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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa 
kerrotaan, miten osalliset voivat osal-
listua ja vaikuttaa osayleiskaavan laa-

dintaan sekä miten osayleiskaavan vai-
kutuksia on tarkoitus arvioida. Lisäksi 
siinä esitetään pääpiirteittäin kaavatyön 
tarkoitus ja tavoitteet sekä kaavatyön 
lähtötilanne ja kaavan laadinnan eri 
työvaiheet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
voi tutustua koko kaavatyön ajan kun-
nan verkkosivuilla osoitteessa http://
www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_rakenta-
minen/kaavoitus/yleiskaavat/sibbesbor-
gin_osayleiskaava. Osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelma asetettiin ensimmäi-
sen kerran nähtäville joulukuussa 2012 
ja se oli nähtävillä maaliskuuhun 2013 
saakka.  Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma asetetaan päivitettynä nähtävil-
le syyskuussa 2013 ja se on nähtävillä 
marraskuun 2013 loppuun saakka Kun-
talassa (Iso Kylätie 18, Nikkilä) ja Sö-
derkullan kirjastossa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
tarkistetaan ja päivitetään kaavatyön 
aikana tarpeen mukaan.
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Johdanto
Sibbesborg on suurimittakaavainen 
hanke, jonka tavoite on vastata pää-
kaupunkiseudun kasvutarpeeseen ja 
toisaalta yhdyskuntarakenteen tavoit-
teelliseen kestävään kasvutapaan. Se 
merkitsee muutosta paitsi Sipoon yh-
dyskuntarakenteessa, myös suunnit-
telukulttuurissa, sillä hankkeen kautta 
pyritään kehittämään laajemminkin 
yhdyskuntasuunnittelun tapaa ja käy-
täntöjä. Viestintä ja vuorovaikutus ovat 
olennaisen tärkeitä prosessin osia. 
Vuorovaikutuksen ja viestinnän suun-
nitelmallisen toteuttamisen tavoitteena 
on luoda realistinen ja ymmärrettävä 
käsitys siitä, miten, millä aikataululla 
ja minkälaisissa vaiheissa Sibbesborg 
toteutetaan. Tavoitteena on luoda vah-
va yhteinen näkemys yhdyskuntara-
kenteen kokonaisuudesta. Lisäksi ta-
voitteena on myös tuoda esille alueen 
potentiaali ja vetovoimaisuus mm. kau-
punkirakentamisen, elinkeinojen, yrittä-

Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailualueen rajaus.

misen ja asumisen näkökulmasta ja he-
rättää eri toimijoiden kiinnostus aluetta 
kohtaan. 

Alueen kehittäminen pohjautuu vuonna 
2011 järjestetyn Sibbesborgin kestävän 
yhdyskunnan suunnittelukilpailun tulok-
siin sekä useisiin seudullisiin suunni-
telmiin ja ohjelmiin. Sibbesborgin alue 
on pääkaupunkiseudun itäisen kasvun 
kannalta merkittävässä asemassa, mi-
kä edellyttää maankäytön ja liikenteen 
ratkaisujen yhteensovittamista seudulli-
set näkökohdat huomioiden.

Vuoden 2012 aikana on laadittu Sib-
besborgin kehityskuva sekä esiselvitys 
itämetron linjaus- ja maan-käyttövaihto-
ehdoista suunnittelukilpailun voittaneen 
WSP Finland Oy:n kanssa. Sipoon 
kunta on parhaillaan osapuolena myös 
Östersundomin kuntien yhteisen yleis-
kaavan laatimisessa, jossa päätavoit-

teena on ohjata pääkaupunkiseudun 
itäisen yhdyskuntarakenteen kehitystä 
itämetron jatkeeseen tukeutuen.  

Sipoon kunta pyrkii vastaamaan Hel-
singin seudulle kohdistuvaan maan-
käyttöpaineeseen ja tasapai-nottamaan 
näin metropolin aluerakennetta myös 
itään suuntautuvalla kasvulla. Tarkoi-
tuksena on ohjata alueelle sijoittuvaa 
kaupunkirakennetta kestävästi joukko-
liikenteeseen ja Söderkullan keskus-
taan tukeutuen. 
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Suunnittelualue
Osayleiskaava-alue sijaitsee Sipoon 
kunnassa Söderkullan taajaman ja Si-
poonlahden ympäristössä, meren ää-
rellä. Kaava-alue sisältää Söderkullan 
taajamakeskuksen, joka on rakentunut 
Etelä-Sipoon keskukseksi hyvien liiken-
neyhteyksien varaan. Sipoon kunnan 
varsinainen keskus Nikkilä sijaitsee 10 
kilometriä alueelta pohjoiseen. Etäisyys 
Helsingin keskustaan on 30 km ja Por-
voon kaupunkiin 20 km.

Noin 1 790 hehtaarin laajuisen suunnit-
telualueen osa-alueita ovat Söderkullan 
keskustan lisäksi Eriksnäsin pohjoiset 
alueet, Joensuun/ Skräddarbyn alue 
sekä Hitå. Suunnittelualue jakautuu 
Kallbäckin, Massbyn, Hitån, Skräddar-
byn ja Hangelbyn kyliin. Maanomistus 
kaava-alueella on pääsääntöisesti yk-
sityistä lukuun ottamatta Söderkullan 
keskustaa, jossa Sipoon kunnalla on 
maaomaisuutta. Alueen suunnittelun 
ja toteutumisen edistämiseksi Sipoon 
kunta on tehnyt Sibbesborgin osayleis-
kaavan alueella maanomistajaryhmien 
kanssa kaksi sopimusta maankäytön 

hankeyhteistyön käynnistämisestä.

Osayleiskaavan alueella asuu tällä 
hetkellä arviolta 3 000 asukasta, asu-
kasmäärä muodostaa noin 16 % koko 
kunnan väestöstä. Söderkullan taaja-
masta löytyvät kunnalliset peruspalve-
lut, hammashoitola, kirjasto, koulut ja 
päiväkodit. Taajamassa on myös muu-
tama päivittäistavarakauppa ja ravinto-
la. Porvoonväylän kupeessa on myös 
liikenneasema ravintolapalveluineen. 
Merkittävimmät tieyhteydet ovat aluetta 
halkovat Porvoonväylä (valtatie 7, E18) 
sekä Uusi Porvoontie (tie 170).

Sipoonjokilaaksoa rytmittävät useat 
historiallisen ja esihistoriallisen ajan 
muinaismuistokohteet.

Söderkullan alueen suunnittelu on 
käynnistynyt 1960 -luvulla ja merkittä-
vin osa rakentamisesta on 1980-1990 
- luvuilta. Eriksnäsin ensimmäisen vai-
heen asemakaavan toteutus sijoittuu 
2000–luvulle. Alueita laajentavia ase-
makaavoja on hyväksytty viime vuonna 

ja kaavoitettavana on parhaillaan usei-
ta alueita.

Suunnittelualueen maiseman vahvoja 
ominaispiirteitä ovat Sipoonlahti ja sen 
jatkona Sipoonjokilaakso, jotka tuovat 
meren alueen sydämeen. Sipoonlah-
ti ja sen suulla sijaitseva Sibbesborgin 
muinaislinna ovat valtakunnallisesti 
merkittävää maisema-aluetta. Histo-
riallisesti tärkein yhteys alueelle on 
pitkään ollut Sipoonjoki ja rannikolla 
edelleen Sipoonlahti. Tämän pohjois-
eteläsuuntaisen yhteyden varteen ovat 
muodostuneet Söderkullan, Eriksnäsin, 
Skräddarbyn (Joensuun) ja Hitån kar-
tanot. 

Osayleiskaavan kaavarajausta on muu-
tettu syyskuussa 2013. Kaava-aluetta 
laajennettiin Uuden Porvoontien suun-
taisesti länteen, jotta Itämetron esiselvi-
tyksessä (WSP Oy 18.1.2013) esitetyt 
itämetron jatkeen linjausvaihtoehdot 
voidaan tutkia maanpäällisiltä osil-
taan kokonaisuudessa Sibbesborgin 
osayleiskaavaluonnosvaihtoehdoissa.

Suunnittelualueen sijainti suhteessa lähimpiin keskuksiin.
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Suunnittelualueen rajaus kunnan opaskartalla. Kartassa yksi ruutu = 1 km.
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Kaavatyön tavoitteet
Sibbesborgin osayleiskaavoitus on yk-
si keskeisistä Sipoon kasvustrategian 
toteuttamiseen tähtäävistä suunnittelu-
hankkeista. Sipoon yleiskaavan 2025 
mukaisesti Söderkullan alueesta muo-
dostuu yksi kunnan taajamakeskuksis-
ta Nikkilän, Talman ja Majvikin ohella. 
Yleiskaavan kasvutavoitteen sekä Sib-
besborgin kestävän kehityksen suun-
nittelukilpailun lähtökohdaksi asetetun 
Sibbesborg -vision mukaisesti alueelle 
sijoittuisi noin 70 000 -100 000 uutta 
asukasta ja noin 40 000 uutta työpaik-
kaa vuoteen 2065 mennessä. 

Sibbesborg -visio 

Tulevaisuuden Sibbesborg on ainutlaatuinen jopa 70 000 – 100 000 asukkaan kestävä ja inhimillinen 
alue, jossa toimiva kaupunkirakenne, luonto ja perinteikäs kulttuurimaisema yhdistyvät tasapainoisesti. 
Sibbesborg toteutuu vaiheittain osana Helsingin seutua orgaanisena ja vuorovaikutteisena prosessina, 
jossa opitaan jatkuvasti paremmin vastaamaan kestävän kehityksen tavoitteisiin. Sibbesborgissa viihdy-
tään, nautitaan elämästä ja sujuvasta arjesta.

Laadittavalla osayleiskaavalla on tar-
koitus tarkentaa Sipoon yleiskaavan 
2025 maankäytöllisiä linjauksia sekä 
toteuttaa maakuntakaavoitusta. Vuon-
na 2011 järjestetyllä Sibbesborgin kes-
tävän yhdyskunnan suunnittelukilpai-
lulla saatiin runsaasti erilaisia ratkaisu-
malleja alueen maankäytön toteuttami-
seen. Osayleiskaavatyössä jatketaan 
tätä suunnitteluprosessia. Osayleiskaa-
valla määritellään ne maankäytölliset 
periaatteet, joilla Sibbesborgista muo-
dostuu raideliikenteeseen ja muuhun 
joukkoliikenteeseen tukeutuva, toimin-
noiltaan monipuolinen pikkukaupunki-
mainen taajamakeskus, joka toteuttaa 
kestävän yhdyskunnan periaatteita. 
Osayleiskaavassa osoitetaan yleiskaa-
vassa linjatun kasvutavoitteen kannalta 

tarpeelliset rakentamisalueet asuin- ja 
työpaikkatoiminnoille sekä tarvittava 
tieverkko ja palvelurakenne. Osana 
osayleiskaavatyötä laaditaan aluetta 
koskeva toteutusohjelma, asumisen 
ohjelma sekä elinkeino-ohjelma. 

Suunnittelun tärkeimpinä lähtökohtina 
toimivat Sipoon yleiskaava 2025 sekä 
siihen liittyvä kasvustrategia, suunnit-
telukilpailua varten kerätyt paikalliset 
kehittämistavoitteet ja visiot, kilpailun 
lopputulokset ja niiden pohjalta laadit-
tu Sibbesborgin kehityskuva. Tausta-
na suunnittelulle toimivat aikaisemmat 
kunnan hyväksymät suunnitelmat ja 
ohjelmat, mm. Helsinki - Porvoo kehys-
suunnitelma, Etelä-Sipoon liikennevi-
sio, Helsingin maankäytön, asumisen 
ja liikenteen (MAL) strategiset linjauk-

set 2050 ja KUUMA -kuntien kehitys-
kuva. Lähtökohtana pidetään seudul-
lista kontekstia, jossa Sipoon kunta on 
avautumassa mukaan pääkaupunki-
seudun kehittämiseen aktiivisena ja it-
senäisenä toimijana.

Sibbesborgin alueen uuden yhdys-
kuntarakenteen toteutuminen on pitkä 
prosessi ja Sipoon kunnan kannalta 
suuri mullistus. Vuorovaikutusta ta-
voitteiden muodostamisessa jatketaan 
osayleiskaavatyön ajan samoin hyviksi 
havaituin menetelmin kuin tähänkin as-
ti: työpajoin ja seminaarein, laajalla ja 
intensiivisellä vuorovaikutuksella asuk-
kaiden, päättäjien, yrittäjien, tutkijoiden 
sekä muiden toimijoiden kanssa.
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Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan päätavoitteet on 
kiteytetty kehityskuvaan seuraavasti:

1.Työpaikkaomavarainen lähiruoan ykkönen Suomessa

•  Sibbesborg on itsenäinen kaupunkikeskus palveluineen ja työpaikkoi-  
 neen, ei Helsingin esikaupunkivyöhykettä tai nukkumalähiötä

• Tavoitteena on työpaikkaomavaraisuus alueen kilpailukykyä ja ainutlaa-  
 tuisuutta tukemalla

• Lähiruoka ja green care -palvelut ovat keskeisiä elinkeinoja

2. Houkuttelevaa asumista maaseudun reunalla, meren läheisyydessä

• Sibbesborgissa on kohtuuhintaista asua palveluiden äärellä, kivalla pai-  
 kalla ja toteuttaa unelmiaan

• Erilaisia kumppaneita asuntotyyppien innovointiin ja toteutukseen hyö-  
 dynnetään aktiivisesti 

• Arvokkaat luonto- ja maaseutualueet säilytetään rakentamisen ulkopuo-  
 lella suurina eheinä kokonaisuuksina

3. Urbaanin pikkukaupungin palvelut kävelyetäisyydellä

• Sibbesborg on ”perinteinen” pikkukaupunki, jossa on lyhyt matka joka   
 paikkaan ja helppo orientoitua

• Kaupunkirakenne on eheä ja tiivis, jolloin rakentaminen, joukkoliikenteen   
 järjestäminen ja palveluiden tuottaminen on kustannustehokasta

• Sibbesborg on joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kaupunki, jossa  
 suurin osa asukkaista voi käyttää päivittäisessä arkielämässään    
 joukkoliikennettä

• Sibbesborg on liikenteen solmukohta, johon on helppo tulla asioimaan

• Sibbesborgissa on vahva paikalliskulttuuri 

4. Innovatiivinen ja kestävä yhdyskunta

• Innovatiivisuus energiahuollon, yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen rat-  
 kaisuissa mahdollistavat energiatehokkuuden ja vähäpäästöisyyden

• Uusia keinoja ja toimintamalleja ennakkoluulottomasti soveltava - ja niis-  
 tä tunnettu – kaupunkikeskus
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Maankäyttö- ja rakennuslain 35 §:n 
mukaisesti osayleiskaavan tarkoituk-
sena on kunnanosan yhdyskuntara-
kenteen ja maankäytön yleispiirteinen 
ohjaaminen sekä toimintojen yhteenso-
vittaminen. Osayleiskaavassa esitetään 
tavoitellun kehityksen periaatteet ja 
osoitetaan tarpeelliset alueet yksityis-
kohtaisen kaavoituksen ja muun suun-
nittelun sekä rakentamisen ja muun 
maankäytön perustaksi.

Osayleiskaavan sisältö ja tarkkuus

MRL 39 § Yleiskaavan sisältövaatimukset

Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon maakuntakaavan lisäksi:

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

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

Osayleiskaavan oikeusvaikutukset

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

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

Sibbesborgin osayleiskaava laaditaan 
oikeusvaikutteisena, luonteeltaan stra-
tegisena osayleiskaavana. Osayleis-
kaavan tarkkuus ja esitystapa mää-
ritellään kaavaprosessin edetessä. 
Osayleiskaavan tärkeimpänä tehtävänä 
on ohjata alueen asemakaavoitusta. 
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Alueen osayleiskaavan laatiminen si-
sältyy kunnan kaavoitusohjelmaan 
2013-2016 (Kunnanhallituksen hyväk-
symä 27.11.2012).

Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet

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

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

Sibbesborgin osayleiskaavatyötä oh-
jaavat erityisesti seuraavat valtakunnal-
lisissa alueidenkäyttötavoitteissa maini-
tut tavoitteet:

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

Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla 
varmistetaan alueidenkäytölliset edel-

lytykset asuntorakentamiselle ja sen 
tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle 
sekä hyvälle elinympäristölle.

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

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

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

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

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

Suunnittelun lähtökohtia

Helsingin seudun  
erityiskysymykset

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

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

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

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

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

Suunnittelualueella on voimassa ympä-
ristöministeriön 15.2.2010 vahvistama 
Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaa-
va. Uudenmaan maakuntakaavaa uu-
distetaan parhaillaan ja valmisteilla ole-
va Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaa-
va on ehdotusvaiheessa. Uudenmaan 
2. vaihemaakuntakaavan ehdotus 
on ollut nähtävillä touko-kesäkuussa 
2012. Tarkistusten jälkeen kaavaeh-
dotus on uudelleen nähtävillä 20.11. - 
21.12.2012. 

Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaa-
vassa on Sibbesborgin alue osoitettu 
pääosaltaan taajamatoimintojen alu-
eeksi (A) ja taajamatoimintojen laajene-
misalueeksi (A/r). Keskustatoimintojen 
alue (C) sijoittuu nykyisen Söderkullan 
keskustan alueelle, jonne on osoitettu 
myös uuden pääradan asema (HELI 
-rata). Porvoonväylän molemmin puolin 
on osoitettu työpaikka-alueita (TP) ja 
Ingmanin tehdas-alue on osoitettu teol-
lisuus ja varastoalueeksi. Kaupan ja 
palveluiden alueita on osoitettu mootto-
ritien liittymäalueille. Sipoonjokilaakso 
on merkitty kulttuuriympäristön ja mai-
seman vaalimisen kannalta tärkeäk-
si alueeksi (ma-v). Sipoonjoen uoma 
on Natura 2000 –verkostoon kuuluva 
suojelualue. Taajamaa ympäröivät vi-
heralueet ovat maa- ja metsätalousval-
taisia alueita, joilla on erityistä ulkoilun 
ohjaamisen tarvetta. Viheryhteystarpei-
ta on osayleiskaava-alueen itä ja länsi-
puolella pohjois-eteläsuuntaisesti.  Sib-
besborgin muinaislinnoitus on merkitty 
muinaismuistokohteeksi. Sipoonjoen 
valuma-alue Porvoonväylän pohjois-
puolella, Mörtträsketin valuma-alue se-
kä Hangelbyn valuma-alue on osoitettu 
pohjavesialueiksi (pv). 

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan 
ehdotuksessa taajamatoimintojen alue 
on laajempi ja keskusta-toimintojen 
alue on sijoitettu Söderkullan nykyisen 
taajamakeskuksen eteläpuolelle. Tii-
vistettävää taajamatoimintojen aluetta 
on Sipoonjoen molemmilla rannoilla. 
Taajamatoimintojen reservialuetta on 
osoitettu Eriksnäsin eteläisiin osiin, jon-
ka toteuttaminen on tarkoitettu ajoittu-
van suunnittelukauden loppupuolelle. 
Sipoonjoen länsipuolella taajamatoi-
mintojen toteuttaminen on sidottu rai-

deyhteyden rakentamispäätökseen. 
Seutuliikenteen rata (eli metro) päättyy 
Sibbesborgin keskustaan, josta on lii-
kenteen yhteystarve idän suuntaan. 
Uusia viheryhteystarpeita on osoitettu 
Eriksnäsin rannan suuntaisesti sekä 
Hitåntien suuntaisesti.

Yleiskaava

Osalla Sibbesborgin osayleiskaava-
aluetta on voimassa Söderkullan 
osayleiskaava, joka on ohjaustarkoituk-
sessaan vanhentunut. 

Sipoon valtuuston 15.12.2008 hyväksy-
mä Sipoon yleiskaavan 2025 on tullut 
lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksellä 23.12.2011. Hel-
singin hallinto-oikeus kumosi valtuus-
ton päätöksen siltä osin, kun se koskee 
Hitån-Ormträskin ja Majvikin alueille 
osoitettuja taajamatoimintojen aluei-

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

ta. Näiden alueiden osalta on voimas-
sa Söderkullan osayleiskaava. Sipoon 
yleiskaavan 2025 mukaisesti Söderkul-
lan alueesta on tavoitteena muodostaa 
raideliikenneyhteyteen tukeutuva taaja-
makeskus. Yleiskaavassa 2025 on Itä-
Uudenmaan maakuntakaavan tavoin 
osoitettu Söderkullan keskustatoiminto-
jen alue ja raideliikenteen yhteystarve. 
Keskustatoimintojen alue (C), työpaik-
ka-alueet (TP) ja taajama-alueet (A) 
kattavat suurimman osan Sibbesborgin 
osayleiskaavan alueesta. 

Osayleiskaava-alueella sijaitsee kaksi 
tärkeää tai vedenhankintaan soveltu-
vaa pohjavesialuetta. Näille alueille ei 
saa osoittaa pohja-/pintaveden laatua 
vaarantavia toimintoja. Lisäksi suun-
nittelualueella sijaitsee useita muinais-
muistokohteita (sm). Kohteita koskevis-
ta toimenpiteistä ja suunnitelmista tulee 
neuvotella Museoviraston kanssa. 
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Asemakaava

Söderkullan keskusta ja osa reuna-
alueista sekä osa Eriksnäsin alueesta 
on asemakaavoitettu. Osayleiskaavan 
suunnittelualueella ovat voimassa Sö-
derkullan keskustan, Eriksnäsin, Han-
saksen, Pähkinälehdon, Taasjärven 
asemakaavat sekä Ingmanin tehdas-
alueen asemakaava ja Söderkullan työ-
paikka-alueen asemakaava. Osayleis-
kaavan suunnittelualueella ovat valmis-
teilla Eriksnäs II ja Joensuun venesata-
man asemakaavat.

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys ohjaa ja sääntelee 
maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuk-
sen sekä muiden rakentamista ohjaavi-
en lakien ja säädösten ohella rakenta-
mista Sipoon kunnassa. Rakennusjär-
jestyksen määräykset ovat asema- ja 

Ote Sipoon yleiskaavasta 2025. Suunnittelualue rajattuna karttaan sinisellä.

yleiskaavoja täydentäviä siten, että 
kaavamääräykset ovat ensisijaisia.

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

Rakennuskielto- ja toi-
menpiderajoitus

Suunnittelualueella on voimassa kak-
si rakennuskieltoaluetta. Muilta osin 
suunnittelualueelle on asetettu ra-
kennuskielto ja toimenpiderajoitus 
osayleiskaavan laatimista varten (kh 
15.1.2013 §10). 

Eriksnäsin osayleiskaava-alueelle on 
asetettu kunnanhallituksen 1.3.2011 te-
kemällä päätöksellä maankäyttö- ja ra-

kennuslain 38 §:n mukainen rakennus-
kielto ja 128 §:n mukainen toimenpide-
rajoitus 31.12.2015 saakka osayleis-
kaavan laatimista varten. Söderkullan 
eteläosan asemakaava-alueelle on 
asetettu kunnan hallituksen 31.1.2012 
tekemällä päätöksellä MRL:n 53§ mu-
kainen rakennuskielto ja 128§ mukai-
nen toimenpiderajoitus 31.1.2014 saak-
ka asemakaavan muuttamista varten.  
Västerskogin osayleiskaavan laatimista 
varten asetettu rakennuskielto on rau-
ennut 3.9.2012.

Sopimukset

Hankeyhteistyösopimukset

Sibbesborgin osayleiskaavan alueella 
on voimassa kaksi sopimusta maan-
käytön hankeyhteistyön käynnistämi-
sestä. Sopimukset on tehty Ulla Hul-
tinin kuolinpesän sekä Joensuun Tila 
Oy:n kanssa.  Sopimuksilla on alusta-
vasti sovittu alueen kaavoituksesta ja 
kaavoituksen aiheuttamien kustannus-
ten korvaamisesta.  Varsinaiset maan-
käyttösopimukset tehdään kun alueen 
asemakaava on ehdotusvaiheessa. 
Sibbesborgin osayleiskaava-alue ra-
jautuu Eriksnäsin osayleiskaava-alu-
eeseen, jonka alueella kunnalla on voi-
massa sopimus maankäytön hankeyh-
teistyön käynnistämisestä ja osayleis-
kaavan laatimisesta Eriksnäsin tilan 
omistajien kanssa.

Kaavoituksen käynnistyssopimukset 

Joensuun Tila Oy:llä on voimassa so-
pimus asemakaavoituksen käynnistä-
misestä osalle hankeyhteistyöaluetta. 
Asemakaavoitus on käynnistetty. Hjal-
mar Richard Ullbergin kuolinpesän 
kanssa on voimassa sopimus asema-
kaavoituksen käynnistämisestä noin 
12 hehtaarin alueelle Söderkullan kes-
kustan eteläpuolella. Alueen kaavoi-
tus ei ole vielä alkanut. Lisäksi Sipoon 
kunnalla on sopimus asemakaavamuu-
toksen käynnistämisestä Kruunuvuo-
ren Satama Oy:n kanssa. Kaavatyö on 
käynnistetty. 

Kaava-alue rajautuu Eriksnäsin aluee-
seen, jolla on maanomistajien kanssa 
voimassa sopimus alueen osayleiskaa-
voituksesta. Kaavatyö on luonnosvai-
heessa.
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-  hulevesiselvitys ja -suunnitelma
-  energiatehokkuustarkastelu

Suunnitteluun liittyviä muita selvityksiä 
on muun muassa:

-  HEPO Helsinki-Porvoo kehyssuun- 
 nitelma
-  Helsingin seudun maankäyttö- ja   
 raideliikenneselvitykset liiken-  
 nejärjestelmäsuunnitteluun liittyen  
 (HLJ 2011)
-  Metropolialueen kestävä alueraken- 
 ne –hankkeessa (METKA)
-  Uudenmaan rakennemallityö
-  Greater Helsinki Vision -kilpailun   
 palkitut ehdotukset.
-  KUUMA –kuntien kehityskuva
-  Itä-Uudenmaan maakunnallisesti   
 arvokkaat luonnonympäristöt   
 (MALU). Itä-Uudenmaan liitto, 2010
-  Sipoon kaupan palveluverkkoselvi- 
 tys 2025. FCG Oy, 28.10.2010
-  Sipoon kunnan kulttuuriympäristö-  
 ja rakennusperintöselvitys. Ark-  
 kitehtitoimisto Lehto Peltonen   
 Valkama Oy & Ympäristötoimisto   
 Oy, 25.1.2006
-  Sipoon tieliikenteen meluselvitys.  
 WSP Finland Oy, 2009 
-  Sipoon yleiskaava 2025 – Lii-  
 kenneverkkoselvitys. Strafica   
 Oy ja Sito Oy, 6.6.2008
-  Etelä-Sipoon liikennevisio. Strafica  
 Oy. 2011.

Maanomistus

Osayleiskaava-alue on pääosin yksi-
tyisessä omistuksessa. Kunta omistaa 
noin 25 prosenttia (470 ha) suunnitte-
lualueen pinta-alasta. Pääosa kunnan 
omistamista maista sijaitsee Sipoon 
yleiskaavan 2025 mukaisilla asema-
kaavoitettavilla alueilla suunnittelualu-
een pohjoisosassa.  

Suunnittelua koskevia 
päätöksiä:

Kasvustrategian toteuttamiseksi käyn-
nistettävät osayleiskaavahankkeet. 
Kunnanhallitus 16.2.2010.

Selvityksiä

Osayleiskaavatyötä koskien on tehty 
tähän mennessä seuraavat selvitykset:

-  Sipoon itäisen metrokäytävän   
 Majvik-Sibbesborg linjaus- ja   
 maankäyttövaihtoehdot. WSP   
 Oy 2012

Osayleiskaavatyön yhteydessä tullaan 
tekemään ainakin seuraavia selvityksiä 
ja suunnitelmia:

-  luontoselvitykset
-  linnusto- ja viitasammakkoselvitys
-  liikenneverkkoselvitys

Kuvassa esitetty kunnan maanomistus (harmaalla) ja sopimusalueet (vihreällä) 
Sibbesborgin kilpailualueella.
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Sipoon kunnan rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset 2012-2013.
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Kaavan laatimisen yhteydessä arvi-
oidaan maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämällä tavalla suunnitelman 
toteuttamisen ekologisia, kulttuurisia, 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. 
Vaikutuksia tarkastellaan maankäyt-
tö- ja rakennusasetuksen 1 §:ssä esi-
tettyjen aihepiirien mukaisesti. Lisäksi 
tehtäviä suunnitelmia arvioidaan valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
ja ylemmän asteisten kaavojen (Sipoon 
yleiskaava 2025 ja maakuntakaava) to-
teutumisen osalta. Arvioinnin laatimista 
tukee Sibbesborgin kestävyyskriteeris-
tö, jonka laatiminen on aloitettu Sibbes-
borgin kehityskuvatyön yhteydessä.

Vaikutusten arviointi

MRL 9 § Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa

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

MRA 1 § Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa

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

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

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

Vaikutusten arviointi on mukana kai-
kissa suunnitteluvaiheissa. Vaikutuksia 
koskevaa tietoa tuotetaan ja hyödyn-
netään läpi koko kaavaprosessin. Tie-
to vaikutuksista syventyy ja täydentyy 
suunnittelun edetessä. Vaikutusten 
arvioinnissa otetaan huomioon myös 
muut alueelle mahdollisesti vaikuttavat 
hankkeet ja niiden yhteisvaikutus yleis-
kaavan kanssa. Vaikutuksen arvioinnin 
tuloksia esitellään suunnittelun kulues-
sa osana kaavamateriaalia.

Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on tu-
kea kaavan valmistelua ja hyväksyttävi-

en kaavaratkaisujen valintaa sekä aut-
taa arvioimaan, miten kaavan tavoitteet 
ja sisältövaatimukset toteutuvat. Vai-
kutusten arviointi tehdään asiantuntija-
arviona ja se perustuu alueelta laadit-
taviin perusselvityksiin ja käytössä ole-
viin muihin perustietoihin, selvityksiin, 
suunnitelmiin, maastokäynteihin, osal-
lisilta saataviin lähtötietoihin, lausun-
toihin ja mielipiteisiin sekä laadittavien 
suunnitelmien ympäristöä muuttavien 
ominaisuuksien analysointiin. 
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Arvioitavia vaikutuksia

Kaavatyön yhteydessä arvioidaan vaikutuksia ainakin seuraaviin aihealueisiin:

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

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

Sibbesborgin osayleiskaavan laati-
misesta ja osallistumismenettelyis-
tä ja -mahdollisuuksista tiedotetaan 
avoimesti koko kaavaprosessin ajan. 
Tärkeimpiä osallistumismenettelyjä 
ovat lakisääteiset nähtävillä olot, vi-
ranomais- ja sidosryhmäneuvottelut, 
esittely- ja keskustelutilaisuudet sekä 
vapaamuotoinen keskustelu valmis-
telijoiden kanssa. Tavoitteena on, että 
osalliset ja muut kiinnostuneet saavat 
tietoa suunnittelun etenemisestä ja tuo-
vat valmisteluun näkemyksiään. 

Osallistuminen painottuu kaavapro-
sessin alkuvaiheisiin, jolloin osallisilla 
on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa 
kaavan sisältöön. Osallisilla on koko 
kaavatyön ajan mahdollisuus antaa 
kaavatyöhön liittyvää palautetta sähkö-
postitse, kirjeitse tai puhelimitse kaa-
voituksesta vastaaville kunnan ja kon-
sultin edustajille. Kunnan suunnittelijaa 
voi tulla myös tapaamaan Kuntalaan, 
sopimalla tapaamisajasta kuitenkin etu-
käteen.

Vaikutusalue

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

Osallistuminen ja tiedottaminen 

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

Käynnistysvaihe

Kaavatyö käynnistyy työn ohjelmoin-
nilla, kaavatyön kuuluttamisella vireille 
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man laadinnalla (MRL 63 §). Kaavoi-
tusjaoston käsiteltyä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman, kuulutetaan kaa-
vatyön vireille tulosta ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävillä olosta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
asetetaan nähtäville Kuntalaan kol-
men kuukauden ajaksi kaavan vireille 
tulosta alkaen. Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmaan voi tutustua myös kun-
nan internet-kotisivuilla ja Söderkullan 
kirjastossa.

Osalliset voivat antaa palautetta osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman riit-
tävyydestä ja suunnitelmaa voidaan 
täydentää ja päivittää saadun palaut-
teen pohjalta kaavaprosessin aikana. 
Suunnitelmaa koskevissa puutteelli-
suuksissa pyydetään kääntymään en-
sisijassa kunnan edustajien puoleen. 
Mikäli osallinen katsoo yhteydenotosta 
ja kunnan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaan tekemistä muutoksista huo-
limatta OAS:n puutteelliseksi, on hä-
nellä mahdollisuus esittää Uudenmaan 
ELY-keskukselle neuvottelun käymistä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
riittävyydestä ennen kaavaehdotuksen 
asettamista julkisesti nähtäville (MRL 
64 §).

Sibbesborgin osayleiskaavatyötä kos-
keva seminaari järjestetään päättäjille 
ja asiantuntijoille 31.tammikuuta 2013. 
Ns. aloitusvaiheen yleisötilaisuus tul-
laan pitämään helmikuussa 2013. Tee-
makohtaisia foorumeita esimerkiksi 
viljelyä ja lähiruokaa sekä muita paikal-
lisia elinkeinoja koskien järjestetään ke-
väästä/kesästä 2013 alkaen. Yleisötilai-
suudessa osallisille esitellään kaavoi-
tustyön lähtökohtia, kerätään osallisten 
näkemyksiä alueen kehittämisen ta-
voitteista sekä kartoitetaan kiinnostusta 
teemafoorumeihin osallistumiseen.

Suunnittelun aloitusvaiheessa järjeste-
tään Uudenmaan ELY-keskuksen kans-

sa kaavoituksen aloitusvaiheen viran-
omaisneuvottelu (MRL 66 § ja MRA 18 
§), jossa käsitellään osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmaa, kaavan lähtökohtia 
sekä kaavan keskeisiä tavoitteita eri 
viranomaisten näkökulmasta. Kaava-
työn käynnistymisestä ja viranomais-
neuvottelun järjestämisestä lähetetään 
tieto viranomaistahoille kirjeitse tai säh-
köpostitse.

Valmisteluvaihe

Osallisten kannalta keskeinen suunnit-
teluvaihe on kaavan valmistelu, jolloin 
tehdään mm. tarvittavia lisäselvityksiä 
kaava-aluetta ja laadittuja suunnitelmia 
koskien sekä täsmennetään kaavatyön 
tavoitteita ja suunnitteluperiaatteita. 
Valmisteluvaiheessa tullaan järjestä-
mään työpajoja ja muita tilaisuuksia, 
joissa eri osallisryhmien näkemyksiä 
saadaan kaavan laatimisen lähtökoh-
daksi.

Osayleiskaavatyön jatkuu luonnosvai-
heella, jossa tutkitaan vaihtoehtoisia 
suunnitelmia ja ne asetetaan nähtäville 
30 päivän ajaksi ja niitä tullaan esittele-
mään kaikille avoimessa yleisötilaisuu-
dessa. Nähtävilläoloaikana osallisilla 
on mahdollisuus esittää mielipiteensä 
kaavaluonnosvaihtoehdoista (MRL 62 
§ ja MRA 30 §). Tarvittaessa osayleis-
kaavaluonnos asetetaan toistamiseen 
nähtäville. 

Viranomaistahoilta ja tarvittavilta muilta 
tahoilta (esim. yhdistyksiltä) pyydetään 
kaavaluonnoksesta lausunnot. Tarvit-
taessa viranomaisten kanssa pidetään 
myös kaavatyötä koskevia työneuvot-
teluita. 

Kaavaluonnoksesta annetuista palaut-
teista ja lausunnoista kootaan ns. pa-
lauteraportti, jossa esitetään jätettyjen 
mielipiteiden ja lausuntojen ohella kun-
nan kannanotot palautteeseen. 

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen 
ja niistä kunnan tekemien päätösten 
pohjalta laaditaan osayleiskaavaeh-
dotus, jonka kunnanhallitus hyväksyy 
asetettavaksi julkisesti nähtäville 30 
päivän ajaksi (MRL 65 § ja MRA 19 §). 
Nähtävilläoloaikana kaavaehdotukses-

ta voi jättää kirjallisen muistutuksen. 
Tarvittavilta viranomaistahoilta ja yhtei-
söiltä pyydetään kaavaehdotuksesta 
lausunnot (MRA 20 §). Muistutuksiin ja 
lausuntoihin annetaan kunnan perus-
teltu vastine.

Kaavaehdotusta tullaan esittelemään 
kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa 
ja siitä järjestetään tarvittaessa neuvot-
teluita. Kaavaehdotuksen oltua nähtä-
villä siitä järjestetään viranomaisneu-
vottelu (MRL 66 § ja MRA 18 §).

Hyväksymisvaihe

Kaavaehdotukseen tehdään muistutus-
ten ja lausuntojen perusteella mahdol-
lisesti muutoksia ennen sen viemistä 
hyväksymiskäsittelyyn. Jos tehtävät 
muutokset ovat oleellisia, kaavaehdo-
tus asetetaan uudelleen nähtäville. Uu-
delleen nähtäville asettaminen ei ole 
tarpeen, jos korjauksia/muutoksia ei 
tarvita, muutokset ne eivät ole olennai-
sia, tai jos muutokset koskevat vain yk-
sityistä etua ja niitä osallisia, joita muu-
tokset koskevat kuullaan erikseen.

Osayleiskaavan hyväksyy valtuusto 
kaavoitusjaoston ja kunnanhallituksen 
esityksestä. Kaavan hyväk-symisestä 
ilmoitetaan muiden kunnallisten kuulu-
tusten tapaan. Lisäksi hyväksymispää-
töksestä lähetetään tieto MRL:n mukai-
sesti niille kunnan jäsenille ja muistu-
tuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä 
ollessa ovat sitä pyytäneet ja samalla 
ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67 §). 
Valtuuston hyväksymispäätöksestä voi 
valittaa kirjallisesti Helsingin hallinto-
oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen.

Osalliset

Kaavan valmisteluun toivotaan osallis-
tuvan kaikkien asiasta kiinnostuneiden. 
Osallisia ovat kaava-alueen ja sen vai-
kutusalueen maanomistajat, asukkaat, 
alueella toimivat yritykset ja elinkeinon 
harjoittajat ja työssäkäyvät sekä yhdis-
tykset eli kaikki ne, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa. 
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Sidosryhmiä ovat pääkaupunkiseudun 
kunnat ja yhteistyöryhmät, KUUMA-
kunnat, Porvoon seutukunta. 

Koska tavoitteena on tuoda esille alu-
een potentiaali ja vetovoimaisuus mm. 
kaupunkirakentamisen, elinkeinojen, 
yrittämisen ja asumisen näkökulmas-
ta ja herättää eri toimijoiden kiinnostus 
aluetta kohtaan, ovat elinkeinoelämän 
toimijat, rakennusliikkeet ja tutkimuslai-
tokset tervetulleita osallistumaan suun-
nitteluprosessiin.

Osallisia ovat myös ne viranomaiset, 
yhdistykset, järjestöt ja yhteisöt, jotka 
toimivat alueella tai joiden toimialaa 
kaavassa käsitellään. Näitä ovat aina-
kin:

Kuntayhtymät: Uudenmaan liitto, 
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kun-
tayhtymä ja Helsingin seudun liikenne 
-kuntayhtymä (HSL), Tuusulan seudun 
vesilaitos 

Valtion viranomaiset: Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY), Liikennevirasto, Museovirasto, 
Porvoon museo, Metsähallitus ja Met-
säkeskus Häme-Uusimaa

Sipoon kunnan hallintokunnat: sosi-
aali- ja terveyshuolto-osasto, sivistys-
osasto, talous- ja hallintokeskus ja tek-
niikka- ja ympäristöosasto 

Muut viranomaiset ja julkisyhteisöt: 
Porvoon kaupunki, Helsingin kaupun-
ki, Etelä-Suomen Energia Oy, Keravan 
Energia Oy ja Itä-Uudenmaan pelas-
tuslaitos

Yhdistykset: Sipoon omakotiyhdis-
tys ry - Sibbo egnahemshusförening, 
Eriksnäsin asukasyhdistys, Länsi-Taas-
järven asukasyhdistys, Sipoon Eläk-
keensaajat ry, Sipoon Yrittäjät ry, Itä-
Uudenmaan kylät ry, Musiikkipäiväkoti 
Pocon kannatusyhdistys ry, Sibbo Na-
vigationssällskap rf., Sibbo hästavels-
förening rf, Sibbo skyttegille rf., Sibbo 
skärgårdsöförening rf., Sipoon teatteri/
Etelä-Sipoon nuorisoseura rf., Ådalens 
Idrottsförening rf., Sipoon luonnonsuo-
jelijat ry, Sipoon taiteilijat ry, Folkhälsan 
i Sibbo rf., Karinkiertäjät ry ja Manner-
heimin lastensuojeluliiton Sipoon yh-
distys.

Alustava aikataulu

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

Joulukuu 2012 - maaliskuu 2013
Kaavatyön kuuluttaminen vireille se-
kä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
nähtävillä

Marraskuu 2013
Kaavaluonnosvaihtoehdot nähtävillä

Kesäkuu 2014
Kaavaehdotus nähtävillä



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

Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma, kaavan valmisteluaineisto sekä 
osayleiskaavaehdotus asetetaan näh-
täville Kuntalan ilmoitustaululle sekä 
kunnan internet-sivuille.

Osayleiskaavaehdotuksesta kirjallisen 
muistutuksen tehneille ja yhteystieton-
sa jättäneille toimitetaan kunnan perus-
teltu kannanotto (ns. vastine) muistu-
tukseen.

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

Kaavatyön etenemisestä tiedotetaan 
laajimmin kunnan verkkosivuilla, jossa 
julkaistaan kaavaa koskevaa aineis-
toa. Kaavoitusta koskevia tietoja löytyy 
osoitteesta http://www.sipoo.fi/fi/asumi-
nen_ja_rakentaminen/kaavoitus/yleis-
kaavat/sibbesborgin_osayleiskaava

Kuulutukset

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

Tiedustelut

Lisätietoja osayleiskaavatyöstä anta-
vat:

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

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

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

Käyntiosoite:
Kuntala 
Iso Kylätie 18
Sipoo (Nikkilä)

 

Kannen kuva: Sipoon kunta
Teksti ja taitto: Sipoon kunta


