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K8 B Söderkullan yritysalueen, Pähkinälehdon eteläosan ja Tarapotin työpaikka- ja
asuinalueiden asemakaava ja asemakaavamuutos

607/10.02.03/2014

MAAJAOS § 61 Maankäyttöjaosto 28.8.2017 (väärä päivämäärä 4.6.2014 korjattu
8.12.2017)
Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen, jarkko.lyytinen
(at) sipoo.fi

K 8B Söderkullan yritysalueen, Pähkinälehdon eteläosan ja
Tarapotin työpaikka- ja asuinalueiden asemakaava ja
asemakaavamuutoksen vireille tulosta kuulutettiin kunnan
virallisissa ilmoituslehdissä ja ilmoitustaululla 3.9.2017.

K 8B Söderkullan yritysalueen, Pähkinälehdon eteläosan ja
Tarapotin työpaikka- ja asuinalueiden asemakaava ja
asemakaavamuutoksen tavoitteena on toteuttaa Sipoon
kasvustrategiaa osoittamalla uusia alueita asuin- ja
työpaikkarakentamiselle taajamissa.
Alueen asemakaavoitus perustuu Sipoon kunnanhallituksen
hyväksymään kaavoitusohjelmaan 2017-2020.

Asemakaavalla muodostuvat korttelit 105-108, 120-124, 585-589
ja muutetaan kortteleita 101-104 niihin liittyvine katu-, pysäköinti-
ja suojaviher- ja virkistysalueineen.

Yhteensä asemakaava-alueen koko on n.50 ha ja
kokonaisrakennusoikeus on 184 000k-m2. Uutta
rakennusoikeutta vanhaan kaavatilanteeseen nähden tulee
laajennuksella ja muutoksella n. 131 500k-m2 lisää. T- ja
KTY-työpaikkakorttelialueilla rakennusoikeus yhteensä on 129
000k-m2 (josta uutta kerrosalaa 76500k-m2) ja tilaa vaativalle
kaupalle on osoitettu KTY-3 korttelialueella 17 000 k-m2.
Asukkaita alueelle tulisi n. 1100 kahdelle alueelle,
etelä-Pähkinälehdon ja Tarapotin asuinkerrostaloalueille.
Palvelurakennusten korttelialueella P-4 on myös 800 k-m2
rakennusoikeutta. Alueen korttelitehokkuudet vaihtelevat
asuinkorttelien 0,70 ja työpaikka-alueen välillä ek=0,40 ja
kerrosluku III – IV.

K8B Söderkullan yritysalueen, Pähkinälehdon eteläosan ja
Tarapotin työpaikka- ja asuinalueiden asemakaava ja
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asemakaavamuutos on edennyt vaiheeseen, jossa asemakaavan
muutos voidaan asettaa luonnoksena nähtäville.

Liitteet
Liite 1/61. § MAAJAOS: Kaavakartta
Liite 2/61. § MAAJAOS: Kaavaselostus
Liite 3/61. § MAAJAOS: Kaavaselostuksen liitteet

Vt. kehitysjohtajan ehdotus
Maankäyttöjaosto päättää asettaa kaavaluonnoksen ja muun
valmisteluaineiston nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n
ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti sekä
pyytää tarpeelliset lausunnot.

Päätös
Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
__________

MAAJAOS § 112 Maankäyttöjaosto 13.12.2017
Valmistelija:  kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen,
jarkko.lyytinen(at)sipoo.fi

K 8B Söderkullan yritysalueen, Pähkinälehdon eteläosan ja
Tarapotin työpaikka- ja asuinalueiden asemakaava ja
asemakaavamuutoksen tavoitteena on toteuttaa Sipoon
kasvustrategiaa osoittamalla uusia alueita asuin- ja
työpaikkarakentamiselle taajamissa.

Asemakaavalla muodostuvat korttelit 105, 120-124, 585-589 ja
muutetaan kortteleita 101-104 niihin liittyvine katu-, pysäköinti- ja
suojaviher- ja virkistysalueineen.

Yhteensä asemakaavatyön pinta-ala on 45 ha ja
kokonaisrakennusoikeus on 145 200k-m2. Uutta
rakennusoikeutta vanhaan kaavatilanteeseen nähden tulee
laajennuksella ja muutoksella n. 92 700k-m2 lisää.

T- ja KTY-työpaikkakorttelialueilla rakennusoikeus yhteensä on
129 000k-m2 (josta uutta kerrosalaa 76500k-m2) ja tilaa
vaativalle  kaupalle on osoitettu KTY-3 korttelialueella 17 000
k-m2.

Pähkinälehdon eteläosan asuinrakennusten kerrosala on 16 000
k-m2 ja asukkaita alueelle tulisi n. 320, ja lähikaupan AKL-kortteli
on 1800 k-m2. Lisäksi P-4-korttelin kylätalolle lisärakennuksineen
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on varattu 600 k-m2. 

Lausuntoja kaavaluonnoksesta saatiin 1 kpl ja mielipiteitä 7 kpl:

Lausunnot:

Keravan energia
Verkkoliiketoiminta:
Kaava-alueelle tarvitsisimme kuusi (6) varausta
puistomuuntamoille. Liitteessä 2 on merkitty suuntaa antavat
ehdotukset muuntamoiden sijoituspaikoiksi. Alueen yli kulkeva
20kV ilmalinja on jossain vaiheessa purettava pois rakentamisen
tieltä. Tätä varten tarvitsisimme rasitteen 20kV maakaapeloinnille.
Suuntaa antava ehdotus kaapelointireitiksi on merkitty liitteeseen
2.
Hiekkamäentiellä on meneillään verkonrakennushanke, jossa
ilmajohtoa saneerataan maakaapeliksi. Samassa yhteydessä
rakennetaan uusi puistomuuntamo. Liitteessä 3 selviää uuden
muuntamon sijainti sekä kaapelointireitit.
Alueella sijaitsee 20kV ja 0,4kV maakaapeleita sekä ilmalinjoja.
Suuntaa antavat sijainnit selviävät liitteestä 4. Mahdollisista
siirtokustannuksista vastaa työn tilaaja.

Tuotantoliiketoiminta:
Kaikki kaava-alueen rakennukset ovat liitettävissä kaukolämpöön.
Nykyinen ET-tonttivaraus olisi mielestämme käytännöllistä siirtää
Työpaikkakadun varteen, kuten palaverissa 22.5. sovimme.
Ehdotus uudeksi sijainniksi on esitetty liitekartassa (liite 1).
Kaava-alueella olevia kaasuputkia ei saa sijoittaa rakennusten
alle. Kaasuputken etäisyys rakennuksista tulee olla vähintään 4
metriä ja kaivutöihin 5 metriä lähempänä kaasuputkea on
pyydettävä Keravan Energiasta kaivulupa. Kaasuputken kanssa
risteävien teiden rakentamisessa on huomioitava Keravan
Energian kaasuputken suojaamista koskevat ohjeet.

Ehdotus vastineeksi:
Keravan energian toivomat puistomuuntamoiden paikat on
merkitty asemakaavan ehdotukseen, samoin kuin kaapelirasite.
Nykyinen ET-korttelialue on siirretty teollisuusalueella lähelle
nykyistä sijaintiaan parempien liikenneyhteyksien varrelle.

Mielipiteet ja vastineet:

Mielipide, 1
P-4 III 800 ja K2 800, toivottavasti ne jäävät kylätaloksi nykyisen
pihapiirin myötä ja leikkipuistoksi niinkuin alunperin oltiin
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suunniteltu. Havainnekartassa näkyy kaikenlaisia rakennuksia ja
parkkipaikka mutta viheralueet ovat surkastuneet olemattomiksi.
Sekä Uuden Porvoontien eteläpuolella että Graniittitien itäpuolella
on valtavasti tilaa autopaikoille että palveluille, miksi pitää kaikki
luonto poistaa Pähkinälehdosta, lukuunottamatta yliharvennettua
puustoa pikkupolun ympäriltä, jossa maasto on tuhottu ja jäljellä
on mutaa ja näkymät parkkipaikoille ja talojen parvekkeille?
Lapsille ja pähkinälehdon muillekin asukkaille ja lemmikeille
tarvitaan virkistys- ja leikkipaikkoja, puistoa ja luontoa eikä vain
pieni tilkku jossain tai parin kilometrin kävelymatkan päässä, vaan
useampia osia jotka yhdessä muodostavat luonnollisen
verkoston. Miten Helsinki osaa tehdä sen mutta
luonnonkeskeinen Sipoo ei ymmärrä konseptia ollenkaan?
Tiheään rakennettu kerrostaloalue on hyvä asia ja niin on myös
palvelut mutta väliin täytyy ehdottomasti jättää luontoa sekä
käyttökelpoista puistoaluetta, muuten viihtyvyys kärsii. Historiaa ja
vanhoja rakennuksia pitäisi myös suojella.

Ehdotus vastineeksi
Korttelin 586 vanha omakotitalo jää kylätaloksi asukkaiden
käyttöön, samoin jo tontilla oleva pieni leikkipaikka ja polku
alueelle säilyvät. Tontille on neuvoteltu pitkään toimijaa
hoitamaan kylätalon toimintaa, ja etsintä jatketaan edelleen.
Uuden Porvoontien varrelle on järkevää rakentaa kerrostaloja
useasta syystä. Alue on tulevaa Söderkullan keskustaa myös
yleiskaavassa, ja pääväylän, Uuden porvoontien varrella on esim.
melusyistä syytä tehdä kerrostalokorttelirakennetta. Pääväylän
varrelle ei myöskään ole taloudellista tai mahdollistakaan tehdä
muuta kuin tehokkaampaa rakentamista. Pähkinälehdon keskelle
säilyy virkistyalueiden viherakseli Uudelta Porvoontieltä
pohjoiseen, ja tämä reitti mm. yhdistää alueen laajaan Taasjärven
ulkoilualueeseen virkistysreitteineen.

Mielipide, 2
Kortteli 588 tontti yhdelle suunnitteilla olevia kerrostaloja ajatellen:
Voisiko kerroslukua vähentää. Tällöin auringonpaiste loistaa
esteettömämmin Gneissitien toiselle puolen. Toinen toivomus
olisi että Gneissitien varressa olevia puita säästettäisiin.

Ehdotus vastineeksi
Korttelin 588 kerrosluku on luonnoksessa neljä, ja matalampia
kerrostaloja on vaikea saada toteutettua Suomessa
hissimääräysten vuoksi. Gneissitien eteläpuolen rakennukset ovat
noin viisi metriä alempana kuin pohjoispuolen talot, joiden
varjostuksesta on mielipiteessä kysymys. Etäisyys talojen välillä
tulee olemaan noin 32m, tällöin varjostus ei tule olemaan
merkittävä ongelma. Lisäksi Gneissitien eteläpuolen rakennusten
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väliä toisiinsa on kasvatettu, jotta näkymät avartuisivat. Kaavaan
on myös lisätty merkintä säilytettävästä puustosta tien
eteläreunalla, mm. joidenkin mäntyjen säästyminen olisi
taajamakuvallisestikin tärkeää, sitä rikastuttavaa.

Mielipide, 3 a, b
Ohessa mielipiteitä koskien suunniteltua toimitilarakennusten
korttelialuetta jotka ympäröivät tonttia Bondasholm
753-419-0004-0547-P.
1. Etelä sekä idän puolelle tonttia rajoittuu suojaviheralueita (EV)
mielestämme myös tontin länsipuolellea kuuluisi olla
suojaviheralue.
kts. Liite Bondasholm merkattu viniviivoilla.
2. Myydessämme osan eteläpuolen tontistamme oli kaupan
ehtona että kun tie rakennetaan niin tontin ja tien väliin tulisi
melua vähentävä maavalli, kunnan edustajan
mukaan tämä vähentää maaaineksen pois kuljettamista, tämä
valli pitäisi toteuttaa kunnan puoleiselle alueelle.
3. Tontin vesikaivo sijaitsee tontin luoteiskulmassa, kaivon
toimivuutta tulee haittaamaan kaikki maansiirto ja kaivuu tontin
ympärillä joten vedensaannin
varmistamiseksi tontille on mahdollistettava kunnallistekniikkaan
liittyminen koska se tulee siihen joka tapauksessa.
4. Tarapotin asuinalueen asukkaiden kulku tulisi mahdollistaa
jatkamalla Hiekkamäentietä suoraan Söderkullan keskustaan.

Ehdotus vastineeksi
Suojaviheralue on lisätty kaavaehdotukseen tontin länsipuolelle.
Samalla myös Työpaikkakadun kaakkoispuolelle on lisätty
suojaviheraluetta melusuojausta varten. Suojaus toimisi parhaiten
Porvoonväylässä kiinni, tämä taas vaatii yhteistyötä
Liikenneviraston kanssa. Alueella on nyt ehdotuksessa paremmin
tilaa tehdä suojauksia, ahtaimmissa kohdissa voidaan joutua
käyttämään myös meluaitaa.
Kuntatekniikkaa suunnitellaan Työpaikkakadun yhteyteen, ja
mikäli kaivon toiminta tai veden laatu vaarantuu, kunta
mahdollistaa liittymisen vesijohtoon.
Hiekkamäentien jatkaminen olisi mm. Söderkullan liikenneverkon
kannalta erittäin järkevää. Tällä hetkellä maaomistuksen tilanne
haittaa järkevän yhdyskuntarakenteen rakentamista.

Mielipide, 4
Asunto Oy Pähkinämetsän (Gneissikaari 1) yhtenä osakkaana ja
hallituksen jäsenenä, haluan tuoda esille kaavoituksessa
huomioitavia seikkoja. Aikoinaan kun taloyhtiö suunniteltiin
rinteeseen, haluttiin ottaa huomioon asukkaiden
viihtyvyys.Taloyhtiömme on vain 2- kerroksinen luhtitalo.
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Taloyhtiömme koostuu 3:sta rakennuksesta ja A talon
”paraatipuoli” on nyt kyseessä olevan Graniittitien vastapuoli, jota
ollaan kaavoittamassa useilla 4-kerroksisilla kerrostaloilla.
Olemme A talossa saaneet nauttia rauhoittavasta ja
luonnonkauniista näkymästä.
Esitämme siitä syystä alueen kaavoituksen suunnittelua:
LUONTOARVOJA JA ASUMISVIIHTYVYYTTÄ JA
UUSTUOTANNON HALUTTAVUUTTA KOROSTAEN.
Näin ollen Graniittitien kaavoitettava alue ja maasto suojeltaisiin
osalta kaunista puustoa ja myös matalat rivitalot sopisivat jo
vastapäätä Gneissikaari 1:n rakennettuihin 2- kerroksisen
luhtitalon ympäristöön.
Mikäli tämä ehdotus on pois suljettu, huomioitavaa olisi ettei
kerrostalot olisi korkeita vaan ovat sopusoinnussa vastapäisen jo
rakennetun 2-kerroksisen taloyhtiön kanssa sekä siinä otettaisiin
huomioon kerrostalojen sijoittelu korttelien tonteille. Kukaan ei
varmasti halua katsoa toistemme koteihin suoraan vastapäisien
talojen terasseilta/parvekkeilta/ikkunoista.
Luonto on tärkeä elementti kaikille asumistihiöistä pois haluaville.
Alueen hieno puusto ja maaston polveileva muoto
tuo iloa sekä silmälle että liikkumiselle ja siten myös terveydelle.
Alueella olevat männyt ovat erittäin tärkeitä ympärivuotisen
vehreytensä ja myös ilman saasteiden poistamisen kannalta.
Lisäksi niiden erittämät eteeriset öljyt vaalivat terveyttä, kuten
tiedämme Suomen entisten parantoloiden valintapaikoista.
Puuston osittainen säästäminen tuo myöskin säästöjä
pihasuunnittelua tehdessä. Ei tarvitse hankkia uusia
kasveja/puita. Puiden kasvaminen normaaliin korkeuteen pienistä
taimista vie kuitenkin lähes sukupolven ajan.
Edellä mainitut seikat ja ehdotukset ovat myöskin muiden
taloyhtiön asukkaiden mielipiteitä.
Pyydänkin ystävällisesti huomioimaan esitetyt vaihtoehdot ennen
kuin kaavasuunnittelu etenee.

Ehdotus vastineeksi
Korttelin 588 kerrosluku on luonnoksessa neljä, ja matalampia
kerrostaloja on vaikea saada toteutettua Suomessa
hissimääräysten vuoksi. Gneissitien eteläpuolen rakennukset ovat
noin viisi metriä alempana kuin pohjoispuolen talot, joiden
varjostuksesta ja vaikutuksesta näkymään on mielipiteessä
kysymys. Etäisyys talojen välillä tulee olemaan noin 32m, tällöin
varjostus ei tule olemaan merkittävä ongelma. Lisäksi Gneissitien
eteläpuolen rakennusten väliä toisiinsa on kasvatettu, jotta
näkymät avartuisivat. Kaavaan on myös lisätty merkintä
säilytettävästä puustosta tien eteläreunalla, mm. joidenkin
mäntyjen säästyminen olisi taajamakuvallisestikin tärkeää, sitä
rikastuttavaa.
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Mielipide, 5
Toivon kaivon tilalle vesijohtoa ja viemäriä.

Ehdotus vastineeksi
Kiinteistön kaivo on rasitteena kunnan omistamalla alueella, ja
alueen toteutuessa kunta tulee rakentamaan vesijohdon ja
viemäriliittymän poistuvan kaivon tilalle, osana alueen
kuntatekniikan toteuttamista.

Mielipide, 6 a, b, c
Me allekirjoittaneet vastustamme suunnitelmia rakentaa
asuinalue Tarapotin työpaikka-alueelle. Perusteluna esitämme,
että kunta on ostanut osan alueesta teollisuus- ja
työpaikka-alueeksi eikä se näin ollen sovellu asuinalueeksi.
Tämän lisäksi tieverkko on täysin alimitoitettu suunnitellun
kokoiselle asukasmäärälle ja Eriksnäsintien käyttöaste nousisi
vastaavasti aivan liian suureksi. Jo nyt Eriksnäsintien
liikennemäärien voidaan katsoa olevan liian suuret ottaen
huomioon tien kapeus ja vaarallisuus sekä se, ettei tien ohessa
ole kevyen liikenteen väylää.

Ehdotus vastineeksi
Kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi osoitettu Taraportin alueen
osa on rajattu kaava-alueen ulkopuolelle. Tähän on ollut syynä
tarve jatkaa työpaikka-alueeseen rajoittuvien alueiden
kaavasuunnittelua myöhemmässä vaiheessa. On toivottavaa, että
Söderkullan maanomistajatilanne selkeytyy tulevaisuudessa.
Tämä mahdollistaisi kyseessä olevan alueen
tarkoituksenmukaisen kokonaissuunnittelun, jolloin myös
tieverkosto voitaisiin suunnitella tarkemmin. Sibbesborgin
osayleiskaavan kehitystyö tukee myös alueen myöhempää
suunnittelua. Tarkoituksena on ollut, että Tarapotin kerrostaloalue
toteutettaisiin selkeästi myöhempänä ajankohtana –
suunnittelussa on pyritty luomaan kaavavaranto kunnan talouden
pitkän aikavälin suunnittelua varten. Eriksnäsintie on vaarallinen
ja sen yhteyteen on erittäin hankala rakentaa pyörä- ja
kävelytietä. Alueelle rakennettavasta Työpaikkakadusta pyörä- ja
kävelyteineen muodostuu uusi yhteys keskustasta
Hiekkamäentielle, mikä myös tulee samalla vähentämään
Eriksnäsintien liikennerasitetta.

Mielipide, 7
1. Luonnos on ristiriidassa Sipoon yleiskaava 2025:n kanssa.
Yleiskaavassa ei ole otettu huomioon tarpeita tai tutkittu
asuinalueen soveltuvuutta Hiekkamäentien asemakaava-alueelle.
Yleiskaavan mukaan asemakaavassa määriteltyä aluetta tulee
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käyttää vain työpaikkarakentamiseen ja keskustatoimintoihin.
Katso yleiskaavakartta sekä asemakaavan liite sivut 32, 50 ja 51.

a) Joko vähennetään käsittämään ainoastaan työpaikkoja ja
keskustatoimintoja
b tai laajennetaan käsittämään koko alue Porvoon moottoritien ja
maantien nro 170 välillä niin, että alueen muuttunutta
käyttötarkoitusta suunnitellaan riittävänä kokonaisuutena ja
sopivin osin yleiskaavaa koskevien sääntöjen mukaisesti.
3. Luonnokseen ei ole varattu riittävää länsi–itäsuuntaista
viherkäytävää, joka palvelisi sekä alueen eläimistöä että
ulkoilijoita. Alueella tavataan nykyisin muun muassa peuroja,
valkohäntäkauriita, villisikoja, jäniksiä ja kettuja. Alueen läpi
kulkee polkuja, joita nykyiset asukkaat käyttävät ulkoilu- ja
kuntoilureitteinä.

4. Luonnokseen ei ole varattu riittävästi ulkoilureittejä Eriksnäsin
ja Söderkullan väliselle alueelle.
Esitän, että:
- Uudet AK-alueet poistetaan kaavasuunnitelmasta ja alue
varataan siihen tarkoitukseen, johon se on parhaillaan
valmisteltavassa Sibbesborgin osayleiskaavassa osoitettu.
- Joko alueiden TY-1 ja KTY-2 väliin tai ehdotetulle AK-alueelle
varataan länsi–itäsuuntainen metsäalue ulkoilukäyttöön ja
ekologiseksi käytäväksi.
- KTY-2 kortteli 104 ja AK kortteli 108 Eriksnäsin ja Söderkullan
välissä muutetaan vihervyöhykkeiksi. Alueelle merkitään kaksi
talviretkeilyreittiä, jotka yhdistävät Söderkullan ulkoilualueet
Eriksnäsin vastaaviin: toinen reiteistä varataan hiihtoa ja toinen
metsässä kävelyä varten.
- Metsäinen rinne kaava-alueen pohjoispuolella sisällytetään
kaava-alueeseen ja suunnittelussa selvitetään miten ulkoilureitit
tulisi sijoittaa niin, että sekä eläimistö että virkistystoiminta
otetaan huomioon kestävällä tavalla. Vastaavanlaisia rinteitä on
mm. Helsingissä Pihlajamäessä, Pihlajistossa ja Viikinmäessä, ja
kaavoittaja voisi käyttää hyväkseen näiden alueiden onnistuneita
ratkaisuja.
- Asemakaava tehdään kattamaan koko yleiskaavassa
työpaikka-alueeksi merkitty alue; rakennetut pientalokiinteistöt
merkitään pientaloalueeksi ja kaavoittaja huolehtii siitä, että sekä
uudesta työpaikka-alueesta että säilytetystä pientaloalueesta
tulee käytännöllisiä.

Ehdotus vastineeksi
Kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi osoitettu Taraportin alueen
osa on rajattu kaava-alueen ulkopuolelle. Tähän on ollut syynä
tarve jatkaa työpaikka-alueeseen rajoittuvien alueiden
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kaavasuunnittelua myöhemmässä vaiheessa. On toivottavaa, että
Söderkullan maanomistajatilanne selkeytyy tulevaisuudessa.
Tämä mahdollistaisi kyseessä olevan alueen
tarkoituksenmukaisen kokonaissuunnittelun. Näin voidaan
kaavoituksen avulla myös paremmin vastata mielipiteissä esille
tulleeseen virkistysreittien tarpeeseen. Sibbesborgin
osayleiskaavan kehitystyö tukee myös alueen myöhempää
suunnittelua. Sipoon kunta seuraa systemaattisesti maapoliittista
ohjelmaa ja kaavoittaa uusia alueita vain kunnan omistamalle
maalle. Tästä johtuen kaava-alueen laajentaminen ei ole
mahdollista. Maan arvon noususta muodostuva hyöty tarvitaan
uusien alueiden rakentamiseen sekä kattamaan niihin liittyvät
laissa määritellyt palveluvelvoitteet.

Jo nykyisessä luonnosvaiheessa Tarapotin välittömässä
läheisyydessä on säilytetty kaava-alueen pohjoisosassa
itä–länsisuuntainen hakkaamaton metsäalue. Mainitun alueen
luontoarvot puoltavat sen säilyttämistä ja alue toimii
itä–länsisuuntaisena viherkäytävänä. Myös peltoaukealla lähellä
Uutta Porvoontietä on Työpaikkakadun ylittävä viherkäytävä.
Ulkoilureittien verkostoa kehitetään edelleen. Vaikka itse
reittilinjaukset muuttuisivatkin, tullaan mm. yhteydet Eriksnäsiin
säilyttämään; luontovirkistysmahdollisuudet kun ovat yksi
Söderkullan suurimmista vahvuuksista.
Asemakaava ja asemakaavan muutos on edennyt vaiheeseen,
jossa asemakaavamuutos ja päivitetty osallistumis- ja
arviointisuunnitelma voidaan asettaa ehdotuksena nähtäville.

Liitteet
Liite 1/112. § MAAJAOS: Kaavakartta
Liite 2/112. § MAAJAOS: Kaavaselostus
Liite 3/112. § MAAJAOS: Kaavaselostuksen liitteet
Liite 4/112. § MAAJAOS: §112 nimellä, ei julkinen

Vt. kehitysjohtajan ehdotus
Maankäyttöjaosto esittää kunnanhallitukselle, että kaavaehdotus
asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtäville, ja että
kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot.

Päätös
Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
__________

KH § 17 Kunnanhallitus 16.1.2018
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Liitteet
Liite 1/17. § KH: Kaavakartta
Liite 2/17. § KH: Kaavaselostus
Liite 3/17. § KH: Kaavaselostuksen liitteet
Liite 4/17. § KH: Maankäyttöjaoston pykäläteksti (13.12.2017)
nimellä, ei julkinen

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus päättää, että kaavaehdotus asetetaan
maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtäville ja että
kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot.
Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

____________

MAAJAOS §28 Maankäyttöjaosto 19.3.2018
Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen,
jarkko.lyytinen(at)sipoo.fi

K 8B Söderkullan yritysalueen, Pähkinälehdon eteläosan ja
Tarapotin työpaikka- ja asuinalueiden asemakaava ja
asemakaavamuutoksen ehdotuksesta saatiin nähtävillä olon
aikana 25.1.-26.2.2018 kaksi lausuntoa. Ehdotusvaiheen
asukastilaisuus oli 31.1.2018, ja hanketta esiteltiin myös
Sipoonlahden koulun asukastilaisuuden yhteydessä 5.3.2018.
Hankkeesta saatiin kaksi lausuntoa ja ei saatu muistutuksia.

Ely-keskuksen lausunto:
Kaavahankkeesta on järjestetty aloitusvaiheen
viranomaisneuvottelu 27.5.2016. Tämän jälkeen kaava-alueen
rajausta on muutettu. Kaavasta on järjestetty työneuvottelu
25.10.2017, jolla on korvattu Uudenmaan ELY-keskuksen
lausunto kaavaluonnoksesta.
Kauppa
On hyvä, että kaupallista selvitystä on päivitetty. Kaupallisen
selvityksen ja sen päivityksen sisällön välittymiseksi
kaavaratkaisuun, on kaavamääräystä KTY-3 tarkennettava
seuraavasti: Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa
sijoittaa toimistotiloja sekä ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus-
ja varastotiloja. Korttelialueelle saa sijoittaa alle 10000 k-m2
paljon tilaa vaativaa kauppaa joka ei ole keskustahakuista, kuten
huonekalukauppa, auto- ja venekauppa, rakennustarvike-,
maatalous- ja puutarhakauppa. Muuta ei keskustahakuista
erikoistavarankauppaa voi sijoittaa korttelialueelle alle 5000k-m2
ja päivittäistavarakaupan myymälätilaa alle 2000k-m2.
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KL  korttelialueen väri kaavakartassa on syytä muuttaa samaksi
kuin kaavamääräyksessä.
Liikenne
Asemakaava-alue rajautuu kaakossa Porvoonväylään (valtatie 7).
Asemakaavassa osoitetaan uusi kokoojakatu, joka yhdistää
kaava-alueen sekä Porvoonväylän eteläpuolella sijaitsevan
Eriksnäsin alueen Söderkullan nykyiseen keskustaan. Uuden
kadun toteuttaminen kävelyn ja pyöräilyn väylineen on
tarpeellista, jotta oheisten alueiden ja Söderkullan nykyisen
keskustan välille saadaan toteutettua turvallinen kävelyn ja
pyöräilyn yhteys. Kokoojakatu johtaa Uudelle Porvoontielle, jonka
ratkaisuissa pitää ottaa huomioon se, että väylä kuuluu
erikoiskuljetusreitteihin.
Asemakaava-aineistossa tulisi avata sitä, miten
toimitilarakennusten korttelialueen sekä teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueen joukkoliikenneyhteydet
järjestetään. Missä lähimmät linja-autopysäkit tulevat sijaitsemaan
ja mitkä linjat niitä palvelevat? Esimerkiksi vuonna 2016
valmistuneessa aluevaraussuunnitelmassa Porvoonväylän (Vt 7)
parantaminen Sipoonlahden eritasoliittymän alueella on
suunniteltu Sipoonlahden eritasoliittymään joukkoliikenteen
pikavuoropysäkit ja niihin liittyvää liityntäpysäköintiä, mihin on
varauduttu asemakaavassa. Kaavaaineistossa tulisi arvioida
näiden joukkoliikenneyhteyksiä parantavien ratkaisujen
toteutumismahdollisuuksia. Asemakaavan laadinnassa kannattaa
hyödyntää myös vuoden 2018 alussa valmistunutta Sipoon
matkaketjujen edistämisohjelmaa. On hyvä, että asemakaavassa
on varattu alueita hulevesialtaita varten. Hulevesialtaita tarvitaan
viivyttämään hulevesiä noin 3 000 m3 verran, jotta Porvoonväylän
alittava virtaama saadaan rajoitettua nykyisen väylän alittavan
rummun kapasiteettia vastaavaksi.
Melu
Kaavaehdotuksen mukaisessa ratkaisussa asuinkerrostalojen
korttelialueita on osoitettu rajoittumaan Uuteen Porvoontiehen.
Kaava-aineistosta ei löydy selvityksiä kyseisen alueen nykyisestä
tai ennustetusta melutilanteesta. Kaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa on todettu, että kaavatyön yhteydessä
laaditaan liikennemeluselvitys. Uudenmaan ELY-keskus katsoo,
että selvityksen laatiminen on edelleen perusteltua, ja
kaavaselostukseen on tarpeen
kuvata kaava-alueen meluolosuhteet (myös rakennusten
julkisivuilla) ja tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet myös Uuden
Porvoontien osalta. Tarvittaessa Uuteen Porvoontiehen
rajautuvien asuinkerrostalojen julkisivujen ääneneristävyys tulee
mitoittaa meluselvityksiin perustuen, ja antaa asianmukaiset
kaavamääräykset. Kaavassa on syytä joka tapauksessa antaa
yleismääräykset, joista käy ilmi, että liikenteestä aiheutuva
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melutaso ei oleskeluun tarkoitetulla piha-alueella saa ylittää muu
melu huomioon ottaen päivisin arvoa 55 dB (A) eikä öisin klo
22-07
arvoa 45 dB (A). Nämä vaatimukset on tarpeen saavuttaa alueen
kaikissa toteuttamisvaiheissa. Lisäksi on tarpeen antaa
kaavamääräys parvekkeiden lasittamisesta, jos rakennuksen
parvekkeellisen julkisivun melutaso ylittää päivällä 55 dB (A) tai
yöllä 45 dB.
Muuta
Kaava-alueen rajaus Eriksnäsintien eteläpuolisilta osin on syytä
korjata kaavakartalle.

Ehdotus vastineeksi:
Kaupan osalta kaavamääräys on muutettu ELY-keskuksen
lausunnon mukaiseksi, samoin KL-korttelialue on muutettu
AL-korttelialueeksi.
Uuden Porvoontien liikenneympyrän ja Työpaikkakadun
katusuunnitelmat ovat valmistumassa. Liikenneympyrän
suunnittelussa erikoiskuljetusreitti on huomioitu samalla tavalla
kuin Amiraalintien liikenneympyrässä Söderkullan keskustassa,
eli reitin toiminta jatkossakin on huomioitu.
Työpaikkakatu on jatkossa keskeinen Söderkullan pääväylä, osa
kasvavan taajaman liikenteen runkoverkkoa. Katusuunnittelussa
pysäkkien paikat on merkitty, ja kokoojakadun poikkileikkauskin
molemminpuolisine istutuskaistoineen mahdollistaa pysäkkien
lisäämisen helposti. Tavoitteena on että kadun rakentaminen
alkaa v.2018, mutta erittäin suuren katutyömaan
valmistumisaikataulu on vielä auki, sillä esim. hankesuunnittelua
ja urakkakilpailuaineistoja ei ole vielä tehty mm. kaavan
keskeneräisyydestä johtuen. Työpakkakatu on ollut esillä
keskusteluissa HSL:n kanssa joukkoliikenteen
verkostosuunnittelussa, mutta koska kadun ja varsinkin alueen
toteutuminen kestää vuosia, ei joukkoliikenteen uusia reittejä ole
vielä suunniteltu. Kevyen liikenteen väylä Eriksnäsistä
Sipoonlahden eritasoliittymän kautta Hiekkamäentien ja
Työpaikkakadun kautta Uudelle Porvoontielle asti on mukana
katusuunnitelmissa ja toteutusohjelmassa. Uudet kevyen
liikenteen väylät ovat yksi tärkeimmistä kunnan tavoitteista ja on
toteutumassa samalla kuin katuverkosto ja alue.  Tämä uusi
kevytväylästö ja myöskin uusi ajoyhteys tukevat Porvoonväylälle
aikanaan suunniteltavia pysäkkiratkaisuja ja esim. mahdollisten
uusien liityntäpysäköintien käyttöä. Tällä asemakaavatyöllä ei ole
mahdollista muuten suunnitella esim. Sipoonlahden liittymän
ratkaisuja, mutta tämä kaavatyö tukee liittymän alueen
kehittymistä. Liittymässä on ollut oma suunnitteluprosessi
käynnissä yhteistyössä mm. Liikenneviraston kanssa, mm.
Sipoonlahden rannan asuinalueen suunnittelun yhteydessä.
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Kaavaselostukseen on lisätty arviointia joukkoliikenteestä ja
kevyestä liikenteestä.
Hulevesitilavuus on kaavan puolesta helposti toteutettavissa
alueelle riittävänä, sillä vesien viivyttämiseen on varattu laajat
alueet.
Kaava-hankkeeseen on päivitetty ja laadittu meluselvitys
(Promethor Oy). Ajonopeus Uudella Porvoontiellä on
kaavamääräyksellä rajoitettu 40km/h ja tällä ajonopeudella ei
liikennemelu nouse yli melunormiston asettamien rajojen.
Melumääräykset pihamelusta on lisätty uusimman meluasetuksen
mukaisessa muodossa kaavamääräyksiin. Pihamelu ei ylitä
normistoa toteutusjärjestyksestä riippumatta. Samalla Uudelle
Porvoontielle päin oleville asunnoille on annettu lasitusmääräys
parvekkeille. Myös melutaso julkisivuilla on tarkasteltu
meluselvityksessä.
Kaava-alueen rajaus Eriksnäsintien eteläpuolisilta osin on
tarkistettu kaavakartalla.

Keravan Energia Oy:n lausunto:
Verkkoliiketoiminta:
Hiekkamäentien varrelle esitettyä puistomuuntamopaikan
varausta toivottaisiin siirrettäväksi pohjoisemmaksi liitteen 1
mukaisesti. Nyt esitetty paikka on lähellä olemassa olevaa
muuntamoa.
Graniittitien varrelle esitettyä puistomuuntamopaikan varausta
toivottaisiin siirrettäväksi pohjoisemmaksi liitteen 1 mukaisesti.
Gneissitien läheisyyteen esitetylle muuntamolle tarvittaisiin varaus
huoltotielle tai vaihtoehtoisesti muuntamopaikan voi siirtää
Gneissitien varteen (liite 1).
Tuotantoliiketoiminta:
Mahdollisen kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen tarvitsema
laitospaikka (n. 8000 m2), kaavamerkintä ET, on tarpeellista olla
yksi yhtenäinen ja selkeän muotoinen alue. Kaavaehdotuksessa
esitetty aluevaraus sopii tähän tarkoitukseen heikosti.

Ehdotus vastineeksi:
Puistomuuntamo on siirretty korttelin 104 tontin 1 koillisnurkkaan
lähelle lausunnossa toivottua sijaintia. Tässä kohtaa muuntamo ei
aiheuta toiminnallista tai taajamakuvallista haittaa tontille.
Kiinteän polttoaineen mahd. laitospaikalle on nykyisen
lämpövoimalan yhteydessä osoitettu n. 5800 laajuinen
ET-korttelialue. Teollisuusalueen keskellä ja KTY-korttelialueen
suojaamana mahdollisen hankkeen vaikutukset taajamakuvaan ja
naapurustoon pysyvät vähäisinä myös tulevaisuudessa. Mikäli
hanke pystyy täyttämään KTY-korttelialueen vaatimukset ja
hankkeen vaikutus naapurustoon on saman tyyppinen, voidaan
kyseisen yli 3300 k-m2 kokoisen alueen liittämistä tonttiin tutkia,
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tällöin tontin koko olisi yli 9000k-m2. Toisaalta lämpövoimalalle on
syytä tarkastella muitakin sijainteja Söderkullan keskeisten
kasvualueiden ja taajama- ja maisemakuvallisten arvojen
ulkopuolella. Söderkullan erittäin väljä yhdyskuntarakenne antaa
hyvät edellytykset uuden paikan löytymiselle.

Liitteet
Liite 1/28. § MAAJAOS: Kaavakartta
Liite 2/28. § MAAJAOS: Kaavaselostus
Liite 3/28. § MAAJAOS: Kaavaselostuksen liitteet

Vt. kehitysjohtajan ehdotus
Maankäyttöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se
päättää hyväksyä vastineet K 8B Söderkullan yritysalueen,
Pähkinälehdon eteläosan ja Tarapotin työpaikka- ja asuinalueiden
asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta annettuihin
lausuntoihin ja muistutuksiin sekä esittää asemakaavan
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös
Maankäyttöjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen
sillä lisäyksellä, että kaavoittaja oikeutetaan tekemään
asemakaavaan ja -selostukseen pieniä teknisiä korjauksia.
__________

KH § 106 Kunnanhallitus 10.4.2018

Liitteet
Liite 1/§ 106 KH: Kaavakartta
Liite 2/§ 106 KH: Kaavaselostus
Liite 3/§ 106 KH: Kaavaselostuksen liitteet

Kunnanjohtajan ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy vastineet K8 B Söderkullan yritysalueen,
Pähkinälehdon eteläosan ja Tarapotin työpaikka- ja asuinalueiden
asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta annettuihin
lausuntoihin ja muistutuksiin
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy
asemakaavan.

Päätös 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.
____________
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KV § 32 Valtuusto 23.4.2018

Liitteet
Liite 1/ 32.§ KV: Kaavakartta
Liite 2/ 32.§ KV: Kaavaselostus
Liite 3/ 32.§ KV: Kaavaselostuksen liitteet

Ehdotus
Valtuusto hyväksyy asemakaavan.

Päätös
Valtuusto hyväksyi asemakaavan.
____________

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa / Riktigheten av utdraget ur det
vederbörligen undertecknade och justerade protokollet bestyrker:

Heidi Träskelin
tiiminvetäjä

Sipoossa/Sibbo den 2.5.2018
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VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi

vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Postiosoite:   Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI  
Käyntiosoite:  Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:  helsinki.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero:  029 56 42079
Puhelinnumero:  029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
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 perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen

ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu

viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Sipoon kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 7, 04131 Sipoo  
Käyntiosoite: Iso Kylätie 18 
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)sipoo.fi
Vaihde +358 9 23531
Faksi +358 9 2353 6209

Pöytäkirja on 2.5.2018 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.


