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Mikä on OAS?

Vad är ett PDB?
Programmet för deltagande och
bedömning informerar om hur intressenterna kan påverka och delta i utarbetandet av detaljplanen samt hur
detaljplanens konsekvenser kommer
att utvärderas. Dessutom presenteras
i huvuddrag planarbetets syfte, mål
och utgångsläge samt de olika skedena i utarbetandet av planen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, miten osalliset voivat
osallistua ja vaikuttaa asemakaavan
laadintaan, sekä miten asemakaavan
vaikutuksia on tarkoitus arvioida.
Lisäksi siinä esitetään pääpiirteittäin
kaavatyön tarkoitus, tavoitteet ja
lähtötilanne sekä kaavan laadinnan
eri työvaiheet.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä säädetään

I 63 § i markanvändnings- och bygglagen stadgas

osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta.

om utarbetandet av programmet för deltagande

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on viral-

och bedömning. Programmet för deltagande och

linen asiakirja, joka määrittelee kaavan valmistelussa

bedömning (PDB) är ett officiellt dokument som

noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen

definierar principerna och förfarandet för deltagan-

periaatteet ja tavat sekä kaavan vaikutusten arvioin-

de och växelverkan i utarbetandet av planen samt

nin menetelmät.

metoderna för planens konsekvensbedömning.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan

Programmet för deltagande och bedömning

julkisesti nähtäville asiakaspalvelu Sipooinfo Nik-

framläggs offentligt vid kundbetjäningen Sibboinfo

kilään (Pohjoinen Koulutie 2) 30 päivän ajaksi.

Nickby (Norra Skolvägen 2) i 30 dagar. Under hela

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua

planprocessen är det även möjligt att bekanta sig

myös kunnan internet-sivuilla koko kaavaprosessin

med programmet för deltagande och bedömning

ajan osoitteessa www.sipoo.fi/ng8. Osallistumis- ja

på kommunens webbplats på adressen www.sibbo.

arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön aikana

fi/ng8. Planen för deltagande och bedömning upp-

tarpeen mukaan.

dateras vid behov under planarbetets gång.

Raportin ilmakuvat ja kartat: © Sipoon kunnan

Flygbilder och kartor i rapporten: © Sibbo kommuns

kaavoitusyksikkö. Havainnkekuvat © Lundén Archi-

planläggningsenhet. Illustrationer © Lundén Archi-

tecture Company

tecture Company

Raportin on laatinut Dennis Söderholm yhteistyössä

Rapporten har utarbetats av Dennis Söderholm i

Jarkko Lyytisen kanssa.

samarbete med Jarkko Lyytinen.

Kaavan laatija

Planens beredare

Dennis Söderholm

Dennis Söderholm

kaavoitusarkkitehti

planläggningsarkitekt

Jarkko Lyytinen

Jarkko Lyytinen

asemakaavapäällikkö
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Suunnittelualue

Planeringsområde

Asemakaava-alue sijaitsee Sipoon suurimman taa-

Detaljplaneområdet ligger norr om Nickby, som

jaman ja hallinnollisen keskuksen Nikkilän pohjois-

som är den största tätorten och förvaltningscen-

puolella. Suunnittelualue käsittää Kartanonrinteen

trum i Sibbo. Planeringsområdet omfattar området

omakotitaloalueen ja rautatien välisen alueen, sekä

mellan Herrgårdsbrinkens egnahemshusområde

osia radan tuntumassa sen eteläpuolella. Kaa-

och järnvägen, samt delvis områden intill järnvägen

va-alueen pinta-ala on alustavasti noin 86 ha.

på den södra sidan. Planområdets areal är preliminärt cirka 86 ha.

Alustavan rajauksen mukaan asemakaava koskee
kiinteistöjä:

Enligt den preliminära avgränsningen berör detaljplanen fastigheterna:
753-421-0009-0089

753-423-0001-0049

753-423-0007-0192

753-421-0018-0045

753-423-0005-0006

753-423-0007-0207

753-421-0018-0070

753-423-0006-0004

753-423-0007-0208

753-421-0018-0071

753-423-0006-0115

753-423-0007-0225

753-421-0018-0074

753-423-0006-0121

753-423-0012-0001

753-423-0001-0022

753-423-0006-0122

753-423-0023-0072

753-423-0001-0028

753-423-0007-0026

753-871-0001-0005

753-423-0001-0043

753-423-0007-0119

Suunnittelualue viistoilmakuvassa. Pohjoinen on kuvassa
ylöspäin. Kaavan rajaus on viitteellinen.

Snedflygbild av planeringsområdet. Norr är uppåt på bilden.
Planområdets gräns är ungefärlig.
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Suunnitelma pähkinänkuoressa

Planen i ett nötskal

Virkistysalue
Rekreationsområde

Pohjanniityn asemakaava (NG9)
Norrängens detaljplan (NG9)

Yleiskaavan mukainen katuyhteys
(jätetään varaus, toteutus epävarma)
Gatuförbindelse enligt generalplanen
(reservering, genomförande osäkert)
Uusia asuinalueita (ruskealla)
Nya bostadsområden (bruna)

Kartanon ympäristö säilyy
Herrgårdsområdet bevaras
Bybergetille ei rakenneta
Byberget bebyggs inte
Alueen keskus
Områdets centrum

Etelä-pohjois-suuntainen katuyhteys
Nord-sydlig gatuförbindelse

Viherkäytävä purolaaksossa
Grönkorridor i bäckdalen
Juna-aseman alue (suunnitellaan
erillisessä asemakaavassa)
Tågstationsområdet (planeras
i en egen detaljplan)
Katuyhteys länteen
Gatuförbindelse västerut

Uusi katu asemalle
Ny gata förbi stationen

Suunnittelualue ilmakuvassa. Kaavan alustavat tavoitteet on
esitetty periaatteellsillä rajauksilla ja tarkentuvat suunnittelun
edetessä. Juna-aseman alue suunnitellaan tarkemmin eri asemakaavassa

Flygbild av planeringsområdet. Planens preliminära mål presenteras med principiella avgränsningar. Målen preciseras under
planeringens gång. Tågstationens område planeras i en skild
detaljplan.
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Asemakaavatyyppien listaus ja selitykset
Lista på typer av detaljplaner och förklaringar till dem
VAIKUTUKSILTAAN VÄHÄISET ASEMAKAAVAT DETALJPLANER SOM HAR RINGA VERKNINGAR
• Kunnan hallintosäännön mukaisesti jaosto päättää vaikutuksiltaan vähäisten asemakaavojen hyväksymisestä MRL:n 52 §:n mukaisesti.
• Vaikutuksiltaan vähäiset kaavat jaosto asettaa
ehdotuksena nähtäville 14 vuorokaudeksi (MRA
27 §)
• Suppea valitusoikeus (MRL 191 §)
• Vaikutuksiltaan vähäisiksi luetaan asemakaavamuutokset, joilla muutetaan korttelin käyttötarkoitusta vähäisessä määrin, sekä asemakaavamuutokset, jotka eivät muuta korttelin käyttötarkoitusta ja rakennusoikeutta tulee vain vähän
lisää.
• Ei tehdä OAS:ia nähtäville, vaan kuulutetaan vireille kaavoitusohjelman yhteydessä.

• 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 verkningar 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 användningsändamål ändras i ringa mån samt detaljplaneändringar som inte ändrar ett kvarters
användningsändamål och som bara medför en
ringa ökning av byggrätten.
• Inget PDB läggs fram offentligt, utan planen kungörs anhängig i samband med planläggningsprogrammet.

VAIKUTUKSILTAAN MUUT KUIN MERKITTÄVÄT ASEMAKAAVAT ANDRA DETALJPLANER ÄN SÅDANA SOM HAR BETYDANDE VERKNINGAR
• Kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus päättää asemakaavojen hyväksymisestä
silloin kuin kyseessä ovat MRL:n 52 §:ssä tarkoitetut vaikutuksiltaan muut kuin merkittävät
asemakaavat

TÄMÄN KAAVAN ETENEMISTAPA
DEN HÄR PLANENS FRAMSKRIDANDE

• Asemakaavamuutokset, joilla käyttötarkoitus
muuttuu, mutta ei tule merkittävästi lisää rakennusoikeutta

• Med stöd av kommunens förvaltningsstadga beslutar kommunstyrelsen i enlighet med MBL 52 §
om andra planer än sådana som har betydande
verkningar
• Ändringar av detaljplaner som innebär att användningsändamålet ändras, men byggrätten
ökas inte nämnvärt

• Asemakaavat, joiden maankäyttö oikeusvaikutteisen osayleiskaavan mukaista ja alueella ei
merkittävästi asutusta

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

• Tehdään OAS ja asetetaan se nähtäville

• Ett PDB upprättas och läggs fram offentligt.

VAIKUTUKSILTAAN MERKITTÄVÄT ASEMAKAAVAT DETALJPLANER MED BETYDANDE VERKNINGAR
• Valtuusto hyväksyy

• Fullmäktige godkänner

• Muut kuin vaikutuksiltaan vähäiset tai muut kuin
merkittävät kaavat

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

• Tehdään OAS ja asetetaan se nähtäville

• Ett PDB upprättas och läggs fram offentligt.
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Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet
Planprocess och behandlingsskeden

Asianumero/ Ärendenummer
95/2019
OSALLISTUMINEN - DELTAGANDET

Kaavan laatimisesta tai
muuttamisesta voi tehdä
aloitteen kunnanhallitukselle.

ALOITUSVAIHE - STARTSKEDET
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen
- Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutuksella 30.4.2020

Palautteen antaminen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaavan laatijalle.

- Program för deltagande och bedömning utarbetats
- Anhängiggörandet av planen kungörs 30.4.2020

Förslag om att en plan ska utarbetas
eller ändras kan lämnas in till kommunstyrelsen.

VALMISTELUVAIHE - BEREDNINGSSKEDET

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

- Kaavaluonnoksen laatiminen
- Maankäyttöjaoston käsittely 9.12.2020
- Valmisteluaineisto virallisesti nähtävillä
- Planutkastet utarbetas

Mahdollisuus esittää mielipiteensä
kaavaluonnoksesta ja mahdollisesta
muusta kaavan valmisteluaineistosta.

- Behandling i markanvändningssektionen 9.12.2020
- Beredningsmaterialet läggs fram offentligt

Möjlighet att framföra sin åsikt om
planutkastet och eventuellt övrigt
beredningsmaterial för planen.

EHDOTUSVAIHE - FÖRSLAGSSKEDET
- Kaavaehdotuksen laatiminen
- Maankäyttöjaoston ja kunnanhallituksen käsittely
- Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä
- Planförslaget utarbetas

Mahdollisuus muistutuksen
jättämiseen kaavaehdotuksesta
kunnanhallitukselle.

- Behandling i markanvändningssektionen och
kommunstyrelsen
- Planförslaget läggs fram offentligt

Anmärkningar kan lämnas om
planförslaget till kommunstyrelsen.

VASTINEET LAUSUNTOIHIN JA
MUISTUTUKSIIN BEMÖTANDEN TILL UTLÅTANDEN
OCH ANMÄRKNINGAR
- Maankäyttöjaoston ja kunnanhallituksen käsittely
- Behandling i markanvändningssektionen
och kommunstyrelsen

Valitusmahdollisuus kaavan
hyväksymispäätöksestä
Helsingin hallinto-oikeuteen.

KAAVAN HYVÄKSYMINEN GODKÄNNANDE AV PLANEN
- Valtuusto hyväksyy kaavan

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

- Fullmäktige godkänner planen
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Asemakaavan tarkoitus
ja tavoitteet

Detaljplanens syfte
och mål

Maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n
mukaan asemakaava on laadittava ja
pidettävä ajan tasalla sitä mukaan kuin
kunnan kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön
ohjaustarve sitä edellyttää.

I enlighet med 51 § i markanvändnings- och bygglagen ska detaljplaner
utarbetas och hållas aktuella efter
hand som kommunens utveckling, i
synnerhet behovet av bostadsproduktion, eller behovet av att styra markanvändningen det kräver.

MRL 54 §
Asemakaavan sisältövaatimukset

MarkByggL 54 §
Krav på detaljplanens innehåll

Asemakaavaa laadittaessa on maakunta-

När en detaljplan utarbetas ska landskaps-

kaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava

planen och en generalplan med rättsverkningar

huomioon.

beaktas.

Asemakaava on laadittava siten, että luo-

Detaljplanen ska utarbetas så att det ska-

daan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja

pas förutsättningar för en hälsosam, trygg och

viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueel-

trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service

liselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.

och för reglering av trafiken. Den byggda miljön

Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä

och naturmiljön ska värnas och särskilda värden

tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja

i anslutning till dem får inte förstöras. På det

saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen

område som planläggs eller i dess närmaste

lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai

omgivning ska det finnas tillräckligt med parker

muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

eller andra områden som lämpar sig för rekrea-

Asemakaava ei saa aiheuttaa kenenkään

tion.

elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä

Detaljplanen får inte leda till att kvaliteten

heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asema-

på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett

kaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaa-

sätt som inte är motiverat med beaktande av

valla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle

detaljplanens syfte. Genom detaljplanen får inte

tai muulle oikeuden haltijalle sellaisia kohtuu-

heller markägaren eller någon annan rättsinne-

tonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuu-

havare åläggas sådana oskäliga begränsningar

tonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoit-

eller orsakas sådana oskäliga olägenheter som

teita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan

kan undvikas utan att de mål som ställs för pla-

välttää.

nen eller de krav som ställs på den åsidosätts.
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Suunnittelutehtävän
tavoitteet

Planeringsuppgiftens mål

Nikkilän kartanon keskus on Sipoon keskeisimpiä lä-

Nickby gårds centrum är ett av de viktigaste ut-

hivuosien kehittämishankkeita. Kaavatyöllä luodaan

vecklingsprojekten i Sibbo under de närmaste åren.

edellytykset Nikkilän taajamakeskuksen laajentu-

Planarbetet skapar förutsättningar för att utvidga

miselle olemassa olevan radan pohjoispuolelle ja

tätortscentrumet till norra sidan av den befintliga

samalla henkilöjunaliikenteen avaamiselle Kera-

banan och på samma gång för att öppna person-

va–Nikkilä-rataosuudella. Alueelle on suunnitteilla

tågtrafiken mellan Kervo och Nickby. Ett mångsidigt

vahvasti Nikkilän tulevaan juna-asemaan tukeutuva,

område för boende och service planeras kring den

monimuotoinen asumisen ja palveluiden alue useal-

kommande tågstationen i Nickby för flera tusen nya

le tuhannelle uudelle asukkaalle.

invånare.

Tavoitteena on sijoittaa erityyppistä asuinrakenta-

Målsättningen är att placera olika typer av bostads-

mista alueelle kerrostaloista pientaloihin. Rakenta-

byggande på området från höghus till småhus. Om-

misen mittakaavasta tavoitellaan pienipiirteistä ja

fattningen av byggandet ska vara småskaligt och

tiivistä, asemanseudulle luontevaa ja houkuttelevaa

tätt, en attraktiv tätortsstruktur som lämpar sig för

taajamarakennetta. Liikennesuunnittelussa paino-

en stationsnejd. I trafikplaneringen betonas speciellt

Alustavaa ideointia alueen tulevasta luonteesta.

Preliminär illustration över områdets tilltänkta karaktär.
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tetaan etenkin aseman saavutettavuutta, alueen

stationens nåbarhet, kopplandet av området till det

kytkemistä nykyiseen keskustaan ja kävelyn ja

nuvarande centrumet och att det ska vara enkelt att

pyöräilyn vaivattomuutta. Nykyiset virkistysalueet

promenera och cykla. De nuvarande rekreations-

alueen pohjoisosassa ovat olennainen osa alueen

områdena norr om området är en väsentlig del av

luonnetta.

områdets karaktär.

Asemakaavatyössä selvitetään koulukeskuksen

I planarbetet utreds placerandet av ett skolcen-

sijoittumista kaava-alueelle. Selvitetään myös, onko

trum på planområdet. Dessutom utreds om det på

kaava-alueella sopivaa paikkaa Nikkilään ehdote-

området finns ett lämpligt ställe för den föreslagna

tulle uimahallille. Paikkasidonnaiset tavoitteet on

simhallen i Nickby. Platsbundna mål visas på kartan

esitetty kartalla sivulla 5.

på sidan 5.

Tavoitteena on käyttää Sipoon viherkerrointa ase-

Målsättningen är att använda Sibbos grönytefaktor

makaavassa sekä hyödyntää Nikkilän taideohjelman

i detaljplanen och utnyttja principerna i Nickby

(2015) periaatteita.

konstprogram (2015).

Alustavaa ideointia alueen tulevasta luonteesta.

Preliminär illustration över områdets tilltänkta karaktär.
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Suunnittelun
lähtökohdat

Utgångspunkter för
planeringen

Suunnittelualueen ympäristön
nykytila

Miljöns nuvarande tillstånd i
planeringsområdets omgivning
Området är till största delen ett obebyggt öppet

Alue on suurelta osin rakentamatonta avointa

odlingslandskap. I Nickby gårds omgivning finns

peltomaisemaa. Nikkilän kartanon ympäristössä on

några småhus. Den mellersta delen består av ett

muutama pientalo. Keskiosa on avointa viljelymai-

öppet odlingslandskap där skogklädda kullar reser

semaa, josta nousee metsäisiä kukkuloita, korkeim-

sig. Av dessa är Byberget den högsta. Den norra de-

pana Byberget. Pohjoisosa rajautuu aktiiviseseen ul-

len gränsar till en rekreationsskog med branta drag

koilukäytössä olevaan jyrkkäpiirteiseen ja mäkiseen

och backar som används aktivt för friluftsliv. Också

virkistysmetsään. Myös peltoalue on virkistyskäytös-

åkerområdet används för friluftsliv. I södra delen av

sä. Kaava-alueen eteläosassa on junarata, lännessä

planområdet finns en järnväg, i väst ligger Gretas-

Gretasbäckenin purolaakso ja idässä alue rajautuu

bäckens bäckdal och i öst gränsar området till gamla

vanhaan Nikkilän kylään ja Kylävuorentien omakoti-

Alustavaa ideointia alueen tulevasta luonteesta.

Preliminär illustration över områdets tilltänkta karaktär.
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alueeseen. Ollbäcken-puro muodostaa syvän rotkon

Nickby by och Bybergsvägens egnahemshusområ-

maisemassa radan suuntaisesti.

de. Ollbäcken bildar en djup fåra i landskapet längs
med järnvägen.

Radan eteläpuolella kaava-alue koostuu peltoalueesta. Alue rajautuu keskusta-alueen rakennet-

På södra sidan om järnvägen består området av

tuun ympäristöön.

åkrar. Området gränsar till den bebyggda miljön i
centrumområdet.

Suunnittelualueella sijaitsee kolme muinaisjäännöstä, kaksi pohjavesialuetta ja lähellä sijaitsee yksi

På planeringsområdet finns tre fornlämningar, två

pilaantuneen maan kohde (Svärdfeltin entinen

grundvattenområden och ligger nära ett objekt

ampumarata). Nikkilän kartano on ollut ehdolla

med förorenad mark (Svärdfelts före detta skjutba-

rakennusperintölain mukaiseksi kohteeksi. Alueella

na). Nickby gård har föreslagits som objekt enligt

ei sijaitse luonnonsuojelualueita, mutta läheinen

lagen om skyddandet av byggnadsarvet. På om-

Sipoonjoki on Natura 2000 -kohde.

rådet finns inga naturskyddsområden, men den
närliggande Sibbo å är ett Natura 2000-objekt.

Alustavaa ideointia alueen tulevasta luonteesta.

Preliminär illustration över områdets tilltänkta karaktär.
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Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet

Riksomfattande mål för områdesanvändningen

Alueen suunnittelun lähtökohtina toimivat MRL:n

Som utgångspunkter för planeringen fungerar de

24 §:n mukaisessa tarkoituksessa valtakunnalliset

riksomfattande målen för områdesanvändningen

alueidenkäyttötavoitteet (VAT), joista tätä asema-

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

kaavatyötä ohjaavat etenkin seuraavat asiakohdat:

gen, av vilka särskilt följande punkter styr detta
detaljplanearbete:

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottu-

Fungerande samhällen och hållbara färdsätt

vaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta,

En polycentrisk områdesstruktur som bildar nätverk

ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien

och grundar sig på goda förbindelser främjas i hela

hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja

landet, och livskraften och möjligheterna att utnyttja

yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen

styrkorna i de olika områdena understöds. Förutsätt-

edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asunto-

ningar skapas för att utveckla närings- och företags-

tuotannolle.

verksamhet samt för att åstadkomma en tillräcklig och
mångsidig bostadsproduktion som befolkningsutveck-

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehok-

lingen förutsätter.

kaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla

Förutsättningar skapas för en kolsnål och resurseffek-

kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen

tiv samhällsutveckling, som i främsta hand stöder sig

eheyttä.

på den befintliga strukturen. I de stora stadsregionerna
görs samhällsstrukturen mera sammanhängande.

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan
alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien

Tillgängligheten i fråga om tjänster, arbetsplatser och

kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliiken-

fritidsområden för de olika befolkningsgrupperna

nettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden

främjas. Möjlighet att gå, cykla och använda kollek-

kehittämistä.

tivtrafik samt utvecklandet av kommunikations-, färdoch transporttjänster främjas.

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliiken-

Betydande nya områden för boende-, arbetsplats- och

teen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutetta-

tjänstefunktioner placeras så att de kan lätt nås med

vissa.

kollektivtrafik, till fots och med cykel.

Tehokas liikennejärjestelmä

Ett effektivt trafiksystem

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toi-

Det riksomfattande trafiksystemets funktionsduglighet

mivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti

och resurshushållning främjar man genom att i första

olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä

hand utveckla befintliga trafikförbindelser och nät-

varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja

verk. Förutsättningarna för rese- och transportkedjor

-palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kulje-

som grundar sig på samanvändning av olika trafikfor-

tusketjuille sekä tavaraja henkilöliikenteen solmukoh-

mer och trafiktjänster samt fungerande knutpunkter

tien toimivuudelle.

inom gods- och persontrafiken säkerställs.
13

liikennetunnelin linjauks
Uudenmaan voimassa olevienNatura
maakuntakaavojen
yhd
2000 -verkostoo
verkostoon ehdottamalla
vaikutuksia veden laatuu
vesialueen pohjaolosuh
jotka merkittävästi heike
Uudenmaan voimassa olevienjoiden
maakuntakaavojen
suojelemiseksiyhd
al
Merkinnän mukaiset
kylätvoimassa
ovat
suunnittelussa
on
Uudenmaan
olevien Kylän
maakuntakaavojen
yhdis
sisällyttää
Natura
2000
Uudenmaan
voimassaosa
olevien
maakuntakaavojen
yhdaluerakenteen
kannalta keskeinen
vesihuollon
järjestäminen
maakunnan kyläverkkoa.

kulttuurihistorialliset ja m

Merkinnällä osoitetaan tien tai radan
Tunnelimerkintä osoittaa
ohjeellinen tunneliosuus.
ohjeellisen
sijainnin.
Tun
Kohdemerkinnällä
osoitetaan
Alue
on varattu
ensisijais
yksityiskohtaisemmassa
taajamienonulkopuoliset sosiaali- ja
vastaavienvoidaan
julkisluonteist
Merkintä
Yhteysväli
toteut
Liikennetunnelin
Merkintäänosoitetaan
ei liity MRL
33 §:n 1.
Yksityiskohtaisemmassa
Merkinnällä
Suojavyöhykkeelle
ei sallit
terveyspalvelujen
sekävaarallisia
vastaavien
toimintojen tarpeisiin.
kehittämisperiaatemerkintä.
Yhteysvälien
tarkempi
sij
Merkinnällä
osoitetaan
moottorija
Maakuntakaavakartalle
ohjeellinenalue
linjaus
momentin
mukaista
luonto-,
kulttuuriympäris
Palvelujen
kemikaaleja
käsitteleviä
ja varastoivia
olevaa
asutusta saa täydem
muiden palvelujen
kohteet.
yksityiskohtaisemmassa
moottoriliikennetiet
sekä
yksityiskohtaisemmassa
rakentamisrajoitusta.
pintavesien
suojelu.
Pääkaupunkiseudun tuotantolaitoksia
sekä varastoalueita
myöskään
uutta
vapaa-aja
Alueen
käyttöä
suunnitel
Merkinnällä osoitetaan
vahvistavat
pääkaupunki
Uudenmaan
voimassa olevien
maakuntakaavojen
yhd
moottorikadut.
perustein
teknisesti
tai
to
poikittainen
Kilpilahden
ympäröivä
sisempi
suojavyöhyke.
virkistysalueita.
Vyöhykkee
rakentaminen
tai
muu kä
pääkaupunkiseudun
merkittävimmät
Moottoriväylä
Merkintään
liittyy
MRL
33
§:n
1.
Liikennetunnelia
suunni
joukkoliikenteen
suojavyöhyke 1
Vyöhyke
perustuu
erikseen
kokoontumistiloja
ja
–alue
yhdessä muiden
hankke
poikittaiset
joukkoliikenneyhteydet.
Yhteysväli
on suunnitelta
momentin nojalla
rakentamisrajoitus.
Tiensuunnittelussa
on ot
rakentaminen
tairajoittuv
käyttö
yhteysväli
määriteltyihin
tapauskohtaisiin
julkisia
majoitusliikkeitä.
A
aluevaraukseen
pääkaupunkiseudun
sisä
virkistysja joka
viheryhteysta
muiden
hankkeiden
ja s
suojaetäisyyksiin
varastointia,
soveltuu
sijaitsevalla Natura 2000
joukkoliikenteeseen
joukk
kulttuuriympäristö,
maise
liikennetunnelin
linjauks
jossa
on vain vähäisessä
valtioneuvoston
verkosto
voimassa
oleviensekä
maakuntakaavojen
yhdi
lajiston
liikkuminen.
Merkinnällä Uudenmaan
osoitetaan valtaja
Natura
2000
-verkostoo
haitallisia
vaikutuksia
ved
Merkintään ei liity MRL 33 §:n 1.
vaikutuksia veden laatuun
kantatiet sekä niihin liittyvät kadut.
verkostoon
ehdottamalla
vesitasapainoon
tai vesia
momentin
mukaista
vesialueen
pohjaolosuhte
Merkinnällä
osoitetaan
Tien,
väylän veden
tai liittymän
Merkintäänosoitetaan
liittyy MRLvaarallisia
33 §:n 1.
vaikutuksia
laatuu
Merkinnällä
Suojavyöhykkeelle
sallith
sellaisia
melu- tai ei
muita
rakentamisrajoitusta.
jotka
merkittävästi
heiken
Valtatie/kantatie
kansainvälisesti,
valtakunnallisesti tai
että
se
ei yksistään
tai tav
momentin nojalla
rakentamisrajoitus.
vesialueen
pohjaolosuh
kemikaaleja
käsitteleviä
ja
varastoivia
ajanasutusta
eikä
yleisiä
heikentävät
alueen
niitä
joiden
suojelemiseksi
alu
maakunnallisesti merkittävät
hankkeiden
ja
suunnitelm
jotkaon
merkittävästi
heike
tuotantolaitoksia
sekä varastoalueita
sallita
myöskään
kouluja,
Laivaväylä
alue
sisällytetty
tai
on
sisällyttää
Natura
2000
-v
laivaväylät.
rajoittuvalla
tai tai
senjulkisia
läheis
joiden suojelemiseksi
al
Kilpilahden
ympäröivä ulompi suojavyöhyke.
majoitusliikkeitä
verkostoon.
verkostoon
kuuluvalla
tai
sisällyttää
Natura
2000
Merkinnällä
osoitetaan
seututiet
ja
suojavyöhyke 2
Vyöhyke
perustuu
erikseen
kokoontumistiloja
joissa
olMerkinnällä
osoitetaan
vaarallisia
Suojavyöhykkeelle
ei salli
Merkintään
liittyy MRL
33 §:n 1.
ehdottamalla alueella se
niihin
liittyvät
kadut.
määriteltyihin
tapauskohtaisiin
kävijämääriä.
kemikaaleja
käsitteleviä
ja varastoivia
olevaa
asutusta
täyde
momentin nojalla
rakentamisrajoitus.
Katkoviivamerkinnällä
osoitetaan
Siirtoviemäriä
jasaa
varapurk
merkittävästi heikentävät
Merkintään liittyysekä
MRLvarastoalueita
33 §:n 1.
suojaetäisyyksiin.
tuotantolaitoksia
myöskään
uutta ja
vapaa-aj
Alue on varattu
ensisijais
Merkinnällä seudullisten
osoitetaan
yhdysmerkittävien
/ alueellisten
luonnonarvoille
ympäri
Seututie
suojelemiseksi
alue
on s
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
sallitaa
Kilpilahden
ympäröivä
sisempi
suojavyöhyke.
virkistysalueita.
Vyöhykke
kuntarakenteen
ulkopuolelle
sijoittuvat Suojavyöhykkeellä
sekä vastaavien
julkisluo
siirtoviemäreiden
ohjeelliset
linjaukset.
estettävä
teknisin
ratkaisu
Natura
2000
-verkostoon
Merkinnällä
osoitetaan
vaihtoehtoisia
Tieja
radansuunnittelu
ja
metsätalouden
harjoitta
Uudenmaan
voimassa
olevien
maakuntakaavojen
yhd
Siirtoviemärin 1
suojavyöhyke
Vyöhyke
perustuu
erikseen
kokoontumistiloja
ja
–alue
Yksityiskohtaisemmassa
maakunnallisesti
ja seudullisesti
Merkinnällä
osoitetaan
alueellisesti
ulkoilu-,
virkistysjayhdis
vihe
liikenneväylien
linjauksia
silloin,jakun
Palveluidenlinjaus
alue
Uudenmaan
voimassa
olevienjulkisia
maakuntakaavojen
ohjeellinen
määriteltyihin
tapauskohtaisiin
majoitusliikkeitä.
A
huomiota
kulttuuriympäri
merkittävät
julkisen
palveluiden
Siirtoviemäriä
ja varapurk
merkittävät
veneilyn
runkoväylät.
kulttuuriympäristö,
mais
maakuntakaavassa
onyhdystiet
useampi ja
Merkinnällä
osoitetaan
suojaetäisyyksiin
varastointia,
soveltuu
hallinnon
alueet.
huolehdittavajoka
siitä,
että ra
käyttökelpoinen
linjausvaihtoehto.
sekä
lajiston
liikkuminen
niihin liittyvät kadut, jotka yhdistävät
Merkinnällä
Suojavyöhykkeelle
toimint
Veneväylä
jossa
on vain vähäisessä
tarkasteltuna
yhdessä
mu
Merkintäänosoitetaan
liittyy MRL 33 §:n 1.
Ohjeellista linjausta
tarkoittavalla
taajamatoimintojen
alueita
ja kyliä
ydinvoimaloiden
suojavyöhyke.
noudatetaan
mitäsiirtoviem
Säteilytu
kanssa aiheuta
momentin nojalla
rakentamisrajoitus.
Liikenneväylän
Yhdystie
Tieja
radansuunnittelu
merkinnällä osoitetaan
liikenneväylä
ylempiluokkaiseen
tieverkkoon.
1.10)
todetaan.
Ennen toim
Aluevarausmerkinnällä osoitetaan
Nämä
suunnittelumääräy
tai
niiden
läheisyydessä
s
katkoviivamerkintä
Ydinvoimaloiden
Merkitykseltään
liikenneväyläerityisesti
ei seudullis
yksistää
silloin, kun liittyy
väylänMRL
tarkka
Merkintään
33 sijainti
§:n 1. on
viranomaisille,
S
Merkinnällä
osoitetaan
vaarallisia
Suojavyöhykkeelle
ei salli
Helsingin pääkeskuksessa
sijaitseva
seutujamerkitys
kuntakeskuksia
kuuluvalla
tai valtioneuvo
Uudenmaan
voimassa
olevien
maakuntakaavojen
yhd
osoittaa ohjeellisen Merkintään
ei
liity
MRL:n
33
§:n
1.
sijainti
ja
lintujen
suojavyöhyke
tarkoitetaan
myös
useas
hankkeiden
ja suunnitel
ratkaisematta.
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
varattava
mahdollisuus
lau
kemikaaleja
käsitteleviä
ja varastoivia
ajanasutusta
eikähaitallisi
yleisiä
v
valtakunnankeskus
ja valtakunnallisten
aluekeskuksia.
alueella
sellaisia
tai vaihtoehtoisen
mukaista
läpimuuttoalueena.
vähittäiskaupan
aluetta,
rajoittuvalla tai sen
lähei
Keskustatoimintojen momentin
tuotantolaitoksia
sekä
varastoalueita
sallita
myöskään
kouluja,
palvelu-,
hallintoja
muiden
määrään,
vesitasapainoo
Yksityiskohtaisemmassa
Merkinnällä
osoitetaan
linjauksen
rakentamisrajoitusta.
merkitykseltään
seudullis
verkostoon
kuuluvalla
ta
Merkintään
ei
liity
MRL
33
§:n
1.
alue
Kilpilahden
ympäröivä
suojavyöhyke.
majoitusliikkeitä
tai eikä
julkisia
toimintojenulompi
alue niihin
liittyvine
Kohdemerkinnällä
osoite
pohjaolosuhteisiin
se
taajamatoimintojen
alueiden,
ulkoilureittien
käyttöätoteuttamis
suunnitelta
ehdottamalla
alueella se
momentin osoitetaan
mukaista
Merkinnällä
osoitetaan
eritaso- Alue Alueen
Merkinnällä
Ampumaradan
ympärille
o
suojavyöhyke
Vyöhyke
perustuu
erikseen
kokoontumistiloja
joissa
liikennealueineen
ja puistoineen.
sijainti ja laajuus
on mää
merkittävästi
heikentävät
Ulkoilureitti 2
luonnonsuojelualueiden
ja
seudullisesti
toimivana
re
sijoitettavien
tuulivoimayks
Uudenmaan
voimassa olevien
maakuntakaavojen
yhd
Rakentamattomat
rannat
pohjavesiin,
vesistövirta
rakentamisrajoitusta.
liittymät,
jotka
yhdistävät
maaValtakunnan keskus maakunnallisesti
tai
seudullisesti
aiheuttaman
melun
ja
mui
määriteltyihin
tapauskohtaisiin
kävijämääriä.
voi sisältää
myös
asumista.
kaavoituksessa
siten,
ett
suojelemiseksi
alue
on
si
virkistysalueiden
ulkopuoliset
siitä,
että rakentaminen
ta
suunnittelussa
varattava
pohjaolosuhteisiin,
melu
kuntakaavassa
osoitettuja teitä ja
merkittävien
ampumaratojen
Alueelle
rakentaminen
tule
suojaetäisyyksiin.
yhtenäisen
keskustahaku
Natura
2000
-verkostoon.
Yksityiskohtaisessa
maakunnallisesti
ja seudullisesti
tarkasteltuna
yhdessä
mui
tarve
edellytä
alueenreittis
oso
heikentävät
alueen
niitä
katuja.
Merkinnällä
osoitetaan moottori- ja
Maakuntakaavakartalle
m
Ampumaradan
suojavyöhykkeet.
suunnitteluun.
Alueen
järje
Suojavyöhykkeellä
sallitaa
kokonaisuuden.
hyödyntämään
olemassa
merkittävät ulkoilureitit. Merkintä on
kanssa
aiheuta
aluevarauk
alue
on
sisällytetty
tai
on
Merkintään liittyy
MRL
33 voimassa
§:n 1.
moottoriliikennetiet
sekä
yksityiskohtaisemmassa
Eritasoliittymä
suojavyöhyke
kiinnitettävä
ympäristönsu
olevien
maakuntakaavojen
yhd
jakäyttömahdollisuuksia.
metsätalouden
harjoitta
Kohdemerkinnällä
osoitetaan
T
ohjeellinen
jaUudenmaan
linjaus
osoittaa
läheisyydessä
sijaitsevalla
Yksityiskohtaisemmassa
verkostoon.
momentin nojalla rakentamisrajoitus.
moottorikadut.
perustein
teknisesti tai
to
Keskustatoimintojen
alue
seutukeskusten
keskustahakuisten
Merkinnällä
osoitetaan
Kilpilahdesta
ulkoilureitit
on johdettava
ensisijaisesti
yhteystarpeen.
tai
valtioneuvoston
verkos
Moottoriväylä
maakuntakaavakartalle
m
Merkintään
liittyy
MRL
33
§:n
1.
suunnittelussa
on
kiinnite
palvelu-, hallintoja muiden
Vuosaareen
kulkevan
liikenteen
väylille. aluee
haitallisia
vaikutuksia,
jotk
taajamatoimintojen
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
Tiensuunnittelussa
on
ot
Merkinnällä
osoitetaan
Jätteenkäsittelyalueen
ym
viihtyisyyteen,
omaleima
Suojavyöhykkeelle
toimin
Merkinnällä
osoitetaan
moottoriMaakuntakaavakartalle
m
toimintojen osoitetaan
alueiden
yleispiirteinen
Keskustatoimintojen Merkinnällä
kaukolämpöputken
yhteystarve.
Merkintään
ei
liity MRL
33 §:n 1. ja
niitä
luonnonarvoja,
joiden
virkistysja viheryhteysta
Merkinnällä
osoitetaan
Radan
suunnittelussa
on
jätteenkäsittelyalueiden
suojavyöhyke
(ej)
toiminna
Kaukolämpöputken
pyöräily-yhteyksiin,
pysä
ydinvoimaloiden
noudatetaan
mitä
Säteilyt
moottoriliikennetiet
sekäpääradat.
yksityiskohtaisemmassa
sijainti. Alue
voi suojavyöhyke.
sisältää
myös
alue
momentin
mukaista
tai
on tarkoitus
sisällyttää
Alueen
yksityiskohtaisem
Merkinnällä
osoitetaan
liikenteen
Seuraavat
yhteydet
on
s
kulttuuriympäristö,
maise
ulkoilu-,
virkistysjaehkäis
vihe
yhteystarve
suojavyöhykkeet.
ympäristöhäiriöiden
joukkoliikenteen
1.10)
todetaan.
Ennen
toi
moottorikadut.
perustein
teknisesti
tai
to
asumista sekä tarvittavat
rakentamisrajoitusta.
on
N
huomioon
jakiinnitettävä
turvattava
ra
yhteystarpeet
sekä
Helsinki
-ja
Tallinna huomiota
joukkoliikenneyhteytenä
sekä
lajiston
liikkuminen.
Merkintään
liittyy
MRL
33
§:n
1.
kulttuuriympäristöja
ma
Merkinnällä
osoitetaan
valtaYdinvoimaloiden
JätteenkäsittelyMoottoriväylä
häiriöttömän
toiminnan
tur
järjestelyihin. Suunnittelu
viranomaisille,
erityisesti
Merkintään
liittyy
MRL 33 §:n 1.
liikennealueet
ja puistot.
Seutukeskus
luonnonarvoihin,
jotka
perS
vaatimat
riittävät
varikkoa
Päärata
välin
liikenneyhteyksien
•
Helsingin
keskustas
Merkintä
ja
Merkinnän
kuvaus
Suunnittelumääräys
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
suojelu
sekä
lajiston
liikk
kantatiet
sekä
niihin
liittyvät
kadut.
suojavyöhyke
alueen
alueen
muussa
järjestelys
Liikenteen
joukkoliikenteen
vaihtopa
varattava
mahdollisuus
lao
momentin nojalla rakentamisrajoitus.
Tiensuunnittelussa
on ot
linnuston
pesimä-,
ruokailu
maankäyttöä
olemassa
kehittämistarpeet
mukaan
lukien
• Sipoon
Söderkullast
Tien,
väylän
tai
liittymän
Merkinnän
Merkintään
liittyy MRL
33 §:n
1.
suojavyöhyke
ympäristönsuojeluun.
Alue
yhteystarveselitys
Alueiden
käyttöä
suunnite
Merkinnällä
osoitetaan
Yksityiskohtaisemmassa
virkistysja viheryhteysta
Keskustatoimintojen
kohdemerkinnät
Merkinnällä
osoitetaan
400
kV:n
Voimajohtojen
ja
tasavirt
Valtatie/kantatie
varmistettava,
että
korva
lautta-, raideja(yli
helikopteriyhteydet.
• se
Espoon
Kivenlahdes
että
ei
yksistään
taihal
ta
Radan
suunnittelussa
on
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
yksityiskohtaisempaan
suu
maakaasuputkiston
suoja
korkeapaineiset
bar)
huomiota
hulevesien
kulttuuriympäristö,
maise
sisältävät osittain
tai40kokonaan
voimajohdot.
on
huolehdittava
siitä,
ett
Suunnittelussa
on
turvatta
ennen
olemassa
olevan
• Nurmijärven
Klaukka
hankkeiden
ja
suunnitelm
ei
yksistään
tai
tarkastelt
maakaasuputket.
ilmiöihin.
sekä
lajiston
liikkuminen.
kulttuurihistoriallisia
alueita
tai
Merkinnällä
osoitetaan
Ampumaradan
ympärille
o
Merkinnällä
osoitetaan
valtaja
yhdessä
muiden
hankkei
kulttuuriympäristöarvojen
400 kV voimajohto
rajoittuvalla
tai kanssa
sen läheis
suunnitelmien
aihs
Merkinnällä
osoitetaan
Aluetta
suunnitellaan
Maakaasun
runkoputken
kohteita.
Område
för
tätortsfunktioner
Taajamatoimintojen alue Maakaasun
maakunnallisesti
tai
seudullisesti
aiheuttaman
melun
ja asu
mu
kantatiet
sekä
niihin
liittyvät
kadut.
Merkintään
liittyy
MRL
33
§:n
1.
linjauksella
tai
sen
läheis
runkoputki
verkostoon
kuuluvalla
tai
sen
läheisyydessä
sijaits
yksityiskohtaista
suunnittelua
työpaikkatoimintojen
sekä
Merkinnällä
osoitetaan
seututiet
Merkintään
liittyy
MRL
33
§:n
huolehdittava
siitä,
että
lin
Ominaisuusmerkinnällä
osoitetaan
Yksityiskohtaisemmassa
Tien,
väylän
tai
liittymän
merkittävien
ampumaratojen
Alueelle
rakentaminen
tul
Merkintään
liittyy
MRL
33
§:n 1.
1. ja
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
verkostoon
kuuluvalla
tai
Aluetta
suunniteltaessa
on
Merkintä
on
Aluetta
on
suunniteltava
ehdottamalla
alueella
sel
Kohdemerkinnällä
osoitetaan
Yksityiskohtaisemmassa
Valtatie/kantatie
kuuluvalla
tai
valtioneuvo
edellyttävät
asumiseen,
palveluja
toimintojen
alueena.
niihin
liittyvät
kadut.
Område valtioneuvoston
som
ska
förtätas
Tiivistettävä alue Ampumaradan
yhdessä
hankkeid
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
päätöksien
mukaiset
kulttuurihistorialliset
jajärj
m
että
se eimuiden
yksistään
tai
ta
suojavyöhykkeet.
suunnitteluun.
Alueen
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
ehdottamalla
alueella
sel
suunnittelussa
on
turvattav
Taajamatoimintojen sekä
kehittämisperiaatemerkintä.
pyöräilyyn
tukeutuvana
kh
merkittävästi
heikentävät
keskustatoimintojen
alueiden
sujuvat melureitit
joukkoliiken
alueella
tai muita
työpaikkasekä
Merkintään
liittyymuihin
MRL
33 §:n 1.
linjauksella
tai
sen
läheisy
valtioneuvoston
tekemän
suojavyöhyke
turvattava
merkittävien
m
hankkeiden
jaheikentävät
suunnitelm
kiinnitettävä
ympäristönsu
Kohdemerkinnällä
osoitetaan
merkittävästi
toimintaedellytykset
jaon
ote
Seututie
tehokkaammin
rakennett
suojelemiseksi
alue
s
ulkopuolisten,
seudullisesti
vaihtopysäkeille,
joilla
vo
Kommuncentrum
Kuntakeskus alue
heikentävät
alueen
niitä
Alueen
yksityiskohtaisem
taajamatoimintoihin
varattavat
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
Joukkoliikenteen
verkostoon
kuuluvalla
tai
ohjelman
täydennysehdotuksen
myös
osittain
tai
kokonaa
rajoittuvalla
tai
sen
läheis
kuntakeskusten
ja pääkaupunkiTiivistettävä alue
suojelemiseksi
alue
on si
puolustusvoimien
toiminna
Uudenmaan
voimassa
maakuntakaavojen
Yhdyskuntarakennetta
tii
Merkinnällä
osoitetaan
tiivistettävät
Natura
-verkostoon
merkittävien
joukkoliikenteen
joukkoliikennemuodosta
alue
on2000
sisällytetty
taiyhdi
on
rakentamisalueet.
Merkintä
sisältää olevienehdottamalla
erityistä
huomiota
yhdysk
vaihtopaikka
alueella
sell
2000 –
mukaiset
Natura
2000
-ohjelman
Merkinnällä
osoitetaan
kohdemerkinnän
alle
jää
verkostoon
kuuluvalla
tai
seudun aluekeskusten
keskustaMerkinnällä
osoitetaan
seututiet
ja
Natura
2000-verkostoon.
radioyhteyksien
turvaamis
Regional
väg
Seututie Natura
erityisesti
alueen
ominais
taajamaja
keskustatoimintojen
vaihtopaikkojen
yleispiirteinen
sijainti.
verkostoon.
rakentaminen
ja
muu
ma
taajamien
sisäiset
liikenneväylät
sekä
merkittävästi
heikentävät
alueet.
Maa-palvelu-,
jakadut.
vesialueet
osoitetaan
verkostoon
kuuluva
korkeapaineisten
(ylihallinto40osoitetaan
bar)
maaValtakunnallisesti
merkitt
ehdottamalla
alueella
sel
Keskustatoimintojen
hakuisten
ja
muiden
Merkinnällä
osoitetaan
Jätteenkäsittelyalueen
ym
niihin
liittyvät
Katkoviivamerkinnällä
400
alueet, jotka
tukeutuvat
kestävään
elinympäristön
laatuun,
liikenteen
tarvitsemat
satama-,
huolto-, suojavyöhyke
suunnittelulla
ympäristöö
Merkinnällä
osoitetaan
yhdystiet
suojelemiseksi
alue
on sie
rasterimerkinnällä
ja
jokikohteet
ehdotettu alue
kaasuputkien
ohjeelliset
linjaukset.
ympäristöjen heikentävät
(RKY
1993
merkittävästi
alue
toimintojen
alueiden
yleispiirteinen
jätteenkäsittelyalueiden
(ej)
toiminn
Merkintään
liittyy
MRL
33
§:n 1. ja
kV:n
voimalinjojen
ohjeelliset
Förbindelseväg
Yhdystie taiMaakaasun
sekä lähivirkistysalueiden
liikennejärjestelmään.
varikko-,
terminaali-,
ratapihaja
muut
omaleimaisuutta
ja
turvaa
niihin
liittyvät
kadut,
jotka
yhdistävät
Seututie
Natura
2000-verkostoon.
viivamerkinnällä.
rakennettujen kulttuuriym
suojelemiseksi
alueehkäi
on ss
sijainti. Alue
voi sisältää
myös
suojavyöhykkeet.
ympäristöhäiriöiden
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
linjaukset.
Merkinnällä
osoitetaan
pintavesialueet,
Yksityiskohtaisemmassa
400 kV voimalinjan
vastaavat
alueet,
ulkoilureitit,
pyöräilyhuomioon
alueen
kulttuur
Merkinnällä
yhdysradat.
Radan
suunnittelussa
on
taajamatoimintojen
alueita
ja kyliä
runkoputken
Merkintään
eiosoitetaan
liity
MRL
33
§:n
1.
sisältyvät
kohteet
on luet
Förbindelsebana
Natura
2000
-verkostoon
Yhdysrata JätteenkäsittelyKuntakeskus
asumista
sekä
tarvittavat
häiriöttömän
toiminnan
tu
jotka
ovat ominaisuuksiltaan
vesiensuojelunäkökohdat
ohjeellinen
linjaus
Yhdystie
ja
jalankulkureitit,
paikalliskeskukset,
ominaispiirteet.
Yksityisko
ulkoilu-,
virkistysja vihe
ylempiluokkaiseen
tieverkkoon.
ohjeellinen linjaus
Luonnonsuojelulain
perusteella
momentin
mukaista
alueen
liikennealueet
ja
puistot.
alueen
muussa
järjestelys
arvokkaita
ja
jotka
voivat
olla
tai
ovat
vesialueen
käyttöä
vedenh
Merkintä
on
Yksityiskohtaisemmassa
Kohdemerkinnällä
osoitetaan
Yksityiskohtaisemmassa
yhdyskuntateknisen
huollon
alueet,
kiinnitettävä
huomiota
hu
kulttuuriympäristöjaalue
ma
Merkintään
liittyy
MRL
33
§:n
1.
Anslutningsparkeringsplats
Liityntäpysäköintipaikka Vedenhankinnan
Ominaisuusmerkinnällä
osoitetaan
Alueiden
käytössä
on
varm
alueelle
tai sen
läheisyyteen
ei
saaja
rakentamisrajoitusta.
Keskustatoimintojen
Pääkaupunkiseudun
suojavyöhyke
ympäristönsuojeluun.
Alue
Merkinnällä
osoitetaan
yhdystiet
yhdyskuntien
vedenhankinnan
Yhdysrata
kehittämisperiaatemerkintä.
ajoitettava
pääsääntöise
keskustatoimintojen
alueiden
riittävästi
tilaa
liityntäpys
muut
erityisalueet,
paikalliset
sään
ääri-ilmiöihin.
suojelu
sekä
lajiston
liikk
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
valtakunnallisesti
arvokkaat
merkittävät
kulttuuriympär
suunnitella
toimenpiteitä,
jotka
siitä,
että
keskusta-aluee
aluekeskus
Keskustatoimintojen
kohdemerkinnät
yksityiskohtaisempaan
su
niihin
liittyvät
kadut,
jotka
yhdistävät
kannalta
tärkeitä.
kannalta
arvokas
Merkinnällä
osoitetaan
110 kV:n
suunnittelukauden
loppu
110 kV kraftledning
110 kV voimajohto Liityntäpysäköintiulkopuolisten,
seudullisesti
sujuvat yhteydet
liityntäp
suojelualueet
sekä
virkistysja
maaseudun
maisema-alueet
säilyvät.
merkittävästi
heikentävät
niitä
keskustaan
rajautuvalle
t
sisältävät
osittain
tai
kokonaan
taajamatoimintojen
alueita
jasekä
kyliä
pintavesialue
voimajohdot.
Taajamatoimintojen
Merkinnällä
osoitetaan
pitkällä
merkittävien
liityntäpysäköintialueiden
pysäkkiparien
välillä.
puistoalueet.
Alueen
käyttöä suunnitelt
maisemanähtävyydet.
Yhdystie
lintudirektiivin
tai
luontodirektiivin
paikka
2000
–alueelle
sellaisia h
Merkinnällä
osoitetaan
Uudet
maakaasuputkilinja
kulttuurihistoriallisia
alueita
tai
ylempiluokkaiseen
tieverkkoon.
Behov
av
förbindelse
för
naturgashuvudledning
Maakaasun runkoputken yhteystarve Valtakunnallisesti
110
kV voimajohto
tai työpaikka-alueiaikavälillä
toteutettavat
taajamaKunta
määrittelee
alueen
yleispiirteinen
sijainti.
rakentaminen
tai
muu
käy
seudullisen
Merkinnällä
osoitetaan
eritasoarvokas
maisemaAlueen
yksityiskohtaisemm
mukaisia
luonnonarvoja,
joiden
vedenlaadulle
jatoimenpit
vesiluon
maakaasuputken
yhteystarve
selvittää
mahdollisuus
tot
kohteita.
Ominaisuusmerkinnällä
osoitetaan
Merkintään
liittyy
MRL
33
§:n 1.
1.
Ominaisuusmerkinnällä
osoitetaan
Aluetta
koskevat
Merkintään
liittyy
MRL
33
§:n
den reservialue
toimintojen
alueet
taialue
työpaikka-alueet.
ajoituksen
suhteessa
kys
Taajamatoimintojen
–merkintä
ei
yhdessä
muiden
hankkei
henkilöliikenteen
radat
jaohjelmaan.
metroradat.
liittymät,
jotka
maaAlueilla,
joille
onyhdistävät
sovitettava
yhteen
maaku
perusteella
alue
on
otettu
heikentäisivät
niitä
luonn
Kilpilahden
teollisuusalueelle.
Kilpilahdesta
Sipoon
Mar
valtioneuvoston
päätöksien
mukaiset
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
Grundvattenområde
Pohjavesialue alue
pohjavesialueet,
jotka
ovat
ne
vähennä
pysyvästi
poh
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus
alueen
muihin
käytettävis
estä
maa- ja metsätalouskäytössä
aluevaraukseen
kuntakaavassa
osoitettuja
teitä ja
Maakaasun runko(valtioneuvoston
aluevarausmerkinnällä
osoitettu
käyttötarkoituksen
mukain
sisällytettyrinnakkaisputk
tai onrajoittuva
tarkoitu
linjauksen
sekä
valtioneuvoston
tekemän
arvokkaita
ja1.
jotka
laatua.
Seutuliikenteen rata ominaisuuksiltaan
alueisiin jajatyöpaikkojen
olevien
alueiden
säilyttämistä
sijaitsevalla
Natura
2000Merkintään
MRL 33 §:n
katuja.
putken 1995)
yhteystarve
käyttötarkoitus,
ensisijaisen
kulttuuriympä
Område voivat
som
hör
tillliittyy
nätverket
Natura
2000maisemaNatura 2000 -verkostoon kuuluva alue päätös
sijainti
ja toteuttaminen
ra
ohjelman
täydennysehdotuksen
olla
tai
ovat
yhdyskuntien
käytettävissä
oleviin
työp
tarvittaessa
nykyisessä
käytössään.
neuvoston
verkostoon
eh
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
Pohjavesialue
Merkintään
liittyy
MRL
33
§:n 1.
Eritasoliittymä
maankäyttömuodon
määrittelee
Ominaisuusmerkinnällä
osoitetaan
Alueiden
käytössä
on
varm
Kaikille
keskustatoiminto
suunnittelussa.
Natura
2000 –
mukaiset
Natura
2000
-ohjelman
Merkinnällä
osoitetaan
eritasovedenhankinnan kannalta tärkeitä.
vaikutuksia
veden
laatuun
Byggd kulturmiljö
av
riksintresse
(RKY 2009)
Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu- verkostoon kuuluva
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
aluevarausmerkintä.
valtakunnallisesti
merkittävät
merkittävät
kulttuuriympär
merkitykseltään
seudullis
alueet.
Maaja yhdistävät
vesialueet
osoitetaan
liittymät,
jotka
maaKatkoviivamerkinnällä
osoitetaan
vesialueen
pohjaolosuhteo
rakennetun
kulttuuriympäristön
alueet,
säilyvät.
Aluetta suunniteltaessa
rasterimerkinnällä
ja
jokikohteet
tai
ehdotettu
alue
kuntakaavassa
osoitettuja
teitä
ja
ohjeelliset
110
kV:n voimajohtojen
riympäristö (RKY 2009)
häiriöitä,
jotka
merkittävä
Merkinnällä
osoitetaan
tien tai radan
Tunnelimerkintä
osoittaa
tiet
ja kohteetosoitetaan
(RKY 2009).
palvelutarjontaan.
Vähittä
Merkinnällä
ohjeellisen
Alueiden
käyttöä
suunnite
viivamerkinnällä.
katuja.
Alueelle
ei
yksityiskohtaise
linjaukset.
110 kV voimajohdon Merkinnällä
Merkinnälläosoitetaan
osoitetaanHelsinki
uusiin –
Aluetta
koskee
taajamato
luonnonarvoja,
joiden
suo
tunneliosuus.
luonnonympäristön,
ulko
Merkinnällä
osoitetaan
pääradat.
Radan
suunnittelussa
ones
Ominaisuusmerkinnällä
osoitetaan
Yksityiskohtaisemmassa
Valtakunnallisesti
Alueen
yksityiskohtaisemm
mitoitettava
sellaiseksi,
pääöljyputken
yleispiirteinen
sijainti.
ohjeellinen
pääöljyputki.
Merkintään
liittyy på
MRL
33 §:n 1. jolla
Eritasoliittymä
Kulturmiljö
av
intresse
landskapsnivå
Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö merkittävä
osoittaa
uutta
melun
haitta
Vantaan
lentoaseman
melualue,
ohjeellinen
linjaus
raideliikenneasemiin
tukeutuvat
suunnittelumääräyksen
l
tarkoitus
sisällyttää
Natur
esteettömän
liikkumisen
ulkoilu-,
virkistysja
viher
käytössä
on
otettava
huom
kulttuuriympäristön
vaalimisen
Alueilla,
joille
on
sovitettava
yhteen
maakun
on
mitoitettava
ja
niiden
Luonnonsuojelulain
perusteella
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
Alueella
jo
olevan
asutuks
on
55
–
60
dBA.
melutaso
L
DEN
Merkintään
ei
liity
MRL
33
§:n
1.
taajamatoimintojen
alueet.
Kuntakaavoituksessa
alu
Liikennetunneli
tunneliosuuden.
Yksityisk
Ohjeellinen
Merkintään
liittyy
MRL
33
§:n
1.
kulttuuriympäristöja
ma
kulttuuriympäristön
vaalim
kannalta
maakunnallisesti
merkittävät
rakennettu
aluevarausmerkinnällä
osoitettu
käyttötarkoituksen
mukain
yksityiskohtaisemmassa
alueelle
tai
sen läheisyyteen
ei saa
Raideliikenteeseen
toiminnan
säilyttäminen
ja
momentin
mitoitettava
raideliikentee
Päärata
Alueen
yksityiskohtaisem
otettava
huomioon
pääöljyputki
Lentomelualue
1ur sammanställningen
momentin mukaista
nojalla
suojelu
sekä
lajistonluonto
liikk
kulttuuriympäristöt,
jotka käsittävät
kulttuuriympäristö
käyttötarkoitus,
ensisijaisen
maisemaja kulttuuriympä
suunnitella
toimenpiteitä,
jotka
Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä 2019. Suunnittelualue on
Utdrag
avrakentamisrajoitus.
landskapsplanerna
2019.
Plan-aseman
tukeutuva
taajamarakentamisrajoitusta.
Uuden
tarkempi
sijoittelulla
ja
alueiden
kä
arvot
sekä
pohjaja
pinta
Kulttuuriympäristöä
kehite
sekä
maisemaettä
rakennetun
(RKY
2009)
maankäyttömuodon
määrittelee
Maakunnallisesti
merkittävästi
heikentävätpääradat.
toimintojen
alue
Merkinnällä
Radan
suunnittelussa
on
osoitettu kartalla punaisella viivalla.
yksityiskohtaisemmassa
eringsområdets
läge anges osoitetaan
med
ett
röttniitä
streck på kartan.
edistettävä
jala
Radan
on
huomioon
japyöräilyä,
sovitettava
y
kulttuuriympäristön
alueita.
aluevarausmerkintä.
merkittävä
lintudirektiivin tai luontodirektiivin
ulkoilu-,suunnittelussa
virkistysja viher
yhdyskuntarakennetta.
Liikennetunnelia
suunnite
ei
yksistään
tai
tarkastelt
Ominaisuusmerkinnällä
osoitetaan
Tuulivoiman
tuotantoon
käyttötarkoituksen
mukais
Merkinnällä
osoitetaan
Helsinki
–
Alueelle
ei
yksityiskohtaise
kulttuuriympäristö
mukaisia
luonnonarvoja,
joiden
Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1.
kulttuuriympäristöja mas
Uuden
raideliikenneyhtey
rakentaminen
tai
käyttöaih
e
suunnitelmien
kanssa
maakunnallisesti
merkittävät
sekä
toteuttamisedellytyk
Alueilla,
joille
on on
Vantaan
lentoaseman
melualue,
jolla
osoittaa
asuinrakentamista
Päärata
perusteella
alue
otettu
ohjelmaan.
momentin
nojalla
rakentamisrajoitus.
suojelu
sekä
lajiston
liikk
alueen
maankäyttö
tulee
Alueen
yksityiskohtaisem
muiden
hankkeiden
ja su
sen
läheisyydessä
sijaits
tuulivoiman
tuotantoon
soveltuvat
tarkemmin
yksityiskohtais
aluevarausmerkinnällä
melutaso
L DEN
on yli 60 osoitettu
dBA.
rakentamista
tai muiden
se
Yksityiskohtaisemmassa
päivittäisten
kuuluvalla
taipalveluiden
valtioneuvo
alueet.
käyttötarkoitus,
ensisijaisen
jotka
ovat
herkkiä
melunon
hs
Radan
suunnittelussa
Tuulivoiman
Lentomelualue
2
tulee kytkeä
uuden
raide
14
virkistysmahdollisuudet
sh
alueella
melutai
muita
Yksityiskohtaisemmassa
maankäyttömuodon
määrittelee
Alueiden
käytössä
on varm
ei
yksistään
tai tarkastelt
tuotantoon soveltuva Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan
toteuttamispäätökseen.
seudullisille
virkistysaluei
heikentävät
alueen
niitä
Maakunnallisella tuulivoiman
tuulivoima-alueiden
ympäl
aluevarausmerkintä.
valtakunnallisesti
merkittävät
merkittävät
kulttuuriympär
suunnitelmien
kanssa
alue
Ominaisuusmerkinnällä
osoitetaan
Yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa
on myösaih
ts

NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

En sund och trygg livsmiljö

Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmas-

Man bereder sig på extrema väderförhållanden och

tonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoite-

översvämningar samt på verkningarna från klimatför-

taan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien

ändringen. Nytt byggande placeras utanför områden

hallinta varmistetaan muutoin.

med översvämningsrisk eller också säkerställs hanteringen av översvämningsriskerna på annat sätt.

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Olägenheter för miljön och hälsan som orsakas av
buller, vibrationer och dålig luftkvalitet förebyggs.

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä
aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien

Ett tillräckligt stort avstånd lämnas mellan verksamhe-

toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai

ter som orsakar skadliga hälsoeffekter eller olycksrisker

riskit hallitaan muulla tavoin.

och verksamheter som är känsliga för effekterna eller
också hanteras riskerna på annat sätt.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö
sekä luonnonvarat

En livskraftig natur- och kulturmiljö samt natur-

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuu-

tillgångar

riympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaami-

Det sörjs för att den nationellt värdefulla kulturmiljön

sesta.

och naturarvet värden tryggas.

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta

Bevarandet av områden och ekologiska förbindelser

arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säily-

som är värdefulla med tanke på naturens mångfald

mistä.

främjas.

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden

Det sörjs för att det finns tillräckligt med områden som

riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta.

lämpar sig för rekreation samt för att nätverket av
grönområden består.

Maakuntakaava
Voimassa olevissa maakuntakaavoissa alueella on
merkinnät keskustatoimintojen alue, tiivistettävä alue,
taajamatoimintojen alue, kuntakeskus, yhdysrata ja
pohjavesialue.
Valmisteilla olevassa Uusimaakaava 2050, Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa
(lokakuu 2019) on merkinnät keskustatoimintojen
alue - keskus, taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke,
yhdysrata ja pohjavesialue.

Landskapsplan
I gällande landskapsplan för planeringsområdet
hittas beteckningarna område för centrumfunktioner,
område som ska förtätas, område för tätortsfunktioner, kommuncentrum, förbindelsebana och grundvattenområde.
I förslaget till Nylandsplanen 2050, Helsingforsregionens etapplandskapsplan (oktober 2019) som
är under beredning hittas beteckningarna område
för centrumfunktioner - centrum, utvecklingszon för
tätortsfunktioner, förbindelsebana och grundvattenområde.
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Ote Sipoon yleiskaavasta 2025 (kv 15.12.2008). Suunnittelualue
on osoitettu kartalla punaisella viivalla.

Utdrag ur generalplan för Sibbo 2025 (kfge 15.12.2008). Planeringsområdets läge anges med rött streck på kartan.

NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava
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ioch
milj
mindre
byggnader
eller
konstruktioner
för mahdollisesti
friluftsbruk.
perustuu
metsälain
säädöksiin.
koskevista
rakennuksen
rakentamista
koskevista
rakennuslupaha
lämpar
sig
centrum.
Stora
detaljhandelsenheter
får
placeras
på
om
ma
Eritasoliittymä.
Moottoritaiuuden
moottoriliikennetie.
syften
som
jordbruk,
glesbebyggande
och
fritidsboende.
Skötseln
Regional
väg/huvudgata.
Maisemallisesti
arvokas
alue.
ja
rakennusperintöselvityksessä.
Alueelle
toteutettavat
ma
Behov
av
grönförbindelse.
Byområde
AT
Kyläalue.
yt/kk
Med
beteckningen
anges
grönområden
i naturtillstånd
som
reserverats
pienehköjä
rakennuksia
tai
rakennelmia.
Uimaranta.
Merkinnällä
osoitetaan
asumisen
ja
muiden
taajamatoimintojen
alueet.
Yhdystie/kokoojakatu.
Med
beteckningen
anges
områden
som
hör
till
eller
föreslagits
höra
ulottaa
neljää
metriä
lähemmäs
pohjaveden
pintaa.
Vanhoilla
ottamisa
för
centrumfunktioner
till omgivningen
kring
klarlägg
Planskild
anslutning.
Motorväg
eller
grundar
sig
på
skogslagens
stadgor.
Vid
planeringen
av
området
skallot
Landskapsmässigt
värdefullt
område.
Venesatama/venevalkama.
rakennelmat
onmotortrafikled.
toteutettava
niin, etteivät
nejärnvägsstationen
turmele
kaunista
maisem
Med
beteckningen
anvisas
områden
som
skall
reserveras
för
sådana
Viheryhteys
toimii
virkistysyhteytenä
ja
ekologisena
käytävänä.
Tämä
Byområde.
yt/kk
mindre
byggnader
eller
konstruktioner
för
friluftsbruk.
Med
beteckningen
anges
grönområden
i naturtillstånd
som
reserverat
Badstrand.
asemakaavoitettavaksi.
Alueen
tarkka
rajaus
ratkaistaan
asemakaavoitu
Yhdystie/kokoojakatu.
C
Keskustatoimintojen
alue.
Område
för
centrumfunktioner
Byggande
i
anslutning
till
jordoch
skogsbruk
är
tillåtet.
Skötseln
och
pohjaveden
laatu
pysyy
hyvänä.
Förbindelseväg/matargata.
skogsbruket
och
lantsortsnäringar
tryggas.
Bevarandet
områ
Merkinnällä
osoitetaan
paikallisesti,
maakunnallisesti
tai som
valtakunnallises
maanpinnan
muuttaminen,
joka vaarantaa
alueen
luonnonarvojen
säilym
användningen
förandra
andra
ändamål
är
mycket
begränsad
ochreserverats
tillav
a
suunnittelussa
ja
alueelle
kohdistuvissa
toimenpiteissä.
Aluetta
javilka
sen
lä
Småbåtshamn/småbåtsplats.
Merkinnällä
osoitetaan
kyläasutuksen
sekä
sen
tarvitsemien
palveluja
seveso
st/pk
mindre
byggnader
eller
konstruktioner
för
friluftsbruk.
Med
beteckningen
anges
grönområden
i kuten
naturtillstånd
Seveso
IIför
konsultonitivyöhyke.
mo
asumiseen
jacentrumfunktioner.
muille
taajamatoiminnoille,
palveluille,
teollisuudelle
Venesatama/venevalkama.
Eritasoristeys
ilman
liittymää.
Seututie/pääkatu.
Område
Förbindelseväg/matargata.
grundar
sig
på
skogslagens
stadgor.
undvika
splittring
genom
annan
markanvändning
som
i
förhållande
tillek
Rakennuspaikkoja
ei
saa
osoittaa
lakija
puronvarsialueille
eikä
laajoill
suorittaa
maisemaa
muuttavaa
maanrakennustyötä,
puiden
kaatamista
Med
beteckningen
anvisas
Mömossens
avfallshanteringsområde,
skjutb
katsottava,
ettei
viheryhteyden
toteuttamismahdollisuuksia
heikennetä
Moottoritai
moottoriliikennetie.
sovitettava
huolellisesti
maisemaan
ja
kyläkuvaan.
Alue
on
tarkoitettu
TP
Työpaikka-,
teollisuusja
varastoalue.
Liittymä.
Område
för
arbetsplatser,
industrioch
lagermindre
byggnader
eller
konstruktioner
för
friluftsbruk.
Seveso
konsulteringszon.
liikenneväyliä,
virkistysja puistoalueita,
erityisalueita
yhdyskuntat
Planskild
korsning
utan
anslutning.
Uimaranta.
Alue
on IItarkoitettu
asemakaavoitettavaksi.
Merkinnällä
osoitetaan
kesku
Småbåtshamn/småbåtsplats.
Venesatama/venevalkama.
Regional
väg/huvudgata.
Itoimenpidettä
detaljplanen
får
inte
anvisas
sådan
verksamhet
på sekä
området
som
äve
bestående
eller
andra
betydande
långvariga
olägenheter.
Pårakennuks
området
on
turvattava
niin,
että
kasvillisuus
pysyy
elinvoimaisena.
Maisemallises
komposteringsanläggning.
ea=skjutbana,
mr=motorbana
Motorväg
eller
motortrafikled.
ilman
MRL
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mukaista
lupaa.
Liittymä.
Alueelle
saa
rakentaa
kyläyhteisöjen
toimintaa
tukevia
yleisiä
Område
för
arbetsplatser,
industrioch
lagerverksamheter.
Anslutning.
W
Vesialue.
Merkinnällä
osoitetaan
Seveso
II-direktiivin
mukaisten
laitosten
konsulto
pidetään
lähtökohtana
kauniin
ympäristökuvan
luomista.
Alue on
suunni
Badstrand.
alueet.
Alueelle
voidaan
sijoittaa
vähittäiskaupan
suuryksiköitä.
Asemaka
Venesatama/venevalkama.
Småbåtshamn/småbåtsplats.
verksamheter
Vägtrafikområden
och
vägtrafikleder
planeras
så
att
eventuella
trafikyt/kk
byggnader
och
konstruktioner
som
betjänar
rekreationen
byggas.
Vid
pääasiallisen
käyttötarkoituksen
mukaista
mitoitusta.
Alueen
yksityiskoht
Grönförbindelsen
fungerar
som
rekreationsförbindelse
och
ekologisk
kop
Uimaranta.
Anslutning.
Aluetta
koskevassa
suunnittelussa
uudet
rakennuspaikat
on
osoitettav
Merkinnällä
on
osoitettu
työpaikka-,
teollisuusja
varastokäyttöön
var
Yhdysrata/kaupunkirata
ja
liikennepaikka.
Vattenområde.
Yhdystie/kokoojakatu.
st/pk
käyttävää keskustatoimintojen
tai varastoivaa
laitosta
ympäröivän
konsultointivyöhykkeen
yk
monimuotoiseksi
käyttäen
erilaisia
talotyyppejä.
mo
laajentaa
aluetta
rautatieaseman
ympäristöön.
Seututie/pääkatu.
Eritasoliittymä.
Småbåtshamn/småbåtsplats.
grundvattnets
kvalitet
kanilokalt,
undvikas.
Byggandet
påeller
området
begränsas
naturvärden
beaktas.
Genomförandet
skall
grunda
sig
på
en
detaljerad
toteuttamisessa
on
otettava
huomioon
maataloustuotannon
tarpeet
jajoao
områdeplaneringen
och
åtgärder
som
gäller
området.
När
området
Badstrand.
Med
beteckningen
anges
landskapsmässigt
nationellt
värde
infrastruktuuria.
Alueelle
voidaan
sijoittaa
sellaisia
työja
liiketiloja,
yhdyskuntateknisen
huollon
alueet
ja
liikenneväylät.
Alue
on
tarkoitettu
ca
Moottoritai
moottoriliikennetie.
Uimaranta.
Förbindelsebana/stadsbana
och
trafikplats.
EN
Energiahuollon
alue.
Område
för
energiförsörjning
kiinnitettävä
erityistä
huomiota.
Konsultointivyöhykkeellä
sallitaan
vähäin
Förbindelseväg/matargata.
Keskustatoimintojen
alakeskus.
Eritasoliittymä.
Planskild
anslutning.
miljöskyddslagen
mot
förändring
ochen
förorening
avtai
grundvattnet.
Byggl
Regional
väg/huvudgata.
maisemakokonaisuuden
arvoja
heikennetä.
Alueen
arvot
on
kuvattu
eril
till
att möjligheterna
att
genomföra
grönförbindelse
inte
försämras
mo
anvisas
till
höjder
och
bäckområden
eller
till
vidsträckta,
enhetliga
åke
tärinää,
ilman
pilaantumista,
raskasta
liikennettä
muuta
häiriötä.
suunnittelussa
onför
otettava
huomioon
toiminnan
aiheuttaman
liikenteen
Motorväg
eller
motortrafikled.
Badstrand.
Uimaranta.
Område
för
energiförsörjning.
harkinnan
mukaan.
Suunniteltaessa
riskille
alttiiden
sijoittam
Beteckningen
anger
områden
för boende
och
andra
tätortsfunktioner.
Sekundärcentrum
centrumfunktioner.
Liikennetunneli.
Avsikten
är
att
området
skallutlåtande
detaljplanläggas.
Med toimintojen
beteckningen
anvi
Planskild
anslutning.
Moottoritai
moottoriliikennetie.
miljötillståndsmyndighetens
om mahdollisesti
ansökningar
om
bygglov
för
MTH
Haja-asutusalue.
Liittymä.
Glesbygdsområde
ja
rakennusperintöselvityksessä.
Alueelle
toteutettavat
ma
ma
yt/kk
växtligheten
bibehålls
livskraftig.
På
landskapsmässigt
värdefulla
områd
asuinalueiden
katuverkkoa
tarpeettomasti
kuormiteta.
Asemakaavassa
o
Maisemallisesti
arvokas
alue.
mo
Badstrand.
Yhdystie/kokoojakatu.
detaljplanläggas.
Områdets
exakta
avgränsning
avgörs
i placeras
samband
med
Eritasoristeys
ilman
liittymää.
st/pk
laadittaessa
pyydettävä
kunnan
paloja längre
pelastusviranomaisen
ja tarvitt
Trafiktunnel.
lämpar
sigtai
för
centrum.
Stora
detaljhandelsenheter
får
på
om
Motorväg
eller
motortrafikled.
Moottorimoottoriliikennetie.
området.
Marktäkt
får
inte
sträcka
sig
än
fyra
meter
från
grun
Glesbygdsområde.
Seututie/pääkatu.
Anslutning.
rakennelmat
on
toteutettava
niin,
etteivät
nedesiten,
turmele
kaunista
maisem
huvudsakliga
användningsändamålet.
Vid
den
mera
detaljerade
områdes
Området
reserveras
för
bybosättning
samt
serviceoch
arbetsloka
rakentamisesta
ja
toimintojen
sijoittamisesta
ettei
alueella
harjo
Landskapsmässigt
värdefullt
område.
sm 000
mo
Muinaismuistokohde.
Eritasoristeys
ilman
liittymää.
anvisas
byggområden
för
boende
och
andra
tätortsfunktioner,
såsom
Fornminnesobjekt
EO
Maa-ainesten
ottoalue.
Planskild
korsning
utantill
anslutning.
lausunto.
Förbindelseväg/matargata.
för
centrumfunktioner
omgivningen
kring
järnvägsstationen
klarlägg
Johto
taimetsätalouteen
linja.
Motorväg
eller
motortrafikled.
landskapsarkitekturen
genomföras
så
att
grundvattnets
goda
kvalitet
bic
Maaja
liittyvä
rakentaminen
on saa
sallittu.
Metsien
hoita
K
Moottoritai
moottoriliikennetie.
maanpinnan
muuttaminen,
joka
vaarantaa
alueen
luonnonarvojen
säilym
Regional
väg/huvudgata.
st/pk
behoven
inom
jordbruksproduktionen
och
samordnas
åtgärderna
så
att
anpassas
omsorgsfullt
till
landskapet
och
bybilden.
Avsikten
är
att
om
ylittävää
melutasoa
alueen
ulkopuolelle.
Alueelle
sijoittaa
myös
väl
Merkinnällä
osoitetaan
paikallisesti,
maakunnallisesti
tai
valtakunnallises
Fornminnesobjekt.
Seututie/pääkatu.
Planskild
korsning
utan
anslutning.
Eritasoliittymä.
trafikledsområden
som
är
mindre
än
huvudlederna,
rekreations
och
pa
Täktområde.
Ledning
eller
linje.
perustuu
metsälain
säädöksiin.
Motorväg
eller
motortrafikled.
Terveyshaitan
poistamistarve.
suorittaa
maisemaa
muuttavaa
maanrakennustyötä,
puiden
kaatamista
Liittymä.
Behov
av
att
avlägsna
sanitär
olägenhet
försämras.
jordbruksproduktionen
och
samordnas
åtgärderna
såstöder
att väb
nat
byggande.
På
området
får
uppföras
byggnader
som
palvelu-,
toimistoja
terminaalitiloja.
Alueen
tasaaminen
Yhdysrata/kaupunkirata
ja
liikennepaikka.
yt/kk
st/pk
Rakennuspaikkoja
ei
saa
osoittaa
lakija puronvarsialueille
eikä
laajoill
Natura
2000
-verkostoon
kuuluva
taiallmänna
ehdotettu
alue.
sm
001-118:
Alueella
sijaitsee
muinaismuistolailla
(295/1963)
rauhoitet
Planskild
anslutning.
områden
för
kommunteknisk
service.
Utgångspunkten
förmaa-aineksen
planeringen
Merkinnällä
osoitetaan
kallioaineksen
ottoon
varattavat
alueet.
Regional
väg/huvudgata.
Seututie/pääkatu.
Med
beteckningen
anges
konsulteringszonerna
för
anläggningar
enligt
S
Yhdystie/kokoojakatu.
K=kaasu,
Z=sähkö.
Behov
av
att
avlägsna
sanitär
olägenhet.
TP
Työpaikka-,
teollisuusja
varastoalue.
Anslutning.
toimenpidettä
ilman
MRL
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mukaista
lupaa.
Yhdysrata/kaupunkirata
ja
liikennepaikka.
försämras.
Värdena
beskrivs
i
den
separata
utredningen
om
kulturmilj
delgeneralplan
för
byområdet
utarbetas.
Vid
områdesplaneringen
anvi
vastaavaksi
on
sallittua.
on
turvattava
niin,
että
kasvillisuus
pysyy
elinvoimaisena.
Maisemallises
st/pk
Område
som
hör
till
eller
föreslagits
höra
till
nätverket
Natura
2000.
Förbindelsebana/stadsbana
och
trafikplats.
kaivaminen,
peittäminen,
muuttaminen
ja
muu
siihen
kajoaminen
on
mu
Området
planeras
så
att
det
får
en
mångsidig
miljöbild
genom
att
oli
uppmärksamhet
skall fästas
vid och
detaljerad
planering
av konsulteringsz
Seututie/pääkatu.
Regional
väg/huvudgata
Regional
väg/huvudgata.
Förbindelseväg/matargata.
yt/kk
Byggande
i
anslutning
till
jordskogsbruk
är
tillåtet.
Skötseln
och
Område
för andra
arbetsplatser,
industrioch
lagerverksamheter.
Master
och
konstruktioner
om
syns
landskapet
och
som
even
Yhdystie/kokoojakatu.
den
befintliga
infrastrukturen.
På
området
placeras
sådana
arbets
pääasiallisen
käyttötarkoituksen
mukaista
mitoitusta.
Alueen
Eritasoristeys
ilman
liittymää.
Förbindelsebana/stadsbana
och
trafikplats.
Merkinnällä
osoitetaan
Natura
2000-verkostoon
kuuluvat
taiyksityiskoht
siihen
ehd
Peltoviljely,
laiduntaminen
jaområden
metsätalous
oni får
sallittua.
Metsän
äestys
on
Med
beteckningen
anvisas
som
reserveras
för
bergstäkt.
Liikennetunneli.
använder
eller
lagrar
farliga
kemikalier.
Inom
konsulteringszonen
tillåts
Eritasoliittymä.
Regional
väg/huvudgata.
K=gas,
Z=el.
yt/kk
grundar
sig
på
skogslagens
stadgor.
Merkinnällä
on
osoitettu
työpaikka-,
teollisuusja
varastokäyttöön
var
Med
beteckningen
anges
lokalt,
landskapsmässigt
eller
nationellt
värde
förstöra
den
vackra
landskapsbilden.
Marktäkt
och
andra
ändringar
buller,
vibration,
luftförorening,
tung
trafik
eller
andra
störningar
iMuse
milj
Med
beteckningen
anvisas
områden
för
arbetsplats-,
industrioch
lag
Liittymä.
Förbindelseväg/matargata
Virkistyskohde.
toteuttamisessa
on
otettava
huomioon
maataloustuotannon
tarpeet
jaa
Planskild
korsning
utan
anslutning.
Förbindelseväg/matargata.
Yhdystie/kokoojakatu.
aluetta
koskevista
toimenpiteistä
ja
suunnitelmista
on
neuvoteltava
Liikennetunneli.
Trafiktunnel.
prövning
från
fall
tll
fall.
Då
man
planerar
placeringen
av
verksamhe
Planskild
anslutning.
yhdyskuntateknisen
huollon
alueet
jasom
liikenneväylät.
Alue
on
tarkoitettu
cayt/kk
anvisas
tillmöjligheterna
höjderja
och
bäckområden
eller
tillAlueen
vidsträckta,
enhetliga
åke
äventyrar
att
bevara
naturvärdena
i arvot
området.
På höra
områd
för
samhällsteknisk
service
samt
trafikleder.
Avsikten
är on
att
området
st
Anslutning.
Rekreationsobjekt.
maisemakokonaisuuden
arvoja
heikennetä.
kuvattu
eril
Yhdystie/kokoojakatu.
Med
beteckningen
anges
områden
hör
till
eller
föreslagits
Förbindelseväg/matargata.
Kohde,
nykyinen
uusi.
Vesialue.
Trafiktunnel.
EP
Puolustusvoimien
är
det
skäl
att vidalue.
uppgörandet
av
planen
begära
utlåtande
av brand
Johto
tai
linja.
Liittymä.
Anslutning
KW
Yhdysrata/kaupunkirata
ja sådant
liikennepaikka.
suunnittelussa
on
otettava
huomioon
toiminnan
aiheuttaman
liikenteen
C
Keskustatoimintojen
alue.
växtligheten
bibehålls
livskraftig.
På
landskapsmässigt
värdefulla
områd
områdesplaneringen
beaktas
att
den
trafik
som
verksamheten
orsaka
Merkinnällä
osoitetaan
vapaa-ajan
ja
luontomatkailun
alueita.
Alueelle
s
ja
rakennusperintöselvityksessä.
Alueelle
mahdollisesti
toteutettavat
ma
MarkByggL
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§
utföras
jordbyggnadsarbete
eller
sådan
trädf
Eritasoristeys
ilman
liittymää.
Förbindelseväg/matargata.
Objekt,
och
nytt. kylätontti. Alueella
Vattenområde.
Försvarsmaktens
område.
sm
200-275:
Historiallinen
sijaitsee muinaismuistola
Johto
taibefintlig
linja.
Ledning
linje.
utlåtande
avcentrumfunktioner.
Säkerhetsteknikcentralen
(TUKES).
Anslutning.
Eritasoliittymä.
K
Liittymä.
seveso
Förbindelsebana/stadsbana
och
trafikplats.
asuinalueiden
katuverkkoa
tarpeettomasti
kuormiteta.
Asemakaavassa
o
Seveso
IIeller
konsultonitivyöhyke.
Område
för
huvudsakliga
användningsändamålet.
Vid
den
mera
detaljerade
områdes
närliggande
bostadsområdena
inte
belastas
i
onödan.
I
detaljplanen
ut
pienehköjä
rakennuksia
tai
rakennelmia.
rakennelmat
on
toteutettava
niin,
etteivät
ne
turmele
kaunista
maisem
jämförbara
åtgärder
som
förändrar
landskapet.
ca
Planskild
anslutning
Planskild
korsning
utan
anslutning.
Merkinnällä
osoitetaan
puolustusvoimien
käytössä olevat ja
taiisommista
sellaiseks
muinaisjäännöksiä.
Aluetta
koskevista rakennushankkeista
Ledning
eller
linje.
Nykyiset
tiet
ja
linjat.
Keskustatoimintojen
alakeskus.
K=kaasu,
Z=sähkö.
Planskild
anslutning.
Anslutning.
Liittymä.
rakentamisesta
ja
toimintojen
sijoittamisesta
siten,
ettei
alueella
harjo
Seveso
II
konsulteringszon.
Alue
on
tarkoitettu
asemakaavoitettavaksi.
Merkinnällä
osoitetaan
kesku
behoven
inom
jordbruksproduktionen
och
samordnas
åtgärderna
så
att
byggandet
och
om
att
funktionerna
bör
placeras
så
att
den
verksam
maanpinnan
muuttaminen,
joka
vaarantaa
alueen
luonnonarvojen
säilym
Liikennetunneli.
Eritasoliittymä.
varikkoalueet,
joille
pääsyoch
on rajoitettu. Alueella liikkuminen sa
Museoviraston
kanssa.
K=kaasu,
Z=sähkö.
Befintliga
vägar
och
linjer.
Sekundärcentrum
föryleisön
centrumfunktioner.
Alue,
jolla
on
säilytettäviä
ympäristöarvoja.
Anslutning.
Förbindelsebana/stadsbana
Yhdysrata/kaupunkirata
jasijoittaa
liikennepaikka.
ylittävää
melutasoa
alueen
ulkopuolelle.
saa
sijoittaa
myös
Merkinnällä
osoitetaan
Seveso
II-direktiivin
mukaisten
laitosten
konsultoi
alueet.
Alueelle
voidaan
vähittäiskaupan
suuryksiköitä.
Asemak
försämras.
jordbruksproduktionen
ochtrafikplats
samordnas
åtgärderna
så
att väl
vä
buller
över
55
dBA
utanför
området.
På
området
fårpuiden
också
placeras
Med
beteckningen
anges
grönområden
i Alueelle
naturtillstånd
som reserverats
suorittaa
maisemaa
muuttavaa
maanrakennustyötä,
kaatamista
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vuoden
jälkeen.
Merkinnällä
osoitetaan
yhdyskunnan
pitkän aikavälin
laaje
Utvidgningsriktning
för bebyggelsen.
K=kaasu,
Z=sähkö.
Med
beteckningen
anges
den
utvidgningsriktning
för tavoitteellinen
bebyggelsen
som
rakennelmia. Merkittävä rakentaminen edellyttää asemakaavan
laatimist
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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
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Yleiskaava

Generalplan

Sipoon yleiskaavassa 2025 (lainvoimaiseksi

I Generalplan för Sibbo 2025 (lagakraftvunnen

23.12.2011) kaava-alue on keskustatoimintojen

23.12.2011) är planeringsområdet område

aluetta (C) ja taajamatoimitojen aluetta (A).

för centrumfunktioner (C) och tätortsfunktioner (A).

Kaavarunko

Planstomme

Kaavarunko ei ole maankäyttö- ja rakennuslain

En planstomme är inte en plan med rättsverkan

tarkoittama oikeusvaikutteinen kaava, vaan sen

enligt markanvändnings- och byggnadslagen utan

tarkoituksena on tarkentaa yleiskaavassa esitettyä

den preciserar den markanvändning som anvisats i

maankäyttöä tulevaa asemakaavoitusta varten.

generalplanen för framtida detaljplanering.

Vuonna 2009 on laadittu Nikkilän kartano III -ni-

År 2009 uppgjordes planstommen Nickby gård III för

minen kaavarunko radan pohjoispuolisille alueille.

området norr om järnvägen. Planstommens innehåll

Kaavarungon suunnitelmia on tarkistettu vuonna

reviderades 2015. En planstomme för hela Nickby är

2015. Koko Nikkilää koskevan kaavarungon laadinta

under arbete och väntas bli klar under år 2020.

on käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua vuonna
2020.

Detaljplan

Asemakaava

gen har inte detaljplanerats.

Den del av planområdet som ligger norr om järnvä-

Radan pohjoispuolella oleva osa suunnittelualueesta ei ole asemakaavoitettu.

På södra sidan av järnvägen gäller detaljplanerna
N17 från 1984 och N21 från 1987. I dessa detaljpla-

Radan eteläpuolella on voimassa asemakaavat N17

ner har anvisats kvartersområde för byggnader för

vuodelta 1984 ja N21 vuodelta 1987. Näissa kaavois-

idrottsverksamhet (YU), park (VL) och kvartersom-

sa on osoitettu urheilutointa palvelevien rakennus-

råde för byggnader för undervisningsverksamhet

ten korttelualue (YU), puisto (VP) ja opetustoimintaa

(YO), kvartersområde för fristående småhus (AO),

palvelevien rakennusten korttelialue (YO), erillis-

samt gatuområden.

pientalojen korttelialue (AO), sekä katualueita.

Markägoförhållanden

Maanomistus

Cirka 90 % av planområdets yta ägs av kommunen.

Noin 90 % kaava-alueen pinta-alasta on kunnan

Järnvägsområdet ägs av staten (cirka 2 %). Resten av

omistuksessa. Rautatiealue on valtion omistuksessa

området är i privat ägo.

(noin 2 %). Muu alue on yksityisessä omistuksessa.

Avtal gällande området

Aluetta koskevat sopimukset

Enligt de markpolitiska riktlinjerna i Sibbo behövs

Jos yksityisen maalle syntyvää uutta rakennusoi-

markanvändningsavtal ifall den nya byggrätten som

keutta syntyy yli 500 k-m², Sipoon maapoliittisten

uppstår på privat mark är över 500 m² vy.

linajusten mukaan tarvitaan maankäyttösopimusta.
Kommunen har utarrenderat områdets åkrar för
odlingsbruk.

Kunta on vuokrannut alueen peltomaat viljelykäyttöön.
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Nikkilän Kartano III -kaavarungon tarkistus (2015). Suunnittelualue on osoitettu kartalla punaisella viivalla.

Uppdateringen av planstommen för Nickby gård III (2015). Planeringsområdets läge anges med rött streck på kartan.

NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava, NG9 Pohjanniityn asemakaava

19

Alustava luonnos
7.2.2020

Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on osoitettu
kartalla punaisella viivalla.

Utdrag ur detaljplanesammanställningen. Planeringsområdets
läge anges med röd linje på kartan.
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Kaavan
vaikutusten arviointi

Planens
konsekvensbedömning

Vaikutusten arviointi

Konsekvensbedömning

Asemakaavan laadinnan yhteydessä selvitetään

I samband med utarbetandet av detaljplanen utreds

kaavan toteutuksen ympäristövaikutukset maan-

miljökonsekvenserna för genomförandet av planen

käyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla (MRL

på det sätt som markanvändnings- och byggla-

9 § ja MRA 1 §). Lisäksi arvioidaan kaavan suhde

gen förutsätter (MarkByggL 9 § och MarkByggF

valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sekä

1 §). Dessutom bedöms planen i förhållande till de

yleispiirteisten kaavojen ohjausvaikutukset. Vaiku-

riksomfattande målen för områdesanvändningen

tuksia arvioidaan suhteessa asetettaviin tavoitteisiin.

samt med översiktliga planers styrningsverkan.
Konsekvenserna bedöms i förhållande till de mål
som ställs.

Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on tukea kaavan
valmistelua ja hyväksyttävien kaavaratkaisujen
valintaa sekä auttaa arvioimaan, miten kaavan

Konsekvensbedömningens uppgift är att stöda

tavoitteet ja sisältövaatimukset toteutuvat. Kaavan

planberedningen och val av godtagbara planlös-

vaikutusten arviointi perustuu alueelta laadittaviin

ningar samt fungera som hjälp vid bedömningen

perusselvityksiin, käytössä oleviin muihin perustie-

av hur planens mål och innehållskrav förverkligas.

toihin, selvityksiin, suunnitelmiin, maastokäynteihin,

Planens konsekvensbedömning grundar sig på

osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja

basutredningar över området, på övrig tillgänglig

mielipiteisiin sekä laadittavien suunnitelmien ym-

grundinformation, utredningar, planer, terrängbe-

päristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin.

sök, utgångsmaterial av intressenterna, utlåtanden

Vaikutusten arvioinnissa verrataan esitetyn kaava-

och åsikter samt analysering av de egenskaper som

ratkaisun mukaista tilannetta nykytilanteeseen ja

förändrar miljön i planerna som utarbetas. I konse-

asetettuihin tavoitteisiin.

kvensbedömningen jämför man den presenterade
planlösningen med nuläget och de uppställda
målen.

Vaikutuksia arvioidaan suunnittelutyön aikana koko
kaavaprosessin ajan ja se perustuu riittäviin lähtötilanteen tietojen selvittämiseen. Arvioidut vaiku-

Konsekvenserna bedöms under planeringsarbe-

tukset kuvataan kaavaselostuksessa. Tässä työssä

tets gång under hela planläggningsprocessen och

keskeisimpinä arvioidaan vaikutukset:

baseras på tillräckliga utredningar av utgångssitu-

•

ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

ationen. De bedömda konsekvenserna beskrivs i

•

maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmas-

planbeskrivningen. De centralaste konsekvenserna

toon

som bedöms i det här arbetet är konsekvenserna

kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoi-

för:

•

suuteen ja luonnonvaroihin
•

•

alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskun-

människors levnadsförhållanden och livsmiljö

ta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen

•
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marken och berggrunden, vattnet, luften

•

och klimatet

kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuripe•

rintöön ja rakennettuun ympäristöön
•

växt- och djurarter, naturens mångfald och
naturresurserna

elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehitty•

miseen

region- och samhällsstrukturen, samhällsoch energiekonomin och trafiken

Vaikutusalue

•

stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den
byggda miljön

Kaavan vaikutusalueen laajuus vaihtelee eri osateki-

•

jöiden osalta varsin merkttävästi. Vaikutukset luon-

utvecklingen av en fungerande konkurrens
inom näringslivet

nonympäristöön ovat pääosin paikallisia, rajottuen

Konsekvensområde

suunnittelualueeseen ja aivan sen lähiympäristöön,
lukuun ottamatta kuitenkin mahdollisia vaikutuksia
vesistöihin ja vesitalouteen (Sipoonjoki ja pohja-

Konsekvensområdets omfattning varierar relativt

vesialueet). Rakentaminen avoimelle peltoalueelle

mycket beroende på vilka faktorer som granskas.

muuttaa myös alueen maisemaa. Laajemmalle

Konsekvenserna för naturmiljön är främst loka-

alueelle kaavaratkaisulla saattaa olla vaikutuksia sen

la och gränsar till planeringsområdet och dess

tuomien liikennejärjestelyiden ja lisärakentamisen

omedelbara näromgivning, dock med undantag

synnyttämän liikenteen kautta.

för eventuella konsekvenser för vattndragen och
vattenhushållningen (Sibbo å och grundvattenom-

Kaavan mahdollistamalla uudella asuinrakenta-

rådena). Byggande i ett öppet åkerområde förändrar

misella on jollain tasolla vaikutusta koko Nikkilän

även landskapet. För ett mer vidsträckt område kan

taajamaan ja Sipoon kuntaan. Uudisrakentaminen

planlösningen ha konsekvenser i och med den trafik

lisää elinvoimaisuutta muun muassa luomalla edel-

som uppkommer när man bygger nytt och omdiri-

lytyksiä palveluiden parantamiselle ja verotulojen

gerar trafiken.

kasvuun.
Det nya bostadsbyggande som planen möjliggör
Olemassa olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkai-

har i viss grad konsekvenser för hela Nickby tätort

den kohteiden säilyttämisellä on vaikutusta Nikkilän

och Sibbo kommun. Nybyggandet ökar livskraften

taajamakuvaan ja Nikkilän houkuttelevuuteen.

bl.a. genom att man skapar förutsättningar för bättre service och högre skatteinkomster.
Bevarandet av de befintliga kulturhistoriskt värdefulla objekten har inverkan på tätortsbilden i Nickby
och Nickbys attraktionskfraft.
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Selvitykset

Utredningar

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n
mukaan kaavan tulee perustua
riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Enligt 9 § i markanvändnings- och
bygglagen ska en plan basera sig på
tillräckliga undersökningar
och utredningar.

Tehdyt selvitykset

Gjorda utredningar

Kaavan laadinnan ja vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään muun muassa seuraavia selvityksiä ja

Som underlag för sammanställandet av planen och

suunnitelmia:

bedömningen av konsekvenserna används bland
annat följande utredningar och planer:

Liikenne ja rautatie
•
•

Nikkilän henkilöjunaliikenteen aseman

Trafik och järnväg

sijaintiselvitys (Destia 2018)

•

sijaintiselvitys (Destia 2018)

Sipoon Nikkilän liikenneselvitys ja suunnitel•

ma (Sito 2013)
•

•
•
•
•

suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rata-

2.6.2010)

osuus ja tasoristeys (Gaia Consulting Oy,

Nikkilän kaavarungon liikenneselvitykset

2.6.2010)
•

Nikkilän rakennusperintöselvitys (Livady Oy,

Kulturmiljö

2020)

•
•

Nickby Nikkilä Västeråkern historiallisen ajan

2014)

kylätontin tarkkuusinventointi (Mikroliitti

Sipoo. Manneralueen esihistoriallisen ajan ja

2014)
•

saariston esihistoriallisen sekä historiallisen

•

Nikkilän rakennusperintöselvitys (Livady Oy,
2020)

Nickby Nikkilä Västeråkern historiallisen ajan
kylätontin tarkkuusinventointi (Mikroliitti

•

Trafikutredningar för Nickby planstomme
(Ramboll, 2020)

Kulttuuriympäristö

•

VAK-suuronnettomuusselvitys maankäytön

osuus ja tasoristeys (Gaia Consulting Oy,

(Ramboll, 2020)
•

Talma–Nikkilä-rataosuus, raideliikennemeluselvitys (Promethor, 22.11.2010)

VAK-suuronnettomuusselvitys maankäytön
suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rata-

•

Talma–Nikkilä-rataosuus, raideliikennetärinäselvitys (Promethor, 26.11.2010)

Talma–Nikkilä-rataosuus, raideliikennemeluselvitys (Promethor, 22.11.2010)

•

Raideliikenteen tärinäselvitys. Nikkilä, Sipoo
(Promethor, 29.3.2019)

Talma–Nikkilä-rataosuus, raideliikennetärinäselvitys (Promethor, 26.11.2010)

•

Sipoon Nikkilän liikenneselvitys ja suunnitelma (Sito 2013)

Raideliikenteen tärinäselvitys. Nikkilä, Sipoo
(Promethor, 29.3.2019)

•

Nikkilän henkilöjunaliikenteen aseman

Sipoo. Manneralueen esihistoriallisen ajan ja

ajan muinaisjäännösten inventoinnit (Mu-

saariston esihistoriallisen sekä historiallisen

seovirasto 2007)

ajan muinaisjäännösten inventoinnit (Mu-

Sipoon historiallisen ajan muinaisjäännösten

seovirasto 2007)
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•

inventointi vuonna 2007 (Museovirasto)
•

inventointi vuonna 2007 (Museovirasto)

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympä•

ristön selvitys, RAKU (2007, Itä-Uudenmaan
•

ristön selvitys, RAKU (2007, Itä-Uudenmaan

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja raken-

liitto)
•

nusperintöselvitys (Arkkitehtitoimisto Lehto

25.01.2006)

Peltonen Valkama Oy, Ympäristötoimisto Oy
25.01.2006)

Nikkilän maisemahistoriallinen selvitys (WSP,

Landskap

2020)

•

Luonto
Nikkilän kartanon keskuksen ja aseman ase-

Natur

makaavan luontoselvitys (Luonto- ja ympä-

•

ristötutkimus Envibio Oy, 2019)

NG8 Nikkilän kartanon keskuksen ja aseman-

Jordmån och byggbarhet

seudun asemakaavan rakennettavuusselvi-

•

Svärfeltin entisen ampumaradan tutkimukset

tys (Ramboll, 2019)

Svärdfeltin entisen ampumaradan maaperän

Undersökningar om Svärdfelts före detta

jatkotutkimukset (Jaakko Pöyry Infra, Maa ja

skjutbana

Vesi Oy, 2000)

•

jatkotutkimukset (Jaakko Pöyry Infra, Maa ja

lisätutkimukset (FCG Suunnittelu ja Tekniikka

Vesi Oy, 2000)
•

•

lisätutkimukset (FCG Suunnittelu ja Tekniikka

jen vertailu, entinen Svärdfeltin ampuma-

Oy , 2012)
•

Pilaantuneen alueen kunnostusvaihtoehto-

2013)

jen vertailu, entinen Svärdfeltin ampuma-

Svärdfeltin entinen ampumarata. Riskinarvi-

rata-alue (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,

ointi (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 2013)

2013)
•

Svärdfeltin entinen ampumarata. Riskinar-

Svärdfeltin entinen ampumarata. Riskinarviointi (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 2013)

vioinnin täydennys (FCG Suunnittelu ja
•

Tekniikka Oy, 2013)
•

Svärdfeltin ampumarata. Ympäristötekniset

Pilaantuneen alueen kunnostusvaihtoehtorata-alue (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy,

•

Svärdfeltin entisen ampumaradan maaperän

Svärdfeltin ampumarata. Ympäristötekniset
Oy , 2012)

•

NG8 Nikkilän kartanon keskuksen ja asemanseudun asemakaavan rakennettavuusselvi-

tys (Ramboll, 2019)

•

Nikkilän kartanon keskuksen ja aseman asemakaavan luontoselvitys (Luonto- ja ympä-

Maaperä ja rakennettavuus

•

Nikkilän maisemahistoriallinen selvitys (WSP,
2020)

ristötutkimus Envibio Oy, 2019)
•

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja raken-

Peltonen Valkama Oy, Ympäristötoimisto Oy
Maisema

•

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympä-

liitto)
nusperintöselvitys (Arkkitehtitoimisto Lehto

•

Sipoon historiallisen ajan muinaisjäännösten

Svärdfeltin entinen ampumarata. Riskinar-

Svärdfeltin ampumarata. Kunnostusvaihto-

vioinnin täydennys (FCG Suunnittelu ja

ehdot 2015 (FCG Suunnittelu ja Tekniikka

Tekniikka Oy, 2013)
•

Oy)

Svärdfeltin ampumarata. Kunnostusvaihtoehdot 2015 (FCG Suunnittelu ja Tekniikka
Oy)
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Muut

Övriga

•

•

Sipoon vesiliikuntapalveluiden tarveanalyysi

(Ramboll 2019)

(Ramboll 2019)
•

Sipoon vesiliikuntapalveluiden tarveanalyysi

•

Sipoon muuttoliikkeen määrä ja muuttajien

Sipoon muuttoliikkeen määrä ja muuttajien
rakenne 2010-luvulla (MDI 2018)

rakenne 2010-luvulla (MDI 2018)
•

Muistojen Nikkilä (Sipoon kunta 2017)

•

Minnenas Nickby (Sibbo kommun 2017)

•

Sipoon kaupan palveluverkkoselvitys. Päivi-

•

Sipoon kaupan palveluverkkoselvitys. Päivitys 2016 (WSP)

tys 2016 (WSP)
•

•

Kysymys Nikkilästä/Kartano III (Sipoon kunta

kommun 2014)

2014)
•

•

Kartanon kaavarunkoalueen hulevesiselvitys

Kartanon kaavarunkoalueen hulevesiselvitys
(FCG 2012)

(FCG 2012)
•

Frågan om Nickby/Nickby gård III (Sibbo

•

Sipoon Nikkilän Kartano III -alueen aluekehi-

Sipoon Nikkilän Kartano III -alueen aluekehitys projektiyhtiömallilla (Inspira, 2009)

tys projektiyhtiömallilla (Inspira, 2009)

Tehtävät selvitykset

Utredningar som ska göras

Kaavatyön yhteydessä tullaan tekemään ainakin

Åtminstone följande separata utredningar kommer

seuraavat erillisselvitykset:

att göras i samband med planarbetet:

•

Hulevesiselvityksen täydennys

•

Uppdatering av dagvattenutredningen

•

Selvitys pysäköintiratkaisuista

•

Utredning av parkeringslösningar

•

Arkeologinen tarkkuusinventointi

•

Arkeologisk precisionsinventering
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Osalliset

Intressenter

Osallisia ovat maanomistaja ja ne,
joiden asumiseen, työntekoon tai
muihin oloihin kaavaa saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös
ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden
toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Intressenter är markägarna och de
vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas betydligt av
planen. Intressenter är också de myndigheter och sammanslutningar vars
verksamhetsområde behandlas
i planeringen.

Tämän asemakaavatyön kannalta keskeisiä

Centrala intressenter i detaljplanearbetet är:

osallisia ovat:
•

•

Suunnittelualueen ja siihen rajautuvien alueiden

rådet och områden som gränsar till det

kiinteistönomistajat ja asukkaat
•

Sipoon kunta alueen maanomistajana

•

Alueella toimivat yhdistykset ja järjestöt

•

Kunnan hallintokunnat ja asiantuntijatahot,

•

Sibbo kommun som huvudsakliga fastighetsägare

•

Föreningar och sammanslutningar som har
verksamhet i området

kuten tekniikka- ja ympäristöosasto
•

Fastighetsägare och invånare på planeringsom-

•

Muut viranomaiset ja yhteistyötahot, kuten

Kommunens förvaltningsenheter och sakkunniga som avdelningen för teknik och miljö

Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto,

•

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Porvoon museo,

Övriga myndigheter och samarbetsorgan som
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland,

Väylävirasto, Helsingin seudun liikenne, Keravan

Nylands förbund, Räddningsverket i Östra Ny-

Energia Oy/Sipoon Energia, Keski-Uudenmaan

land, Borgå museum, Trafikledsverket, Helsing-

Vesi Kuntayhtymä ja Sipoon Vesi -liikelaitos

forsregionens trafik, Kervo Energi/Sibbo Energi,
Samkommunen Mellersta Nylands Vatten och

Vuorovaikutus

affärsverket Sibbo Vatten

Osallisilla tulee olla mahdollisuus
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua
kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä
kaavasta (MRL 62 §). Tämän mahdollistamiseksi kaavoitusmenettely
tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista
vaihtoehdoista tulee tiedottaa.

Växelverkan
Planläggningsförfarandet samt
informationen om utgångspunkterna,
målen och eventuella alternativ för
planeringen ska ordnas så att
intressenterna har möjlighet att delta
i beredningen av planen, bedöma
verkningarna av planläggningen och
skriftligen eller muntligen uttala sin
åsikt om saken (MarkByggL, 62 §).

Osallisilla on koko kaavatyön ajan mahdollisuus
antaa asemakaavatyöhön liittyvää palautetta sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse kaavoituksesta

Intressenterna har under hela planläggningsar-

vastaavalle kunnan edustajalle. Kaavan laatijaa voi
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myös tulla tapaamaan, sopimalla tapaamisajasta

betets gång möjlighet att ge respons angående

kuitenkin etukäteen.

detaljplanearbetet per e-post, brev eller telefon till
kommunens representant som svarar för planlägg-

Viranomaisneuvottelu Uudenmaan elinkeino-,

ningen. Man kan också träffa planens beredare, bara

liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) ja

man kommer överens om en besökstid på förhand.

muiden viranomaisten kanssa käytiin 31.1.2020.
Ett myndighetssamråd med Närings-, trafik- och

Vuorovaikutus aloitusvaiheessa
Asemakaavatyö käynnistyy kaavatyön
kuuluttamisella vireille, työn
ohjelmoinnilla sekä osallistumisja arviointisuunnitelman laadinnalla
(MRL 63 §).

miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och andra
myndigheter ordnades 31.1.2020.

Växelverkan i startskedet
Detaljplanearbetet startar när
planarbetet kungörs anhängigt,
arbetet planeras samt programmet
för deltagande och bedömning
utarbetas (63 § MarkByggL).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä
30 päivän ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan internet-sivuilla
koko kaavaprosessin ajan.

Programmet för deltagande och bedömning framläggs offentligt vid kundtbetjäningen Sibboinfo
Nickby i 30 dagar. Under hela planprocessen är det

Vuorovaikutus valmisteluvaiheessa
Valmisteluvaiheessa laaditaan kaava-aluetta koskien kaavaluonnos, joka
asetetaan julkisesti nähtäville asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilään 30 päivän
ajaksi. Osallisilla ja kunnan jäsenillä
on mahdollisuus esittää mielipiteensä
kaavaluonnoksesta ja mahdollisesta
muusta kaavan valmisteluaineistosta nähtävilläolon aikana (MRL 62 §
ja MRA 30 §). Viranomaistahoilta ja
tarvittavilta muilta tahoilta (esim.
yhdistyksiltä) pyydetään valmisteluaineistosta lausunnot.

även möjligt att bekanta sig med programmet för
deltagande och bedömning på kommunens webbplats.

Växelverkan i beredningsskedet
I beredningsskedet utarbetas ett
planutkast, som hålls offentligt framlagt i 30 dagar vid kundbetjäningen
Sibboinfo Nickby. Intressenterna och
kommunens medlemmar har möjlighet att framföra sina åsikter om
planutkastet och om eventuellt annat
beredningsmaterial under den tid
planberedningsmaterialet är framlagt
(MBL 62 § och MBF 30 §). Utlåtanden
om beredningsmaterialet begärs av
myndigheter och eventuella andra
som berörs av planen (t.ex. föreningar).

Valmisteluaineiston nähtävillä ollessa järjestetään
ns. valmisteluvaiheen kuuleminen. Tässä kaikille
avoimessa yleisötilaisuudessa esitellään kaavaluon-
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nosta ja muuta valmisteluaineistoa, ja osallisilla on

Under den tid som beredningsmaterialet är fram-

mahdollisuus esittää niitä koskevia kannanottoja

lagt ordnas s.k. hörande i beredningsskedet. I detta

sekä käsityksiä suunnitelman vaikutuksista. Vuo-

möte som är öppet för allmänheten presenteras

rovaikutusmenetelmät tarkennetaan kaavatyön

planutkastet och annat beredningsmaterial, och

edetessä.

intressenterna har möjlighet att framföra sina
ställningstaganden och uppfattningar om planens
konsekvenser. Metoderna för växelverkan preciseras

Vuorovaikutus ehdotusvaiheessa

under planläggningens gång.

Asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville

Växelverkan i förslagsskedet

30 päivän ajaksi (MRL 65 § ja MRA 27 §). Nähtävilläoloaikana osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta
kirjallisen muistutuksen. Tarvittavilta viranomais-

Förslaget hålls offentligt framlagt under 30 dagar

tahoilta pyydetään kaavaehdotuksesta lausunnot

(MarkByggL, 65 § och MarkByggF, 27 §) och under

(MRA 28 §). Muistutuksiin ja lausuntoihin annetaan

den tiden har intressenterna rätt att göra en skrift-

kunnan perusteltu vastine.

lig anmärkning mot planförslaget. Utlåtande om
förslaget till detaljplan ska begäras av behövliga

Kaavaehdotukseen tehdään muistutusten ja lausun-

myndigheter (MarkByggF, 28 §). Kommunen ger sitt

tojen perusteella mahdollisesti muutoksia ennen

motiverade bemötande till anmärkningarna och

sen lopullista käsittelyä. Mikäli tehtävät muutokset

utlåtandena.

ovat oleellisia, kaavaehdotus asetetaan uudelleen
nähtäville. Jos muutoksia ei tarvita tai ne eivät ole

På basis av anmärkningarna och utlåtandena görs

olennaisia, korjattu asemakaavaehdotus viedään

eventuella ändringar i planförslaget före den slutliga

hyväksymiskäsittelyyn. Tarvittaessa järjestetään

behandlingen. Om planförslaget ändras väsentligt

viranomaisneuvottelu.

ska det läggas fram på nytt. Om inga ändringar görs
eller om de inte är väsentliga förs planförslaget till
godkännandebehandling. Vid behov anordnas ett

Hyväksymisvaihe

myndighetssamråd.

Asemakaavan hyväksyy valtuusto maankäyttöjaos-

Godkännande

ton ja kunnanhallituksen esityksestä. Valtuuston
hyväksymispäätöksestä voi valittaa kirjallisesti Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan

Fullmäktige godkänner detaljplanen enligt markan-

hallinto-oikeuteen. Kaavan hyväksymispäätös saa

vändningssektionens och kommunstyrelsen för-

lainvoiman noin kuuden viikon kuluttua hyväksy-

slag. Man kan besvära sig över fullmäktiges beslut

misestä, mikäli siitä ei valiteta. Kaava tulee voimaan,

till Helsingfors förvaltningsdomstol och vidare till

kun siitä on kulutettu niin kuin kunnalliset ilmoituk-

högsta förvaltningsdomstolen. Beslutet om planens

set kunnassa julkaistaan.

godkännande vinner laga kraft cirka sex veckor efter
beslutet, ifall inget besvär över beslutet lämnats.
Planen träder i kraft då den har kungjorts så som
kommunala tillkännagivanden i kommunen publiceras.
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Alustava aikataulu

Preliminär tidtabell

Kaavatyön tavoitteellisen aikataulun
mukaisesti osallisten kannalta tärkeimmät osallistumis- ja vuorovaikutusajankohdat ovat seuraavat:

De viktigaste tidpunkterna för deltagande och växelverkan är enligt den
målinriktade tidtabellen för planarbetet följande:

HUHTIKUU 2020/
APRIL 2020

KESÄ 2021/
SOMMAREN 2021

KAAVATYÖN KUULUTTAMINEN VIREILLE /
PLANARBETET KUNGÖRS ANHÄNGIGT
OAS NÄHTÄVILLE/
PDB LÄGGS FRAM

KAAVAEHDOTUS JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ /
PLANFÖRSLAGET LÄGGS FRAM OFFENTLIGT

KAAVALUONNOS JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ /
PLANUTKASTET LÄGGS FRAM OFFENTLIGT
JOULUKUU 2020 /
DECEMBER 2020

ASEMAKAAVA VALTUUSTON HYVÄKSYTTÄVÄKSI /
DETALJPLANEN GODKÄNNS AV FULLMÄKTIGE
SYKSY 2021 /
HÖSTEN 2021
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Tiedottaminen

Information

Kaavatyön etenemisestä tiedotetaan
laajimmin kunnan verkkosivuilla, jossa
julkaistaan kaavaa koskevaa aineistoa.
Kaavoitusta koskevia tietoja löytyy
osoitteesta www.sipoo.fi/asemakaavat

Information om planläggningsarbetets framskridande publiceras på
kommunens webbplats där materialet
som berör planen finns åskådligt. Information om planläggningen finns på
addressen www.sibbo.fi/detaljplaner

Lähtökohtana tiedottamisessa on, että niillä, joita

Utgångspunkten i informationen är att de som

kaavatyö koskee on mahdollista seurata suunnitte-

berörs av planarbetet ska ha möjlighet att följa med

lua ja osallistua siihen. Kaavan etenemisen ja osal-

planeringen och delta i den. Om skeden som är

listumisen kannalta tärkeistä vaiheista ilmoitetaan

viktiga med tanke på planens framskridande och

paikallislehdissä (Sipoon Sanomat ja Östnyland),

deltagande annonseras i lokaltidningarna (Sipoon

kunnan internet-sivuilla ja virallisella ilmoitustaululla

Sanomat och Östnyland), på kommunens webb-

Sipooinfo Nikkilässä.

plats och på den officiella anslagstavlan i Sibboinfo
Nickby.

Asemakaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen
tehneille ja yhteystietonsa jättäneille toimitetaan

De som gjort en anmärkning mot detaljplanförsla-

kunnan perusteltu kannanotto (ns. vastine) muis-

get och som skriftligen har begärt det och samtidigt

tutukseen. Kaavan hyväksymistä koskevasta pää-

uppgett sin adress ska underrättas om kommunens

töksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille ja

motiverade ställningstagande (bemötande) till den

muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kaavan näh-

framförda anmärkningen. Information om godkän-

tävillä ollessa kirjallisesti pyytäneet ja ovat jättäneet

nande av planen sänds till de kommunmedlemmar

yhteystietonsa.

samt de som gjort en anmärkning och som när
planen var framlagd begärde det skriftligen och
samtidigt uppgav sin adress.

Kuulutukset

Kungörelser

Kaavaa koskevat kuulutukset julkaistaan Sipoon
kunnan ilmoituslehdissä (Sipoon Sanomat ja Östnyland), Sipoon kunnan internet-sivuilla (www.sipoo.fi)

Kungörelser om planen publiceras i Sibbo kommuns

ja virallisella ilmoitustaululla (Sipooinfo Nikkilä).

annonstidningar (Sipoon Sanomat och Östnyland),
på Sibbo kommuns webbplats (www.sibbo.fi) och
på den officiella anslagstavlan (Sibboinfo Nickby).
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Yhteyshenkilöt / Förfrågningar
Lisätietoja asemakaavatyöstä antaa /
Tilläggsuppgifter om detaljplaneringen ges av:
Dennis Söderholm
kaavoitusarkkitehti / planläggningsarkitekt
040 141 7043, dennis.soderholm@sipoo.fi
Jarkko Lyytinen
asemakaavapäällikkö / detaljplanechef
050 409 3957, jarkko.lyytinen@sipoo.fi
Postiosoite / Postadress:
Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus,
PL 7, 04131 Sipoo
Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen
PB 7, 04131 SIBBO
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