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Sibbesborg on suuren luokan aluekehityshanke, 
jossa yhdyskuntarakenteessa tapahtuva merkit-
tävä muutos toteutetaan huomioimalla kestävän 
yhdyskunnan periaatteet kaikessa suunnittelus-
sa. Sibbesborgin suunnittelun taustalla vaikutta-
vat Sipoon yleiskaava 2025 sekä Uudenmaan 
liiton alueelliset suunnitelmat Helsingin seudun 
kehityksestä. Näiden sekä vuonna 2011 pide-
tyn kansainvälisen kestävän yhdyskunnansuun-
nittelukilpailun pohjalta on laadittu Sibbesbor-

SIBBESBORGIN SUUNNITTELUN TAUSTAA

gin kehityskuva ja kestävyyskriteeristö.
Vuonna 2008 hyväksytyn yleiskaavan yh-

teydessä hyväksyttiin voimakkaan kasvun stra-
tegia, jossa itäisen kehityskäytävän osalta ta-
voitellaan huomattavaa asukasmäärän kasvua 
Helsingin ja Porvoon välille. Sibbesborg tarjoaa 
luontevan ja houkuttelevan paikan metropoli-
alueen kehitystä tukevalle kaupunkirakenteen 
täydentämiselle itämetron jatkeeseen tukeutuen.

Sibbesborgin kehityskuvassa elinvoimainen 
palveluiden ja monipuolisen elinkeinoelämän 
yhteiskunta ovat keskeisiä tavoitteita. Kehitys-
kuvassa määritettiin, että alue pyrkii työpaik-
kaomavaraiseksi ”lähiruoan ykköseksi” Suo-
messa ja olemaan itsenäinen kaupunkikeskus 
palveluineen ja työpaikkoineen. Nukkumalähiö-
tä Helsingin esikaupunkivyöhykkeellä ei haluta 
toteuttaa. Näin alueen keskeiseksi tavoitteeksi 
muodostui korkea työpaikkaomavaraisuus, jon-

PALVELUT JA ELINKEINOT -TYÖPAKETTI

TYÖN LÄHTÖKOHDAT

ka mahdollisuuksia on tutkittu myös Suunnitteet 
–työpaketissa. 

Toiseksi alue pyrkii tarjoamaan urbaanin pik-
kukaupungin palvelut kävelyetäisyydellä. Kehi-
tyskuvassa Sibbesborg on ”perinteinen” pikku-
kaupunki, jossa on lyhyt matka joka paikkaan, 
helppo orientoitua ja sen eheässä ja suhteellisen 
tiiviissä kaupunkirakenteessa myös rakentaminen 
ja palveluiden tuottaminen on kustannustehokasta. 
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TYÖPAKETIN SISÄLTÖ

Työpaketin tavoite on tarjota keskusteltu ja 
esiselvitetty pohjatyö palvelujen ja elinkeinojen 
huomioimiseen maankäytön jatkosuunnittelussa 
ja osayleiskaavan laadinnassa. Työpakettia 
on suunniteltu rinnakkain muiden työpakettien 
kanssa, erityisesti Suunnitteet-työpaketin, jotta 
alueen tavoitteisiin voidaan kustannustehok-
kaasti vastata mahdollisimman kokonaisvaltai-
sesta näkökulmasta.

Työpaketissa ideoitiin sitä, miten alueen pal-
velut voidaan tuottaa ja miten asukkaat ja muut 
kaupungin käyttäjät voivat niitä kuluttaa mah-
dollisimman kestävästi ja taloudellisesti. 

 Palveluja ja niiden mahdollisuuksia kartoi-
tettiin paikallisten toimijoiden ja käyttäjien 
näkökulmasta. Nykyinen liiketilamäärä ja uusi 
tilantarve arvioitiin kohtuullisen väestönkasvus-
kenaarion mukaisesti, joka luotiin Suunnitteet 

-työpaketissa.  Nykyisestä yritystoiminnasta 
tehtiin analyysi, joka käsitteli alueen yritystoi-
mintaa sekä paikallistalouden ja paikallisten 
vahvuuksien näkökulmasta että suhteessa me-
neillään olevaan taloudellisen tuotantotavan ja 
-rakenteen muutoksiin. Erityishuomio kiinnitettiin 
ns. mikroyrittäjien ja paikallisten pienyritysten 
työtilatarpeisiin.

Näihin lähtökohtiin perustuen työpaketissa 
kehitettiin valikoidusti eteenpäin Sibbesborgin 
kehityskuvassa esitettyjä ehdotuksia ja kärki-
hankkeita. Kehitettäviä teemoja ovat: 

• lähiruoka
• matkailu 
• yrityspuisto
• vapaa-ajan palvelut

PÄÄTYÖVAIHEET
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Sibbesborgin alueen ja Söderkullan liiketilat vuoden 2013 alussa.

Sibbesborgin osayleiskaava-alueen kaupat 
ja palveluyritykset ovat pääosin keskittyneet 
Söderkullan nykyiseen keskustaan ja reunoille. 
Palvelupisteitä on yli 30 kpl ja niiden käytössä 
on vajaa 9 000 k-m2 liiketilaa. Vaikka kaupat 

KAUPPA JA PALVELUT NYKYÄÄN

KAUPAN JA PALVELUIDEN  NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN TARPEET

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.
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LIIKETILAN TARVE TULEVAISUUDESSA

OYK-alueella, eli osayleiskaavan asiointialueel-
la, kaupan ja palvelujen tilantarve nykyisellä 
väestöllä on jo 12 300 k-m2 ja koko vaikutus-
alueella 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 päivittäista-
varakaupan 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 tavoittee-
na on vahvistaa kaupan perusrakennetta ja eri-
tyisesti kehittää erikoistunutta vähittäiskauppaa 
niin lähiruuan kuin lähellä tuotettujen tavaroiden 
tarjonnan avulla.

ELINKEINOTOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIA

Nykytilan kartoituksen ja tulevaisuuden liiketila-
tarpeen lisäksi palveluja ja niiden mahdollisuuksia 
kartoitettiin paikallisten toimijoiden ja käyttäjien 
näkökulmasta. Yrittäjiä tavoiteltiin haastattelujen, 
yrittäjille järjestetyn tilaisuuden ja yrittäjäkyselyn  
(Liite 1) avulla.

Paikallisten yrittäjien sitouttaminen pitkän ai-
kavälin suunnitteluprosessiin vaikuttaa haasta-
valta. Useilla pienillä toimijoilla ei ole erityisiä 
kasvutarpeita ja toiminnan suunnittelun painopiste 
tapahtuu huomattavasti lyhyemmällä aikavälillä 
kuin mitä osayleiskaavan alkamisesta kestää Sib-
besborgin rakentumiseen. Kokonaisuudessaankin 
alueen yrittäjien verkostoitumisen, yhteistyön ja 
synergian aste ei ole korkea. Tämä on toisaalta 
puute, mutta myös iso mahdollisuus. Sibbesborgin 
rakentaminen ei merkitse vain uutta asutusta tai 
uusia yritystiloja Etelä-Sipooseen. Sibbesborg 
merkitsee myös paikallisen yritystoiminnan urba-
nisoitumista, eli tuottavuutta parantavan vuorovai-
kutuksen tiivistymistä, uusia erikoistumisen näkymiä 

kuluttajakunnan kasvaessa ja mahdollisuuksia 
alueen profiloimiseen.

Olennaista tässä vaiheessa kehittämistä on, 
että alueella on yritystoimintaa ja sen laajenta-
misvaraa ja ”ekosysteemipalveluresursseja” eli 
maata, vettä ja maisemaa ruokatuotantoon ja 
vapaa-aika/matkailupalveluihin (ehkä logistiik-
ka-alallekin). Kyseisillä aloilla on myös jo me-
neillään yrittäjien investointeja. Lisäksi alueel-
la on paikallista pääomaa ja yrittäjähengen 
perinnettä. Nämä potentiat on tunnistettu sekä 
nykytilanteena että tulevaisuuden visiona eli 
merkittävänä ja mahdollisena bisneksenä.

Alueen yritystoiminnan tarkasteleminen sekä 
paikallistalouden ja paikallisten vahvuuksien 
näkökulmasta että suhteessa meneillään ole-
vaan taloudellisen tuotantotavan ja -rakenteen 
muutoksiin, on mahdollistanut  sekä nousevien 
että alueella kehittyvien ja kehitettävien kau-
pan konseptien tunnistamisen. Lähtötietoina on 
myös käytetty asiantuntijahaastatteluita.
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KUNNAN TUNNISTAMIA VAHVUUKSIA

Sibbesborgin elinkeinokonseptin keskeisiä osatekijöitä. 
Lähde: Söderkullan työpaikka-alueen konsepti, 2011
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Vapaa-aika, matkailu ja virkistys tukeutuvat 
Sipoonlahden rantaan esitettyihin toimintoi-
hin. Vapaa-aika ja virkistys palvelevat alueen 
asukkaita virkistäytymisessä sekä alueelle 
saapuvia matkailijoita. Vapaa-ajan, matkailun 
ja virkistyksen alue on helposti yhdistettävissä 
myös kestävän elintarviketuotannon pienemmän 
mittakaavan toimintaan. Kestävä elintarviketuo-
tanto pohjautuu alueelle suunniteltuun suurkeit-
tiötoimintaan. Elintarviketuotanto ja -teollisuus 
tarjoavat muitakin mahdollisuuksia, ja mukaan 
toimintaa pohtimaan tulee ottaa sipoolaisia 
tuottajia sekä elintarvikealan yrityksiä. 
Lähipalveluiden kannalta alue tulee toimimaan 
osittain Söderkullan ja Eriksnäsin lähipalve-
lualueena. Helposti saavutettavat ja laaduk-
kaat lähipalvelut lisäävät myös asuinalueiden 
vetovoimaisuutta.

Vuonna 2011 Sipoon kaupunki laati Söderkullan 
työpaikka-alueen konseptin, jossa tunnistettiin 
kaksi peruskysymystä: mitä halutaan ja kenelle 
suunnitellaan. Halutaanko tavanomainen teolli-
suusalue peltihalleineen? Vai halutaanko pon-
nistaa Sibbesborgin kilpailussa määriteltyjen 
kestävyyden periaatteiden pohjalta johonkin 
uuteen? Todettiin että toteutuva työpaikka-alue 
tulee olemaan yhdistelmä näitä molempia. 
Alueen erityisiksi potentiaaleiksi tunnistettiin 
luonnon, merellisyyden ja saavutettavuuden 
hyödyntäminen. Lisäksi tärkeiksi nähdään eko-
logia ja kestävyys sekä sipoolaisten arvojen ja 
tavoitteiden huomioiminen suunnittelussa.

Nykyisin ihmiset haluavat merkityksiä ja elä-
myksiä. Yksi tuote tai palvelu ei ole riittävä syy 
lähteä liikkeelle. Söderkullassa erityisiä teemo-
ja voivat olla:

• Kestävyyteen, hyvinvointi- ja terveyspalve-
luihin sekä matkailuun liittyvän liiketoimin-
nan kehittäminen

• Langattomassa toimistossa, karjalaitumen 
reunalla, meren rannalla

• Vapaa-aika, viihtyminen ja terveys.

Lisäksi ehdotettiin ”prosentti ympäristölle” -tee-
maa, jonka kolme erilaista osaa voisivat olla 1) 
vapaa-aika, viihtyminen ja terveys; 2) urbaani 
ekologia sekä 3) lähipalvelu- ja työpaikkakes-
kus. Alueesta toistuu neljä kantavaa teemaa: 
luonto, merellisyys, ekologia ja kestävyys.



KEHITTYVIÄ JA KEHITETTÄVIÄ ALUEELLISIA KONSEPTEJA

NOUSEVIA KAUPAN KONSEPTEJA

• Lähiruokakauppa 
• Lahjatavarakauppa
• Kone- ja urheilu 
• Tilaviinikauppa
• Lihakauppa 
• Vihanneskauppa
• Kukka- ja puutarhakauppa
• Käsityöliike
• Sisustuskauppa
• Kahvilakondiittori  
• Erä- ja vaelluskauppa

Lähiruoka
Brändi, elämäntapa ja elinkeino

Matkailupalvelut
Luonto Sipoonkorvesta saaristoon

Logistiikka
Satama, lentokenttä, moottoritie, Pietari

Luonnonkaunis miljöö
Jokilaakson miljöö työympäristönä 
vetovoimatekijä

Hoiva ja wellness-palvelut
Kasvuala, suurhanke mahdollinen

Kokonaisuudessaan voidaan sanoa, että Sibbes-
borgissa on hyvä potentiaali elinkeinoelämän 
kehittymiselle. Sibbesborgin sijainti pääkau-
punkiseudun lähellä ja itäisellä kasvukäytävällä 
tarjoaa urbaania ja elävää kaupunkikulttuuria 
houkuttelevan etäisyyden päässä pääkaupun-
kiseudusta ilman suurempien kaupunkien etäi-
syyksiä, ilmansaasteita ja muita negatiivisia 
ilmiöitä. Vapaa markkinatalous, vaihtuvat poliit-
tiset linjaukset, lakimuutokset, muuttuva ympä-
ristö ja tulevaisuuden uudet teknologiat tekevät 
tulevaisuuden palvelutoiminnan analysoinnista 

epävarmaa. Kehityskuvassa asetettujen tavoit-
teiden, kunnan tunnistamien ja nykytila-ana-
lyysiin perustuvien paikallisten vahvuuksien ja 
yleisten kehitystrendien perusteella voidaan 
kuitenkin tunnistaa lupaavia kehityssuuntia, joi-
ta on käsitelty tarkemmin seuraavassa luvussa. 
Sibbesborgin kehityskuvassa lähiruoalle ase-
tettiin erityistä painoarvoa ja siihen liittyvässä 
selvityksessä on haastateltu kunnan ruoka- ja 
elinkeinoasiantuntijoita, kulutustutkijaa, paikalli-
sia tuottajia ja markkinoinnin sekä maatalous-
tuotannon asiantuntijoita.
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LÄHIRUOKA, MATKAILU JA VAPAA-AJAN PALVELUT

LÄHIRUOKA

MATKAILU

Lähiruoka, matkailu ja vapaa-ajan 
palvelut muodostavat kolmiyh-
teyden, jonka päälle Sibbesborgin 
elinkeinotoimintaa voidaan ra-
kentaa maisemallisten vahvuuk-
sien pohjalle ja samalla asumisen 
laatua ja omaleimaisuutta tukien.

Sibbesborgilla on mahdollisuus nousta lähiruo-
asta tunnetuksi kaupunkialueeksi. Lähiruokaa 
tulee kehittää sekä brändinä ja vetovoimateki-
jänä että arkisena ekologisena elämäntapana. 
Alueelle on luotava sekä ruoan tuottajien ja val-
mistajien verkosto että monikanavainen kaupan 
ja palvelun malli, jossa yhdistyvät maatilatori-
mainen myymälä ja nettikauppa.

Lähiruokakauppa sijoittuu Söderkullan nykyi-
sen kaupallisen keskuksen yhteyteen vahvaksi 
kokonaisuudeksi. Lisäksi tarvitaan tiloja ja ta-
pahtumia asukkaiden omatoimisuuteen sekä 
kuluttajien ja tuottajien kohtaamiseen. Kunnan 
aktiivisuutta tarvitaan pientuottajien yhteistyön 
ja tuotteiden logistiikan kehittämiseen. Lisäksi 
kunnalla on tärkeä rooli lähiruoan ostajana. 
Sipoon ruokapalvelu on jo aloittanut hyvän 
yhteistyön tuottajien kanssa. Tuottajien verkos-

Sipoonjokilaakson ainutlaatuista maisemaa 
on mahdollista kehittää matkailun kehityskäy-
täväksi Sipoonkorvesta kartanoiden kautta 
saaristoon. Alueella jo sijaitsevat palvelut on 
koottava verkostoksi, jota kehitetään sekä ko-
konaisuutena että osana laajempaa Itä-Uuden-
maan matkailukokonaisuutta.

Luontomatkailu, päiväturismi, ruokamatkailu 
ja itäturismi ovat kasvualoja. Alueella kannat-
taa erikoistua palveluvaltaiseen luontomatkai-
luun: Sipoonkorpi voi olla lähiluontokohde hel-
sinkiläisille ja itäturismin osalta Helsingin portti 

pietarilaisille. Terveyskylpylä hotelleineen voi 
olla realistinen kärkihanke. Ruokamatkailuun 
puolestaan yhdistyy lähiruoan tuotanto, joka on 
myös asumisen vetovoimatekijä.

Esimerkkejä Sibbesborgin matkailuun liittyvistä 
erityispalveluista:
• ”Korvesta kartanoon ja saaristoon”
• Hevostalous Brad de Veluwe keulakuvana
• Veneilypalvelujen keskus
• Sibbesborgin nimikkoruoka
• Lähiruokaravintolat

Elinkeinotoimintaa vetämään voidaan kehittää 
jo orastavaa yrityspuistoa moottoritien varteen. 
Sinne sijoittuisivat lähiruoan edellyttämät uudet 
jalostuslaitokset (kala, leipä, liha, vihannekset) 
suoramyymälöineen sekä muuta pienteollisuutta 
ja siihen liittyvää tilaa vaativaa erikoiskaup-
paa. Veneilypalvelut ja hevostarvikkeet muo-
dostaisivat ytimen palveluille ja kaupalle, josta 
voi kehittyä vapaa-ajan kaupan keskus.

Seuraavalla sivulla on Sibbesborgiin sijoittu-
vasta yrityspuistoalueesta kartta, joka kuvaa 
myös alueen kehittymistä ajassa.

toituminen on tärkeää markkinoinnin kannalta, 
jotta tieto yksittäisistä tuottajista ja valmistajista 
välittyy ostajille. Tieto ruoan terveellisyydestä 
ja alkuperästä on kuluttajille yhä tärkeämpää. 
Lähiruokateemaa on käsitelty tarkemmin erilli-
sessä selvityksessä (Esiselvitys Lähiruoasta Sib-
besborgissa, 2013). 

Esimerkkejä kaupan ja palvelun malleista sekä 
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista:
• Maatilatori kauppakeskuksessa
• Yhteiset tuotantotilat pienyrittäjille
• Tuottajien yhdessä omistama jakelukeskus
• Ruokapiiri lähikaupassa
• Sibbesborg-osuuskunta
• Liikkuva nettiruokakauppa
• Green carea ja kumppanuustiloja
• Kevätkylvötalkoot ja sadonkorjuujuhlat

YRITTÄJYYS JA VAPAA-AJAN PALVELUT
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• Kylpylä ja wellness-keskus

• Maatilatorit: lähiruoan suora-
myynti autoilijoille ja matkaajille 
+ ravintolat

• Veneilypalvelut
• Hevostarvikkeet
• Vapaa-ajan retail park
• Kontti-,  second hand- ja 

autokauppaa

• Ruokatuotanto
• Kunnan keskuskeittiö
• Kalanjalostuslaitos 
• Biokaasulaitos
• Aurinkokeräimet + kasvihuoneet 

suojavyöhykkeellä

E1
8

E1
8

Vaihe 1
(lähitulevaisuus)

Vaihe 2
(alue raideliiken-
teen asemana)

Tarjoaa lähiruokatuotantoa ja -vientiä, pienteollisuutta ja erikoistavaraa.
(Alue voi myöhemmin kehittyä raideliikenteen asemaksi)
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MAHDOLLISIA KÄRKIHANKKEITA

Erityistä vetovoimaa Sibbesborgille toisi moni-
puolisia hyvinvointipalveluja tarjoava kylpylä. 
Kylpylä voisi erikoistua esimerkiksi terveyskyl-
pyläksi, tai laajemmin wellness-keskukseksi tai 
jopa verkostoksi wellness-kylpylöitä Sibbesbor-
gin sisällä tai osana maanlaajuista verkostoa. 
Eräs potentiaalinen paikka voisi olla Söderkul-
lan kartano.

Sibbesborgissa voisi olla Euroopan Unionin 
tuella ylläpidetty kalanviljely- ja kalanjalostus-
laitos. Lähtökohtana voisi olla päästöneutraali 
yhteistuotanto, jossa vältetään hukkatuotantoa 
hyödyntämällä myös matalampilaatuinen kala 
lähimyynnissä ja viennissä. Muita mahdollisuuk-
sia ovat muun muassa luomukanala, elintarvi-
ketutkimuslaitos sekä ruoan ja polttoaineiden 
yhteistuotanto.

Vähittäiskaupan osalta alueella voisi toimia 
vapaa-ajan tuotteisiin keskittyvä ”vapaa-ajan 
kauppakeskus”, jonka palvelut liittyvät esimer-
kiksi ulkoiluun, retkeilyyn, hevosurheiluun, venei-
lyyn ja golfiin.

Eräs potentiaalisimmista kärkihankkeiseta 
voisi olla lähiruokaklusteri, eli paikallisten lä-
hiruokatuottajien yhteinen tuotanto- ja jake-
lutila.  Lähiruokaan liittyviä mahdollisuuksia 
on tarkastleltu yksityiskohtaisemmin erillisessä 
lähiruokaselvityksessä (esiselvitys Lähiruoasta 
Sibbesborgissa, 2013). 

Sibbesborgin alueella on myös hyvät edelly-
tykset Green Care liiketoiminnan lisäämiselle, 
jota on tarkasteltu mm. keväällä 2013 järjeste-
tyssä  Kädet Multaan -tapahtumassa.

Mikäli työpaikka-aluetta kehitetään ennen 
muuta Sibbesborgia, on luontevaa nostaa esiin 
lähiruokateemaa ohikulkijoita ajatellen raken-
tamalla moottoritien varteen lähiruoan logis-
tiikka- ja myyntikeskus. Lopputilanteen kannalta 
taas paras paikka olisi sijainti Sibbesborgin 
keskustassa. Suunnittelussa onkin vielä pohdit-
tava tämän keskuksen sijainnin vaikutuksia. Sib-
besborgin asukaspohja ei pitkään aikaan vielä 
riitä pitämään hengissä lähiruokamyymälää, 
koska se joutuu kilpailemaan markkinoista suur-
ten päivittäistavaraketjujen lähimyymälöiden 
kanssa. Jos se sijoitetaan moottoritien kylkeen, 
sen asiakaskunta laajenee ja toimintaedelly-
tykset paranevat, mutta samalla menetetään 
keskustan kehittämisen ydintoimija. Jatkosuun-

nittelussa tulisi tutkia, voidaanko lähiruoka-
myymälä(t) sijoittaa keskustan ”portille” joka 
olisi useimpien kulkureittien varrella ja samalla 
kohtuullisen esim. pyörämatkan päässä. Toinen 
mahdollisuus on aloittaa työpaikka-alueel-
la ja sijoittaa alueen valmistuessa myyntipiste 
keskustaan. 

Esimerkiksi Heinolassa lähiruokamyymälä 
sijoitettiin keskustan ulkopuolelle - vaikka se 
monien mielestä olisi pitänyt sijoittaa keskus-
taan. Kun näin ei tehty, myymälä on vahvistanut 
asiakaskuntaa ohikulkijoilla. Sen seurauksena 
keskusta kärsii edelleen vetovoimaisuuden va-
javuudesta ja lähiruokamyymälä talvikauden 
hiljaisuudesta.

LÄHIRUOKAKESKUS



KESKUSTA-AJATUSTEN KEHITYS

MISSÄ ON SIBBESBORGIN KESKUSTA?

VAIHE 3VAIHE 1 VAIHE 2

Söderkulla Söderkulla

EriksnäsEriksnäs

Metrolinjaus moottoritiesillan kautta Metrolinjaus kilpailuehdotuksen mukaisesti

”yksi keskusta - kaksi metrovaihtoehtoa”

Kilpailuvaiheessa oli tavoitteena löytää raide-
liikenteeseen vahvasti perustuva tulevaisuuden 
visio.  Kilpailutyössä Sibbesborg nähtiin tule-
vaisuuden kaksoiskaupunkina, jossa ”Sibbe” 
ja ”Borg” muodostavat metroasemat Sipoon 
joen molemmin puolin. Kehityskuvaa ja metron 
esiselvitystä tehtäessä suunnittelu tarkentui jo-
kilaakson itäpuoleisen ”pääaseman” vertailuun 

metron vaihtoehtoisten linjausten suhteen.
Sibbesborgin tuleva keskusta sijoitettiin pää-

osin Uuden Porvoontien ja moottoritien väliin. 
Porvoontien pohjoispuolta täydennetään ja 
rikastetaan uudella rakentamisella. Nykyinen 
Söderkullan keskusta muodostuu Sibbesborgin 
pohjoisosaksi.
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KESKUSTAN MÄÄRITTÄMISESTÄ KESKUSTAN LAAJENTAMISEEN

Palvelu- ja elinkeinotyöpaketin ja arkkitehtuu-
rityöpaketissa tehtyjen aluetutkielmien myötä 
kehittyi myös ajatus Sibbesborgin keskustan 
suhteen.  Tulevaisuuden visioon haluttiin liittää 
vahvemmin myös Söderkullan nykyinen keskusta. 
Maankäytön hahmottaminen kasvuvaiheittain 
antoi mahdollisuuden osoittaa nykykeskustaa 

tukevaa kehittämistä, mutta myös mahdollistaa tu-
levaisuuden raideliikenteen asemalle mielekkään 
toiminnallisen idean: yrityspuiston, josta voi myö-
hemmin kehittyä osa keskustaa. Tällä tavalla Sö-
derkulla on vahvemmin osa keskusta-aluetta myös 
tulevaisuudessa. Oheisesta kuvasta voi havaita 
tulevaa keskustaa ympäröivät asukasmäärät.



KESKUSTA-ALUEEN KASVULOGIIKKA

Nykyinen keskusta voisi kasvaa uuden “Keskuspuis-
ton“ kautta Sipoonjoen rantaan, Sibbesborgin asti.

Kylähistoriaa keskuspuiston ympärillä

Sibbesborg-linnavuori puiston päätteenä

Tulevaisuudessa voi tämä yrityspuisto voi muuttua 
keskustarakenteeksi, jos raideyhteys toteutuu.

E18 viereen on jo kehittymässä “yrityspuisto” mo-
nenlaiseen yritystoimintaan.

Joen reunaa kulkeva rantareitti yhdistää tärkeimmät 
alueet ja muodostaa Sibbesborgin kasvot, jossa yh-
distyvät keskusta, historia ja työpaikka-alueet sekä 
Eriksnäs.

Söderkullan ja yritysalueen välissä kalliolla “up-town”, 
jossa pienkerrostaloja näköaloin nykykeskustan palve-
lualueella sekä myöhemmin raideaseman tuntumassa.

Joensuun puolella ”pientalokyliä”, joista fillari/käve-
ly-yhteydet keskustaan.

Nyky-Söderkulla säilyy osana keskustaa ja yritystoi-
minta ja palvelut voivat laajentua myös pohjoiseen.

Nykyinen Söderkullan keskusta

Sibbesborg-linnavuori
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KESKUSTAN YMPÄRILLÄ VAPAA-AJAN PALVELUIDEN KIRJO

Söderkullassa on erilaisia vapaa-ajan palve-
luita lähietäisyydellä keskustasta: Joensuun sa-
tamassa sijaitsevat saaristoveneet, melontakeskus 
ja uimala. Hiihto- ja kävelyreitit kulkevat jokilaak-
sossa talvisin. Sibbesborgin kartanossa on suosittu 
pulkkamäki ja tapahtumia, Gumbostrandin taide-
keskus on jo vakiinnuttanut asemansa pääkaupun-
kiseudun galleriatarjonnassa.

Maankäytön visio on laadittu näiden vetovoi-
matekijöiden ympärille niitä vahvistamaan ja li-
säämään. Tavoitteena on sekä vahvistaa nykyisiä 
toimintoja että laajentaa tarjontaa samalla kun 
keskustakin laajenee.

Työpajoissa ideoituja ja nykyisiä vapaa-ajan palveluita maankäyttövision rakenteessa
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LIITE 1: YRITTÄJÄKYSELY

Yrittäjien kiinnostusta tulevan Sibbesborgin 
alueesta selvitettiin kyselytutkimuksen avulla. 
Kysely oli auki internetissä aikavälillä 5.6.–
1.9.2013. Kyselystä tiedotettiin Sipoon kunnan 
internet-sivuilla, Sibbesborgin hankesivuilla ja 
lähialueella sijaitseviten yrittäjä- ja lähiruo-
kaverkostojen kautta (Uudenmaan yrittäjät, 
ProAgria, Posintra, Huoletta Tuoretta -hanke 
ja Laurean lähiruokaverkosto). Kyselyä jaet-
tiin myös sipoolaisille yrittäjille järjestetyssä 
yrittäjätapaamisessa. 

Kyselyyn vastasi 14 yritystä, joista kolme 
sijaitsi nykyisen Söderkullan alueella, seitse-
män muualla Sipoossa ja muut pääasiassa 
Etelä-Suomessa 50 km säteellä tulevasta Sib-
besborgista (mm. Loviisa, Askola, Tuusula, Por-
nainen). Yritykset edustivat palvelutoimintaa (5 
kpl), ravitsemispalveluita (2), valmistustoimintaa 
(2) ja alkutuotantoa (2). Pienyrityksiä (markki-
nointiyhteistyö), terveys/sosiaalialaa sekä ark-
kitehtuuria edusti kutakin yksi yrittäjä.

TOIMITILOILLE JA TONTEILLE ON 
TARVETTA

Kolme yritystä ilmaisi tarvitsevansa uutta toi-
mitilaa, kaksi laajennusta nykyisiin toimitiloihin 
ja kolme ilmoitti tarvitsevansa uutta tonttia, jos 
yritys sijoittuisi tulevaan Sibbesborgiin. 

• Uusia tontteja toivottiin alkutuotantoon 
sekä pienteollisuuteen. 3 yritystä ilmaisi 
tarvitsevansa uutta toimitilaa (50–1000 
k-m2)

• 2 tarvitsi laajennusta nykyisiin toimitiloihin 
(150–200 k-m2)

• 3 tarvitsi uutta tonttia, jos yritys sijoit-
tuisi tulevaan Sibbesborgiin (1500–
10 000 m2). Uusia tontteja halua-
vista yksi harjoittaa alkutuotantoa, 
toinen teollisuutta (koneiden valmistus). 

VÄESTÖPOHJA JA ASIAKKAAT

Yrityksiltä kysyttiin myös näkemystä väestön-
kasvusta: kuinka suuren väestöpohjan yritys 
tarvitsisi Sibbesborgiin, jotta se voisi menestyk-

sekkäästi toimia alueella. Kolmelle yrityksistä 
riittäisi nykyinen väestömäärä, noin 4500 asu-
kasta. Neljä yrityksistä toivoi kasvua: yksi vas-
taajaa kannatti kutakin seuraavista vaihtoeh-
doista: 6000 asukasta, 8000 asukasta, 20 000 
asukasta sekä suurinta annettua vaihtoehtoa eli 
40 000 asukasta. Jotkut näkivät väestönkasvun 
juuri potentiaalisten asiakkaiden lisääntymise-
nä, toisille asiakkaat eivät välttämättä ole lä-
hellä jatkossakaan. 

SIJAINTI YRITYKSEN KANNALTA 

Kyselyyn vastanneet yritykset pitivät Sibbes-
borgin sijaintia hyvänä. 9 vastaajaa piti sijain-
tia hyvänä yrityksen toiminnan kannalta yleen-
sä, samoin 9 vastaajaa yrityksen näkyvyyden 
kannalta sekä 7 vastaajaa asiakkaiden tavoi-
tettavuuden kannalta.

Muualla sijaitsevien yrityksien näkökulmia:
• nykyisin muualla Uudellamaalla sijait-

seva konealan yritys näki Sibbesborgin 
hyvänä paikkana sijoittua palvelemaan 
pääkaupunkiseudun asiakkaita. 

• Nikkilässä sijaitseva yritys näki väes-
tönkasvun tuovan lisää potentiaalisia 
asiakkaita

• Pornaisissa sijaitseva puutarhaviljelyä ja 
jalostusta harjoittava pienyritys näki Sib-
besborgin hyvänä paikkana harjoittaa 
vihannesten ja hedelmien pienimuotoista 
jatkojalostusta ja/tai myydä tuotteita

Suunnittelualueella nykyisin sijaitsevien yritysten 
näkökulmia:

• alueella sijaitseva suuri teollisuusyritys 
ei nähnyt sijaintia paikallisesti tärkeä-
nä, koska vie valtaosan tuotannostaan 
ulkomaille

• alueella sijaitseva huoltoasemayrittäjä 
toivoi mahdollisuuksia laajentaa myymä-
lätilaa ja toivoi toimintojen keskittämistä: 
”hajasijoittaminen on out!”

• alueella sijaitseva hyvinvointi- ja terve-
ysalan yrittäjä näki, että Sibbesborgissa 
hän voi tarjota erityisosaamistaan.

YRITTÄJÄKYSELY
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YRITTÄJIEN OSALLISTUMINEN 
JATKOSSA

Yrittäjiltä kysyttiin, miten he haluavat jatkossa osal-
listua Sibbesborgin suunnitteluun. Vastaajista:  

• 5 toivoi lisää kyselyitä
• 5 halusi osallistua yrittäjätilaisuuksiin ja 

-työpajoihin, 
• 3 toivoi uutiskirjeitä
• 2 halusi osallistua asukastilaisuuksiin
• 1 halusi osallistua Facebookin kautta
• 2 ilmoitti ettei halua osallistua suunnitteluun

Siten sekä kevyelle tiedotus- ja kyselyluontoiselle 
osallistumiselle että hieman enemmän aikaa vaati-
valle, yritystilaisuuksille on kysyntää. Yksi mahdol-
lisuus olisi järjestää vuosittain kokoontuva yrittäjä-
foorumi. Jotta maatalousyrittäjiä ja alkutuotantoon 
liittyviä elinkeinonharjoittajia saataisiin mukaan, 
tapaamiset kannattaa ajoittaa näiden töiden kan-
nalta hiljaiseen vuodenaikaan.

YHTEENVETO

Yrittäjien vastausaktiivisuus ei ollut erityisen korkea. 
Tämä voi selittyä sillä, että yrittäjien on hankala 
osallistua näin pitkän tähtäimen suunnitteluun. Myös 
erityisesti lähiruokatoimijoiden osalta kysely ajoit-
tui sesonkiaikaan, mikä on todennäköisesti osaltaan 
vaikuttanut heidän aktiivisuuteen. Koska edustavuus 
ei ole kattavaa, on vaikea tehdä pitkälle yleistyviä 
johtopäätöksiä. Kyselyn ensisijaisena arvona voi-
daan nähdä positiivinen tiedottaminen hankkeesta 
yritysten suuntaan ja uusista tonteita ja toimitilois-
ta kiinnostuneiden yrittäjien tarpeiden kartoitta-
minen. Hyvää vuorovaikutusta yrittäjien suuntaan 
tulisi jatkaa prosessinomaisesti läpi suunnittelun ja 
toteutuksen. 



Lisätietoa:
www.sipoo.fi
www.sibbesborg.net

Yhteystiedot:
WSP Finland
Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki
Puh. 0207 864 11
www.wspgroup.fi
etunimi.sukunimi@wspgroup.fi


