikääntyminen.  
Metropolialue kehittynyt tähän asti painottuen länteen, – nyt kasvupaineet kohdistuvat myös itään. 
Sibbesborgin tavoitteissa on vastata kasvutarpeisiin kestävällä tavalla. Itäistä kehityskäytävää on 
tärkeää suunnitella kokonaisuutena sekä osana koko seutua. Itäisen kehityskäytävän – kasvu tulee 
toteuttaa raideyhteyteen tukeutuen, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioiden (VAT).  
Raideliikenteeseen liittyvän maankäytön ratkaisut ovat seudullisia. – Kuntien ratkaisut vaikuttavat 
toisiinsa ja koko seutuun. Metrolla sidotaan yhteen koko uusi itäinen kehityskäytävä Helsingistä 
Östersundomin kautta Sibbesborgiin. Tulevassa neljännessä vaihemaakuntakaavassa keskitytään 
ekosysteemipalveluihin, loma-asumiseen, kulttuuriympäristöihin ja logistiikkaan. 
 
Metron esiselvityksen ja kehityskuvan tavoitteet ovat yhdenmukaiset maakuntakaavan tavoitteiden 
kanssa: Metron esiselvityksessä Sipoon rannikolla yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja kasvu 
ohjataan Sipoon yleiskaavan 2025 sekä valmisteilla olevan Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan 
mukaisesti raidejoukkoliikenteeseen tukeutuen ja siis maankäyttöä asemanseutujen ympärille 
tiivistäen. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava edellyttää metrokäytävän pääkaupunkiseutuun 
tukeutuvan osan (länsiosa eli Hitån alueet) maankäytön toteuttamiselta, että metron rakentamisesta 
on sitova päätös. Söderkullan laajentamisena sen sijaan on itsenäinen taajamakeskus, jonka 
kehittyminen ei ole sidottu metron rakentamispäätökseen.  
Tarvitaan seudun yhteinen näkemys missä aikataulussa Sibbesborgia kehitetään vaiheittain – vrt. 
Maakuntakaavan toteutusjärjestys. 
 

Ekosysteemipalvelut ja luonnon pääoma – käsitteistä käytännön sovelluksiin Sibbesborg 
OpenNESS -hankkeen tapaustutkimuksena, Leena Kopperoinen SYKE ja Jari Niemelä, HY 

 
Tavoitteena on ekosysteemipalvelu- ja luontopääomakäsitteiden integroiminen aluesuunnitteluun 
siten, että ne tukevat EU:n ympäristöpoliittisten sekä taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamista. Tuloksena on parempi ymmärrys ekosysteemipalvelu- ja luontopääoma-käsitteiden 
tuomasta lisäarvosta ympäristöpoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä käytännönläheisiä, 
räätälöityjä ratkaisuja ekosysteemipalvelukäsitteen tuomiseksi käytäntöön. 
 
Tutkimuksen kohteena ovat ekosysteemipalvelut ja luontopääoma uuden asuinalueen maankäytön 
suunnittelussa. Tavoitteena on havainnollistaa, kuinka ekosysteemipalvelut voidaan ottaa huomioon 
kaupunkien maankäytön suunnittelussa. Samalla tutkitaan, kuinka suunnitellaan monipuolista vihreää 
infrastruktuuria, joka tuottaa ekosysteemipalveluita sekä ihmisille terveyttä ja hyvinvointia. Tutkitaan, 
kuinka ekosysteemipalveluita, luontopääomaa ja vihreää infrastruktuuria pitäisi hoitaa 
kaupunkialueilla ja kuinka yhdistetään ekosysteemipalvelut ja kaikki ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat 
elementit (asumisen ja liikenteen ratkaisut jne.) kestävällä tavalla 
 
Tutkimuksen tuloksena syntyy kooste suosituksista ja hyvistä käytännöistä, joiden avulla ekosysteemi-
palvelut viedään käytäntöön kaupunkien maankäytön suunnittelussa ja ekosysteemipalveluiden 
hoidossa.  
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Mitä Sibbesborg -kilpailu opetti ekosysteemipalveluista? 
Monissa kilpailusuunnitelmissa ekosysteemipalveluita käsiteltiin melko niukasti, vain joissain 
ehdotuksissa ekosysteemipalvelut -käsite oli eksplisiittisesti esillä, kuitenkin jotkut ekosysteemipalvelut 
nousivat esiin useimmissa ehdotuksissa (esim. virkistys, hulevedet, hiilinielut, paikallinen 
ruoantuotanto), vaikka niistä ei välttämättä käytetty ekosysteemipalvelut -nimitystä. 
 
Sibbesborgin suunnittelualue on valittu tapaustutkimukseksi OpenNESS -hankkeen lisäksi kahteen 
muuhunkin tutkimushankkeeseen, joissa Suomen ympäristökeskus SYKE on mukana: 
 
BESAFE – Biodiversity and Ecosystem Services: Arguments for our future Environment 
 
Hankkeessa tutkitaan, millaisia luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyviä 
väittämiä on käytetty perustelemaan suunnittelun päämääriä ja ratkaisuja sekä miten tehokkaita nämä 
väittämät ovat olleet. 
 
ENJUSTESS – Environmental Justice and Ecosystem Services: Access, Equity and participation in the use 
and management of aquatic environments in the Helsinki Region -hankkeessa arvioidaan, kuinka 
ympäristöoikeudenmukaisuutta voidaan edistää ns. sinirakenteen avulla ja tutkitaan vesiin liittyvien 
kulttuuristen ekosysteemipalveluiden, kuten virkistysmahdollisuuksien, tarjontaa, saavutettavuutta ja 
hyvän elinympäristön laatua. 
 

Mitä rakennettu ympäristö on tulevaisuudessa, Panu Lehtovuori TUT 

 
Antiikista uuden ajan alkuun kaupunkien muoto oli kuin keitetty kanamuna: tiivis keskusta kuoren eli 
kaupungin muurin sisällä. Sotatekniikan muuttuessa tarvittiin rakenteeseen muutos ja kaupungit 
kehittyivät keskustojensa ympärille, muodostui rakenne, jota voisi kuvata ikään kuin paistettuna 
kananmunana. Modernin ajan kaupungeissa kaikki toiminnot ovat hajallaan kuin munakokkelissa.  
 

 
Panu Lehtovuori, professori TUT 
 
Globaalisti olemme ajankohdassa, jossa öljyntuotanto kaikista uusista tuotantotavoista huolimatta 
kääntyy laskuun. Maailman talous toimii sykleissä ja Sibbesborg toteutuu historiallisessa 
murroskohdassa. Sibbesborg rakentuu kokonaan uudenlaisessa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa 
kontekstissa. Kehityksen driverit ovat erilaiset, emme edes tiedä vielä mitkä, mahdollisesti 
nanotekniikka ja tekoäly sekä hybridiset systeemit.  Myös maailman väestönkasvu on hidastunut. 
Meillä on välineitä ja keinoja ratkaista ongelmia, mutta usein ne jäävät merkitykseltään pieniksi. Nämä 
välineet tulee koota yhteen niin, että ne alkavat vaikuttaa kollektiivisesti.  
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Meidän tulee miettiä, minkälainen elämä on haluttua ja toivottua tulevaisuudessa? Mitkä ovat 
arvostukset silloin? Yritysmaailmassa ajatellaan jo niin, että on oleellista että yhteisö, jossa yritys 
toimii, voi hyvin. Tulevaisuudessa ympäristö on enemmänkin liikkumista ja rytmiä kuin fyysinen paikka.  
Sibbesborg tarjoaa tulevaisuuden tekemisen konkreettisen ympäristön. 
 
 

Johtopäätökset ja vaikutukset suunnitteluun 

On hienoa ja inspiroivaa, että Sibbesborgin suunnittelussa on kilpailuvaiheessa käytetty uusia 
menetelmiä ennakkoluulottomasti. Näin tulee jatkaa sekä suunnittelussa että toteuttamisessa. Alueen 
suunnittelussa noudatetaan jatkossakin avointa, monialaista ja vuorovaikutteista työskentelytapaa.  
Kestävyyden toteutumista seurataan kestävyyskriteerien avulla. Työpajoja, seminaareja sekä 
nettisivustoja hyödynnetään samoin kuin kilpailun järjestämiseen koottua asiantuntijaverkostoa, jota 

laajennetaan suunnittelutehtävän laajetessa. 

On samaan aikaan pidettävä mielessä sekä seudullinen että paikallinen näkökulma. Ei ole erikseen 
lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteita vaan toteutuspolku, jonka avulla kokonaisvaltaisemmat 
tavoitteet toteutuvat vähitellen. Seudullisten kasvutavoitteiden ja liikennehankkeiden 
toteuttaminen edellyttää johdonmukaisuutta etenemistä aluekehityksessä. Toisaalta 
suunnittelun keinoin tulee löytää alueen paikalliset vahvuudet ja niiden tarjoamat 
mahdollisuudet. 

Lähiruoka ja kaupunkiviljely ovat läpileikkaavia teemoja, jotka tuovat uudenlaista sisältöä ja 
näkökulmaa niin moderniin elintarviketuotantoon elinkeinona, peruspalveluiden järjestämiseen kuin 
asumisen ratkaisuihinkin. Kestävää yhdyskuntaa suunniteltaessa alue tulee nähdä ennen kaikkea 
sosiaalisena ympäristönä, joka ammentaa paikallisista lähtökohdista. Aineen ja energian kulutuksen 
tulee olla kestävällä pohjalla. Tähän pyritään vastaamaan Sibbesborgin teemaksi valikoituneella 
teemalla ’Lähielämää!’ 

Green Care toiminta nähdään mahdollisuutena tuottaa sosiaalisia palveluja Sipoolle luontevalla tavalla, 
joka olisi myös erittäin kilpailukykyinen pääkaupunkiseudulla. Kun uusia kaupunkialueita kehitetään, 
on hyvä ottaa heti alusta lähtien huomioon elävän maaseudun vaatima tila ja toimintaedellytykset. 

Sibbesborgin osayleiskaavan asukasseminaari 28. helmikuuta  
Millainen on Sinun Sibbesborgisi?  

 

Tilaisuuden ohjelma 

Kaavatyön aloitusvaiheen asukastilaisuus pidettiin 28. helmikuuta 2013 palvelutalo Lindassa heti 
Sibbesborgin osayleiskaavatyön vireille kuuluttamisen jälkeen. Tilaisuudessa kuultiin osayleiskaavatyön 
lähtökohdista, tavoitteista ja siihen liittyvästä tutkimushankkeesta. Ohjelmassa oli katsaus 
osayleiskaavan valmisteluun sekä kehityskuvaan ja metron esiselvityksen esittely. Näistä käytiin 
keskustelua ja esitettiin kysymyksiä. Sibbesborgin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
esittelyn lisäksi kuultiin tutkija Kati Vierikon esittely kansainvälisestä ekosysteemipalveluihin liittyvästä 
OpenNESS -tutkimushankkeesta, jossa Sibbesborgia käytetään case -tutkimuskohteena. 
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Esittelyiden ja yleisen keskustelun jälkeen jatkettiin tilaisuutta työpajoissa. Ryhmätyön aiheena oli 
tuottaa mielikuvia Sibbesborgiin sopivasta asutuksesta, liikkumisen ympäristöistä, toiminnoista ja 
virkistyksen ympäristöstä ja palveluista. Työpajassa asetettiin kaavoitukselle tavoitteita 
havainnekuvien avulla. Kooste työpajan tuloksista on nähtävillä Sibbesborgin nettisivuilla.  
 
Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä, joista 19 ilmoittautui sähköpostilistalle saadakseen lisää tietoa 
suunnittelun etenemisestä. 
 
 

Tilaisuuden tavoite 

Kaavan aloitusvaiheen asukastilaisuus on maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemä tiedotustilaisuus 
kaavahankkeesta. Asukastilaisuutta ei haluttu kuitenkaan järjestää vain yksisuuntaisena 
tiedotustilaisuutena, vaan asukkaita pyrittiin saamaan mukaan suunnitteluun työpaja -tyyppisen 
työskentelyn avulla. Sibbesborgin suunnittelukilpailun valmistelussa visio muodostamisessa käytettiin 
vastaavaa menetelmää yleisötilaisuuksissa. Havainnekuvien avulla muodostettiin paikallinen näkemys 
kilpailualueen nykytilasta ja tulevaisuudesta.   
 

Sisältö 

Osayleiskaavatyön lähtökohdat, tavoitteet ja siihen liittyvä tutkimushanke  
 
Osayleiskaava-alueen laajuus on noin 1650 hehtaaria. Rakennuskielto on asetettu joulukuussa 2012 
viideksi vuodeksi osayleiskaavan laatimista varten. Uudenmaan maakuntakaava ohjaa ylempänä 
kaavatasona osayleiskaavatyötä. Maakuntakaavan mukaan suunnittelualue koostuu 
taajamatoimintojen ja keskustatoimintojen alueista, työpaikka-, teollisuus ja varastoalueista, 
kyläalueista ja haja-asutusalueesta sekä luonnonsuojelu- ja pohjavesialueista. Sibbesborgin 
osayleiskaavalla pyritään siis toteuttamaan seudulliset tavoitteet maankäytölle. 
 
Pääkaupunkiseudun väestömäärän odotetaan kasvavan noin 600 000 uudella asukkaalla vuoteen 2050 
mennessä. Tämä edellyttää noin 70 miljoonan kerrosneliömetrin suuruista uutta asuntorakentamisen 
volyymiä. Kunnan kasvustrategiassa Sipoo tavoittelee 35 000 asukkaan kasvua vuoteen 2025 
mennessä. Sipoon kunta pyrkii siis vastaamaan osaltaan pääkaupunkiseudun kasvupaineisiin. Uuden 
kaupunkirakenteen tiiviys on tehokkaan joukkoliikenteen järjestämisen ja lähipalveluiden syntymisen 
edellytys. 
 
Vuoden 2012 aikana on laadittu Sibbesborgin kehityskuva suunnittelukilpailun voittaneen WSP Finland 
Oy:n kanssa. Kehityskuvassa on määritelty suunnittelutavoitteita, joita noudatetaan alueen 
osayleiskaavoituksessa ja asemakaavoituksessa. Kestävyyskriteerejä kehitetään edelleen kaavatyön 
ohella. 
 
Vuoden 2012 aikana on laadittu esiselvitys itämetron linjaus- ja maankäyttövaihtoehdoista 
Uudenmaan liiton, HSL:n ja WSP Finland Oy:n kanssa. Selvityksessä on tutkittu Etelä-Sipooseen 
joukkoliikenteen runkoratkaisu, joka tukee alueen kasvutavoitteita. Osayleiskaavatyössä ratkaistaan 
lopullinen metrolinjaus. 
 

OpenNESS-hanke, Kati Vierikko HY 

 
Tutkimuksen kohteena ovat ekosysteemipalvelut ja luontopääoma uuden asuinalueen maankäytön 
suunnittelussa. Tavoitteena on havainnollistaa, kuinka ekosysteemipalvelut voidaan ottaa huomioon 
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kaupunkien maankäytön suunnittelussa. Samalla tutkitaan, kuinka suunnitellaan monipuolista vihreää 
infrastruktuuria, joka tuottaa ekosysteemipalveluita sekä ihmisille terveyttä ja hyvinvointia. Tutkitaan, 
kuinka ekosysteemipalveluita, luontopääomaa ja vihreää infrastruktuuria pitäisi hoitaa 
kaupunkialueilla ja kuinka yhdistetään ekosysteemipalvelut ja kaikki ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat 
elementit (asumisen ja liikenteen ratkaisut jne.) kestävällä tavalla. 
 
Tutkimuksen tuloksena syntyy kooste suosituksista ja hyvistä käytännöistä, joiden avulla 
ekosysteemipalvelut viedään käytäntöön kaupunkien maankäytön suunnittelussa ja 
ekosysteemipalveluiden hoidossa. 
 

 
Kuvavalikoimaa yleisötehtävää varten 

 
Työpajassa pyrittiin kuvatehtävän avulla vastaamaan kysymyksiin:  
Minkälaista kaupunkia rakennetaan Sibbesborgiin?  
Mitä tarkoittaa lähielämä? 
 
Teemat kuvakollaaseissa olivat 

 Rakentaminen keskustassa 

 Rakentaminen/asuminen reuna-alueilla 

 Luonto, virkistys ja kaupunkikulttuuri 

 Elinkeinot, työ, palvelut ja kauppa 

 Liikkuminen ja liikkumisen ympäristöt 
 

Työpajan tulokset 

 
Tehtävänä oli antaa pisteitä teemoittain esitetyille kuvakollaasien kuville, jotka vastaavat asukkaiden 
mielikuvaa tulevaisuuden Sibbesborgista. Pisteitä saaneet kuvat toimivat maankäytönsuunnittelun 
pohjana.  
 
Elinkeinoihin, työhön, palveluihin ja kauppaan liittyvistä kuvista eniten pisteitä saivat mielikuvat 
viljelystä, lähiruoasta, matkailusta, luonto- ja maatilamatkailusta, elävästä kaupunkikulttuurista, 
laadukkaista lähipalveluista, kauppahalleista, kylpylästä, ravintoloista ja kahviloista. Sibbesborgissa 
voisi olla kivijalkakauppoja ja työtiloja käsityöammatin harjoittamiselle. 
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Elinkeinoihin, työhön, palveluihin ja kauppaan liittyviä kuvia  
 
Nykyinen maaseutumaisema lehmälaitumineen koetaan arvokkaaksi ja säilyttämisen arvoiseksi.  
 
Luonto, virkistys ja kaupunkikulttuuri osiossa eniten kannatusta saivat mielikuvat luonnonläheisestä 
virkistyksestä, mutta mukaan mahtuu myös hyvin urbaania tilaa ja toimintaa. Nykyiset virkistyksen 
muodot, kuten marjastus ja sienestys korostuivat tärkeimpinä. Tulevaisuuden Sibbesborgissa 
harrastetaan mm. sienestystä ja marjastusta, palstaviljelyä, uintia, hiihtoa, veneilyä, ratsastusta, 
melontaa, avantouintia ja monenlaista kuntoilua. Siellä on polkuja ja ulkoilureittejä myös 
liikuntarajoitteisille. Hajapisteitä saivat retkeily, piknikit puistossa, halkojen hakkuu, veneiden 
rakentaminen, juhlat, lekottelu, jutustelu ja oleskelu kaupunkitilassa sekä rantaravintolassa istuskelu. 

 
Liikkuminen Sibbesborgissa nähtiin hyvin monipuolisena. Eniten pisteitä saivat mielikuvat hyvästä 
julkisesta liikenteestä, miellyttävistä jalankulkuympäristöistä, pyöräilystä ja veneilystä. Erityisesti 
liikkumisen muodoissa korostui pyöräily. Henkilöautoilu kuuluu myös Sibbesborgiin muiden 
liikkumismuotojen ohella.  Lisäksi hajaääniä saivat mielikuvat hiihtoladuista, lauttayhteyksistä, 
ratsastusreiteistä, Jouko-kuljetuksista, mopoista, skoottereista ja raitiovaunuliikenteestä. 

 
Viihtyisä asuminen sisältää erilaisia talo- ja korttelitypologioita. Erilaisiin maiseman ja maaston kohtiin 
sopeutuvat rakentamistavat saivat kannatusta. Eniten pisteitä saivat mielikuvat pientaloista, joista 
avautuu näköaloja rantaan. Rakentaminen Sibbesborgin reuna-alueilla nähdään kuitenkin melko 
tiiviinä. Suoraan katuun rajautuva 2-3 kerroksinen julkisivu ja inhimillinen mittakaava korostuvat 
mielikuvissa. 
 
Sibbesborgin keskusta on selkeästi tehokkaampaa rakentamista. 3-5 kerroksiset kerrostalokorttelit 
sopivat mielikuviin, kunhan kerrostalot ovat keskieurooppalaiseen tapaan harjakattoisia. Sipoonranta 
nähdään hyvänä esikuvana keskustan rakentamistavalle. Rakentaminen keskustassa rajautuu tiiviisti 
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rantakatuun, rantaviivaan tai kanavan rantaan. Hajapisteitä saivat mielikuvat tornitaloista, 
viherjulkisivuista ja ekorakentamisesta. 
 

 
Asuminen keskustassa, eniten pisteitä saaneet vaihtoehdot 
 
Muita Sibbesborgiin sopivia teemoja olivat mm. ympäristötaide, rantojen virkistyskäyttö, hoidetut 
puistot ja tuulivoima. 
 
 

Johtopäätökset ja vaikutukset suunnitteluun 

 
Asukkaiden paikallinen näkemys alueen arvoista ja kehittämismahdollisuuksista on erittäin merkittävä 
lähtökohta suunnittelulle. Työpajan ja keskusteluiden kautta määritellään yhdessä haluttua 
tulevaisuutta ja sipoolaista tulkintaa uudesta tiiviimmästä kaupunkirakenteesta.  
 
Eri teemoihin valitut kuvakollaasit olivat tietysti ennakolta valittuja eikä varsinaisesti huonoja 
vaihtoehtoja tarjottu. Eniten kannatusta saaneita kuvia voidaan käyttää referensseinä asumisen 
tehokkuudesta, typologioista ja tiiviydestä. Kuvat ja niiden äärellä keskustelu kertovat paljon 
asukkaiden odotuksista. Aikaperspektiivin hahmottaminen ei tuottanut asukkaille vaikeuksia. 
Asukkaiden eläytyminen lastensa ja lastenlastensa tulevaan asuin- ja työympäristöön sujui vaivatta.  
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Sibbesborgin osayleiskaavan tulevaisuustyöpaja Artborgissa 14. toukokuuta 2013  

 
Sibbesborgin aluekehityshankkeen väestö- ja työpaikkamitoitusta on tarpeen tarkentaa suunnittelun 
edetessä. Mitoituksen lähtökohtana on kilpailuvaiheessa ollut Sibbesborg vision mukainen tavoite 
kehittää alueesta jopa 70 000 -100 000 asukkaan kaupunkikokonaisuus. Toisaalta mitoitusta on 
määritelty vuoteen 2025 saakka Sipoon kunnan yleiskaavassa ja siihen liittyvässä kasvustrategiassa 
sekä vuoteen 2035 asti Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa. Sibbesborgin osayleiskaavatyön 
taustaksi koettiin tarpeelliseksi laatia tarkempia suunnitteita väestö- ja työpaikkamäärien kehityksestä 
suunnitteluratkaisujen pohjaksi ja osayleiskaavan mitoittamiselle. Suunnitteet -työpaketin 
toteutukseen sisällytettiin kaksi työpajaa: kasvumahdollisuuksiin keskittyvä Tulevaisuus-työpaja sekä 
Sipoon kunnan resursseihin keskittyvä Rahkeet -työpaja. 
 

Tilaisuuden ohjelma 

 
Työpaja pidettiin Nikkilän vanhalla sairaala-alueella Artborgin salissa.  
 
Työpajaan oli kutsuttu Uudenmaan liiton edustajat, Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus, 
konsultin edustajat sekä ulkopuolisina asiantuntijoina erikoistutkija Tiina Koljonen (VTT), Tuomas 
Santasalo ja Päivi Kilpeläinen Kaupunkitutkimus TA Ky:stä. 
 
Työpajaan osallistuivat maakunta-arkkitehti Oskari Orenius Uudenmaan liitosta, WSP Oy:n 
työryhmästä erikoisasiantuntija Virpi Pastinen, liikennesuunnittelija Hannu Lehto, arkkitehti Tomi 
Jaskari, arkkitehti Teemu Holopainen, yleiskaavasuunnittelija Ilkka Oikarinen, arkkitehti Anssi 
Joutsiniemi, arkkitehti Björn Silfverberg, sosiologi Jani Päivänen ja sosiologi Pasi Mäenpää, 
erikoistutkija Tiina Koljonen, asiantuntijat Tuomas Santasalo ja Päivi Kilpeläinen sekä Sipoon kunnan 
Kehitys- ja kaavoituskeskuksen virkamiehiä.  
 
Työpajan aluksi käytiin läpi Sibbesborgin suunnittelutilanne. Björn Silfverberg WSP Oy:stä esitteli 
katsauksen Helsingin seudun kasvukeskusten historiaan. Tiina Koljonen esitteli VTT:n laatimat 
tulevaisuusskenaariot TONNI, INNO ja ONNI. Esitysten jälkeen Virpi Pastinen ja Jani Päivänen alustivat 
ryhmätyön, jonka jälkeen siirryttiin työskentelemään työpajoissa. Ryhmät muodostivat 
valtakunnallisten skenaarioiden perusteella Sibbesborgiin sovitetut tulevaisuuskuvat ja esittelivät. 
Skenaarioista käytiin keskustelua ja niitä täydennettiin yhdessä. Työpajojen tulokset on sisällytetty 
Suunnitteet -työpaketin loppuraporttiin. 
 

 
Björn Silfverberg, WSP Finland Oy, alusti aiheesta Katsaus Helsingin seudun kasvukeskusten historiaan 
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Tilaisuuden tavoite 

 
Tulevaisuusseminaarin tavoitteena on luodata Sibbesborgin tulevaisuutta nykyhetkestä aina 50 vuotta 
eteenpäin. Seminaarissa tutustuttiin Helsingin seudun kasvukeskusten tarinoihin menneen 
viidenkymmenen vuoden aikajaksolla esimerkkien valossa. Väestö- ja työpaikkakehityksen kasvu-uraa 
ja realistista kasvunopeutta Sibbesborgissa verrattiin muualla metropolialueella toteutuneeseen 
kehitykseen. 
 
Tulevaa toimintaympäristöä luodattiin Suomesta laadittujen tulevaisuusskenaarioiden, kuten VTT:n 
laatimien TONNI, INNO ja ONNI valossa. Sibbesborgin kehitys riippuu vahvasti koko Suomen 
kehityksestä. Skenaarioiden kautta pyrittiin hahmottamaan suuntaviivoja tulevasta yhteiskunnallisesta 
muutoksesta, johon Sibbesborgin rakentaminen ajoittuu.  

Sisältö 

Katsaus Helsingin seudun kasvukeskusten historiaan, Björn Silfverberg 

 
Väestö- ja työpaikkakehityksen kasvu-uraa ja realistista kasvunopeutta hahmoteltaessa Sibbesborgin 
aluetta verrattiin muualla metropolialueella toteutuneeseen kehitykseen. Vertailukohteina olivat 
Tapiola, Kerava, Vuosaari, Koivukylä ja Espoonlahti, joiden kaikkien rakentumiseen ovat vaikuttaneet 
taloustilanteet ja päätökset hyvin erilaisin tavoin. Alueiden toteutumisessa havaitaan pyrähdyksiä ja 
taantumia, joiden syitä analysoitiin. 
 
Sibbesborgin kehitys riippuu vahvasti koko Suomen kehityksestä ja vallitsevista kehitystrendeistä. Uusi 
sijoittumisen dynamiikka – klusterit ja toiminnallinen hajautuminen sekä toisaalta tiivistyminen ja 
samanaikainen hajautuminen ja monikeskuksisuus (polysentrisyys) ovat ominaisia tulevaisuuden 
yhdyskuntien kehitykselle.  
 
 

Tulevaisuusskenaariot, Tiina Koljonen  

 
VTT:n laatimien TONNI, INNO ja ONNI -skenaarioiden kautta voidaan hahmottamaan mahdollisia 
suuntaviivoja tulevista yhteiskunnallisista muutoksista, joihin Sibbesborgin rakentaminen ajoittuu. 
 
TONNI -skenaariossa teollistumisen otaksutaan kasvavan teknologian kehityksen rinnalla perinteisellä 
tavalla. INNO -skenaariossa teknologinen kehitys on nopeaa ja kehitys perustuu julkisen liikenteen 
käyttöön ja harvoihin keskustoihin. ONNI -skenaarioon kuuluvat vähemmän energiaa kuluttava ja 
uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävä pienimittakaavainen paikallinen tuotanto ja paikalliset 
palvelut.  Aluerakenne muotoutuu hajautetummaksi ja asumisväljyys kasvaa. Hajautuminen on 
seurausta etätyöstä ja asumisväljyyden kasvu seurausta pientalorakentamisesta.  
 
 

Työpajan tulokset 

  
Työpajassa laadittiin TONNI; INNO ja ONNI- skenaarioiden pohjalta tulevaisuusvaihtoehdot 
Sibbesborgista. Työryhmät kirjoittivat ja esittelivät kukin oman skenaarionsa, joista työstettiin tarinat 
kirjeen muotoon. Nämä ”kirjeet tulevaisuudesta” vuodesta 2055 on koottu Suunnitteet -työpaketin 
loppuraporttiin.  
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Johtopäätökset ja vaikutukset suunnitteluun 

 
Sibbesborgin tavoitteelliset asukas- ja työpaikkamäärät on kilpailuvaiheessa arvioitu melko karkealla 
tasolla. Vuonna 2009 valmistuneessa Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelmassa projisoitiin idän suunnan 
kasvua jakamalla koko seudun arvioitu väestönkasvu eri kehityskäytävien kesken. Näin itärannikolle 
arvioitiin väestönkasvun määräksi yhteensä noin 150 000 asukasta vuoteen 2050 mennessä, joka 
jakautuisi Östersundomin, Etelä-Sipoon ja Porvoon alueille. Sibbesborgin osuus tästä 
väestökehityksestä voisi olla noin 70 000 asukasta.  
 
Sibbesborgin kehitykseen vaikuttavat kunnan omien päätösten lisäksi toimintaympäristön muutokset 
koko maassa, Euroopassa ja maailmanlaajuisestikin. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa ja yleensä 
jälkikäteen kaikki skenaariot ja visiot vaikuttavat naiiveilta. Sibbesborgin osayleiskaavatyössä on hyvä 
järkeistää kasvutavoitteita ja asettaa ne realistiselle tasolle. Sibbesborgin osayleiskaavan 
väestösuunnitteeksi suositellaan tämän tarkastelun tuloksena noin 30 000 asukasta ja noin 5000 
työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä. Mitoitusta merkittävämpää on kuitenkin se, miten kasvu 
realisoituu ja minkälaista rakennettua ympäristöä se muodostaa. 
 

Sibbesborgin osayleiskaavan elinkeinotyöpaja 14. toukokuuta 2013  

Tilaisuus peruutettiin, koska vain yksi ulkopuolinen henkilö ilmoittautui tilaisuuteen. 
 

Tilaisuuden ohjelma 

 
Keskustelutilaisuuden tavoitteena oli saada paikalliset yrittäjät mukaan Sibbesborgin suunnitteluun ja 
asettamaan tavoitteita suunnittelulle. Tavoitteena oli ideoida elinkeinoja ja palveluita tulevaisuuden 
Sibbesborgissa. Sibbesborgia suunnitellaan tulevaksi ”lähielämän” keskukseksi. Tässä sipoolaisten 
yrittäjien ja muiden avaintoimijoiden kohtaamisessa oli tarkoitus keskustella paikallisten elinkeinojen 
ja palvelujen roolista Etelä-Sipoon kasvavassa ja monipuolistuvassa aluekeskuksessa.  
Mitä mahdollisuuksia alueen kasvu sisältää elinkeinoelämän kannalta? Millaisia yrittäjien ja tuottajien 
yhteistyöverkostoja alueelle tarvitaan?  
 
Tilaisuudessa oli tarkoitus kuulla alustuspuheenvuorot Sipoon elinkeinopäällikkö Rauno Tiaiselta, 
kaupunkitutkija Pasi Mäenpäältä sekä kaupan konsultti Tuomas Santasalolta Kaupunkitutkimus TA 
Ky:stä.  
 

Johtopäätökset ja vaikutukset suunnitteluun 

 
Sibbesborg näyttäytyy ilmeisesti paikallisille yrittäjille niin kaukaisena hankkeena, ettei sen 
suunnittelua koeta ajankohtaiseksi. Ymmärrettävästi yritysten oman toiminnan suunnittelu tapahtuu 
huomattavasti lyhyemmällä aikajänteellä kuin strategisen maankäytön suunnittelun. Toisaalta 
yrittäjien voi olla myös erittäin hankalaa järjestää aikaa tällaiseen keskustelutilaisuuteen muiden 
kiireiden keskellä.  
 
Maankäytön suunnittelussa on kuitenkin tärkeää saada yrittäjien innovatiivinen näkökulma enemmän 
esille. Elinkeinotyöpajan sijaan järjestimme avoimen, kaksikielisen nettikyselyn yrittäjille, jolla pyrimme 
selvittämään minkälaista yritys- ja elinkeinotoimintaa alueelle voisi sijoittua.   
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Kysely oli auki internetissä aikavälillä 5.6.– 1.9.2013. Kyselystä tiedotettiin Sipoon kunnan internet-
sivuilla, Sibbesborgin hankesivuilla ja lähialueella sijaitsevien yrittäjä- ja lähiruokaverkostojen kautta 
(Uudenmaan yrittäjät, ProAgria, Posintra, Huoletta Tuoretta -hanke ja Laurean lähiruokaverkosto). 
Kyselyä jaettiin myös sipoolaisille yrittäjille järjestetyssä yrittäjätapaamisessa. Kyselyyn vastasi 14 
yritystä, joista kolme sijaitsi nykyisen Söderkullan alueella, seitsemän muualla Sipoossa ja muut 
pääasiassa Etelä-Suomessa 50 km säteellä tulevasta Sibbesborgista (mm. Loviisa, Askola, Tuusula, Por-
nainen). Kyselyn tulokset on koostettu Palvelut ja elinkeinot -työpaketin loppuraporttiin. 

Sibbesborgin osayleiskaavan Kädet multaan -seminaari 16. toukokuuta 2013 
Majvikin tila 

 

Tilaisuuden ohjelma 

 
Valtakunnallisena Green Care -päivänä 16.5.2013 järjestimme yhteistyössä ProAgria Uusimaan kanssa 
kunnan luottamushenkilöille ja virkamiehille tutustumismatkan Majvikin maatilalle. Ohjelmaan 
sisältyivät lounas ja kahvi, jonka Majvikin tilan väki ystävällisesti ja vieraanvaraisesti tarjosi. Susann 
Mantere ProAgriasta esitteli Green Care -toiminnan periaatteita ja Majvikin tilan viljelijä Atte 
Hermansson sekä tilan omistaja Niklas Ramm-Schmidt esittelivät tilaa ja sen toimintaa. Majvikin tila 
järjestää päihde- ja mielenterveyskuntoutujille yhteistyössä Sininauha ry:n kanssa toimintaterapiaa. 
Toiminnan ideana on osallistua maatilan arkisiin töihin, mikä on fyysisesti ja henkisesti virkistävää ja 
mistä jokainen saa onnistumisen kokemuksia. Pääsimme kokeilemaan tilan väen ohjaamana 
käytännössä Green Care -toimintaa maatilan pihalla, pelloilla ja puutarhassa.   
 

 
Kylvötöitä ja halkopinon kasaamista kansallisena Green Care -päivänä Majvikin tilalla 
 

Tilaisuuden tavoite 

 
Tilaisuuden tavoitteena oli tutustua Green Care -toimintaan teoriassa Susann Mantereen alustuksella 
ja käytännössä maatilalla. Majvikin maatilalla on jo perinteitä ja runsaasti kokemuksia monipuolisesta 
GC-toiminnasta.  Seminaarin osallistujat saivat tilaisuuden kokeilla erilaisia kylvömenetelmiä sekä 
puutarhassa että pellolla, osallistua halkopinon kokoamiseen ja maalata kanalan seiniä. Eri 
kuntoutusryhmät hoitavat tilalla vastaavia tehtäviä.   
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Green Care -toiminta on yleistä muissa Pohjoismaissa, erityisesti Tanskassa ja sitä sovelletaan niin 
vanhustenhoidossa ja kuntouttamisessa kuin päiväkotilasten toiminnassa. Suomessa toiminta on vielä 
suhteellisen tuntematonta. Sipoossa toiminnan kehittämiselle on erityisen hyvät edellytykset, sillä 
toimivia maatiloja on paljon ja pääkaupunkiseudun asiakaspotentiaali on vieressämme. Majvik -päivän 
tavoitteena oli nostaa tätä mahdollisuutta laajempaan tietoisuuteen kunnan virkamiesten ja päättäjien 
keskuudessa sekä saada Majvikin tilan toiminnalle näkyvyyttä. Tavoitteena oli oppia Majvikin tilan 
antamasta hyvästä esimerkistä ja soveltaa tietoa Sibbesborgin suunnitteluun.  
 

Sisältö 

Green Care Susann Mantere, ProAgria Uusimaa. 

 
”Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten 
hyvinvointia ja elämälaatua. Se kattaa monia menetelmiä, joita käytetään tavoitteellisesti ja 
vastuullisesti. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, 
osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, 
mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.” 
 Green Care Finland ry 
 
Kansainvälisesti voidaan erottaa kolme eri suuntausta Green Care toiminnassa: 
1. Maatilat, jotka toimivat kuntouttavana ympäristönä  
2. Terapeuttinen toiminta, jossa hyödynnetään kasveja, puutarhaa ja maaseutua  
3. Eläinavusteinen toiminta, esimerkiksi kaveri-koirat 
 
Euroopassa kehitystä on tapahtunut erityisesti maanviljelijöiden aloitteesta. Hollanti ja Norja ovat 
toiminnan pioneerimaita. Noin 300 maatilaa Suomessa tarjoaa Green Care hoivapalveluja.  
 
Luonnonympäristön lisäarvoa ei vielä hyödynnetä riittävästi. Toiminnan kehittäminen vaatii 
vaikutustekijöiden tutkimusta ja toiminnan tunnetuksi tekemistä. Lisää tietoutta tarvitaan alueiden 
kehittäjille ja niille, jotka ostavat hoivapalveluita. Sosiaalipalveluiden tuotanto tulee muuttumaan ja 
Green Care on uusi vaihtoehto.  
 
Green Caren mahdollisuudet Sipoossa ovat loistavat. Sijainti on mainio, kaupungin ja maaseudun 
rajalla ja täällä on toimiva, elävä, monimuotoinen maanviljelykulttuuri. Sipoon Östersundomissa 
sijaitsevalla Majvikin tilalla, jolla on 20 ha peltoa vihannesten, perunan ja viljan viljelyyn 
biodynaamisesti, elelee kourallinen kanoja ja lehmiä ja tilan puodissa myydään ekotuotteita. Majvikin 
tilalla on ollut yhteistoimintaa mm. Sininauhaliiton kanssa ja tulevaisuuden toimintamalleja kehitetään 
aktiivisesti. 
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Sosiaalipalveluja uudistettaessa GC tarjoaa uuden vaihtoehdon. Green Caren mahdollisuudet Sipoossa 
ovat hyvät, koska Sipoo sijaitsee kaupungin ja maaseudun rajalla, Sipoossa on elävää ja monipuolista 
maanviljelyä ja yhteistyöhaluisia virkamiehiä. 
 

Johtopäätökset ja vaikutukset suunnitteluun 

Green Care on tavallaan vain uusi nimitys erilaisille toiminnoille luonnossa ja maatiloilla, joita 
hyödynnetään sosiaalisten palveluiden tuottamisessa. Erityisesti Sipoossa on vahvat perinteet Green 
Care -toimintaan mielenterveyspotilaiden hoidossa. Helsingin mielisairaalan asiakkaista suuri osa oli 
kotihoidossa: he auttoivat maatilan töissä resurssiensa mukaan ja saivat ylläpidon palkakseen.  
 
Yhteydellä luontoon ja mielekkäällä ja hyödyllisellä työnteolla on ihmiseen terapeuttinen vaikutus.  
Green Care -toiminta voi olla kuntouttavaa, mutta myös ennaltaehkäisevää terapiaa. Tästä varmasti 
kaikki tapahtumaan osallistuneet voivat olla vakuuttuneita. 
 
Jotta Sipoon olisi edelläkävijä toiminnan kehittämisessä, tarvitaan innovatiivisia, inspiroituvia ja 
yhteistyökykyisiä virkamiehiä ja poliitikkoja. Maatilojen toimintaedellytysten säilyttäminen täytyy 
huomioida hyvissä ajoin, kun maankäyttö suunnitellaan kunnassa. Maatalous ei siis välttämättä ole 
kaupunkirakentamisen alta väistyvä maankäytön muoto vaan kaupunkilaiset ja maatilat voivat tarvita 
toisiaan. Korttelirakenteen ja maaseudun selkeä rajapinta tuo mieleen keski- ja eteläeurooppalaisen 
maiseman, jossa tiiviiden pikkukaupunkien ympärillä levittäytyvät pellot ja laitumet eikä väljä 
esikaupunkivyöhyke taajamametsineen.  
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Sibbesborgin osayleiskaavan lähtötietoseminaari 12. kesäkuuta 2013 
Gumbostrand Konst & Form  

 

Tilaisuuden ohjelma 

 
Koko päivän seminaariin oli koottu valtava määrä asiaa ja puheenvuoroja. Tilaisuus pidettiin kokonaan 
englanninkielisenä ulkomaalaisten asiantuntijoiden vuoksi. Gumbostrand Konst och Form tarjosi 
tilaisuudelle parhaat mahdolliset puitteet. Kauniissa ja rauhallisessa galleriatilassa jaksaa keskittyä 
hyvinkin pitkään seuraamaan vieraskielisiä esityksiä. Tilaisuuden ohjelma oli seuraava: 
 

 Sibbesborgin lähtötilanne, Kaisa Yli-Jama Sipoon kunta 

 Hankkeen esittely, Terhi Tikkanen- Lindström, WSP Finland Oy 

 Suunnitteet, Virpi Pastinen, WSP Finland Oy 

 Netzstadt-analyysi, Teemu Holopainen, WSP Finland Oy ja Anssi Joutsiniemi, Tampere 
University of Technology/EDGE Laboratory for Architectural and Urban Research. 

 Key Note speaker, Franz Oswald, ETH Zürich 

 Kaupunkirakenteen tavoitteet/ Kaupunkisuunnittelua parametrisuunnittelun avulla, Teemu 
Holopainen, Tomi Jaskari ja Laura Hietakorpi, WSP Finland Oy 

 Ekosysteemipalvelut – OpenNESS -hanke ja tapaustutkimukset, Leena Kopperoinen, SYKE ja 
Kati Vierikko, HY  

 Ekotehokkuus ja innovatiiviset mallit / Vesihuolto ja palvelut, energia, jätehuolto, Terhi 
Tikkanen-Lindström ja Kia Aksela, WSP Finland Oy  

 Mallit liiketoiminnan ja palveluiden järjestämiseen, Jani Päivänen, WSP Finland Oy & Pasi 
Mäenpää, HY  

 Kommenttipuheenvuoro, Panu Lehtovuori, TUT 

 Kommenttipuheenvuoro Richard Sundman, Sipoon kunnanvaltuusto 
 

Tilaisuuden tavoite 

Tilaisuuden tavoite oli esitellä kootusti Sibbesborgin tähän mennessä kertynyt suunnittelu- ja 
selvitysaineisto, joka palvelee suoraan Sibbesborgin osayleiskaavan suunnitteluprosessia.  Koska 
seminaari pidettiin englanniksi, aineisto on kaikkien siitä kiinnostuneiden käytettävissä ja se palvelee 
myös tutkijoita ja kansainvälisiä yhteystahojamme.  
 
Seminaari suunnattiin asiantuntijoille ja päättäjille, mutta koko tilaisuus myös videoitiin ja tallennettiin 
Sibbesborgin nettisivuille. 
 

 
Tilaisuus lähetettiin suorana internetissä  
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Sisältö 

Sibbesborgin lähtötilanne Kaisa Yli-Jama Sipoon kunta 

 
Sibbesborgin suunnittelusta järjestettiin kestävän yhdyskunnan kansainvälinen suunnittelukilpailu 
vuosina 2010-2011. Sibbesborg vastaa osaltaan Helsingin seudun kasvupaineisiin. Sibbesborgista on 
tarkoitus rakentaa raideliikenteeseen tukeutuva pikkukaupunki, jossa asuu viidenkymmenen vuoden 
kuluttua 70 000 asukasta. Se rakentuu osaksi Helsingin seudun itäistä metrokäytävää. 
 
Kilpailun tarkoituksena ei ollut vain saada suunnitelmaa kestävän kehityksen yhdyskunnan 
rakentamiseksi vaan pyrkimyksenä oli myös löytää yhteistyökumppaneita, osallistaa yhteistyötahoja 
alueen kehittämiseen.  
 
Suunnittelutyötä on jatkettu kilpailun voittaneen työryhmän WSP Finland Oy:n kanssa. Kehityskuva on 
jo valmiina ja työpaketit kuten esim. ekosysteemipalvelut tai ekotehokkuus on tarkoitus saada 
valmiiksi ennen osayleiskaavaluonnoksen laatimista. Sibbesborgin osayleiskaavoituksessa pyritään 
avoimuuteen ja poikkeuksellisen laajaan vuorovaikutukseen. Sibbesborgille on avattu uudet nettisivut 
kolmekielisinä ja keskustelua suunnittelusta voi käydä Sibbesborgin Facebook -sivulla. Osayleiskaavan 
laatiminen on aloitettu vuoden 2013 tammikuussa ja kaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville 
vuoden 2014 syksyllä. 
 

Sibbesborgin hankkeen esittely, Terhi Tikkanen- Lindström WSP Finland Oy 

 
Sibbesborgin osayleiskaavaprosessi poikkeaa tavallisesta kaavaprosessista.  Tavoitteena on luoda 
joustavia rakenteita ja luoda mahdollisuuksia. Osayleiskaava on vain osa toteutusprosessista. 
Sibbesborgissa tullaan käyttämään Netzstadt -analyysimenetelmää paikallisen toteutusprosessin 
arvioimiseen. Netzstad  -menetelmä keskittyy tutkimaan verkostoja ja niiden vuorovaikutussuhteita ja 
menetelmää on muokattu vastaamaan Sibbesborgin paikallisiin olosuhteisiin. 
 
Netzstadt- menetelmässä määritellään ensin tarkasteltavat mittakaavatasot. Toisessa vaiheessa, jonka 
sisältö yhdistyy tähän lähtötietoseminaariin, on kerätty alueen lähtötiedot, tunnistettu aluetypologiat, 
ja tehty esimerkkitutkielmat tavoitteellisesta aluerakenteesta. Kolmannessa vaiheessa, joka käynnistyy 
syksyllä, arvotetaan alueen piirteet ja tunnistetaan sen vahvuudet syvennetyssä vuorovaikutuksessa 
kaavan osallisten kanssa.  Niiden pohjalta laaditaan pääidea ja lähtökohdat suunnittelulle sekä 
asetetaan tarkennetut tavoitteet ja tehdään ehdotukset avainhankkeille. Viidennessä vaiheessa 
laaditaan varsinainen kaava, joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain asettamat vaatimukset. 
Kaavatyössä tunnistetaan avainhankkeet ja suunnitellaan ohjaustavat niiden toteuttamiseksi sekä 
laaditaan kaavamääräykset siten, että ne erityisesti edistävät avainhankkeiden toteuttamista. 
 
Tässä suunnittelun vaiheessa jossa nyt olemme, on hyvin tärkeää hahmottaa Sibbesborgin 
toteuttamisen kasvuvaiheet ja kasvuvauhti. Suunnitteiden on järkevää olla joustavia, mutta kuitenkin 
niin realistisia että muu suunnittelu (esim. infran ja liikenteen suunnittelu) voi varautua tulevaan 
kehitykseen.  

 

Suunnitteet, Sibbesborgin tulevaisuuden näkymät, Virpi Pastinen, WSP Finland Oy 

 
Suunnitteet -työpaketin tavoitteena on muodostaa väestön ja työpaikkojen tavoitteelliset ennusteet 
eli suunnitteet Sibbesborgin osayleiskaavaa varten. Väestö- ja työpaikkakehityksen kasvu-uraa ja 
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realistista kasvunopeutta hahmoteltaessa Sibbesborgin aluetta verrattiin muualla metropolialueella 
toteutuneeseen kehitykseen menneen 50 vuoden ajalta. Vertailukohteina olivat Tapiola, Kerava, 
Vuosaari, Koivukylä ja Espoonlahti. 
Esimerkkien valossa todettiin, että työpaikkojen, palveluiden ja asuntotuotannon kehitys ei ole 
lainkaan suoraviivaista ja tasaista vaan vaihtelee hyvin jyrkästi. Päätökset ja sopimukset maankäytöstä 
ja erityisesti suurista liikennehankkeista kiihdyttävät kehitystä. Vuosaaressa merkittävä 
kaupunkirakentaminen lähti vauhtiin metron rakentamispäätöksen myötä. Toisaalta esimerkiksi 
Kerava on kasvanut suhteellisen tasaisesti itsenäisenä radanvarren kaupunkina. Koivukylä puolestaan 
on kasvanut huomattavasti tavoitteita hitaammin, mihin on vaikuttanut palveluiden ja työpaikkojen 
puute alueella. 
 
Sibbesborgin kehitys riippuu vahvasti koko Suomen kehityksestä. VTT:n laatimien koko Suomea 
koskevien TONNI, INNO ja ONNI -skenaarioiden kautta voidaan hahmottamaan mahdollisia 
suuntaviivoja tulevista yhteiskunnallisista muutoksista, joiden keskelle Sibbesborg rakennetaan.  
 
TONNI -skenaariossa teollistumisen otaksutaan kasvavan teknologian kehityksen rinnalla perinteisellä 
tavalla. INNO -skenaariossa teknologinen kehitys on nopeaa ja kehitys perustuu julkisen liikenteen 
käyttöön ja harvoihin keskustoihin. ONNI -skenaarioon kuuluvat vähemmän energiaa kuluttava ja 
uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävä pienimittakaavainen paikallinen tuotanto ja paikalliset 
palvelut.  Aluerakenne muotoutuu hajautetummaksi ja asumisväljyys kasvaa. Hajautuminen on 
seurausta etätyöstä ja asumisväljyyden kasvu seurausta pientalorakentamisesta.  
 

 

Kaupunkirakenteen tavoitteet / Kaupunkissuunnittelua parametrisuunnittelun avulla, Teemu 
Holopainen, Tomi Jaskari ja Laura Hietakorpi, WSP Finland Oy 

 
Teemu Holopainen avasi suunnittelussa käytössä olevaa suunnittelumenetelmää, jossa kartoitetaan 
nykytilanne, visioidaan vuotta 2060 ja niiden avulla tehdään suunnitelmat osayleiskaavan 
tavoitevuoteen 2030. Nykytilanteen kartoituksessa kerätään materiaali paikallisista piirteistä, 
identiteetistä ja historiallisista kohteista ja ne analysoidaan. Vuoden 2060 visiossa pyritään 
objektiiviseen analyysiin siitä, mitkä ovat tulevaisuuden maankäytölliset vaatimukset ja miten ekologia 
vaikuttaa yhteiskuntaan tulevaisuudessa. Tällä tavalla kahdesta eri suunnasta arvioimalla saadaan 
osayleiskaavasuunnitteluun orgaaninen kasvusuunnitelma. 
 
Laura Hietakorpi kertoi maankäytön nykytilan analyysimenetelmistä. Tavoitteena on tunnistaa 
positiiviset identiteettitekijät ja tuoda ne mukaan suunnitteluun. Tavoitteena on myös tunnistaa 
nykyisen maankäytön ristiriitaisuudet kestävän kehityksen kannalta. Yksinkertaisin menetelmin 
voidaan vertailla eri alueiden maankäyttöä. Perinteisen tehokkuusluvun lisäksi ovat viheralueet tai 
katualueet laskettavissa matemaattisesti vertailua ja suunnitteita varten. Lauralla oli useita erityyppisiä 
asemakaavoitettuja kohteita Etelä-Sipoosta, joita saattoi vertailla näiden menetelmien ansiosta sekä 
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matemaattisesti että visuaalisesti. Sibbesborgin suunnittelussa näitä käytetään vertailumateriaalina ja 
mitoituksen perusteina. 
 

 
 
Tomi Jaskari kertoi, miten Sibbesborgin avainalueilla voidaan luoda ja testata näitä 
analysointivaiheessa syntyneitä parametreja. Voidaan asettaa tietyt tavoitteet esimerkiksi viheralueille 
nykytila-analyysien avulla. Esimerkkinä Taasjärven asemakaava, jolla viheralueita on 70 % (tähän 
kuuluvat virkistysalueiden lisäksi tonttien piha-alueet): tästä voi arvioida, että keskitehokkaalla 
kaupunkialueella Sibbesborgissa voisi 50 % maa-alasta olla sopiva määrä viheraluetta ja tehokkaalla 
alueella 48 %. Tärkeää oli määritellä analyysin avulla sellaiset piirteet, joilla on merkitystä alueen 
identiteetin kannalta. Nämä positiiviset, sipoolaiset piirteet sisällytetään tuleviin suunnitelmiin. 
Vuoteen 2060 tähtäävän suunnitelman tulee perustua tavoitteisiin ja nykytilan laatutekijöihin, jotka 
heijastetaan suunnitteluun samalla paikalliset laatutekijät säilyttäen.  
 
Teemu Holopainen täydensi esityksen muistuttamalla, että nykytilasta tehty esimerkkianalyysi vision 
mukaisesta rakenteesta tuottaa kaavan laatimisvaiheessa vaihtoehtoisia kaupunkirakenteen 
typologioita. 
 
 

Juhlapuhe  Franz Oswald,  ETH Zürich 

 
Emeritusprofessori Franz Oswald Zürichin Teknillisestä Korkeakoulusta oli kutsuttu seminaariin 
kertomaan kaupunkisuunnittelusta sekä Netzstadt -analyysimenetelmästä, jonka hän on kehittänyt 
yhdessä professori Peter Bacchinin kanssa.  
 

 Professori Franz Oswald Zurichin teknillisestä korkeakoulusta 
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Verkostokaupunki -teoriaan perustuvassa Netzstadt -analyysimenetelmässä on yksinkertaisuudessaan 
kyse siis verkostoista ja kaupungista. Yhdyskunnan fyysistä rakennetta ja toimintaa kuvataan 
indikaattoreiden avulla. Professori Oswald kävi läpi sekä morfologiset että fysiologiset indikaattorit. 
Hän muistutti, että analyysien ja suunnittelun välillä tulee olla vuoropuhelua. Analyysi voi olla hyvä 
vain, jos sen tekemiseen on johtanut visio kaupunkirakenteesta. 

 
Professori Oswald taustoitti verkostokaupunkiajattelun periaatteita alkaen ihmisen toiminnan 
synnyttämistä verkostoista ja syy – seuraus suhteista. Netzstadt -analyysi on menetelmä, jolla voi 
ymmärtää, miten verkot toimivat. Franz Oswald kertoi avainvarannoista, jotka ovat: vesi, biomassa 
(ravinto sisältyy siihen), rakennusmateriaalit ja energia. Netzstad kuvaa siis yhdyskuntarakennetta 
monimutkaisena urbaanina systeeminä, jossa yhdistyy sosiaalinen verkosto sekä rakennettu ympäristö 
ja luonnonympäristö.  

 
Franz Oswald kertoi erilaisista kaupungeista Thomas Mooren ja Thünen silmin sekä Clandestine 
Citystä, jossa ei ole lainkaan kaavoitusta rakentamisen pohjana. Kaupungin määritelmä on vaihdellut 
vuosisatojen aikana. Netzstadt -analyysissä tutkitaan miten yhdyskuntarakenteen kestävyyteen 
liittyvät kaavalliset tekijät yhdistetään alueen paikallisten piirteiden huomioimiseen. 
 
Kaupunkirakentamisen tärkeimmiksi laatutekijöiksi professori Oswald tunnisti omaleimaisuuden, 
monimuotoisuuden, joustavuuden, omavaraisuuden ja resurssien tehokkaan käytön. Alueen fyysisen ja 
sosiaalisen ympäristön luonteenpiirteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan orientoitua alueen 
ja yhteisön identiteettiin. Monimuotoisuus puolestaan on välttämättömyys inhimilliselle 
henkiinjäämiselle. Tuleekin kysyä, mistä monimuotoisuus paikallisesti muodostuu? Joustavuus 
tarkoittaa yhteiskunnan muutoskykyä ja kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin, resilienssiä.  
Omavaraisuusaste kuvaa käytössä olevien ja tarvittavien hyödykkeiden suhdetta.  On äärimmäisen 
tärkeää arvioida varantojen ja kulutuksen suhdetta sekä tapaa, miten resursseja käytetään kestävästi. 
 
Suunnitteluprosessiin osallistumisesta Franz Oswaldilla toi esille kaksi tärkeää seikkaa:  
1. Ketkä kutsutaan mukaan osallistumaan?  
Nykyiset asukkaat, suunnittelijat, virkamiehet.. entäpä tulevat syntymättömät Sibbesborgin asukkaat?  
Onko kaupunki vain yhtä sukupolvea varten, kuten eräillä alueilla Lähi-idässä, jossa seuraava sukupolvi 
rakentaa oman kaupunkinsa muutaman kilometrin päähän vanhempiensa kaupungista?  
2. Tavoitteiden asettaminen  
Työpajoissa suunnittelijoiden laatimat skenaariot toimivat hyvin asukkaiden provosoinnissa, mutta 
todellisen vuorovaikutuksen tuloksena voidaan asettaa tavoitteita, joihin sitoudutaan vastuullisesti. 
 
Professori Oswald näki Sibbesborgin suunnittelussa useita mahdollisuuksia, joiden tehokkaampaa 
hyödyntämistä kannattaisi harkita. Sipoon saaristo vaikuttaa houkuttelevalta ja kiinnostavalta, joten 
ulkopaikkakuntalaisesta on ihmeellistä, miksei kaupunkirakentamisella tunnu olevan mitään suhdetta 
saaristoon. Miksei Sibbesborgia rakenneta saaristoon? Vai onko Sibbesborg kaupunkirakenteena 
saareke itsessään, satellittikaupunki? Ainutlaatuisuudesta puhuttaessa Suomen olosuhteissa on vaikka 
kuinka paljon lähtökohtia, mitä ei ole muualla: vuodenajat, yötön yö ja kaamos, valo ja pimeys, lumi ja 
vesi. Sibbesborgin suunnittelussa tulee pohtia mikä olisi sellainen innovoiva, arkielämää luova 
elämäntapa, jonka voisi antaa enemmän tulevaisuuden asukkaille. Professori Oswald ehdotti myös 
että kirkastettaisiin Helsingin suhde Sibbesborgiin nyt ja tulevaisuudessa. 
Paikallisista olosuhteista professori Oswald huomautti, että Sipoon nykyinen melko yksipuolinen 
yhdyskuntarakenne, joka tarjoaa väljiä tontteja vauraalle keskiluokalle, tuottaa varmasti konfliktin 
tulevan suunnittelun kanssa. Toisaalta maa on vielä edullista, mikä on hyödyllinen seikka. Professori 
Oswaldin mukaan uuden kaupungin luominen ei kuitenkaan ole ensisijaisesti kiinteistökehitysprojekti 
vaan sosiaalipoliittinen instituutio. Huolestuttavaa on, että nuorisotyöttömyys on noin 20%. Siinä on 
valtava määrä käyttämätöntä energiaa uuden kaupungin rakentamiseen. 
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Netzstadt: nodaalisuus ja keskeisyys, Anssi Joutsiniemi, TUT/EDGE  

 
Sibbesborgista laadittavat analyysit ovat osa suomalaiseen suunnittelukulttuuriin sovellettua Netzstadt 
-menetelmää, joka on rakennettu prosessiksi, jossa yhdyskuntarakenteen kestävyyteen liittyvät 
kaavalliset tekijät yhdistetään alueen paikallisten piirteiden huomioimiseen. Menetelmän painotukset 
on lisätty suomalaiseen kaavoitusprosessiin täydentämään sen yleispiirteisyyttä siten, että keskustelua 
voidaan käydä konkreettisesta rakentamisesta ja siihen liittyvistä tavoitteista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutkimusjohtaja, arkkitehti Anssi Joutsiniemi Tampereen 
teknillisestä yliopistosta/ EDGE laboratoriosta 

 
Netzstadt on yhdyskuntarakenteen suunnitteluprosessin malli (ei suunnitelman malli), jossa mm. 
resurssien optimaalinen käyttö ja paikalliset identiteetin tekijät ovat sisäänrakennettuina ja 
yhdistettyinä ekologisen kestävyyden teorioihin. 
 
Analyyseissä käsitellään toiminnallista ja fyysistä yhdyskuntarakennetta kolmen elementin avulla: 
noodi, yhteys ja rajapinta. Urbaanin systeemin pelkistämiseen käytettyjen termien sisältöä on syytä 
avata: noodi, solmukohta tai keskus on paikka, jossa sosiaalinen toiminta tiivistyy, ei välttämättä vain 
perinteinen kaupungin keskusta. Samaan tapaan nykyisessä yllättävinkin tavoin muuttuvassa 
yhdyskuntarakenteessa täytyy sen muotoa ja toimintaa kuvaavat elementit purkaa osiin ja määritellä 
aina uudelleen.  
 
Netzstad  -menetelmän merkittävä oivallus on kuvata hyvän suunnittelun menetelmiä. 
Suunnittelukriteerejä ei kuitenkaan anneta valmiina listana, vaan näitä teemoja on tarkoitus kehitellä 
eteenpäin arvioiden ja keskustelleen jokaisessa yhteisössä, jossa suunnittelua tehdään.  
 
Omaleimaisuudessa (Identification) on kyse ympäristön ominaispiirteiden tunnistamisesta ja näiden 
piirteiden korostamisessa suunnittelun ja rakentamisen myötä. Olennaista on, että yhteisö itse 
määrittelee, mikä sille on omaleimaista ja mitä suunnittelulla tavoitellaan.  Monimuotoisuuden 
(Diversity) määrittely on riippuvaista siitä, mihin halutaan vaihtelua. Hyvänä monimuotoisuutena 
voidaan pitää sitä, että on vaihtoehtoja miten ihmiset liikkuvat, mitä he ostavat ja miten he asuvat, 
mutta liiallinen hajonta taas voidaan kokea häiritsevänä ja sekavana. Joustavuus (Flexibility) 
puolestaan voi toteutua, kun pitkän tavoiteajanjakson kuluessa suunnitelma mahdollistaa 
vaihtoehtoiset kehityssuunnat siten, että aiempaa rakennetta ei jouduta hävittämään. Esim. uudet 
kaupat eivät tapa vanhoja tai täydentäminen ei edellytä purkamista. Omavaraisuuteen (Degree of self-
sufficiency) liittyy kestävän kehityksen alueellisen omavaraisuuden näkökulma, jolle voidaan luoda 
hyvät mahdollisuudet: työpaikkoja, palveluita ja jopa ruuan tuotantoa! Omavaraisuuden asteeseen 
vaikuttaa toki monet taloudelliset mekanismit ja intressit, jotka eivät ole suunnittelijan päätösvallassa, 
mutta niillä on valtava vaikutus yhdyskuntarakenteen toimintaan. Resurssitehokkuus (Resource 
efficiency) on toinen kestävän kehityksen näkökulma, joka laajentaa edellisen koskemaan myös ulkoa 
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saatavia hyödykkeitä, kuten esim. sähköä ja vettä. Tulevaisuudessa meillä voi olla käytössä uusia 
keinoja parantaa resurssitehokkuutta, joita emme osaa vielä ennakoida.  
 
Kyse on ennen kaikkea siitä, miten strategista suunnittelua tehdään, jotta näitä teemoja voidaan 
käsitellä suunnittelua ohjaavina kriteereinä.  Kun edellä mainittuja kriteerejä verrataan 
maankäytönsuunnittelun vallitseviin käytäntöihin, voidaan huomata että ristiriitoja esiintyy. 
Modernistinen kaupunkisuunnittelu erottaa toiminnot eri vyöhykkeille ja maanomistus on 
merkittävässä asemassa suunnittelun lähtökohdissa. Kärjistetysti voidaan sanoa, että vallitseva 
suunnittelujärjestelmä ja rakentamistapa tuottavat yksipuolisia ja homogeenisiä alueita. Kaavoitus 
antaa jäykät ja joustamattomat raamit alueiden toteuttamiselle ja rakentaminen tapahtuu energiaa, 
tilaa ja materiaaleja tuhlaillen. Suunnittelukäytännöissä täytyisi tunnistaa ne piirteet, jotka ohjaavat 
täysin päinvastaiseen suuntaan ihanteellisista kriteereistä ja muuttaa käytäntöjä. 

 
Analyysityön tavoitteena on ollut muodostaa indikaattorit, joilla voidaan kuvata kriteerien 
toteutumista. Suunnittelun indikaattorit viittaavat useisiin edellä mainittuihin kriteereihin ja onkin 
tärkeää pystyä tulkitsemaan indikaattoreilla tuotettua tietoa suunnittelun pohjaksi. Perinteisiä 
kaavoituksen käsitteitä ovat esimerkiksi mitoitus, käyttötarkoitukset ja liikennemäärät. Netzstad -
analyysissä sen sijaan käytetään käsitteitä tiiviys, sekoittuneisuus ja saavutettavuus. Tiiviys on yksi 
kaupunkirakenteen keskeisimpiä indikaattoreita ja kaavoitusohjauksen kohteita. Tiiviystarkastelut 
voivat kuitenkin johtaa yksipuoliseen rakentamisen määrän ylikorostumiseen. Sekoittuneisuuden 
indikaattoreilla pyritään tunnistamaan kaavoitukselle tyypillinen alueellinen yksipuolistuminen ja 
torjumaan se. Saavutettavuuden indikaattoreilla kuvataan kaupungin toimintojen kytkeytymistä 
toisiinsa. Tavoitteena on tunnistaa katuverkosta myös muita kuin liikenneteknisiä ominaisuuksia. 
Saavutettavuuden indikaattoreilla voidaan tunnistaa esim. kaupallisten keskittymien sijaintia ennen 
varsinaisten liikennesuunnitelmien tekemistä. 
 
Sibbesborgin maankäyttöluonnosten arvioimiseksi niitä mallinnetaan ja analysoidaan näillä 
indikaattoriryhmillä eri mittakaavatasoilla. Tavoitteena on havaita suunnitelmista vaikutuksia, joita 
perinteisessä kaavoituskäytännössä välttämättä huomata tai osata ennakoida. 
 

Ekosysteemipalvelut – OpenNESS ja tapaustutkimukset, Leena Kopperoinen, SYKE  

 
Sibbesborgissa kartoitetaan luonnon tuottamia ekosysteemipalveluita ja arvioidaan kuinka hyvin 
luontopääomaa voidaan hyödyntää lähiruuan tuotannossa ja Green Care –toiminnan tarjonnassa. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden avulla ekosysteemipalveluita voidaan 
paikantaa, mitata ja arvottaa. Lisäksi tutkitaan luonnon tarjoamien palveluiden merkityksiä, ihmisten 
kykyä tunnistaa erilaisia palveluita ja luonnon hyötyarvoja erityisesti lähiruuan tuotannon, nykyisten ja 
tulevien asukkaiden hyvinvoinnin ja paikallisten Green Care -yrittäjien näkökulmasta. OpenNESS:n 
tavoitteena on arvioida, miten kansallinen lainsäädäntö, EU säädökset ja paikallinen kaavoituskulttuuri 
sekä politiikkaprosessit vaikuttavat ekosysteemipalveluiden huomioimiseen ja miten 
suunnittelujärjestelmiä tulisi kehittää siten, että ne mahdollistavat ekosysteemipalveluiden tarkastelun 
osana päätöksentekoa.  
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Case-tutkimuksen lähtökohdaksi on otettu Sibbbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailun 
ekosysteemipalveluita, luontoa ja ympäristöä koskevat ainutlaatuisuuden tavoitteet. Kilpailuvaiheessa 
suunnittelulle on asetettu tavoitteeksi säilyttää (ja kehittää) luonto- ja maisema-arvoja sekä säilyttää 
(ja kehittää) ekosysteemipalveluja. Molemmat tavoitteet sisältävät useita yksityiskohtaisempia 
osatavoitteita. 
 
Tapaustutkimuksen aiheena on selvittää, miten ekosysteemipalvelut ja luonnonvarat huomioidaan 
Sibbesborgin uuden kaupunkikokonaisuuden maankäytön suunnittelussa. Tutkimuksen tavoitteena on 
konkretisoida kuinka ekosysteemipalvelut saadaan toimimaan kaupunkisuunnittelussa. OpenNESS -
hankkeessa tutkitaan, kuinka suunnitella monialainen viherrakenne, joka tukee ekosysteemipalveluja, 
samoin kuin asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimme kuinka ekosysteemipalveluita, 
luonnonvaroja ja viherrakennetta tulisi hoitaa kaupunkialueilla. Tutkimme kuinka ekosysteemipalvelut 
ja muut tekijät, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin (kuten päätöksiin asumisesta ja liikkumisesta) 
on yhdistettävissä kestävällä tavalla. Tutkimuksen tuloksena syntyy kooste suosituksista ja hyvistä 
käytännöistä ekosysteemipalveluiden toimintojen järjestämiseen käytännössä kaupunkisuunnittelussa 
ja viheralueiden hoidossa.     
 
Tutkimusmenetelmät perustuvat paikkatietopohjaisen aineiston kokoamiseen ja analysointiin. 
Asetettuja tavoitteita käytetään syötteinä Bayesian Belief Networkin Multi-criteria decision analysis 
tool -työkaluun perustuvassa spatiaalisessa mallissa, joka mahdollistaa erilaisten päätösten 
todennäköisten tulosten näkemisen selkeästi maankäytön vaihtoehdoissa. Tässä on kyse paikkatiedon 
ja laadullisen arvioinnin yhdistelmästä. 
 
Sibbesborg on tapaustutkimuskohteena myös kahdessa muussa hankekokonaisuudessa:  
 
BESAFE – Biodiversity and Ecosystem Services: Arguments for our future Environment 
Hankkeessa tutkitaan, millaisia luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyviä 
väittämiä on käytetty perustelemaan suunnittelun päämääriä ja ratkaisuja sekä miten tehokkaita nämä 
väittämät ovat olleet. 
 
ENJUSTESS – Environmental Justice and Ecosystem Services: Access, Equity and participation in the use 
and management of aquatic environments in the Helsinki Region -hankkeessa arvioidaan, kuinka 
ympäristöoikeudenmukaisuutta voidaan edistää ns. sinirakenteen avulla ja tutkitaan vesiin liittyvien 
kulttuuristen ekosysteemipalveluiden, kuten virkistysmahdollisuuksien, tarjontaa, saavutettavuutta ja 
hyvän elinympäristön laatua. 
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Ekosysteemipalvelut – OpenNESS ja tapaustutkimukset Kati Vierikko, HY 

 
Esityksen tarkoituksena oli verrata ekosysteemipalveluiden tutkimusta Netzstadt -menetelmään ja 
tarkastella paikallisen ruoan ja Creen Care -brändien soveltumista Sibbesborgiin. 
 
Vaikka vain 2 prosenttia maapallon pinta-alasta on kaupunkien peittämiä, puolet maapallon väestöstä 
asuu kaupungeissa. Kaupungit kuluttavat 70 % kaikesta tuotetusta energiasta ja tuottavat 
kasvihuonepäästöistä yli puolet. Kaupunkien metabolia on riippuvainen ympäröivästä maaseudusta. 
Urbaani elämä ei ole niin kestävää kuin yleensä ajatellaan ja kaupungistumisen vaikutuksia 
luonnonympäristölle tulisi yrittää kompensoida. Ekosysteemipalvelukäsitteen avulla voidaan 
paremmin määritellä, kuinka rakentaa kestävän kehityksen kaupunki, joka säilyttää luontoa ja tuottaa 
kaikille asukkailleen hyötyä niin, että vältytään yhteiskunnan ja erilaisten maankäyttötapojen väliseltä 
ristiriidalta. 
Ekosysteemipalveluita koskevassa tutkimustyössä ja Netzstadt -analyysimenetelmässä on 
yhtäläisyyksiä. Molemmat pyrkivät luomaan suunnittelulle hyödyllisiä työkaluja. 
Ekosysteemipalveluiden lähestymistapana on tunnistaa ekosysteemitoiminnot, jotka tuottavat hyötyä 
ihmiselle sekä kartoittaa, tunnistaa ja arvottaa yhteiskunnalle tärkeät ekosysteemipalvelut. Netzstadt-
menetelmän lähestymistapana on puolestaan tunnistaa sosiaalisten toimintojen ryppäät, jotka voivat 
tuottaa hyötyjä ihmisille. Samaan tapaan indikaattoreilla kartoitetaan ja tunnistetaan arvokkaat noodit 
ja arvotetaan niistä yhdyskunnalle merkittävät. Arvottaminen voi tapahtua erilaisin perustein, mutta 
olennaista on ymmärtää suunnitellun yhdyskuntarakenteen vuorovaikutussuhteet ympäristönsä 
kanssa. 
 
Ekosysteemipalvelut ja Netzstadt-menetelmä täydentävät toisiaan: kestävyys on molemmissa 
oleellisena periaatteena ja molemmat hyödyntävät paikkatietomuotoisesta mallintamisesta johdettua 
analyysiä eri mittakaavatasoilla. Tavoitteena on häivyttää hallinnolliset ja organisatoriset raja-aidat ja 
tarkastella todellisuutta sellaisena kuin se on. Paikallisuus on lähtökohtana myös 
ekosysteemipalveluiden tunnistamisessa ja kartoittamisessa. Netzstad -analyysissä esitetyt hyvän 
suunnittelun kriteerit pätevät myös ekosysteemipalveluiden turvaamiseen: monimuotoisuus, 
omaleimaisuus, joustavuus, omavaraisuus ja resurssitehokkuus ovat helposti tulkittavissa myös 
ekosysteemipalveluiden säilyttämisen ja kehittämisen edellytyksiksi. 
 
Sibbesborgin kehityskuvassa nousee esille kaksi ekosysteemipalveluiden kannalta tärkeää teemaa: 
lähiruoka ja Green Care -toiminta.  
 
Paikallinen ruoantuotanto ja maanviljely voi tukea ekosysteemipalveluita, esimerkiksi 
luonnonmukainen viljely parantaa maaperää. Vaikka maanviljely on nykyisin hyvin keinotekoista ja 
tehokasta, on ravinnon tuotanto tärkeä ekosysteemipalvelu, joka ympäristöstä saadaan. Palstaviljely 
on perinteistä ja arvotettua ruoantuotantoa, joka tarjoaa myös virkistymismahdollisuuden. 
Pääkaupunkiseudulla palstapuutarhojen heikkoutena on rajallinen tarjonta, alueiden yksityinen luonne 
ja lähellä keskustaa myös korkea hinta.  
 
Metsäntuotantoa arvostetaan Suomessa erityisesti. Jokamiehen oikeudet takaavat kaikille marjojen ja 
sienien saannin. Ongelmana on, miten säilyttää riittävät metsäalueet 70 000 asukkaalle?  
Green Care palveluja ei ole ilman luontoa eikä ilman toimivaa maatalouden harjoittamista. Haasteena 
on löytää sellaiset alueet, joiden ekosysteemipalvelut tukevat Green Care -toimintaa ja jotka kestävät 
kulutusta ja erilaista käyttöä.  GC tarvitsee sopivia ja laajoja alueita toimintaansa, joka on mm. 
eläinavusteista toimintaa. Pystytäänkö sovittamaan tällaista maankäyttöä uusien kaupunkialueiden 
lähelle vai seuraako siitä ongelmia? Muun muassa näihin kysymyksiin tutkimuksen jatkossa etsitään 
vastauksia.     
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Ekotehokkuus ja innovatiiviset mallit / energia, jätehuolto, Terhi Tikkanen-Lindström, WSP 
Finland Oy 

 
Ekotehokkuutta tarkasteleva työpaketti on syntynyt monialaisena yhteistyönä. Työhön ovat 
osallistuneet asiantuntijat energia-, vesi- ja jätehuollon aloilta. Työpaketissa tuotetut tekniset ratkaisut 
Sibbesborgin alueen rakentamiseen on kehitetty yhdessä kunnan sekä alueen toimijoiden kanssa. 
Monialaisen yhteistyön hyötynä on ollut se, että eri alojen teknisten järjestelmien suunnittelussa 
saavutetaan synergiaetuja.  
  
Avaintekijät kestäviksi ratkaisuiksi energia- ja jätehuollossa ovat:  

 Tehokas energian loppukäyttö 

 Tehokkuus energianhuollon jokaisella osa-alueella 

 Suljetun kierron periaate, erityisesti jätehuollossa 

 Paikallistuotanto uusiutuvissa energiamuodoissa 

 Jätteet resursseina 

 Jätteiden määrän vähentäminen 

 Kierrätyksen ja kompostoinnin lisääminen 

 Jätehuollon strategia 2050, kehyssuunnitelma mitattavin tavoittein 
 
Nykyisin alueen energianhuolto perustuu maakaasulla tuotettavaan kaukolämpöön, jota Keravan 
Energia tuottaa ja lähitulevaisuuden suunnitelmissa on lisätä uusiutuvan biopolttoaineen käyttöä. 
Yhdyskuntajätteestä kierrätetään nykyisin 38 % ja 25 % hyödynnetään energiaksi. Loput jätteestä eli 37 
% päätyy kaatopaikalle lajittelemattomana, mikä on melko suuri määrä hyödyntämätöntä energiaa ja 
materiaalia. Tulevaisuudessa pitäisi pystyä nostamaan jätteen uudelleenkäytön astetta. 
 
Tulevaisuuden tavoitteena on pienen hiilijalanjäljen jättävä kestävä elämäntapa, jota kestävät tekniset 
ratkaisut ja kuntarakenne tukevat. Pyrkimyksenä on suljetun kierron periaatteen noudattaminen ja 
innovatiivisten ratkaisujen hyötyjen ymmärtäminen. Energiahuollossa tulee mukaan uusien 
biopolttoaineiden käyttö, kuten jätteestä valmistettava kaasu sekä jätevedestä kerätyn lämpöenergian 
hyödyntäminen. Jäähdytykseen varastoidaan energiaa lumesta ja jäästä.  Jätehuollossa on tavoitteena 
lisätä lajittelua ja uudelleenkäyttöä. Myös imujätejärjestelmä voidaan luoda uudelle kaupunkialueelle. 
Tavoitteena on 75 % omavaraisuusaste energiantuotannossa ja energiaa tuotetaan alueella kaikilla 
käytettävissä olevilla uusiutuvilla tavoilla hajautetusti. Koska emme vielä pysty ennustamaan 
tulevaisuuden energiantuotannon menetelmiä, on maankäytön suunnittelussa tärkeää varautua 
joustavasti tilavarauksilla. 
 
Oheinen kaavio kuvaa mahdollisuuksia ja synergiaetuja, joita saavutetaan kun teknisiä järjestelmiä 
toteutetaan kokonaisuutena. 
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Ekotehokkuus ja innovatiiviset mallit / Vesihuolto ja palvelut, Kia Aksela, WSP Finland ltd 

 
Vedenkulutus kasvaa nykyisestä 1700m3:n keskikulutuksesta moninkertaiseksi 11000m3:oon kun 
väestömäärä on 40 000 henkilöä. Huippukulutuksessa muutos on 2600m3:sta 16 000m3:oon. 
Tarvitaan luotettavia ja energiatehokkaita vesihuoltojärjestelmiä. Vesi tulee johtaa ainakin kahdesta 
eri suunnasta kullekin alueelle. Jäteveden pumppaamojen määrä tulee minimoida. Älykkäiden 
ratkaisujen käyttö häiriötekijöiden torjuntaan on tärkeää kaikissa vaiheissa. Pääpumppuasemilla 
otetaan energiaa talteen jätevedestä. 
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Hulevedet suunnittelussa 
Tonttialueilla tulisi kyetä hoitamaan 9mm:n sateen tuottama hulevesimäärä. 
Yleisillä alueilla, joilla muodostuu pohjavettä, hulevesien käsittelyn tavoitemäärä on 25 mm 
katualueella, jonka hulevedet voi johtaa hulevesiviemäriin. Pohjavesialueen ulkopuolisilla alueilla 
alueesta riippuen tavoitemäärä on 9-28 mm.  
Kaavoitettujen alueiden välissä olevan alueen kosteikoilla tavoite on hoitaa vähintään 28mm:n sateen 
tuottama hulevesimäärä. 
 

 
Hulevesien hallinnassa on erilaisia menetelmiä, jotka täydentävät toisiaan 
 
Suunnittelualueelta on tunnistettu erilaiset maalajien, kallioperän ja korkeustasojen yhdistelmät, joista 
nähdään mitkä alueet soveltuvat hyvin hulevesien imeyttämiseen. Näihin lähtötietoihin pohjautuen on 
muodostettu suunnittelulle ohjeita, joilla voidaan säilyttää vesitasapaino ja ehkäistä sekä 
tulvaongelmia että toisaalta kuivumista.  
 
 

Mallit liiketoiminnan ja palveluiden järjestämiseen, Teemu Holopainen WSP Finland Oy  

 
Liiketoiminnan ja palveluiden sijoittumisen logiikka on kehittynyt suunnittelun edetessä 
kilpailuvaiheesta. Kilpailun voittaneessa ehdotuksessa oli kaksi metrokeskustaa ja Söderkullan 
nykyinen keskusta jäi alakeskukseksi. Metron esiselvityksessä tutkittiin tarkemmin metron 
pääteaseman ympärille muodostuvan keskustan vaihtoehtoja. Suunnittelun edetessä on otettu 
lähtökohdaksi yhden vahvan keskustan luominen alueelle.  
 
Alustavissa kaavatyön pohjaksi laadituissa maankäyttösuunnitelmissa on keskitytty keskipitkän 
aikavälin suunnitteluun ja siihen, miten kasvu toteutuu orgaanisesti. Liike- ja palvelualueet tukevat 
nykytilaa, mutta tarjoavat mahdollisuuden metron ulottamiseen alueelle kauempana tulevaisuudessa. 
Nykyinen keskusta voisi kasvaa keskuspuiston kautta Sipoonjoen rannalle. Sibbesborgin kukkula 
kohoaa linnakkeena puiston päätteeksi. Nykyinen keskusta ympäristöineen sisältää alueen historiaa ja 
paikkoja, jotka ovat kiinnostavia kasvavan keskustan kannalta. 
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Söderkullan palvelut Tuomas Santasalo, Tuomas Santasalo ky  

 
Nykyiset palvelut Söderkullassa muodostuvat 33 palveluyksiköstä, joista 2/3 on Söderkullan 
keskustassa ja 1/3 Joensuun tilan alueella. Nykyinen tarve vähittäiskaupan tiloille on 12.300 k-m². 
Vuoteen 2020 mennessä tilantarve on 18.000k-m². Kaupallisten palveluiden tarjonnassa liiketilaa on 
siis vain puolet siitä, mitä osayleiskaava-alueen nykyinen väestöpohja edellyttäisi. Lisäksi kun 
Söderkullan keskusta palvelee koko Etelä-Sipoota, vain päivittäistavarakaupan tarjontaa on alueella 
riittävästi. Vaihtoehdot tulevaisuudessa ovat joko massiivisen palvelukeskittymän rakentaminen tai 
erilaisten pienpalvelujen tuottaminen.  
 

Sibbesborgin liiketoimintaennusteet Pasi Mäenpää, Helsingin Yliopisto 

 
Elinkeinot ja palvelut -työpaketissa on tarkasteltu alueen edellytyksiä ja mahdollisuuksia kehittyä 
elinkeinoelämän kannalta vahvaksi keskukseksi. 
 
Lähiruoka 
Sibbesborgilla on mahdollisuus nousta lähiruoasta tunnetuksi kaupunkialueeksi. Lähiruoka sekä 
brändinä että päivittäisessä arkielämässä on kuitenkin haasteellinen. Se vaatii tuottajien 
verkostoitumista, lähiruoan jalostuksen verkostoitumista ja palveluverkoston kehittämistä. 
Palveluverkosto voi toimia vaikkapa niin että tuote ostetaan netistä ja sen välittää provisiota vastaan 
jokin iso toimija. Haaste on myös siinä, miten vähennetään prosessiaikaa: miten saada tuote pellolta 
pöydälle mahdollisimman nopeasti. 
Lähiruoan tulisi olla valinnoissa ensisijainen.  Yksi kehittämiskohde on myös lähiruoan saaminen 
paikallisten ravintoloiden ruokalistoille, se ei ole lainkaan yksinkertainen prosessi. 
Sibbesborg voisi olla kansallinen pilottikohde lähiruoassa. Voisi olla lähiruokamarketteja, kauppa-auto, 
bonusjärjestelmä nettiostoissa tai vaikkapa yhteisviljelyä. 
 
Matkailu 
Turismille Sipoossa on paljon erilaista annettavaa. Turisteille, jotka ovat matkalla Helsingin kautta 
esimerkiksi Kiinaan, Sipoossa vietetty päivä meloen tai vaeltaen olisi loistava mahdollisuus.  
Sipoonkorven kansallispuisto, jokilaakso ja saaristo toimivat valtteina matkailussa. Venäjältä tulevien 
turistien määrä tulee räjähtämään, mikäli viisumipakko poistetaan. Matkailun kehittämisessä 
kannattaa muistaa se, että palveluiden tarve matkailijoilla on eri luokkaa kuin paikallisilla retkeilijöillä. 
Erämaista kartanoihin ja sieltä saaristoon -konsepti voi toimia Sipoossa.  
 
Logistiikka 
Vuosaaren satama, lentokenttä, Valtatie E18 ja Pietari ovat Sipoolle merkittäviä tekijöitä, joiden 
hyötyjä ei ole riittävästi hahmotettu, saati hyödynnetty. 
 
Paikallistalous 
Kasvava kaupunkikeskus itsessään tuottaa mahdollisuuksia elinkeinoille. Sibbesborg tarjoaa 
houkuttelevan elinympäristön luovien ammattien harjoittajille ja mikroyrityksille. 
 
Mahdollisuuksia ja suurprojekteja 

 Kylpylä-terveyskylpylä-hyvinvointikeskus Söderkullan kartanolle. Julkisten ja yksityisten 
palveluiden saatavuus samasta paikasta. 

 Kalanviljely ja –jalostus, vaikkapa konseptilla kalaa ruuaksi sekä kaloille että ihmisille. 

 Yrityspuisto, teollisuutta ja kauppaa sekä vientiä Venäjälle moottoritien varteen. 

 Vapaa-ajan ja ulkoiluaktiviteetteja tarjoava keskus. Hevosaktiviteetit kasvattavat suosiotaan. 

 Jotain extraa:  luomukanala, elintarviketutkimuskeskus, ruoan ja polttoaineen yhteistuotantoa. 
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Kommenttipuheenvuoro Panu Lehtovuori, TUT   

 

 Lähiruokabrändin toteuttamisessa voisi olla vaikkapa Toronton lähellä käytössä oleva 
menetelmä hyödynnettävissä. Torontossa on vihreä vyö, tilaa vaativan tuotannon alue, jolla 
on vaikkapa 50 ha:n maatiloja. Siellä on tuhat maatilaa, jotka ruoan tuotannon ohella 
järjestävät erilaisia tapahtumia.  Tai sitten Pietarsaaren Snellman-brändi, joka on adoptoinut 
maatiloja tuotantoonsa.  

 

 
 

 Lähiraha, Suomessa on kaivattu markkaa takaisin, mitäpä jos olisi Sibbesborgmarkka? 
Lähiruoka on kallista, lähirahalla sen voisi saada edullisemmaksi. Lähirahaa voisi saada 
hankkimalla ekologisesti motivoituneita palveluja.  

 Sibbesborgin kehittämiseen tarvitaan visioiden ohella luova, verkottunut monialainen yhteisö.  

 Kilpailuvaiheen ruusuisen yksipuolisesta visiosta on syytä päästä eteenpäin. Uusi visio on aivan 
pinnan alla. Se tulee paikallisista juurista, paikallisista ihmisistä, paikallisista laatutekijöistä, 
paikallisesta tukijärjestelmästä ja innovaatioista.  

 Keep it open! Suunnittelussa täytyy pysyä avoimena.  

 Vaiheittainen rakentaminen voi perustua myös joutomaa-ajatukseen. Ei tuotetakaan 
rakennelmia, jotka puretaan, vaan rakennetaan uutta joutomaille. 

 Sibbesborg ei ole yleiskaava, se on uusi tapa suunnitella kestävää yhdyskuntaa! 
 

Kommenttipuheenvuoro Richard Sundman, Sipoon kunnanvaltuusto   

 
Elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta Sibbesborgissa on potentiaalia: Saariston hyödyntäminen, 
joka on tullut esille useissa puheenvuoroissa, on tärkeää. Saaristo on Sipoolle merkittävä voimavara. 
Lähiruoka ei ole uusi asia Sipoossa, mutta myös sen hyödyntäminen tulisi olla tehokkaampaa 
tulevaisuudessa. Sipoolaiset lähiruokatuotteet ovat tunnettuja ja laadukkaita. Venäläinen turismi on 
merkittävä asia ja mahdollisuus Sipoolle. Porvoo hyödyntää jo tätä tilaisuutta ja markkinoi 
matkailukohteitaan idästä tuleville turisteille. Sipoossa tulisi noudattaa Porvoon esimerkkiä kehittäessä 
matkailuelinkeinoja. Veneilyyn liittyviä palveluita on jo olemassa jonkin verran, samoin kuin 
ratsastustalleja, mutta näiden elinkeinojen monipuolistamiselle ja kehittämiselle on varaa. Sipoossa on 
tilaa tällaisille maankäytön muodoille ja näihin elinkeinoihin voidaan erikoistua ja tulla niistä 
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tunnetuksi. Elinkeinojen pitkäjänteinen kehittäminen ja markkinointi olisi pitänyt aloittaa jo 
vuosikymmeniä sitten, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan! Markkinointiin ja tiedottamiseen 
täytyy panostaa, niin yritysten kuin yksittäisten ihmisten suuntaan ja tehdä Sipoon kuntaa ja 
Sibbesborgia kokonaisuudessaan tunnetuksi.  
 

 
Kunnanvaltuutettu, Sibbesborg Advisory Boardin jäsen Richard Sundman 

 

Johtopäätökset ja vaikutukset suunnitteluun 

 
Sibbesborgin kaavaprosessissa pyritään tuomaan kestävyys itse suunnittelun pohjaksi ja paikallisuus 
varsinaisen arvioinnin ja arvottamisen pohjaksi. Netzstadt  -menetelmääkin hyödyntäen tavoitteena on 
tuoda suomalaiseen kaavoitusprosessiin uutta lähestymistapaa ja vuorovaikutusta siten, että 
tulevaisuudesta keskustelu on käytännönläheisempää mutta myös ammatillisesti uusimpaan 
ymmärrykseen perustuvaa. 
 
Liikennesuunnittelun osalta on tavoitteena avoimesti kyseenalaistaa ja haastaa nykyiset 
suunnittelumenetelmät. Koko yhdyskuntarakenteen suunnittelussa Netzstadt- analyysimenetelmä on 
yksi tapa hahmottaa verkostokaupungin toimintaa ja huomioida paikallisten erityispiirteiden vaikutus 
liikenteeseen. Erityispiirteitä ovat liikenteen suunnittelussa mm. alueen sijainti seudulla, palveluiden 
määrä ja sijoittuminen, kytkeytyminen muihin keskuksiin. Analyysimalli huomioi asumisen lisäksi 
työpaikkojen ja palveluiden määrän ja sijoittumisen ja perustuu siten todellisempaan arvioon tulevasta 
kaupunkiympäristöstä kuin mihin nykyisin käytössä olevat liikennemallit pystyvät. Haasteena on silti 
syrjäyttää vakiintuneet käytännöt liikennesuunnittelussa. 
 
Kestävän yhdyskunnan luominen on koko aluekehityshankkeen perusta. Liikkumisen aiheuttamat 
ympäristökuormat, työelämän ja palvelutuotannon toimintaympäristön muutokset ja kasvava 
verkkoympäristön tukema yhteisöllisyys viitoittavat tietä kohti uudenlaista paikallisuutta. Alueen 
sisällä voidaan tulevaisuudessa työskennellä ja virkistyä, jos tälle luodaan houkuttelevat edellytykset. 
On ratkaistava minkälaisia työntekoon, asumiseen ja virkistykseen liittyviä palveluita sibbesborgilainen 
tarvitsee viihtyäkseen alueella mahdollisimman pitkään, ja mitkä ovat vahvan kulttuurisen identiteetin 
tekijät. 
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Ennen kaikkea seminaari vahvisti käsitystä siitä, että Sibbesborgin suunnittelussa ja toteutuksessa 
voidaan käyttää uusia menetelmiä ennakkoluulottomasti. Asiantuntijayhteistyöllä pystytään avaamaan 
uusia latuja suunnittelukäytännöille ja tuomaan eri alojen osaajat mukaan prosessiin. 
Sektorikohtaisesta suunnittelusta on päästävä kokonaisuuksien hallintaan hyvien lopputulosten 
saavuttamiseksi. Uuden kaupunkikokonaisuuden suunnittelu näyttäytyy kaikille osapuolille 
kiinnostavana tehtävänä. Haasteena on tuoda tämä innostus myös seudulliseen suunnitteluun, jossa 
kehyskunnat nähdään aina vain Helsingin esikaupunkivyöhykkeenä. 
 
Kuten professori Franz Oswald korosti, tärkeintä kaupunkisuunnittelussa on luoda elinkeinoja, 
mahdollisuuksia työllistymiselle ja työllisyyttä nuorille. Keskitymme yleisesti liikaa asuntotuotantoon, 
sillä suomalainen kaavoitusjärjestelmä on luotu jälleenrakentamisen aikana, jolloin työstä ei ole ollut 
pulaa vaan asunnoista. Nyt elämme aikaa, jolloin normit täyttävä asuntotuotanto on rutiinia, mutta 
kilpailukyky ja elinkeinojen harjoittamisen mahdollisuudet vaatisivat enemmän huomiota.  
 
 

 
Gumbostrand Konst och Form tarjosi ihanteelliset puitteet seminaarille. 
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Sibbesborgin osayleiskaavan Sipoon Rahkeet -seminaari 17. kesäkuuta 2013  

 
 

Tilaisuuden ohjelma 

Sipoon Rahkeet -seminaari järjestettiin jatkona toukokuun Tulevaisuus -työpajalle. Seminaarin aluksi 
käytiin läpi Sibbesborgin suunnittelun tilanne (Kaisa Yli-Jama) sekä Suunnitteet -työpaketin sisältö ja 
yhteenveto Tulevaisuus -työpajan tuloksista (Virpi Pastinen). 
 
Seminaarissa kuultiin näkökulmia kunnan rahkeisiin toteuttaa Sipoon kasvua Sibbesborgissa. 
Kunnanjohtaja Mikael Grannas käsitteli puheenvuorossaan asuntopolitiikkaa, väestösuunnitteita sekä 
maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen toteuttamista. Talousjohtaja Minna-Marja Jokinen 
kertoi talouden suunnittelun realiteeteista sekä tasapainosta julkisten palvelujen järjestämisen ja 
uusinvestointien välillä. Kiinteistö- ja mittauspäällikkö Pekka Söyrilä kertoi maapolitiikan hoitamisesta 
ja maanhankinnasta. Elinkeinopäällikkö Rauno Tiaisen puheenvuoro koski elinkeinoelämän 
katalysointia Sipoon kunnassa.  
 
Puheenvuorojen jälkeen työpajaosuuden alustivat ja ohjeistivat Virpi Pastinen ja Jani Päivänen WSP 
Oy:stä. Työpajaosuus tehtiin työryhmissä, jonka jälkeen tulokset koottiin yhteen ja käytiin 
loppukeskustelu tuotettujen ajatusten pohjalta. 
 

Tilaisuuden tavoite 

Tilaisuuden tarkoituksena on hahmottaa Sipoon kunnan nykyiset edellytykset kasvulle, realistinen 
kasvuvauhti, mitä kaupunkirakentaminen maksaa ja miten se rahoitetaan. 
Miten Sipoo selviää Sibbesborgiin sijoittuvan väestön ja työpaikkojen tarvitsemista kunnalle 
asetetuista velvoitteista?  Mitkä ovat velvoitteet tulevaisuudessa?  Miten kasvu rahoitetaan?  Millaisiin 
periaatteellisiin osakokonaisuuksiin rahoitus ja toteutus on luontevaa jakaa? Asunto- ja 
maapolitiikkaan liittyvät suositukset – keskustelu. Mitä ovat kasvua katalysoivat avainhankkeet, joihin 
osayleiskaavatyössä tulee syventyä? 

Sisältö 

Sibbesborgin suunnittelun tilanne, Kaisa Yli-Jama Sipoon kunta 

 
Sibbesborgin suunnittelu on etenemässä lähtötietojen, alustavien suunnitelmien ja 
maankäyttöluonnosten kautta varsinaisen osayleiskaavan laatimiseen. Kaavan tavoitevuosi tulee 
olemaan 2035, vaikka suunnittelussa varaudutaan myös pidemmän tähtäimen kehitykseen. Alueen 
väestön ja työpaikkamäärien kasvuennusteet täytyy suhteuttaa seudulliseen kehitykseen. Koko 
pääkaupunkiseutu kasvaa keskimäärin 1 % vuosittaista vauhtia.  
 
Samaan aikaan Sibbesborgin osayleiskaavan laatimisen kanssa ollaan valmistelemassa 14 kunnan 
yhteistä maankäyttösuunnitelmaa seuraavan MAL -aiesopimuksen pohjaksi sekä Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (HLJ 2015), jossa hahmottuu seudullisesti merkittävien 
liikennehankkeiden kohdentuminen ja toteutusaikataulu. Sibbesborgin kasvutavoitteet ovat tärkeä 
puheenvuoro tähän seudulliseen työhön. Sibbesborg kytkeytyy liikenteellisesti itämetron 
kehityskäytävään. Koko idän suunnan liikennejärjestelmää (raideliikenne, bussit ja henkilöautoliikenne) 
täytyy suunnitella vaiheittain yhtenä kokonaisuutena. Östersundomin toteuttamisen aikataulu ja 
vaiheistus on suuri epävarmuustekijä tässä kokonaisuudessa ja Sibbesborgin 
joukkoliikennejärjestelmän kannalta kriittinen. 
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Suunnitteet –työpaketti, yhteenveto tulevaisuusseminaarista, Virpi Pastinen 

Lähtötietoseminaarissa kuvattiin suunnitteluprosessin työskentelytavat sekä tähän asti valmisteltu 
materiaali osayleiskaavaan ja kehitettiin ajatuksia eteenpäin. Seminaarissa esittäytyvät kaikki kestävän 
yhdyskunnan suunnitteluun kuuluvat työpaketit: tulevaisuusskenaariot, ekotehokkuus, Netzstadt –
analyysimallit, ekosysteemipalvelut, elinkeino- ja palvelukonseptit sekä kaupunkirakenteelliset 
tavoitteet. Toukokuun tulevaisuusseminaarissa tuotettiin eri skenaariot Sibbesborgin kehitykselle ja 
nyt tavoitteena on peilata niiden toteuttamisedellytyksiä kunnan voimavaroihin. Tunnistetaan 
Sibbesborgin toteuttamisen kannalta kriittiset resurssit.  

 

Näkökulmia kunnan rahkeisiin toteuttaa Sipoon kasvua Sibbesborgissa    

Asuntopolitiikka, väestösuunnitteet, MAL –aiesopimuksen toteuttaminen, jne. Mikael Grannas 
Sipoon kunta 

 
Sipoon kunnan kasvustrategian mukaista väestönkasvua, 5-6 % vuosittain ei ole saavutettu. Todellinen 
kasvu on ollut 1,2 - 1,3 % vuodessa. Tavoitteita on tarkistettu kunnan uudessa strategiassa kestävän 
kasvun mukaiseksi eli tavoitteena on 3,5 - 4 % vuosittainen kasvu. Voidaankin kysyä, onko 3,5-4 % 
kasvuvauhti taloudellisesti kestävää eli onko siihen varaa ja onko se yhdyskuntarakenteen kasvun 
kannalta kestävää. Kestävyyteen vaikuttaa se, mihin uusi väestö sijoittuu ja millä tavalla huomioidaan 
koko yhteiskunnan kehitys, miten kasvu vaikuttaa seudullisessa kontekstissa ja miten huomioidaan 
ihmisten liikkuminen, vaikutukset ympäristöön. Tulevien vuosien väestönkasvulle voidaan luoda 
kaavalliset edellytykset. On silti haasteita toteuttaa kasvua kestävällä tavalla. Työpaikkojen luominen 
on ehdottoman tärkeää. Ihmiset muuttavat työpaikkojen perässä, joten Sipooseen tarvitaan lisää 
mahdollisuuksia elinkeinolle. Tällä hetkellä Bastukärrin logistiikkakeskus on ainut suuri työllistäjä. 
Vuoteen 2019 mennessä siellä on noin 2000 työpaikkaa. On oletettavissa, että noin kolmasosa uusista 
työntekijöistä muuttaa asumaan lähelle työpaikkaa. Ei ole kestävän kasvun mukaista, että 
asuntotuotantoa ja työpaikka-alueita kehitetään toisistaan irrallaan eri puolille kuntaa. Myös Nikkilään 
ja Etelä-Sipooseen tarvitaan työpaikkoja.  
 
Sipooseen tarvitaan tulevaisuudessa hyvin monipuolista asuntotarjontaa, sillä väestöllä on erilaisia 
tarpeita asumisen suhteen. Monipuolisuuteen kuuluu kohtuuhintainen asuntotarjonta, mutta myös 
kaikkien muidenkin hintaluokkien asuminen.  Asumisen kytkeminen työpaikkoihin on olennaista. Jotta 
työpaikkojen perässä muuttaminen olisi joustavaa ja mahdollista, tarvitaan paljon vuokra-asuntoja. 
Väestö muuttuu yhä monikulttuurisemmaksi ja monikieliseksi. Noin puolet väestönkasvusta tulee 
ulkomailta. Työperäinen maahanmuutto on suuri mahdollisuus ja se tulee vaikuttamaan paljon 
asumiseen, palvelujen järjestämiseen ja koko yhdyskuntarakenteeseen. Schengen –alueella ihmiset 
muuttavat ja liikkuvat halunsa mukaan ja usein maahanmuuttajat valitsevat asuinpaikkansa sieltä, 
missä he voivat olla osa oman kulttuurinsa yhteisöä. Yhteisöllisyyden tukeminen on tästä syystä 
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tärkeää, mutta myös siksi, että tulevaisuudessa yhteiskunnalla ei välttämättä ole enää varaa tarjota 
kaikkia sosiaalisia palveluja, joihin on totuttu. Kuntien lakisääteiset tehtävät ovat lisääntyneet sitä 
tahtia, että niiden täyttäminen käy mahdottomaksi. Ihmisille tulee enemmän vastuuta itsestään, 
toisistaan ja ympäristöstään.  
 

 
 
Koko Sipoota on kehitettävä. Kasvun painopisteet ovat itämetron kehityskäytävässä sekä KeNi –radan 
kehityskäytävässä, mutta myös kyliä on kehitettävä. Maalaismaisuus ja yhteisöllisyys ovat valtteja ja 
ainutlaatuisuutta, joka on Sipoon kilpailuvaltti metropoliseudulla. 
 
Lyhyellä aikavälillä pitäisi saada nostokurkia Sipooseen. Muutamia vuosia on jo kaavoitettu ahkerasti, 
joten kunnan uskottavuuden kannalta nyt on aika saada toteutus liikkeelle. Söderkullan Pähkinälehdon 
ja Taasjärven rakentaminen sekä Söderkullan keskustan ja Nikkilän keskustan tiivistyminen ovat 
avainhankkeita lyhyellä aikavälillä.  
 
Etelä-Sipoossa maanhankinta on keskeistä ja edellytys kaavoitukselle. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että kunnalla täytyy olla riittävästi maata hallussaan ennen kuin asemakaavoja voidaan tehdä.  
MAL -aiesopimuksen mukaan Sipooseen tulisi toteuttaa 330 asuntoa vuodessa, josta tulee olla 66 ARA-
asuntoa. Kaavalliset edellytykset eivät riitä, vaan rakennuksia pitää myös toteutua.  Kunnan täytyy 
löytää keinoja vauhdittaa kaavojen toteuttamista. Nikkilän keskustassa toteutettu kokeilu, jossa kunta 
ei peri korvausta uudesta rakennusoikeudesta, mikäli hankkeet toteutuvat kolmen vuoden sisällä, on 
esimerkki porkkanasta rakennuttajille. Mutta porkkanan lisäksi tarvitaan myös keppiä. 
 
Keskipitkällä aikavälillä tavoitteena on Eriksnäsin toteuttaminen, kaavallisten edellytysten luominen 
Sibbesborgin rakentamiselle ja uusien keinojen löytäminen kyläkaavoitukseen. 
 
Pitkällä aikavälillä tavoitteena on saada päätös metron rakentamisesta ja saada henkilöjunaliikenne 
toimimaan Keravalta Nikkilään. Kehitys johtaa pitkällä aikajänteellä siihen, että Nikkilä ja Talma 
kytkeytyvät junaliikenteen kautta Keski-Uuteenmaahan ja Keravan suuntaan. Etelä-Sipoo puolestaan 
kytkeytyy metron avulla Helsingin suuntaan. Näiden kehityskäytävien välille ei muodostu voimakasta 
vaan molemmat kehityskäytävät toimivat omina kokonaisuuksinaan. 
 

Talouden suunnittelun realiteetit, tasapaino julkisten palvelujen järjestämisen ja uusinvestointien 
välillä, Minna-Marja Jokinen Sipoon kunta 

 
Talouden näkökulmasta Sipoota tarkastellaan suhteessa muihin Uudenmaan kuntiin eikä koko Suomen 
keskiarvoon. Verotettavat tulot ovat selvästi maan keskiarvoa korkeammat, mutta myös kustannukset 
ovat Uudellamaalla omaa luokkaansa. 
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Sipoon kunnan verotulot ovat kohtuullisen hyvät ja työttömyys on pieni, alle 6 %. On huolehdittava 
siitä, että kunnan talous pysyy tasapainossa, siten jatkossakin on verotettavaa tuloa. Sipoo on 
aikaisemmin saanut kasvukuntana valtionosuuksia, mutta tällä hetkellä Sipoota ei ole määritelty 
kasvukunnaksi, koska kasvuprosentti ei ole riittävän suuri. Väestönkasvu tasoittaa talouden 
heilahteluja, mm. erikoissairaanhoidossa kustannukset pienelle kunnalle voivat vaihdella paljon ja 
arvaamattomasti. Suurempi väestömäärä tekee kustannusten vaihteluista pienempiä. Väestömäärän 
kasvaessa myös kunnan tuottamien palveluiden tehokkuus kasvaa. 

 
Sipoon kunnalla on palkattua henkilökuntaa melko paljon, mikä on suuri kustannuserä. Kaksikielisessä 
kunnassa työntekijöitä tarvitaan enemmän, koska palveluja tarjotaan erikseen molemmilla kielillä. 
Eläkemaksut ovat kasvava kustannus ja siksi kunnat mielellään ulkoistavat palvelujen hankintaa, sillä 
ostopalveluina hankituista palveluista eläkemaksuja ei tarvitse maksaa. Kunnan henkilöstömäärää ei 
voi kasvattaa nykyisestä, etteivät kustannukset karkaa. Organisaation ei silti pidä olla staattinen vaan 
toiminnan tapaa tulee tarkastella välillä kriittisesti ja korjata. Resurssit täytyy osata kohdentaa oikein 
eikä takertua nykyiseen organisaatiorakenteeseen. 
 

 
Virkamiehiä seminaarissa 
 
Bruttoinvestointien määrä asukasta kohden on Sipoossa valtava, jopa kaksinkertainen esimerkiksi 
Kirkkonummeen verrattuna. Kouluja ja päiväkoteja on rakennettu varsin kalliilla ja rahoitettu lainoilla. 
Lisäksi on jouduttu tekemään paljon korjausinvestointeja mm. homekoulujen korjauksiin. Pahin uhka 
Sipoon kunnan taloudelle on nykyisen rakennuskannan vaatima ylläpito ja investointien kasvu. 
Toinen huomattava ongelma on poistojen kasvu. Poisto talousterminä kuvaa investoinnin käyttöikää. 
Kunnan tekemän investoinnin hinta jaetaan useammalle tulevalle vuodelle, jolloin se ikään kuin 
maksetaan pois useamman vuoden kuluessa. Vuosikatteella eli tulojen ja menojen erotuksella täytyisi 
pystyä kattamaan poistot.  Poistojen suhde kunnan koko budjettiin pienenee, mikäli verotulot kasvavat 
eikä uusia investointeja tehdä paljon lisää.  
 
Sipoon kunnan tulisi siis vähitellen kasvattaa tulojaan tonttimyynnin ja verotulojen kasvun kautta. 
Lisäksi kasvavalle väestölle tulisi tuottaa palvelut olemassa olevissa puitteissa eikä esimerkiksi rakentaa 
lisää uusia kouluja ja päiväkoteja.  Tästä voidaan luonnollisesti vetää johtopäätös, että 
täydennysrakentaminen olemassa oleviin taajamakeskuksiin on kunnan kannalta edullisin ratkaisu. 
 

Maapolitiikan hoitaminen ja maanhankinta, Pekka Söyrilä Sipoon kunta 

 
Kunnalla on maapoliittinen ohjelma, joka on laadittu vuonna 2005 ja sitä päivitetään parhaillaan. 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt maapoliittisen ohjelman, jonka mukaan kunta käyttää kaikkia lain 
sallimia keinoja maanhankintaan. Käytännössä lunastuksen käyttäminen on ollut kuitenkin poliittisesti 
vaikeaa. 
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Maankäyttösopimuksia voidaan käyttää asemakaavoitettavilla alueilla olemassa olevilla pienillä 
rakennetuilla tonteilla ja suurilla tonteilla silloin, kun kyse on esimerkiksi matkailutoiminnasta. 
Maankäyttösopimusten solmiminen ei ole kunnalle kannattavaa, sillä kunta ei saa maan 
arvonnoususta tuloa itselleen. Maankäyttösopimusten käyttäminen on monella tapaa ongelmallista ja 
onkin yksinkertaisinta, että kunta asemakaavoittaa omassa omistuksessaan olevaa maata.  
 

 
Maisema Sipoon jokilaaksoon 
 
Maata hankitaan ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. Raakamaan hinnasta on kuitenkin ostajalla ja 
myyjällä usein eri käsitys. Raakamaan hinta on Sipoossa ollut 4-5 euroa neliömetriltä, mutta myyjien 
hintapyynnöt voivat olla kymmenkertaiset. Tällöin kunnan tulisi käyttää lunastusta keinona hankkia 
maata. Lunastusta on käytetty vain muutaman kerran Sipoossa. Raakamaalle saadaan tällöin hinta 
ulkopuolisen arvioinnin kautta, mikä osoittautui hyvin realistiseksi hinnaksi. 
Sipoon kunnalla on hankkimatta paljon kunnan yleiskaavassa osoitettua asemakaavoitettavaa aluetta. 
Erityisesti työpaikka-alueilla maanhankintaan täytyy panostaa. Maanhankintaan on vuosittain käytetty 
1,5 -5 M€. Rakennettujen kiinteistöjen ostaminen on järkevää vain hyvin keskeisillä alueilla. 
Tontinmyyntitulot olisi hyvä sijoittaa asemakaavoitettujen alueiden infraan ja maanhankintaan.  
 
Sibbesborgin alueella on voimassa kaksi hankeyhteistyösopimusta yksityisten maanomistajaryhmien 
kanssa. Eriksnäsissä hankeyhteistyön vaikeudet alkavat konkretisoitua, kun varsinainen 
maankäyttösopimus asemakaava-alueesta tulisi laatia. Maanomistajilla on hyvin eri käsitys tuloista ja 
kustannuksista, mikä pitkittää ja vaikeuttaa neuvotteluja.  
 
Hitåssa hankeyhteistyösopimus umpeutuu vuonna 2015, joten sopimuksen mukainen kaavahanke ei 
välttämättä toteudu. Hankeyhteistyöalueilla sopimusten umpeuduttua tai muuten rauettua, näiden 
alueiden hankkiminen kunnalle tulee ajankohtaiseksi. 
 
Maanhankinta täytyisi tehdä ennen osayleiskaavahankkeiden aloittamista, jotta raakamaan hinnoilla ei 
aleta keinottelemaan.  
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Elinkeinoelämän katalysointi Sipoon kunnassa, Rauno Tiainen Sipoon kunta   

 
Työpaikkaomavaraisuutta täytyy nostaa nykyisestä, mutta työpaikkaomavaraisuus tulee tuskin 
olemaan enempää kuin 70- 80 prosenttia. Työpaikkoja syntyy Helsinkiin eniten ja Sipoosta tullaan 
käymään siellä töissä. Sipoon elinkeinotoiminta täydentää muuta pääkaupunkiseutua eikä kunnan ole 
edes tarvetta luoda täysin itsenäistä elinkeinopoliittista linjausta. Sibbesborgilla tulee silti olemaan 
oma erityinen roolinsa pääkaupunkiseudun elinkeinotoiminnassa ja tuo tuleva profiili tulee kiteyttää 
suunnittelun tavoitteeksi. 
Nykyisin Helsingissä töissä käyvän keskivuosiansio on 38 000€ ja Sipoossa työskentelevän hieman yli 
20 000.  
 
Teemat, joilla Sibbesborgia halutaan profiloida eli ekoteknologia, kestävä kehitys ja lähiruoka eivät 
välttämättä ole heti alkuvaiheessa niitä toimialoja, joiden yrittäjät ovat kiinnostuneet alueesta. 
Työpaikka-alueet täyttyvät ensin muusta toiminnasta ja muuntuvat vähitellen. Alueelle hakeutuvat 
yrittäjät suunnittelevat toimintaansa liiketaloudellisesta näkökulmasta ja yleensä vain muutaman 
vuoden aikaperspektiivillä. Alueen profilointi on silti tärkeää, jotta haluttu imago voi toteutua pitkällä 
aikavälillä. Liian tiukkoja ehtoja elinkeinojen kehittymiselle ei tule asettaa. 

 

Johtopäätökset ja vaikutukset suunnitteluun 

 
Sipoon Rahkeet -seminaarissa onnistuimme erinomaisesti tunnistamaan ja kiteyttämään Sipoon 
kunnan kasvun kannalta kriittiset tekijät ja haasteet. Keskustelu oli eteenpäin vievää ja 
alustuspuheenvuorot erityisen tarkkanäköisiä. Vaikka Sipoon kunnan kasvun edessä on todellakin 
haasteita, etenkin työpaikkojen ja elinkeinoelämän lisäämisessä, vaikuttaa siltä, että ongelmat ovat 
voitettavissa kauaskantoisella ja johdonmukaisella toiminnalla ja päätöksenteolla.  

 
Sibbesborgin maankäytön kehityksessä on merkittävää huomioida joukkoliikenteen järjestämisen 
edellytykset täyttävän yhdyskuntarakenteen tiiveyden tuottaminen. Tämä tulee huomioida 
osayleiskaavan lisäksi jokaisessa laadittavassa asemakaavassa. Kunnan maanhankinta tulisi olla 
etupainotteista, vaikkakin se on joiltain osin jo myöhäistä. Sibbesborgin erityistarpeet tulee huomioida 
kunnan maapolitiikassa.  
 
Toimenpanolle tärkeää on vaiheittain eteneminen ja kunnalle kuuluviin investointeihin varautuminen 
hyvissä ajoin. Tähän liittyy kestävyyden vaatimukset täyttävien teknisten verkostojen sekä 
palveluverkostojen suunnittelu ja ohjelmointi kokonaisvaltaisesti.  
 
Sibbesborgin osayleiskaavassa tulee olla joustoa vastaanottaa erilaisia yksityisten toimijoiden 
investointeja ja niiden mahdollisuuksista on viestittävä aktiivisesti (aluemarkkinointi).  
 
Kunnalla on ratkaiseva rooli Sibbesborg –brändin muodostamisessa ja sen mukaisten investointien 
saamisessa alueelle. 
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Sibbesborgin osayleiskaavan Charette –suunnitteluviikko  23-26. syyskuuta 2013 
Söderkullan kartano 

 
 

Tilaisuuden ohjelma 

 
Alustavien maankäyttöluonnosten pohjalta järjestettiin avoin suunnittelutilaisuus Söderkullan 
kartanolla. Suunnitteluviikon ohjelmassa hyödynnettiin Charette -menetelmää, jolla muodostetaan 
vuorovaikutteisesti maankäyttösuunnitelmia ja ideoita.  
 
Aluksi luotiin katsaus suunnittelutilanteeseen ja sen lähtökohtiin. Viikon aikana asukkaat, päättäjät ja 
muut osalliset suunnittelevat yhdessä kunnan virkamiesten ja konsultin kanssa. Workshop-viikon ajan 
kunnan suunnittelijat ja konsultti työskentelevät julkisesti Söderkullan kartanossa ja ovat tavattavissa. 
Suunnitelmia pystyi arvioimaan ja kommentoida myös Facebookissa ja nettisivuilla. Viikon aikana 
tuotettuja kuvia ladataan nettiin kommentoitavaksi saman tien. Mielipiteitä ja kommentteja kirjattiin 
suoraan kartalle Google map -pohjaiseen dokumenttiin.  
 
Syysseminaarissa viikon lopuksi esiteltiin työpajojen tuloksia ja kaikki valmisteltu materiaali oli 
nähtävillä kartanon seinillä. Syysseminaarissa kiteytettiin yhteisen suunnittelutyön tuloksena tehdyt 
muutokset ja parannukset maankäyttösuunnitelmiin ja käytiin keskustelua suunnittelun teemoista, 
jatkosuunnittelun periaatteista ja toteuttamisesta.  
 
 

Tilaisuuden tavoite 

Intensiivisen workshop-viikon aikana oli tavoitteena muodostaa osayleiskaavan pohjaksi 
maankäyttösuunnitelmia. Suunnittelun kohteena olivat sekä alue kokonaisuutena, avainhankkeet ja 
paikat että kortteli- ja talotypologiat. Suunnitelmia arvioitiin ja kommentoitiin. Viikon työskentelyn 
pohjalta muodostettiin yhteiset tavoitteet työn jatkamiselle.  
 

Sisältö 

 
Varsinaisen työskentelyn pohjana olivat kilpailun aineisto, analyysit nykytilasta,  
kaavan valmisteluvaiheessa työstetyt suunnitelmaluonnokset sekä Eriksnäsin osayleiskaavan 
materiaali. Suunnitteluviikolle valmistuivat myös arkkitehtuuri -paketti, suunnitteet -paketti, 
ekotehokkuus -paketti ja palvelut ja elinkeinot -paketti. 

 
Osallistujia oli maanantaina 23 henkilöä, tiistaina 24 henkilöä ja keskiviikkona 16 henkilöä. Torstain 
seminaariin osallistui viitisenkymmentä henkilöä.  
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Kuvataidekoulun oppilaiden tuotoksia suunnittelupäivänä 
 
Porvoon kuvataidekoulun Sipoon yksikön lapset olivat mukana suunnittelussa. He piirsivät sekä 
kirjoittivat visioita Sibbesborgista ja valitsivat teemakuvista niitä, joiden toivoivat kuvaavan 
tulevaisuuden kaupunkiaan. Lasten töistä on koottu raportti Lasten Sibbesborg. 
 
Workshop-viikon ajan kunnan suunnittelijat ja konsultti työskentelivät julkisesti Söderkullan kartanossa 
ja olivat tavattavissa. Syysseminaarissa viikon lopuksi esiteltiin työn tuloksia, mm. muutokset 
kaupunkirakennevisioon. Kartalle oli kuvattu tilanne ennen suunnitteluviikkoa ja sen vieressä visio 
suunnitteluviikon tuottamista uusista ajatuksista.  
 

Kartoille piirrettiin ja merkittiin muistilapuille havaintoja ja toiveita, jotka sitten tallennettiin 
karttatyökalulla  
 
 

 
Teemu Holopainen, WSP Finland Oy, Eveliina Harsia, Sipoon kunta sekä Leena Kopperoinen, SYKE ja 
Kati Vierikko, HY 
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Tilanne kartalla ennen suunnitteluviikkoa ja sen jälkeen 
 

 

Seminaari 26.9.2013 

Kaavoittajat ja konsultin edustajat esittelivät Sibbesborgin hanketta ensin yleisellä tasolla ja sitten 
käytiin läpi suunnitteluviikon antamia tuloksia. OpenNESS -hanketta esittelivät Leena Kopperoinen  
Suomen Ympäristökeskuksesta ja Kati Vierikko Helsingin Yliopistosta. Seminaari huipentui coctail-
tilaisuuteen, jonka aikana vilkas keskustelu eri pöydissä jatkui vilkkaana. Osallistujat ilmaisivat 
tyytyväisyytensä viikon antiin ja tapaan tehdä yhdessä suunnittelua.   

 
 

Kooste palautteesta Seminaarista 26.9.2013  

 
Seminaarissa käytiin läpi teemakohtaisesti viikon aikana saatua palautetta ja kysymyksiä. Osaan 
kysymyksistä pystyttiin vastaamaan jo seminaarissa, osa kommenteista jäi hautumaan 
jatkosuunnittelun taustaksi. Seminaarissa oli vielä mahdollista keskustella yhteisesti teemoista ja 
esittää tarkentavia kysymyksiä.  
 
Asuminen 
•Omakotitalot ja väljät tontit ovat useimpien söderkullalaisten toiveissa.  
 
Maanhankinta ja kuntatalous 
•Joudutaanko suunnitelman toteuttamiseksi lunastamaan maata ja millä hinnalla?  
•Mikä on raakamaan hinta? 
•Tehdäänkö pakkolunastuksia? 
•Miten uuden alueen rakentaminen kustannetaan? 
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Kunta hankkii maata itselleen, jotta voi kustantaa infran ja palvelurakentamisen uusille rakennettaville 
alueille. Kunnan maapoliittisen ohjelman mukaisesti kunta käyttää kaikki keinoja maan hankinnassa, 
mutta vapaaehtoiset kaupat ovat aina etusijalla. Raakamaan hinta on enintään 4-5 euroa neliömetriltä. 
 
Liikenne 
•On huomioitava, että autoliikennemäärä tulee pysymään ennallaan ja jopa kasvamaan. 
•Pitkällä aikavälillä on käytössä sähköautot.  
•Joukkoliikennettä ei nykyisellään käytetä Sipoossa, mutta jos se olisi ilmainen, niin sitä käytettäisiin. 
 
Metro 
•Onko raidevarauksen oltava metro, eikö muu raideliikennevaraus olisi realistisempi? 
Sipoon kunnan yleiskaavassa on varaus raideliikenteelle ja kunnan yleiskaava ohjaa osayleiskaavan 
ratkaisuja. Maakuntakaavoituksen tilanne on kesken. Maakuntakaavaa uudistetaan teemakohtaisesti.  
 
Viheralueet 
•Luonnonsuojelualueet tulee merkitä kaavakarttaan ja huomioida suunnittelussa.  
•Maaseutu ja kaupunki tarvitsevat väliinsä suojavyöhykettä. 
 
Virkistys 
•Luonnossa liikkuminen on paikallisille tärkeää. Alueita ei saa rakentaa liian täyteen. 
•Hiihtoladut alkavat nykyisin suoraan ovelta ja se koetaan arvokkaaksi.  
 
Kulttuurimaisema 
•Sipoonjokilaakso on valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön alue. Rakentamista ei 
pidä sallia laakson läheisyyteen. Voidaanko joen yli rakentaa siltoja ja minkälaisia?  
•Monimuotoisuus ja maalaismaisuus sekä olemassa olevat kylänrippeet säilytetään, jotta saadaan 
houkuttelevaa ympäristöä. 
 
Väestö 
•Alueelle pitää saada monipuolinen väestö ja tarjota erilaisia asumisen vaihtoehtoja monipuolisesti. 
•Arviot väestömäärästä? 
•Missä matalapalkka-alojen ja korkeakoulutettujen työpaikat tulevaisuudessa sijaitsevat?  
•Asuntotarjonta on suunniteltava kysynnän mukaan. 
•Hyvät veronmaksajat haluavat omakotitaloja. 
 
Rakennuskielto 
• Miten kauan länsipuolen rakennuskielto on voimassa ja milloin uutta rakennusoikeutta saa? 
 
Olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 
•Eriksnäs I -alue tulisi yhdistää katuverkolla uuteen asemakaava-alueeseen (Eriksnäs II –alueeseen). 
•Tontit tulee kaavoittaa kiinni toisiinsa, jolloin ei jää irrallisia taajamametsäsuikaleita tonttien väliin. 
Ympäristö on näin siistimpi, kun ihmiset pitävät huolta pihoistaan. 
•Nykyiset rakennukset on säilytettävä. 
 
Yrittäminen ja elinkeinot 
•Yrittäjät tulee ottaa mukaan suunnitteluun. 
•Työpaikkojen kasvu on lähinnä pk-sektorissa, eikä niille sopivaa ympäristöä osata suunnitella 
ennakoivasti riittävän väljillä kaavamerkinnöillä. Tonttitarjonta ei ole riittävää nykyisin. Sibbesborgiin 
tarvitaan lisää erikokoisia yritystontteja. 
 



  52 (52) 

  
 

 

 

Johtopäätökset ja vaikutukset suunnitteluun 

 
Sibbesborgin suunnitteluviikko vuorovaikutusmenetelmänä sovellettiin amerikkalaisesta Charette –
viikosta. Yhdysvalloissa menetelmää käytetään kaavoitus- ja liikennesuunnitteluhankkeissa, joihin 
kohdistuu ristiriitaisia intressejä. Useita päiviä kestävässä tapahtumassa kaikille asukkaille ja osallisille 
annetaan tilaisuus vaikuttaa ratkaisuihin. Sibbesborgin suunnitteluviikko oli menetelmän sipoolainen 
muunnos ja sellaisena uusi toimintamalli Suomessa. Se on suunniteltu työvälineeksi juuri tällaisen, 
hieman vastahakoisen yleisön kanssa työskentelyyn.  Loppuseminaarin kommenteista saattoi päätellä, 
että se on toimiva konsepti.  Vastahakoisuus on mahdollista muuttaa lievään innostuneisuuteen. 
Maankäytön suunnitelmia arvioitiin ja kommentoitiin ahkerasti ja lisäksi alueen suunnittelun 
yksityiskohtiin saatiin paljon ajatuksia ja tärkeää taustatietoa asukkailta.  

 
Mahdollisuus olla osallisten kanssa pidempään kuin lyhyen iltatilaisuuden verran vähentää paineita 
tulla kuulluksi välittömästi. Se mahdollisti molemminpuolisen kuuntelevan keskustelun, joka on aina 
hedelmällisempää kuin innokas inttäminen.  
 
Aloitusseminaarin osittain kiivaskin kommentointi muokkautui viikon aikana vuorovaikutukseksi, jossa 
oli miellyttävä tunnelma. Yhdessä tekeminen oli selvästi yhdistävä tekijä. Päätöstilaisuudesta lähdettiin 
pois toivoen samanlaisten suunnittelusessioiden toistuvan pian uudelleen kaavatyön seuraavissa 
vaiheissa.  
 
Söderkullan kartanolla pidetty suunnitteluviikko oli erittäin hyödyllinen ja vei ajatuksia eteenpäin. 
Maankäytön kokonaissuunnitelma kehittyi monella tavalla myönteiseen suuntaan ja viikon 
työskentelyn pohjalta työn jatkamiselle on selvät sävelet.  
 
 

 
 
Charette -termiä käytettiin 1800-luvulla Pariisin taidekoulussa ( École des Beaux Arts) kuvaamaan 
loppurutistusta harjoitus-töissä ennen kuin opettajat keräsivät teokset kärryihin. 
 
 


