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1.2 Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Nikkilän taajamassa Nikkiläntien ja Pornaistentien risteyksessä. Sijainti on
esitetty kansilehdellä.

1.3. Kaavan tarkoitus
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pornaistentien ja Nikkiläntien
risteysalueen kiertoliittymän toteuttaminen. Käytännössä muutos tarkoittaa korttelin 2002
koilliskulman ja Segrispuiston luoteiskulman muuttamista pieneltä osin yleiseksi tiealueeksi.
Korttelin 1005 osalta korttelirajaa tarkastetaan noudattamaan kiinteistöjaotusta tiealueen
osalta. Kaavalla tehtävät muutokset koskevat Sipoon kunnan omistuksessa olevaa maa-alaa ja
yleistä tiealuetta ja niillä ei vaikuteta rakennusoikeuteen.

1.4 Selostuksen sisällysluettelo
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2 TIIVISTELMÄ
Kaavamuutos mahdollistaa Uudenmaan tiepiirin ja Sipoon kunnan toimesta tehtävän
kiertoliittymäsuunnitelman toteuttamisen Pornaistentien ja Nikkiläntien risteykseen.
Käytännössä muutos tarkoittaa korttelin 2002 koilliskulman ja Segrispuiston luoteiskulman
muuttamista pieneltä osin yleiseksi tiealueeksi. Korttelin 1005 osalta korttelirajaa tarkastetaan
noudattamaan kiinteistöjaotusta Nikkiläntien tiealueen osalta. Asemakaavan muutos on
vaikutuksiltaan vähäinen ja sen hyväksyy kunnanhallitus.

Kaavaprosessin vaiheet
Pornaistentien kiertoliittymän asemakaavamuutoksen vireille tulosta kuulutettiin
kunnan virallisissa ilmoituslehdissä ja ilmoitustaululla 6.11.2008.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin 6.11.2008 (päivitetty 10.12.2008 ja
19.02.2009) ja sen nähtävillä olosta kuulutettiin 6.11.2008, lisäksi osallistumis- ja
arviointisuunnitelma lähetettiin alueen maanomistajille, naapurikiinteistöjen omistajille
ja nimetyille osallisille 10.12.2008. Osallisilla oli mahdollisuus mielipiteen esittämiseen
myös osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon yhteydessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittäminen 20.02.2009 ja kuulutus kaava-
alueen rajauksen muutoksesta 26.02.2009
Kaavoitusjaosto on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen hallituksen käsittelyyn
25.02.2009
Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asetettavaksi
kokouksessaan 10.03.2009
Maankäyttö- ja rakennuslain 65§ mukaisesti kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
12.03.2009- 27.03.2009 välisenä aikana.
Kaavoitusjaosto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen kokouksessaan 25.03.2009
kunnanhallituksen käsittelyyn.
Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen kokouksessaan 31.03. 2009

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Suunnittelualue käsittää olemassa olevan risteysalueen, joka rajoittuu eteläpuolella
asuinkerrostalon pysäköintialueeseen ja puistoon. Risteyksen pohjoispuolella ovat huoltoasema
ja päivittäistavarakauppa.

Puiston risteyksen puoleisessa kulmassa on Etelä-Suomen energia Oy:n sähkönerotinasema,
jonka ympärille on kunnan toimesta istutettu pensasaidanne. Yleisen tiealueen ja kortteleiden
välissä on avo-ojat tai painanteet. Puiston alue on tasattu samaan korkoon vieressä olevan
kevyenliikenteen väylän kanssa.

Kaava-alueella on sekä kunnan, että Etelä-Suomen energia Oy:n johto- ja putkilinjoja. Linjat
sijoittuvat puisto- ja katualueille lukuun ottamatta korttelin 2002 tonttien 1 ja 2 rajalla
kulkevaa sadevesiviemäriä, joka on huomioitu voimassa olevassa asemakaavassa varauksena
maanalaiselle johdolle.

Suunnittelualueen maanomistajia ovat Sipoon kunta ja Asunto Oy Sigfrid. Lisäksi kaava-
alueeseen kuuluu osa yleisestä tiealueesta, jota hallinnoi Tiehallinto. Varsinainen asemakaavan
muutos koskee Sipoon kunnan omistuksessa olevaa maa-alaa ja yleistä tiealuetta.

Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueen rajalla. Sipoon kunnan pohjavesialueiden
suojelusuunnitelman mukaisesti tieliikennealueet ja -väylät tulee suunnitella siten, että
liikenteen ja tienpidon mahdolliset haitat pohjaveden laadulle voidaan välttää.
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Kuva 1 Nordanå, I –luokan pohjavesialue

Kuva 2 Kaava-alueella sijaitsevat johto- ja putkilinjat

Viettoviemäri
ja vesijohto

20 kV sähkölinja

Erotinasema

Kaukolämmön
runkoputki

Sadevesiviemäri
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Kuva 3 Kaava-alueen maanomistus

Kuva 4 Vuoden 2006 tilanteen mukainen päivämelu. Alue osoitettu punaisella ympyrällä.

Yleinen tie
(Tiehallinto)

Sipoon kunta

Asunto Oy
Sigfrid

Sipoon kunta
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3.2 Suunnittelutilanne
Suunnittelualueella voimassa oleva seutukaava on tehty vaiheittain. Viimeinen, täydentävä
neljäs vaihekaava on vahvistettu 14.11.2000. Ympäristöministeriö on 5.4.2002 vahvistanut
Itä-Uudenmaan maakuntakaavan 2000. Uusi maakuntakaava on hyväksytty
maakuntavaltuustossa 17.12.2007 ja on vahvistettavana ympäristöministeriössä. Seutu- ja
maakuntakaavayhdistelmässä asemakaavan muutosalue on osoitettu keskustatoimintojen
alueena ja virkistysalueena.

Suunnittelualue on osa oikeusvaikutuksetonta Keski-Sipoon osayleiskaavaa (kunnan valtuuston
hyväksymä 17.6.1987). Valtuusto hyväksyi koko Sipoon kuntaa koskevan
yleiskaavaehdotuksen (Sipoon yleiskaava 2025) 15.12.2008. Oikeusvaikutuksettomassa Keski-
Sipoon osayleiskaavassa alueella on varaukset asuinkerrostalojenkorttelialueeksi ja
virkistysalueeksi. Koko Sipoon kuntaa koskevassa yleiskaavassa 2025 suunnittelualue on
merkitty keskustatoimintojen alueeksi.

Suunnittelualueella on tämän asemakaavan muutoksen voimaantuloon asti voimassa
Kirkkoniityntien asemakaava ja asemakaavan muutos ent. rakennuskaava (vahvistettu
22.1.1997, Uudenmaan ympäristökeskus), Läntinen rantatie asemakaavamuutos ent.
rakennuskaava (vahvistettu 23.9.1991 pois lukien kortteli 1006, Uudenmaan lääninhallitus),
Kaskikylänkuja asemakaavan muutos ent. rakennuskaava (kunnanvaltuuston hyväksymä
27.1.1994) ja Nikkilän rakennuskaava-alueen teiden nimimuutokset (kunnanhallituksen
hyväksymä 11.10.1994). Maankäyttö suunnittelualueella on näiden voimassa olevien
asemakaavojen mukaista. Asemakaavan muutos ei muuta alueelle aikaisemmissa
asemakaavoissa osoitettua maankäyttöä eikä tavoitteita. Pornaistentien kiertoliittymän
asemakaavan muutoksen hyväksyminen ja voimaantulo kumoaa alueelle aikaisemmin
vahvistetut asemakaavat (ent. rakennuskaavat).

Kuva 5 Ote yleiskaava 2025
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavoitus perustuu tarpeeseen järjestää kaavatilanne siten, että se mahdollistaa
Pornaistentien ja Nikkiläntien risteykseen tehdyn kiertoliittymäsuunnitelman toteuttamisen.

Kiertoliittymäsuunnitelma on osa tiesuunnitelmaa Nikinmäki-Nikkilä maantien 1521
parantaminen välillä Suursuontie – Sipoonjoki, Sipoo. Tiesuunnitelman on laatinut Tiehallinto,
Uudenmaan tiepiiri ja se pohjautuu vuonna 1997 laadittuun yleissuunnitelmaan ja vuonna
2002 laadittuun toimenpideselvitykseen. Kunnan tekniikka- ja ympäristölautakunta on
käsitellyt suunnitelmaa kokouksessaan 7.11.2005 § 274. Tiesuunnitelma on ollut yleisistä
teistä annetun asetuksen 14§ mukaisesti yleisesti nähtävillä 9.3. – 10.4.2007 välisenä aikana.
Tiesuunnitelmasta ei nähtävilläoloaikana jätetty muistutuksia.

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö

4.2.1 Osalliset
Kaavoitukseen osallisia ovat:

- maanomistajat ja ympäristön asukkaat
- paikkakunnalla toimivat yhdistykset, järjestöt ja yritykset, joiden toimialaa kaavassa

käsitellään
- Kunnan hallintokunnat; Ympäristönsuojeluyksikkö, Kuntatekniset palvelut
- Uudenmaan tiepiiri
- Etelä-Suomen energia Oy

4.2.2 Vireille tulo
Kaavan vireille tulosta on kuulutettu kunnan virallisissa ilmoituslehdissä Sipoon Sanomat ja
Borgåbladet ja kunnan ilmoitustaululla 6.11.2008.

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Pornaistentien kiertoliittymän asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen ja
valmistellaan suoraan ehdotukseksi. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelman liitteenä oli viimeiseen päivitykseen asti alustava hahmotelma kaavasta,
jonka avulla osalliset pystyivät ottamaan kantaa kaavan valmisteluun. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin 6.11.2008. Se päivitettiin 10.12.2008 ja
19.2.2009. Päivityksessä tehtiin muutamia tarkennuksia ja korjauksia sekä muutettiin kaava-
alueen rajausta, joka myös kuulutettiin 26.2.2009. Osallisilta ei tullut huomautuksia
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydettiin kirjallisesti lausuntoa 10.12.2008
suunnittelualueen maanomistajilta, välittömästi suunnitellun kiertoliittymän naapurissa olevilta
maanomistajilta sekä nimetyiltä osallisilta. Lausunnot pyydettiin seuraavilta tahoilta: Etelä-
Suomen energia Oy, Uudenmaan tiepiiri, Andelslaget Varuboden, Kesko Oyj, Bostads Ab
Lindhearst Asunto Oy ja Asunto Oy Sigfrid. Lausunnon antoivat Etelä-Suomen energia Oy,
Uudenmaan tiepiiri ja Andelslaget Varuboden.

Lisäksi käytiin keskusteluja kiinteistö- ja mittaustoimen, ympäristönsuojeluyksikön ja
kuntatekniikan kanssa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 65§ mukaisesti kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
12.3.2009- 27.3.2009 välisenä aikana. Ehdotuksesta pyydettiin lausuntoja seuraavilta tahoilta:
Etelä-Suomen energia Oy, Uudenmaan tiepiiri, Andelslaget Varuboden, Kesko Oyj, Bostads Ab
Lindhearst Asunto Oy ja Asunto Oy Sigfrid. Lausunnon antoivat Etelä-Suomen energia Oy,
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Uudenmaan tiepiiri ja Andelslaget Varuboden sekä lisäksi Sipoon kunnan ympäristönsuojelu,
rakennusvalvonta ja kuntatekniikka. Ehdotusta vastaan ei nähtävillä oloaikana jätetty yhtään
muistutusta. Etelä-Suomen energia Oy ja Andelslaget Varuboden ilmoittivat lausunnoissaan
ettei heillä ole huomautettavaa kaavasta. Muita lausuntoja ei saatu.

Asemakaavan muutoksesta ei katsottu olevan tarpeellista järjestää neuvottelua
ympäristöviranomaisten kanssa.

4.4 Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pornaistentien ja Nikkiläntien
risteysalueen kiertoliittymän toteuttaminen. Kiertoliittymän toteuttamisella pyritään lisäämään
risteysalueen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Käytännössä muutos tarkoittaa korttelin
2002 koilliskulman ja Segrispuiston luoteiskulman muuttamista pieneltä osin yleiseksi
tiealueeksi. Lisäksi korttelin 1005 osalta kortteliraja tarkastetaan noudattamaan
kiinteistöjaotusta Nikkiläntien tiealueen osalta. Kaavalla tehtävät muutokset koskevat Sipoon
kunnan omistuksessa olevaa maa-alaa ja yleistä tiealuetta ja niillä ei vaikuteta
rakennusoikeuteen.

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kunnan taholta aluetta koskevat tavoitteet on määritelty Sipoon yleiskaavan 2025
kaavamääräyksessä: ”Keskustatoimintojen alue. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.
Merkinnällä osoitetaan keskustaan soveltuvat taajamatoimintojen alueet. Alueelle voidaan
sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Asemakaavassa on selvitettävä mahdollisuus laajentaa
keskustatoimintojen aluetta rautatieaseman ympäristöön.”

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ja tavoitteiden tarkentuminen
Asemakaavan muutoksen tavoitteet eivät muuttuneet prosessin aikana.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

5.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Asemakaavan muutoksen vähäisyydestä johtuen vaihtoehtotarkasteluja ei ole tehty.

4.5.4. Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ehdotuksesta pyydettiin kirjallisesti lausuntoa
suunnittelualueen maanomistajilta, välittömästi suunnitellun kiertoliittymän naapurissa olevilta
maanomistajilta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa nimetyiltä osallisilta. Lausunnot
pyydettiin seuraavilta tahoilta: Etelä-Suomen energia, Uudenmaan tiepiiri, Andelslaget
Varuboden, Kesko Oyj, Bostads Ab Lindhearst Asunto Oy ja Asunto Oy Sigfrid. Lausunnon
antoivat Etelä-Suomen energia Oy, Uudenmaan tiepiiri ja Andelslaget Varuboden.

Etelä- Suomen energia Oy:llä ei ollut huomautettavaa kaavamuutoksesta kummallakaan
lausuntokierroksella. He pyysivät kuitenkin huomioimaan suunnittelualueella olevan
erotinaseman ja sen mahdollisesta siirrosta aiheutuvat toimenpiteet sekä alueen läpi
asennetun kaukolämmön runkoputken ja sille mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset.

Uudenmaan tiepiiri ehdotti osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyyn kaavarajaukseen
muutosta, siten asemakaavan muutoksella varauduttaisiin paremmin toisaalta Tiepiirin
tavoitteisiin ja toisaalta yleisen tiealueen LT merkinnän käyttöönottoon.

Andelslaget Varuboden:lla ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.
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Ehdotuksen valmisteluvaiheessa saadut lausunnot otettiin asemakaavaratkaisussa huomioon
seuraavasti:

Kaavarajaus määriteltiin siten, että asemakaavan muutoksessa on mukana vain Uudenmaan
tiepiirin luokittelukartan mukainen maantie, joille tulee osoittaa LT – merkintä yleis- ja
asemakaavoissa.

Suunnittelualueella oleva erotinasema sekä alueelle sijoittuvat sähkölinjat ja kaukolämmön
runkoputki sijaitsevat katu- ja puistoalueilla. Erotinaseman likimääräinen sijainti on merkitty
kaavaan erotinaseman nykyisen sijainnin mukaisesti.

Lisäksi sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa valmisteltaessa, että ehdotuksen
valmisteluvaiheessa käytiin keskusteluja kuntatekniikan kanssa kiertoliittymän tarvitsemasta
tilavarauksesta sekä puistoon tehdyistä istutuksista ja kaavamuutoksen vaikutuksista niihin.
Keskusteluja käytiin myös kunnan kiinteistö- ja mittaustekniikan kanssa, jossa ilmeni korttelin
1005 rajojen poikkeaminen kiinteistöjaosta. Poikkeaminen johtuu nyt voimassa olevien
kaavojen vahvistamisen jälkeen tehdystä tietoimituksesta (tietoimitus päättynyt 9.3.1994).
Asemakaavaratkaisussa kortteliraja tarkastetaan ja ajantasaistetaan noudattamaan
muuttunutta kiinteistöjaotusta.

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

5.1.1 Mitoitus
Kaavalla ei vaikuteta rakennusoikeuteen. Rakennusoikeus suunnittelualueella olevissa
kortteleissa pysyy alueella aikaisemmin voimassa olleiden kaavojen mukaisena. Kaava-alueen
kokonaispinta-ala on 1,42 ha. Mitoitustiedot on esitetty tarkemmin tämän selostuksen liitteenä
olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa.

5.1.2 Palvelut
Kaavalla ei vaikuteta rakennusoikeuteen, joten kaavamuutos ei lisää tarvetta julkisille tai
kaupallisille palveluille.

5.3 Aluevaraukset
Asemakaavan muutoksella ei vaikuteta suunnittelualueella aikaisemmin voimassa olleiden
kaavojen rakennusoikeuteen. Kaavassa ei ole annettu vanhoista kaavoista poikkeavia
määräyksiä rakentamisen tavalle lukuun ottamatta melua koskevia määräyksiä, joita on
tarkennettu korttelin 2002 osalta siten, että liikennemelun vaikutukset huomioidaan
rakenteiden äänieristysmääräyksellä.

Liikennealueella entinen yleisen tien kaavamerkintä LYS on muutettu maankäyttö- ja
rakennuslain 83.4§ mukaisesti vastaamaan säännöksiä ja merkintä on muutettu muotoon LT.

Puistoaluetta koskevat kaavamääräykset säilyvät suunnittelualueella aikaisemmin voimassa
olleiden kaavojen mukaisena.

5.4 Kaavan vaikutukset
Asemakaavan muutos mahdollistaa kiertoliittymän toteuttamisen, joka parantaa Nikkiläntien ja
Pornaistentien liittymän sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Kiertoliittymä laskenee myös
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läpiajonopeuksia Nikkiläntiellä. Lisäksi kiertoliittymään suunnitellut istutukset tuovat
tiemaisemaan vaihtelevuutta ja vehreyttä. Kiertoliittymän toteutuksella on vaikutuksia alueella
nykyisin olevaan kasvillisuuteen, mutta vaikutukset eivät ole merkittäviä.

Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella. Asemakaavan muutoksella ei vaikuteta alueen
nykyiseen maankäyttöön, mutta kiertoliittymän toteutuksella voi olla vaikutuksia pohjaveteen.
Kiertoliittymän toteutuksessa tulee toimia siten, että liikenteen ja tienpidon mahdolliset haitat
pohjaveden laadulle voidaan välttää.

Kiertoliittymän toteuttaminen vaikuttaa korttelin 2002 tontin 1 pysäköintialueeseen pienentäen
sitä koilliskulmasta. Pieneneminen tapahtuu kokonaisuudessaan Sipoon kunnan omistaman
kiinteistön osalla.

Suunnittelualueella oleva erotinasema mahtuu kiertoliittymäsuunnitelman mukaisesti
sijaitsemaan nykyisellä paikallaan. Alueelle sijoittuvat sähkölinjat ja kaukolämmön runkoputki
sijaitsevat katu- ja puistoalueilla ja ne tulee huomioida näihin kohdistuvien rakennus- ja
parannustöiden yhteydessä.

Kaavalla ei ole muita merkittäviä vaikutuksia.

5.7 Kaavamerkinnät ja –määräykset
Kaavamerkinnät ja – määräykset ovat tämän selostuksen liitteenä. Määräysten sisältö
noudattelee alueelle aiemmin laadittuja asemakaavoja (ent. rakennuskaavoja). Aikaisemmista
kaavoista tarkempia määräyksiä on annettu korttelille 2002 koskien liikenteestä aiheutuvaa
melusuojausta sekä ajoneuvoliittymän sijaintia. Myös pohjavesialueen raja sekä erotinaseman
likimääräinen sijainti on merkitty kaavaan.

5.8 Nimistö
Nimistö säilyy suunnittelualueella aikaisemmin voimassa olleiden kaavojen mukaisena

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Kaavamuutos mahdollistaa kiertoliittymän toteuttamisen suunnittelualueelle.
Kiertoliittymäsuunnitelma on osa tiesuunnitelmaa Nikinmäki-Nikkilä maantien 1521
parantaminen välillä Suursuontie – Sipoonjoki, Sipoo. Tiesuunnitelman on laatinut Tiehallinto,
Uudenmaan tiepiiri ja se pohjautuu vuonna 1997 laadittuun yleissuunnitelmaan ja vuonna
2002 laadittuun toimenpideselvitykseen. Kunnan tekniikka- ja ympäristölautakunta on
käsitellyt suunnitelmaa kokouksessaan 7.11.2005 § 274. Tiesuunnitelma on ollut yleisistä
teistä annetun asetuksen 14§ mukaisesti yleisesti nähtävillä 9.3. – 10.4.2007 välisenä aikana.
Tiesuunnitelmasta ei nähtävilläoloaikana jätetty muistutuksia.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Kiertoliittymän toteutus pyritään aloittamaan kaavan saatua lainvoiman.

6.3 Toteutuksen seuranta
Kaavan toteutumista seurataan tiesuunnitelman toteutuksen yhteydessä.
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PORNAISTENTIEN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.11.2008 (20.02.2009)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkennetaan ja täydennetään työn aikana tarpeen mukaan.

Kaavan nimi PORNAISTENTIEN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Päiväys 6.11.2008 päivitetty 10.12.2008, 20.02.2009

Suunnittelun
kohde

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Nikkilän taajamassa osaa kortteleista 2002, 1005 ja Seg-
rispuistosta sekä niihin liittyviä tie- ja katualueita.

Kaava-alueen sijainti ja rajaus on esitetty kansilehdellä.

Aloite Kaavoitus perustuu kunnan aloitteeseen ja kaavoituksen perusteena on järjestää kaava-
tilanne siten, että se mahdollistaa Pornaistentien ja Nikkiläntien risteykseen tehdyn kier-
toliittymäsuunnitelman toteuttamisen.

Lähtötilanne
Seutukaava/ Maa-
kuntakaava

Yleiskaavat

Asemakaavat

Voimassa oleva seutukaava on tehty vaiheittain ja viimeinen, täydentävä neljäs vaihe-
kaava on vahvistettu 14.11.2000. Ympäristöministeriö on 5.4.2002 vahvistanut Itä-
Uudenmaan maakuntakaavan 2000. Seutu- ja maakuntakaavayhdistelmässä asema-
kaavan muutosalue on osoitettu keskustatoimintojen alueena ja virkistysalueena. Uusi
maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 17.12.2007 ja on vahvistettavana
ympäristöministeriössä.

Alueelle on laadittu oikeusvaikutukseton Keski-Sipoon osayleiskaava (kunnan valtuuston hy-
väksymä 17.6.1987). Alueella on varaukset asuinkerrostalojenkorttelialueeksi ja virkistysalu-
eeksi.

Valtuusto tullee hyväksymään yleiskaavaehdotuksen (Sipoon yleiskaava 2025) vuoden
2008 aikana.

Suunnittelualueella on tämän asemakaavan muutoksen voimaantuloon asti voimassa
Kirkkoniityntien asemakaava ja asemakaavan muutos ent. rakennuskaava (Uudenmaan
ympäristökeskuksen vahvistama 22.1.1997,), Läntinen rantatie asemakaavamuutos ent.
rakennuskaava (Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama 23.9.1991 pois lukien kortteli
1006), Kaskikylänkuja asemakaavan muutos ent. rakennuskaava (kunnanvaltuuston
hyväksymä 27.1.1994) ja Nikkilän rakennuskaava-alueen teiden nimimuutokset (kun-
nanhallituksen hyväksymä 11.10.1994). Maankäyttö suunnittelualueella on näiden voi-
massa olevien asemakaavojen mukaista. Katso liite 1.

Suunnittelun tar-
koitus ja tavoitteet

Maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n mukaan asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan
tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää.

Pornaistentien kiertoliittymän asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa
Pornaistentien ja Nikkiläntien risteysalueen kiertoliittymän toteuttaminen. Kiertoliittymän
toteuttamisella pyritään lisäämään risteysalueen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.
Käytännössä muutos tarkoittaa korttelin 2002 koilliskulman ja Segrispuiston luoteiskul-
man muuttamista pieneltä osin yleiseksi tiealueeksi. Korttelin 1005 osalta korttelirajaa
tarkastetaan noudattamaan kiinteistöjaotusta tiealueen osalta. Muutokset koskevat Si-
poon kunnan omistuksessa olevia maa-alaa ja yleistä tietä eikä niillä vaikuteta raken-
nusoikeuteen.

Pornaistentien kiertoliittymän asemakaavan muutoksen hyväksyminen ja voimaantulo
kumoaa alueelle aikaisemmin vahvistetut asemakaavat (ent. rakennuskaavat).

Kaavan vaikutus-
ten arviointi

Asemakaavan muutoksen laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen ympä-
ristövaikutukset Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla.
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MRL 9 §:n mukaan ”kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäris-
tövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut
vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida
olevan olennaisia vaikutuksia.”

MRA 1 §:n perusteella ”selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida
suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:
ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmas-
toon;
kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen;
kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.”

Osalliset ja muut
valmisteluun tai
päätöksentekoon
osallistuvat

Työvaiheet ja
alustava aikataulu

Maankäyttö- ja rakennuslain 62§ mukaan: ”Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suun-
nittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaes-
sa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä,
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaa-
van valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti
mielipiteensä asiasta.

Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat:
 maanomistajat ja ympäristön asukkaat
 paikkakunnalla toimivat yhdistykset, järjestöt ja yritykset, joiden toimialaa kaa-

vassa käsitellään
 Kunnan hallintokunnat; Maankäyttö- ja ympäristöpalvelut, Kuntatekniset palve-

lut
 Uudenmaan tiepiiri
 Etelä-Suomen energia

Luottamuselimet
kunnanvaltuusto, -hallitus, tekniikka- ja ympäristölautakunta
Kunnan kaavoituksesta vastaava organisaatio
tekniikka- ja ympäristöosasto, maankäyttöyksikkö

1. Pornaistentien kiertoliittymän asemakaavamuutoksen vireille tulosta on kuulutettu
kunnan virallisissa ilmoituslehdissä Sipoon Sanomat ja Borgåbladet, 6.11.2008

2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 6.11.2008 (päivitetty 10.12.2008).
3. Mielipiteiden kerääminen kaavaehdotusta varten
4. Kaavaehdotuksen laatiminen ja sen vaikutusten arviointi, talvi 2008-2009
5. Maankäyttö- ja rakennuslain 65§ mukaisesti kaavaehdotus asetetaan julkisesti näh-

täville, talvi 2009.
6. Vastineet mahdollisiin muistutuksiin ja lausuntoihin, talvi – kevät 2009
7. Kunnanhallitus käsittelee ja hyväksyy tarkistetun asemakaavamuutosehdotuksen

(vaikutuksiltaan vähäinen kaavamuutos), kevät 2009

Osallistuminen ja
vuorovaikutus

Kaavoituksen etenemisestä tiedotetaan Sipoon kunnan internetsivuilla www.sipoo.fi se-
kä seuraavissa lehdissä: Sipoon Sanomat ja Borgåbladet.

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 6.11.2008 alkaen Kuntalassa
sekä Sipoon kotisivuilla. Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man sisällöstä on toimitettava viimeistään ennen kaavaehdotuksen nähtäville asetta-
mista osoitteella Sipoon kunta, kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 Sipoo.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitään ja näkemyksiään yllä olevaan osoittee-
seen tai suoraan kaavan valmistelijalle puhelimitse tai sähköpostitse. Saatu palaute ote-
taan huomioon kaavan laadinnassa. Mielipiteitä ja muistutuksia voi esittää myös kaavan
ollessa myöhemmin julkisesti nähtävillä.
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Valmistelusta vas-
taa Lisätietoja asemakaavasta ja sen valmistelusta antaa kaavoittaja Sirkku Huisko s-posti:

sirkku.huisko@sipoo.fi. Postiosoite: Sipoon kunta, kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7,
04131 Sipoo. Käyntiosoite: Kuntala, Iso Kylätie 18, Sipoo (Nikkilä).
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