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1. Johdanto  
 

Sibbesborgin osayleiskaavan päätarkoituksena on ratkaista Söderkullan ympäristön maankäytön 

rakenne. Yhdessä Eriksnäsin osayleiskaava-alueen kanssa muodostuu uusi, mahdollisimman 

omavarainen kaupunkikokonaisuus Sipoonlahden rannalle. Sibbesborgin osayleiskaavan laatiminen 

on osa prosessia, jolla luodaan edellytyksiä pääkaupunkiseudun itäisen kasvukäytävän 

toteutumiselle. 

Sibbesborgin osayleiskaavan toteuttamisen vaikutuksia tarkastellaan suhteessa luontoon, 

maisemaan, ihmisten elinolosuhteisiin jne. maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. 

Arvioinnin perusteena ovat suunnittelulle asetetut kestävyyskriteerit, joilla kestävän yhdyskunnan 

toteutumista voidaan seurata eri kaavatasoilta toteutuksen ratkaisuihin saakka.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan "Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja 

selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja 

tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 

yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko 

siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia." 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan 

huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten 

tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida 

suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 

Vaikutustenarvioinnin tarkoituksena on tunnistaa maankäytön muutoksista mahdollisesti 

aiheutuvat haitat ja kehittää suunnitelmia niin, että haitat pystytään torjumaan. Tästä syystä 

Sibbesborgin suunnitelmien arvioimiseksi laadittiin suunnittelun alkuvaiheessa Sibbesborgin 

kestävyyskriteerit ja kriteerien mukaiset mittarit, joiden avulla pystytään arvioimaan 

osayleiskaavaratkaisuiden lisäksi edelleen asemakaavatasolla ja toteutussuunnittelussa, kuinka 

hyvin ratkaisut noudattavat asetettuja tavoitteita. Kestävyyskriteerejä on käytetty 

arviointityökaluna läpi koko suunnitteluprosessin ja osayleiskaavaratkaisua koskeva arviointi on 

koottu tähän raporttiin. Vaikutustenarviointi sisältää kaavaluonnoksessa esitettyjen vaihtoehtoisten 

raidejoukkoliikenteen linjausten vertailua. Arviointiraportti täydentää yleiskaavaluonnoksen 

selostusta. 

Maisema-arkkitehtiylioppilas Daniela Rosqvist on laatinut diplomityönsä Sibbesborgin 

kulttuurimaisemasta ja sisällyttänyt työhönsä osayleiskaavan suunnitteluvaiheisiin liittyvää 

vaikutustenarviointia, joka toimii myös pohjana kaavan vaikutustenarviointiin 

kulttuurihistoriallisista ja maisemallisista näkökulmista (kaavan liite nro 14). 
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Natura-arviointi on laadittu myös erillisenä asiantuntija-arviona Ramboll Oy:n toimesta (kaavan liite 

nro 8). 

Koska kaavan toteuttamisen aikataululla ja vaiheistuksella on merkitystä sekä paikallisiin että 

seudullisiin vaikutuksiin, on toteutuksen vaiheistuksesta laadittu suunnitelma. Sibbesborgin 

toteuttamisen skenaariota on tarkasteltu seudullisesti yhdessä Östersundomin alueen ja Itä-

Helsingin kanssa. Raportti itäisen kasvukäytävän toteuttamisen skenaarioista on kaavan liitteenä 

nro 19.    

2. Arviointiprosessi  

2.1 Kilpailuvaihe 
 

Yhdyskuntasuunnittelun ja rakennusalan muutosten yhteydessä keskustellaan muiden haasteiden 

ohella siitä, miten kestäviä yhdyskuntia suunnitellaan ja tehdään. Uudenlaiset, pitkälle 

tulevaisuuteen ulottuvat kestävyyden tavoitteet edellyttävät uutta ajattelua paitsi päätöksenteolta 

myös yhdyskuntasuunnittelun keinoilta ja käytännöiltä. Sipoon kunta etsi ratkaisua järjestämällä 

vuoden 2011 aikana kansainvälisen suunnittelukilpailun yhteistyössä Aalto yliopiston, TEKES:n ja 

joukon muita toimijoita kanssa. Hankkeen ympärille kehittyi kuin huomaamatta laaja 

asiantuntijaverkosto ja suuri joukko taitavia suunnittelijoita ja konsultteja, joiden kanssa jatkaa 

keskustelua alueen kehittämisestä. 

Kilpailun tavoitteena oli löytää lähtökohdat alueen konkreettiselle suunnittelulle. Tavoitteena oli, 

että Sibbesborgin alue tulee toimimaan kestävän yhdyskunnan pilottihankkeena. Tarkasteltavia 

kestävän kehityksen teemoja olivat liikkuminen; asuminen ja elämäntapa, ympäristö ja maisema; 

eko- ja energiatehokkuus sekä työpaikat ja palvelut. Kullekin teemalle oli kilpailuohjelmassa 

määritetty yksityiskohtaisempia tavoitteita. Lisäksi kilpailuhankkeen tavoitteena oli omalta osaltaan 

tutkia, miten suunnittelukilpailulla voitaisiin vastata entistä paremmin kestävien yhdyskuntien 

suunnittelun erityisvaatimuksiin, kuten monialaisen asiantuntijuuden ja osaamisen yhdistämiseen, 

ja kestävyyden tavoitteiden konkretisoimiseen suunnittelussa. 

Sibbesborgin kilpailuhankkeessa ehdotusten arviointi tehtiin monialaisen asiantuntijaryhmän 

tukemana. Asiantuntijavuorovaikutus aloitettiin jo kilpailuhankkeen ohjelmointivaiheessa 

järjestetyissä työpajoissa ja sitä jatkettiin viiden eri alan asiantuntijan kanssa kilpailuohjelman 

laatimisesta ehdotusten arviointiin saakka. Kilpailuehdotukset arvosteli kilpailun tavoitteisiin 

peilaten eri alojen asiantuntijoista koostuva tuomaristo. Kilpailun voittaneen ehdotuksen (WSP Oy) 

esittämä kaupunkirakenne oli käyttökelpoinen, selkeä lähtökohta suunnittelulle ja suunnitelma 

toteutti hyvin asetettuja tavoitteita 

  

2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset 
 

Sibbesborgin maankäytön kehityskuvassa määritellään kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja 
visio. Kehityskuvaan liittyy kestävyyskriteeristö, joilla kestävyyden tavoitteita konkretisoidaan. 
Kehityskuvan laatimiseen osallistuivat kilpailun voittanut ryhmä WSP Oy:stä, Sipoon kunta sekä 
kilpailuvaiheessakin mukana olleet asiantuntijat. Kaavasuunnitelma pohjautuu näihin tavoitteisiin. 
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Itämetron esiselvityksessä (WSP Oy 2013) raidelinjauksen eri vaihtoehtoja vertailtiin ja arvioitiin 
pääasiassa teknistaloudellisista näkökulmista.  
 

Sibbeborgin kestävän yhdyskunnan kilpailuohjelmassa esitetty kriteeristö edustaa 
keinolähtöistä lähestymistapaa. Sibbesborgin kestävyyskriteeristön laatimisessa oletettujen 
keinojen taustalla olevat tavoiteltavat arvot (kuten laadukas asuinympäristö, taloudellisesti 
elinvoimainen Sibbesborg) on tunnistettu ja keinot on jäsennetty uudelleen edistettävän 
kestävyysalueen mukaisesti. Kilpailuvaiheen ’pääkriteereistä’ on siis tullut mittareita, ja niille on 
pyritty löytämään konkreettisia viitearvoja muista tarjolla olevista kestävyyskriteeristöistä. 

 
 

3. Kaavaluonnoksen vaihtoehdot 
 

Sibbesborgin osayleiskaavan luonnoksessa on esitetty tavoiteltu yhdyskuntarakenne sekä sen 
laajenemisalueet. Osayleiskaavalla varaudutaan rakenteen vaiheittaiseen kehitykseen. 
Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2035, jolloin alue tukeutuu Söderkullan keskustaan ja 
bussijoukkoliikenteeseen. Kaavalla varaudutaan tulevaisuuteen, jossa Sibbesborgissa on 
henkilöraideliikenteen asema, jonka ympärille tiivis keskusta sijoittuu.  
 
Osayleiskaavaluonnos käsittää kaksi vaihtoehtoa raidejoukkoliikenteen raidevaraukselle. Itämetron 
raidelinjauksen esiselvityksessä lopputulokseksi saatiin kaksi metron kannalta tasaveroista 
linjausvaihtoehtoa, jotka mahdollistavat erilaiset maankäytön mallit. Linjausvaihtoehtoja ja niihin 
liittyviä maankäytön rakennemalleja arvioitiin liikkumiseen, toteutettavuuteen, 
kaupunkirakenteeseen sekä luontoon ja ympäristöön liittyvien kriteerien avulla.  
 
Jatkosuunnitteluun valittiin linjausvaihtoehdot, joissa metrorata mukailee Majvikista moottoritien 
eritasoliittymään maantien linjausta. Vaihtoehdot eroavat toisistaan Västerskogin eritasoliittymästä 
itään. Vaihtoehdot olivat AC eli moottoritien suuntainen linjaus ja B eli Uuden Porvoontien 
suuntainen linjaus. Molemmat linjausvaihtoehdot ovat teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoisia, 
mutta niillä on erilaisia vaikutuksia maisemaan, taajama-alueen laajentumisen vaihtoehtoihin sekä 
keskustan korttelirakenteeseen. Näitä vaikutuksia arvioimalla ja vertailemalla sekä palautetta 
keräämällä on tarkoitus valita kaavan ehdotusvaiheeseen toinen linjausvaihtoehdoista.  

 

3.1 Moottoritien suuntainen linjaus (AC) 
 

Vaihtoehdossa (AC) kaksi viimeistä metro-asemaa sijaitsevat moottoritien läheisyydessä. Tässä 
luonnosvaihtoehdossa metro jatkaa Majvikista suoraan itään, nousten maanpintaan, kun se on 
maantien itäpuolella. Linjaus jatkuu maantien linjauksen mukaisesti Västerskogin eritasoliittymän 
pohjoispuolelle, josta metrorata kääntyy jälleen itään mukaillen moottoritien linjausta. 
Sibbesborgin aseman kohdalla linjaus poikkeaa moottoritiestä hieman pohjoiseen. Vaihtoehdossa 
AC metron linjausta tutkittiin jatkettuna etelään Eriksnäsiin. Metron geometriavaatimukset 
aiheuttivat laajan kääntösäteen ja metro risteää toistamiseen moottoritien kanssa, joten Eriksnäsin 
asema ei päätynyt jatkosuunnitteluun. 
 
Metroradan ja aseman rakentaminen edellyttävät Eriksnäsin eritasoliittymässä uusia järjestelyjä, 
mikä ei kuitenkaan ole maankäytön kannalta huono asia. Aseman sijoittuminen liittymäalueen 
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lähelle tosin tuo oman haasteensa viihtyisän keskustan suunnittelulle. Vaihtoehto luo 
mahdollisuuden mahdollisuudet seudullisen liikenteen solmukohdan kehittymiselle. Metron 
estevaikutus on enimmäkseen samoissa kohdissa kuin moottoritien, joten linjaus ei lisää 
merkittävästi liikenteen estevaikutusta. Vaikutukset luonto-, maisema- ja 
kulttuuriympäristökohteisiin eivät merkittäväsi muuta nykytilannetta, jossa Porvoonväylä näkyy ja 
kuuluu maisemassa.   
 
Uusi asemanseutu voi toteutua aluksi työpaikka-alueena ja muuttua myöhemmin 
keskustatoimintojen alueeksi. Ratavarauksen sisällyttäminen vaiheittain toteutettavaan 
maankäyttöön on mahdollista ratkaista.  
 
 

 
Vaihtoehdon AC metrolinjaus ja rakennemalli 
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Havainnekuva asemaseudun kaupunkirakenteesta. 

 

3.2 Uuden Porvoontien suuntainen linjaus (B) 
 

Uuden Porvoontien suuntaisessa vaihtoehdossa linjaus mukailee maantien eteläreunaa Sipoonjoen 
ylitykselle, josta se kaartaa etelään Sibbesborgin keskustaan. Kaupunkirakenteellisesti syntyy 
alakeskusten sarja maantien 170 varrelle. Kulttuurihistoriallisesti arvokas maisema jää alueen keskelle. 
Vaihtoehto tukee Söderkullan keskustan kehittämistä, koska asema sijoittuu lähemmäs nykyistä 
keskustaa. Metro luo estevaikutuksen kohdissa, joissa se kulkee pinnassa maantien 170 varressa. 
Estevaikutusta voidaan vähentää eritasoratkaisuilla, nostamalla metro jopa pidemmältä matkalta 
sillalle.  
 
Rata sijoittuu noin 0,8 km:n matkalla valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ja 
muinaismuistoalueelle. Rata kulkee rauhoitetun Sibbesborgin linnavuoren ohi viistäen sen pohjoisosaa. 
Ratalinjaus ja tiealueiden uudet järjestelyt heikentävät maisemallisen kokonaisuuden hahmottamista. 
Rata aiheuttaa visuaalisen estevaikutuksen lisäksi toiminnallista estevaikutusta. Rata voi heikentää 
maanviljelyksen mahdollisuuksia sen rikkoessa peltoaluetta ja vaikeuttaessa pellolla liikkumista. Rata 
ylittää Sipoonjoen Natura 2000 -kohteen. Uuden ratasillan rakentaminen on haastavaa niin, ettei siitä 
aiheutuisi haittaa Natura-alueelle.  Rata kulkee Sibbesborgin keskusta-alueen läpi, jolloin radan 
linjaaminen kaukaloon tai sillalle ovat vaihtoehdot estevaikutuksen välttämiseksi. Kumpikin on 
kaupunkikuvallisesti ja rakenteellisesti vaikea ratkaista.  
 
Asema sijoittuu keskelle uutta korttelirakennetta, joten se palvelee kattavasti ympäröivää 
maankäyttöä. Raidejoukkoliikenne toteutuu alueelle kuitenkin vasta jälkipainotteisesti, jolloin 
ratavaraus säilyy korttelirakenteessa hyödyntämättömänä vyöhykkeenä pitkään. Keskusta-alueen 
vaiheittainen toteuttaminen on vaikea ratkaista.  
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Vaihtoehdon B metrolinjaus ja rakennemalli 

 

Havainnekuva asemaseudun kaupunkirakenteesta. 
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3.3 Johtopäätökset jatkosuunnitteluun 
 

Porvoonväylän suuntainen raidejoukkoliikenteen linjaus on mahdollista toteuttaa itämetron 
jatkeena tai junayhteytenä. Raideliikenteen ratkaisuista ei ole olemassa sitovia päätöksiä ja metron 
toteuttamisen aikataulu on joka tapauksessa pitkä. Osayleiskaavalla on hyvä varautua erilaisiin 
raidejoukkoliikenteen toteuttamistapoihin. Kytkeytyminen seudulliseen liikennejärjestelmään on 
tärkeää ja Porvoon väylän suuntainen vaihtoehto toteuttaa tätä tavoitetta paremmin.  
 
Uuden Porvoontien suuntainen linjaus kulkee hyvin läheltä Sibbesborgin muinaislinnaa. Ratasilta ja 
tieverkon uudet järjestelyt ovat hyvin hallitseva elementti maisemassa, mikä on ristiriidassa alueen 
maisemallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojen kanssa. 
 
Uuden Porvoontien suuntaisen linjauksen mukaisesti metro luo estevaikutuksen kohdissa, joissa se 
kulkee pinnassa maantien 170 varressa.  Linjauksen toteuttamisessa olemassa olevia rakennettuja 
kiinteistöjä jää radan ja muiden uusien liikennealueiden alle.  
 
Sibbesborgin keskeisten kortteleiden osalta Porvoon väylän suuntainen linjaus on helpompi 
sisällyttää vaiheittaiseen toteutukseen ratavarauksena. Uuden Porvoontien suuntainen linjaus 
muodostaa keskeisillä korttelialueilla suuren estevaikutuksen ja ratavaraus jää korttelialueiden 
keskelle hyödyntämättömäksi vyöhykkeeksi. Arvioinnin perusteella jatkosuunnitteluun tulisi valita 
Porvoon väylän suuntainen raidejoukkoliikenteen linjaus.  
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4 Sibbesborgin kestävä yhdyskunta 
 

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. Seuraavassa Sibbesborgin osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen 

ratkaisuja on arvioitu suhteessa Sibbesborgin kestävyyskriteereihin. Jokainen pääkriteeri sisältää niitä 

koskevat mittarit ja kynnysarvot, joiden toteuttamiseen suunnitteluratkaisuilla pyritään. 

 

4.1 Fyysisen ympäristön kriteerit 
 

Fyysisen ympäristön kriteerit ja mittarit tukevat fyysisen ympäristön pääelementtien 

(viherrakenteen/maaperän, vesien sekä ilman) arvojen säilymistä.  

 

4.3.1 Ekologista rikkautta tukeva viherrakenne ja maaperä 

 
Viherrakenteeseen ja maaperään kuuluvien ekosysteemien säilyminen toimivana ja on ehto 

kestävyyden toteutumiselle. Paikallisten resurssien hyödyntäminen kestävällä tavalla takaa, että 

luonnonympäristö tuottaa jatkossa ekosysteemipalveluja.   

Mittari: Metsäalan väheneminen  
Kynnysarvo: Arvokkaat metsäkokonaisuudet säilyvät yhtenäisinä 

Metsäalan vähenemistä voidaan arvioida eri mittakaavoissa. Jo rakennemallien laatimisessa 

periaatteena oli säilyttää suuret yhtenäiset metsäalueet rakentamisen ulkopuolella siten, että 

Sipoonkorven ja Hitån arvokkaiden luontoalueiden lisäksi on yhtenäisiä virkistys- ja retkeilykäyttöön 

soveltuvia metsäalueita. Sibbesborgin kaava-alueen sisäpuolella ulkoilumetsien määrä vähenee 

alueen pohjoisosassa täydennysrakentamisen myötä. Kaavan luonnosvaihtoehtojen välillä ei ole 

eroavaisuuksia. Sibbesborgin osayleiskaava noudattaa koko kunnan yleiskaavaa, jossa laajat 

yhtenäiset metsäalueet ja tärkeät ekologiset yhteydet on määritelty. Osayleiskaava tarkentaa Sipoon 

yleiskaava 2025 merkintöjä ja määräyksiä metsäalueiden säilyttämisessä. 

 
Mittari: Peltoalan väheneminen, Viljelyyn käytettävien tilojen määrä 
Kynnysarvo: Kaupunkiviljelytoiminnot keskusta-alueilla  

Maisemallisesti arvokkaat viljelyalueet on osoitettu osayleiskaavassa. Sibbesborgin keskusta-alueella 

nykyisin sijaitsevat peltoalueet jäävät suurimmaksi osaksi kortteli- ja katualueiden alle. Kuitenkin 

keskuspuiston alueella avoin maisema on tarkoitus säilyttää viljely- ja laidunkäytössä sekä osittain 

muun muassa palstaviljelyssä. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa tilakeskuksen säilyminen 

Kallbäckin kylän keskellä. Hangelbyn viljelylaaksossa viljelykäytössä olevat peltoalueet säilyvät lähes 

sellaisenaan.  
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Mittari: Suojelualueet 
Kynnysarvo: Eivät heikenny 

Kaava-alueella sijaitsevat luonnonsuojelualueet säilyvät rakentamisalueiden ulkopuolella. Puistoja ja 

virkistysalueita on varattu riittävästi, joten ulkoilu voidaan ohjata kulutusta kestäville alueille. Hyvät 

ulkoilureittiverkostot ovat tärkeitä kulun ohjaamisessa. 

Sibbesborgin kaavaluonnoksessa on lähtökohtaisesti hyvät edellytykset muodostaa ympäristö, joka 

huomioi alueen luontoarvot. Tiivis kaupunkirakenne muuttaa vahvasti ympäristöä, mutta samalla 

rakentamisen vaikutukset kohdistuvat pienelle alueelle ja laajoja alueita voidaan jättää rakentamatta. 

Luonto- ja maisemallisilta arvoiltaan rikas metsä-, järvi- ja suovyöhyke Söderkullan pohjoispuolella 

jätetään lähes täysin rakentamatta. Samoin rakentamatta jätetään Hitån luotoarvoiltaan rikkaat 

metsät. 

 
Mittari: Luonnon ydinalueiden eheys 
Kynnysarvo: Luonnon ydinalueet ja ekologiset käytävät säilyvät 

Yleisen määritelmän mukaan luonnon ydinalueet ovat metsäalueita, joiden koko on yli 100 hehtaaria 

sen jälkeen, kun niiden reunoilta on poistettu 250 metrin levyinen reunavyöhyke. Luonnon 

ydinalueita ovat suuret kokonaisuudet, kuten Sipoonkorpi ja saaristo. Rakentamispaineen 

kanavoiminen Sibbesborgin osayleiskaava-alueelle edesauttaa luonnon ydinalueiden säilymistä 

rakentamisen vaikutusten ulkopuolella. 

Kaava-alueen itäpuolella sijaitseva Sipoonkorven kansallispuisto tulee olemaan tärkeä ulkoilu- ja 

retkeilyalue Sibbesborgin asukkaille. Metsähallitus laatima Sipoonkorven hoito- ja käyttösuunnitelma 

on parhaillaan hyväksyttävänä ympäristöministeriössä. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään mm. 

kansallispuiston reittisuunnitelma ja palvelupisteet. 

Kaava-alueelta on tunnistettu paikallisessa mittakaavassa arvokkaita luontokokonaisuuksia. 

Luontoarvojen keskittymät ovat usein myös muilla tavoin arvokkaita.  Alueen monipuolinen, 

poikkeuksellinen ja/tai edustava luonto on omiaan lisäämään alueiden virkistys- ja maisemakuvallista 

arvoa.  Kaava-alueelta tunnistetaan seuraavat luontoarvojen keskittymät: 

 Söderkullan alueen järvien, soiden ja kangasmetsien ja lehtojen alue.  

 Söderkullan kartanon ympäristö.  

 Sipoonjoen suisto, moottoritien ja Uuden Porvoontien rajaama alue, joka muodostuu 

ruokoluhtaisista kosteikkoalueista, erilaisista laidunalueista sekä Sibbesborgin ja Joensuun 

osaksi jalopuustoisista metsäsaarekkeista.  

 Sipoonlahden rakentamaton metsäinen länsiranta 

 Hitån ja Västerskogin monipuoliset metsät 

Nämä luontoarvojen keskittymät ovat pääasiassa säilytetty rakentamisen ulkopuolella. Niillä on 

erilainen rooli virkistys- ja viheralueina, jota on kuvattu kaavamerkinnöillä. Virkistysalueiden 

tarkempi suunnittelu kuuluu kaavan toteutussuunnitteluun sekä asemakaavatasoiseen 

suunnitteluun.  

 



12 

 

 
Mittari: Ekologiset käytävien eheys 
Kynnysarvo: Ekologiset yhteydet säilyvät 

Kaava-alue sisältää useita ekologisia käytäviä, joista merkittävämmät ovat Sipoonjoki ja metsäinen 

yhteys Hitån ja Sipoonkorven välillä. Paikallisella tasolla korttelirakenteessa on useita 

mahdollisuuksia lajien leviämiselle. Keskuspuisto muodostaa ekologisen käytävän korttelirakenteen 

sisään. Porvoonväylällä on suuri estevaikutus ekologisten yhteyksien toimivuuteen.  

 
 
Mittari: Muokattujen massojen määrä 
Kynnysarvo: Muutokset minimoitava ja perusteltava  

Kaavaluonnoksen toteuttaminen edellyttää suuria maarakennustöitä johtuen alueen topografiasta ja 

maaperän kantavuuden vaihtelusta. Kallioita joudutaan louhimaan ja pehmeikköjä esirakentamaan. 

Maaleikkauksia ja täyttöjä ei siis voida välttää alueen rakentamisessa. Pääkatujen linjaukset on 

suunniteltu kuitenkin siten, että maatäyttöjen ja -leikkausten määrä on mahdollisimman vähäinen. 

Alavimpia ranta-alueita ei ole osoitettu rakentamiseen, mikä vähentää esirakentamisen tarvetta. 

Toteutuksessa tavoitteena on vähentää rakentamiseen liittyvien maamassojen kuljetustarvetta. 

Massojen käsittely ja välivarastointi tapahtuu mahdollisuuksien mukaan kaava-alueella. Massojen 

irrottamiseen, kuljetukseen ja sijoitukseen alueen sisällä vaikuttaa oleellisesti mm. alueen 

rakentumisjärjestys sekä ajallisesti että määrällisesti, esirakentamisen tarve sekä louhinta- ja 

ruoppausmäärät.  Toteutussuunnittelussa on laadittava massojenhallintaohjelma.  
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4.3.2 Vesi 

 

Veden laadun vaaliminen on elinehto yhdyskunnalle mm. puhtaan veden saatavuuden takia. 
Vesiekosysyteemien vaaliminen edistää monimuotoisuutta ja vesien virkistyskäyttöä. 

 
Mittari: Pintavesien laatu 
Kynnysarvo: Ei heikennyksiä 
 
Rakentaminen vaikuttaa hydrologiseen kiertoon, haihduntaan, pintavaluntaan ja imeytymiseen. 

Tyypillistä kaupunkialueilla on pintavalunnan eli hulevesien heikentynyt vedenlaatu, joka on 

suhteessa kaupunkirakenteen tiiviyteen. Osayleiskaavaluonnoksessa Sipoonjoen ranta-alueet, 

purouomat ja lammet on jätetty viheralueiden ympäröimäksi, mikä edesauttaa hulevesien 

luonnonmukaista käsittelyä. Haitallisia vaikutuksia vesistöihin ja veden kiertoon kaupunkialueella 

voidaan lieventää hulevesien luonnonmukaisella käsittelyllä ja kosteikoilla.  Kosteikot ja pienvesistöt 

tasaavat valuntoja ja puhdistavat hulevesiä. Lisäksi ne voivat tarjota erilaisia virkistysmahdollisuuksia 

ja esteettisiä kokemuksia. Osayleiskaavaluonnoksessa on varattu alueita hulevesien käsittelyyn 

hulevesien hallinnan yleissuunnitelman mukaisesti. 

Tarkemmassa suunnittelussa on huomioitava yleiskaavaselostuksen liitteenä olevan 

hulevesisuunnitelman periaatteet. Kun hulevesiä hallitaan luonnonmukaisilla käsittelytavoilla, jäävät 

haitalliset vaikutukset pienemmiksi kuin normaalin viemäröinnin yhteydessä. 

 

Mittari: Yleisten uimarantojen veden laatu 
Kynnysarvo: Ei heikennyksiä 

Söderkullan alueella julkiset uimarannat sijaitsevat Pilvijärven ja Taasjärven rannoilla. Uimarannat 

ovat suosittuja ja uimaveden laatu on kärsinyt tästä. Virkistyskäytön jakaantuminen useammalle 

uimarannalle ratkaisee ongelmaa. Meren rannalle suunnittelut uimarannat sijaitsevat kaava-alueen 

ulkopuolella Hitåssa ja Eriksnäsissä. 

 

Mittari: Pinnoitettu maa-ala 
Kynnysarvo: Minimoitava 

Merkittävin hulevesien runsautta ja laatua määrittävä tekijä on läpäisemättömien pintojen osuus. 

Pintavalunnan luontaisten varastoalueiden ja virtausreittien muuttuessa rakentamiskäyttöön veden 

haihdunta- ja imeytymismahdollisuudet heikkenevät ja pintavalunta lisääntyy. Tasaiset pinnat ja 

tehokas kuivatus lisäävät virtausnopeutta. Lisääntynyt ja nopeutunut pintavalunta huuhtoo 

valumapinnoilta mukaansa enemmän erilaisia epäpuhtauksia, kuten kiintoainesta, ravinteita sekä 

bakteereita. Kokonaisuudessaan rakentaminen tehostaa merkittävästi alueella tapahtuvaa 

hulevesien keräystä ja johtamista, mikä johtaa purkautuvien hulevesien määrän ja virtaaman 

kasvuun.  

Hulevedet ja muu pintavalunta on perinteisesti koottu ojilla ja hulevesiviemäreillä ja johdettu pois 

rakennetuilta alueilta mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti kosteuden aiheuttamien haittojen 

ehkäisemiseksi. Tästä seuraa useita ongelmia, kuten vesistöihin kohdistuvan 
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epäpuhtauskuormituksen kasvua, eroosiota purku-uomissa, pohjavedenpinnan alenemista sekä 

kasvien ja eläinten elinolojen huononemista.  

Hulevesien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi alueella pyritään käyttämään ns. luonnonmukaisia 

hulevesien hallintamenetelmiä. Niiden avulla hulevesien määrää ja laatua pyritään kontrolloimaan 

siten, että rakentamisen jälkeen alueen veden kiertokulku olisi mahdollisimman paljon 

luonnontilaisen kaltainen. Tarkoituksena on säilyttää vesistöön purkautuvan valunnan määrä ja laatu 

sekä virtaamien luontainen ajallinen vaihtelu maankäytön muutoksista huolimatta. Keinoja 

hulevesien hallintaan ovat mm. luontaisten valuntareittien hyödyntäminen pintavesien johtamisessa, 

päällystettyjen pintojen minimointi, syntyvien hulevesien imeyttäminen maaperään, epäpuhtauksien 

vähentäminen suodattamalla, laskeuttamalla ja kasvillisuuden avulla sekä hulevesien viivyttäminen.   

 

Mittari: Viher- ja vesialueverkoston vuorovaikutus tunnistetaan 
Kynnysarvo: Muutokset minimoitava ja perusteltava 

Hulevesien luonnonmukaisten hallintamenetelmien käyttö voi paikoin olla kaava-alueella haastavaa 

korkean aluetehokkuuden, maastonmuotojen ja maaperän vuoksi. Siksi niiden käyttöönotto vaatii 

suunnittelua riittävän aikaisessa vaiheessa ja vuorovaikutuksessa muun maankäytön suunnittelun 

kanssa.   

Osayleiskaava-alueella hulevesien käsittely perustuu kolmiportaiseen järjestelmään: tontti- ja 

korttelikohtaiset ratkaisut, alueiden sisäiset ratkaisut ja puistoalueille sijoittuvat ratkaisut. Hulevesien 

johtaminen eri tason ratkaisuiden välillä voi tapahtua hulevesiviemäreitä käyttäen tai avo-ojia ja 

viherpainanteita hyödyntäen. Tiiviimmillä alueilla tilankäyttöön liittyen usein johtamisratkaisuksi 

valikoituu hulevesiviemäri, mutta väljemmillä alueilla suositaan avonaisia ratkaisuja. 

Osayleiskaavassa katujen suuntaukset ja puistoalueet on suunniteltu siten, että tulvavedet pystytään 

ohjaamaan rakentamisalueiden välisille viheralueille ja käsittelemään ne siellä.  

Osayleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, joten siinä on varattu alueet hulevesien käsittelylle 

virkistys- ja puistoalueilla. Tontti- ja korttelikohtaiset ratkaisut tarkentuvat asemakaavoituksessa.  

 

Mittari: Riskipohjavedet 
Kynnysarvo: Ei heikennyksiä 

Kriteerillä kuvataan kaavan toteuttamisen uhkia puhtaan pohjaveden muodostumiselle. Pohjaveden 

laatua uhkaavat monet ihmistoiminnot. Päästöriski kertoo, miten helposti ja miten haitallisia aineita 

toiminnasta voi päästä maaperään ja edelleen pohjaveteen. Sijaintiriski kertoo, kuinka vakavia 

seurauksia mahdollisista päästöistä olisi pohjavesille ja vedenhankinnalle. 

Suunnittelualueelle sijoittuvat Söderkullan I-luokan (0175315) ja Kallbäckin II-luokan (0175310) 

pohja-vesialueet kokonaisuudessaan sekä osia Nikukällan I-luokan (0175302), Mörtträskin II-luokan 

(0175320) ja Hangelbyn II-luokan (0175309) pohjavesialueista. Sipoon kunnan pohjavesialueille on 

laadittu vuonna 2008 suojelusuunnitelma (Sipoon kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, 

raportti 15.1.2009 / Golder Associates Oy), jonka mukaan suunnittelualueella sijaitsevista 

pohjavesialueista erityisesti Söderkullan ja Kallbäckin pohjavesialueiden käyttöön ottaminen 

raakaveden tuotantoon on mahdollista. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on Kallbäckenin 
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osalta 300 m3/d ja Söderkullan osalta 600 m3/d. Molemmat alueet sijoittuvat kallioperän 

murroslaaksoon ja pohjaveden muodostuminen tapahtuu kalliorinteitä verhoavilla karkearakeisilla 

hiekka- ja sora-alueilla. 

Nykyisiksi riskikohteiksi pohjavesien laadulle suunnittelualueella suojelusuunnitelmassa tunnistettiin 

Söderkullan pohjavesialueen osalta entiset yhdyskuntajätteiden kaatopaikka ja meijeri sekä 

kemianteollisuus. Lisäksi todettiin yleisen riskin alueen pohjavesien laadulle aiheuttavat teiden 

suolaus, vaarallisten aineiden kuljetukset, karjankasvatus ja peltoviljely sekä asutus ja 

jätevesiviemärit. 

Osayleiskaavan työpaikka- ja teollisuusalueet on sijoitettu osayleiskaavassa pääasiassa 

pohjavesialueiden ulkopuolelle. Nykyiset työpaikka-alueet Tarapottenissa ja Massbyssä sijaitsevat 

pieneltä osin pohjavesialueilla. 

 

Mittari: Pinnoitettu maa-ala pohjavesialueilla 
Kynnysarvo: Minimoitava 

Olemassa olevat ja tulevat rakentamisalueet sijoittuvat osittain pohjavesialueille sekä 

Sipoonjokilaaksossa että Hangelbyn laaksossa. Mikäli pohjavesialueille ei rakennettaisi ollenkaan, 

muut kaupunkirakenteen eheyteen ja tiiviyteen liittyvät kriteerit eivät täyttyisi.  

Maankäytön voimakkaan kehittymisen myötä tulee läpäisemättömän pinnan määrä alueella 

kasvamaan moninkertaiseksi nykytilanteeseen verrattuna. Sipoonjoen valuma-alueella 

läpäisemättömän pinta-alan määrä kasvaa 9 prosentista enintään 26 prosenttiin ja Hangelbybäckenin 

valuma-alueella 7 % enintään 26 prosenttiin.  

Kasvipeitteisen vettä läpäisevän maapinnan pinnoittaminen muuttaa ja heikentää luonnonmukaista 

veden kiertoa, jolloin mm. valunnan kokonaismäärä, tulvahuiput, valunnan nopeus ja veden laatu 

voivat muuttua. Pohjavesialueiden pinnoittaminen vaikuttaa pohjaveden syntymiseen siten, että 

sadevesi ei pääse imeytymään vapaasti maaperään. Tarkemmassa suunnittelussa varmistetaan että 

maankäyttö tukee luontaista veden kiertoa. Osayleiskaavatyössä on tutkittu korttelitypologioita, 

joissa korttelipihoilla on riittäviä määriä läpäisevää pintaa.  Kokonaisuudessaan osayleiskaava-alueen 

maa-alasta pinnoitetun maan osuus on varsin pieni. Tarkemmin hulevesien hallinnan menetelmistä 

on kerrottu kaavaselostuksen liitteessä nro 18. 

 

4.3.3 Vähäpäästöisyys 

 

Ilmastonmuutos on suurimpia rakennettua ympäristöä tulevaisuudessa kohtaavia muutostekijöitä. 
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia voidaan pienentää vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Tässä 
rakennetun ympäristön rooli on merkittävä. Keinoja vähähiilisen yhdyskunnan saavuttamiseksi ovat 
esimerkiksi: 

• Pieni energian kulutus rakennuksissa ja infrastruktuurissa 

• Paikallinen energiantuotanto uusiutuvilla energialähteillä 

• Pohja- ja pintavesien laadun säilyttäminen ja hulevesien ekologinen käsittely 
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• Mahdollisuus kierrättää jätettä uusiokäytössä tai bioenergiana  

• Ympäristön ekosysteemit säilyvät toimivina ja tuottavat ekosysteemipalveluja. 

• Paikallisten resurssien hyödyntäminen kestävällä tavalla 

• Liikkumistarpeen vähentäminen ja vähäpäästöiset liikkumistavat, ks. toiminnallisen ympäristön 

kohta ’Laadukkaat paikallispalvelut’ 

 
Mittari: Rakennettujen alueiden kytkeytyneisyys ja eheys 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa 

Sibbesborgin kaavatyössä laadituissa Netzstadt -analyyseissä todetaan, että kaupunkirakenteen 

tiiviyttä keskeisempää on rakennuskannan toiminnallisten keskittymien syntyminen sekä 

rakennustyyppien, käyttötarkoituksien ja rakentamistapojen muodostama kokonaisuus.  

Keskittyminen ainoastaan rakentamisen tehokkuuteen ja tiiviyteen voi johtaa yksipuoliseen 

rakentamisen määrän ylikorostumiseen. 

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksessa suuri osa keskeisistä rakentamisalueista on ruutukaavalla 

toteutettavaa asunto- ja palvelujen aluetta. Ruutukaava tarkoittaa sitä, että korttelit rajautuvat 

katuihin ja puistojen kulkuväyliin kaikilta puoliltaan ja katuverkko on jatkuva.  Rakentamisalueiden 

kytkeytyminen toisiinsa tapahtuu katuverkon avulla. Katuverkko on tiheä, jatkuva ja verkkomainen, 

jolloin muodostuu paljon julkista tilaa ja paikkoja liiketiloille katujen varsille sekä kohtaamispaikkoja. 

Rakentamisalueilla voi sijaita pieniä puistoja ja leikkipaikkoja, mutta kortteleiden väliin ei jätetä 

epämääräisiä viheraluevyöhykkeitä.  

Kaupunkirakenteen kytkeytyneisyydellä ja eheydellä tavoitellaan ympäristöä, joka houkuttelee 

liikkumaan kävellen ja pyörällä. 

 
Mittari: Taajamien tiiveys 
Kynnysarvo: Tehokkuus >0.3 tiivis ja matala-alueilla, >0.1 täydennysrakennettavilla alueilla 

Tiiviys on yksi kaupunkirakenteen keskeisimpiä indikaattoreita ja kaavoitusohjauksen kohteita.  

Tiiviyden indikaattorit on viime vuosikymmeninä nostettu kansainvälisessä kirjallisuudessa vahvasti 

esiin kestävän kehityksen rakentamisen kriteereinä. Syynä on yhdyskuntarakenteen 

energiakulutuksen vahva korrelaatio sen tiiviyteen. Keskeisenä osatekijänä tässä on tiiviisti 

rakennetun alueen väestön liikkumistottumukset ja mahdollisuus joukkoliikenteen järjestämiseen. 

Tiiviyden tavoitteet toteutuvat Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksessa. Uusilla korttelialueilla 

tehokkuus on 0.3-2.0. Olemassa olevilla rakentamisalueilla rakentamisen tehokkuus on nostettu 

tavoitellulle tasolle. Tiiviyden toteutuminen vaatii alueiden asemakaavojen muuttamista.  

Yhdyskuntarakenteen tiiviyden astetta täytyy tietysti tarkastella suhteessa elinympäristön koettuun 

laatuun. Tehokkaasti rakennettu kerrostaloalue tai väljästi rakennettu pientaloalue koetaan yhtä 

lailla miellyttäväksi, kun rakentaminen on toteutettu laadukkaasti. Vastaavasti kolkko kerrostaloalue 

tai huonolaatuinen väljästi rakennettu yhdyskuntarakenne koetaan epäviihtyisäksi. Viimeksi mainittu 

tilanne voi olla totta monilla pientaloalueilla, ehkä tyypillisimmin perinteisessä amerikkalaisessa 

pientalolähiössä, joka toteuttaa asukkaiden toiveet suurista taloista ja tonteista, mutta joka on usein 

erittäin hajanainen, puhtaasti autoliikenteeseen tukeutuva yhdyskunta.  
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On selvää, että todellisuudessa rakentamisen tiiviyden ja ympäristön koetun laadun välinen suhde on 

hyvin monimutkainen, mutta elinympäristön koettua viihtyisyyttä voidaan yksinkertaistaen mitata 

alueiden asuntojen hintatasolla. Suomessa neliöhinnoiltaan kymmenen arvostetuinta asuinaluetta 

ovat kaikki kerrostalovaltaisia ja erittäin tiiviitä (mm. Katajanokka, Punavuori, Kruununhaka). 

Useimmilla kalleimmilla alueilla kortteli- ja talotypologiat ovat monipuolisia, jolloin asumiseen on 

tarjolla hyvin erilaisia vaihtoehtoja (mm. Kulosaari, Munkkiniemi, Lauttasaari).  

 

Mittari: Asuntorakentaminen asemakaavoittamattomilla alueilla 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa 

Sibbesborgin osayleiskaava-alueella kaikki rakentamisalueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi. 

Sipoon kunnassa vuonna 2012 hyväksytyistä rakennusluvista 51 % sijoittui asemakaavoitetuille 

alueille. Tästä kymmenen vuotta aikaisemmin luku oli noin 30 %. Rakentamista on siis pystytty 

ohjaamaan paremmin taajamakeskuksiin, mutta edelleen hajarakentamisen osuus on suuri. 

Sibbesborgin osayleiskaavalla luodaan edellytyksiä yhä tehokkaampaan asemakaavoitukseen ja sitä 

kautta rakentamisen ohjaamiseen. Osayleiskaavassa osoitetuilla maisemallisesti arvokkailla alueilla 

(MA) olemassa olevien rakennusten ja rakennuskannan vähäinen laajentaminen ja 

täydennysrakentaminen sallitaan. Uudet rakennukset on sijoitettava maisemaan soveltuen, 

pääasiassa olemassa olevien rakennuspaikkojen yhteyteen. Tällä pyritään varmistamaan, että 

avoimena ja viljely- tai laidunkäytössä olevat alueet säilyvät.  

 
Mittari: Kasvihuonekaasupäästöt 
Kynnysarvo: KHK-päästöt laskussa. Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa: esim. CO2 
päästöt/asukas alle Uudenmaan keskiarvon 

Alueen energiankulutuksen ja -tuotannon sekä päästöjen arvioinnissa käytetään VTT:n laatimaa 

arviointityökalua, joka on kehitetty Kunnallisen rakentamisen kestävät energiaratkaisut, 

toteutustavat ja ohjaus -hankkeessa (KURKE).  Työkalulla voidaan verrata kaavaluonnoksen mukaista 

maankäyttöä alueen nykytilaan ja arvioida alueen tuottamat kasvihuonekaasupäästöt asukasta 

kohden sekä energian tarve asukasta tai kerrosalaneliömetriä kohden. Tarkastelu tehdään kaavan 

ehdotusvaiheessa.  

Kasvihuonekaasujen päästömääriin vaikuttavat eniten liikenteen kulkumuoto-osuudet, alueen 

energiantuotannon muodot sekä rakennusten energiaratkaisut. Osayleiskaavoituksen tasolla voidaan 

vaikuttaa eniten liikenteen kulkumuoto-osuuksiin luomalla yhtenäistä kaupunkirakennetta, jossa 

vähäpäästöisten kulkumuotojen osuus on suuri. 

 
 
Mittari: Paikallisesti tuotettujen, puhtaiden polttoaineiden osuus käytetyistä energialähteistä 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin asemakaavavaiheessa, esim. lähes-nollaenergiataso kaikissa 
rakennuksissa, julkisissa plusenergiataso 

Alueen ekotehokkuuteen vaikuttavat pääasiassa rakentamisen tiiviys, rakennusten 

energiantuotantotapa ja energiatehokkuus sekä liikenteen toimivuus. Alueen energiahuollon 

järjestämistä on tutkittu konseptitasolla osayleiskaavatyössä.  
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Energiakonseptissa on lähdetty liikkeelle energiantarpeen vähentämisestä energiatehokkaiden 

rakennusten ja järjestelmien myötä, sekä pyrkimyksestä hyödyntää alueen sisäisiä energiavirtoja ja 

uusiutuvia energiavarantoja pyrkien energian ja materiaalin suljettuun kiertoon. 

Energiaomavaraisuuden tavoite on 75 %. Nykyisen kaukolämpöverkon lisäksi alueella voitaisiin 

käyttää energian tuottamiseksi mm. biopolttoaineella toimivaa lämpökeskusta, puuhaketta, orgaa-

nisen jätteen tuottamaa biokaasua, maalämpöä sekä aurinkoenergiaa sekä jätevesiverkoston 

lämmön talteenottoa. 

Periaatteessa energiantuotantomuotojen valinnassa on suuri vapaus. Myös paikalliselle 

energiantuotannolle on hyviä mahdollisuuksia. Teknisen huollon alueita voidaan toteuttaa työpaikka- 

ja teollisuusalueille.  Asemakaava-vaiheessa ja rakennussuunnittelussa määritellään tarkemmin 

kortteli- ja rakennuskohtaiset ratkaisut.  

 
Mittari: Rakennusten energiankulutus Muu energiankulutus 
Kynnysarvo: Julkiset rakennukset: passivitaso Ei-julkiset: lähes-nollaenergiataso  

Säädellään asemakaavalla ja rakennuslupien myöntämisen yhteydessä. 

 

Mittari: Energian seurantajärjestelmät 
Kynnysarvo: Reaaliaikainen sähkön kulutuksen seurantajärjestelmä 

Säädellään asemakaavalla ja rakennuslupien myöntämisen yhteydessä. 

 

Mittari: Hyödynnetyn tai kierrätetyn infran osuus 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa 

Osayleiskaavan mukainen katuverkko on pääosin uutta, mutta tukeutuu nykyiseen tiestöön. Alueen 

toteuttamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon nykyistä katuverkkoa täydentämällä ja 

tiivistämällä Söderkullan keskeisiä alueita. Uutta katuverkkoa sekä vesi-, viemäri-, energia- ja 

tietoliikenteen verkostoja tullaan tarvitsemaan mittavat määrät, kun alueen toteuttaminen laajenee. 

Uuden Porvoontien muuttaminen kaduksi hyödyntää nykyisen pääväylän ja mahdollistaa paljon uutta 

kerrosalaa sen varrelle. Koko alue tukeutuu Porvoon väylään ja siten ottaa käyttöön olemassa olevia 

hyviä liikenteellisiä sijainteja. 

 

Mittari: Hyödynnettyjen massojen määrä 
Kynnysarvo: Syntyvät massat käsitellään alueen sisällä 

Rakentaminen ja infrastruktuuri vaikuttavat alueen nykyiseen maa- ja kallioperään huomattavasti. 

Osayleiskaava-alueelle ei ole vielä kaavan luonnosvaiheessa laadittu massojenhallintaohjelma. 

Suunnitelmallisella massojenhallinnalla voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia säästöjä. 

Massojenhallinnassa keskeisiä tekijöitä ovat ylijäämämaiden sijoitus, kiviaineshuolto, maamassojen 

välivarastointi ja käsittely sekä esirakentaminen. Osayleiskaava-alueella pyritään massatasapainoon 

ja omavaraisuuteen kiviaineshuollon osalta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että alueelta ei 

kuljeteta ylijäämämaita pois ja toisaalta alueelle ei tuoda tarvekiviainesta muualta. Massatasapainon 

ja kiviaineshuollon osalta omavaraisuuden saavuttaminen edellyttää, että alueelta voidaan osoittaa 
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toteuttamisen yhteydessä riittävät alueet maamassojen käsittelyyn ja välivarastointiin, kiviaineksen 

ottoon sekä puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoitukseen. Alueen vaiheittaisessa toteuttamisessa 

täytyy suunnitella tarkemmin maa-aineksien käsittelyalueet.  

 

Mittari: Sadeveden ja harmaiden vesien osuus vedenkulutuksesta 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa 

Säädellään asemakaavalla ja rakennuslupien myöntämisen yhteydessä. 

 

Mittari: Paikallisten materiaalien hyödyntäminen rakentamisessa 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa 

Säädellään asemakaavalla ja rakennuslupien myöntämisen yhteydessä. 

 

Mittari: Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa 

Jätehuollon järjestämisestä vastaa alueella nykyisin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Koko toiminta-

alueella Porvoossa, Pornaisissa, Loviisassa, Askolassa ja Sipoossa syntyy noin 80 000 tonnia vuodessa, 

josta 30 000 tonnia kierrätetään, 20 000 tonnia käytetään energiantuotantoon ja loput 30 000 tonnia 

päätyy kaatopaikalle. Suuri osuus jätteestä Sipoon alueella on rakennusjätettä ja määrä tulee 

entisestään lisääntymään Sibbesborgin kaavan toteuttamisen seurauksena. Osayleiskaavalla ei voida 

ohjata jätteen käsittelyä, mutta työpaikka- ja teollisuusalueiden käytössä voidaan tunnistaa tämä 

tarve kierrätyksen tehostamiselle. 

 

 

4.2 Toiminnallisen ympäristön kriteerit 
 

Toiminnallisen ympäristön kriteerit ja mittarit tukevat sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen 
arvojen säilymistä 

 

4.2.1 Laadukas asuminen 

 
Kerrosalassa laskettuna asuminen muodostaa Sibbesborgin alueen tärkeimmän toiminnon. Sen 
monimuotoisuus ja laatu on siten Sibbesborgin alueen tärkein houkutustekijä. Asumisen merkitys 
alueen kestävyysyhtälössä on oleellinen. Laadukkaan asumisen tärkeimpiä keinoja Sibbesborgissa 
ovat monipuolisuus asuntotyypeissä sekä asuntojen hallintamuodoissa, koossa ja hinnassa, runsas 
tonttitarjonta, tasapainoinen väestörakenne ja sosioekonominen rakenne, puistojen, julkisen rannan 
ja luonnonalueiden hyvä saavutettavuus, viher- ja virkistysalueiden monipuolisuus. Rannat tarjoavat 
mahdollisuuden oleskeluun, viljelyyn, laiduntamiseen, veneilyyn, kaupankäyntiin ja liikkumiseen. 
 

 

 



20 

 

Mittari: Monipuolisuus asuntojen hallintamuodoissa, koossa ja hinnassa 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa: esimerkiksi x % vuokratuotantoa, x% 
HITAS yms. 

 
Uuden kaupunkikokonaisuuden rakentuminen sosiaalisesti tasapainoisiksi edellyttää monipuolista 

asuntojen hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa, asuntotyyppien monipuolisuutta sekä monipuolisia 

liikkumismahdollisuuksia. Sipoossa on yleisesti kaava-alueilla pidetty tavoitteena, että 20 % 

asuntotuotannosta on tuettua asumista. 

Kaavaluonnoksessa ei ole annettu asuntojen hallintamuodon jakautumiselle tavoitteita. 

Jatkosuunnittelussa hallintamuototavoitteet muodostuvat kunnan asettamien asuntotuotannon 

jakaumatavoitteiden kautta. Valtion ja kuntien välisessä asuntotuotantositoumuksessa Helsinki, 

Vantaa ja Sipoo ovat sitoutuneet 20 % vuokra-asuntotavoitteeseen sopimusta koskevilla alueilla. 

Todennäköisesti vuokra-asuntotuotannolle tullaan myös kaava-alueelle asettamaan tavoitetaso.  

Asuntotuotannon määrää ja jakaumaa ohjaavat kunnat, mutta myös valtio osallistuu Helsingin 

seudun tuotantotavoitteiden määrittelyyn esimerkiksi valtion ja kuntien välisen aiesopimuksen 

kautta. Vuosia 2012–2015 koskevassa aiesopimuksessa Sipoo on sitoutunut toteuttamaan 1320 

asuntoa koko kaudella eli 330 asuntoa vuodessa. Sipoon osalta tavoite toteutuu vain 37 

prosenttisesti. Kaavaluonnos antaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa kunnan 

asuntotuotantovelvoitteita tulevaisuudessa. Voimakas pientalovaltaisuus ja yksityisen 

maanomistuksen laajuus ovat kuitenkin haasteellisia lähtökohtia 

Sipoossa valtion korkotukeen liittyvän sääntelyn vaikutus vuokratasossa ei ole kovin merkittävä 

vuokratason ollessa melko sama säännellyssä ja sääntelemättömässä asuntokannassa. Sipoossa 

olennaisempaa on ylipäänsä tuottaa vuokra- ja asumisoikeusasumista siten, että se vastaa paikallista 

kysyntää. Pääkaupunkiseudulla on runsaasti ensi kertaa työ- ja asuntomarkkinoille tulevia nuoria 

kotitalouksia. Heille vuokra-asunto on tyypillisesti luontevin vaihtoehto ja vuokra-asuntojen kysyntä 

on alueella voimakasta. Vuokra-asuntotuotanto tukee seudun kilpailukykyä mahdollistamalla 

metropolialueen työmarkkinoille tulemisen. 

Elinvoimaiseen kaupunkiin kuuluu, että samalla alueella on erilaisia vaihtoehtoja asumiseen. 

Sibbesborgissa olemassa olevan yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja täydentäminen tarjoaa 

mahdollisuuden monipuolistaa asuntotarjontaa. Täydentävä rakentaminen voidaan toteuttaa 

olemassa olevien asuinalueiden tyhjillä tai jo rakennetuilla tonteilla tai laajentamalla olemassa olevia 

asuinalueita rakentamalla niiden välittömään yhteyteen lisää asumista. Sibbesborgin 

osayleiskaavaluonnoksessa määritellyt rakentamisen tehokkuudet mahdollistavat tällaisen 

kehityksen. Täydennysrakentaminen on olemassa olevien asuinalueiden kokonaisvaltaista 

kehittämistä, jolla pyritään säilyttämään alueiden houkuttelevuus.  

Sibbesborgissa keskeisin väline saavuttaa asuntotuotannon määrälliset ja laadulliset tavoitteet on 

onnistunut maapolitiikka. Kaavoitustavoitteiden saavuttaminen ei yksin riitä, sillä maapolitiikan 

hoidolla on keskeinen vaikutus paitsi rakentamisen toteutumiseen myös kiinteistöjen 

hintakehitykseen. Maapolitiikalla tarkoitetaan kunnan maaomaisuuden hallintaa, kuten 

maanhankintaa, sopimuspolitiikkaa ja tonttien luovutusta. Maapolitiikan hoidolla on olennaisesti 

vaikutusta kuntatalouteen. 
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Sibbesborgin toteuttaminen lisää mahdollisuuksia asua lähellä merenrantaa ja saaristoa, mikä on 

hyvin suosittua pääkaupunkiseudulla. Merellisyys ja maisema ovat alueen vahvan ja houkuttelevan 

imagon kannalta tärkeitä. 

 

Mittari: Asuinaluetyypit 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa: esim.50 % kerrostalo, 40 % T/M, 10 % 
omakoti 

 
Sibbesborgin osayleiskaavassa on erityyppisiä pientalovaltaisia alueita noin 413 ha ja ruutukaavalla 

rakennettavia, kaupunkimaisia alueita 85 ha. Kaavamerkinnät mahdollistavat suuren kirjon erilaisia 

asuintalotyyppejä omalla tontilla sijaitsevista erillistaloista korkeisiin kerrostaloihin. Kaavaluonnos 

perustuu käsitykseen, että monimuotoinen urbaani elämäntapa ja kaupunkirakentaminen 

toteuttavat hyvin myös sosiaalisesti kestävän kehityksen tavoitteita.   

Osayleiskaavaluonnoksessa asumista sijoittuu eriluonteisiin paikkoihin ja sekoittuneesti muiden 

toimintojen kanssa. Ratkaisu antaa hyvän lähtökohdan sosiaalisesti sekoittuneiden alueiden ja 

asuinympäristöjen suunnittelulle.  Kaavan toiminnallisesti sekoittunut kaupunkirakenne mahdollistaa 

monipuolista asuntokantaa. Asumiselle häiriöiksi miellettävien tekijöiden määrä voi sekoittuneessa 

kaupunkirakenteessa olla suurempi kuin toiminnallisesti yksipuolisilla pelkästään asumiseen 

varatuilla alueilla. Kaavaluonnos tavoittelee perinteistä kaupunkirakennetta, jossa fyysinen 

kaupunkirakenne ei erottele toimintoja. Tämä luo edellytyksiä myös hienojakoiselle sosiaaliselle 

sekoittuneisuudelle. Osayleiskaavalla ei suoraan vaikuteta esimerkiksi asuntokannan 

hallintamuotoon, mutta kunnan maapoliittisilla keinoilla voidaan vaikuttaa tähän. 

 
 
Mittari: Yhdistettyjen työpaikkojen/asuntojen määrä 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa: esim. 50 % asunnoista palveluak-
seleilla toimii myös kotitoimistoina 

 

Kaikissa osayleiskaavaluonnoksen asuinkortteleissa voi sijaita asumiseen yhdistettyä työ- ja 

toimistotilaa ja ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta liiketoimintaa ja palveluja, kuten lasten 

päivähoito, arkkitehtitoimisto tai vaikkapa pyöräkorjaamo. 

Moottoritien pohjoispuolen työpaikka-alueen ja asuinalueiden välissä osittain melualueella sijaitsee 

työpaikka-alue, jolla sallitaan asuinrakentamista (TP/A-1). Alueelle on mahdollista yhdistää työtiloja 

ja asumista siten, että asumisen kannalta hyväksyttävät normit täyttyvät, mutta alueen luonne sallii 

monenlaista toimintaa. Tällä alueella on ensisijaisesti ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia 

työpaikkoja, kuten verstaita, autokorjaamoja tai leipomoja, mutta tonteilla saa myös asua. Asuminen 

sijoitetaan alueen pohjoispuolelle, jotta moottoritien melu haittaisi sitä mahdollisimman vähän. 
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Mittari: Runsas tonttitarjonta 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa 
 

Alueen nykyinen asuntokanta jakautuu kärjistetysti suuriin omakotitaloihin ja pieniin 

kerrostaloasuntoihin. Toki alueella on myös jonkin verran erilaisia pientalotyyppejä ja suuria 

kerrostaloasuntoja, mutta asumismuotojen runsauden ei voida sanoa olevan alueelle tyypillistä.  

Osayleiskaavalla määritellyillä korttelityypeillä ja tehokkuuksilla on tarkoitus monipuolistaa 

asuinrakentamisen typologioita. Kaavaluonnos mahdollistaa merkittävän lisäyksen kerrostalo- ja 

townhouse -rakentamiseen sekä tiiviiden ja matalien asuinalueiden rakentamiseen. Asuntokannan 

monipuolisuus parantaa Sipoon houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. 

Alueella on nykyisin enemmän kysyntää työpaikka- ja teollisuustonteille kuin tarjontaa. 

Osayleiskaavassa osoitetuilla laajoilla työpaikka- ja teollisuusalueilla pyritään vaikuttamaan tarjonnan 

lisäämiseen. Sekä asuin- että työpaikkatonttien tarjonnan määrään vaikuttaa luonnollisesti kunnan 

maapolitiikan onnistuminen, asemakaavoitus sekä tonttien markkinoinnin ja myynnin onnistuminen. 

Osayleiskaavaluonnoksessa on pyritty luomaan edellytyksiä monipuoliselle tonttitarjonnalle erilaisten 

yritysten tarpeisiin. Pienyritykset suosivat liike- tai toimistotilaa kadun varressa, katutasossa tai 

kivijalassa. Toimitilojen sijaintiin liittyvistä tekijöistä pienyritykset arvostavat korkeimmin 

lyhytaikaista asiakaspysäköintiä ja bussipysäkin läheisyyttä. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen 

ruutukaavalla toteutettavilla korttelialueilla muodostuu paljon hyviä sijainteja pienyrityksille. 

Teollisuuden ja logistiikan sijoittumistekijöissä korostuvat logistiset yhteydet sekä suuri tilantarve ja 

joustavuus. Porvoonväylän molemmin puolin sijaitsevilla vyöhykkeillä vastataan tähän 

tonttikysyntään. Kaikille yrityksille alueen imago on erittäin tärkeä sijoittumiseen vaikuttava tekijä. 

Sibbesborgin brändin luominen alueen todellisiin vahvuuksiin perustuen auttaa aluemarkkinoinnin 

onnistumisessa.  

 
Mittari: Muunneltavien asuntojen osuus, selviytymiskerroksellisten asuntojen määrä 
Kynnysarvo: T/M alueilla kaikki asunnot oltava muunneltavissa, maantasossa olevissa 
useampikerroksisissa asunnoissa selviytymiskerros (kph, asuintila) 
 
Säädellään asemakaavalla ja rakennuslupien myöntämisen yhteydessä. 

 

4.2.2 Laadukkaat lähipalvelut 

 

Laadukkaat ja monipuoliset paikalliset palvelut varmistavat sujuvan arjen alueen asukkaille ja 

vähentävät liikkumistarvetta alueen ulkopuolelle. Tärkeimpiä keinoja saavuttaa lähipalveluiden hyvä 

taso: Paikallisten palvelujen tulisi olla riittävän kattavat, monipuoliset ja helposti saavutettavat. 

Päivittäistavarakauppojen tulee olla yksikkökooltaan pieniä ja helposti saavutettavissa ja niillä tulee 

olla edullinen sijainti kaupunkirakenteessa. Lähikauppoja suositaan. Kaupunkirakenne on ehjä, 

jatkuva ja toiminnot lomittuvat.  
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Pyöräilyn ja kävelyn tulee olla helppoa ja mukavaa ympäri vuoden. Sujuvat matkaketjut ja hyvän 

palvelutason joukkoliikenteen edistää sujuvaa arkea. Keskustan tulee olla elävä ja edistää 

kaupunkikulttuuria ja pienimittakaavaista palvelurakennetta. 

Mittari: Tärkeiden lähipalveluiden saavutettavuus 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa: esim. palveluita vähintään 
10/kaupunginosa tai samassa kaupunginosassa Tai: etäisyys palveluihin keskusta-alueilla <100 m, 
T/M-alueilla < 300 m, muilla alueilla <1000 m 

 
Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen mukaisesti kaupallisten ja julkisten palveluiden painopiste 

säilyy Söderkullan keskustassa. Päivittäistavarakaupan yksiköt mitoitetaan paikallisen kysynnän 

mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupan yksiköt toteutuvat alueelle samaa tahtia 

muun rakentamisen kanssa. Väestönkasvuun perustuvalle mitoitukselle voidaan tarkemmassa 

kaavoituksessa osoittaa erilaisia sääntöjä ja raja-arvoja kulloistakin sijaintia ajatellen.   Keskeisillä 

alueilla suurin sallittu vähittäiskaupan myymäläkoko on 2 000 mym2. Yli 1 000 mym2:n 

vähittäiskaupan rakentamisessa pysäköinti täytyy toteuttaa rakenteellisena, maanalaisena, katolla tai 

pysäköintitaloissa. Myös muille rakentamisalueille voidaan toteuttaa 500 myymäläkerrosneliömetrin 

suuruisia lähikauppoja.  

Kaavaluonnos mahdollistaa väestömääränsä puolesta paikallisten palveluiden rakentamisen alueelle. 

Kaupan toimijoiden toteuttaessaan kauppapaikkasuunnitelmiaan uuden kauppapaikan pitää täyttää 

samanaikaisesti seuraavat neljä perusehtoa: 

- riittävä väestöpohja myymälän vaikutusalueella, 
- markkina-aukon olemassaolo kilpailutilanteessa, 
- hyvä liikenteellinen sijainti ja 
- kohtuullinen investointitaso.  

 

Söderkullassa on nykyisin laskennallisesti lähes puolet vähemmän myymälätilaa erikoiskaupalle kuin 

mihin paikallinen väestöpohja riittäisi. Kaavoituksella voidaan tukea päivittäistavarakaupan 

toimintaympäristön vaatimuksia siten, että uudet asuinalueet kaavoitetaan väestömäärältään 

riittävän suuriksi. Vähimmäisväestömäärä uudelle kaupalle on toimijasta ja myymälätyypistä riippuen 

2 000 - 3 000. Muita keinoja ovat esimerkiksi liiketontin kaavoittaminen keskeiselle paikalle tai 

asuntoalueen sisääntuloväylän suulle. Sibbesborgin osayleiskaava mahdollistaa liike- ja toimitilojen 

perustamisen melko vapaasti keskustan alueella. Hyviä liikenteellisiä sijainteja on useita, minkä 

toivotaan lisäävän monipuolisuutta kaupan toimijoissa. 

 
Mittari: Lähivirkistysalueiden (lähipuistoon, rantaan, retkeilyalueiden) saavutettavuus  
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa: esim. alle 100m/ asukas (keskiarvo) 

 
Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksessa on osoitettu vain suurimmat lähivirkistys- ja viheralueet 

sekä tärkeimmät ulkoilureitit. Rakentamisalueiden sisällä on lisäksi korttelipuistoja, aukioita ja 

leikkipuistoja sekä reittejä ja yhteyksiä viheralueille. Jo kaavaluonnoksessa osoitetut virkistys- ja 

maisema-alueet muodostavat viherrakenteen, joka on helposti saavutettavissa kaikilta 

rakentamisalueilta. 
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Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsevat ulkoilualueet ovat jo nyt erittäin laadukkaat ja alueella on 
tiheä reittiverkosto. Uusilta rakentamisalueilta on tärkeää luoda sujuvat yhteydet ympäröiville 
viheralueille. Sujuva reitti ei kuitenkaan kaupunkiympäristössä tarkoita ekokäytävää vaan esimerkiksi 
bulevardia tai puistokujannetta. Yhteyksien yleispiirteistä suunnittelua jatketaan kaavan 
ehdotusvaiheessa. 
 
Mittari: Kaupunkiviljely osana kaupunkiluontoa ja virkistystä 
Kynnysarvo: 
 
Puutarhaviljelyä voidaan harjoittaa erityisesti kaavaluonnoksen asuntoalueilla, joilla 

korttelitehokkuus on matalampi ja korttelialueilla rakennusten ja pysäköintipaikkojen vaatiman tilan 

lisäksi on pinta-alaa viljelyyn. Keskuspuisto soveltuu hyvin palstaviljelyyn, sillä sen ympärillä olevilla 

korttelialueilla ei muuten ole riittävästi mahdollisuuksia puutarhaviljelyyn. Myös maisemallisesti 

arvokkaille peltoalueille on mahdollista sijoittaa palsta-alueita tai siirtolapuutarhoja. 

Kaupunkiviljelyyn varattavat alueet määritellään tarkemmin asemakaavoituksessa ja viheralueiden 

yleissuunnittelussa. 

 
Mittari: Kaikille avoin, julkinen ja aktiivinen rantaviiva  
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa: esim. Sipoonjokilaaksossa 95% 

 
Osayleiskaavaluonnos ei mahdollista uusien omarantaisten tonttien muodostumista vaan vapaat 

rannat osoitetaan julkiseen käyttöön ja koko Sipoonjoen rantaviivaa myötäillen on linjattu 

seudullisesti merkittävä virkistysyhteys. Rannat on varattu puistoiksi, ulkoilu- ja virkistysalueiksi sekä 

venesatamiksi. Nykyiset omarantaiset tontit säilyvät. Rakennettuja omarantaisia tontteja on 

Sipoonjoen rannalla, Hitåssa Sipoonlahden rannalla sekä Taasjärven itärannalla. 

Korttelirakenne ulottuu kaavaluonnoksessa Sipoonjoen äärelle. Rantojen virkistyskäyttö lisääntyy 

merkittävästi uusien asukkaiden myötä, mikä puolestaan lisää rantojen ympäristön kulutusta. 

Virkistyskäytön ohjaaminen reiteillä on ensisijaisen tärkeää. Kaavaluonnoksessa laaksoon rajautuvat 

rakennukset on merkitty melko väljäksi asuntoalueeksi (korttelitehokkuus 0,4). Laakson näyttävän 

maisematilan vetovoimaa voisi kuitenkin hyödyntää liiketoiminnan ja eloisan kaupunkitilan 

luomiseksi. Selänteen reunaa voisi rakentaa tehokkaammin ja selänteen reunalle voisi esimerkiksi 

luoda promenadi, jota reunustaisivat liiketilat. Nyt esitetyllä kaavamerkinnällä vaarana on että 

laakson reuna muodostuu pien- ja rivitalojen yksityisiksi takapihoiksi. Rakentamisen ja jokirannan 

suhdetta on syytä suunnitella tarkemmin kaavan ehdotusvaiheessa. Haasteena on olemassa olevan 

rakentamisen, topografian ja suojeluarvojen sovittaminen suunnitelmiin.  

Venesatamat sekä muut matkailuun ja virkistykseen liittyvät palvelut liittyvät jokimaisemaan. 

Eriksnäsin osayleiskaava-alueeseen kuuluvat lisäksi runsaat merelliset virkistyspalvelut.  

 

Mittari: ”Julkiset” toiminnot (julkiset palvelut, ravintolat/majoitus, liikkeet) rantojen läheisyydessä 
Kynnysarvo: Keskusta-alueilla: yli 50 toimintoa/km 100 m rantavyöhykkeellä 
 
Osayleiskaavaluonnoksessa on varattu Söderkullan kartanon ja Joensuun kartanoiden ympäristöihin 

alueita, joilla voi sijaita matkailuun ja virkistykseen ja kulttuuriin liittyviä palveluita. 
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Kartanoympäristöjä voi täydentää niin, että alueiden arvokkaimmat ominaispiirteet säilyvät. 

Toimintojen luonne tulee olla julkinen ja kaikille avoin. Osayleiskaavalla ja asemakaavalla voidaan 

mahdollistaa hotellien, ravintoloiden, kahviloiden ynnä muiden palveluiden sijoittuminen alueelle. 

Taloudellisesti kannattava toiminta edellyttää riittävää asiakasmäärää, joka muodostuu alueen 

väestöstä sekä matkailijoista. Alueen markkinoinnin onnistuminen on tärkeää, jotta 

pääkaupunkiseudun muu väestö ja turistit löytävät Sibbesborgin tarjoamat palvelut. 

 
Mittari: Päivittäistavarakaupan saavutettavuus, sijainti kaupunkirakenteessa ja pieni yksikkökoko, 
lähikaupat 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa: yksikkökoko ja etäisyys, verkon 
kattavuus 

 
Osayleiskaavaratkaisulla on pyritty ohjaamaan kaupan rakennetta siten, että kaupallisten palveluiden 

painopiste säilyy Söderkullan nykyisessä keskustassa, jossa palvelut ovat helposti saavutettavissa 

sekä jalan että julkisella liikenteellä. Osayleiskaavan mukaisesti päivittäistavarakaupan yksiköt on 

mitoitettava paikallisen kysynnän mukaan. Päivittäistavarakauppoja voi toteuttaa kerrostalovaltaisille 

asuinalueille, jolloin myymäläkoko on enintään 2 000 kerrosneliömetriä. Kuitenkaan yli 1000 

kerrosneliömetrin suuruisen myymälän rakentamisessa ei sallita maantasopysäköintiä. Tällä pyritään 

ohjaamaan kaupan toimintaa muuhun toimintaan integroidusti, jolloin saavutettavuus kävellen ja 

pyöräillen paranee. Muilla ruutukaavalla toteutettavilla asuinalueille suurin sallittu myymäläkoko on 

500 kerrosneliömetriä. Työpaikka-alueille ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, paitsi tulevan 

metrokeskuksen alueelle, jossa suurin sallittu myymäläkoko on 500 kerrosneliömetriä ennen 

raidejoukkoliikenteen toteuttamista. Kaava mahdollistaa siis hyvän päivittäistavarakaupan verkon ja 

estää kaupan keskittymisen vain autoliikenteellä hyvin saavutettaville sijainneille.   

Vaikka kaupat ja palvelut Söderkullassa ovat nykyisellään keskittyneet ottaen huomioon alueen 

laajaan pinta-alan, ne ovat kuitenkin toisiinsa nähden hajallaan ja katujen erottamina heikosti jalan-

kulkijan tavoitettavissa. Keskustan tiivistäminen ja tehokkuuden nostaminen parantavat tilannetta. 

Söderkullan keskustan osalta maantasopysäköinnin määrä on saavuttanut maksimin eli alueen 

kehittämisessä jatkossa on löydettävä ratkaisuja laitospysäköintiin maan alla, pysäköintitaloissa, 

kellareissa tai katoilla. Uutta maantasopysäköintiä lisääviä suunnitelmia ei tule sallia.  

 
Mittari: Ostovoiman kasvu 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa: esim.90 000as + 35 000tp + 
Päivittäistavarakaupan mitoitus tulee perustua yli 75% paikallisen väestön ostovoimaan. 
 
Osayleiskaavan mukaisesti päivittäistavarakaupan yksiköt on mitoitettava paikallisen kysynnän 

mukaan.  Osayleiskaavan asiointialueella kaupan ja palvelujen tilantarve nykyisellä väestöllä on jo 12 

300 k-m2 ja koko vaikutusalueella 27 100 k-m2. Kaupallisten palveluiden tarjonnassa liiketilaa on vain 

puolet siitä mitä nykyinen väestöpohja edellyttäisi. Lisäksi kun Söderkullan keskusta palvelee koko 

Etelä-Sipoota, vain päivittäistavarakaupan tarjontaa on alueella riittävästi. Söderkullan keskustalla on 

hyvät edellytykset kehittyä vetovoimaisena kauppapaikkana, kun osayleiskaava-alueen väestö lähtee 

kasvuun. Vuoteen 2020 mennessä kaupan liiketilaa tulisi olla vähintään 18 000 k-m2 eli 

kaksinkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Hyvänä tavoitteena on vahvistaa kaupan 
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perusrakennetta ja erityisesti kehittää erikoistunutta vähittäiskauppaa niin lähiruuan kuin lähellä 

tuotettujen tavaroiden tarjonnan avulla. 

Jatkokaavoituksessa tulee välttää kaupan hankkeiden ylimitoitus, joka helposti syntyy uuden alueen 

alkuvaiheessa, kun kaupan mitoitus perustuu kaavan väestömitoitukseen eikä reaaliaikaiseen 

väestön kasvuun. Tilatarve arvioiden muuntaminen suoraan kaupan tilojen mitoitukseksi toimii vain 

suurten kauppakeskushankkeiden yhteydessä tai niiden perusteluna. Väestönkasvuun perustuvalle 

mitoitukselle voidaan tarkemmassa kaavoituksessa osoittaa erilaisia sääntöjä ja raja-arvoja 

kulloistakin sijaintia ajatellen. Väestön kasvuun perustuva mitoitus edellyttää että fyysisten 

puitteiden suunnittelussa huomioidaan kaupan laajentumistarpeet. 

Palveluja voidaan keskittää ostoskeskus- tai kauppakeskustyyppisesti vain keskustatoimintojen 

alueella ja näilläkin katuverkko ohjaa rakennetta pikemmin tavarataloja suosivaksi. 

Myymälärakenteen toivotaan muodostuvan kadunvarsiliiketiloista, lähikaupoista sekä muista 

pienemmistä kaupan yksiköistä. Urbaanin ympäristön laatutekijänä pidetään monipuolista ja helposti 

saavutettavaa kaupan rakennetta. Liiketilojen (lähikauppa, ravintolat, kioskit jne.) keskittäminen 

kauppakeskuksiin heikentää selkeästi saavutettavuutta. kävellen ja pyöräillen ja vastaavasti lisää 

henkilöautolla tapahtuvaa asiointia.

 
Mittari: Opiskelupaikkojen määrä ja jakauma aloittain 
Kynnysarvo: Kehityskuvan teemoihin liittyviä opiskelupaikkoja vähintään x kpl v.2035 

 
Osayleiskaavassa on aluevarauksia nykyisten koulukeskusten laajenemiselle, mutta ei varauksia 

toisen asteen koulutukselle. Oppilaitoksia on mahdollista sijoittaa kaavan rakentamisalueille ja niiden 

sijainti määrittyy tarkemmin asemakaavoituksen kautta.  

 
Mittari: Joukkoliikenteen mahdollistava asukastiheys  
Kynnysarvo: e=0.25-1.5 + rakennettujen alueiden yhtenäisyys 

 
Tehokkaan ja toimivan joukkoliikenteen järjestäminen on sidoksissa joukkoliikenteen käyttäjämäärin 

ja alueen asukasmäärään. Joukkoliikenteen mahdollistava asukastiheys kertoo, kuinka suuri osuus 

väestöstä asuu sellaisilla alueilla, joiden asukastiheys on vähintään 20 asukasta hehtaarilla. Tätä 

asukastiheyttä pidetään taloudellisesti kannattavan joukkoliikenteen minimitiheytenä, vaikka 

joukkoliikenteen kannattavuus riippuukin monesta tekijästä. 

Kaavan mahdollistama väestömäärä, noin 30 000 asukasta, vuonna 2035 on riittävä väestöpohja 

bussijoukkoliikenteen järjestämiseen, mutta ei vielä raidejoukkoliikenteen ulottamiseen alueelle, sillä 

raideliikenteen asemien minimitavoitteena on 10 000 joukkoliikenteen käyttäjää, asukasta tai 

työpaikkaa, jokaisella asemanseudulla. Pienemmällä asukaspohjalla ajaudutaan helposti ekologisesti 

heikompaan liikkumiskulttuuriin. Osayleiskaavan tehokkuudet vaihtelevat keskustan e= 1.0 -2.0 

asuinalueiden e= 0.25 -2.0. Keskimääräinen asukastiheys kaava-alueella olisi noin 15 asukasta/ha. 

Jotta raidejoukkoliikenne palvelisi tulevaisuudessa mahdollisimman monia asukkaita, uusien 

asuinalueiden tulisi olla riittävän tiiviitä ja sijaita aseman ympärillä. Asukastiheyden ja palvelutason 

lisäksi julkisen liikenteen käyttöön vaikuttavat asukkaiden sosioekonominen asema ja asenteet. 
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Mittari: Etäisyys ja liikkumisen helppous alakeskuksesta toiseen 
Kynnysarvo: Asuminen 300 m säteellä pysäkeistä. Pyörätietä pitkin 15 minuutissa keskukseen. 
Pyöräilyn laatukäytävät keskusten välillä. Kattava pyöräverkko. 
 
Sibbesborgin osayleiskaavassa ei ole määritelty vielä joukkoliikenteen järjestämistä bussipysäkkien 

tarkkuudella, mutta väestön sijoittumisen painopiste on joukkoliikennekaduiksi määriteltyjen ja 

mitoitettujen pääkatujen varrella. Pyöräilyreiteille on varattu tilaa katuverkossa sekä viheralueita 

pitkin. Sibbesborgin keskeisten rakentamisalueiden laajuus vastaa Helsingin kantakaupungin pinta-

alaa. 15 minuutin pyöräilymatkalla saavuttaa siis alueen päästä päähän. Etäisyys alakeskukseen eli 

Eriksnäsiin on alle 5 km. Eriksnäsiin on esitetty hyvät kevyen liikenteen reitit ja 

joukkoliikennepalvelut. 

Joukkoliikenteen käytön aktiivisuuteen kuten myös liikennemääriin vaikuttavat kaupunkirakenteen 

ohella monet tekniset ja poliittiset asiat ja päätökset, kuten ajoneuvojen kehitys, polttoaineiden 

hintapolitiikka, mahdolliset rajoittamiset (ruuhkamaksut) sekä kannustimet (joukkoliikenteen 

hinnoittelu). Myös asenneilmapiiri liikkumisen ekologisuutta kohtaan vaikuttaa merkittävästi 

liikkumistottumuksiin. Näiden vaikutukset joukkoliikenteen käyttöön ovat suuria ja siten tarkempi 

analyysi liikenteestä ja sen tarpeista tulee tehdä ja tarkastella määrävälein. 

Nykyisin henkilöauto on alueen suosituin kulkuväline 62 % kulkumuoto-osuudella. Keskimäärin 

autolla liikutaan 44,3 km/asukas/päivä. Kaavan toteuduttua alue voidaan luokitella 

joukkoliikennevyöhykkeeksi, jolloin autolla tehtävien matkojen osuus on 45 % ja keskimäärin 

henkilöautolla liikutaan 20,5 km/asukas/päivä.  

 
 
Mittari: Matkaketjujen toimivuus 
Kynnysarvo: Liityntäbussin vuoroväli alle 10 min ruuhka-aikana (riittävä asukasmäärä), 
liityntäpysäköinti pyörille, autoille asemien yhteyteen ja tärkeimmille bussipysäkeille. 

 
Alueen liikenneverkko kytkeytyy valtakunnan tieverkkoon, Porvoon väylälle Kalkkirannantien, 

Sipoonlahden ja Västerskogin eritasoliittymien kohdilla. Pitkämatkainen bussiliikenne liikennöi Uutta 

Porvoontietä sekä Porvoonväylää pitkin. Söderkullan alueelta on suoria bussiyhteyksiä Itäkeskukseen, 

Helsingin keskustaan, Nikkilään ja Porvooseen.  

Osayleiskaavassa on ehdotettu pikavuoropysäkit moottoritien eritasoliittymään. Pikapysäkkien ja 

tulevan raideliikenneaseman läheisyyteen on esitetty tilavaraus liityntäpalveluille. Sipoonlahden 

eritasoliittymän parantaminen ja pikavuorobussien pysäkkien rakentaminen liittymäalueelle lisää 

merkittävästi joukkoliikenteen palveluita alueella. Metron jatkaminen Majvikiin asti parantaa metron 

käyttömahdollisuuksia. Tällöin liityntäliikenne syöttää todennäköisesti Sakarinmäen tai Majvikin 

asemille ja suorien bussiyhteyksien määrä vähenee. Toisaalta metro tarjoaa suuren 

kuljetuskapasiteetin sekä nopean ja häiriöttömän kyydin Espoon länsiosasta Sipoon Majvikiin saakka. 

Vaihtomahdollisuudet pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteeseen idästä tultaessa paranevat Pisara-

radan myötä kun Hakaniemeen rakennetaan vaihtoasema sekä Raidejokerin rakentamisen myötä.   
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Mittari: Liityntäliikenteen nopeus, vuoroväli, saavutettavuus, sujuvuus kaikkiin suuntiin 
Kynnysarvo: Joukkoliikenne-etuudet mm bussikaistat ja valo-etuudet, suorimmat reitit busseille 
Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa 

 
Sibbesborgin rakentaminen aiheuttaa merkittävää liikkumistarpeen kasvua. Tiiviiden 

kaupunkikeskusten rakentamisesta huolimatta henkilöautoliikenteen ennustetaan kasvavan 

merkittävästi (Östersundomin yleiskaavan liikenne-ennusteet, Strafica 2012). Pääkaupunkiseudun 

itäiset pääväylät ruuhkautuvat siis joka tapauksessa riippumatta Sibbesborgin toteuttamisesta.  

Kaavan toteuttamisen alkuvaiheessa moottoriväylät ja uusi katuverkko muodostavat 

joukkoliikenteeseen nähden erittäin kilpailukykyisen liikkumisen vaihtoehdon. Ennusteiden mukaan 

80 % arkimatkoista suuntautuu muualle kun Helsingin keskustan suuntaan, jonne tehokkain 

joukkoliikennetarjonta suuntautuu. Joukkoliikenteen kysyntä lisääntyy asukasmäärän kasvaessa ja 

liikkumistarve vähenee, kun alueen omat palvelut kehittyvät kilpailukykyisiksi muun seudun 

tarjonnalle. Alueen työpaikkaomavaraisuus on keskeinen tekijä liikennemäärien hallinnassa.  

Bussiliikennettä nopeuttaisivat Porvoonväylälle mahdollisesti rakennettavat tavara- ja 

joukkoliikenteelle tarkoitetut lisäkaistat. Kehä III:lla on jo osin joukkoliikennekaistat. 

Sibbesborgin osayleiskaavassa on tiivistetty rakentamista keskeisillä alueilla siten, että tiheän 

joukkoliikennetarjonnan varmistamiseksi. Kaavan rakentamisalueiden reunoilla maankäyttö on 

melko harvaa eikä alueilla ole edellytyksiä saada tiheän vuorovälin liityntäliikennettä. Harvahko 

vuorovälitarjonta ei osaltaan houkuttele joukkoliikenteen käyttöön, vaikka alueelle varaudutaan 

rakentamaan alueellisesti kattava joukkoliikennejärjestelmä.   

Liityntäliikenteen sujuvuuden arviointi edellyttää koko seutua koskevien joukkoliikennejärjestelmien 

tarkempaa suunnitteluvaihetta. 

 
Mittari: Liityntäpysäköintipaikkojen määrä 
Kynnysarvo: kpl autopaikkaa ja x kpl pyöräpaikkaa Sibbesborgiin 

 
Liityntäpysäköintijärjestelyjä ei ole osoitettu osayleiskaavakartalla. Liityntäpysäköintipaikkojen määrä 

tarkentuu seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Yksi liityntäpysäköinnin sijoittamista ohjaava periaate on 

sijoittaa liityntäpysäköintipaikat siten, että autoliikenteen matkat olisivat mahdollisimman lyhyitä. 

Henkilöautojen liityntäpysäköinnin suurin kysyntä kohdistuu Söderkullan nykyiseen keskustaan, jossa 

on myös suurin palveluiden keskittymä. Liityntäpysäköinnin järjestäminen on ongelmallista keskustan 

tiivistyessä ja ratkaisuna on laitospysäköinti. Sipoonlahden eritasoliittymän hyödyntäminen 

pikavuorobussien pysäkkinä avaa uusia mahdollisuuksia liityntäpysäköinnin järjestämiseen.  Erityinen 

huomio tarkemmassa suunnittelussa on polkupyörien liityntäpysäköinnillä.  

 
 

Mittari: Kulkutapajakauma  
Kynnysarvo: Autolla tehdyt <5 km matkat < 35% 

 
Nykyisin kulkutapajakautuma painottuu vahvasti henkilöauton käyttöön. Henkilöauton osuus 

matkoista on 62 %, bussin 5 % (vaihtoyhteys junaan 2 %), kävelyn 16 % ja pyöräilyn 10 %.  
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Kaavan toteutuessa alueesta muodostuu joukkoliikennevyöhykettä. Joukkoliikennevyöhykkeeksi 

määritellään alue, jolla etäisyys aluekeskukseen on yli 2 km, julkisen liikenteen palvelutaso on hyvä 

tai erinomainen, ruuhka-aikoina joukkoliikenteen tiheys on 4-6 lähtöä tunnissa ja asuin- ja työpaikka-

alueilta on enintään 400 metrin matka lähimmälle joukkoliikenteen pysäkille. Liikenne-ennusteen 

mukaan Sibbesborgin sisäisistä matkoista yli puolet tehdään kävellen ja pyöräillen vuonna 2035. 

Tällöin kulkumuoto-osuuden arvioidaan kehittyvän siten, että henkilöauton osuus matkoista on 45 %, 

bussin 15 % (vaihtoyhteys metroon 5 % ja junaan 4 %), kävelyn 26 % ja pyöräilyn 7 %. 

Itämetron tai muun raidejoukkoliikenteen toteuttaminen Sibbesborgiin asti muuttaa 

kulkumuotojakaumaa yhä joukkoliikennepainotteisemmaksi.  

 
 

Mittari: Katuverkon yhtenäisyys  
Kynnysarvo: Pyörätiet kattavat yli 80 % alueesta, pyörätiet jatkuvat seudullisille reiteille ja keskuksiin 
Jatkuvien katujen määrä (ei pussinperä-katuja) 
 
Osayleiskaavaehdotuksen liikenteellinen perusratkaisu on tiheä katuverkko, joka luo jatkuvaa 

kaupunkitilaa ja yhdistää alueen useaan eri suuntaan. Tavoitteena on purkaa ajoneuvoliikenne 

alueelta usealle reitille, jolloin ruuhkia ei muodostu ja liikenne on sujuvaa ja turvallista. Katuverkko 

on määritelty osayleiskaavaluonnoksessa pääreittien osalta. Useat katuyhteydet on merkitty 

yhteystarpeena, koska niiden tarkka sijainti on mahdollista määritellä vasta asemakaavoituksessa. 

Ehdotusvaiheessa on tarpeellista tutkia katuverkkoa tarkemmin ja tarkentaa myös kaavan 

määräyksiä, jotta tavoitteiden mukaisen yhtenäisen katuverkon muodostuminen varmistetaan. 

Katuverkon sovittaminen maastoon on osayleiskaavan liikennesuunnitelman lähtökohta. Katuverkon 

linjauksia ja tasauksia on tutkittu huolellisesti ja suunnitelmia tarkennetaan osayleiskaavan 

ehdotusvaiheessa. 

 
Mittari: Katutyyppien sopivuus pääkulkuneuvon vaatimuksiin 
Kynnysarvo: Autovapaa keskusta-alue, jossa korttelit muodostavat ulkosyöttöperiaatteella viihtyisän 
kävelykeskustan. Kävely: kävelykatu tai shared space, jossa ajonopeus maksimissaan 20 km/h, 
Pyöräily: erotettava jalankulkusta, oma tila pyöräilylle, eritasoratkaisut pääkaduilla, Ajoneuvo: 
pääkadut nopeusrajoitus 30-40 km/h, pääsuunnalle sujuvuus taattava  
 
Osayleiskaava-alueen nykyinen liikennekulttuuri on autoliikennepainotteinen. Harvan asutuksen 

takia joukkoliikenneyhteydet ovat suurelta osin vaihdollisia. Osayleiskaavan tavoitteena on kehittää 

aluetta vaiheittain siten, että joukkoliikenteestä muodostuu kilpailukykyinen vaihtoehto 

henkilöautolle suurimmilla matkavirroilla. Tavoitteen saavuttamiseksi liikennejärjestelmää ja 

katuverkkoa on suunniteltu jo osayleiskaavatasolla huolellisesti ja mahdollisimman realistisesti. 

Osayleiskaavaluonnoksen liitteessä nro 9 on selvitetty tarkemmin suunnitteluratkaisuja. 

Alueelle on suunniteltu hierarkinen katuverkko, jossa nopeusrajoitukset ja tilaratkaisut vaihtelevat 

tarkoituksen mukaan. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen liikenteellinen perusratkaisu on eri 

kulkumuodot salliva, jatkuva katuverkko, joka luo aktiivista kaupunkitilaa ja yhdistää alueen useaan 

eri suuntaan. Sibbesborgin katuverkko on jaettu pääkatuihin, kokoojakatuihin ja tonttikatuihin. 
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Katuhierarkian avulla parannetaan liikenteellisten pääyhteyksien välityskykyä ja turvallisuutta. Näille 

kaduille keskitetään joukkoliikenne ja läpiajoliikenne.  

Osayleiskaavassa ei ole osoitettu autotonta kävelykeskustaa eikä sellaisen muodostumiselle ole vielä 
edellytyksiä kaavan tavoitevuoteen 2035 mennessä. Kävelykeskusta voi kuitenkin muodostua tulevan 
raidejoukkoliikenteen aseman ympärille. Katuverkko on perusratkaisuna muuntuva ja joustava.  

 
Kaikille kaduille mitoitetaan jalkakäytävät. Pää- ja kokoojakaduilla se on molemmin puolin ja 
tonttikaduilla vähintään toiselle puolen ajorataa. Kaupunkiympäristössä jalankulkijat ylittävät kadun 
tasossa, mikä on huomioitu ajonopeuksissa ja näkemissä. Alueen pääkadut ja kokoojakadut on 
mitoitettu linja-autoliikenteellä liikennöitäviksi. Ajonopeudet ovat määritelty niin, että pääkaduilla 
nopeus on 40 – 50 km/h, kokoojakaduilla 30 km/h ja tonttikaduilla 30 -20 km/h. 

 
Pyöräilyn houkuttelevuutta on lisätty varaamalla pääkaduilta oma tila pyöräilijöille. Pyöräilyn 
haasteena Sibbesborgissa on jyrkät maastonmuodot, mikä aiheuttaa reiteille mäkiä. Hieman pidempi 
reitti esimerkiksi keskuspuiston tai joen varren kautta saattaa olla houkuttelevampi vaihtoehto kuin 
suorin mahdollinen reitti ylä- ja alamäkineen. 
 

 
Mittari: Ajonopeuksien pudottaminen 
Kynnysarvo: keskusta-alueilla + tiivis/matala-alueilla 30 km/h 

 

Keskusta-alueen katuverkolle on ehdotettu nopeusrajoitukset 20-40 km/h. 

Liikenneturvallisuus on ollut Sibbesborgin liikenneverkon suunnittelun reunaehto. Tämä tarkoittaa 

sitä, että pääkaduilla, joissa on priorisoitu autoliikenteen sujuvuutta, eri liikkumismuodot ovat 

erotettu toisistaan ja näiden risteämiskohdat on suunniteltu ennustettu liikennemäärä, sallittu 

ajonopeus ja näkemät huomioiden. Liikenneverkon hierarkialla on vältetty myös saman 

liikkumismuodon eri nopeuksilla etenevien konfliktit.  

Valtion tiet on tarkoitus muuttaa kaduiksi osayleiskaava-alueen keskeisillä alueilla. Nykyisen 

Söderkullan keskustan kohdalla Uusi Porvoontie muutetaan kaduksi ja sen luonne muuttuu 

väylämäisestä kaupunkimaiseksi pääkaduksi nykyisen Söderkullan keskustan kohdalla. Muutos 

mahdollistaa tehokkaamman maankäytön väylän varrella ja siten puoltaa ajonopeuksien 

pudottamista keskustan alueella. Hallinnollinen muutos tulee ajankohtaiseksi, kun tien varrelle 

esitetyt kiinteistökehityshankkeet toteutuvat. Söderkullantie muutetaan asemakaavoituksen 

edetessä kunnan kaduksi Hansaksentien liittymään asti. Uuden Porvoontien pohjoispuolella ja 

moottoritien eteläpuolella laajennetaan nykyistä katuverkkoa palvelemaan osayleiskaavassa 

esitettyä uutta maankäyttöä. Porvoonväylä, Uusi Porvoontie Eriksnäsintiestä länteen ja 

Kalkkirannanteistä itään, Söderkullantie Hansaksentiestä pohjoiseen ja Kalkkirannantie säilyvät 

yleisen tien alueena. 

 
Mittari: Pienentyvä autopaikkanormi 
Kynnysarvo: 10 % pysäköintipaikoista yhteiskäyttöautoille, nimeämättömät autopaikat, pysäköintiin 
yhtä pitkä matka kuin bussipysäkille. Kaavassa esitetty myös pyöräpaikkanormi 1 pp / 40 kem 

 
Pysäköintiä ohjataan osayleiskaavan tasolla kaavamääräyksin lähinnä kaupunkikuvallisesti, paikkojen 

tehokasta käyttöä edistetään edellyttämällä nimeämättömiä paikkoja ja paikkojen vuorottaiskäytöllä, 
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mikäli läheisyydessä on sekä asumista että työpaikkoja. Kysynnän ja tarjonnan tasapaino määräytyy 

markkinaehtoisesti. 

Sibbesborgiin tavoitellaan sallivaa, markkinaehtoista pysäköinti, joka ei ole ristiriidassa 

kaupunkikuvallisten tavoitteiden kanssa. Rakenteellisen pysäköinnin lisäksi myös katutila tarjoaa 

pysäköintiä - erityisesti lyhyt aikaista alueella asioiville ja vieraileville. Investoinnit joukkoliikenteen 

palvelutason paranemiseen tulee näkyä myös pysäköintipaikkojen tarpeen vähenemisenä.  

 
 

4.2.3 Taloudellisesti elinvoimainen Sibbesborg 

 
Elinvoimainen paikallistalous takaa asukkaille mahdollisuuden tehdä töitä paikallisesti ja vähentävää 
liikkumisen tarvetta alueen ulkopuolelle.  

 
 

Mittari: Asuntojen ja työpaikkojen sijoittuminen yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä 
Kynnysarvo: Rakennemallien mitoituksen mukaan työpaikkojen määrä:- keskusta-alueilla >20%-
muilla asuinalueilla >5% 

 
Sibbesborgin osayleiskaavan keskustavyöhykkeelle sijoittuu noin 36 % työpaikoista. Keskusta-

alueiden vyöhykettä ovat kaavaluonnoksessa osoitetut keskustatoimintojen alueet, 

kerrostalovaltaiset korttelialueet sekä korttelialueet, joilla asuminen ja palvelut sekoittuvat. Näillä 

alueilla yhteensä työpaikkojen määrän arvioidaan olevan 1750 – 2900 kpl vuonna 2035. 

Asuinvaltaisille alueille sijoittuu noin 11 % työpaikoista, arvion mukaisesti 550 -780 kpl. Pääosa eli 53 

% työpaikoista sijoittuu työpaikka- ja teollisuusalueille keskusta-alueen reunoille sekä 

matkailupalveluiden alueille. Näillä alueilla arvioidaan olevan 2450- 5450 työpaikkaa vuonna 2035. 

Yhdyskuntarakenteena Sibbesborgin ja Eriksnäsin osayleiskaava-alueiden työpaikka- ja asuinalueiden 

muodostama kokonaisuus on tiivis eivätkä vyöhykkeet sijaitse irrallaan toisistaan. Näin ollen kaikki 

alueelle sijoittuvat työpaikat ja palvelut lisäävät paikallistaloutta.  

 
Mittari: Keskustojen ja alakeskusten mitoitus  
Kynnysarvo: Asiointi suuntautuu selkeästi Sibbesborgin keskustaan 

 
Sibbesborgin osayleiskaava ohjaa kaupunkirakenteen vaiheittaista kehitystä niin, että uusi 

rakentaminen tukeutuu Söderkullan keskustaan ja vahvistaa siten Söderkullan asemaa ja 

kilpailukykyä keskuksena. Kaavan tavoitevuonna 2035 Sibbesborgin osayleiskaavan alueella 

arvioidaan olevan noin 20 000- 35 000 asukasta. Eriksnäsistä muodostuu alakeskus, jossa vuonna 

2035 arvioidaan asuvan noin 5000 asukasta. Tällöin Eriksnäsin alakeskuksessa voi sijaita 

peruspalvelut: ala-asteen koulu, päiväkodit ja päivittäistavarakauppa.  

Etelä-Sipoossa asiointi suuntautuu Söderkullaan, mutta myös helposti seudun muihin 

palvelukeskittymiin. Tulevaisuudessa henkilöautoliikenteen sujuvuudella on suuri merkitys 

paikallistalouden kehitysmahdollisuuksiin. Toistaiseksi seudun pääväylillä liikenne on liiankin sujuvaa, 

jotta asiointimatkoissa asetettaisiin paikalliset palvelut etusijalle. Pääväylillä liikenteen sujuvuutta 

myös parannetaan jatkuvasti investoimalla vuosittain suuria summia tiealueiden kehittämiseen. 
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Yleinen politiikka ei tue millään tasolla paikallistalouden kilpailukykyä vaan päinvastoin suosii 

keskittyvää palveluverkkoa, jossa silmäkoko suurenee. Sibbesborgin suunnittelu ja siihen liittyvät 

urbaanit tavoitteet perustuvat oletukseen, että kauppaa, liikennettä ja palveluja keskittävälle 

politiikalle halutaan vaihtoehtoja. Heikkoja signaaleja tämän suuntaisesta kehityksestä on jo 

näkyvissä. 

 

Mittari: Sibbesborgin aseman kautta kulkeva liityntäliikenne 
Kynnysarvo: Sibbesborgin asema on alueen ainoa liityntäliikenneasema 
 
Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksessa on vasta varaus henkilöraideliikenteen asemalle. 

Raideliikenteen toteuttaminen on ajoitettu kaavan tavoitevuoden 2035 jälkeiseen aikaan. 

Toteutuessaan Sibbesborgin raideliikenteen asemalla on suuri rooli seudullisessa 

liikennejärjestelmässä ja asemasta muodostuu liikenteellinen solmukohta, jossa eri liikkumismuodot 

kohtaavat.   

Tavoiteltava joukkoliikenne ei kuitenkaan tarkoita Sibbesborgin lopputilanteessa vain yhtä raiteilla 

liikkuvaa runkolinjaa länteen. Joukkoliikennejärjestelmä tulee kytkeytymään laajemmin seudun 

raide- ja muu runkolinjaverkostoon. Esimerkiksi seudun poikittaiset jokerilinjat, joita tulevaisuudessa 

voi olla jopa kolme ja operoiden jopa raiteilla, palvelevat myös Sibbesborgin asukkaita laadukkaiden 

vaihtoyhteyksien avulla. Tämän lisäksi joukkoliikennejärjestelmä perustuu liityntäbussilinjoihin sekä 

bussireitteihin pohjoiseen ja itään. 

 
Mittari: Työpaikkaomavaraisuus 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin kunnan strategiassa: esim. työpaikkoja >40% asukasmäärästä 

 
Sipoon kunnassa on nykyisin vajaat 5100 työpaikkaa ja työllistä työvoimaa noin 9300 henkilöä. 

Työpaikkaomavaraisuuden aste on siis 60 % ja kunnan elinkeinopolitiikan tavoitteena on nostaa sitä 

merkittävästi. Asukkaiden työssäkäynnistä 38 % suuntautuu Sipoon kunnan alueelle, 36 % Helsinkiin 

ja 12 % Vantaalle. Loput liikennöinnistä suuntautuu Keski-Uudenmaan kuntiin sekä Itä-Uudenmaan 

suuntaan. Sipoon kunnan elinkeinorakenne vastaa suomalaista yritysrakennetta, josta mikroyrityksiä 

on yli 94 %. 

Sibbesborgin elinkeinoelämässä pyritään hyödyntämään alueen hyvää logistisesti sijaintia sekä 

virkistysmahdollisuuksia tarjoavaa ympäristöä. Moottoritien liittymien ympäristö ja melualue 

varataan erikoistavarakaupan tilaa vaativille yksiköille, pienteollisuudelle, logistiikkaan liittyville 

toiminnoille ja toimistoille. Sibbesborgista halutaan luoda elintarviketuotannon keskittymää, jossa 

toimisi alkutuotantoa, elintarvikkeiden jalostusta, vähittäis- ja tukkukauppaa, ravintoloita, 

elintarvikealan toisen asteen koulutusta ja tutkimus- ja kehitystyötä. Muita elinkeinotoimintoja, joita 

pyritään edistämään luodakseen alueelle vahva brändi, ovat erilaiset matkailuun, virkistykseen, 

hyvinvointiin ja hoiva-alaan liittyvät toiminnot 
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Kaavaluonnoksen tavoitteena on 30 000 asukasta ja 5 000 työpaikkaa eli 16 työpaikkaa 100 asukasta 

kohden. Helsingin kaupungin asuntovaltaisilla esikaupunkialueilla suhdeluku on keskimäärin 40/100. 

Sibbesborgin työpaikkaomavaraisuus ei siis kaavan tavoitevuonna 2035 ole vielä erityisen hyvä.  

Työpaikkarakentamisen jäädessä kovin alhaiseksi on vaarana yksipuolinen ja eriytynyt 

kaupunkirakenne. Alue on kuitenkin logistisesti varsin vetovoimainen pääteiden, kansainvälisen 

sataman ja lentokentän läheisyydessä. Tavoitellun rakenteeltaan sekoitetun ja paikallisia palveluja 

tarjoavan kaupunkirakenteen kehittyessä otollisesti alueen työpaikkamäärä saattaa muodostua 

suuremmaksi. Elinkeinoelämän kannalta raidejoukkoliikenteen toteuttaminen alueelle merkitsee 

hyvää kytkeytyneisyyttä muuhun seutuun.  

Yleensä taloudellista toimeliaisuutta edistävä kaupunkisuunnittelu perustuu siihen ajatukseen, että 

taloudellisten toimijoiden maantieteellinen läheisyys kasvattaa tuottavuutta; kasautuminen tuo etuja 

toimijoille. 

Sibbesborgin sijainti monipuolisen yhdyskuntarakenteen reunalla on haasteellinen kun tavoitteena 

on tukea paikallisen palveluiden kehitystä ja työpaikkaomavaraisuutta. Seudullisesti tarkasteltuna 

Sibbesborg on kuitenkin itsenäinen kaupunkikeskus, eikä Helsingin esikaupunkivyöhykettä, joten 

palvelutyöpaikkojen toteutuma voi olla alueella tavoitteiden mukainen. 

Kaavaluonnoksen hyvät seudulliset joukkoliikenneyhteydet ja selkeä keskus tukee myös 

työssäkäyntiä muualta seudulta osayleiskaava-alueelle. Bussijoukkoliikenteen tehostumisen ja 

pitkällä aikavälillä raidejoukkoliikenteen toteuttamisen myötä kaava-alueen saavutettavuus on hyvä, 

millä arvioidaan olevan positiivista merkitystä työpaikkakehityksessä. 

 
 

Mittari: Työssäkäyntietäisyys 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin kunnan strategiassa: esim. Työpaikkoja >40% asukasmäärästä, 
esim. >50%:lla 10km etäisyydellä 

 
Sipoo kuuluu 26 kunnan muodostamaan työssäkäyntialueeseen. Työpaikkaomavaraisuusasteen 

nostaminen vähentäisi liikkumistarpeita, liikennemääriä ja hiilidioksidipäästöjä. Tulevaisuuden 

työpaikkaomavaraisuusasteen arvioiminen on vaikeaa ja vielä vaikeampaa on arvioida, kuinka moni 

alueella asuva käy myös töissä alueella. Yhteiskunnassa, jossa perhekuntien molemmat aikuiset 

käyvät töissä, asuinpaikka määräytyy yleensä vain toisen työpaikan mukaan. Korkeasti koulutetut 

tekevät keskimäärin pidempiä työmatkoja kuin matalapalkka-aloilla työskentelevät. Sibbesborgissa 

voisi osayleiskaavan tavoitevuonna 2035 sijaita paljon logistiikkaan, pienteollisuuteen ja 

elintarviketeollisuuteen liittyviä työpaikkoja sekä palvelualojen työpaikkoja. Työpaikoista siis 

merkittävä osa kuuluu todennäköisesti keski- tai matalapalkkaisille aloille ja näin ollen useat voisivat 

työskennellä ja asua alueella. 

Alueen nykyinen saavutettavuus on melko hyvä, sillä alue sijaitsee valtatien 7 (E18) välittömässä 

läheisyydessä ja yleisten teiden risteyskohdassa. Saavutettavuus henkilöautolla on varsin hyvä, mikä 

lisää työmatkojen pituutta ja henkilöautoilun osuutta työmatkaliikenteestä. Toisaalta ennustetut 

ruuhkat pääväylillä heikentävät alueen saavutettavuutta kumipyörillä. Etäisyys Helsingin keskustaan 

on noin 30 km. Itäkeskukseen matkaa kertyy hieman yli puolet tästä. Vuosaari, jonka sataman 

alueesta voi tulevaisuudessa kehittyä nykyistä merkittävämpi työpaikka-alue, on vielä lähempänä. 
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Östersundomin Majvikiin, johon itämetroa ollaan jatkamassa seuraavassa vaiheessa, on matkaa noin 

viisi kilometriä ja Sakarinmäkeen, johon on suunnitteilla itäisen alueen liityntäasema, on alle 10 

kilometriä. Nykyiseen Sipoon kuntakeskukseen Nikkilään on matkaa noin 20 km. Nikkilästä edelleen 

Keravalle on alle 10 kilometriä. Sibbesborgista itään Porvooseen on matkaa noin 40 km.  

Kaikille matkoille ei ole tarkoituksenmukaista esittää henkilöautolle kilpailevaa vaihtoehtoista 

joukkoliikennematkaa. Tavoitteellista olisi, jos Sibbesborgin tuottavista matkoista kolmannes 

tehtäisiin autolla, kolmannes joukkoliikenteellä, noin neljännes kävellen ja loput pyöräillen. Ajallisesti 

joukkoliikennematkat sijoittuisivat arjen ruuhka-aikoihin ja automatkat vapaa-ajan matkoihin. 

 
Mittari: Työpaikkavaranto kaavoissa 
Kynnysarvo: Kaavamerkinnät toimintojen muutoksia sallivia. Määritellään tarkemmin osayleiskaa-
vavaiheessa 

 
Sibbesborgin osayleiskaava-alueella on varattu paljon tilaa erilaiselle elinkeinotoiminnalle. 

Alkuvaiheessa alueelle voisi sijoittua logistiikkaan, varastointiin, pienteollisuuteen ja 

elintarviketeollisuuteen liittyviä yrityksiä. Kaupunkirakenteen kasvaessa elinkeinotoiminnan 

edellytykset kasvavat ja alueelle voi sijoittua monipuolisemmin eri toimialojen yrityksiä.  

Kaavan esitystapa sisältää paljon vaihtoehtojen mahdollisuuksia, koska kaavan toteutumisen 

aikataulu on huomattavan pitkä ja rakentamisen tarpeet muuttuvat. Aidosti sekoittuneen 

kaupunkirakenteen luominen mahdollistetaan väljillä kaavamerkinnöillä. Osayleiskaavan tavoite on 

olla mahdollistava, mutta samalla torjua kokonaisuuden kannalta lyhytnäköiset ratkaisut, kuten 

korttelirakenteesta irralliset päivittäistavarakaupan suuryksiköt tai taajamarakennetta hajottavat 

viherkäytävät. 

Osayleiskaavamerkinnöissä on useita merkintöjä kahdelle maankäytölle. Ne osoittavat tavoitteen 

toimintojen integrointiin tai vaihtoehtoiseen maankäyttöön. Ensin mainittu maankäyttö on 

ensisijainen ja se voi myös olla ainoana maankäyttömuotona. Päällekkäistä merkintää käytetään 

myös osoittamaan toteuttamisen vaiheistusta. Esimerkiksi merkinnöissä TP/C ja A/r päällekkäinen 

merkintä osoittaa toteuttamisen vaiheistusta. Merkinnässä TP/C ensin mainittu käyttötarkoitus on 

merkitsevä ennen sitovaa päätöstä raidejoukkoliikenteestä. Päätöksen jälkeen voimaan astuu 

jälkimmäinen merkintä C.  

 
Mittari: Toimivien yritysverkostojen määrä ja vaikuttavuus 
Kynnysarvo: Kehityskuvan jokaisella teema-alueella toimii yritysten (sekä yhdistysten, käyttäjien jne.) 
yhteenliittymä 

 
Yritysverkostojen määrää ja vaikuttavuutta voidaan edistää kunnan elinkeinopolitiikalla. Sipoon 

kunnan yritysohjelman mukaisesti kunta edistää omalta osaltaan yrittäjien verkostoitumista ja 

helpottaa uusien yritysten sijoittumista kuntaan tonttipolitiikallaan sekä tarjoamalla neuvontaa.  
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Mittari: Kunnan alueella sijaitsevien lähiruokaan liittyvien toimintojen määrä ja monipuolisuus 
Kynnysarvo: Määritellään osayleiskaavaprosessin aikana toimijoiden ja kunnan tarpeiden kautta 

 
Lähiruoan edistäminen on siis ennen kaikkea poliittinen valinta. Yleiskaavoituksella voidaan varata 

riittävästi tilaa eri maankäyttömuodoille, jotka tukevat paikallista maataloustoimintaa sekä 

jalostusteollisuutta ja logistiikkaa. Sibbesborgin osayleiskaavassa nämä tarpeet on otettu hyvin 

huomioon. 

Sibbesborgin osayleiskaavatyössä on laadittu selvitys lähiruoan edistämisestä alueella. Raportti on 

liitetty kaavaluonnoksen aineistoon (liite nro 13). Kehittämisajatuksia kartoitettiin muun muassa 

paikallisia toimijoita haastattelemalla. Eräänä haastattelujen tavoitteena oli selvittää, mitä 

lähiruokasektorin edistäminen voisi merkitä Sibbesborgissa, sillä selvityksissä ja tutkimuksissa on 

käsitelty varsin vähän yhdyskuntien strategista tai maankäytön suunnittelua lähiruuan näkökulmasta. 

Selvityksen tuloksena todetaan, että lähiruuan edistäminen osana kunnallista päätöksentekoa on 

edellytys lähiruokasektorin kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Yritysten näkökulmasta lähiruuan 

tuotannon edellytyksenä on viljelijöiden tarpeiden ottaminen mukaan suunnittelun eri tasoille. Myös 

viljelijöiden keskinäisen yhteistyön parantaminen on tärkeää. Hyvä yhteistyö voisi näkyä muun 

muassa osuuskuntina tai muina vastaavanlaisina yhteisöinä, joissa esimerkiksi raaka-aineiden jalostus 

tehdään ammattitaitoisesti ja tehokkaasti, kuitenkin pienimuotoisuutta ja lähiruokabrändiä tukien. 

Yhteistyölle on tarvetta myös siksi, että viljelijöiden ydinosaaminen ei useinkaan ole elintarvikkeiden 

jalostuksessa ja sen vaatimat investoinnit voivat helposti olla liian suuria yksittäisille tiloille. Julkisen 

sektorin tehtävänä on markkinointi sekä lähiruoan hyödyntäminen omassa toiminnassaan 

esimerkiksi koulujen keskuskeittiöissä. Lähiruokayrittämisen edellytyksiä voidaan tukea parhaiten 

byrokratiaa keventämällä ja jouhevilla lupaprosesseilla. 

 

 
Mittari: Viljelytilan määrä/ asukas 
Kynnysarvo: Tavoitetila määritellään jatkossa yhdessä kunnan ja viljelijöiden kanssa x % kunnan 
tarjoamista aterioista on lähiruuasta valmistettuja ja osatavoite kytketään osaksi lähiruokas-
trategiaa. 

 
Pyritään sisällyttämään kunnan yritysohjelmaan ja elinkeinopoliittisiin linjauksiin.  

 
Mittari: Lähiruuan hyödyntäminen julkisissa palveluissa  
Kynnysarvo: Kynnysarvo määritellään yhdessä kunnan kanssa 
 
Pyritään sisällyttämään kunnan yritysohjelmaan ja elinkeinopoliittisiin linjauksiin.  

 
Mittari: Kaupunkiviljely kaupunginosissa 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa: esim. x ha/ kaupunginosa 

 
Tarkempia arvioita kaupunkiviljelyn määrästä voidaan laatia kaavaehdotuksen pohjalta. Viljelyyn 
varattavat alueet määritellään asemakaavoissa ja viheralueita koskevissa suunnitelmissa. 
 
Mittari: Green care- toiminnan laajuus 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa: esim. x kpl toimijoita/kaupunginosa 
 
Pyritään sisällyttämään kunnan yritysohjelmaan ja elinkeinopoliittisiin linjauksiin.  
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Mittari: Laaditaan kunnan lähiruokastrategia ‘Urban agriculture policy’, jonka tarkoituksena on 
tuoda lähiruuan edistäminen osaksi kunnan kehittämistä ja päätöksentekoa. 
Kynnysarvo: Kunta laatii, seuraa ja päivittää valtuustokausittain 

 
Sipoon kunnalla on yritysohjelma, jonka visiona on luoda Sipoosta yritysystävällinen kunta, jonka 

tavoitteena on tehdä yrittäminen helpoksi. Sipoon vahvuuksina nähdään sijainti Vuosaaren sataman 

ja lentokentän läheisyydessä sekä osaavan työvoiman saatavuus. Yritysohjelmassa ei ole tunnistettu 

lähiruoka -teemaa strategisena tavoitteena, mikä toisaalta johtuu ohjelman aikajänteestä. 

Lähivuosien tavoitteena on erityisesti vastata logistiikan alan yritysten tarpeisiin. Elintarvikealan 

toimijoiden keskittymän muodostuminen Bastukärrin alueelle on asetettu konkreettiseksi 

tavoitteeksi. Keski-Uudenmaan kunnissa ei laajemminkaan tunnisteta lähiruokaa, siihen liittyvää 

jalostusta ja jakelua tai muita palveluja alueen vahvuutena. Nykyisin elintarvikeala ja 

päivittäistavarakauppa keskittyvät suuriin yksiköihin ja tuotteita sekä raaka-aineita on edullisesti 

saatavissa maailman eri puolilta. Lähiruoan tuotannon edulliset vaikutukset paikallistalouteen, 

kuljetuskustannusten vähenemiseen ja laadukkaisiin raaka-aineisiin eivät vielä riitä nostamaan 

lähiruokaa kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi. Mahdollisesti tulevina vuosikymmeninä tilanne muuttuu. 

Maankäytönsuunnittelussa ja strategisen suunnittelun tasolla on hyvä tehdä sellaisia ratkaisuja, joilla 

lähiruoan tuotanto pysyy tulevaisuudessakin vaihtoehtona. Maatalouskäytössä säilyvien alueiden 

turvaaminen on tästä syystä tärkeää. 

 
Mittari: Hyödynnettyjen/ heikentyneiden/poistuneiden perintökohteiden määrä ja merkittävyys  
Kynnysarvo: Riittävät inventoinnit ratkaisujen pohjana 

 
Sibbesborgin suunnitelmassa on lähtökohtaisesti hyvät edellytykset muodostaa ympäristö, joka 

huomioi alueen maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Tiivis kaupunkirakenne muuttaa 

vahvasti ympäristöä, mutta samalla rakentamisen vaikutukset kohdistuvat pienelle alueelle ja laajoja 

alueita voidaan jättää rakentamatta. Hyvin toteutettuna Sibbesborg muodostaa uuden arvokkaan 

kerrostuman maisemassa. Maiseman arvokohteet eli kartanoympäristöt ja Sibbesborgin muinaislinna 

ovat kiinteä osa suunnitelmaa. Uuden rakentamisen suhde pienialaisiin arvokohteisiin, kuten 

muinaisjäännöksiin ja suojeltuihin rakennuksiin ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä, jolloin 

selvityksiä täydennetään Museoviraston ja maakuntakmuseon ohjeiden mukaisesti.  

Perusratkaisultaan Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos huomioi hyvin maisemallisia ja 

kulttuurihistoriallisia arvoja. Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä murroslaakso 

muodostaa ensimmäisessä toteutusvaiheessa selvän rajan kaupunkirakenteelle. Kun Sibbesborg 

tulevaisuudessa raideratkaisun toteutumisen jälkeen laajenee jokilaakson länsipuolelle, tulee 

murroslaakso toimimaan kaupunkirakenteen kokoavana tekijänä. 

Osayleiskaavan esitystapa ja tarkkuus huomioiden, kaikkia kulttuurihistoriallisia arvoja ja 

maisemallisia arvoja ei pystytä esittämään kaavakartassa. Osittain kysymyksiä voidaan ratkaista vasta 

jatkosuunnittelussa, esimerkiksi asemakaavoituksessa ja viheralueiden yleissuunnittelussa. 

Kaavaluonnosta on tarkoitus kehittää ehdotusvaiheessa ja tehdä tarvittavia korjauksia 

osayleiskaavakarttaan. 
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Mittari: Uusien kulttuuri-, kokoontumis- ja liikunta- ja virkistyspaikkojen määrä, saavutettavuus, 
ympärivuotisuus ja laatu 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa: esim. 0,2 m2 julkisia sisätiloja (kirjasto, 
kirjakahvila, kulttuurikeskus tms.) omassa kaupunginosassa/asukas. Saavutettavissa kävellen ja 
pyörällä. Jokaisessa kaupunginosassa yksi kutakin 
 
Sibbesborgin osayleiskaavan toteuttamisen alkuvaiheet tukeutuvat pitkälti nykyisiin julkisiin 

palveluihin ja niiden laajentamiseen. Uusien tilojen ja toimintojen tarve ja sijoittuminen määritellään 

tarkemmin asemakaavoituksessa.  

 
Mittari: Asuinrakennusten yhteydessä olevien yhteistilojen määrä 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa 
 
Määritellään tarkemmin asemakaavoituksessa ja rakennuslupien myöntämisessä.  
 
 
Mittari: Kaupunkiviljely sosiaalisuutta, liikuntaa ja yhteisöllisyyttä edistävänä toimintana, ’community 
gardening’" 
Kynnysarvo: Varataan viljelypinta-alaa asukasta kohden, viljelytilan määrä määritellään 
myöhemmässä suunnitteluvaiheessa 

 
Sibbesborgin osayleiskaavan viheralueille ja puisto-alueille on mahdollista sijoittaa alueita 

kaupunkiviljelylle. Alueiden tarkempi määrittely kuuluu viheraluesuunnitteluun ja 

asemakaavoitukseen. 

 
 

Mittari: Internetin ja median käyttö alueen kehittämiseen ja markkinointiin 
Kynnysarvo: Määritellään tarkemmin osayleiskaavavaiheessa esim. Asukkaiden ja muiden kiin-
nostuneiden käytössä on yhteiskehittelyn ja ideoinnin mahdollistava nettiportaali 

 
Kaavahankkeessa on hyödynnetty mediaa tehokkaasti. Sibbesborgin osayleiskaavan valmistelussa on 

hyödynnetty kilpailuvaiheesta saakka hankkeen nettisivuja. Osayleiskaavaprosessin 

vuorovaikutuksen tueksi on avattu päivitetyt nettisivut, blogi sekä Facebook -ryhmä. Sivusto on 

toteutettu kolmekielisenä, englanninkieliset sivut palvelevat kansainvälisten kontaktien lisäksi 

tutkimustoimintaa. 

Sibbesborgin alueelta toteutettiin nettikysely luonto- ja virkistysympäristöihin liittyvistä 

kokemuksista sekä kehittämisideoista. Kysely tehtiin Harava -työkalua käyttäen, joka on kehitetty 

valtiovarainministeriön sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe-ohjelma).  

 
Mittari: Aluekehittämistä koskevien aloitteiden käsittely ja toteutuminen 
Kynnysarvo: Asukkaiden ja muiden kiinnostuneiden käytössä on yhteiskehittelyn ja ideoinnin 
mahdollistava nettiportaali 
 
Kilpailuvaiheesta alkaen suunnittelu on edennyt vuorovaikutteisesti ja useita erilaisia 

asiantuntijanäkökulmia hyödyntäen ja yhteen kooten. Keskusteltavaa työskentelytapaa jatkettiin 
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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. 

Osayleiskaavaluonnoksen ratkaisuja voi kommentoida myös tätä kautta.  
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5 Osayleiskaavan toteuttamisen vaiheistus ja eri skenaarioiden vertailu 
 

Sibbesborgin osayleiskaava -alue on osa pääkaupunkiseudun itäistä kasvukäytävää. Tällä 

kasvukäytävällä on vireillä laaja-alaisia yleiskaavoja myös Östersundomissa ja Eriksnäsissä. Helsingin 

valmisteilla oleva yleiskaava ottaa kantaa koko Itä-Helsingin kehitykseen ja muun muassa Itäväylän 

muuttamiseen kaupunkibulevardiksi. Itäisen kasvukäytävän toteuttamisesta on laadittu 

skenaariotarkastelu, joka palvelee sekä Sipoon kunnan kaavahankkeita että Östersundomin kuntien 

yhteistä yleiskaavaa ja HLJ 2015 valmistelua. Yksityiskohtaisemmin kasvun liikenteellisiä vaikutuksia 

tullaan arvioimaan itämetron raide‐YVA:n yhteydessä. Liikenteellisten kysymysten lisäksi erityisesti 

kaupunkitaloudelliset vaikutukset ovat olennaisia seudullisella tarkastelutasolla. Toteuttamisen 

vaikutusten arviointia on tehty seudullisella tasolla ja paikallisella tasolla.  

 

5.1 Pääkaupunkiseudun itäinen kasvukäytävä ja seudulliset vaikutukset 
 

Seudullisen tarkastelun lähtökohtana ovat kaksi erilaista toteuttamisen skenaariota. Tavoitteena on 
ollut muodostaa kuntien yhteinen käsitys toteuttamisen järjestyksestä ja aikatauluista kahden eri 
skenaarion pohjalta.  

 
1. Optimistinen skenaario 
- Päätös itämetron rakentamisesta Mellunmäestä Majvikiin tehdään pian ja rakentaminen alkaa 

ennen vuotta 2025 
- Majvikin metroasema on toiminnassa 2035 

 
2. Hitaan kasvun skenaario 
- Päätös itämetron jatkamisesta viivästyy ja rakentaminen aloitetaan vasta vuoden 2040 jälkeen 

 
Molemmissa skenaarioissa Sibbesborgin ja Eriksnäsin joukkoliikennejärjestelmä perustuu 
bussiliikenteeseen. Skenaariotarkastelu on esitetty kokonaisuudessaan kaavan liitteessä nro 17 ja 
liikennevaikutuksia on arvioitu tarkemmin Liikenne - liitteessä nro 9. 

 

 

Sibbesborgin ja Eriksnäsin osayleiskaavojen toteuttamisessa joukkoliikennejärjestelmän vaiheittainen 

kehittäminen on erittäin tärkeää. Välivaiheiden joukkoliikenteen hyvä palvelutaso perustuu 

runkobussilinjoihin. Sipoonlahden eritasoliittymän parantaminen on suunniteltu toteuttamisen 
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ensimmäiseen vaiheeseen. Liittymän parantaminen sisältää bussipysäkit moottoritielle ja 

liityntäpysäköinnin liittymän läheisyyteen. Ennen metroa bussijärjestelmällä tavoitellaan hyvää 

joukkoliikenteen palvelutasoa ja maankäytön toteuttamisen vaiheistus perustuu tähän. On ilmeistä, 

että lisääntyvä bussijoukkoliikenne vaatii mittavia investointeja kaava-alueen ulkopuolella muun 

muassa, koska nykyisten terminaalien kapasiteetti on rajallinen. Vaikutustarkastelun osana 

hyödynnetään liikennemalleja, mutta mallinnusmenetelmiä on syytä kehittää tavoitelähtöisiksi. 

Keskeinen havainto mallinnuksista on se, että väylät ruuhkaantuvat joka tapauksessa vaikka 

yhdyskuntarakennetta ei lisättäisi Etelä-Sipoossa lainkaan. Seudullinen ja valtakunnallinen näkökulma 

ei koske vain liikennettä vaan myös maankäytön, palveluiden, työpaikkojen sijoittumisen vaikutusta 

seutuun. 

Joukkoliikennejärjestelmän ylläpito tulee ottaa huomioon vaikutuksissa. Sibbesborgissa on tutkittu 

joukkoliikenneverkon palvelutasoa ja kilpailukykyä 30 000 asukkaan väestönkasvulla ja se on arvioitu 

kohtuullisen toimivaksi. Nykyisellä asukasmäärällä joukkoliikennekustannus asukasta kohti on todella 

kallis kunnalle. 

 

5.2 Riskiarviointi 
 

Sibbesborg on suuri ja kunnianhimoinen hanke, jonka toteuttamiseen sisältyy paljon 

epävarmuustekijöitä ja riskejä, kuten pitkän aikavälin suunnitteluun aina liittyy. Kaavalla, jonka 

tavoitteet ovat suuret, ovat vaikutukset myös suuret. Volyymiltään sama kehitys voisi toteutua myös 

pieninä kokonaisuuksina pala asemakaavoituksen kautta, mutta tällöin yhteisiä tavoitteita olisi 

vaikeaa asettaa ja pitää niistä kiinni koko toteutusprosessin ajan. Edellytysten luominen 

raidejoukkoliikenteeseen tukeutuvalle yhdyskuntarakenteelle edellyttää hyvin kauaskantoista ja 

pitkäjänteistä prosessia. Osayleiskaavan vaikutuksia arvioitaessa voidaan hyvin kysyä, mitä 

vaikutuksia koituu, jos kaavaa ei tehdä tai jos päädytään merkittävästi matalampaan 

väestötavoitteeseen. Todennäköisesti sama väestömäärä sijoittuu seudulle yhdyskuntarakennetta 

laajentaen ja pirstoen.  

Kaavan toteuttamisen riskitarkastelulla on tarkoitus tunnistaa sellaisia riskitekijöitä, joiden 

toteutuminen voidaan torjua suunnittelulla ja poliittisilla valinnoilla.  

Kuntatalouden näkökulmasta nopea väestönkasvu on haaste. Kasvu merkitsee jatkuvaa uuden 

rakentamista ja palvelutarjonnan sopeuttamista kasvavaan kysyntään. Tässä oikea-aikaisuus on 

avainasemassa. On myös tarpeen huolehtia monipuolisesta väestöpohjasta, jolla varmistetaan, että 

kokonaisuutena kuntalaiset ovat myös jatkossa siinä määrin veronmaksukykyisiä, että tarvittavat 

kunnalliset velvoitteet pystytään täyttämään. 

Työpaikkaomavaraisuuden tavoite on erittäin vaikea saavuttaa. 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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Joukkoliikenteen järjestämisen edellytykset ovat tärkeä tekijä Sibbesborgin maankäytön kehityksessä.  

Hyvällä joukkoliikenteen palvelutasolla on merkitystä alueen houkuttelevuudelle niin asukkaiden kuin 

yritysten näkökulmasta. Joukkoliikenteen edellytykset täyttävän yhdyskuntarakenteen tiiveyden 

tuottaminen on välttämätöntä. Tämä tulee huomioida osayleiskaavan lisäksi jokaisessa laadittavassa 

asemakaavassa. Olemassa olevien alueiden täydentäminen on haastavaa ja voi herättää asukkaissa 

vastarintaa.  

Maapolitiikan onnistuminen on koko aluerakennushankkeen perusta. Osayleiskaavassa määriteltävien 

keskusten alueilta ja laadinnan aikana tunnistettavien avainhankkeiden toteuttamista varten on kunnan 

hankittava maata etupainotteisesti. Sibbesborgin erityistarpeet tulee huomioida myös kunnan 

maapolitiikassa. 

  



42 

 

6 Toteutusjärjestys Sibbesborgin-Eriksnäsin alueella 

 

6.1 Sibbesborgin- Eriknäsin asemakaavoitus vaiheittain 
 

Sibbesborgin ja Eriksnäsin osayleiskaava-alueiden asemakaavoitus on vaiheistettu viiden vuoden 

porrastuksella kaavan tavoitevuoteen 2035 asti. Lähtötilanteessa on otettu huomioon nykyinen 

asemakaavoitustilanne. Meneillään olevat ja suunnitellut hankkeet ajoittuvat pääasiassa 

ensimmäiseen toteutusvaiheeseen. Toteutusjärjestyksen tarkasteluun on sisällytetty Eriksnäsin 

osayleiskaavan toteutuksen vaiheistus. Vaiheistuksella havainnollistetaan kaupunkirakenteellisen 

kokonaisuuden muodostumista.  

 

Nykyiset asemakaavoitetut alueet. 
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Alueen 1. toteutusvaiheessa mahdollistetaan Sibbesborgin ja Eriksnäsin pääkatuyhteyksien toteuttaminen 

ja Uuden Porvoontien muuttaminen kaduksi. Söderkullan palveluihin tukeutuvaa asuinrakentamista 

rakennetaan nykyisen Söderkullan keskustan tuntumaan. Eriksnäsintien ja moottoritien eritasoliittymä 

toteutetaan tässä vaiheessa ja varmistetaan moottoritien pohjoispuolen työpaikka-alueiden toimiva 

logistiikka. Myös Ingmanin tehtaalla varaudutaan laajentamiseen. 

 

 

Alueen 1. toteutusvaihe, asemakaavoitus 2014-2020. 
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Alueen 2. toteutusvaiheessa rakennetaan Sibbesborgin läpi kulkevaan pääkatuun tukeutuvaa asumista. 

Sibbesborgin keskuspuisto ja Sipoonjokilaakson virkistysalueet toteutetaan. Eriksnäsintien varren asumista 

laajennetaan. Söderkullan kartanon ympäristöön tulee matkailupalveluja ja asumista. Eriksnäsintien 

eritasoliittymän ja Eriksnäsin nykyisen asuinalueen väliin alkaa tulla asumista ja työpaikkoja. Taasjäven 

ympäri rakennetaan katuyhteys. 

 

Alueen 2. toteutusvaihe, asemakaavoitus 2020-2025. 
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Alueen 3. toteutusvaiheessa rakentuvat keskuspuistoon avautuvat asuinalueet. Moottoritien eteläpuolelle 

tulee lisää työpaikka-aluetta ja pienteollisuutta. Työpaikka-alueiden ja Eriksnäsin asuinalueiden väliin 

kasvaa pientaloaluetta. 

 

 

Alueen 3. toteutusvaihe, asemakaavoitus 2025-2030. 
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Alueen 4. toteutusvaiheessa, kaavan tavoitevuoteen 2035 mennessä, Sibbesborgin keskeisen alueen 

viimeisetkin asuinkorttelit rakennetaan ja Taasjäven ympärille tulee lisää asumista.  

 

Alueen 4. toteutusvaihe,  asemakaavoitus 2030-2035. 
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Sipoonjokilaakson länsipuolen rakentuminen taajamaksi samoin kuin moottoritien viereisten alueiden 

käyttötarkoituksen muuttuminen keskustaksi riippuu raidejoukkoliikenteen sitovasta päätöksestä. Tämä voi 

tapahtua jo ennen vuotta 2035 tai kaukana tulevaisuudessa, joten 5. vaiheen toteuttamisella ei ole 

tavoitevuotta.  

 

Alueen 5. toteutusvaihe, asemakaavoitus sitovan 

raidejoukkoliikennepäätöksen jälkeen. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti väestö- ja työpaikkamäärien kasvu-ura kunkin toteutusvaiheen 

mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Asukasmäärät     Työpaikat 

Vaihe       
Sibbesborgin 
OYK 

Nykyinen 
kaavavaranto yhteensä nyk asukkaat varanto   

Sibbesborg yhteensä 5100 3100 2000 1184 

Eriksnäs OYK 542 542     

SIBBE + ERIKSNÄS 5642 3642 2000 1184 

VAIHE I 2014-2020         

Sibbesborg yhteensä 9131     1563 

Eriknäs II 1425       

SIBBE + ERIKSNÄS 10556     1563 

VAIHE II 2020-2025         

Sibbesborg, yhteensä 3580     1253 

Eriksnäs yhteensä 1470       

SIBBE + ERIKSNÄS 5050     1253 

VAIHE III 2025-2030         

Sibbesborg yhteensä 7198     1177 

Eriksnäs yhteensä 1427 
  

11 

SIBBE + ERIKSNÄS 8625     1188 

VAIHE IV 2030-2035         

Sibbesborg yhteensä 3059       

Eriksnäs yhteensä 1801       

SIBBE + ERIKSNÄS 4860       

VAIHE V 2035-2060         

Sibbesborg yhteensä 24475     4857 

Eriksnäs yhteensä 3400 
  

  

SIBBE + ERIKSNÄS 27875     4857 
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6.2 Sibbesborgin keskeisen alueen vaiheistus 
 

Sibbesborgin keskeisellä alueella, Uuden Porvoontien ja moottoritien välissä, vaiheistusta on tutkittu 

tarkemmin. Vaiheitten aikajaksot ovat samat kuin koko alueen vaiheistuksessa: 

1. 2014-2020 
2. 2020-2025 
3. 2025-2030 

 
 

 

Sibbesborgin keskeisen alueen vaiheistus ja siihen vaikuttavat tekijät 

 

Keskeisten alueiden toteuttamisessa lähtökohtana on, että rakenne kasvaa Söderkullan nykyisen 

keskustan ympärille. Uuden Porvoontien muuttaminen kaduksi liittää Pähkinälehdon uudet alueet 

tiiviimmin osaksi Söderkullan keskustaa ja korttelirakenne voi kuroutua yhteen Uuden Porvoontien 

varrella. Söderkullaa ja Sipoonlahden eritasoliittymää yhdistävä ns. Kauppakatu on avainhanke. 

Työpaikka-alueiden kytkeminen nykyiseen keskustaan muodostaa selkärangan keskeisten kortteleiden 

toteutukselle. Sipoonlahden eritasoliittymän parantaminen ja siihen kytkeytyvät työpaikka-alueet 

muodostavat alkuvaiheessa alueelle näkyvän maamerkin.  
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6.3  Sibbesborgin ja Eriksnäsin toteutuvat asukas- ja työpaikkamäärät 
 

Asemakaavoituksen vaiheistuksen perusteella on luotu kaksi mahdollista skenaariota Sibbesborgin ja 

Eriksnäsin toteutuville asukas- ja työpaikkamäärille.  

 

NOPEA KASVU, 
90 % oyk 
toteutuu 

     
Yhteensä 
sibbesborgin 
OYK 

Yhteensä 
Eriksnäsin 
OYK 

Yhteensä          
Sibbesborg ja 
Eriksnäs   

Kunnan 
väkiluku KASVU% 

3100 542 3642 
 

19006 
 3280 542 3822   19186 0,9 

4282 670 4952   20316 5,9 

5284 799 6082   21446 5,6 

6285 927 7212   22576 5,3 

7287 1055 8342   23706 5,0 

8289 1183 9472   24836 4,8 

9613 1444 11057   26421 6,4 

10937 1704 12641   28005 6,0 

12261 1965 14226   29590 5,7 

13585 2225 15810   31174 5,4 

14729 2486 17215   32579 4,5 

15699 2747 18446   33810 3,8 

16669 3007 19676   35040 3,6 

17639 3268 20907   36271 3,5 

18609 3529 22138   37502 3,4 

19579 3790 23369   38733 3,3 

20502 4080 24582   39946 3,1 

21425 4371 25796   41160 3,0 

22348 4661 27010   42374 2,9 

23272 4952 28223   43587 2,9 

24195 5242 29437   44801 2,8 

25938 5608 31547   46911 4,7 

27682 5974 33657   49021 4,5 

29426 6341 35767   51131 4,3 
31170 6707 37877   53241 4,1 

32914 7073 39986   55350 4,0 

34382 7277 41659   57023 3,0 

35851 7481 43331   58695 2,9 

37319 7685 45004   60368 2,8 

38788 7889 46676   62040 2,8 

40256 8093 48349   63713 2,7 

41725 8297 50021   65385 2,6 

43193 8501 51694   67058 2,6 

44662 8705 53366   68730 2,5 

46130 8909 55039   70403 2,4 

47599 9113 56711   72075 2,4 
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HIDAS KASVU, 70 % oyk 
toteutuu         

Yhteensä 
sibbesborgin OYK 

Yhteensä 
Eriksnäsin 
OYK 

Yhteensä          
Sibbesborg ja 
Eriksnäs   

Kunnan 
väkiluku KASVU% 

3100 542 3642 
 

19006 
 3193 542 3735   19099 0,5 

3713 609 4321   19685 3,1 

4232 675 4907   20271 3,0 

4752 742 5493   20857 2,9 

5271 808 6079   21443 2,8 

5791 875 6665   22029 2,7 

6477 1010 7487   22851 3,7 

7164 1145 8308   23672 3,6 

7850 1280 9130   24494 3,5 

8537 1415 9952   25316 3,4 

9223 1550 10773   26137 3,2 

10246 1752 11997   27361 4,7 

11268 1953 13221   28585 4,5 

12290 2155 14445   29809 4,3 

13313 2357 15670   31034 4,1 

14242 2558 16800   32164 3,6 

14888 2778 17665   33029 2,7 

15533 2997 18530   33894 2,6 

16179 3216 19395   34759 2,6 

16825 3435 20260   35624 2,5 

17471 3655 21125   36489 2,4 

18806 3924 22730   38094 4,4 

20141 4194 24335   39699 4,2 

21476 4464 25940   41304 4,0 

22812 4733 27545   42909 3,9 

24147 5003 29150   44514 3,7 

25146 5206 30352   45716 2,7 

26146 5409 31555   46919 2,6 

27145 5612 32757   48121 2,6 

28144 5815 33960   49324 2,5 

29144 6018 35162   50526 2,4 

30000 6137 36138   51502 1,9 

30857 6256 37113   52477 1,9 

31714 6375 38089   53453 1,9 

32570 6494 39064   54428 1,8 

33427 6613 40040   55404 1,8 

34284 6732 41016   56380 1,8 

35140 6851 41991   57355 1,7 

35997 6970 42967   58331 1,7 

36853 7089 43943   59307 1,7 

37710 7208 44918   60282 1,6 
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6.4 Osayleiskaavan mahdollistama vaihteluväli  
 

Kaavaluonnos sisältää korttelialueiden osalta vaihteluvälin tehokkuuksissa ja siten voidaan esittää arvio 

kaavaluonnoksen mukaisen yhdyskuntarakenteen asukas- ja työpaikkamäärien vaihteluvälistä.  

Minimi- ja maksimitehokkuus on otettu joko määräyksen vaihteluvälistä (AK/P, A/P-1, A/P-2) tai 

minimiarviona nykyrakentamisen päälle ja maksimina kaavakartan tehokkuus (A). Asumisväljyytenä on 

käytetty 50 k-m2/asukas. Asumisväljyys on nykyisin keskimäärin 37–41 h-m2/henkilö Sipoossa, mutta 

asumisväljyys lisääntyy jatkuvasti. 

Vaihteluväli asukasmäärässä on näin laskettuna 20 100- 32 700 henkilöä.  

Palveluiden ja liiketilan prosenttiosuudeksi on arvioitu 10 -15 % kerrosalasta asuinvaltaisilla alueilla ja sen 

mukaan palvelutyöpaikat asuinalueilla (1 / 50 k-m2). 

Palvelualueilla on käytetty tehokkuusarviota 0,15 -0,4 ja 1/100 k-m2. Työpaikka-alueilla arvio on 

tehokkuudesta 0,2-0,6.  

Työpaikkojen määrä on näin laskettuna 4750 -9100 kpl. 
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