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Asemakaava koskee seuraavia kiinteistöjä tai osia 

niistä: 753-423-4-131, 753-423-13-1, 753-423-13-2, 

753-427-2-68 ja 753-895-2-3.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 

6001 ja 6002, suojaviheralue, yleinen pysäköintialue, 

yleisen tien alue sekä katualuetta. Uuden asemakaa-

va-alueen pinta-ala on noin 6,1 ha. 

Tämä selostus liittyy 7.9.2020 päivättyyn asemakaa-

vakarttaan (1:1000).

Kaavaselostus sekä kaavakartta määräyksineen 

julkaistaan kunnan internet-sivuilla: www.sipoo.fi/

asemakaavat

Selostuksen valokuvat © Sipoon kunnan kaavoi-

tusyksikkö (ellei toisin mainittu valokuvan yhteydes-

sä).

Selostuksen on laatinut Jani Ylimäki. Sen on kääntä-

nyt ruotsiksi Monika Sukoinen (CiD Oy).

Kaavan laatija

Jani Ylimäki, kaavoittaja

Asia 
Ärende 525     /2019

Detaljplaneändringen berör följande fastigheter 

eller delar av dem: 753-423-4-131, 753-423-13-1, 

753-423-13-2, 753-427-2-68 och 753-895-2-3.

Genom detaljplaneändringen bildas kvarteren 6001 

och 6002, skyddsgrönområde, område för allmän 

parkering samt gatuområden. Den nya detaljpla-

nens areal är ca 6,1 ha.  

Beskrivningen gäller den 7.9.2020 daterade detal-

jplanekartan (1:1000).

Planbeskrivningen samt plankartan med bestäm-

melser publiceras på kommunens webbplats: www.

sibbo.fi/detaljplaner

Fotografierna i beskrivningen © Sibbo kommuns

planläggningsenhet (om inte annat nämns i sam-

band med fotografiet).

Beskrivningen har utarbetats av Jani Ylimäki. Delar 

av den har översatts av Monika Sukoinen (CiD Oy).

Planens beredare

Jani Ylimäki, planläggare
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 • Kunnan hallintosäännön mukaisesti jaosto päät-
tää vaikutuksiltaan vähäisten asemakaavojen hy-
väksymisestä MRL:n 52 §:n mukaisesti. 

 • Vaikutuksiltaan vähäiset kaavat jaosto asettaa  
ehdotuksena nähtäville 14 vuorokaudeksi (MRA 
27 §) 

 • Suppea valitusoikeus (MRL 191 §)

 • Vaikutuksiltaan vähäisiksi luetaan asemakaava-  
muutokset, joilla muutetaan korttelin käyttötar-
koitusta vähäisessä määrin, sekä asemakaava-
muutokset, jotka eivät muuta korttelin käyttö-
tarkoitusta ja rakennusoikeutta tulee vain vähän 
lisää.

 • Ei aseteta OAS:ia nähtäville, vaan kuulutetaan vi-
reille kaavoitusohjelman yhteydessä.

 • Kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanhal-
litus päättää asemakaavojen hyväksymisestä 
silloin kuin kyseessä ovat MRL:n 52 §:ssä tar-
koitetut vaikutuksiltaan muut kuin merkittävät 
asemakaavat

 • Asemakaavamuutokset, joilla käyttötarkoitus 
muuttuu, mutta ei tule merkittävästi lisää raken-
nusoikeutta

 • Asemakaavat, joiden maankäyttö oikeusvaikut-
teisen yleiskaavan mukaista ja alueella ei merkit-
tävästi asutusta

 • Tehdään OAS ja asetetaan se nähtäville

 • Valtuusto hyväksyy

 • Muut kuin vaikutuksiltaan vähäiset tai muut kuin 
merkittävät kaavat

 • Tehdään OAS ja asetetaan se nähtäville

VAIKUTUKSILTAAN VÄHÄISET ASEMAKAAVAT - 
DETALJPLANER SOM HAR RINGA VERKNINGAR

VAIKUTUKSILTAAN MUUT KUIN MERKITTÄVÄT ASEMAKAAVAT - 
ANDRA DETALJPLANER ÄN SÅDANA SOM HAR BETYDANDE VERKNINGAR

VAIKUTUKSILTAAN MERKITTÄVÄT ASEMAKAAVAT - 
DETALJPLANER MED BETYDANDE VERKNINGAR

 • Fullmäktige godkänner 

 • Planer med betydande verkningar som inte faller 
inom de två tidigare kategorierna ovan 

 • Ett PDB upprättas och läggs fram offentligt.

 • Med stöd av kommunens förvaltningsstadga 
beslutar sektionen i enlighet med MBL 52 § om 
godkännande av detaljplaner som är ringa till 
sina verkningar 

 • När det gäller detaljplaner som har ringa verk-
ningar lägger sektionen förslaget fram offentligt 
för 14 dagar (MBF 27 §)

 • Begränsad besvärsrätt (MBL 191 §) 

 • Till detaljplaner som har ringa verkningar räknas 
detaljplaneändringar enligt vilka ett kvarters an-
vändningsändamål ändras i ringa mån samt de-
taljplaneändringar som inte ändrar ett kvarters 
användningsändamål och som bara medför en 
ringa ökning av byggrätten. 

 • Inget PDB läggs fram offentligt, utan planen kun-
görs anhängig i samband med planläggningspro-
grammet. 

 • Med stöd av kommunens förvaltningsstadga be-
slutar kommunstyrelsen i enlighet med MBL 52 § 
om andra planer än sådana som har betydande 
verkningar 

 • Ändringar av detaljplaner som innebär att an-
vändningsändamålet ändras, men byggrätten 
ökas inte nämnvärt

 • Detaljplaner där markanvändningen är förenlig 
med en generalplan med rättsverkningar och det 
inte finns någon nämnvärd bebyggelse i området 

 • Ett PDB upprättas och läggs fram offentligt. 

Asemakaavatyyppien listaus ja selitykset
Lista på typer av detaljplaner och förklaringar till dem
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 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen 

 • Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutuksella 2.5.2019

 • Program för deltagande och bedömning utarbetats 

 • Anhängiggörandet av planen kungjordes 2.5.2019

 • Kaavaehdotuksen laatiminen

 • Maankäyttöjaoston ja kunnanhallituksen käsittely 
12.2.2020 ja 2.3.2020

 • Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä 
16.3. - 15.4.2020

 • Planförslaget utarbetas

 • Behandling i markanvändningssektionen och  
kommunstyrelsen 
12.2.2020 ja 2.3.2020

 • Planförslaget läggs fram offentligt 
16.3. - 15.4.2020

 • Maankäyttöjaoston ja kunnanhallituksen käsittely

 • Behandling i markanvändningssektionen och  
kommunstyrelsen

 • Valtuusto / Fullmäktige 7.9.2020

ALOITUSVAIHE - STARTSKEDET

EHDOTUSVAIHE - FÖRSLAGSSKEDET

VASTINEET LAUSUNTOIHIN JA 
MUISTUTUKSIIN - 
BEMÖTANDEN TILL UTLÅTANDEN 
OCH ANMÄRKNINGAR

KAAVAN HYVÄKSYMINEN - 
GODKÄNNANDE AV PLANEN 

OSALLISTUMINEN - DELTAGANDET

Kaavan laatimisesta tai 
muuttamisesta voi tehdä 
aloitteen kunnanhallitukselle.

Palautteen antaminen
osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta kaavan laatijalle. 

Förslag om att en plan ska utar-
betaseller ändras kan lämnas in till 
kommunstyrelsen.

Respons på programmet för 
deltagande och bedömning ges 
till planens utarbetare.

Mahdollisuus muistutuksen 
jättämiseen kaavaehdotuksesta 
kunnanhallitukselle. 

Anmärkningar kan lämnas om 
planförslaget till kommunstyrelsen.

Valitusmahdollisuus kaavan 
hyväksymispäätöksestä 
Helsingin hallinto-oikeuteen.

Möjlighet att besvära sig över 
beslutet om godkännande till 
Helsingfors förvaltningsdomstol.

Asianumero/ Ärendenummer 

525/2019
Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet
Planprocess och behandlingsskeden
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1.1 Tunnistetiedot

Kunta: Sipoo

Kunnan osa: Nikkilä

Kiinteistöt: 753-423-4-131, 753-423-8-17, 753-423-

13-1, 753-423-13-2, 753-427-2-68 ja 753-895-2-3

Kaavan nimi: Nikkilän pelastusaseman asemakaava

Kaavanumero: N39

 

1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Sipoon suurimman taaja-

man ja hallinnollisen keskuksen Nikkilän kaakkoi-

sosassa, Nikkilän entisen sairaala-alueen, nykyisen 

Itäisen Jokipuiston asuinalueen kaakkoispuolella. 

Kaava-alueelta on matkaa Nikkilän keskustaan noin 

1,5 kilometriä.

1 Perus- ja tunnistetiedot
Bas- och identifikationsuppgifter

1.1 Identifikationsuppgifter 
 

Kommun: Sibbo

Kommundel: Nickby

Fastigheter: 753-423-4-131, 753-423-8-17, 753-423-

13-1, 753-423-13-2, 753-427-2-68 och 753-895-2-3

Planens namn: Detaljplan för Nickby räddningssta-

tion

Plannummer: N39

 
1.2 Planområdets läge 
Planeringsområdet är beläget i den sydöstra delen 

av Nickby, som är den största tätorten och centrum-

et för förvaltning i Sibbo; sydöster om det nuvaran-

de bostadsområdet Östanåparken, f.d. sjukhusområ-

det. Avståndet från planområdet till Nickby centrum 

är ca 1,5 km.
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1.3 Asemakaavan tarkoitus
Tämän asemakaavatyön tarkoituksena on mah-

dollistaa uuden pelastustoimen nykyisiä ja tulevia 

tilatarpeita palvelevan pelastusaseman rakentami-

nen liikenteellisesti nykyistä asemaa edullisempaan 

paikkaan pääliikenneväylän varrelle. 

1.3 Detaljplanens syfte
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra byg-

gandet av en ny räddningsstation som tjänar rädd-

ningsväsendets behov av lokaler, idag och i framti-

den, intill huvudfarleden på en fördelaktigare plats 

jämfört med den befintliga räddningsstationen. 

Suunnittelualue ilmakuvassa. Flygbild av planeringsområdet. 

Pelastusaseman sijoittaminen.

Placeringen av räddningsstatio-
nen.

Sipoon energian muuntoase-
man sijoittaminen.

Placeringen av Sibbo energis 
transformatorstation.

Liikennejärjestelytarpeiden 
tarkastelu.

Se över behovet av trafikreg-
leringar.
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Bilaga 5. Rakennettavuusselvitys, Insinööritoimisto Severi Anttonen
Bilaga 6. Liikenneselvitys 2020, Destia
Bilaga 7. Hulevesiselvitys ja hulevesien toiminnanhallintasuunnitlema,  Sibbos kommun & Sitowise
Biliaga 8.    Utlåtanden och bemötanden
Biliaga 9.  Protokol från myndighetsmöte 19.12.2019
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1.6 Luettelo kaavaa koske-
vista asiakirjoista, selvityksis-
tä ja lähdemateriaalista

Tätä asemakaavaa varten laaditut selvitykset: 

• Rakennettavuusselvitys. Insinööritoimisto 

Severi Anttonen Ky, 2010

• Liikenneselvitys 2020, Destia

• Hulevesiselvitys ja hulevesien hallintasuun-

nitelma 2020 , Sipoon kunta & Sitowise 

Muut kaavatyön pohjana käytetyt selvitykset:  

• Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelma. 

ELY-keskus, 2012 

• Nikkilän vanhan sairaala-alueen konsepti-

suunnitelma Livady,  2015 

• Sipoon Nikkilän liikenneselvitys- ja suunni-

telma. SITO, 28.6.2013 

• Nikkilän kehityskuva - Utvecklingsbild för 

Nickby, 2016 

• Nikkilän keskustan liikenneverkkoselvitys. 

Trafix, 2009 

• Nikkilän maisema- ja rakennuspaikkaselvitys. 

Maisema-arkkitehtitoimisto Vainio, 2014 

1.6 Förteckning över hand-
lingar, utredningar och käll-
material som berör planen

Utredningar som gjorts för den här detaljplanen:

• Rakennettavuusselvitys. Insinööritoimisto 

Severi Anttonen Ky, 2010

• Liikenneselvitys 2020, Destia

• Hulevesiselvitys ja hulevesien hallintasuun-

nitelma 2020, Sibbos kommun & Sitowise

Andra utredningar som används som underlag för 

planarbetet:

• Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelma. 

ELY-keskus 2012 

• Nikkilän vanhan sairaala-alueen konsep-

tisuunnitelma Livady,  2015 

• Sipoon Nikkilän liikenneselvitys- ja suunni-

telma. SITO, 28.6.2013 

• Nikkilän kehityskuva - Utvecklingsbild för 

Nickby, 2016 

• Nikkilän keskustan liikenneverkkoselvitys. 

Trafix, 2009 

• Nikkilän maisema- ja rakennuspaikkaselvitys. 

Maisema-arkkitehtitoimisto Vainio, 2014 
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• Nikkilän rakennusperintöselvitys. Livady, 

2019 

• Sipoon pelastusaseman tarve / hankesuun-

nitelma Sipoon uusi pelastusasema. Itä-Uu-

denmaan pelastuslaitos, 17.8.2009. Päivitetty 

2015. 

• Sipoon tieliikenteen meluselvitys. WSP Fin-

land Oy, 2010 

• Sipoon yleiskaava 2025 – Liikenneverkkosel-

vitys. Strafica Oy ja Sito Oy, 2008 

• Sipoon asemakaava-alueiden luontoselvityk-

set.  Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2006 

• Nikkilän rakennusperintöselvitys. Livady, 

2019 

• Sipoon pelastusaseman tarve / hankesuun-

nitelma Sipoon uusi pelastusasema. Itä-Uu-

denmaan pelastuslaitos, 17.8.2009. Päivitetty 

2015. 

• Sipoon tieliikenteen meluselvitys. WSP Fin-

land Oy, 2010 

• Sipoon yleiskaava 2025 – Liikenneverkkosel-

vitys. Strafica Oy ja Sito Oy, 2008 

• Sipoon asemakaava-alueiden luontoselvityk-

set.  Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2006
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2.1 Kaavaprosessin vaiheet

2 Tiivistelmä
Sammandrag

2.1 Olika skeden i planpro-
cessen 

Kaavatyö sisältyy Sipoon kunnan kaavoitusohjel-

maan 2010–2013.

Kaavatyön kuuluttaminen vireille ja OAS nähtäville. 

Elokuu 2010.

Kaavatyö kuulutettiin vireille ja kaavaa koskeva osal-

listumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 

12.8.2010. 

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ase-

tettiin nähtäville 5.12.2019.

Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 16.3.2020 

Valtuusto on päätöksellään 7.9.2020 § 48 hyväksynyt 

Planarbetet ingår i Sibbo kommuns planläggnings-

program 2010–2013.

Planarbetet kungörs anhängigt och PDB läggs fram. 

Augusti 2010

Planarbetet kungjordes anhängigt och programmet 

för deltagande och bedömning lades fram offentligt 

12.8.2010. 

Det uppdaterade programmet för deltagande och 

bedömning lades fram offentligt 5.12.2019.

Planförslaget lades fram 16.3.2020

Fullmäktige har genom sitt beslut 7.9.2020 § 48 
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godkänt N39 Detaljplan för Nickby

räddningsstation.

2.2 Detaljplanen 

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en rädd-

ningsstation i kvarter 6001 i området för byggnader 

och anläggningar för samhällsteknisk försörjning 

(ET-8) samt en transformatorstation för Sibbo Energi 

i kvarter 6002 i området för byggnader och anlägg-

ningar för samhällsteknisk försörjning (ET-9). 

I kvarter 6001 omfattar ET-8-området ca 1,2 ha och 

där är det möjligt att bygga en räddningsstation i tre 

våningar. För en sådan har byggrätt på 3 000 vy-m2 

anvisats. I kvarter 6002 omfattar ET-9-området ca 2 

ha och där är det möjligt att bygga en transforma-

torstation. För en sådan har byggrätt på 150 vy-m2 

anvisats.

Genom detaljplanen bildas två nya anslutningar 

till Oljevägen. Den nya anslutningen som leder till 

E-8-området i kvarter 6001 är avsett för räddnings-

fordon. Den nya anslutningen som leder till E-9-om-

rådet i kvarter 6002 är avsett för Sibbo Energis 

underhållsarbeten. Resor till räddningsverket som 

arbetsplats och kundtrafiken går längs den nya 

gatan. 

Genom detaljplanen bildas också ett område för 

allmän parkering (LP). Det är ca 0,1 ha stort och har 

plats för 30 bilplatser.

Detaljplanen får en nya gata som kommer att 

användas av arbetsplatstrafiken till ET-8-området i 

kvarter 6001. Längs den nya gatan kan man också 

köra till LP-trafikområdet. Namnkommittén har 

beslutat att gatan ska heta Brandslangen.

N39 Nikkilän pelastusaseman asemakaavan.

2.2 Asemakaava

Asemakaava mahdollistaa pelastusaseman raken-

nuksen rakentamisen yhdyskuntateknistä huoltoa  

palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle (ET-8) 

kortteliin 6001 sekä Sipoon energian muuntoase-

man rakentamisen yhdyskuntateknistä huoltoa  

palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle (ET-9) 

kortteliin 6002. 

Korttelin 6001 ET-8-alueen pinta-ala on noin 1,2 

ha ja sinne on mahdollista rakentaa III kerroksinen 

pelastuslaitos, jonka käyttöön on annettu raken-

nusoikeutta 3000 kerrosneliötä. Korttelin 6002 

ET-9-alueen pinta-ala on noin 2 ha ja alueelle on 

mahdollista rakentaa energian muuntoasema, jonka 

tarkoitukseen on annettu rakennusoikeutta 150 

k-m2.

Asemakaavalla syntyy kaksi uutta liittymää Öljytielle. 

Korttelin 6001 ET-8-alueelle johtava uusi liittymä on 

tarkoitettu pelastusajoneuvojen käyttöön. Korttelin 

6002 ET-9-alueelle johtava uusi liittymä on tarkoi-

tettu Sipoon energian huoltotöiden suorittamiseen. 

Pelastuslaitoksen työpaikka- ja asiakasliikenne 

kulkee uutta katua pitkin. 

Asemakaavalla syntyy myös yleisen pysäköinnin 

liikennealue (LP), jonka pinta-ala on noin 0,1 ha ja 

johon on mahdollista toteuttaa 30 autopaikka.

Asemakaavalla syntyy uusi katu, jota pitkin työ-

paikkaliikenne kulkee korttelin 6001 ET-8 alueelle. 

Uutta katua pitkin pääsee myös LP -liikennealueelle. 

Kadun nimeksi tulee nimistötoimikunnan päätöksel-
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lä Paloletku.

Asemakaavalla syntyy myös suojaviheralueita (EV-1). 

Suojaviheralueiden pinta-alat ovat yhteensä noin 

0,82 ha.

Asemakaavaan rajoittuva osa Öljytiestä on varattu 

yleisen tien alueeksi (LT). Yleisen tien liikennealue on 

pinta-alaltaan noin 1,6 ha.

ET-8-  ja EV-1-alueen läpi kulkee maakaasun run-

koputki sekä sähköjohtoja. Maakaasuputkelle ja 

sähkölohdoille on tehty maan-alaiset osa-alueenra-

jat huoltotöitä varten. Osa-alueen rajat ovat viiden 

metrin levyisiä. Osa-alueen rajojen sisään rakentami-

nen on kiellettyä. 

Asemakaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 6,1 

ha. Yhteensä rakennusoikeutta syntyy asemakaaval-

la 3150 k-m2.

Genom detaljplanen bildas också skyddsgrönområ

den (EV-1). De omfattar sammanlagt ca 0,82 ha.

Den del av Oljevägen som gränsar till detaljplanen 

har reserverats som ett område för allmän väg (LT). 

Området för allmän väg utgör ca 1,6 ha.

En stamledning för naturgas och elledningar går 

genom ET-8-området och EV-1 området. För na-

turgasröret och elledningarna har underjordiska 

gränser dragits för servicearbetena. Varje delområde 

är fem meter brett. Det är förbjudet att bygga inom 

delområdesgränserna. 

Delgeneralplaneområdet omfattar sammanlagt ca 

6,1 ha. Den sammanlagda byggrätten uppgår till 

3150 vy-m².
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3  Lähtökohdat 
Utgångspunkter

3.1 Selvitys suunnitte-
lualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon suurimman taaja-

man ja hallinnollisen keskuksen Nikkilän kaakkoi-

sosassa, Nikkilän entisen sairaala-alueen, nykyisen 

Itäisen Jokipuiston asuinalueen kaakkoispuolella. 

Kaava-alueelta on matkaa Nikkilän keskustaan noin 

1,5 kilometriä.

Vielä asemakaavoittamaton suunnittelualue on 

pääosaltaan rakentamatonta peltoaluetta. Aluetta 

halkoo Nikkilän taajamaa etelässä rajaava Öljytie (mt 

148). Alue rajautuu pohjoisessa Sipoonjoen sivu-

haaran viljelyksessä olevaan jokilaaksoon ja jokilaak-

soa idässä rajoittavaan metsäiseen mäkialueeseen 

3.1 Utredning om förhållan-
dena i planeringsområdet

3.1.1 En allmän beskrivning av områ-
det

Planeringsområdet är beläget i den sydöstra delen 

av Nickby, som är den största tätorten och centrum-

et för förvaltning i Sibbo; sydöster om det nuvaran-

de bostadsområdet Östanåparken, f.d. sjukhusområ-

det. Avståndet från planområdet till Nickby centrum 

är ca 1,5 km.

Planeringsområdet har inte detaljplanerats tidiga-

re och utgörs i huvudsak av obebyggd åkermark. 

Genom området går Oljevägen (landsväg 148), som 

avgränsar Nickby tätort i söder. I norr gränsar områ-

det till en odlad ådal vid en bifåra till Sibbo å och till 

de skogsklädda höjderna som omger ådalen i öster 
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sekä mäkialueen etelärinteeseen rakentuneeseen 

Nikkilän sairaala-alueeseen liittyvään Ruxin asu-

inkokonaisuuteen. Etelässä suunnittelualuetta rajaa 

Sipoonjoen sivuhaaran viljelyksessä oleva jokilaakso. 

3.1.2 Luonnonympäristö

Suunnittelualueella ei ole mainittavia luontoarvoja. 

Suunnittelualue on lähes kokonaan rakentamatonta 

peltoa, Öljytien aluetta lukuunottamatta. 

Suunnittelualueen lähialue kuuluu maisemamaa-

kuntajaon mukaiseen eteläiseen viljelysseutuun, 

jolle on tyypillistä kumpuilevat metsäsaarekkeiden 

rikkomat savikoiden peltoalueet sekä karummat 

kallio- ja moreeniselänteet. Alue on osa Sipoonjoen 

jokilaaksoa.

Maaperän rakenne ja pohjavesi 
 
Alueen rakentamisolosuhteet ovat osittain haas-

tavat, sillä alue on maaperältään pääosin savea. 

Savikerros on paksuimmillaan alueen länsi- ja ete-

läosassa, jossa pehmeikön paksuus voi kohota jopa 

15-20 metriin (GTK, 2010).  Suunnittelualue kuuluu 

myös osittain Brobölen vedenhankinnan kannalta 

tärkeään pohjavesialueeseen.

Insinööritoimisto Severi Anttonen Ky:n laatiman 

rakennettavuusselvityksen mukaan maanpinnan 

korkeusasema laskeutuu pohjoisesta etelään tasolta 

noin +33 tasolle noin +19. Metsäisessä pohjoisosas-

sa on kallioisia harjanteita. Eteläosa pelastusaseman 

kohdalla on tasaisempaa viljeltyä peltomaata. 

 

Ylimpänä maakerroksena on enimmillään noin 11 

metrin paksuinen kerros silttiä tai silttistä hiekkaa.

Alimmalta osaltaan kerros on noin 1 – 2 metrin pak-

suudelta selkeästi hiekkaa. Kerroksen alla on tiivis 

samt till Rux bostadsområde, vilket byggts upp på 

sydsluttningen av en backe intill Nickby sjukhusom-

råde. I söder gränsar planeringsområdet till en odlad 

ådal vid en bifåra till Sibbo å. 

3.1.2 Naturmiljön

Planeringsområdet har inga nämnvärda naturvär-

den.  Nästan hela planeringsområdet är en obe-

byggd åker bortsett från området vid Oljevägen. 

Näromgivningen kring planeringsområdet hör i 

indelningen i landskapsprovinser till den södra 

odlingsregionen. Åkrar på lerslätter som dekoreras 

av kuperade skogsöar och kargare hällmarks- och 

moränåsar är typiska för regionen. Området är en 

del av Sibbo ådal.

Jordmånens struktur och grundvattnet

Byggnadsförhållandena i området är ställvis krävan-

de, eftersom jordmånen i huvudsak är lera. Lerskik-

tet är tjockast i områdets västra och södra del, där 

den svaga undergrunden kan stiga upp till hela 

15–20 meter (GFC, 2010).  Planeringsområdet hör 

också delvis till Broböle grundvattenområde, som är 

ett viktigt område för vattenförsörjningen.

Enligt en byggbarhetsutredning som sammanställts 

av Insinööritoimisto Severi Anttonen Ky sänker sig 

marken från ca +33 m i norr till ca +19 m i söder. I 

den skogsklädda norra delen finns klippiga åsryg-

gar. Södra delen vid räddningsstationen är flackare, 

odlad åkermark. 

 

Det översta jordskiktet är som mest ca 11 m tjock 

silt eller siltblandad sand. Det nedersta skiktet är ca 

1–2 m tjock ren sand. Det ligger på tät bottenmorän 
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pohjamoreeni tai kallio. Alueen keski- ja koillisosassa 

silttikerros puuttuu lähes kokonaan ja kantavan 

moreenikerroksen yläpinta on lähellä maanpintaa. 

Maakerrosten paksuus alueen eteläosassa (pel-

to-osa) kiilamaisesti kasvaa pohjoisesta etelään päin 

mentäessä kohti Öljytietä.  

 

Kairaukset ovat ulottuneet enimmillään noin 15 

metrin syvyyteen nykyisestä maanpinnasta pysäh-

tyen joko kiveen, kallioon tai tiiviiseen maakerrok-

seen (moreeni). 

 

Pohjaveden pinnan korkeutta ei tutkimusten yh-

teydessä havaittu.  Maaperä on routivaa ja saattaa 

häiriintyä herkästi veden ja tärinän vaikutuksesta.

Muinaismuistot

Suunnittelualueen lähistöllä sijaitsee kaksi mui-

naismuistokohdetta, Änäs 1 ja Änäs 2. Kohteet on 

muinaismuistolailla rauhoitettuja kiinteitä muinais-

jäännöksiä.

Änäs 1 sijaitsee Nikkilän kirkonkylässä, Nikkilän sai-

raalan eteläpuolella, Sipoonjoen itärannalla. Paikalla 

on Ånäsin metsäisen kumpareen pohjoispuolella loi-

vasti länteen, kohti Sipoonjokea laskeva peltorinne. 

Rinteessä on havaittavissa muinainen rantaterassi 

15 metrin korkeuskäyrän tuntumassa. Melko savi-

nen pelto on yläosastaan hiekansekainen. Ånäsin 

metsäisen kumpareen ja sen pohjoispuolella olevan 

varastohallin väliseltä peltorinteellä sijaitsee kvart-

si-iskoksia. Alueella on myös melko paljon historial-

lisen ajan materiaalia ja palaneita kiviä. Asuinpaikka 

on osin peltoviljelyn tuhoama. Suunnittelualueelta 

on matkaa Änäs 1 kohteeseen yli 500 metriä.

Änäs 2 sijaitsee Nikkilän kirkonkylässä, Nikkilän sai-

raalan eteläpuolella, Sipoonjoen itärannalla. Ånäsin 

metsäisen mäenkumpareen kaakkoispuolella on 

eller berggrund. I områdets mellersta och nordöstra 

del saknas siltskiktet nästan helt och ovansidan av 

det bärande moränskiktet når nära markytan. I södra 

delen (åkerdelen) ökar tjockleken på jordskikten likt 

en kil norrifrån söderut mot Oljevägen.  

 

Borrningar har gjorts ned till ca 15 meters djup från 

dagens markyta och stannat antingen i sten, berg 

eller tätt bottenskikt (morän). 

 

Grundvattennivån fastställdes inte vid dessa under-

sökningar.  Marken går i tjäle och kan lätt rubbas av 

vatten och skakning.

Fornminnen

Det finns två fornminnesobjekt nära planeringsom-

rådet: Ånäs 1 och Ånäs 2. Objekten är fasta fornläm-

ningar som fredats med stöd av lagen om fornmin-

nen.

Ånäs 1 är beläget i Nickby kyrkoby, söder om Nickby 

sjukhus på östra stranden av Sibbo å. På norra sidan 

av den skogsklädda kullen finns en åkersluttning 

som vetter svagt västerut, mot ån. I sluttningen kan 

man skönja en forntida strandterrass ungefär längs 

höjdkurvan 15 m.ö.h. Den tämligen leriga åkern har 

inslag av sand i de övre delarna. Slagen kvarts har 

påträffats på åkersluttningen mellan den skogskläd-

da kullen och lagerhallen norr om den. På området 

finns också rätt så mycket material och brända ste-

nar från historisk tid. Boplatsen har delvis förstörts 

av åkerodlingen. Avståndet från planeringsområdet 

till objektet Ånäs 1 är över 500 meter.

Ånäs 2 är beläget i Nickby kyrkoby, söder om Nickby 

sjukhus på östra stranden av Sibbo å. På sydöstra 

sidan av den skogsklädda kullen finns en åkerslutt-
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loivasti eteläkaakkoon, kohti Sipoonjoen sivuhaaraa 

laskeva peltorinne. Kohteen eteläpuolella kulkee 

Öljytie Porvooseen. Melko savinen pelto on ylä-

osastaan hiekansekainen ja se muuttuu alempana 

saviseksi. Peltorinteen keskivaiheilta löytyi melko 

runsaasti kvartsi-iskoksia. Alueella on myös historial-

lisen ajan materiaalia ja palaneita kiviä. Asuinpaikka 

on osin peltoviljelyn tuhoama. Suunnittelualueelta 

on etäisyyttä Änäs 2 kohteeseen yli 300 metriä.

Suunnittelualueelta on reilusti etäisyyttä muinais-

muistokohteisiin. Asemakaavalla ei ole vaikutuksia 

muinaismuistokohteisiin.

Nikkilän muinaismuistokohteet kartalla

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Suunnittelualueella ei ole olemassa olevaa raken-

nuskantaa. Suunnittelualueen lähiympäristö kuuluu 

Nikkilän sairaala-alueeseen liittyvään Ruxin asuin-

ning som vetter svagt i syd-sydöstlig riktning, mot 

Sibbo ås bifåra. Söder om objektet går Oljevägen 

mot Borgå. Den tämligen leriga åkern har inslag av 

sand i de övre delarna men består av lera lägre ner. 

I mitten av åkersluttningen har rikligt med slagen 

kvarts återfunnits. På området finns också material 

och brända stenar från historisk tid. Boplatsen har 

delvis förstörts av åkerodlingen. Avståndet från 

planeringsområdet till objektet Ånäs 2 är över 300 

meter.

Till övriga fornminnesobjekt är avståndet från pla-

neringsområdet betydligt längre. Detaljplanen har 

inga konsekvenser för fornminnesobjekten.

3.1.3 Den byggda miljön

Det finns inga byggnader i planeringsområdet. 

Näromgivningen hör till Rux bostadsområde, som 

byggts upp intill sjukhusområdet. I planeringsområ-
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kokonaisuuteen. Suunnittelualuuen välittömässä 

läheisyydessä on omakotitalorakennuksia, jotka on 

rakentunut pääosin 2000-luvulla. 

Rakennetun lähiympäristön historia

Nikkilän entinen sairaala-alue eli nykyinen Sipoon 

Itäinen Jokipuisto sijaitsee Nikkilän taajaman kaak-

koisreunalla, Sipoonjoen jokilaakson maisemassa, 

joen itäpuolella. Sairaala toteutettiin 1910-luvulla 

metsäiselle kumpareelle, joka oli jo tuohon aikaan 

eri suunnilta viljelysmaiseman ympäröimä. 

Vuoteen 1945 mennessä sairaansijojen määrä oli  

noussut jo 1100:aan, ja luku pysyi suunnilleen sa-

mana aina 1960-luvun jälkipuoliskolle asti. 1960-lu-

vun jälkeen sairaansijojen määrä alkoi vähitellen 

laskea. Potilaiden lisäksi alueella toimi päivittäin 

tietysti satoja työntekijöitä, joten kaiken kaikkiaan 

sairaala-alueesta muodostui sekä toimintojensa 

että rakennustensa osalta huomattavan mittava 

kokonaisuus, erityisesti suhteessa siihen, miten pieni 

Nikkilän kirkonkylä oli ollut 1900-luvun alkupuolel-

la. Sairaalasta muodostui hyvin itsenäinen yksikkö, 

eräänlainen pikkukaupunki Sipoon keskelle. Toisaal-

ta sillä on koko ajan ollut sidos Nikkilän kirkonky-

lään, ja kirkonkylän kehitys on ollut monella tavalla 

kytkeytynyt sairaalan vaiheisiin.

Sairaalan alueeseen kuuluneet laajat maa-alueet 

mahdollistivat sairaalan oman maanviljelyn, kar-

jatalouden ja sikalan ylläpidon, ja näitä toimintoja 

jatkettiin aina 1960-luvulle asti. Sairaala-alue oli 

omavarainen suhteessa lähiympäristöönsä. Sairaa-

lan puutarhat, joita varten rakennettiin kasvihuo-

neet jo 1920-luvulla, tuottivat vihanneksia ja kukkia 

sekä sairaalan omiin tarpeisiin että laajemmin mm. 

Helsingin kaupungin tarpeisiin. Sairaalalla oli myös 

dets omedelbara närhet finns egnahemshus som i 

huvudsak uppförts på 2000-talet. 

Den byggda närmiljöns historia

Före detta sjukhusområdet i Nickby, dvs. dagens 

Östanåparken, ligger i den sydöstra kanten av tätor-

ten, i ådalslandskapet på åns östra sida. Sjukhuset 

byggdes på 1910-talet på en skogsklädd backe som 

på den tiden var omgiven av odlingslandskap. 

Fram till år 1945 hade antalet patientplatser ökat till 

1 100 och siffran var nästintill oförändrad ända fram 

till den senare hälften av 1960-talet. Efter 1960-ta-

let började patientplatserna småningom minska. 

Utöver patienterna vistades dagligen hundratals 

arbetstagare i området och därmed utgjorde hela 

sjukhusområdet en betydande helhet av funktioner 

och byggnader, särskilt i förhållande till hur liten 

kyrkobyn var under första hälften av 1900-talet. 

Sjukhuset blev en mycket självständig enhet, ett 

slags småstad mitt i Sibbo. Å andra sidan har områ-

det alltid haft koppling till Nickby kyrkoby, som på 

många sätt utvecklats i takt med de olika faserna vid 

sjukhuset.

De vidsträckta markerna som hörde till sjukhusom-

rådet gjorde att sjukhuset kunde bruka jord, hålla 

boskap och driva en svingård. Dessa verksamhe-

ter fortsatte ända in på 1960-talet. Sjukhuset var 

självförsörjande i förhållande till sin näromgivning. 

Sjukhusets trädgårdar, för vilka växthus byggdes 

redan på 1920-talet, producerade grönsaker och 

blommor för sjukhusets egna behov men också bl.a. 

för Helsingfors stad. Sjukhuset hade också egen 

klädvård med tvätteri, reparationsverkstäder och en 

egen brandkår.
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oma vaatehuolto pesuloineen, korjausverstaat sekä 

oma palokunta.

1960-luvulla rakennettiin lisää asuintaloja sairaa-

la-alueen yhteyteen: alueen itäosaan toteutettiin 

asuinkerrostaloja ja eteläosiin, peltojen toiselle puo-

lelle perheellisten asuintaloja (alueet ”Kiina” ja Rux”).

1960-luvun aikana sairaalan henkilökunnan asumi-

nen siirtyi kuitenkin yhä laajemmin koko Nikkilän 

kirkonkylän alueelle, pois itse sairaala-alueelta. 

Henkilökunnan asuntopula vaikeuttaessa edelleen 

työvoiman saantia 1970-luvulla jatkettiin työsuh-

deasuntojen hankkimista eri puolilta Nikkilää. 

Alkujaan omaksi saarekkeekseen rakentunut sai-

raala-alue oli 1980-luvulle mennessä integroitunut 

muuhun taajamaan ainakin henkilökunnan asumi-

sen osalta.

På 1960-talet byggdes fler bostadshus i anslutning 

till sjukhusområdet: i östra delen byggdes flervå-

ningshus och i södra delarna, på andra sidan av 

åkrarna, hus för familjer (områdena ”Kina” och Rux”).

På 1960-talet flyttade sjukhuspersonalen allt mer 

ut i kyrkbyn, bort från själva sjukhusområdet. Då 

bostadsbristen gjorde det svårt att få arbetskraft på 

1970-talet fortsatte man skaffa anställningsbostäder 

på olika håll i Nickby. Sjukhusområdet, som till en 

början varit en egen ”ö”, hade vid övergången till 

1980-talet integrerats i den omgivande tätorten, 

åtminstone vad gäller personalens boende.

Nikkilän sairaala-alue / Nickby sjukhus
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3.1.4 Maanomistus

Kiinteistöt 753-423-4-131 ja 753-423-13-1 ovat Si-

poon kunnan omistuksessa. Kiinteistö 753-427-2-68 

on Keravan energian omistuksessa. Kiinteistöt 753-

423-13-2 ja 753-423-8-17 ovat yksityisessä omistuk-

sessa. Valtio omistaa yleisen maantien.

3.1.5 Aluetta koskevat sopimukset

Mikäli yksityisen maalle syntyvää uutta rakennusoi-

keutta syntyy alle 500 k-m², Sipoon maapoliittisten 

linjausten mukaan ei tarvita maankäyttösopimusta. 

Sipoon energian muuntamon rakennusoikeus alit-

taa 500 kerrosneliötä, joten heidän kanssa ei tarvitse  

tehdä maankäyttösopimusta. 

Pelastuslaitoksen tarvitseman alueen rakennusoi-

keus asemakaavassa on 3000 kerrosneliötä, mutta 

kiinteistö on Sipoon kunnan omistuksessa ja kiin-

teistö jää Sipoon kunnan omistukseen ja Sipoo 

vuokraa maa-aluetta pelastuslaitokselle..

 

Keravan energian kanssa on tehty sopimus asema-

kaavan käynnistämisestä. Sopimus on allekirjoitettu 

joulukuussa 2010. 

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyt-
tötavoitteet

Alueen suunnittelun lähtökohtina toimivat MRL:n 

24 §:n mukaisessa tarkoituksessa valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet (VAT), joista tätä asema-

kaavatyötä ohjaavat etenkin seuraavat asiakohdat:

3.1.4 Markägoförhållanden

Fastigheterna 753-423-4-131 och 753-423-13-1 ägs 

av Sibbo kommun. Fastigheten 753-427-2-68 ägs av 

Kervo Energi. Fastigheterna 753-423-13-2 och 753-

423-8-17 är i privat ägo. Staten äger den allmänna 

landsvägen.

3.1.5 Avtal som berör området

Om det på privat mark uppkommer ny byggrätt i 

en mindre omfattning än 500 vy-m², behövs enligt 

kommunens markpolitiska riktlinjer inget markan-

vändningsavtal ingås. 

Byggrätten för Sibbo Energis transformator under-

skrider 500 kvadratmeter, och därför behöver inget 

markanvändningsavtal ingås med bolaget. 

I detaljplanen anvisas byggrätt på 3 000 vy-m2 i 

räddningsverkets område, men fastigheten ägs av 

Sibbo kommun och förblir i Sibbo kommuns ägo så 

att kommunen arrenderar marken till räddningsver-

ket.

 

Med Kervo Energi har kommunen ingått ett avtal 

om att starta planläggningen. Avtalet underteckna-

des i december 2010. 

3.2 Planeringssituationen

3.2.1 Riksomfattande mål för områ-
desanvändningen

Som utgångspunkter för planeringen fungerar de 

riksomfattande målen för områdesanvändningen 

(RMO) enligt 24 § i markanvändnings- och byggla-

gen, av vilka särskilt följande punkter styr detta 

detaljplanearbete:
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Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottu-

vaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, 

ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien 

hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja 

yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen 

edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asunto-

tuotannolle.

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehok-

kaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensi-

sijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla 

kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen 

eheyttä.

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan 

alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien 

kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliiken-

nettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden 

kehittämistä.

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimin-

tojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliiken-

teen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutetta-

vissa. 

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmas-

tonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoite-

taan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien 

hallinta varmistetaan muutoin.

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaa-

dusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

En polycentrisk områdesstruktur som bildar nätverk 

och grundar sig på goda förbindelser främjas i hela 

landet, och livskraften och möjligheterna att utnyttja 

styrkorna i de olika områdena understöds. Förutsätt-

ningar skapas för att utveckla närings- och företags-

verksamhet samt för att åstadkomma en tillräcklig och 

mångsidig bostadsproduktion som befolkningsutveck-

lingen förutsätter.

Förutsättningar skapas för en koldioxidsnål och resurs-

effektiv samhällsutveckling, som i främsta hand stöder 

sig på den befintliga strukturen. I de stora stadsregio-

nerna görs samhällsstrukturen mer sammanhängan-

de.

Tillgängligheten i fråga om tjänster, arbetsplatser och 

fritidsområden för de olika befolkningsgrupperna 

främjas. Möjlighet att gå, cykla och använda kollek-

tivtrafik samt utvecklandet av kommunikations-, färd- 

och transporttjänster främjas.

Betydande nya områden för boende-, arbetsplats- och 

tjänstefunktioner placeras så att de kan lätt nås med 

kollektivtrafik, till fots och med cykel. 

Man bereder sig på extrema väderförhållanden och 

översvämningar samt på verkningarna från klimatför-

ändringen. Nytt byggande placeras utanför områden 

med översvämningsrisk eller också säkerställs hante-

ringen av översvämningsriskerna på annat sätt.

Olägenheter för miljön och hälsan som orsakas av 

buller, vibrationer och dålig luftkvalitet förebyggs.
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3.2.2 Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa 2. vaihemaakun-

takaava, joka on saanut korkeimman hallinto-oi-

keuden päätöksellä lainvoiman vuonna 2016 sekä 

4. vaihemaakuntakaava joka on tullut voimaan 

maakuntahallituksen päätöksellä ennen lainvoimaa 

vuonna 2017.  2. vaihemaakuntakaavassa suunnitte-

lualue on osoitettu pääosaltaan taajamatoimintojen 

alueeksi. Öljytien eteläpuolinen osa on maakunta-

kaavan ns. valkoista aluetta. Maakuntakaavassa on 

esitetty suunnittelualueen poikki Öljytien suuntai-

sesti kulkeva maakaasun runkoputki ja sen viereen 

on osoitettu kaasuputken yhteystarve. 4. vaihemaa-

kuntakaavassa on osoitettu Brobölen pohjavesialue 

ja Nikkilän entinen sairaala-alue valtakunnallisesti 

merkittäväksi kulttuuriympäristöalueeksi.

3.2.3 Sipoon yleiskaava 2025

Sipoon kunnanvaltuuston 15.12.2008 hyväksymässä 

oikeusvaikutteisessa Sipoon yleiskaavassa 2025 

(lainvoimaiseksi 23.12.2011) kaava-alue on Öljytien 

eteläpuolista aluetta lukuun ottamatta taajamatoi-

mintojen aluetta. Öljytien eteläpuolelle on esitetty 

yleiskaavassa varaus energiahuollon aluetta varten.

Yleiskaavassa on osoitettu suunnittelualueen 

länsipuolitse uusi tielinjaus Nikkiläntien ja Öljytien 

välille ja edelleen tieliikenteen yhteystarve Öljytieltä 

Brobölentielle. Öljytielle on osoitettu yleiskaavassa 

eritasoliittymävaraus. Yleiskaavassa on osoitettu 

myös pääosa suunnittelualueesta pohjavesialuee-

seen kuuluvaksi sekä olevat, alueen poikki kulkevat 

maakaasu- ja sähkölinjat.

3.2.2 Landskapsplan

I planeringsområdet gäller etapplandskapsplan 2, 

som genom högsta förvaltningsdomstolens beslut 

vann laga kraft år 2016, och etapplandskapsplan 

4, som innan den vunnit laga kraft trädde i kraft 

genom landskapsstyrelsens beslut år 2017. I etapp-

landskapsplan 2 har planeringsområdet anvisats 

i huvudsak som ett område för tätortsfunktioner. 

Området söder om Oljevägen är ett s.k. vitt område i 

landskapsplanen. I landskapsplanen anges en stam-

ledning för naturgas genom området i riktning med 

Oljevägen, och invid denna har ett förbindelsebe-

hov för gasröret. I etapplandskapsplan 4 har grund-

vattenområdet i Broböle och f.d. sjukhusområdet i 

Nickby anvisats som kulturmiljöer av riksintresse.

3.2.3 Generalplan för Sibbo 2025

I den av Sibbo kommunfullmäktige 15.12.2008 god-

kända Generalplan för Sibbo 2025 med rättsverk-

ningar (lagakraftvunnen 23.12.2011) är planområdet 

ett område för tätortsfunktioner med undantag av 

området söder om Oljevägen. Söder om Oljevägen 

har en reservering anvisats för ett område för ener-

giförsörjning.

I generalplanen har en ny vägsträckning anvisats 

på den västra sidan av planeringsområdet mellan 

Nickbyvägen och Oljevägen och vidare ett behov 

av en trafikförbindelse från Oljevägen till Broböle-

vägen. En reservering för en planskild anslutning 

har i generalplanen anvisats till Oljevägen. I gene-

ralplanen ingår största delen av planeringsområdet 
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3.2.4 Osayleiskaava ja kaavarunko

Alueella ei ole voimassa osayleiskaavaa. 

Koko Nikkilää koskevan kaavarungon laadinta on 

käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 

alussa.

3.2.5 Asemakaava

Suunnittelualueelle ei ole laadittu asemakaavaa.

3.2.6 Rakennusjärjestys

Sipoon kunnanvaltuusto on päätöksellään 

11.12.2017 § 129 hyväksynyt uuden rakennusjär-

jestyksen. Helsingin hallinto-oikeus on 14.12.2018 

antamalla päätöksellään todennut rakennusjärjes-

tyksen lainmukaiseksi lukuun ottamatta sivuasun-

toja koskevaa luvun 4.2.1 toista kappaletta. Tältä 

osin Sipoon kunnanhallitus on hakenut valituslupaa 

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Rakennusjärjestys on kuulutettu voimaan 1.3.2019 

lukuun ottamatta mainittua luvun 4.2.1 toista kap-

paletta.

3.2.7 Pohjakartta

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on asetettu ajan 

tasalle kaavan laatimisen yhteydessä.

i grundvattenområdet. De befintliga naturgas- och 

elledningarna genom området har också upptagits i 

generalplanen.

3.2.4 Delgeneralplan och planstom-
me

Ingen delgeneralplan är i kraft i området. 

En planstomme håller på att utarbetas för hela Nick-

by och beräknas vara klar i början av 2021.

3.2.5 Detaljplan

För planeringsområdet har ingen detaljplan utarbe-

tats tidigare.

3.2.6 Byggnadsordning

Sibbo kommunfullmäktige har genom sitt beslut 

11.12.2017 § 129 godkänt kommunens nya bygg-

nadsordning. Helsingfors förvaltningsdomstol har i 

sitt beslut 14.12.2018 konstaterat att byggnadsord-

ningen är förenlig med lag bortsett från andra styck-

et i kapitel 4.2.1, som handlar om sidobostäder. Till 

denna del har kommunstyrelsen i Sibbo ansökt om 

besvärstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Byggnadsordningen fastställdes 1.3.2019 till sina öv-

riga delar förutom det i kapitel 4.2.1 nämnda andra 

stycket.

3.2.7 Grundkarta

I samband med utarbetandet av planen har grund-

kartan i skala 1:1 000 uppdaterats.
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3.2.8 Rakennuskiellot

Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa.

3.2.9 Suojelupäätökset

Alueella ei ole suojeltuja rakennuksia tai alueita.

3.2.8 Byggförbud

Inget byggförbud är i kraft i området.

3.2.9 Skyddsbeslut

I området finns inga skyddade byggnader eller 

områden.

Taajamatoimintojen alue
Tiivistettävä alue

Kuntakeskus
Seututie
Yhdystie

Yhdysrata
Liityntäpysäköintipaikka

110 kV voimajohto
Maakaasun runkoputken yhteystarve

Pohjavesialue
Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue 

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö (RKY 2009)

Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö
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Merkinnän mukaiset kylät ovat 
aluerakenteen kannalta keskeinen osa
maakunnan kyläverkkoa.

Kylän suunnittelussa on otettava huomioon liikenteen ja 
vesihuollon järjestäminen, ekologiset yhteydet sekä 
kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet.

Palvelujen alue

Kohdemerkinnällä osoitetaan
taajamien ulkopuoliset sosiaali- ja
terveyspalvelujen sekä vastaavien
muiden palvelujen kohteet.

Alue on varattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon,
vastaavien julkisluonteisten palvelujen sekä niitä tukevien 
toimintojen tarpeisiin.

Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että 
rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna 
yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 
aluevaraukseen rajoittuvalla tai alueen läheisyydessä 
sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon kuuluvalla tai 
valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia
haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään,
vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolo-suhteisiin eikä 
sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka merkittävästi
heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 
alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -
verkostoon.

umk,
2.vmk

Palveluiden alue

Merkinnällä osoitetaan yhdys-
kuntarakenteen ulkopuolelle sijoittuvat 
maakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittävät julkisen palveluiden ja 
hallinnon alueet.

Alue on varattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä vastaavien julkisluonteisten palveluiden tarpeisiin. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää 
huomiota kulttuuriympäristön säilymiseen.

iumk

Keskustatoimintojen 
alue

Valtakunnan keskus

Aluevarausmerkinnällä osoitetaan
Helsingin pääkeskuksessa sijaitseva
valtakunnankeskus ja valtakunnallisten
palvelu-, hallinto- ja muiden
toimintojen alue niihin liittyvine 
liikennealueineen ja puistoineen. Alue
voi sisältää myös asumista.

Nämä suunnittelumääräykset koskevat valtakunnan keskusta, 
seutu- ja kuntakeskuksia sekä pääkaupunkiseudun 
aluekeskuksia.

Kohdemerkinnällä osoitettujen keskustatoimintojen alueiden 
sijainti ja laajuus on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa 
kaavoituksessa siten, että alueet muodostavat toiminnallisesti 
yhtenäisen keskustahakuisiin toimintoihin painottuvan 
kokonaisuuden.

Keskustatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kaupunkikuvaan, 
viihtyisyyteen, omaleimaisuuteen sekä toimiviin kävely- ja 
pyöräily-yhteyksiin, pysäköinnin, huoltoliikenteen ja 
joukkoliikenteen
järjestelyihin. Suunnittelussa on osoitettava riittävät alueet 
joukkoliikenteen vaihtopaikoille ja liityntäpysäköinnille.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 
huomiota hulevesien hallintaan ja varauduttava sään ääri-
ilmiöihin.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä 
turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen 
myös osittain tai kokonaan keskustatoimintojen 
kohdemerkinnän alle jäävillä alueilla ja kohteissa: 
Valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten 
ympäristöjen (RKY 1993) tai valtakunnallisesti merkittävien
rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) inventointeihin 
sisältyvät kohteet on lueteltu tämän asiakirjan lopussa.

Keskustatoimintojen alueiden suunnittelussa on huolehdittava 
siitä, että keskusta-alueen käyttö ja toteuttaminen ei aiheuta
keskustaan rajautuvalle tai sen lähettyvillä sijaitsevalle Natura 
2000 –alueelle sellaisia haitallisia vaikutuksia merenlahtien
vedenlaadulle ja vesiluonnolle, jotka merkittävästi
heikentäisivät niitä luonnonarvoja, joiden perusteella alue on 
sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.

Kaikille keskustatoimintojen alueille voidaan sijoittaa 
merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. 
Aluetta suunniteltaessa on varauduttava riittävään 
palvelutarjontaan. Vähittäiskaupan suuryksiköiden koko on 
mitoitettava sellaiseksi, että ne soveltuvat ympäristöönsä. Ne
on mitoitettava ja niiden toteutus on ajoitettava
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa siten, ettei niillä ole 

2.vmk

Keskustatoimintojen 
alue

Seutukeskus

Kohdemerkinnällä osoitetaan
seutukeskusten keskustahakuisten
palvelu-, hallinto- ja muiden 
toimintojen alueiden yleispiirteinen 
sijainti. Alue voi sisältää myös 
asumista sekä tarvittavat 
liikennealueet ja puistot.

Keskustatoimintojen kohdemerkinnät
sisältävät osittain tai kokonaan 
kulttuurihistoriallisia alueita tai 
kohteita.

2.vmk

Keskustatoimintojen 
alue

Kuntakeskus

Pääkaupunkiseudun 
aluekeskus

Kohdemerkinnällä osoitetaan 
kuntakeskusten ja pääkaupunki-
seudun aluekeskusten keskusta-
hakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden 
toimintojen alueiden yleispiirteinen 
sijainti. Alue voi sisältää myös 
asumista sekä tarvittavat 
liikennealueet ja puistot.

Keskustatoimintojen kohdemerkinnät
sisältävät osittain tai kokonaan 
kulttuurihistoriallisia alueita tai 
kohteita.

2.vmk
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Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä 
tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa 
vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa 
merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.

Rakentamattomat rannat ovat yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa varattava yleiseen virkistykseen, jollei erityinen 
tarve edellytä alueen osoittamista muuhun käyttöön.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava
maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus 
taajamatoimintojen alueella.

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava 
huomioon ja turvattava raide- ja joukkoliikenteen kehittämisen 
vaatimat riittävät varikkoalueet. Suunniteltaessa muuta
maankäyttöä olemassa olevien varikoiden alueille on
varmistettava, että korvaava varikkokapasiteetti on toteutettu 
ennen olemassa olevan varikon toiminnan päättymistä.

Tiivistettävä alue

Merkintä on 
kehittämisperiaatemerkintä.

Merkinnällä osoitetaan tiivistettävät
taajama- ja keskustatoimintojen
alueet, jotka tukeutuvat kestävään
liikennejärjestelmään.

Aluetta on suunniteltava joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja 
pyöräilyyn tukeutuvana kyseisen taajaman muuta aluetta 
tehokkaammin rakennettavana alueena. 
Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä on kiinnitettävä huomiota
erityisesti alueen ominaispiirteisiin ja kulttuuriympäristöön, 
elinympäristön laatuun, ekologisen verkoston toimivuuteen 
sekä lähivirkistysalueiden riittävyyteen.

2.vmk,
4.vmk

Taajamatoimintojen 
tai työpaikka-aluei-
den reservialue

Merkintä on
kehittämisperiaatemerkintä.

Merkinnällä osoitetaan pitkällä 
aikavälillä toteutettavat taajama-
toimintojen alueet tai työpaikka-alueet.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa toteuttaminen on
ajoitettava pääsääntöisesti maakuntakaavan
suunnittelukauden loppupuolelle.

Kunta määrittelee alueen toteuttamisen tarkoituksenmukaisen
ajoituksen suhteessa kyseisen taajaman tai kunnan osa-
alueen muihin käytettävissä oleviin taajamatoimintojen 
alueisiin ja työpaikkojen osalta suhteessa kunnan muihin 
käytettävissä oleviin työpaikkatoimintojen alueisiin.

2.vmk

Raideliikenteeseen 
tukeutuva taajama-
toimintojen alue

Merkinnällä osoitetaan uusiin 
raideliikenneasemiin tukeutuvat 
taajamatoimintojen alueet.

Aluetta koskee taajamatoimintojen aluetta koskevan 
suunnittelumääräyksen lisäksi seuraava määräys: 
Kuntakaavoituksessa alueen maankäyttö on suunniteltava ja 
mitoitettava raideliikenteen toimintaedellytyksiä suosivaksi. 
Uuden aseman tarkempi sijainti määritellään 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Uuden raideliikenneyhteyden ja aseman suunnittelu sekä 
alueen maankäyttö tulee kytkeä toisiinsa. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueen toteuttaminen 
tulee kytkeä uuden raideliikenneyhteyden ja aseman sitovaan 
toteuttamispäätökseen.

Olemassa olevan raideliikenneyhteyden uuden aseman 
suunnittelu ja alueen maankäyttö tulee kytkeä toisiinsa. 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueen toteuttaminen 
tulee kytkeä uuden aseman sitovaan toteuttamispäätökseen.

2.vmk,
4.vmk

Raideliikenteeseen 
tukeutuva 
asemanseudun 
kehittämisalue

Merkintä on 
kehittämisperiaatemerkintä.

Merkinnällä osoitetaan pitkällä 
aikavälillä, pääasiassa maakunta-
kaavan suunnittelukauden jälkeen 
toteutettavat uusiin raideliikenne-
asemiin tukeutuvat alueet.

Ennen alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua alueen 
maankäyttö on ratkaistava maakuntakaavoituksessa.

Alueelle ei tule suunnitella sellaista alueidenkäyttöä, joka estää 
tai merkittävästi haittaa alueen tulevaa käyttöä 
raideliikenteeseen tukeutuvan asemanseudun 
kehittämisalueena.

2.vmk

Kylä

Kohdemerkinnällä osoitetaan 
maakunnallisesti merkittävät kylät, 
joihin ohjataan määrältään merkittävää
asuin- ja työpaikkarakentamista.

Kylän sijainti ja laajuus määritellään yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
tavoitteena on ympäröivää haja-asutusaluetta tiiviimpi 
rakentaminen.

umk,
2.vmk

Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 2017

5

Merkintä ja
Merkinnän selitys

Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys Kaava-
tunnus

Taajamatoimintojen 
alue

Merkinnällä osoitetaan 
yksityiskohtaista suunnittelua 
edellyttävät asumiseen, palvelu- ja 
työpaikka- sekä muihin 
taajamatoimintoihin varattavat
rakentamisalueet. Merkintä sisältää
taajamien sisäiset liikenneväylät sekä
liikenteen tarvitsemat satama-, huolto-,
varikko-, terminaali-, ratapiha- ja muut 
vastaavat alueet, ulkoilureitit, pyöräily-
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yhdyskuntateknisen huollon alueet, 
muut erityisalueet, paikalliset 
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estä maa- ja metsätalouskäytössä
olevien alueiden säilyttämistä 
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työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja 
toimintojen alueena.

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota yhdyskunta-rakenteen eheyttämiseen. Uusi 
rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava 
suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman 
omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö- ja luontoarvot sekä ottaa
huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset
ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja varauduttava 
sään ääri-ilmiöihin.

Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että 
rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna 
yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 
aluevaraukseen rajoittuvalla tai alueen läheisyydessä 
sijaitsevalla Natura 2000-verkostoon kuuluvalla tai valtio-
neuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia
vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai 
vesialueen pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia melu- tai muita 
häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä 
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on 
tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on toimintojen 
sijoittelulla ja alueiden käytön riittävällä tehokkuudella 
edistettävä pyöräilyä, jalankulkua ja joukkoliikennettä tukevaa 
yhdyskuntarakennetta.

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava 
päivittäisten palveluiden saatavuus, riittävät ulkoilu- ja 
virkistysmahdollisuudet sekä pyöräily- ja jalankulkuyhteydet 
seudullisille virkistysalueille. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on myös turvattava paikalliskeskusten 
toimintaedellytykset sekä kiinnitettävä huomiota siihen, että 
päivittäistavarakaupan lähipalvelupisteitä varten on 
toteuttamismahdollisuuksia.
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koon alarajat ovat seuraavat:

• Sellaisen vähittäiskaupan, joka kaupan laatu huomioon 
ottaen voi sijoittua perustelluista syistä myös keskusta-
alueiden ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-,
puutarha- ja maatalouskauppa, koon alaraja on 
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 30 000 k-
m², Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, 
Lohjalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Porvoossa, 
Raaseporissa, Sipoossa, Tuusulassa ja Vihdissä10 000 k-
m², Askolassa, Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, 
Loviisassa, Pornaisissa ja Siuntiossa 5 000 k-m² ja 
Lapinjärvellä, Myrskylässä ja Pukkilassa 2000 k-m², ellei 
selvitysten perusteella muuta osoiteta.

• Muun erikoistavaran kaupan osalta koon alaraja on 
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 10 000 k-
m², Askolassa, Hangossa, Hyvinkäällä, Inkoossa, 
Järvenpäässä, Karkkilassa, Keravalla, Kirkkonummella, 
Lohjalla, Loviisassa, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, 
Pornaisissa, Porvoossa, Raaseporissa, Sipoossa, 
Siuntiossa, Tuusulassa ja Vihdissä 5000 k-m² ja 
Lapinjärvellä, Myrskylässä ja Pukkilassa 2000 k-m², ellei
selvitysten perusteella muuta osoiteta.

• Päivittäistavarakaupan osalta koon alaraja on Helsingissä, 
Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa 5000 k-m² ja 
Uudenmaan muissa kunnissa 2000 k-m², ellei selvitysten 
perusteella muuta osoiteta.
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Moottoriväylä 

Merkinnällä osoitetaan moottori- ja
moottoriliikennetiet sekä 
moottorikadut. 
Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus. 

Maakuntakaavakartalle merkitty tieyhteys voidaan 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa esittää riittävin 
perustein teknisesti tai toiminnallisesti alemmanluokkaisena. 

Tiensuunnittelussa on otettava huomioon seudulliset ulkoilu-, 
virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, 
kulttuuriympäristö, maisema, pohja- ja pintavesien suojelu 
sekä lajiston liikkuminen. 

Tien, väylän tai liittymän suunnittelussa on huolehdittava siitä, 
että se ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden 
hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta liikenneväylään 
rajoittuvalla tai sen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000 -
verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon 
ehdottamalla alueella sellaisia melu- tai muita häiriöitä, jotka 
merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää 
Natura 2000 -verkostoon. 

umk, 
2.vmk

Valtatie/kantatie 

Merkinnällä osoitetaan valta- ja 
kantatiet sekä niihin liittyvät kadut. 
Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus. 

umk, 
2.vmk

Seututie 

Merkinnällä osoitetaan seututiet ja 
niihin liittyvät kadut. 
Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus. 

umk, 
2.vmk
4.vmk

Yhdystie 

Merkinnällä osoitetaan yhdystiet ja 
niihin liittyvät kadut, jotka yhdistävät 
taajamatoimintojen alueita ja kyliä 
ylempiluokkaiseen tieverkkoon. 
Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus. 

umk, 
2.vmk

Eritasoliittymä 

Merkinnällä osoitetaan eritaso-
liittymät, jotka yhdistävät maa-
kuntakaavassa osoitettuja teitä ja 
katuja. 
Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus. 

umk, 
2.vmk

Päärata 

Merkinnällä osoitetaan pääradat. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus. 

Radan suunnittelussa on otettava huomioon seudulliset 
ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, 
kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot, pohja- ja pintavesien 
suojelu sekä lajiston liikkuminen. 

Radan suunnittelussa on huolehdittava siitä, että liikenneväylä 
ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja 
suunnitelmien kanssa aiheuta liikenneväylään rajoittuvalla tai 
sen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000 -verkostoon 
kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla 
alueella melu- tai muita häiriöitä, jotka merkittävästi 
heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 
alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -
verkostoon. 

umk, 
2.vmk

Yhdysrata 

Merkinnällä osoitetaan yhdysradat. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus. 

Radan suunnittelussa on otettava huomioon seudulliset 
ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, 
kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot, pohja- ja pintavesien 
suojelu sekä lajiston liikkuminen. 

umk, 
2.vmk

Seutuliikenteen rata 

Merkinnällä osoitetaan seudullisen 
henkilöliikenteen radat ja metroradat. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus. 

umk 

Liikennetunneli 

Merkinnällä osoitetaan tien tai radan 
tunneliosuus. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus. 

Tunnelimerkintä osoittaa seudun yhdyskuntarakenteen, 
luonnonympäristön, ulkoilumahdollisuuksien ja lajiston 
esteettömän liikkumisen kannalta tarpeellisen liikenneväylän 
tunneliosuuden. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
otettava huomioon luonto-, kulttuuriympäristö- ja maisema-
arvot sekä pohja- ja pintavesien suojelu. 

Liikennetunnelia suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että 
rakentaminen tai käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä 
muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 

umk, 
2.vmk
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liikennetunnelin linjauksella tai sen läheisyydessä sijaitsevalla
Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston
verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia 
vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai 
vesialueen pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia muita häiriöitä, 
jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus
sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.

Liikennetunnelin 
ohjeellinen linjaus

Merkinnällä osoitetaan tien tai radan
ohjeellinen tunneliosuus.

Merkintään ei liity MRL 33 §:n 1.
momentin mukaista
rakentamisrajoitusta.

Tunnelimerkintä osoittaa liikenneväylän tunneliosuuden
ohjeellisen sijainnin. Tunnelin tarkka sijainti määritellään 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
luonto-, kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot sekä pohja- ja 
pintavesien suojelu.

Liikennetunnelia suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että 
rakentaminen tai käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä 
muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 
liikennetunnelin linjauksella tai sen läheisyydessä sijaitsevalla
Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston
verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia 
vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai 
vesialueen pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia muita häiriöitä, 
jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus
sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.

2.vmk,
4.vmk

Liikenneväylän 
katkoviivamerkintä 
osoittaa ohjeellisen 
tai vaihtoehtoisen 
linjauksen

Merkinnällä osoitetaan vaihtoehtoisia
liikenneväylien linjauksia silloin, kun 
maakuntakaavassa on useampi
käyttökelpoinen linjausvaihtoehto.
Ohjeellista linjausta tarkoittavalla
merkinnällä osoitetaan liikenneväylä
silloin, kun väylän tarkka sijainti on
ratkaisematta.

Merkintään ei liity MRL 33 §:n 1. 
momentin mukaista 
rakentamisrajoitusta.

Tie- ja radansuunnittelussa on otettava huomioon seudulliset 
ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, 
kulttuuriympäristö, maisema, pohja- ja pintavesien suojelu 
sekä lajiston liikkuminen.

Tie- ja radansuunnittelussa on huolehdittava siitä, että
liikenneväylä ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden 
hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta liikenneväylään 
rajoittuvalla tai sen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000 –
verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon
ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia
pohjavesiin, vesistövirtaamiin, vesiluonnolle, vesialueiden 
pohjaolosuhteisiin, melu- tai muita häiriöitä, jotka merkittävästi 
heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi 
alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -
verkostoon.

umk,
2.vmk
4.vmk

Liikenteen 
yhteystarve

Merkinnällä osoitetaan liikenteen
yhteystarpeet sekä Helsinki - Tallinna
välin liikenneyhteyksien 
kehittämistarpeet mukaan lukien 
lautta-, raide- ja helikopteriyhteydet.

Seuraavat yhteydet on suunniteltava ensisijaisesti
joukkoliikenneyhteytenä:

• Helsingin keskustasta Laajasaloon
• Sipoon Söderkullasta Porvoon suuntaan
• Espoon Kivenlahdesta Kirkkonummen suuntaan
• Nurmijärven Klaukkalasta Rajamäelle

2.vmk

Joukkoliikenteen 
vaihtopaikka

Kohdemerkinnällä osoitetaan 
keskustatoimintojen alueiden 
ulkopuolisten, seudullisesti 
merkittävien joukkoliikenteen
vaihtopaikkojen yleispiirteinen sijainti.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueelle tulee varata 
sujuvat reitit joukkoliikenteelle ja riittävät alueet 
vaihtopysäkeille, joilla voidaan vaihtaa sujuvasti 
joukkoliikennemuodosta ja -linjastosta toiseen.

2.vmk

Liityntäpysäköinti-
paikka

Kohdemerkinnällä osoitetaan 
keskustatoimintojen alueiden 
ulkopuolisten, seudullisesti 
merkittävien liityntäpysäköintialueiden
yleispiirteinen sijainti.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueelle tulee varata 
riittävästi tilaa liityntäpysäköinnille sekä järjestää lyhyet ja 
sujuvat yhteydet liityntäpysäköintialueelta pysäkeille ja 
pysäkkiparien välillä.

2.vmk
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Pääkaupunkiseudun 
poikittainen 
joukkoliikenteen 
yhteysväli 

Merkintä on 
kehittämisperiaatemerkintä. 

Merkinnällä osoitetaan 
pääkaupunkiseudun merkittävimmät 
poikittaiset joukkoliikenneyhteydet. 

Yhteysväli voidaan toteuttaa joko raide- tai linja-autoyhteytenä. 
Yhteysvälien tarkempi sijainti määritellään 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että ne 
vahvistavat pääkaupunkiseudun verkostomaista rakennetta. 

Yhteysväli on suunniteltava siten, että se kytkeytyy 
pääkaupunkiseudun sisäiseen ja sen ulkopuolelta tulevaan 
joukkoliikenteeseen joukkoliikenteen vaihtopaikoissa. 

2.vmk

Laivaväylä 

Merkinnällä osoitetaan 
kansainvälisesti, valtakunnallisesti tai 
maakunnallisesti merkittävät 
laivaväylät. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus. 

umk, 
4.vmk

Veneväylä 

Merkinnällä osoitetaan alueellisesti 
merkittävät veneilyn runkoväylät. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus. 

umk, 
4.vmk

Ulkoilureitti 

Merkinnällä osoitetaan 
taajamatoimintojen alueiden, 
luonnonsuojelualueiden ja 
virkistysalueiden ulkopuoliset 
maakunnallisesti ja seudullisesti 
merkittävät ulkoilureitit. Merkintä on 
ohjeellinen ja linjaus osoittaa 
ensisijaisesti yhteystarpeen. 

Merkintään ei liity MRL 33 §:n 1. 
momentin mukaista 
rakentamisrajoitusta. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava 
ulkoilureittien toteuttamisedellytykset maakunnallisesti ja 
seudullisesti toimivana reitistönä. 

Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä 
hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston 
käyttömahdollisuuksia. Taajamissa ja virkistysalueilla 
ulkoilureitit on johdettava alueiden sisäisille ulkoilun ja kevyen 
liikenteen väylille. 

umk, 
2.vmk,
4.vmk

400 kV voimajohto 

Merkinnällä osoitetaan 400 kV:n 
voimajohdot. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus. 

Voimajohtojen ja tasavirtakaapelien linjauksia suunniteltaessa 
on huolehdittava siitä, että linjaus ei yksistään tai tarkasteltuna 
yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 
linjauksella tai sen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000- 
verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon 
ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotka 
merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää 
Natura 2000-verkostoon.

umk, 
2.vmk

400 kV voimalinjan 
ohjeellinen linjaus 

Katkoviivamerkinnällä osoitetaan 400 
kV:n voimalinjojen ohjeelliset 
linjaukset. 

umk, 
1.vmk

110 kV voimajohto 

Merkinnällä osoitetaan 110 kV:n 
voimajohdot. 

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus 

umk, 
2.vmk

110 kV voimajohdon 
ohjeellinen linjaus 

Katkoviivamerkinnällä osoitetaan 
ohjeelliset 110 kV:n voimajohtojen 
linjaukset. 

Merkintään ei liity MRL 33 §:n 1. 
momentin mukaista 
rakentamisrajoitusta. 

umk, 
1.vmk,
2.vmk
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Merkintään ei liity MRL 33 §:n 1. 
momentin mukaista 
rakentamisrajoitusta.

vaikutuksia veden laatuun, määrään, vesitasapainoon tai 
vesialueen pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia muita häiriöitä, 
jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus
sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.

Siirtoviemärin 
ohjeellinen linjaus

Katkoviivamerkinnällä osoitetaan 
merkittävien seudullisten / alueellisten
siirtoviemäreiden ohjeelliset linjaukset.

Siirtoviemäriä ja varapurkuyhteyksiä suunniteltaessa on 
luonnonarvoille ja ympäristölle aiheutuvat merkittävät haitat 
estettävä teknisin ratkaisuin.

Siirtoviemäriä ja varapurkuyhteyksiä suunniteltaessa on 
huolehdittava siitä, että rakentaminen tai käyttö ei yksistään tai 
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 
kanssa aiheuta siirtoviemärin linjauksella, varapurkuyhteyksillä 
tai niiden läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000 -verkostoon 
kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla
alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia veden laatuun, 
määrään, vesitasapainoon, vesikasvillisuuteen tai vesialueen 
pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia muita häiriöitä, jotka
merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää 
Natura 2000 -verkostoon.

3.vmk

Kaukolämpöputken 
yhteystarve

Merkinnällä osoitetaan Kilpilahdesta 
Vuosaareen kulkevan 
kaukolämpöputken yhteystarve.

iumk

Maakaasun 
runkoputki

Merkinnällä osoitetaan 
korkeapaineiset (yli 40 bar) 
maakaasuputket.

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. 
momentin nojalla rakentamisrajoitus.

Alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon 
maakaasuputkiston suojaetäisyyksistä annetut määräykset.

Maakaasun runkoputken linjauksia suunniteltaessa on
huolehdittava siitä, että linjaus ei yksistään tai tarkasteltuna 
yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta 
linjauksella tai sen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000-
verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon 
ehdottamalla alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotka
merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää 
Natura 2000-verkostoon.

umk,
2.vmk,
iumk

Maakaasun 
runkoputken 
ohjeellinen linjaus

Merkinnällä osoitetaan 
korkeapaineisten (yli 40 bar) maa-
kaasuputkien ohjeelliset linjaukset.

Merkintään ei liity MRL 33 §:n 1. 
momentin mukaista 
rakentamisrajoitusta.

umk,
1.vmk
4.vmk

Maakaasun runko-
putken yhteystarve

Merkinnällä osoitetaan 
maakaasuputken yhteystarve 
Kilpilahden teollisuusalueelle.

Uudet maakaasuputkilinjauksen ensisijaisena yhteytenä tulee 
selvittää mahdollisuus toteuttaa kaasuputki olemassa olevan 
Kilpilahdesta Sipoon Martinkylän venttiiliasemalle menevän 
linjauksen rinnakkaisputkena. Maakaasuputken tarkempi 
sijainti ja toteuttaminen ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa.

iumk

Ohjeellinen 
pääöljyputki

Merkinnällä osoitetaan ohjeellisen 
pääöljyputken yleispiirteinen sijainti.

Alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon 
ohjeellinen pääöljyputki.

iumk

Tuulivoiman 
tuotantoon soveltuva 
alue

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan 
maakunnallisesti merkittävät 
tuulivoiman tuotantoon soveltuvat 
alueet.

Maakunnallisella tuulivoiman 
tuotantoon soveltuvalla alueella 
tarkoitetaan sellaista aluetta, jonne on 
mahdollista sijoittaa vähintään 10 
tuulivoimayksikköä.

Tuulivoiman tuotantoon soveltuvien alueiden sijainti ja laajuus 
sekä toteuttamisedellytykset selvitetään ja määritellään 
tarkemmin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
tuulivoima-alueiden ympäristövaikutukset, erityisesti 
maisemaan, kulttuuriympäristöön, luontotyyppiin, lajistoon ja 
elinympäristöön kohdistuvat vaikutukset, liikenteen toiminnasta 
aiheutuvat rajoitteet sekä yhteisvaikutukset muiden 
tuulivoimahankkeiden kanssa. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa ja ratkaistaessa alueelle sijoitettavien 
tuulivoimayksiköiden määrä on otettava huomioon alueen 

umk,
4.vmk
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Merkintään ei liity MRL:n 33 §:n 1. 
momentin mukaista 
rakentamisrajoitusta.

sijainti ja merkitys lintujen pesimä-, ruokailu-, levähdys- ja 
läpimuuttoalueena.

Alueen käyttöä suunniteltaessa ja ratkaistaessa alueelle 
sijoitettavien tuulivoimayksiköiden määrä on huolehdittava 
siitä, että rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai 
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 
kanssa aiheuta aluevaraukseen rajoittuvalla tai alueen 
läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla 
tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia 
haitallisia vaikutuksia, jotka merkittävästi heikentävät alueen 
niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 
tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä Natura-alueen niihin 
luonnonarvoihin, jotka perustuvat alueen merkitykseen 
linnuston pesimä-, ruokailu- ja levähdysalueina.

Suunnittelussa on turvattava valtakunnallisten maisema- ja 
kulttuuriympäristöarvojen säilyminen. 

Aluetta suunniteltaessa on kuultava puolustusvoimia. Alueen 
suunnittelussa on turvattava puolustusvoimien 
toimintaedellytykset ja otettava erityisesti huomioon 
puolustusvoimien toiminnasta, kuten tutkajärjestelmistä ja 
radioyhteyksien turvaamisesta johtuvat rajoitteet.

Vedenhankinnan 
kannalta arvokas 
pintavesialue

Merkinnällä osoitetaan pintavesialueet, 
jotka ovat ominaisuuksiltaan 
arvokkaita ja jotka voivat olla tai ovat 
yhdyskuntien vedenhankinnan 
kannalta tärkeitä.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei 
vesialueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.

umk

Pohjavesialue

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan 
pohjavesialueet, jotka ovat 
ominaisuuksiltaan arvokkaita ja jotka 
voivat olla tai ovat yhdyskuntien
vedenhankinnan kannalta tärkeitä.

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät 
ne vähennä pysyvästi pohjaveden määrää tai heikennä sen 
laatua.

4. vmk

Lentomelualue 1

Merkinnällä osoitetaan Helsinki –
Vantaan lentoaseman melualue, jolla 
melutaso LDEN on 55 – 60 dBA.

Alueelle ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa saa 
osoittaa uutta melun haittavaikutuksille herkkää toimintaa. 
Alueella jo olevan asutuksen ja muun melulle herkän 
toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen on mahdollista.

umk

Lentomelualue 2

Merkinnällä osoitetaan Helsinki –
Vantaan lentoaseman melualue, jolla 
melutaso LDEN on yli 60 dBA.

Alueelle ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa saa 
osoittaa asuinrakentamista eikä sairaaloiden yms. laitosten 
rakentamista tai muiden sellaisten toimintojen sijoittamista, 
jotka ovat herkkiä melun haitoille.

umk

Puolustusvoimien 
melualue
(LAeq 7-22 yli 55dB)

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan
puolustusvoimien ampumatoiminnoista
johtuvat melualueet, joilla melutaso
(LAeq 7-22) on yli 55dB.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on puolustusvoimien 
hallinnassa olevien alueiden ulkopuolisilla alueilla toimintojen 
sijoittelulla ja rakennusten rakenteilla vähennettävä 
ampumamelusta aiheutuvia haittoja.

Puolustusvoimien hallinnassa olevan alueen suunnittelussa ja 
käytössä on pyrittävä vähentämään haittoja puolustusvoimien 
alueen ulkopuolisella melualueella sijaitsevalle asutukselle ja 
muille, melulle herkille toiminnoille.

2.vmk

Kilpilahden 
konsultointivyöhyke

Merkinnällä osoitetaan vaarallisia 
kemikaaleja käsitteleviä ja varastoivia 
tuotantolaitoksia sekä varastoalueita 
ympäröivä konsultointivyöhyke. 
Vyöhyke perustuu Seveso II –
direktiiviin

Itä-Uudenmaan maakunnassa Seveso 
II -direktiivin mukaisia laitoksia tai 
varastoja sijaitsee Kilpilahden 
teollisuusalueella sekä Valkon satama-
alueella.

Konsultointivyöhykkeellä ei sallita uusia asutustaajamia. 
Alueella sallitaan maa- ja metsätalous. Suunniteltaessa 
toimintojen sijoittamista vyöhykkeen sisälle on pyydettävä 
pelastusviranomaisen ja tarvittaessa Turvatekniikan 
keskuksen (TUKES) lausunto.

iumk
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Kilpilahden 
suojavyöhyke 1 

Merkinnällä osoitetaan vaarallisia 
kemikaaleja käsitteleviä ja varastoivia 
tuotantolaitoksia sekä varastoalueita 
ympäröivä sisempi suojavyöhyke. 
Vyöhyke perustuu erikseen 
määriteltyihin tapauskohtaisiin 
suojaetäisyyksiin 

Suojavyöhykkeelle ei sallita uutta asutusta, eikä olemassa 
olevaa asutusta saa täydentää tai laajentaa. Alueelle ei sallita 
myöskään uutta vapaa-ajanasutusta eikä yleisiä 
virkistysalueita. Vyöhykkeellä ei sallita yleisölle tarkoitettuja 
kokoontumistiloja ja –alueita, kouluja, hoitolaitoksia eikä 
julkisia majoitusliikkeitä. Alueella sallitaan muuta teollisuutta ja 
varastointia, joka soveltuu toiminnoiltaan kokonaisuuteen ja 
jossa on vain vähäisessä määrin asiakaspalvelutoimintaa. 

iumk 

Kilpilahden 
suojavyöhyke 2 

Merkinnällä osoitetaan vaarallisia 
kemikaaleja käsitteleviä ja varastoivia 
tuotantolaitoksia sekä varastoalueita 
ympäröivä ulompi suojavyöhyke. 
Vyöhyke perustuu erikseen 
määriteltyihin tapauskohtaisiin 
suojaetäisyyksiin. 

Suojavyöhykkeelle ei sallita uutta asutusta, uutta vapaa-
ajanasutusta eikä yleisiä virkistysalueita. Vyöhykkeellä ei 
sallita myöskään kouluja, hoitolaitoksia eikä julkisia 
majoitusliikkeitä tai julkisia palveluita, kauppoja tai 
kokoontumistiloja joissa oleskelee tai vierailee merkittäviä 
kävijämääriä. 

Suojavyöhykkeellä sallitaan teollisuutta, konttoreita sekä maa- 
ja metsätalouden harjoittamista. 

iumk 

Ydinvoimaloiden 
suojavyöhyke 

Merkinnällä osoitetaan 
ydinvoimaloiden suojavyöhyke. 

Suojavyöhykkeelle toimintoja suunnitellessa ja toteutettaessa 
noudatetaan mitä Säteilyturvakeskuksen ohjeistuksessa (YVL 
1.10) todetaan. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä on 
viranomaisille, erityisesti Säteilyturvakeskukselle (STUK), 
varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

iumk 

Ampumaradan 
suojavyöhyke 

Merkinnällä osoitetaan 
maakunnallisesti tai seudullisesti 
merkittävien ampumaratojen 
suojavyöhykkeet. 

Ampumaradan ympärille osoitetaan suojavyöhyke toiminnan 
aiheuttaman melun ja muiden ympäristöhäiriöiden takia. 
Alueelle rakentaminen tulee perustua yksityiskohtaisempaan 
suunnitteluun. Alueen järjestelyssä on erityistä huomiota 
kiinnitettävä ympäristönsuojeluun. 

iumk 

Jätteenkäsittely-
alueen 
suojavyöhyke 

Merkinnällä osoitetaan 
jätteenkäsittelyalueiden 
suojavyöhykkeet. 

Jätteenkäsittelyalueen ympärille osoitetaan n. 500 metrin 
suojavyöhyke (ej) toiminnan mahdollisesti aiheuttamien 
ympäristöhäiriöiden ehkäisemiseksi ja jätteenkäsittelyn 
häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi. Jätteiden käsittelyssä ja 
alueen muussa järjestelyssä on erityistä huomiota kiinnitettävä 
ympäristönsuojeluun. Alueella rakentaminen tulee perustua 
yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. 

iumk 

Natura 2000 –
verkostoon kuuluva 
tai ehdotettu alue 

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan 
valtioneuvoston päätöksien mukaiset 
sekä valtioneuvoston tekemän 
ohjelman täydennysehdotuksen 
mukaiset Natura 2000 -ohjelman 
alueet. Maa- ja vesialueet osoitetaan 
rasterimerkinnällä ja jokikohteet 
viivamerkinnällä. 

Luonnonsuojelulain perusteella 
alueelle tai sen läheisyyteen ei saa 
suunnitella toimenpiteitä, jotka 
merkittävästi heikentävät niitä 
lintudirektiivin tai luontodirektiivin 
mukaisia luonnonarvoja, joiden 
perusteella alue on otettu ohjelmaan. 

umk, 
2.vmk,
4.vmk

Valtakunnallisesti 
merkittävä 
rakennettu 
kulttuuriympäristö 
(RKY 2009) 

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan 
valtakunnallisesti merkittävät 
rakennetun kulttuuriympäristön alueet, 
tiet ja kohteet (RKY 2009). 

Alueilla, joille on 
aluevarausmerkinnällä osoitettu 
käyttötarkoitus, ensisijaisen 
maankäyttömuodon määrittelee 
aluevarausmerkintä. 

Alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti 
merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot 
säilyvät. 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja 
sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun 
käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen 
maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. 

4.vmk
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Kilpilahden 
suojavyöhyke 1 

Merkinnällä osoitetaan vaarallisia 
kemikaaleja käsitteleviä ja varastoivia 
tuotantolaitoksia sekä varastoalueita 
ympäröivä sisempi suojavyöhyke. 
Vyöhyke perustuu erikseen 
määriteltyihin tapauskohtaisiin 
suojaetäisyyksiin 

Suojavyöhykkeelle ei sallita uutta asutusta, eikä olemassa 
olevaa asutusta saa täydentää tai laajentaa. Alueelle ei sallita 
myöskään uutta vapaa-ajanasutusta eikä yleisiä 
virkistysalueita. Vyöhykkeellä ei sallita yleisölle tarkoitettuja 
kokoontumistiloja ja –alueita, kouluja, hoitolaitoksia eikä 
julkisia majoitusliikkeitä. Alueella sallitaan muuta teollisuutta ja 
varastointia, joka soveltuu toiminnoiltaan kokonaisuuteen ja 
jossa on vain vähäisessä määrin asiakaspalvelutoimintaa. 

iumk 

Kilpilahden 
suojavyöhyke 2 

Merkinnällä osoitetaan vaarallisia 
kemikaaleja käsitteleviä ja varastoivia 
tuotantolaitoksia sekä varastoalueita 
ympäröivä ulompi suojavyöhyke. 
Vyöhyke perustuu erikseen 
määriteltyihin tapauskohtaisiin 
suojaetäisyyksiin. 

Suojavyöhykkeelle ei sallita uutta asutusta, uutta vapaa-
ajanasutusta eikä yleisiä virkistysalueita. Vyöhykkeellä ei 
sallita myöskään kouluja, hoitolaitoksia eikä julkisia 
majoitusliikkeitä tai julkisia palveluita, kauppoja tai 
kokoontumistiloja joissa oleskelee tai vierailee merkittäviä 
kävijämääriä. 

Suojavyöhykkeellä sallitaan teollisuutta, konttoreita sekä maa- 
ja metsätalouden harjoittamista. 

iumk 

Ydinvoimaloiden 
suojavyöhyke 

Merkinnällä osoitetaan 
ydinvoimaloiden suojavyöhyke. 

Suojavyöhykkeelle toimintoja suunnitellessa ja toteutettaessa 
noudatetaan mitä Säteilyturvakeskuksen ohjeistuksessa (YVL 
1.10) todetaan. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä on 
viranomaisille, erityisesti Säteilyturvakeskukselle (STUK), 
varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen. 

iumk 

Ampumaradan 
suojavyöhyke 

Merkinnällä osoitetaan 
maakunnallisesti tai seudullisesti 
merkittävien ampumaratojen 
suojavyöhykkeet. 

Ampumaradan ympärille osoitetaan suojavyöhyke toiminnan 
aiheuttaman melun ja muiden ympäristöhäiriöiden takia. 
Alueelle rakentaminen tulee perustua yksityiskohtaisempaan 
suunnitteluun. Alueen järjestelyssä on erityistä huomiota 
kiinnitettävä ympäristönsuojeluun. 

iumk 

Jätteenkäsittely-
alueen 
suojavyöhyke 

Merkinnällä osoitetaan 
jätteenkäsittelyalueiden 
suojavyöhykkeet. 

Jätteenkäsittelyalueen ympärille osoitetaan n. 500 metrin 
suojavyöhyke (ej) toiminnan mahdollisesti aiheuttamien 
ympäristöhäiriöiden ehkäisemiseksi ja jätteenkäsittelyn 
häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi. Jätteiden käsittelyssä ja 
alueen muussa järjestelyssä on erityistä huomiota kiinnitettävä 
ympäristönsuojeluun. Alueella rakentaminen tulee perustua 
yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. 

iumk 

Natura 2000 –
verkostoon kuuluva 
tai ehdotettu alue 

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan 
valtioneuvoston päätöksien mukaiset 
sekä valtioneuvoston tekemän 
ohjelman täydennysehdotuksen 
mukaiset Natura 2000 -ohjelman 
alueet. Maa- ja vesialueet osoitetaan 
rasterimerkinnällä ja jokikohteet 
viivamerkinnällä. 

Luonnonsuojelulain perusteella 
alueelle tai sen läheisyyteen ei saa 
suunnitella toimenpiteitä, jotka 
merkittävästi heikentävät niitä 
lintudirektiivin tai luontodirektiivin 
mukaisia luonnonarvoja, joiden 
perusteella alue on otettu ohjelmaan. 

umk, 
2.vmk,
4.vmk

Valtakunnallisesti 
merkittävä 
rakennettu 
kulttuuriympäristö 
(RKY 2009) 

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan 
valtakunnallisesti merkittävät 
rakennetun kulttuuriympäristön alueet, 
tiet ja kohteet (RKY 2009). 

Alueilla, joille on 
aluevarausmerkinnällä osoitettu 
käyttötarkoitus, ensisijaisen 
maankäyttömuodon määrittelee 
aluevarausmerkintä. 

Alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti 
merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot 
säilyvät. 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja 
sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun 
käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen 
maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. 

4.vmk

Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 2017 
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Valtakunnallisesti 
arvokas maisema-
alue 
(valtioneuvoston 
päätös 1995) 

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan 
valtakunnallisesti arvokkaat 
maaseudun maisema-alueet sekä 
maisemanähtävyydet. 

Alueilla, joille on 
aluevarausmerkinnällä osoitettu 
käyttötarkoitus, ensisijaisen  
maankäyttömuodon määrittelee 
aluevarausmerkintä. 

Alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti 
merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot 
säilyvät. 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja 
sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun 
käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen 
maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. 

4.vmk

Maakunnallisesti 
merkittävä 
kulttuuriympäristö 

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan 
kulttuuriympäristön vaalimisen 
kannalta maakunnallisesti merkittävät 
kulttuuriympäristöt, jotka käsittävät 
sekä maisema- että rakennetun 
kulttuuriympäristön alueita. 

Alueilla, joille on 
aluevarausmerkinnällä osoitettu 
käyttötarkoitus, ensisijaisen 
maankäyttömuodon määrittelee 
aluevarausmerkintä. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, rakentamisessa ja 
käytössä on otettava huomioon maakunnallisesti arvokkaan 
kulttuuriympäristön vaaliminen. 

Kulttuuriympäristöä kehitettäessä on sen arvot otettava 
huomioon ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun 
käyttötarkoituksen mukaisen maankäytön kanssa. 

4.vmk

Arvokas harjualue 
tai muu geologinen 
muodostuma 

Ominaisuusmerkinnällä osoitetut 
geologiset muodostumat sisältävät 
merkittäviä maisemallisia ja 
luonnontieteellisiä arvoja.  

Merkinnällä osoitetaan harjujen-
suojeluohjelman mukaiset 
valtakunnallisesti arvokkaat 
harjualueet, vahvistettujen 
maakuntakaavojen arvokkaat 
harjualueet, valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaat 
kalliomaisema-alueet, 
maakunnallisesti arvokkaat 
moreenimuodostumat sekä tuuli- ja 
rantakerrostumat. 

Alueilla, joille on 
aluevarausmerkinnällä osoitettu 
käyttötarkoitus, ensisijaisen 
maankäyttömuodon määrittelee  
aluevarausmerkintä. 

Merkintään ei liity MRL 33 §:n 1. 
momentin mukaista 
rakentamisrajoitusta. 

Alueidenkäyttö on suunniteltava niin, ettei aiheuteta maa-
aineslaissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan turmeltumista, 
luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten 
luonnonesiintymien tuhoutumista tai laajalle ulottuvia 
vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa. 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja 
sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun 
käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö ja geologiset arvot. 

umk, 
2.vmk
4.vmk

UNESCO:n 
maailmanperintö-  
kohde 

Merkinnällä on osoitettu Suomenlinna, 
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön 
suojelemisesta 1972 hyväksytyn 
Unescon yleissopimuksen mukaan 
Maailmanperintöluetteloon merkitty 
kohde (n:o 583). 

Aluetta ja sen lähiympäristöä on suunniteltava siten, että 
maailmanperintökohteen rakennushistorialliset, 
kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot säilyvät ja 
vahvistuvat. 

umk 

UNESCO:n 
maailmanperintö- 
kohde 

Merkinnällä on osoitettu YK:n kulttuuri- 
ja tiedejärjestö UNESCO:n 
maailmanperintökohteiden luetteloon 
vuonna 2005 hyväksytty Lapinjärven 
Tornikallion laella sijaitseva 
kolmiomittaukseen liittyvän Struven 
ketjun osa. 

Aluetta ja sen lähiympäristöä on suunniteltava siten, että 
maailmanperintökohteen rakennushistorialliset, 
kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot säilyvät ja 
vahvistuvat. 

iumk 

Område för tätortsfunktioner
Område som ska förtätas 
Kommuncentrum 
Regional väg
Förbindelseväg
Förbindelsebana
Anslutningsparkeringsplats
110 kV kraftledning
Behov av förbindelse för naturgashuvudledning
Grundvattenområde
Område som hör till nätverket Natura 2000
Byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY 2009)

Kulturmiljö av intresse på landskapsnivå 

Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä 2017. Suunnittelualue on osoitettu kartalla vihreällä ympyrällä.
Utdrag ur sammanställningen av landskapsplanerna 2017. Planeringsområdets läge anges med en grön circel på kartan.
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Ote Sipoon yleiskaavasta 2025 (kv 15.12.2008). Suunnittelualue on osoitettu kartalla vihreällä ympyrällä. / Utdrag ur Generalplan för Sibbo 2025 (kf 
15.12.2008). På kartan visas planeringsområdet med en grön cirkel.
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Tieliikenteen yhteystarve
Viheryhteystarve

Maisemallisesti arvokas alue
Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva 

pohjavesialue
Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue

Taajamatoimintojen alue
Kyläalue

Keskustatoimintojen alue
Työpaikka-, teollisuus- ja varastoalue

Energiahuollon alue
Haja-asutusalue

Muinaismuistokohde
Terveyshaitan poistamistarve

Seututie/pääkatu
Yhdystie/kokoojakatu

Liittymä
Eritasoliittymä

Yhdysrata/kaupunkirata ja liikennepaikka
Johto tai linja. K=kaasu, Z=sähkö 

Kohde, nykyinen ja uusi

Nykyiset tiet ja linjat

Uudet tiet ja linjat

ma

jl

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
BETECKNINGAR 0CH BESTÄMMELSER I GENERALPLAN

Viheryhteystarve.
Behov av grönförbindelse.
Viheryhteys toimii virkistysyhteytenä ja ekologisena käytävänä. Tämä on otettava huomioon alueen
suunnittelussa ja alueelle kohdistuvissa toimenpiteissä. Aluetta ja sen lähiympäristöä suunniteltaessa on
katsottava, ettei viheryhteyden toteuttamismahdollisuuksia heikennetä eikä ekologisia käytäviä katkaista.

Grönförbindelsen fungerar som rekreationsförbindelse och ekologisk korridor, vilket bör beaktas vid
områdeplaneringen och i åtgärder som gäller området. När området och närmiljön planeras gäller det att se
till att möjligheterna att genomföra en grönförbindelse inte försämras och att ekologiska korridorer inte bryts.
Maisemallisesti arvokas alue.
Landskapsmässigt värdefullt område.
Merkinnällä osoitetaan paikallisesti, maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuurimaisemien alueet.
Rakennuspaikkoja ei saa osoittaa laki- ja puronvarsialueille eikä laajoille yhtenäisille peltoalueille. Veden kulku
on turvattava niin, että kasvillisuus pysyy elinvoimaisena. Maisemallisesti arvokkailla alueilla noudatetaan alueen
pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaista mitoitusta. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja
toteuttamisessa on otettava huomioon maataloustuotannon tarpeet ja sovitettava toimenpiteet siten, ettei
maisemakokonaisuuden arvoja heikennetä. Alueen arvot on kuvattu erillisessä Sipoon kunnan kulttuuriympäristö-
ja rakennusperintöselvityksessä. Alueelle mahdollisesti toteutettavat mastot ja muut maisemassa näkyvät
rakennelmat on toteutettava niin, etteivät ne turmele kaunista maisemakuvaa. Maa-ainesten otto ja muu
maanpinnan muuttaminen, joka vaarantaa alueen luonnonarvojen säilymisen, on kielletty. Alueella ei saa
suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ilman MRL 128 §:n mukaista lupaa.

Med beteckningen anges lokalt, landskapsmässigt eller nationellt värdefulla kulturområden. Byggplatser får inte
anvisas till höjder och bäckområden eller till vidsträckta, enhetliga åkerområden.Vattenloppet tryggas så att
växtligheten bibehålls livskraftig. På landskapsmässigt värdefulla områden följs dimensioneringen enligt det
huvudsakliga användningsändamålet. Vid den mera detaljerade områdesplaneringen och genomförandet beaktas
behoven inom jordbruksproduktionen och samordnas åtgärderna så att värdena hos landskapshelheten inte
försämras. jordbruksproduktionen och samordnas åtgärderna så att värdena hos landskapshelheten inte
försämras. Värdena beskrivs i den separata utredningen om kulturmiljöer och byggnadsarv i Sibbo kommun.
Master och andra konstruktioner om syns i landskapet och som eventuellt uppförs på området får inte
förstöra den vackra landskapsbilden. Marktäkt och andra ändringar av markytan är förbjudna, om de
äventyrar möjligheterna att bevara naturvärdena i området. På området får inte utan tillstånd enligt
MarkByggL 128 § utföras sådant jordbyggnadsarbete eller sådan trädfällning eller vidtas andra sådana därmed
jämförbara åtgärder som förändrar landskapet.

Alue, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja.
Område med miljövärden som bör bevaras.
Alueen arvot on kuvattu erillisissä Sipoon yleiskaava-alueiden ja Sipoonkorven luontoselvityksissä. Alueella ei
saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ilman MRL 128 §:n mukaista lupaa.

Värdena beskrivs i naturutredningarna om Sibbo generalplaneområden och Sibbo storskog. På området får inte
utan tillstånd enligt MarkByggL 128 § utföras sådant jordbyggnadsarbete eller sådan
trädfällning eller vidtas andra sådana därmed jämförbara åtgärder som förändrar landskapet.

Tieliikenteen yhteystarve.
Behov av vägtrafikförbindelse.

Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä/yhteystarve.
Korridor för utveckling av kollektivtrafiken/behov av kollektivtrafikförbindelse.
Aikataulutus ja toteuttaminen sovitetaan Helsingin seudun yhteiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Ennen kuin
selvitykset muuta osoittavat, tulee vanha Heli-linjaus pitää avoimena.

Tidsschemat och förverkligandet samordnas med den regionala utredningen om trafiksystemen för
Helsingforsregionen. Tills utredningarna påvisar annat, skall den gamla Heli-dragningen hållas öppen.

Behov av vägtrafikförbindelse
Behov av grönförbindelse
Landskapsmässigt värdefullt område 
Viktigt grundvattensområde eller grundvattens-
område som lämpar sig för vattentäkt
Område som hör till nätverket Natura 2000
Område för tätortsfunktioner
Byområde
Område för centrumfunktioner
Område för arbetsplatser, industri- och lager-
verksamheter
Område för energiförsörjning
Glesbygdsområde
Fornminnesobjekt
Behov av att avlägsna sanitär olägenhet
Regional väg/huvudgata
Förbindelseväg/matargata
Anslutning
Planskild anslutning
Förbindelsebana/stadsbana och trafikplats

Ledning eller linje. K=gas, Z=el

Objekt, befintlig och nytt

Befintliga vägar och linjer

Nya vägar och linjer

ma

jl

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
BETECKNINGAR 0CH BESTÄMMELSER I GENERALPLAN

Viheryhteystarve.
Behov av grönförbindelse.
Viheryhteys toimii virkistysyhteytenä ja ekologisena käytävänä. Tämä on otettava huomioon alueen
suunnittelussa ja alueelle kohdistuvissa toimenpiteissä. Aluetta ja sen lähiympäristöä suunniteltaessa on
katsottava, ettei viheryhteyden toteuttamismahdollisuuksia heikennetä eikä ekologisia käytäviä katkaista.

Grönförbindelsen fungerar som rekreationsförbindelse och ekologisk korridor, vilket bör beaktas vid
områdeplaneringen och i åtgärder som gäller området. När området och närmiljön planeras gäller det att se
till att möjligheterna att genomföra en grönförbindelse inte försämras och att ekologiska korridorer inte bryts.
Maisemallisesti arvokas alue.
Landskapsmässigt värdefullt område.
Merkinnällä osoitetaan paikallisesti, maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuurimaisemien alueet.
Rakennuspaikkoja ei saa osoittaa laki- ja puronvarsialueille eikä laajoille yhtenäisille peltoalueille. Veden kulku
on turvattava niin, että kasvillisuus pysyy elinvoimaisena. Maisemallisesti arvokkailla alueilla noudatetaan alueen
pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaista mitoitusta. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja
toteuttamisessa on otettava huomioon maataloustuotannon tarpeet ja sovitettava toimenpiteet siten, ettei
maisemakokonaisuuden arvoja heikennetä. Alueen arvot on kuvattu erillisessä Sipoon kunnan kulttuuriympäristö-
ja rakennusperintöselvityksessä. Alueelle mahdollisesti toteutettavat mastot ja muut maisemassa näkyvät
rakennelmat on toteutettava niin, etteivät ne turmele kaunista maisemakuvaa. Maa-ainesten otto ja muu
maanpinnan muuttaminen, joka vaarantaa alueen luonnonarvojen säilymisen, on kielletty. Alueella ei saa
suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ilman MRL 128 §:n mukaista lupaa.

Med beteckningen anges lokalt, landskapsmässigt eller nationellt värdefulla kulturområden. Byggplatser får inte
anvisas till höjder och bäckområden eller till vidsträckta, enhetliga åkerområden.Vattenloppet tryggas så att
växtligheten bibehålls livskraftig. På landskapsmässigt värdefulla områden följs dimensioneringen enligt det
huvudsakliga användningsändamålet. Vid den mera detaljerade områdesplaneringen och genomförandet beaktas
behoven inom jordbruksproduktionen och samordnas åtgärderna så att värdena hos landskapshelheten inte
försämras. jordbruksproduktionen och samordnas åtgärderna så att värdena hos landskapshelheten inte
försämras. Värdena beskrivs i den separata utredningen om kulturmiljöer och byggnadsarv i Sibbo kommun.
Master och andra konstruktioner om syns i landskapet och som eventuellt uppförs på området får inte
förstöra den vackra landskapsbilden. Marktäkt och andra ändringar av markytan är förbjudna, om de
äventyrar möjligheterna att bevara naturvärdena i området. På området får inte utan tillstånd enligt
MarkByggL 128 § utföras sådant jordbyggnadsarbete eller sådan trädfällning eller vidtas andra sådana därmed
jämförbara åtgärder som förändrar landskapet.

Alue, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja.
Område med miljövärden som bör bevaras.
Alueen arvot on kuvattu erillisissä Sipoon yleiskaava-alueiden ja Sipoonkorven luontoselvityksissä. Alueella ei
saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ilman MRL 128 §:n mukaista lupaa.

Värdena beskrivs i naturutredningarna om Sibbo generalplaneområden och Sibbo storskog. På området får inte
utan tillstånd enligt MarkByggL 128 § utföras sådant jordbyggnadsarbete eller sådan
trädfällning eller vidtas andra sådana därmed jämförbara åtgärder som förändrar landskapet.

Tieliikenteen yhteystarve.
Behov av vägtrafikförbindelse.

Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä/yhteystarve.
Korridor för utveckling av kollektivtrafiken/behov av kollektivtrafikförbindelse.
Aikataulutus ja toteuttaminen sovitetaan Helsingin seudun yhteiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Ennen kuin
selvitykset muuta osoittavat, tulee vanha Heli-linjaus pitää avoimena.

Tidsschemat och förverkligandet samordnas med den regionala utredningen om trafiksystemen för
Helsingforsregionen. Tills utredningarna påvisar annat, skall den gamla Heli-dragningen hållas öppen.

ma

jl

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
BETECKNINGAR 0CH BESTÄMMELSER I GENERALPLAN

Viheryhteystarve.
Behov av grönförbindelse.
Viheryhteys toimii virkistysyhteytenä ja ekologisena käytävänä. Tämä on otettava huomioon alueen
suunnittelussa ja alueelle kohdistuvissa toimenpiteissä. Aluetta ja sen lähiympäristöä suunniteltaessa on
katsottava, ettei viheryhteyden toteuttamismahdollisuuksia heikennetä eikä ekologisia käytäviä katkaista.

Grönförbindelsen fungerar som rekreationsförbindelse och ekologisk korridor, vilket bör beaktas vid
områdeplaneringen och i åtgärder som gäller området. När området och närmiljön planeras gäller det att se
till att möjligheterna att genomföra en grönförbindelse inte försämras och att ekologiska korridorer inte bryts.
Maisemallisesti arvokas alue.
Landskapsmässigt värdefullt område.
Merkinnällä osoitetaan paikallisesti, maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuurimaisemien alueet.
Rakennuspaikkoja ei saa osoittaa laki- ja puronvarsialueille eikä laajoille yhtenäisille peltoalueille. Veden kulku
on turvattava niin, että kasvillisuus pysyy elinvoimaisena. Maisemallisesti arvokkailla alueilla noudatetaan alueen
pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaista mitoitusta. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja
toteuttamisessa on otettava huomioon maataloustuotannon tarpeet ja sovitettava toimenpiteet siten, ettei
maisemakokonaisuuden arvoja heikennetä. Alueen arvot on kuvattu erillisessä Sipoon kunnan kulttuuriympäristö-
ja rakennusperintöselvityksessä. Alueelle mahdollisesti toteutettavat mastot ja muut maisemassa näkyvät
rakennelmat on toteutettava niin, etteivät ne turmele kaunista maisemakuvaa. Maa-ainesten otto ja muu
maanpinnan muuttaminen, joka vaarantaa alueen luonnonarvojen säilymisen, on kielletty. Alueella ei saa
suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ilman MRL 128 §:n mukaista lupaa.

Med beteckningen anges lokalt, landskapsmässigt eller nationellt värdefulla kulturområden. Byggplatser får inte
anvisas till höjder och bäckområden eller till vidsträckta, enhetliga åkerområden.Vattenloppet tryggas så att
växtligheten bibehålls livskraftig. På landskapsmässigt värdefulla områden följs dimensioneringen enligt det
huvudsakliga användningsändamålet. Vid den mera detaljerade områdesplaneringen och genomförandet beaktas
behoven inom jordbruksproduktionen och samordnas åtgärderna så att värdena hos landskapshelheten inte
försämras. jordbruksproduktionen och samordnas åtgärderna så att värdena hos landskapshelheten inte
försämras. Värdena beskrivs i den separata utredningen om kulturmiljöer och byggnadsarv i Sibbo kommun.
Master och andra konstruktioner om syns i landskapet och som eventuellt uppförs på området får inte
förstöra den vackra landskapsbilden. Marktäkt och andra ändringar av markytan är förbjudna, om de
äventyrar möjligheterna att bevara naturvärdena i området. På området får inte utan tillstånd enligt
MarkByggL 128 § utföras sådant jordbyggnadsarbete eller sådan trädfällning eller vidtas andra sådana därmed
jämförbara åtgärder som förändrar landskapet.

Alue, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja.
Område med miljövärden som bör bevaras.
Alueen arvot on kuvattu erillisissä Sipoon yleiskaava-alueiden ja Sipoonkorven luontoselvityksissä. Alueella ei
saa suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ilman MRL 128 §:n mukaista lupaa.

Värdena beskrivs i naturutredningarna om Sibbo generalplaneområden och Sibbo storskog. På området får inte
utan tillstånd enligt MarkByggL 128 § utföras sådant jordbyggnadsarbete eller sådan
trädfällning eller vidtas andra sådana därmed jämförbara åtgärder som förändrar landskapet.

Tieliikenteen yhteystarve.
Behov av vägtrafikförbindelse.

Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä/yhteystarve.
Korridor för utveckling av kollektivtrafiken/behov av kollektivtrafikförbindelse.
Aikataulutus ja toteuttaminen sovitetaan Helsingin seudun yhteiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Ennen kuin
selvitykset muuta osoittavat, tulee vanha Heli-linjaus pitää avoimena.

Tidsschemat och förverkligandet samordnas med den regionala utredningen om trafiksystemen för
Helsingforsregionen. Tills utredningarna påvisar annat, skall den gamla Heli-dragningen hållas öppen.
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Arvokas geologinen muodostuma.
Värdefull geologisk formation.
Alueelle toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa on katsottava, ettei erikoisia luonnonesiintymiä turmella
eikä aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Alueella ei saa
suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ilman MRL 128 §:n mukaista lupaa.

När åtgärder planeras och genomförs på området gäller det att se till att speciella naturförekomster inte
förstörs och att naturförhållandena inte åsamkas betydande eller vidsträckta skadliga förändringar.På området
får inte utan tillstånd enligt MarkByggL 128 § utföras sådant jordbyggnadsarbete eller sådan trädfällning eller
vidtas andra sådana därmed jämförbara åtgärder som förändrar landskapet.

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
Viktigt grundvattensområde eller grundvattensområde som lämpar sig för vattentäkt.
Alueelle ei saa asemakaavalla osoittaa pohja/pintaveden laatua vaarantavia toimintoja. Tieliikennealueet ja
-väylät tulee suunnitella siten, että liikenteen ja tienpidon mahdolliset haitat pohjaveden laadulle voidaan
välttää. Alueella rakentamista rajoittavat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset pohjaveden muuttamis- ja
pilaamiskiellot. Rakennuslupaviranomaisen on pyydettävä kunnan ympäristölupaviranomaisen lausunto aluetta
koskevista uuden rakennuksen rakentamista koskevista rakennuslupahakemuksista. Maa-ainesten ottoa ei saa
ulottaa neljää metriä lähemmäs pohjaveden pintaa. Vanhoilla ottamisalueilla tulee maisemointi hoitaa siten, että
pohjaveden laatu pysyy hyvänä.

I detaljplanen får inte anvisas sådan verksamhet på området som äventyrar kvaliteten på grund/ytvattnet.
Vägtrafikområden och vägtrafikleder planeras så att eventuella trafik- och väghållningsolägenheter för
grundvattnets kvalitet kan undvikas. Byggandet på området begränsas av förbud enligt vattenlagen och
miljöskyddslagen mot förändring och förorening av grundvattnet. Bygglovsmyndigheten begär den kommunala
miljötillståndsmyndighetens utlåtande om ansökningar om bygglov för uppförande av nya byggnader på
området. Marktäkt får inte sträcka sig längre än fyra meter från grundvattenytan. På gamla täktområden bör
landskapsarkitekturen genomföras så att grundvattnets goda kvalitet bibehålls.

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue.
Område som hör till eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000.
Merkinnällä osoitetaan Natura 2000-verkostoon kuuluvat tai siihen ehdotetut alueet.

Med beteckningen anges områden som hör till eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000.

Seveso II konsultonitivyöhyke.
Seveso II konsulteringszon.
Merkinnällä osoitetaan Seveso II-direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeet. Vaarallisia kemikaaleja
käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Konsultointivyöhykkeellä sallitaan vähäinen täydennysrakentaminen tlannekohtaisen
harkinnan mukaan. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista vyöhykkeen sisälle on kaavaa
laadittaessa pyydettävä kunnan palo- ja pelastusviranomaisen ja tarvittaessa Turvatekniikan keskuksen (TUKES)
lausunto.

Med beteckningen anges konsulteringszonerna för anläggningar enligt Seveso II-direktiiven. Speciell
uppmärksamhet skall fästas vid detaljerad planering av konsulteringszonen som omger en anläggning som
använder eller lagrar farliga kemikalier. Inom konsulteringszonen tillåts obetydligt kompletteringsbyggand enligt
prövning från fall tll fall. Då man planerar placeringen av verksamheter som innebär risker innanför en zon
är det skäl att vid uppgörandet av planen begära utlåtande av brand- och räddningsväsendet och vid behov
utlåtande av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES).
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eikä aiheuteta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Alueella ei saa
suorittaa maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ilman MRL 128 §:n mukaista lupaa.

När åtgärder planeras och genomförs på området gäller det att se till att speciella naturförekomster inte
förstörs och att naturförhållandena inte åsamkas betydande eller vidsträckta skadliga förändringar.På området
får inte utan tillstånd enligt MarkByggL 128 § utföras sådant jordbyggnadsarbete eller sådan trädfällning eller
vidtas andra sådana därmed jämförbara åtgärder som förändrar landskapet.

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
Viktigt grundvattensområde eller grundvattensområde som lämpar sig för vattentäkt.
Alueelle ei saa asemakaavalla osoittaa pohja/pintaveden laatua vaarantavia toimintoja. Tieliikennealueet ja
-väylät tulee suunnitella siten, että liikenteen ja tienpidon mahdolliset haitat pohjaveden laadulle voidaan
välttää. Alueella rakentamista rajoittavat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset pohjaveden muuttamis- ja
pilaamiskiellot. Rakennuslupaviranomaisen on pyydettävä kunnan ympäristölupaviranomaisen lausunto aluetta
koskevista uuden rakennuksen rakentamista koskevista rakennuslupahakemuksista. Maa-ainesten ottoa ei saa
ulottaa neljää metriä lähemmäs pohjaveden pintaa. Vanhoilla ottamisalueilla tulee maisemointi hoitaa siten, että
pohjaveden laatu pysyy hyvänä.

I detaljplanen får inte anvisas sådan verksamhet på området som äventyrar kvaliteten på grund/ytvattnet.
Vägtrafikområden och vägtrafikleder planeras så att eventuella trafik- och väghållningsolägenheter för
grundvattnets kvalitet kan undvikas. Byggandet på området begränsas av förbud enligt vattenlagen och
miljöskyddslagen mot förändring och förorening av grundvattnet. Bygglovsmyndigheten begär den kommunala
miljötillståndsmyndighetens utlåtande om ansökningar om bygglov för uppförande av nya byggnader på
området. Marktäkt får inte sträcka sig längre än fyra meter från grundvattenytan. På gamla täktområden bör
landskapsarkitekturen genomföras så att grundvattnets goda kvalitet bibehålls.

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue.
Område som hör till eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000.
Merkinnällä osoitetaan Natura 2000-verkostoon kuuluvat tai siihen ehdotetut alueet.

Med beteckningen anges områden som hör till eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000.

Seveso II konsultonitivyöhyke.
Seveso II konsulteringszon.
Merkinnällä osoitetaan Seveso II-direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeet. Vaarallisia kemikaaleja
käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen yksityiskohtaiseen suunnitteluun on
kiinnitettävä erityistä huomiota. Konsultointivyöhykkeellä sallitaan vähäinen täydennysrakentaminen tlannekohtaisen
harkinnan mukaan. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista vyöhykkeen sisälle on kaavaa
laadittaessa pyydettävä kunnan palo- ja pelastusviranomaisen ja tarvittaessa Turvatekniikan keskuksen (TUKES)
lausunto.

Med beteckningen anges konsulteringszonerna för anläggningar enligt Seveso II-direktiiven. Speciell
uppmärksamhet skall fästas vid detaljerad planering av konsulteringszonen som omger en anläggning som
använder eller lagrar farliga kemikalier. Inom konsulteringszonen tillåts obetydligt kompletteringsbyggand enligt
prövning från fall tll fall. Då man planerar placeringen av verksamheter som innebär risker innanför en zon
är det skäl att vid uppgörandet av planen begära utlåtande av brand- och räddningsväsendet och vid behov
utlåtande av Säkerhetsteknikcentralen (TUKES).

nat

ea

ej

rannikko

sev 1

se

A

Ampumaradan suojavyöhyke.
Skyddszon för skjutbana.
Merkinnällä osoitetaan ampumaratojen suojavyöhykkeet. Ampumaradan ympärille tulee jättää riittävä suoja-alue
toiminnan aiheuttaman melun ja muiden ympäristöhäiriöiden takia. Alueelle rakentamisen tulee perustua
yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Alueen järjestelyssä on erityistä huomiota kiinnitettävä ympäristönsuojeluun.

Med beteckningen anges skyddszonerna för skjutbanor. Ett tillräckligt skyddsområde skall lämnas kring
skjutbanan på grund av buller och andra miljöolägenheter. Byggnadsverksamheten på området skall basera sig
på en mera detaljerad planering. I arrangemangen på området skall speciell uppmärksamhet fästas vid
miljöskyddet.

Jätteenkäsittelyalueen suojavyöhyke.
Skyddszon för område för avfallshantering.
Merkinnällä osoitetaan jätteenkäsittelyalueiden suojavyöhykkeet.
Jätteenkäsittelyalueen ympärille tulee jättää riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Jätteiden
käsittelyssä ja alueen muussa järjestelyssä on erityistä huomiota kiinnitettävä ympäristönsuojeluun. Alueella
rakentamisen tulee perustua yksityiskohtaisempaan suunnitteluun.

Med beteckningen anges skyddszonerna för avfallshanteringsområden.
Ett tillräckligt skyddsområde skall lämnas kring avfallshanteringsområdet för att minska miljöolägenheterna. Vid
avfallshanteringen och i de övriga arrangemangen på området skall speciell uppmärksamhet fästas vid
miljöskyddet. Byggnadsverksamheten på området skall basera sig på en mera detaljerad planering.

Rannikkovyöhyke.
Strandzon.
Alueelle laaditaan erillinen rannikon ja saariston osayleiskaava, jossa rakentamisen tarkempi ohjaus
ratkaistaan. Vyöhykkeellä olevilla alueilla noudatetaan alueen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaista
mitoitusta.

En skild delgeneralplan för skärgården och kusten utarbetas för området i vilken noggrannare styrning av
byggandet avgörs. Inom zonen tillämpas dimensioneringen enligt det huvudsakliga användningsändamålet.

Taajamatoimintojen alue.
Område för tätortsfunktioner.
Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueet. Alue on tarkoitettu
asemakaavoitettavaksi. Alueen tarkka rajaus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. Merkinnällä on osoitettu
asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten palveluille, teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä
liikenneväyliä, virkistys- ja puistoalueita, erityisalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita. Suunnittelussa
pidetään lähtökohtana kauniin ympäristökuvan luomista. Alue on suunniteltava ympäristökuvaltaan
monimuotoiseksi käyttäen erilaisia talotyyppejä.

Beteckningen anger områden för boende och andra tätortsfunktioner. Avsikten är att området skall
detaljplanläggas. Områdets exakta avgränsning avgörs i samband med detaljplaneringen. Med beteckningen
anvisas byggområden för boende och andra tätortsfunktioner, såsom centrumfunktioner, service och industri,
trafikledsområden som är mindre än huvudlederna, rekreations och parkområden, specialområden samt
områden för kommunteknisk service. Utgångspunkten för planeringen är att skapa en vacker miljöbild.
Området planeras så att det får en mångsidig miljöbild genom att olika hustyper används.

Kilpilahden suojaivyöhyke.
Skyddszon i Sköldvik.
Merkinnällä osoitetaan vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä ja varastoivia tuotantolaitoksia sekä varastoalueita
ympäröivä ulompi suojavyöhyke. Suojavyöhykkeelle ei sallita uutta asutusta, uutta vapaa-ajan asutusta eikä
yleisiä virkistysalueita eikä vapaa-ajanasutuksen muuttamista ympärivuotiseksi.

Med beteckningen anvisas en yttre skyddszon kring produktionsanläggningar som behandlar och lagrar farliga
kemikalier. Inom skyddszonen tillåts inte ny bebyggelse, ny fritidsbebyggelse, allmänna rekreationsområden eller
ändrandet av fritidsboende till åretrunt-boende.

Selvitysalue.
Utredningsområde.
Alueelle on tarkoitus laatia osayleiskaava ja asemakaava.

Avsikten är att utarbeta delgeneralplan och detaljplan för området.
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Kyläalue.
Byområde.
Merkinnällä osoitetaan kyläasutuksen sekä sen tarvitsemien palvelu- ja työtilojen alueet. Uudisrakennukset on
sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan. Alue on tarkoitettu kylämäisen rakentamisen alueeksi.
Alueelle saa rakentaa kyläyhteisöjen toimintaa tukevia yleisiä rakennuksia. Kyläalueelle tulee laatia osayleiskaava.
Aluetta koskevassa suunnittelussa uudet rakennuspaikat on osoitettava siten että ne hyödyntävät jo rakennettua
infrastruktuuria. Alueelle voidaan sijoittaa sellaisia työ- ja liiketiloja, jotka eivät aiheuta ympäristöön melua,
tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä.

Området reserveras för bybosättning samt de service- och arbetslokaler som behövs för den. Nybyggnader
anpassas omsorgsfullt till landskapet och bybilden. Avsikten är att området skall användas för byliknande
byggande. På området får uppföras allmänna byggnader som stöder bysamhället. Avsikten är att en
delgeneralplan för byområdet utarbetas. Vid områdesplaneringen anvisas nya byggplatser så att de utnyttjar
den befintliga infrastrukturen. På området får placeras sådana arbets- och affärslokaler som inte orsakar
buller, vibration, luftförorening, tung trafik eller andra störningar i miljön.

Keskustatoimintojen alue.
Område för centrumfunktioner.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Merkinnällä osoitetaan keskustaan soveltuvat taajamatoimintojen
alueet. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Asemakaavassa on selvitettävä mahdollisuus
laajentaa keskustatoimintojen aluetta rautatieaseman ympäristöön.

Avsikten är att området skall detaljplanläggas. Med beteckningen anvisas områden för tätortsfunktioner som
lämpar sig för centrum. Stora detaljhandelsenheter får placeras på området. Möjligheten att utvidga området
för centrumfunktioner till omgivningen kring järnvägsstationen klarläggs i en detaljplan.

Työpaikka-, teollisuus- ja varastoalue.
Område för arbetsplatser, industri- och lagerverksamheter.
Merkinnällä on osoitettu työpaikka-, teollisuus- ja varastokäyttöön varattavat alueet sekä niihin liittyvät
yhdyskuntateknisen huollon alueet ja liikenneväylät. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueen
suunnittelussa on otettava huomioon toiminnan aiheuttaman liikenteen järjestäminen siten, ettei läheisten
asuinalueiden katuverkkoa tarpeettomasti kuormiteta. Asemakaavassa on annettava tarpeelliset määräykset
rakentamisesta ja toimintojen sijoittamisesta siten, ettei alueella harjoitettava toiminta aiheuta 55 dBA:n
ylittävää melutasoa alueen ulkopuolelle. Alueelle saa sijoittaa myös välittömästi varastointitoimintaan liittyviä
palvelu-, toimisto- ja terminaalitiloja. Alueen tasaaminen maa-aineksenotolla loppukäytön vaatimuksia
vastaavaksi on sallittua.

Med beteckningen anvisas områden för arbetsplats-, industri- och lagerverksamhet samt anslutande områden
för samhällsteknisk service samt trafikleder. Avsikten är att området skall detaljplanläggas. Vid
områdesplaneringen beaktas att den trafik som verksamheten orsakar ordnas så att gatunätet i de
närliggande bostadsområdena inte belastas i onödan. I detaljplanen utfärdas nödvändiga bestämmelser om
byggandet och om att funktionerna bör placeras så att den verksamhet som utövas på området inte medför
buller över 55 dBA utanför området. På området får också placeras service-, kontors- och terminallokaler
som direkt hänför sig till lagerverksamheten. Utjämning av området genom marktäkt för att motsvara
slutanvändningens anspråk är tillåtet.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Område för idrotts- och rekreationsanläggningar.
Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja ja -asumista palvelevia rakennuksia ja
rakennelmia. Merkittävä rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista.

På området får placeras byggnader och konstruktioner som betjänar idrotts-, rekreations- och
fritidsverksamhet samt -boende. Betydande byggande förutsätter, att en detaljplan utarbetas.
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Kyläalue.
Byområde.
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anpassas omsorgsfullt till landskapet och bybilden. Avsikten är att området skall användas för byliknande
byggande. På området får uppföras allmänna byggnader som stöder bysamhället. Avsikten är att en
delgeneralplan för byområdet utarbetas. Vid områdesplaneringen anvisas nya byggplatser så att de utnyttjar
den befintliga infrastrukturen. På området får placeras sådana arbets- och affärslokaler som inte orsakar
buller, vibration, luftförorening, tung trafik eller andra störningar i miljön.

Keskustatoimintojen alue.
Område för centrumfunktioner.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Merkinnällä osoitetaan keskustaan soveltuvat taajamatoimintojen
alueet. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Asemakaavassa on selvitettävä mahdollisuus
laajentaa keskustatoimintojen aluetta rautatieaseman ympäristöön.

Avsikten är att området skall detaljplanläggas. Med beteckningen anvisas områden för tätortsfunktioner som
lämpar sig för centrum. Stora detaljhandelsenheter får placeras på området. Möjligheten att utvidga området
för centrumfunktioner till omgivningen kring järnvägsstationen klarläggs i en detaljplan.

Työpaikka-, teollisuus- ja varastoalue.
Område för arbetsplatser, industri- och lagerverksamheter.
Merkinnällä on osoitettu työpaikka-, teollisuus- ja varastokäyttöön varattavat alueet sekä niihin liittyvät
yhdyskuntateknisen huollon alueet ja liikenneväylät. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueen
suunnittelussa on otettava huomioon toiminnan aiheuttaman liikenteen järjestäminen siten, ettei läheisten
asuinalueiden katuverkkoa tarpeettomasti kuormiteta. Asemakaavassa on annettava tarpeelliset määräykset
rakentamisesta ja toimintojen sijoittamisesta siten, ettei alueella harjoitettava toiminta aiheuta 55 dBA:n
ylittävää melutasoa alueen ulkopuolelle. Alueelle saa sijoittaa myös välittömästi varastointitoimintaan liittyviä
palvelu-, toimisto- ja terminaalitiloja. Alueen tasaaminen maa-aineksenotolla loppukäytön vaatimuksia
vastaavaksi on sallittua.

Med beteckningen anvisas områden för arbetsplats-, industri- och lagerverksamhet samt anslutande områden
för samhällsteknisk service samt trafikleder. Avsikten är att området skall detaljplanläggas. Vid
områdesplaneringen beaktas att den trafik som verksamheten orsakar ordnas så att gatunätet i de
närliggande bostadsområdena inte belastas i onödan. I detaljplanen utfärdas nödvändiga bestämmelser om
byggandet och om att funktionerna bör placeras så att den verksamhet som utövas på området inte medför
buller över 55 dBA utanför området. På området får också placeras service-, kontors- och terminallokaler
som direkt hänför sig till lagerverksamheten. Utjämning av området genom marktäkt för att motsvara
slutanvändningens anspråk är tillåtet.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Område för idrotts- och rekreationsanläggningar.
Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja ja -asumista palvelevia rakennuksia ja
rakennelmia. Merkittävä rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista.

På området får placeras byggnader och konstruktioner som betjänar idrotts-, rekreations- och
fritidsverksamhet samt -boende. Betydande byggande förutsätter, att en detaljplan utarbetas.
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Kyläalue.
Byområde.
Merkinnällä osoitetaan kyläasutuksen sekä sen tarvitsemien palvelu- ja työtilojen alueet. Uudisrakennukset on
sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan. Alue on tarkoitettu kylämäisen rakentamisen alueeksi.
Alueelle saa rakentaa kyläyhteisöjen toimintaa tukevia yleisiä rakennuksia. Kyläalueelle tulee laatia osayleiskaava.
Aluetta koskevassa suunnittelussa uudet rakennuspaikat on osoitettava siten että ne hyödyntävät jo rakennettua
infrastruktuuria. Alueelle voidaan sijoittaa sellaisia työ- ja liiketiloja, jotka eivät aiheuta ympäristöön melua,
tärinää, ilman pilaantumista, raskasta liikennettä tai muuta häiriötä.

Området reserveras för bybosättning samt de service- och arbetslokaler som behövs för den. Nybyggnader
anpassas omsorgsfullt till landskapet och bybilden. Avsikten är att området skall användas för byliknande
byggande. På området får uppföras allmänna byggnader som stöder bysamhället. Avsikten är att en
delgeneralplan för byområdet utarbetas. Vid områdesplaneringen anvisas nya byggplatser så att de utnyttjar
den befintliga infrastrukturen. På området får placeras sådana arbets- och affärslokaler som inte orsakar
buller, vibration, luftförorening, tung trafik eller andra störningar i miljön.

Keskustatoimintojen alue.
Område för centrumfunktioner.
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Merkinnällä osoitetaan keskustaan soveltuvat taajamatoimintojen
alueet. Alueelle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Asemakaavassa on selvitettävä mahdollisuus
laajentaa keskustatoimintojen aluetta rautatieaseman ympäristöön.

Avsikten är att området skall detaljplanläggas. Med beteckningen anvisas områden för tätortsfunktioner som
lämpar sig för centrum. Stora detaljhandelsenheter får placeras på området. Möjligheten att utvidga området
för centrumfunktioner till omgivningen kring järnvägsstationen klarläggs i en detaljplan.

Työpaikka-, teollisuus- ja varastoalue.
Område för arbetsplatser, industri- och lagerverksamheter.
Merkinnällä on osoitettu työpaikka-, teollisuus- ja varastokäyttöön varattavat alueet sekä niihin liittyvät
yhdyskuntateknisen huollon alueet ja liikenneväylät. Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Alueen
suunnittelussa on otettava huomioon toiminnan aiheuttaman liikenteen järjestäminen siten, ettei läheisten
asuinalueiden katuverkkoa tarpeettomasti kuormiteta. Asemakaavassa on annettava tarpeelliset määräykset
rakentamisesta ja toimintojen sijoittamisesta siten, ettei alueella harjoitettava toiminta aiheuta 55 dBA:n
ylittävää melutasoa alueen ulkopuolelle. Alueelle saa sijoittaa myös välittömästi varastointitoimintaan liittyviä
palvelu-, toimisto- ja terminaalitiloja. Alueen tasaaminen maa-aineksenotolla loppukäytön vaatimuksia
vastaavaksi on sallittua.

Med beteckningen anvisas områden för arbetsplats-, industri- och lagerverksamhet samt anslutande områden
för samhällsteknisk service samt trafikleder. Avsikten är att området skall detaljplanläggas. Vid
områdesplaneringen beaktas att den trafik som verksamheten orsakar ordnas så att gatunätet i de
närliggande bostadsområdena inte belastas i onödan. I detaljplanen utfärdas nödvändiga bestämmelser om
byggandet och om att funktionerna bör placeras så att den verksamhet som utövas på området inte medför
buller över 55 dBA utanför området. På området får också placeras service-, kontors- och terminallokaler
som direkt hänför sig till lagerverksamheten. Utjämning av området genom marktäkt för att motsvara
slutanvändningens anspråk är tillåtet.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
Område för idrotts- och rekreationsanläggningar.
Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja ja -asumista palvelevia rakennuksia ja
rakennelmia. Merkittävä rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista.

På området får placeras byggnader och konstruktioner som betjänar idrotts-, rekreations- och
fritidsverksamhet samt -boende. Betydande byggande förutsätter, att en detaljplan utarbetas.
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Erityisalue.
Specialområde.
Merkinnällä osoitetaan sellaisille toiminnoille varattavia alueita, joiden käyttö muihin tarkoituksiin on hyvin
rajoitettu ja joille yleisöllä ei yleensä ole vapaata pääsyä. Merkinnällä on osoitettu Mömossenin
jätteenkäsittelyalue, ampumaradat ja moottorirata sekä Metsäpirtin kompostointilaitos. ea=ampumarata,
mr=moottorirata

Med beteckningen anvisas områden som skall reserveras för sådana funktioner i fråga om vilken
användningen för andra ändamål är mycket begränsad och till vilka allmänheten i regel inte har fritt tillträde.
Med beteckningen anvisas Mömossens avfallshanteringsområde, skjutbanorna och motorbanan samt Metsäpirtti
komposteringsanläggning. ea=skjutbana, mr=motorbana

Energiahuollon alue.
Område för energiförsörjning.

Maa-ainesten ottoalue.
Täktområde.
Merkinnällä osoitetaan kallioaineksen ottoon varattavat alueet.

Med beteckningen anvisas områden som reserveras för bergstäkt.

Puolustusvoimien alue.
Försvarsmaktens område.
Merkinnällä osoitetaan puolustusvoimien käytössä olevat tai sellaiseksi suunnitellut varuskunta-, harjoitus- ja
varikkoalueet, joille yleisön pääsy on rajoitettu. Alueella liikkuminen saattaa olla turvallisuus- yms syistä
rajoitettua.

Med beteckningen anges garnisons-, övnings- och motsvarande områden som används av försvarsmakten,
eller områden som planerats för detta syfte och dit allmänheten har begränsat tillträde. Av säkerhetsskäl och
av andra liknande orsaker kan möjligheterna att röra sig på områdena vara begränsade.

Luonnonsuojelualue.
Naturskyddsområde.
Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Suojelumääräys
on voimassa, kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelualueeksi, kuitenkin enintään 5
vuotta tämän yleiskaavan voimaantulosta lukien. Alueella saa suorittaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen
suojeluarvon säilyttämiseksi tai palauttamiseksi.

På området får inte vidtas sådana åtgärder som kan äventyra områdets skyddsvärden. Skyddsbestämmelsen
gäller tills området har blivit ett naturskyddsområde enligt naturvårdslagen, dock i högst 5 år efter det att
planen har trätt i kraft. På området får vidtas åtgärder som år nödvändiga för att bevara eller återställa
områdets skyddsvärde.
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Laajat yhtenäiset metsäalueet/Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen verkoston
kannalta merkittävä.
Vidsträckta, sammanhängande skogsområden/Skogsbruksdominerat område, som är omfattande, vidsträckt och
betydelsefullt för det ekolologiska nätverket.
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa metsätalouskäytössä olevia, pinta-alaltaan laajoja ja yhtenäisiä metsäalueita,
jotka ovat seudullisen ekologisen verkoston kannalta merkittäviä. Alueiden sisään jää myös vesialueita. Alueita
käytetään pääasiallisen käyttötarkoituksen lisäksi myös muihin tarkoituksiin, kuten maanviljelyyn,
haja-asutusluontoiseen rakentamiseen ja loma-asumiseen. Metsien hoitaminen ja käyttäminen alueella
perustuu metsälain säädöksiin. Alueen suunnittelussa tulee turvata metsätalouden ja muiden
maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Alueen säilyminen yhtenäisenä tulee turvata välttämällä alueen
pirstomista muulla maankäytöllä siten, että syntyy alueen kokoon nähden vaikutuksiltaan laaja-alaista, pysyvää
tai muuta merkittävää pitkäkestoista haittaa. Alueelle voidaan toteuttaa ulkoilu- ja virkistysreittejä sekä
virkistystä palvelevia rakennuksia ja rakenteita. Reittien sijoittelussa tulee ottaa huomioon alueen luontoarvot.
Toteuttamisen tulee perustua yksityiskohtaiseen suunnitelmaan.

Med beteckningen anges till sin areal vidsträckta och enhetliga skogsområden, huvudsakligen i
skogsbruksanvändning, som är betydelsefulla för det regionala ekologiska nätverket. Inom områdena finns
också vattenområden. Områdena används förutom till sitt huvudsakliga användningsändamål även till andra
syften som jordbruk, glesbebyggande och fritidsboende. Skötseln och användningen av skogarna på området
grundar sig på skogslagens stadgor. Vid planeringen av området skall verksamhetsbetingelserna för
skogsbruket och andra lantsortsnäringar tryggas. Bevarandet av områdets helhet bör tryggas genom att
undvika splittring genom annan markanvändning som i förhållande till områdets storlek skapar omfattande,
bestående eller andra betydande långvariga olägenheter. På området kan frilufts- och rekreationsleder samt
byggnader och konstruktioner som betjänar rekreationen byggas. Vid placeringen av lederna skall områdets
naturvärden beaktas. Genomförandet skall grunda sig på en detaljerad plan.

Haja-asutusalue.
Glesbygdsområde.
Maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen on sallittu. Metsien hoitaminen ja käyttäminen alueella
perustuu metsälain säädöksiin.

Byggande i anslutning till jord- och skogsbruk är tillåtet. Skötseln och användningen av skogarna på området
grundar sig på skogslagens stadgor.

Vesialue.
Vattenområde.
Keskustatoimintojen alakeskus.
Sekundärcentrum för centrumfunktioner.

Muinaismuistokohde.
Fornminnesobjekt.
sm 001-118: Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.
Peltoviljely, laiduntaminen ja metsätalous on sallittua. Metsän äestys on kuitenkin kielletty. Kaikista muista
aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.

sm 200-275: Historiallinen kylätontti. Alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä. Aluetta koskevista rakennushankkeista ja isommista kaivutöistä on neuvoteltava
Museoviraston kanssa.

sm 001-118: På området finns en fast fornlämning som fridlysts genom lagen om fornminnen (295/1963).
Utgrävningar, täckning och ändring av området eller andra ingrepp är förbjudna med stöd av lagen om
fornminnen. Åkerodling, användning som betesmark och skogsbruk tillåts. Det är dock förbjudet att harva
skogen. Alla övriga åtgärder och planer som gäller området skall diskuteras med Museiverket.

sm 200-275: Historisk bytomt. På området finns fasta fornlämningar som fredats med stöd av
fornminneslagen (295/1963). Vid byggprojekt och större grävarbeten på området bör man rådgöra med
Museiverket.
Kaukolämpö- ja lentopetroliputken yhteystarve.
Behov av förbindelse för fjärrvärme- och flygpetroleumledning.
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Laajat yhtenäiset metsäalueet/Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen verkoston
kannalta merkittävä.
Vidsträckta, sammanhängande skogsområden/Skogsbruksdominerat område, som är omfattande, vidsträckt och
betydelsefullt för det ekolologiska nätverket.
Merkinnällä osoitetaan pääasiassa metsätalouskäytössä olevia, pinta-alaltaan laajoja ja yhtenäisiä metsäalueita,
jotka ovat seudullisen ekologisen verkoston kannalta merkittäviä. Alueiden sisään jää myös vesialueita. Alueita
käytetään pääasiallisen käyttötarkoituksen lisäksi myös muihin tarkoituksiin, kuten maanviljelyyn,
haja-asutusluontoiseen rakentamiseen ja loma-asumiseen. Metsien hoitaminen ja käyttäminen alueella
perustuu metsälain säädöksiin. Alueen suunnittelussa tulee turvata metsätalouden ja muiden
maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Alueen säilyminen yhtenäisenä tulee turvata välttämällä alueen
pirstomista muulla maankäytöllä siten, että syntyy alueen kokoon nähden vaikutuksiltaan laaja-alaista, pysyvää
tai muuta merkittävää pitkäkestoista haittaa. Alueelle voidaan toteuttaa ulkoilu- ja virkistysreittejä sekä
virkistystä palvelevia rakennuksia ja rakenteita. Reittien sijoittelussa tulee ottaa huomioon alueen luontoarvot.
Toteuttamisen tulee perustua yksityiskohtaiseen suunnitelmaan.

Med beteckningen anges till sin areal vidsträckta och enhetliga skogsområden, huvudsakligen i
skogsbruksanvändning, som är betydelsefulla för det regionala ekologiska nätverket. Inom områdena finns
också vattenområden. Områdena används förutom till sitt huvudsakliga användningsändamål även till andra
syften som jordbruk, glesbebyggande och fritidsboende. Skötseln och användningen av skogarna på området
grundar sig på skogslagens stadgor. Vid planeringen av området skall verksamhetsbetingelserna för
skogsbruket och andra lantsortsnäringar tryggas. Bevarandet av områdets helhet bör tryggas genom att
undvika splittring genom annan markanvändning som i förhållande till områdets storlek skapar omfattande,
bestående eller andra betydande långvariga olägenheter. På området kan frilufts- och rekreationsleder samt
byggnader och konstruktioner som betjänar rekreationen byggas. Vid placeringen av lederna skall områdets
naturvärden beaktas. Genomförandet skall grunda sig på en detaljerad plan.

Haja-asutusalue.
Glesbygdsområde.
Maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen on sallittu. Metsien hoitaminen ja käyttäminen alueella
perustuu metsälain säädöksiin.

Byggande i anslutning till jord- och skogsbruk är tillåtet. Skötseln och användningen av skogarna på området
grundar sig på skogslagens stadgor.

Vesialue.
Vattenområde.
Keskustatoimintojen alakeskus.
Sekundärcentrum för centrumfunktioner.

Muinaismuistokohde.
Fornminnesobjekt.
sm 001-118: Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.
Peltoviljely, laiduntaminen ja metsätalous on sallittua. Metsän äestys on kuitenkin kielletty. Kaikista muista
aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.

sm 200-275: Historiallinen kylätontti. Alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä. Aluetta koskevista rakennushankkeista ja isommista kaivutöistä on neuvoteltava
Museoviraston kanssa.

sm 001-118: På området finns en fast fornlämning som fridlysts genom lagen om fornminnen (295/1963).
Utgrävningar, täckning och ändring av området eller andra ingrepp är förbjudna med stöd av lagen om
fornminnen. Åkerodling, användning som betesmark och skogsbruk tillåts. Det är dock förbjudet att harva
skogen. Alla övriga åtgärder och planer som gäller området skall diskuteras med Museiverket.

sm 200-275: Historisk bytomt. På området finns fasta fornlämningar som fredats med stöd av
fornminneslagen (295/1963). Vid byggprojekt och större grävarbeten på området bör man rådgöra med
Museiverket.
Kaukolämpö- ja lentopetroliputken yhteystarve.
Behov av förbindelse för fjärrvärme- och flygpetroleumledning.
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Virkistyskohde.
Rekreationsobjekt.
Merkinnällä osoitetaan vapaa-ajan ja luontomatkailun alueita. Alueelle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia
pienehköjä rakennuksia tai rakennelmia.

Med beteckningen anges grönområden i naturtillstånd som reserverats för friluftsliv. På området får uppföras
mindre byggnader eller konstruktioner för friluftsbruk.
Venesatama/venevalkama.
Småbåtshamn/småbåtsplats.

Uimaranta.
Badstrand.

Moottori- tai moottoriliikennetie.
Motorväg eller motortrafikled.

Seututie/pääkatu.
Regional väg/huvudgata.

Yhdystie/kokoojakatu.
Förbindelseväg/matargata.

Eritasoliittymä.
Planskild anslutning.

Yhdysrata/kaupunkirata ja liikennepaikka.
Förbindelsebana/stadsbana och trafikplats.

Johto tai linja.
Ledning eller linje.
K=kaasu, Z=sähkö.

K=gas, Z=el.

Kohde, nykyinen ja uusi.
Objekt, befintlig och nytt.
Nykyiset tiet ja linjat.
Befintliga vägar och linjer.
Merkittävästi parannettava tieosuus.
Vägavsnitt som avses förbättras betydligt.
Tien parannustoimenpiteet tulee sopeuttaa tienvarren kyläkuvaan ja arvokkaaseen maisemaan.

Vägens förbättringsåtgärder skall anpassas till bybilden och till den värdefulla miljön.
Uudet tiet ja linjat.
Nya vägar och linjer.

Liittymä.
Anslutning.

Eritasoristeys ilman liittymää.
Planskild korsning utan anslutning.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta.
Utvidgningsriktning för bebyggelsen.
Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta. Laajentuminen tapahtuu
vuoden 2025 jälkeen.

Med beteckningen anges den utvidgningsriktning för bebyggelsen som eftersträvas på lång sikt. Utvidgningen
sker efter år 2025.

Liikennetunneli.
Trafiktunnel.

Terveyshaitan poistamistarve.
Behov av att avlägsna sanitär olägenhet.
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Virkistyskohde.
Rekreationsobjekt.
Merkinnällä osoitetaan vapaa-ajan ja luontomatkailun alueita. Alueelle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia
pienehköjä rakennuksia tai rakennelmia.

Med beteckningen anges grönområden i naturtillstånd som reserverats för friluftsliv. På området får uppföras
mindre byggnader eller konstruktioner för friluftsbruk.
Venesatama/venevalkama.
Småbåtshamn/småbåtsplats.

Uimaranta.
Badstrand.

Moottori- tai moottoriliikennetie.
Motorväg eller motortrafikled.

Seututie/pääkatu.
Regional väg/huvudgata.

Yhdystie/kokoojakatu.
Förbindelseväg/matargata.

Eritasoliittymä.
Planskild anslutning.

Yhdysrata/kaupunkirata ja liikennepaikka.
Förbindelsebana/stadsbana och trafikplats.

Johto tai linja.
Ledning eller linje.
K=kaasu, Z=sähkö.

K=gas, Z=el.

Kohde, nykyinen ja uusi.
Objekt, befintlig och nytt.
Nykyiset tiet ja linjat.
Befintliga vägar och linjer.
Merkittävästi parannettava tieosuus.
Vägavsnitt som avses förbättras betydligt.
Tien parannustoimenpiteet tulee sopeuttaa tienvarren kyläkuvaan ja arvokkaaseen maisemaan.

Vägens förbättringsåtgärder skall anpassas till bybilden och till den värdefulla miljön.
Uudet tiet ja linjat.
Nya vägar och linjer.

Liittymä.
Anslutning.

Eritasoristeys ilman liittymää.
Planskild korsning utan anslutning.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta.
Utvidgningsriktning för bebyggelsen.
Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta. Laajentuminen tapahtuu
vuoden 2025 jälkeen.

Med beteckningen anges den utvidgningsriktning för bebyggelsen som eftersträvas på lång sikt. Utvidgningen
sker efter år 2025.

Liikennetunneli.
Trafiktunnel.

Terveyshaitan poistamistarve.
Behov av att avlägsna sanitär olägenhet.
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Virkistyskohde.
Rekreationsobjekt.
Merkinnällä osoitetaan vapaa-ajan ja luontomatkailun alueita. Alueelle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia
pienehköjä rakennuksia tai rakennelmia.

Med beteckningen anges grönområden i naturtillstånd som reserverats för friluftsliv. På området får uppföras
mindre byggnader eller konstruktioner för friluftsbruk.
Venesatama/venevalkama.
Småbåtshamn/småbåtsplats.

Uimaranta.
Badstrand.

Moottori- tai moottoriliikennetie.
Motorväg eller motortrafikled.

Seututie/pääkatu.
Regional väg/huvudgata.

Yhdystie/kokoojakatu.
Förbindelseväg/matargata.

Eritasoliittymä.
Planskild anslutning.

Yhdysrata/kaupunkirata ja liikennepaikka.
Förbindelsebana/stadsbana och trafikplats.

Johto tai linja.
Ledning eller linje.
K=kaasu, Z=sähkö.

K=gas, Z=el.

Kohde, nykyinen ja uusi.
Objekt, befintlig och nytt.
Nykyiset tiet ja linjat.
Befintliga vägar och linjer.
Merkittävästi parannettava tieosuus.
Vägavsnitt som avses förbättras betydligt.
Tien parannustoimenpiteet tulee sopeuttaa tienvarren kyläkuvaan ja arvokkaaseen maisemaan.

Vägens förbättringsåtgärder skall anpassas till bybilden och till den värdefulla miljön.
Uudet tiet ja linjat.
Nya vägar och linjer.

Liittymä.
Anslutning.

Eritasoristeys ilman liittymää.
Planskild korsning utan anslutning.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta.
Utvidgningsriktning för bebyggelsen.
Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta. Laajentuminen tapahtuu
vuoden 2025 jälkeen.

Med beteckningen anges den utvidgningsriktning för bebyggelsen som eftersträvas på lång sikt. Utvidgningen
sker efter år 2025.

Liikennetunneli.
Trafiktunnel.

Terveyshaitan poistamistarve.
Behov av att avlägsna sanitär olägenhet.
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Virkistyskohde.
Rekreationsobjekt.
Merkinnällä osoitetaan vapaa-ajan ja luontomatkailun alueita. Alueelle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia
pienehköjä rakennuksia tai rakennelmia.

Med beteckningen anges grönområden i naturtillstånd som reserverats för friluftsliv. På området får uppföras
mindre byggnader eller konstruktioner för friluftsbruk.
Venesatama/venevalkama.
Småbåtshamn/småbåtsplats.

Uimaranta.
Badstrand.

Moottori- tai moottoriliikennetie.
Motorväg eller motortrafikled.

Seututie/pääkatu.
Regional väg/huvudgata.

Yhdystie/kokoojakatu.
Förbindelseväg/matargata.

Eritasoliittymä.
Planskild anslutning.

Yhdysrata/kaupunkirata ja liikennepaikka.
Förbindelsebana/stadsbana och trafikplats.

Johto tai linja.
Ledning eller linje.
K=kaasu, Z=sähkö.

K=gas, Z=el.

Kohde, nykyinen ja uusi.
Objekt, befintlig och nytt.
Nykyiset tiet ja linjat.
Befintliga vägar och linjer.
Merkittävästi parannettava tieosuus.
Vägavsnitt som avses förbättras betydligt.
Tien parannustoimenpiteet tulee sopeuttaa tienvarren kyläkuvaan ja arvokkaaseen maisemaan.

Vägens förbättringsåtgärder skall anpassas till bybilden och till den värdefulla miljön.
Uudet tiet ja linjat.
Nya vägar och linjer.

Liittymä.
Anslutning.

Eritasoristeys ilman liittymää.
Planskild korsning utan anslutning.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta.
Utvidgningsriktning för bebyggelsen.
Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta. Laajentuminen tapahtuu
vuoden 2025 jälkeen.

Med beteckningen anges den utvidgningsriktning för bebyggelsen som eftersträvas på lång sikt. Utvidgningen
sker efter år 2025.

Liikennetunneli.
Trafiktunnel.

Terveyshaitan poistamistarve.
Behov av att avlägsna sanitär olägenhet.
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Virkistyskohde.
Rekreationsobjekt.
Merkinnällä osoitetaan vapaa-ajan ja luontomatkailun alueita. Alueelle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia
pienehköjä rakennuksia tai rakennelmia.

Med beteckningen anges grönområden i naturtillstånd som reserverats för friluftsliv. På området får uppföras
mindre byggnader eller konstruktioner för friluftsbruk.
Venesatama/venevalkama.
Småbåtshamn/småbåtsplats.

Uimaranta.
Badstrand.

Moottori- tai moottoriliikennetie.
Motorväg eller motortrafikled.

Seututie/pääkatu.
Regional väg/huvudgata.

Yhdystie/kokoojakatu.
Förbindelseväg/matargata.

Eritasoliittymä.
Planskild anslutning.

Yhdysrata/kaupunkirata ja liikennepaikka.
Förbindelsebana/stadsbana och trafikplats.

Johto tai linja.
Ledning eller linje.
K=kaasu, Z=sähkö.

K=gas, Z=el.

Kohde, nykyinen ja uusi.
Objekt, befintlig och nytt.
Nykyiset tiet ja linjat.
Befintliga vägar och linjer.
Merkittävästi parannettava tieosuus.
Vägavsnitt som avses förbättras betydligt.
Tien parannustoimenpiteet tulee sopeuttaa tienvarren kyläkuvaan ja arvokkaaseen maisemaan.

Vägens förbättringsåtgärder skall anpassas till bybilden och till den värdefulla miljön.
Uudet tiet ja linjat.
Nya vägar och linjer.

Liittymä.
Anslutning.

Eritasoristeys ilman liittymää.
Planskild korsning utan anslutning.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta.
Utvidgningsriktning för bebyggelsen.
Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta. Laajentuminen tapahtuu
vuoden 2025 jälkeen.

Med beteckningen anges den utvidgningsriktning för bebyggelsen som eftersträvas på lång sikt. Utvidgningen
sker efter år 2025.

Liikennetunneli.
Trafiktunnel.

Terveyshaitan poistamistarve.
Behov av att avlägsna sanitär olägenhet.
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Virkistyskohde.
Rekreationsobjekt.
Merkinnällä osoitetaan vapaa-ajan ja luontomatkailun alueita. Alueelle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia
pienehköjä rakennuksia tai rakennelmia.

Med beteckningen anges grönområden i naturtillstånd som reserverats för friluftsliv. På området får uppföras
mindre byggnader eller konstruktioner för friluftsbruk.
Venesatama/venevalkama.
Småbåtshamn/småbåtsplats.

Uimaranta.
Badstrand.

Moottori- tai moottoriliikennetie.
Motorväg eller motortrafikled.

Seututie/pääkatu.
Regional väg/huvudgata.

Yhdystie/kokoojakatu.
Förbindelseväg/matargata.

Eritasoliittymä.
Planskild anslutning.

Yhdysrata/kaupunkirata ja liikennepaikka.
Förbindelsebana/stadsbana och trafikplats.

Johto tai linja.
Ledning eller linje.
K=kaasu, Z=sähkö.

K=gas, Z=el.

Kohde, nykyinen ja uusi.
Objekt, befintlig och nytt.
Nykyiset tiet ja linjat.
Befintliga vägar och linjer.
Merkittävästi parannettava tieosuus.
Vägavsnitt som avses förbättras betydligt.
Tien parannustoimenpiteet tulee sopeuttaa tienvarren kyläkuvaan ja arvokkaaseen maisemaan.

Vägens förbättringsåtgärder skall anpassas till bybilden och till den värdefulla miljön.
Uudet tiet ja linjat.
Nya vägar och linjer.

Liittymä.
Anslutning.

Eritasoristeys ilman liittymää.
Planskild korsning utan anslutning.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta.
Utvidgningsriktning för bebyggelsen.
Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta. Laajentuminen tapahtuu
vuoden 2025 jälkeen.

Med beteckningen anges den utvidgningsriktning för bebyggelsen som eftersträvas på lång sikt. Utvidgningen
sker efter år 2025.

Liikennetunneli.
Trafiktunnel.

Terveyshaitan poistamistarve.
Behov av att avlägsna sanitär olägenhet.
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Virkistyskohde.
Rekreationsobjekt.
Merkinnällä osoitetaan vapaa-ajan ja luontomatkailun alueita. Alueelle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia
pienehköjä rakennuksia tai rakennelmia.

Med beteckningen anges grönområden i naturtillstånd som reserverats för friluftsliv. På området får uppföras
mindre byggnader eller konstruktioner för friluftsbruk.
Venesatama/venevalkama.
Småbåtshamn/småbåtsplats.

Uimaranta.
Badstrand.

Moottori- tai moottoriliikennetie.
Motorväg eller motortrafikled.

Seututie/pääkatu.
Regional väg/huvudgata.

Yhdystie/kokoojakatu.
Förbindelseväg/matargata.

Eritasoliittymä.
Planskild anslutning.

Yhdysrata/kaupunkirata ja liikennepaikka.
Förbindelsebana/stadsbana och trafikplats.

Johto tai linja.
Ledning eller linje.
K=kaasu, Z=sähkö.

K=gas, Z=el.

Kohde, nykyinen ja uusi.
Objekt, befintlig och nytt.
Nykyiset tiet ja linjat.
Befintliga vägar och linjer.
Merkittävästi parannettava tieosuus.
Vägavsnitt som avses förbättras betydligt.
Tien parannustoimenpiteet tulee sopeuttaa tienvarren kyläkuvaan ja arvokkaaseen maisemaan.

Vägens förbättringsåtgärder skall anpassas till bybilden och till den värdefulla miljön.
Uudet tiet ja linjat.
Nya vägar och linjer.

Liittymä.
Anslutning.

Eritasoristeys ilman liittymää.
Planskild korsning utan anslutning.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta.
Utvidgningsriktning för bebyggelsen.
Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta. Laajentuminen tapahtuu
vuoden 2025 jälkeen.

Med beteckningen anges den utvidgningsriktning för bebyggelsen som eftersträvas på lång sikt. Utvidgningen
sker efter år 2025.

Liikennetunneli.
Trafiktunnel.

Terveyshaitan poistamistarve.
Behov av att avlägsna sanitär olägenhet.
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Virkistyskohde.
Rekreationsobjekt.
Merkinnällä osoitetaan vapaa-ajan ja luontomatkailun alueita. Alueelle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia
pienehköjä rakennuksia tai rakennelmia.

Med beteckningen anges grönområden i naturtillstånd som reserverats för friluftsliv. På området får uppföras
mindre byggnader eller konstruktioner för friluftsbruk.
Venesatama/venevalkama.
Småbåtshamn/småbåtsplats.

Uimaranta.
Badstrand.

Moottori- tai moottoriliikennetie.
Motorväg eller motortrafikled.

Seututie/pääkatu.
Regional väg/huvudgata.

Yhdystie/kokoojakatu.
Förbindelseväg/matargata.

Eritasoliittymä.
Planskild anslutning.

Yhdysrata/kaupunkirata ja liikennepaikka.
Förbindelsebana/stadsbana och trafikplats.

Johto tai linja.
Ledning eller linje.
K=kaasu, Z=sähkö.

K=gas, Z=el.

Kohde, nykyinen ja uusi.
Objekt, befintlig och nytt.
Nykyiset tiet ja linjat.
Befintliga vägar och linjer.
Merkittävästi parannettava tieosuus.
Vägavsnitt som avses förbättras betydligt.
Tien parannustoimenpiteet tulee sopeuttaa tienvarren kyläkuvaan ja arvokkaaseen maisemaan.

Vägens förbättringsåtgärder skall anpassas till bybilden och till den värdefulla miljön.
Uudet tiet ja linjat.
Nya vägar och linjer.

Liittymä.
Anslutning.

Eritasoristeys ilman liittymää.
Planskild korsning utan anslutning.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta.
Utvidgningsriktning för bebyggelsen.
Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta. Laajentuminen tapahtuu
vuoden 2025 jälkeen.

Med beteckningen anges den utvidgningsriktning för bebyggelsen som eftersträvas på lång sikt. Utvidgningen
sker efter år 2025.

Liikennetunneli.
Trafiktunnel.

Terveyshaitan poistamistarve.
Behov av att avlägsna sanitär olägenhet.
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Virkistyskohde.
Rekreationsobjekt.
Merkinnällä osoitetaan vapaa-ajan ja luontomatkailun alueita. Alueelle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia
pienehköjä rakennuksia tai rakennelmia.

Med beteckningen anges grönområden i naturtillstånd som reserverats för friluftsliv. På området får uppföras
mindre byggnader eller konstruktioner för friluftsbruk.
Venesatama/venevalkama.
Småbåtshamn/småbåtsplats.

Uimaranta.
Badstrand.

Moottori- tai moottoriliikennetie.
Motorväg eller motortrafikled.

Seututie/pääkatu.
Regional väg/huvudgata.

Yhdystie/kokoojakatu.
Förbindelseväg/matargata.

Eritasoliittymä.
Planskild anslutning.

Yhdysrata/kaupunkirata ja liikennepaikka.
Förbindelsebana/stadsbana och trafikplats.

Johto tai linja.
Ledning eller linje.
K=kaasu, Z=sähkö.

K=gas, Z=el.

Kohde, nykyinen ja uusi.
Objekt, befintlig och nytt.
Nykyiset tiet ja linjat.
Befintliga vägar och linjer.
Merkittävästi parannettava tieosuus.
Vägavsnitt som avses förbättras betydligt.
Tien parannustoimenpiteet tulee sopeuttaa tienvarren kyläkuvaan ja arvokkaaseen maisemaan.

Vägens förbättringsåtgärder skall anpassas till bybilden och till den värdefulla miljön.
Uudet tiet ja linjat.
Nya vägar och linjer.

Liittymä.
Anslutning.

Eritasoristeys ilman liittymää.
Planskild korsning utan anslutning.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta.
Utvidgningsriktning för bebyggelsen.
Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta. Laajentuminen tapahtuu
vuoden 2025 jälkeen.

Med beteckningen anges den utvidgningsriktning för bebyggelsen som eftersträvas på lång sikt. Utvidgningen
sker efter år 2025.

Liikennetunneli.
Trafiktunnel.

Terveyshaitan poistamistarve.
Behov av att avlägsna sanitär olägenhet.
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Virkistyskohde.
Rekreationsobjekt.
Merkinnällä osoitetaan vapaa-ajan ja luontomatkailun alueita. Alueelle saa rakentaa ulkoilukäyttöä palvelevia
pienehköjä rakennuksia tai rakennelmia.

Med beteckningen anges grönområden i naturtillstånd som reserverats för friluftsliv. På området får uppföras
mindre byggnader eller konstruktioner för friluftsbruk.
Venesatama/venevalkama.
Småbåtshamn/småbåtsplats.

Uimaranta.
Badstrand.

Moottori- tai moottoriliikennetie.
Motorväg eller motortrafikled.

Seututie/pääkatu.
Regional väg/huvudgata.

Yhdystie/kokoojakatu.
Förbindelseväg/matargata.

Eritasoliittymä.
Planskild anslutning.

Yhdysrata/kaupunkirata ja liikennepaikka.
Förbindelsebana/stadsbana och trafikplats.

Johto tai linja.
Ledning eller linje.
K=kaasu, Z=sähkö.

K=gas, Z=el.

Kohde, nykyinen ja uusi.
Objekt, befintlig och nytt.
Nykyiset tiet ja linjat.
Befintliga vägar och linjer.
Merkittävästi parannettava tieosuus.
Vägavsnitt som avses förbättras betydligt.
Tien parannustoimenpiteet tulee sopeuttaa tienvarren kyläkuvaan ja arvokkaaseen maisemaan.

Vägens förbättringsåtgärder skall anpassas till bybilden och till den värdefulla miljön.
Uudet tiet ja linjat.
Nya vägar och linjer.

Liittymä.
Anslutning.

Eritasoristeys ilman liittymää.
Planskild korsning utan anslutning.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta.
Utvidgningsriktning för bebyggelsen.
Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan pitkän aikavälin tavoitteellinen laajenemissuunta. Laajentuminen tapahtuu
vuoden 2025 jälkeen.

Med beteckningen anges den utvidgningsriktning för bebyggelsen som eftersträvas på lång sikt. Utvidgningen
sker efter år 2025.

Liikennetunneli.
Trafiktunnel.

Terveyshaitan poistamistarve.
Behov av att avlägsna sanitär olägenhet.
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4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet  
  Olika skeden i planeringen av detaljplanen

4.1 Asemakaavan suunnitte-
lun tarve

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa uuden 

pelastustoimen nykyisiä ja tulevia tilatarpeita palve-

levan pelastusaseman rakentaminen liikenteellisesti 

nykyistä asemaa edullisempaan paikkaan pääliiken-

neväylän varrelle. 

Pelastustoimi on osa kunnan peruspalveluja ja 

asemakaavamuutoksella mahdollistetaan riittävä 

turvallisuustaso kunnan kasvaessa merkittävästi. 

Tavoitteena on samalla tutkia sähköhuollon toimi-

vuutta parantavan Keravan sähkön muuntoaseman 

sijoittamista Öljytien eteläpuolelle, 110 ja 20 kV:n 

voimalinjojen erkanemiskohdan läheisyyteen. 

Keskeinen osa kaavatyötä on alueelle kaavailtujen 

4.1 Behovet av detaljplane-
ring

Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra byg-

gandet av en ny räddningsstation som tjänar rädd-

ningsväsendets behov av lokaler, idag och i framti-

den, intill huvudfarleden på en fördelaktigare plats 

jämfört med den befintliga räddningsstationen. 

Räddningsväsendet ingår i kommunens grund-

service och ändringen av detaljplanen tryggar en 

tillräcklig säkerhetsnivå allteftersom kommunen 

växer kraftigt. Ett mål är också att på samma gång 

undersöka möjligheterna att placera en transforma-

torstation (Kervo Energi Ab) på den södra sidan av 

Oljevägen, nära den plats där 110 och 20 kV kraft-

ledningarna går isär. Transformatorstationen skulle 

syfta till att förbättra elförsörjningens funktion. 
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toimintojen edellyttämien liikennejärjestelytarpei-

den tarkastelu. Tavoitteena on sekä Öljytien liiken-

teen sujuvuuden turvaaminen ja liikenneturvallisuu-

den parantaminen että Sipoon yleiskaavassa 2025 

osoitettujen liikenteellisten kehittämistoimenpitei-

den mahdollistaminen ko. alueen osalta.

Kaavaratkaisun tavoitteena on maankäyttö- ja 

rakennuslain asettamien asemakaavan sisältövaati-

musten mukaisesti (54 §) luoda edellytykset ter-

veelliselle, toimivalle ja viihtyisälle elinympäristölle, 

palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen 

järjestämiselle.

4.2 Suunnittelun käynnistä-
minen ja sitä koskevat pää-
tökset

Asemakaava on sisältynyt vuoden 2010 - 2013  

kaavoitusohjelmaan. Vireilletulosta ilmoitettiin 

kuulutuksella 12.8.2010. OAS asetettiin nähtäville  

12.8.2010.

Sipoon kunta on tehnyt Keravan energian kanssa 

kaavoituksen käynnistämissopimuksen, joka on 

allekirjoitettu 16.12.2010. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty 

ja asetettu uudelleen nähtäville 5.12.2019.

4.3 Osallistuminen ja yhteis-
työ

4.3.1 Osalliset

Osallisia ovat kaava-alueen ja sitä rajaavan alueen 

En central del av planarbetet är att se över de tra-

fikregleringar som de planerade verksamheterna i 

området förutsätter. Målet är att trygga en smidig 

och säker trafik på Oljevägen och att i det aktuella 

området bädda för de trafikmässiga utvecklings-

åtgärder som har anvisats i Generalplan för Sibbo 

2025.

I enlighet med innehållskraven för detaljplaner i 

54 § i markanvändnings- och bygglagen strävar 

planlösningen efter att skapa förutsättningar för en 

hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional 

tillgång till service och för reglering av trafiken

4.2 Planeringsstart och be-
slut som gäller den

Detaljplanen har ingått i planläggningsprogram-

met för 2010–2013. Att planen gjorts anhängig 

kungjordes 12.8.2010. PDB lades fram offentligt 

12.8.2010.

Sibbo kommun har ingått ett avtal om att starta 

planläggning med Kervo Energi. Avtalet underteck-

nades 16.12.2010. 

Programmet för deltagande och bedömning har 

uppdaterats och det lades fram på nytt 5.12.2019. 

 

4.3 Deltagande och samar-
bete

4.3.1 Intressenter

Intressenter är markägare, invånare, företagare, de 

som bygger och underhåller infrastrukturen samt 
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maanomistajat, asukkaat, yrittäjät, infrastruktuurin 

rakentajat ja ylläpitäjät sekä muut alueen toimijat. 

Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden 

toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tämän asema-

kaavatyön kannalta keskeiset osalliset on lueteltu 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liite 1).

4.3.2 Vireilletulo

Kaavatyö kuulutettiin vireille ja kaavaa koskeva osal-

listumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 

12.8.2010.  Kaavan vireille tulosta informoitiin 

kunnan internet-sivuilla, paikallislehdissä (Sipoon 

sanomat, Östnyland) ja kunnan virallisella ilmoitus-

taululla Kuntalassa.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaiku-
tusmenettelyt

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin 

julkisesti nähtäville 12.8.–11.9.2010. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma päivitettiin ja asetettiin uudel-

leen nähtäville 5.12.2019 - 3.1.2020 väliseksi ajaksi

Sipoon kunnan asiakaspalvelu Info Nikkilään (Poh-

joinen Koulutie 2). Osallistumis- ja arviointisuunni-

telmaan voi tutustua myös kunnan internetsivuilla 

koko kaavaprosessin ajan. 

Päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

ei annettu mielipiteitä.

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville 16.3. - 

15.4.2020 väliseksi ajaksi. Viranomaislausuntoja 

saapui yhdeksän ja muistutuksia yksi.

övriga aktörer i planområdet och den angränsande 

omgivningen. Intressenter är också myndigheter 

och sammanslutningar vars verksamhetsområde 

behandlas i planeringen. De för detta detaljplanear-

bete centrala intressenterna räknas upp i program-

met för deltagande och bedömning (bilaga 1).

4.3.2 Anhängiggörande

 Planarbetet kungjordes anhängigt och programmet 

för deltagande och bedömning lades fram offentligt 

12-08-2010.  Om planeringsstarten informerades 

på kommunens webbplats, i de lokala tidningarna 

(Sipoon sanomat, Östnyland) och på kommunens 

officiella anslagstavla i Sockengården.

4.3.3 Deltagande och växelverkan

Startskedet
Programmet för deltagande och bedömning 

lades fram offentligt för perioden 12.8–11.9.2010. 

Programmet för deltagande och bedömning 

uppdaterades och lades fram på nytt för perioden 

5.12.2019–3.1.2020 vid

Sibbo kommuns kundtjänst Info Nickby (Norra 

Skolvägen 2). Programmet för deltagande och be-

dömning kan även läsas på kommunens webbplats 

under hela planprocessen. 

Inga åsikter har inlämnats om det uppdaterade 

programmet för deltagande och bedömning.   

 
Förslagsskedet

Detaljplaneförslaget lades fram under tiden 16.3 

- 15.4.2020. Nio myndighetsutlåtanden och en 

anmärkning inlämnades.
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Hyväksymisvaihe

Valtuusto on päätöksellään 7.9.2020 § 48 hyväk-

synyt N39 Nikkilän pelastusaseman asemakaavan. 

Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtä-

vänä 15. syyskuuta 2020 alkaen kunnan yleisessä 

tietoverkossa.

  

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Asemakaavasta on käyty neuvotteluja ELY-keskuk-

sen kanssa. Neuvottelussa pääasiassa käytiin läpi 

liikenteen järjestämiskysymyksiä, hulevesien käsitte-

lyä ja asemakaavan selvitystarpeita.

4.4 Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Maankäyttö- ja rakennuslain 
sisältövaatimukset

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja 

oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon.

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan 

edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle 

elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuu-

delle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua 

ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä 

niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoi-

tettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava 

riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen sovel-

tuvia alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinym-

päristön laadun sellaista merkityksellistä heikkene-

mistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus 

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 7.9.2020 § 48 

godkänt N39 Detaljplan för Nickby

räddningsstation. Protokollet över beslut om god-

kännande finns framlagt från och med 15

september 2020 i kommunens allmänna datanät.

4.3.4 Myndighetssamarbete

Förhandlingar om detaljplanen har förts med 

NTM-centralen. Man har i huvudsak behandlat 

frågor som gäller trafikreglering, hantering av dag-

vatten och utredningsbehov. 

 

4.4 Mål för detaljplanen

4.4.1 Innehållskrav enligt markan-
vändnings- och bygglagen

När en detaljplan utarbetas ska landskapsplanen 

och en generalplan med rättsverkningar beaktas.

Detaljplanen ska utarbetas så att det skapas förut-

sättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livs-

miljö, för regional tillgång till service och för regle-

ring av trafiken. Den byggda miljön och naturmiljön 

ska värnas och särskilda värden i anslutning till dem 

får inte förstöras. På det område som planläggs eller 

i dess närmaste omgivning ska det finnas tillräckligt 

med parker eller andra områden som lämpar sig för 

rekreation. 

Detaljplanen får inte leda till att kvaliteten på 

någons livsmiljö försämras avsevärt på ett sätt som 

inte är motiverat med beaktande av detaljplanens 
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huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään 

saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden 

haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheut-

taa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle 

asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä 

voidaan välttää.

4.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat 
tavoitteet

Kunnan asettamat tavoitteet

Sipoon uudessa strategiassa (valtuusto 29.1.2018) 

on linjattu tavoitteita. Strategian mukaisesti tavoit-

teena on mahdollistaa Sipoon kasvu vuosittain 

noin 600–800 asukkaalla. Yksi kunnan keskeisimpiä 

tavoitteita on henkilöjunaliikenteen käynnistäminen 

Kerava–Nikkilä-välillä mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa, ja tämän tiimoilta Nikkilä–Talma-kasvu-

vyöhykkeen kehityksen vauhdittaminen. Nikkilän 

alueen kehittäminen on keskeisellä sijalla yhdessä 

Talman kehityksen kanssa tavoitellun henkilöjunalii-

kenteen saamiseksi rataosuudelle. Uusi pelastusase-

ma pystyy tarjoamaan turvallisuutta väestön kasvun 

tilanteeseen. Energian jakeluvarmuus koko Nikkilän 

laueelle paranee Sipoon energian muuntoaseman 

rakentamisen seurauksena.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu 

pääosaltaan taajamatoimintojen alueeksi. Maakun-

takaavassa on esitetty suunnittelualueen poikki 

Öljytien suuntaisesti kulkeva maakaasun runkoputki 

ja sen viereen on osoitettu kaasuputken yhteystar-

ve. Maakuntakaavassa on myös osoitettu Brobölen 

syfte. Genom detaljplanen får inte heller markäga-

ren eller någon annan rättsinnehavare åläggas 

sådana oskäliga begränsningar eller orsakas sådana 

oskäliga olägenheter som kan undvikas utan att de 

mål som ställs för planen eller de krav som ställs på 

den åsidosätts.

4.4.2 Mål enligt utgångsmaterialet

Mål som ställts av kommunen

Riktlinjer för målen ges i Sibbo kommuns nya stra-

tegi (fullmäktige 29.1.2018). Ett mål i strategin är att 

göra det möjligt för Sibbo att växa med ca 600–800 

invånare varje år. Ett av de viktigaste målen för kom-

munen är att starta persontågtrafik mellan Kervo 

och Nickby i ett så tidigt skede som möjligt och 

därigenom sätta fart på utvecklingen i tillväxtzonen 

Nickby-Tallmo. Utvecklingen av Nickby är tillsam-

mans med Tallmo i nyckelposition när det gäller att 

inleda persontågtrafik på detta banavsnitt. Den nya 

räddningsstationen kan erbjuda trygghet för den 

växande befolkningen. I fråga om energi kommer 

Sibbo Energis transformatorstation att förbättra 

distributionssäkerheten i hela Nickby.

Mål som grundar sig på planeringssituatio-
nen

I landskapsplanen har planeringsområdet anvisats

i huvudsak som ett område för tätortsfunktioner. I

landskapsplanen anges en stamledning för naturgas

genom området i riktning med Oljevägen, och

invid denna har ett förbindelsebehov för gasröret.

Landskapsplanen visar även grundvattenområdet
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pohjavesialue ja Nikkilän entinen sairaala-alue 

valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristö-

alueeksi.

Sipoon yleiskaavassa 2025 suunnittelualue on 

Öljytien eteläpuolista aluetta lukuun ottamatta taa-

jamatoimintojen aluetta. Öljytien eteläpuolelle on 

esitetty yleiskaavassa varaus energiahuollon aluetta 

varten.

Yleiskaavassa on osoitettu suunnittelualueen 

länsipuolitse uusi tielinjaus Nikkiläntien ja Öljytien 

välille ja edelleen tieliikenteen yhteystarve Öljytieltä 

Brobölentielle. Öljytielle on osoitettu yleiskaavassa 

eritasoliittymävaraus. Yleiskaavassa on osoitettu 

myös pääosa suunnittelualueesta pohjavesialuee-

seen kuuluvaksi sekä olevat, alueen poikki kulkevat 

maakaasu- ja sähkölinjat. 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut 
tavoitteet

Tavoitteena on sijoittaa pelastusasema liiken-

teellisesti edulliseen sijaintiin. Pelastustehtävien 

toimintamatkat paranevat. Vaikutukset etenkin 

Söderkullan toimitamatkoihin ovat merkittävät. 

Suunnittelualueella on tilaa Keravan energian omis-

tamalla tontilla sähkön muuntoasemalle ja tällä on 

tarkoitus parantaa koko Nikkilän sähkön jakeluvar-

muutta.

4.4.3 Prosessin aikana syntyneet ta-
voitteet

Osallisten tavoitteet

Maanomistajien tavoitteena on saada kaavoitettua 

I Generalplan för Sibbo 2025 är planeringsområdet

ett område för tätortsfunktioner, bortsett från områ-

det söder om Oljevägen. Söder om Oljevägen har

en reservering anvisats för ett område för energiför-

sörjning.

I generalplanen har en ny vägsträckning anvisats

på den västra sidan av planeringsområdet mellan

Nickbyvägen och Oljevägen och vidare ett behov

av en trafikförbindelse från Oljevägen till Brobölevä-

gen. En reservering för en planskild anslutning

har i generalplanen anvisats till Oljevägen. I gene-

ralplanen ingår största delen av planeringsområdet

i grundvattenområdet. De befintliga naturgas- och

elledningarna genom området har också upptagits 

ralplanen ingår största delen av planeringsområdet

i grundvattenområdet. De befintliga naturgas- och

elledningarna genom området har också upptagits

i generalplanen.

Mål som grundar sig på förhållandena och 
egenskaperna i området

Målet är att uppföra en räddningsstation på en tra-

fikmässigt fördelaktig plats. Det blir lättare att utföra 

räddningsuppdrag. Konsekvenserna är betydande 

särskilt vid utryckningar till Söderkulla. Inom plane-

ringsområdet, på den tomt som ägs av Kervo Energi, 

finns det plats för en transformatorstation och den 

kommer att förbättra säkerheten för eldistributio-

nen till hela Nickby.

4.4.3 Mål som uppkommit under 
processen

Intressenternas mål

Markägarnas mål är att planlägga bosättning i 
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asumista suunnittelualueen lähistölle. Liikennetur-

vallisuuden järjestäminen on myös tärkeää. Etenkin 

Kantoniityntien asukkaiden koulumatkan turvalli-

suudesta on tullut palautetta.  Meluarvot ovat myös 

maanomistajien huolena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksestä 

ei saatu mielipiteitä. Asemakaavaehdotuksen lau-

sunnot ja muistutukset sekä vastineet niihin, löyty-

vät tämän selostuksen liitteestä numero 8. 

ELY-keskuksen tavoitteena on kehittää Öljytien 

liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Pohjavesien 

suojelu sekä hulevesien kestävä hallinta ovat myös 

ELY-keskuksen tavoitteita. 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet

Asemakaavatyön laadullisina tavoitteina on saada 

rakennettua pelastuslaitos sekä sähkön muuntoase-

ma ympäröivään taajamarakenteeseen ja maise-

maan sopivaksi.

närheten av planeringsområdet. Att se till trafiksä-

kerheten är också viktigt. Respons har inkommit 

särskilt om säkerheten längs skolvägen för dem 

som bor på Stubbängsvägen.  Bullervärdena är 

också ett orosmoment för markägarna. 

 

Inga åsikter inlämnades om det uppdaterade 

programmet för deltagande och bedömning. 

Utlåtanden och anmärkningar om detaljp 

laneförslaget samt bemötandena på dem finns i 

beskrivningens bilaga nr 8. 

 

NTM-centralens mål är att förbättra säkerheten och 

smidigheten för trafiken på Oljevägen. Att skydda 

grundvattnet och skapa en hållbar hantering av 

dagvattnet är också mål som ställs av NTM-centra-

len.

 
Mål för detaljplanens kvalitet

Kvalitativa mål för detaljplanearbetet är att bygga 

en räddningsstation och en transformatorstation 

som passar in i den omgivande tätortsstrukturen 

och i landskapet.
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5     Asemakaavan kuvaus   
 Redogörelse för detaljplanen

5.1  Kaavan rakenne

Kaava mahdollistaa pelastusasemakokonaisuuden 

toteuttamisen kortteliin 6001 sekä Sipoon energian 

muuntoaseman rakentamisen kortteliin 6002. Kaava 

mahdollistaa liikenneturvallisuuden parantamisen 

sulkemalla yhden liittymän Öljytieltä ja ohjaamalla 

liikenteen parannettavan liittymän kautta. Kaavassa 

on varattu tilaa yleisen pysäköinnin liikennealueelle 

sekä tehty aluevaraus suojaviheralueelle. 

Korttelin 6001 toteutus vaatii tontin tasoittamista 

ja tasoittamista varten kaivettavat maa-ainekset 

voidaan sijoittaa suojaviheralueelle. Korttelin läpi 

kulkee maakaasun runkoputki, jota varten kaavassa 

on tehty osa-alueen rajat maakaasun runkoputken 

huoltotöiden helpottamiseksi. Osa-alue on pidet-

tävä vapaana. Kaasuputki joudutaan ylittämään 

uuden pelastusajoneuvoja varten tehtävän liittymän 

5.1 Planens struktur

Planen gör det möjligt att genomföra räddningssta-

tionen som en helhet i kvarter 6001 och att bygga 

Sibbo Energis transformatorstation i kvarter 6002. 

Planen gör det möjligt att öka trafiksäkerheten i 

och med att en anslutning från Oljevägen stängs 

och trafiken dirigeras via en förbättrad anslutning. 

I planen har utrymme reserverats för allmän parke-

ring. En områdesreservering har också gjorts för ett 

skyddsgrönområde. 

Genomförandet av kvarter 6001 kräver att tom-

ten jämnas ut. Jordmaterial som uppkommer vid 

schaktningen kan placeras i skyddsgrönområdet. 

Genom kvarteret går en stomlinje för naturgas. I 

planen har man anvisat delområdesgränser som 

underlättar servicearbeten på gasröret. Delområdet 

ska hållas fritt. Gasröret måste korsas på grund av 
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takia. Pelastusajoneuvot kulkevat uutta Öljytielle 

suunniteltua liittymää pitkin. Pelastusaseman hen-

kilö- ja asiakasliikenne kulkee uutta rakennettavaa 

katua pitkin. Korttelin 6001 eteläpäätyyn on sijoi-

tettu osa-alue sähköjohtoja varten. Nykyisin ilmassa 

olevat sähköjohdot voidaan sijoittaa maan alle 

eteläpään osa-alueeseen. 

Kaavassa on varattu tila yleisen pysäköinnin liiken-

nealueelle, jota pelastuslaitos voi hyödyntää asiakas-

pysäköintiä varten. Pysäköintialuetta voi hyödyntää 

myös viereinen asuinalue.

Asemakaavan läntisin suojaviheralue on tarkoitettu 

hulevesien käsittelyn vaatiman hulevesien viivytys-

järjestelmän sijoittamiseen.

5.1.1 Mitoitus

Suunnittelualueen laajuus on n. 6,1 ha. Asemakaa-

valla muodostuu rakennusoikeutta yhteensä 3150 

kerrosneliötä, josta kortteliin 6001 kuuluu 3000 ker-

rosneliötä ja kortteliin 6002 loput 150 kerrosneliötä.

Suunnittelualueelle ei ole aikaisempaa rakennus-

kantaa.  

Yleisen pysäköinnin liikennealueelle on mahdollista 

toteuttaa 30 autopaikkaa.

5.1.2 Palvelut

Asemakaava-alue tarjoaa rakentumisen seuraukse-

na pelastuspalveluja koko Nikkilän alueelle. Sähkön 

jakeluvarmuus parantuu Nikkilässä Sipoon energian 

muuntoaseman rakentumisen seurauksena. 

den anslutningen för räddningsfordon. Räddnings-

fordonen kör till Oljevägen via den nya planerade 

anslutningen. Medarbetar- och kundtrafiken till 

räddningsstationen går längs den nya gatan som 

ska byggas. I södra ändan av kvarter 6001 finns ett 

delområde för elledningar. Dagens luftledningar 

kan placeras under marken i delområdet i den södra 

ändan. 

I planen har utrymme reserverats för ett område för 

allmän parkering. Räddningsverket kan använda det 

för kundparkering. Parkeringsområdet kan också 

användas av det intilliggande bostadsområdet. 

Det västligaste skyddsområdet i detaljplanen är 

avsett för fördröjningsbassänger som behövs för 

behandlingen av dagvatten.

5.1.1 Dimensionering

Planeringsområdet omfattar ca 6,1 ha. Genom 

detaljplanen bildas byggrätt på sammanlagt 3 150 

vy-m2, varav 3 000 m2 faller inom kvarter 6001 och 

återstående 150 vy-m2 inom kvarter 6002.

Det finns inga byggnader i planområdet sedan 

tidigare.  

På området för allmän parkering är det möjligt att 

anlägga 30 bilplatser.

5.1.2 Service

När detaljplaneområdet byggs kan räddningstjäns-

ter tillhandahållas för hela Nickby. Eldistributionen 

blir säkrare när Sibbo Energi bygger en transforma-

torstation i området.
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5.2 Ympäristön laatua kos-
kevien tavoitteiden toteutu-
minen

Korttelin rakentamista ohjataan kaavoituksen ja 

rakennusvalvonnan yhteistyössä siten, että uudet 

rakennukset sopivat ympäristöönsä kaavamääräyk-

sien mukaisesti.

Määräyksissä on otettu kantaa lähiympäristön 

muuttumattomuuden puolesta. Hulevesien muu-

tokset pidetään kurissa hulevesisuunnitelman avulla 

ja pohjavesien pilaantuminen estetään. Rakennuk-

sen julkisivua koskevat määräykset ohjaavat tiilijul-

kisivu tyyliseen rakentamiseen, jotta rakentaminen 

sopii lähiympäristöön tyyliltään.

. 

5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet

ET- 8 Yhdyskuntahuoltoa palvelevien raken-
nusten ja laitosten korttelialue

Korttelissa 6001 asemakaavalla saa rakentaa mak-

simissaan kolme kerroksisen pelastuslaitoksen 

rakennuksen, jonka rakennusoikeus saa olla maksi-

missaan 3000 kerrosneliötä. 

Korttelin hulevedet täytyy viemäröidä ja puhdistaa 

öljyn- ja hiekanerotuskaivojen avulla. Tai vaihtoeh-

toisesti ohivirtausjärjestelmän avulla. 

Korttelin 6001 pysäköinti on tarkoitus rakentaa kort-

telin sisälle, mutta kortteli voi tämän lisäksi hyödyn-

tää viereistä pysäköinnin liikennealuetta (LP).

Kortteliin liittyminen tapahtuu uutta katua pitkin. 

Öljytielle saa rakentaa liittymän, joka on tarkoitettu 

 5.2 Uppnåendet av målen för 
miljöns kvalitet

 

Byggandet av kvarteret styrs som ett samarbete 

mellan planläggningen och byggnadstillsynen så, 

att nya byggnader anpassas till omgivningen. 

 

I bestämmelserna har man tagit ställning till att 

näromgivningen ska förbli oförändrad. Förändringar 

i dagvattnet hålls i schack med hjälp av en dagvat-

tenplan. Vidare förhindras förorening av grundvat-

tnet. Bestämmelserna om byggnadernas fasad styr 

mot byggande i stil med tegelfasader då det passar 

in i näromgivningen.

 

5.3 Områdesreserveringar

5.3.1 Kvartersområden
 
ET -8 Kvartersområde för byggnader och 
anläggningar för samhällsteknisk försörj-
ning

I kvarter 6001 ger detaljplanen möjlighet att upp-

föra en räddningsstation i högst tre våningar som 

består av högst 3 000 vy-m2. 

Avlopp ska byggas för dagvatten och det ska också 

renas med hjälp av olje- och sandavskiljningsbrun-

nar, eller alternativt med hjälp av ett bypass-system. 

Avsikten är att placera parkeringen för kvarter 6001 

inuti kvarteret, men därtill kan kvarteret använda 

det intilliggande området för allmän parkering (LP).

Till kvarteret kör man längs den nya gatan. Vid 
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ainoastaan pelastusajoneuvoja varten. 

 
ET-9 Yhdyskuntahuoltoa palvelevien raken-
nusten ja laitosten korttelialue

Korttelissa 6002 saa rakentaa sähkön muuntoase-

man, jonka rakennusoikeus on korkeintaan 150 

kerrosneliötä. 

Korttelissa 6002 ei saa rakentaa sellaisia toimintoja, 

jotka aiheuttavat päivittäistä liikennetarvetta. Kort-

teliin rakennettava liittymä on tarkoitettu ainoas-

taan rakentamis- ja huoltotöitä varten. 

5.3.2 Muut alueet

Yleisen pysäköinnin liikennealue (LP)

Alueelle on mahdollista rakentaa 30 autopaikkaa. 

Pysäköintialue palvelee sekä pelastuslaitoksen 

asiakaspysäköintiä että viereisen asuinalueen pysä-

köintiä. 

 
Suojaviheralue (EV-1) 

Suojaviheralueelle voidaan läjittää maa-aineksia 

jotka kaivetaan pelastusaseman korttelista tontin 

tasoittamisen vuoksi.

Läntisimmälle EV-1 suojaviheralueelle on rakennet-

tava hulevesien viivytysjärjestelmä hulevesiselvityk-

sessä laskettujen mitoituksien mukaisesti. Huleve-

sialtaan tilavuuden on oltava 150 m3. 

 
Katualueet

Asemakaavassa katualueet on osoitettu reiluiksi 

antaen suunnitteluavaraa laadukkaitten katujen 

rakentamista varten. Katualue luo myös suojavyö-

hykkeen pelastusaseman kortteliin ja sitä rajaavien 

Oljevägen får en anslutning byggas som endast är 

avsedd för utryckningsfordon. 

 
ET-9 Kvartersområde för byggnader och an-
läggningar för samhällsteknisk försörjning 

I kvarter 6002 är det tillåtet att bygga en transforma-

torstation som består av högst 150 vy-m2. 

I kvarter 6002 tillåts inga sådana funktioner som 

medför behov av daglig trafik. Den anslutning som 

ska byggas till kvarteret är avsedd endast för bygg-

nads- och underhållsarbeten. 

 
5.3.2 Övriga områden

Område för allmän parkering (LP)

På området finns det utrymme för 30 bilplatser. Par-

keringsområdet betjänar såväl kunderna vid rädd-

ningsverket som det intilliggande bostadsområdet

Skyddsgrönområde (EV-1)

På skyddsgrönområdet kan man tippa jordmassor 

som uppkommer när man jämnar ut tomten i kvar-

teret för räddningsstationen.

 
I det västligaste EV-1-skyddsområdet ska ett fördrö-

jningssystem för dagvatten byggas i enlighet med 

den dimensionering som beräknats i dagvattenut-

redningen. Volymen på dagvattenbassängen ska 

vara 150 m3. 

Gatuområden

I detaljplanen är gatuområdena rejält tilltagna för 

att gatorna ska kunna planeras förstklassigt. Ett 

gatuområde utgör också en skyddszon mellan 

räddningsstationskvarteret och de angränsande 
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kiinteistöjen väliin. 

Katualueen leveys on Öljytiestä lähtevästä osuudes-

ta suunnittelualueen koillisreunaan asti 11 metriä, 

yleisen tien alueen ja kadun alkupäädyn leveys on 

leveämpi. Pelastusaseman korttelin itäpään osuu-

della kadun leveys on 8 metriä. 

 

5.4 Kaavan vaikutukset
 

Asemakaavan yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset ja 

kulttuuriset vaikutukset ovat vähäisiä.

Asemakaavatyön vaikutukset kohdistuvat suurem-

malti osin suunnittelualueeseen ja sen lähiympäris-

töön. Vaikutusalueen laajuus vaihtelee kuitenkin eri 

tekijöiden osalta varsin merkittävästi. Vaikutukset 

luonnonympäristöön ovat pääosin paikallisia

rajoittuen suunnittelualueeseen ja aivan sen lähiym-

päristöön, lukuun ottamatta mahdollisia vaikutuksia 

vesistöihin ja vesitalouteen. Rakentaminen muuttaa 

myös alueen maisemaa, mutta rakentamisen sijoit-

tuen pääosin olemassa olevan rakentamisen kupee-

seen, ovat vaikutukset tältäkin osin varsin paikallisia.

Kaavaillut toiminnot lisäävät hieman Öljytien 

liikenteen määrää sekä vaikuttavat alueen liikenne-

virtojen kanavointiin ja kulkuun. Vaikutukset liiken-

teeseen ovat kuitenkin vähäiset ja lähinnä virka-ajoa 

pelastustehtävissä sekä palomiesten työmatkalii-

kennettä. Sähkömuuntamon osoittamisen myötä 

kaavan vaikutukset heijastuvat lähes koko Nikkilän 

taajama-alueelle, uuden muuntamon parantaessa 

sähkön jakeluvarmuutta alueella. Lisäksi uuden 

pelastuslaitoksen sijoittamisella pääliikenneväylän 

varrelle on koko kunnan alueelle heijastuvia vaiku-

tuksia. Pelastusaseman sijainti nykyistä pelastusase-

maa liikenteellisesti edullisemmassa paikassa paran-

taa pelastuspalveluiden saatavuutta koko kunnan 

fastigheterna. 

 

Från avsnittet som börjar vid Oljevägen till plane-

ringsområdets nordöstra kant är gatuområdet 11 

meter brett. Området för allmän väg och ändan där 

gatan börjar är bredare. På avsnittet i östra ändan 

av räddningsstationskvarteret är gatan 8 meter 

bred. 

5.4 Planens konsekvenser
  

Detaljplanen har ringa samhälleliga, sociala och 

kulturella konsekvenser.

Konsekvenserna av arbetet med detaljplanen 

berör till största delen planeringsområdet och 

dess näromgivningar. Influensområdets omfat-

tning varierar dock relativt mycket beroende på 

vilka faktorer som granskas. Konsekvenserna för 

naturmiljön är i huvudsak lokala och begränsas till 

planeringsområdet och dess omedelbara näromgiv-

ning, med undantag för eventuella konsekvenser för 

vattendragen och vattenhushållningen. Byggandet 

kommer att förändra landskapet i området, men 

förläggs i huvudsak intill det befintliga byggnads-

beståndet, varvid konsekvenserna även i det här 

hänseendet är tämligen lokala.

De planerade verksamheterna ökar något trafik-

mängden på Oljevägen samt påverkar kanaliserin-

gen av trafikströmmarna och hur de går i området. 

Konsekvenserna för trafiken är dock ringa och gäller 

främst körning i tjänsten vid räddningsuppdrag 

samt brandmännens resor till arbetsplatsen. I och 

med anvisandet av en nätstation återspeglas kon-

sekvenserna av planen nästan i hela tätorten Nickby 

då den nya stationen förbättrar distributionssäker-

heten i området. Placeringen av den nya räddnin-

gsstationen längs huvudfarleden har följder på det 
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alueella. Vaikutus on erityisesti Söderkullan alueelle 

merkittävä lyhyempien pelastustoimen reagointiai-

kojen muodossa

Asemakaavahankkeen yhteydessä on tilattu Des-

tialta liikenneselvitys. Selvityksessä tutkittiin pelas-

tusaseman asemakaavaehdotuksen edellyttämät 

liikennejärjestelyt Öljytiellä sisältäen nopeusrajoi-

tuksen, kaista- ja liittymäjärjestelyt ja liikenteen 

ohjauksen. Lisäksi työssä tutkittiin kaavan maankäy-

tön tuottaman liikenteen vaikutukset Öljytielle ja 

kaavan edellyttämiin liittymiin. Selvityksen perus-

teella laadittiin yleispiirteinen suunnitelma kaista- ja 

liittymäjärjestelyistä.

Toimivuustarkastelujen perusteella Öljytien kaa-

va-alueen kohdan liittymät voidaan toteuttaa 

kanavoimattomina 3-haaraisina liittyminä, mikäli 

nopeusrajoitus lasketaan tieosuudella 70 km/h 

nopeuteen. Nykyisellä 80 km/h nopeusrajoituksella 

Paloletkun liittymään tulee toteuttaa vasemmalle 

kääntyvien kaista pääsuunnille.

Liikenteen toimivuus kaikissa kaava-alueen liitty-

missä on erittäin hyvä, eikä jonoutumista esiinny. 

Sivusuuntien liikennemäärät ovat pieniä, joten 

liikenteellinen toimivuus ei edellytä valo-ohjausta. 

Pelastusaseman toiminnan kannalta keskeisiä asioi-

ta ovat pelastusajoneuvojen sujuva ja turvallinen 

liittyminen Öljytielle ja tämän takia liikenteen ohjaus 

varoitusvaloilla tai ilmaisinohjatuilla liikennevaloilla 

on tarpeen.

Nopeusrajoitus valo-ohjatussa liittymässä voi olla 

enintään 70 km/h. Jos nopeusrajoitusta ei voida 

laskea 70 km/h suunnittelualueen kohdalla, ei 

voida toteuttaa valo-ohjausta pelastusajoneuvojen 

liittymään ja tällöin kanavointi on tarpeen. Nopeus-

rajoituksen alentaminen selkeyttää ja yhtenäistää 

kommunala planet. Räddningsstationens nya och 

mer fördelaktiga läge förbättrar tillgången till rädd-

ningstjänster i hela kommunen. Konsekvensen är 

betydande särskilt i Söderkulla, där räddningsväsen-

dets reaktionstider kommer att förkortas avsevärt.

Inom ramen för detaljplaneprojektet beställde kom-

munen en trafikutredning från Destia. I utredningen 

undersöktes hurdana trafikarrangemang detaljpla-

neförslaget förutsätter på Oljevägen, som hastighet-

sbegränsning, fil- och anslutningsarrangemang och 

reglering av trafiken. I arbetet granskades också vil-

ka trafikmässiga konsekvenser markanvändningen 

enligt planen har för Oljevägen och för de behövliga 

anslutningarna. Utifrån utredningen utarbetades en 

plan i stora drag för fil- och trafikarrangemangen.

Enligt granskningarna av trafikens funktion kan 

anslutningarna till Oljevägen inom planområdet 

genomföras som okanaliserade trevägsanslutningar, 

förutsatt att hastighetsbegränsningen sänks till 70 

km/h på avsnittet i fråga. Med den nuvarande has-

tighetsbegränsningen 80 km/h bör anslutningen till 

Brandslangen anläggas med en fil för vänstersväng i 

huvudriktningarna.

Trafiken fungerar mycket bra i alla anslutningar 

inom planområdet och inga köer uppkommer. Tra-

fikvolymerna i sidoriktningarna är mycket små och 

därför behövs inga trafikljus. Med tanke på räddnin-

gsverksamheten är det viktigt att räddningsfordo-

nen kan köra smidigt och tryggt ut på Oljevägen. 

Därför behövs trafikreglering med varningsljus eller 

detektorstyrda trafikljus.

I en signalreglerad anslutning kan den tillåtna 

hastigheten vara högst 70 km/h. Om hastighet-

sbegränsningen inte kan sänkas till 70 km/h vid 

planeringsområdet, kan räddningsfordonens 



42

nopeusrajoituksia, sekä parantaa liikenneturvalli-

suutta.

Liikenteelliset vaikutukset koskevat etenkin liikenne-

turvallisuutta, jotka paranevat asemakaavan seu-

rauksena. Öljytieltä poistuu yksi liittymä ja poistuvan 

liittymän liikenne ohjataan edellisestä Öljytien 

liittymästä lännen suuntaan ja korvaava liittymä 

perusparannetaan vastaamaan nykyaikaisia turval-

lisempia liittymäratkaisuja. Pelastusaseman asiakas- 

ja työpaikkaliikenne kulkevat perusparannettavaa 

liittymää pitkin. Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 

paranevat. Liikenteen lisääntyminen on vähäistä ja 

vaikutukset paikallisia.

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ym-
päristöön

Suunnittelualueella ei ole aikaisempaa rakennus-

kantaa. Suunnittelualueen välittömässä läheisyydes-

sä on asuinrakennuskantaa pientaloista kerrosta-

loasuntoihin. Pelastusaseman rakennus määrätään 

julkisivutyyliltään sopimaan lähialueen rakennus-

kantaan. 

Sähkömuuntoaseman rakentaminen on pienimitta-

kaavaista. Muuntoaseman kortteli sijaitsee Sipoon 

yleiskaavan mukaisella energiahuollon alueella.

Energiahuollon alue on yleiskaavassa osoitettu 

Keravan energian omistamalle kiinteistölle ja jätetty 

yleisaavassa maisemallisesti arvokkaan alueen 

ulkopuolelle. Yleiskaavassa on siis tehty ratkaisu 

muuntoaseman sijoittamiselle ja sen jättämiselle 

maisemallisesti arvokkaan alueen ulkopuolelle.  

Muuntoaseman korttelia ei asemakaavassa katso-

ta sijaitsevan maisemallisesti arvokkaalla alueella. 

anslutning inte förses med signalreglering och då 

måste anslutningen i stället kanaliseras. En sänkning 

av hastighetsbegränsningen förtydligar och fören-

hetligar hastighetsbegränsningarna samt förbättrar 

trafiksäkerheten.

De trafikmässiga konsekvenserna berör framför allt 

säkerheten, som förbättras till följd av detaljplanen. 

En anslutning stängs vid Oljevägen och trafiken som 

hittills gått över den dirigeras från föregående ans-

lutning i västlig riktning och den ersättande anslut-

ningen repareras grundligt för att motsvara dagens 

säkra anslutningslösningar. Räddningsstationens 

kund- och arbetsplatstrafik går via den anslutning 

som ska repareras grundligt. Ändringarna förbättrar 

trafiksäkerheten. Trafiken ökar bara i ringa omfatt-

ning och konsekvenserna är lokala.

5.4.1 Konsekvenser för den byggda 
miljön

Det finns inga byggnader i planeringsområdet 

sedan tidigare. I planeringsområdets omedelbara 

närhet består byggnadsbeståndet av olika hus från 

småhus till flervåningshus. I en planbestämmelse 

föreskrivs att räddningsstationsbyggnadens fasad 

ska vara i stil med de befintliga byggnaderna i 

närområdet. 

Byggandet av eltransformatorstationen är smås-

kaligt. Kvarteret för transformatorstationen ligger 

i Generalplan för Sibbo 2025 på område för ener-

giförsörjning. Området för energiförsörning har i 

generalplanen anvisats för fastigheten som ägs av 

Kervo energi och i generalplanen lämnats utan-

för området som anvisats som landskapsmässigt 

värdefullt område. I generalplanen har man alltså 

avgjort placeringen av transformatorn och lämnat 

det utanför det landskapsmässigt värdefulla områ-

det. Kvarteret för transformatorn anses i detaljpla-
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Muuntoaseman rakennuspaikka sijaitsee 110kV 

voimajohtojen kupeessa, joten alle 150 kerrosneliön 

muuntoasemarakennus ei vaikuta merkittävästi 

rakennettuun ympäristöön.

Rakentaminen muuttaa hieman alueen maisemaa, 

mutta rakentamisen sijoittuessa pääosin olemassa 

olevan rakentamisen kupeeseen, ovat vaikutukset 

varsin paikallisia. Kaavamääräyksiin on lisätty julki-

sivuja koskevat määräykset pelastusasemaraken-

nukseen, rakennettuun ympäristöön sopivuuden 

vuoksi.

 
 
5.4.2 Vaikutukset 
luonnonympäristöön

Kaava-alueella ei ole erityisiä luonnonympäristön 

kohteita. Vaikutukset luonnonympäristöön ovat 

vähäisiä.

Pelastusaseman harjoituksissa murskataan autoja. 

Autojen moottoriosiin ei kuitenkaan kosketa, joten 

öljyä eikä muita kemikaaleja pääse valumaan ym-

päristöön. Pelastusaseman toiminnassa ei käytetä 

kemikaaleja muutenkaan. Joten vaikutuksia ei pääse 

syntymään. Tulevaisuuden harjoittelutehtävät ja ke-

mikaalikäytännöt eivät kuitenkaan ole välttämättä 

tiedossa ja tämän vuoksi pelastusaseman korttelissa 

on annettu kaavamääräykset hulevesiviemäristö-

verkon rakentamiseen. Pelastusaseman kortteliin on 

myös rakennettava öljyn- ja hiekanerotuskaivot tai 

korvaava ohivirtausjärjestelmä.

nen inte ingå i det landskapsmässigt värdefulla 

området. Byggplatsen för transformatorn är belägen 

intill kraftledningarna på 110kV, så en mindre än 

150 kvadratmeter våningsyta stor transformator-

byggnad har inga betydande konsekvenser för den 

byggda miljön.

Byggandet förändrar landskapet i området något, 

men eftersom byggandet i huvudsak förläggs intill 

det befintliga byggnadsbeståndet, är konsekvenser-

na tämligen lokala. Planbestämmelserna har utökats 

med bestämmelser om räddningsstationens fasa-

der, för att byggnaderna ska smälta in i den byggda 

miljön.

 
5.4.2 Konsekvenser 
för naturmiljön
 

Det finns inga särskilda naturmiljöobjekt i planområ-

det. Konsekvenserna för naturmiljön är obetydliga.

Bilar demoleras vid övningar på räddningsstatio-

nen. Detta gäller dock inte bilarnas motordelar och 

därför rinner varken olja eller kemikalier ut i miljön. 

I räddningsstationens verksamhet används inga 

kemikalier för övrigt heller, och därför uppkommer 

inga konsekvenser. Man kan dock inte säga hur-

dana övningar som kommer att hållas och vilken 

kemikaliepraxis som gäller i framtiden, och därför 

har planen bestämmelser om byggande av dagvat-

tenavlopp i räddningsstationens kvarter. I räddnin-

gsstationens kvarter ska man också bygga olje- och 

sandavskiljningsbrunnar eller ett ersättande by-

pass-system.
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Maaperän rakenne ja pohjavesi 
 
Maanpinnan korkeusasema laskeutuu pohjoisesta 

etelään tasolta noin +33 tasolle noin +19. Metsäises-

sä pohjoisosassa on kallioisia harjanteita. Eteläosa 

pelastusaseman kohdalla on tasaisempaa viljeltyä 

peltomaata. 

 

Ylimpänä maakerroksena on enimmillään noin 11 

metrin paksuinen kerros silttiä tai silttistä hiekkaa. 

Alimmalta osaltaan kerros on noin 1 – 2 metrin pak-

suudelta selkeästi hiekkaa. Kerroksen alla on tiivis 

pohjamoreeni tai kallio. Alueen keski- ja koillisosassa 

silttikerros puuttuu lähes kokonaan ja kantavan 

moreenikerroksen yläpinta on lähellä maanpintaa. 

Maakerrosten paksuus alueen eteläosassa (pel-

to-osa) kiilamaisesti kasvaa pohjoisesta etelään päin 

mentäessä kohti Öljytietä.  

 

Kairaukset ovat ulottuneet enimmillään noin 15 

metrin syvyyteen nykyisestä maanpinnasta pysäh-

tyen joko kiveen, kallioon tai tiiviiseen maakerrok-

seen (moreeni). 

Suunnittelualue kuuluu myös osittain Brobölen 

vedenhankinnan kannalta tärkeään pohjavesialuee-

seen. Kairaustöiden perusteella pohjaveden pintaa 

ei havaittu.

Hulevesien virtausnopeudet ympäristöön pysyvät 

lähes muuttumattomina viivytysratkaisun avulla 

ja näin hulevesien muutoksien aiheuttamat vai-

kutukset ovat paikallisia. Hulevesien keräämiseen 

tarkoitettu viemärijärjestelmä öljyn- ja hiekanero-

tuskaivoineen sekä hulevesien kasvillisuus pitävät 

hulevesien laadun lähes muuttumattomana. Hule-

vesien hallinnan avulla pohjavesiin ja Natura-aluee-

seen ei ole hulevesien muutoksilla vaikutuksia. 

Hulevesimuutoksen vaikutukset ympäristöön ovat 

Jordmånens struktur och grundvattnet

Markytan sänker sig från ca +33 m i norr till ca +19 

m i söder. I den skogsklädda norra delen finns klippi-

ga åsryggar. Södra delen vid räddningsstationen är 

flackare, odlad åkermark. 

 

 

Det översta jordskiktet är som mest ca 11 m tjock 

silt eller siltblandad sand. Det nedersta skiktet är ca 

1–2 m tjock ren sand. Det ligger på tät bottenmorän 

eller berggrund. I områdets mellersta och nordöstra 

del saknas siltskiktet nästan helt och ovansidan av 

det bärande moränskiktet når nära markytan. I södra 

delen (åkerdelen) ökar tjockleken på jordskikten likt 

en kil norrifrån söderut mot Oljevägen.  

Borrningar har gjorts ned till ca 15 meters djup från 

dagens markyta och stannat antingen i sten, berg 

eller tätt bottenskikt (morän). 

Planeringsområdet hör också delvis till Broböle 

grundvattenområde, som är ett viktigt område för 

vattenförsörjningen. Grundvattenståndet har inte 

kunnat fastställas vid borrningar.

De hastigheter med vilka dagvattnet strömmar ut 

i miljön förblir nästan oförändrade med hjälp av 

fördröjningslösningen och därmed är konsekven-

serna av dagvattnet lokala. Ett avloppssystem med 

olje- och sandavskiljningsbrunnar samt vegetatio-

nen i dagvattenområdet och dikena håller kvalite-

ten på vattnet nästintill oförändrad. Med hjälp av 

dagvattenhanteringen har förändringar i dagvattnet 

inga konsekvenser för grundvattnet eller Natu-

ra-området. Förändringens konsekvenser för miljön 
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kokonaisuudessa vähäisiä ja paikallisia.

Kaavamääräykset kieltävät pohjaveden vaaranta-

misen. Hulevesisuunnitelmalla hallitaan hulevedet. 

Asemakaavalla ei ole vaikutuksia pohjavesiin  eikä 

Sipoonjoen Natura-alueeseen. Hulevesien hallinta-

suunnitelman vuoksi, hulevesillä ei ole vaikutuksia 

asemakaava-alueen ulkopuolelle.

5.4.3 Vaikutukset kuntatalouteen

Vaikutukset kuntatalouteen ovat vähäisiä. 

5.4.4 Energia- ja ilmastovaikutukset

 

Asemakaavan vaikutukset energian saantiin ovat 

positiiviset. Sipoon energian muuntoaseman raken-

taminen varmistaa sähkön jakelun koko Nikkilän 

alueelle väestön kasvaessa.

Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ilmas-

toon.

5.4.5 Sosiaaliset vaikutukset

Asemakaavassa ei ole tehty tilavarauksia asumiseen. 

Asemakaavan sosiaaliset vaikutukset ovat vähäisiä. 

5.4.6 Vaikutukset maisemaan ja taa-
jamakuvaan

Pelastusasemarakennus vaikuttaa vähäisesti mai-

semaan. Peltoinen aukio rakentuu pieneltä osin ja 

pinta muuttuu pelastusaseman ja katujen osalta 

asfaltiksi. Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan 

är på det hela taget obetydliga och lokala.

Planbestämmelserna förbjuder åtgärder som även-

tyrar grundvattnet. Dagvattnet ska behandlas enligt 

en plan för dagvattenhanteringen. Detaljplanen 

har inga konsekvenser för grundvattnet eller för 

Natura-området vid Sibbo å. På grund av planen för 

dagvattenhanteringen har dagvatten inga konsek-

venser utanför detaljplaneområdet.

5.4.3 Konsekvenser för kommuneko-
nomin 

Konsekvenserna för kommunekonomin är obetyd-

liga.

5.4.4 Konsekvenser för energi och 
klimat
 

Detaljplanen har positiva konsekvenser för energi-

försörjningen. Sibbo Energis transformatorstation 

säkerställer eldistributionen för den växande befolk-

ningen i Nickby.

Detaljplanen har inga nämnvärda konsekvenser för 

klimatet.

5.4.5 Sociala konsekvenser

I detaljplanen har inga reservationer gjorts för 

bosättning. Detaljplanen har inga betydande sociala 

konsekvenser.

5.4.6 Konsekvenser för landskapet 
och tätortsbilden

Räddningsstationens byggnad påverkar landska-

pet något. Små delar av det öppna åkerlandskapet 

byggs och ytan vid räddningsstationen och gatorna 

beläggs med asfalt. Konsekvenserna för landskapet 
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ovat paikallisia. 

Muuntoaseman rakennuspaikka sijaitsee 110kV 

voimajohtojen kupeessa, joten alle 150 

kerrosneliön muuntoasemarakennus ei vaikuta mer-

kittävästi maisemaan eikä taajamakuvaan.

 

5.5 Ympäristön häiriötekijät
 

 

Pelastusajoneuvojen hälytystehtävät voivat aiheut-

taa suunnittelualueen lähialueelle jonkin verran 

meluhaittoja. Suunnittelualue sijaitsee kuitenkin 

erittäin liikennöidyn tien varrella. Suunnittelualueen 

eteläosan halki kulkee erikoiskuljetusten runkorei-

tistöön kuuluva Öljytie (mt 148), joka on yksi Sipoon 

vilkkaimmin liikennöityjä teitä. Tie muodostaa 

itä-länsisuuntaisen poikittaisyhteyden Porvoon 

Kilpilahden (Sköldvik) öljysatama- ja öljyjalosta-

moalueelta valtatielle 4 ja Keski-Uudellemaalle. Tiel-

lä liikennöivien öljyrekkojen takia raskaan liikenteen 

osuus on tiellä varsin huomattava. Tien nopeusra-

joitus on suunnittelualuetta sivuavalla osuudella 80 

km/h. Alueen halki kulkevasta Öljytiestä (mt 148) 

johtuen pääosalla suunnittelualueesta ylittyy 55 

dB:n päivämelun ohjearvo (Sipoon tieliikenteen me-

luselvitys 2009). ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä 

tutkitaan nopeusrajoituksen alentamista paloase-

man kohdalla. Tämä alentaisi melua merkittävästi ja 

lisäisi liikenneturvallisuutta.

Pelastusajoneuvot välttävät yöaikaan sireenien käyt-

tämisen. Asemakaavassa pelastusasema sijaitsee 

erittäin meluisalla alueella ja sireenien aiheuttamat 

melutasot ovat yksittäisiä. Pelastustehtävien määrä 

vuorokaudessa on noin viisi ajoa. Ympäristön melu-

haittoja arvioidaan melun A-äänitason perusteella. 

Meluhaittaa tutkitaan pitkällä aikavälillä ja arvioi-

och tätortsbilden är lokala.

Byggplatsen för transformatorn är belägen intill 

kraftledningarna på 110kV, så en mindre än 150 

kvadratmeter våningsyta stor transformatorbygg-

nad har inga betydande konsekvenser för landska-

pet eller tätortsbilden.

 
5.5 Störande faktorer i mil-
jön
 

Utryckningsfordon kan i viss mån orsaka bullerolä-

genheter för näromgivningen. Planeringsområdet 

är dock beläget intill en livligt trafikerad väg. Genom 

södra delen av planläggningsområdet går Oljevä-

gen (landsväg 148). Denna väg hör till nätverket av 

stamrutter för specialtransporter och är en av de 

livligast trafikerade vägarna i Sibbo. Vägen utgör en 

tvärförbindelse i riktningen öster-väster från olje-

hamns- och oljeraffinaderiområdet i Sköldvik, Borgå, 

till riksväg 4 och mellersta Nyland. På grund av 

oljebilarna står den tunga trafiken för en betydan-

de andel av trafiken på vägen. På den sträcka som 

tangerar till planeringsområdet är hastighetsbe-

gränsningen 80 km/h. På grund av Oljevägen (land-

sväg 148) överskrids riktvärdet för dagsbuller på 55 

dB i största delen av området (Sipoon tieliikenteen 

meluselvitys 2009). En sänkning av hastighetsbe-

gränsningen vid räddningsstationen undersöks i 

samarbete med NTM-centralen. Det skulle minska 

bullret avsevärt och förbättra trafiksäkerheten.

Fordonen undviker att använda siren nattetid. I 

detaljplanen är räddningsstationen belägen i ett 

mycket bullrigt område och de bullernivåer som 

orsakas av sirener förekommer bara då och då. 

Antalet utryckningar uppskattas till cirka fem per 

dygn. Bullerolägenheterna för miljön bedöms enligt 

A-ljudnivå. Bullerolägenheterna undersöks på 
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lång sikt och bedöms som genomsnittsnivåer, dvs. 

ekvivalentnivåer. Fem utryckningsfordon per dygn 

kommer inte att nämnvärt höja bullernivån jämfört 

med dagsläget på Oljevägen, och därför är buller-

konsekvenserna av utryckningarna obetydliga. 

Antalet utryckningar ökar i takt med befolknings-

tillväxten. Om enheterna utökas med en tankbil 

kan det hända att antalet avgångar ökar. Om man 

ser till den genomsnittliga bullernivån på lång sikt 

kommer bullret från utryckningsfordon även i fram-

tiden att vara litet särskilt i förhållande till bullret 

på Oljevägen. Den övriga verksamheten på rädd-

ningsstationen orsakar mycket lite buller. Övningar 

på gårdsplanen och personaltrafiken är små buller-

källor och orsakar inga egentliga olägenheter för 

omgivningen.

Om man ser till hela Sibbo kommer bullret från utry-

ckningsfordon att vara nästintill oförändrat. Den nya 

räddningsstationen ersätter tidigare enheter inom 

räddningsväsendet och räddningsuppdrag utförs i 

hela Sibbo även framöver.

5.6 Planbeteckningar och 
planbestämmelser 
 
Planbeteckningarna och -bestämmelserna presen-

teras i bilagan. Planbeteckningarna och -bestäm-

melserna är förenliga med miljöministeriets anvis-

ningar.

 
5.7 Namnbestånd
 

Nytt gatuområde bildas i detaljplanen. Namnkom-

mittén har beslutat att den nya gatan ska heta 

Brandslangen.

daan keskiäänentasona, eli ekvivalenttitasona. Viisi 

hälytysajoneuvoa vuorokaudessa ei merkittävästi 

nosta melutasoa nykyiseltä Öljytien melutasolta, 

joten hälytystehtävien aiheuttamat melutasot ovat 

vähäisiä. 

Hälytystehtävien määrä kasvaa suhteessa väestöön. 

Lisäksi säiliöauton lisääminen yksiköihin voisi myös 

lisätä lähtöjen määrää. Keskiäänentasona pitkällä 

aikavälillä katsottuna, pelastusajoneuvojen aiheut-

tama meluhaitta on tulevaisuudessakin vähäistä 

varsinkin suhteutettuna Öljytien melutasoon. Pe-

lastusaseman muu toiminta aiheuttaa hyvin vähän 

melua. Harjoittelu pihalla ja henkilökunnan liikenne 

ovat vähäisiä melulähteitä ja eivät aiheuta varsinais-

ta meluhaittaa ympäristöön.

Koko Sipoon mittakaavassa melutilanne pelastus-

ajoneuvojen hälytystehtävien vuoksi pysyy lähes en-

nallaan. Uusi pelastusasema korvaa Sipoossa olevat 

entiset pelastusaseman yksiköt ja pelastustehtäviä 

toteutetaan koko Sipoon alueella myös jatkossa.

5.6 Asemakaavamerkinnät ja 
-määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty liitteessä. 

Kaavamerkinnät ja -määräykset noudattavat ympä-

ristöministeriön antamia ohjeita.

 

5.7 Nimistö
 

Asemakaavalla muodostuu uutta katualuetta. Ni-

mistötoimikunta on päättänyt uuden kadun nimeksi 

Paloletku.
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6     Asemakaavan toteutus
 Genomförande av detaljplanen

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaa-

van saatua lainvoiman. Kaavan toteuttaminen vaatii 

rakennusluvan hakemisen. Rakennuluvan hakemi-

nen tapahtuu Sipoon rakennusvalvonnan kautta. 

Sipoon kunta toteuttaa asemakaavan kadut.

6.2 Toteutuksen seuranta

Sipoon kunta huolehtii alueen toteutuksen seuran-

nasta tarvittavin lupamenettelyin.

6.1 Genomförande och tidsp-
lanering

Detaljplanen kan börja genomföras när planen vun-

nit laga kraft. Genomförandet förutsätter bygglov. 

Bygglov ska sökas via byggnadstillsynen i Sibbo 

kommun. Sibbo kommun bygger gatorna i detal-

jplanen.

6.2 Uppföljning av genomfö-
randet

Sibbo kommun följer upp genomförandet i området 

genom tillbörligt lovförfarande.




