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Vaahteramäen yrityspuiston asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS
koskee 17.11.2009 päivättyä asemakaavakarttaa

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot

Kunta Sipoon kunta, 753
Kunnanosa Martinkylä 421
Kaava Asemakaavan muutos
Kaavan nimi: Vaahteramäen yrityspuiston asemakaavan muutos
Kaavan päiväys:  21.10.2009
Kaavan kuvaus:  Asemakaavan muutos koskee korttelia 4008 sekä MP-1 , MP- ja ET alueita,

virkistysaluetta sekä niihin liittyviä katualueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 4008 ja 4010 ET-alue,  sekä niihin
liittyvät virkistys- ja katualueet

Kaavan laatija:  Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus
Mikko Aho, kehitysjohtaja, arkkitehti SAFA, yks 165
puh. 09 2353 1 osoite: Iso Kylätie 18, 04131 Sipoo e-mail: etunimi.sukunimi@sipoo.fi,
Olli Kumpulainen, arkkitehti SAFA, yks. 210 / Arkkitehtitoimisto Olli Kumpulainen

Vireille tulo: Kaavan vireille tulosta on kuulutettu 6.11.2008
Nähtävillä: 9.4.2009 – 11.5.2009 (luonnos)

3.9.2009 – 18.9.2009 (ehdotus)
Käsittelyt: Kaavoitusjaosto 25.3.2009

Kaavoitusjaosto 17.6.2009
Kunnanhallitus 18.8.2009
Kaavoitusjaosto 21.10.2009

     Kunnanhallitus 17.11.2009
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1.2 Kaava-alueen sijainti
Kaava-alue sijaitsee Martinkylässä. Sijainti on esitetty kansilehdellä.

1.3. Kaavan tarkoitus
Alueen puutarha- ja kasvihuonekorttelien ja -alueiden kysyntä on ollut vähäistä, joten ne
muutetaan teollisuusrakennuskortteleiksi. Kaavalla tehtävät muutokset koskevat Sipoon
kunnan omistuksessa olevaa maa-alaa ja Flätbackantien yleistä tiealuetta
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
- Asemakaavan seurantalomake (liite 1)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 2)
- Kaavakartta (liite 3)
- Merkinnät ja määräykset (liite 4)

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista,
taustaselvityksistä ja lähdemateriaaleista
Etelä-Suomen Energia / Keravan Energia 20 kV ja 110 kV sähkölinjojen linjakartta atk-
muodossa saatu käyttöön 3.3.2009.

Sipoon kunnallisteknisen suunnittelun käytössä olevat Nikkilä-Kerava jätevesiviemärin, alueella
sijaitsevien paineviemärin ja vesijohtojen putkistokartat.
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2 TIIVISTELMÄ
Kaavamuutos mahdollistaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien tuotantotilojen rakentamisen
nykyiselle peltoalueelle. Muutosalueen pohjoispuolelle toteutettu tuotantotilojen korttelialueita
ja nyt muutettavana oleva alue täydentää tätä. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan
vähäinen ja sen hyväksyy kunnanhallitus.

Kaavaprosessin vaiheet
� Vaahteramäen yrityspuiston asemakaavan muutoksen vireille tulosta kuulutettiin

kunnan virallisissa ilmoituslehdissä ja ilmoitustaululla 6.11.2008.
� Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin 6.11.2008 ja sen nähtävillä olosta

kuulutettiin 6.11.2008. Osallisilla oli mahdollisuus mielipiteen esittämiseen myös
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon yhteydessä.

� Kaavoitusjaosto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen luonnoksen 25.3.2009 nähtäville
asetettavaksi.

� Maankäyttö- ja rakennuslain 30§ mukaisesti kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä
9.4.2009- 11.5.2009 välisenä aikana.

� Kaavoitusjaosto on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen hallituksen käsittelyyn
17.6.2009

� Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville asetettavaksi
kokouksessaan 18.8.2009

� Maankäyttö- ja rakennuslain 65§ mukaisesti kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
3.9.2009- 18.9.2009 välisenä aikana.

� Kaavoitusjaosto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen kokouksessaan 21.10.2009
kunnanhallituksen käsittelyyn.

� Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavan muutoksen kokouksessaan 17.11. 2009

3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
Vaahteramäen yrityspuisto on työpaikka-alue Martinkylän ja Talman välimaastossa, jossa
metsäsaarekkeen ympärille on rakentunut alue, jolla on halleja ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomia teollisuustoimintoja varten. Vaahteramäen yrityspuisto ei rajoitu muihin
asemakaava-alueisiin. Yhteydet lähialueen keskuksiin Nikkilään, Talmaan ja Keravalle ovat
tärkeitä.

Asemakaavamuutoksen suunnittelualue käsittää olemassa olevan peltoalueen. Muutosalue
rajoittuu eteläpuolella purolaaksoon ja virkistysalueeseen, itäpuolella on tiealue ja rautatiealue,
pohjoispuolella on rakentumassa oleva teollisuuskortteleiden alue sekä virkistysalue ja
länsipuolella peltoaluetta ja asuintaloja Flätbackantien varressa.

Muutosalueen korkeussuhteet vaihtelevat + 19 ja + 25 metrin välillä. Purolaakson pohja on
muutamaa metriä alempana. Pellonpientareilla ja purolaaksossa kasvaa tiheää
pensaskasvillisuutta.

Kaava-alueella on sekä kunnan, että Etelä-Suomen energia Oy:n johto- ja putkilinjoja.
Nykyisen peltoalueen ja samalla kaavamuutosalueen poikki etelä-pohjoissuuntaisesti kulkee
kaksi sähkölinjaa, läntinen on 20kV linja tämän itäpuolella 110 kV linja. Muutosalueen
eteläpuolisella virkistysalueella on jäteveden pumppaamo. Paineviemäriputkien linja kulkee
radan suuntaisesti pumppaamolta pohjoiseen. Alue on muutoin rakentamaton.

Putkien ja sähköjohtojen linjat ovat voimassa olevassa kaavassa puutarha- ja kasvihuonealeilla
ja osa niistä on huomioitu voimassa olevassa kaavassa varauksena maanalaiselle johdolle.
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Asemakaavan muutos koskee Sipoon kunnan omistuksessa olevaa maa-aluetta ja
Flätbackantien yleistä tiealuetta.
Alueen puutarha- ja kasvihuonekorttelien ja -alueiden kysyntä on ollut vähäistä, joten ne on
päätetty muuttaa teollisuusrakennuskortteleiksi.

 Kuva 1 ja2 Kaava-alueella sijaitsevat Nikkilä-Kerava viemärijohto- ja putkilinjat, vasemmalla
pohjoinen osa ja oikealla eteläinen osa radan varressa.

Kuva 3 Kaava-alueelta länteen johtavat johto- ja putkilinjat
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3.2 Suunnittelutilanne
Suunnittelualueella voimassa oleva seutukaava on tehty vaiheittain. Viimeinen, täydentävä
neljäs vaihekaava on vahvistettu 14.11.2000. Ympäristöministeriö on 5.4.2002 vahvistanut
Itä-Uudenmaan maakuntakaavan 2000. Uusi maakuntakaava on hyväksytty
maakuntavaltuustossa 17.12.2007 ja on vahvistettavana ympäristöministeriössä. Seutu- ja
maakuntakaavayhdistelmässä asemakaavan muutosalue on osoitettu keskustatoimintojen
alueena ja virkistysalueena.

Valtuusto hyväksyi koko Sipoon kuntaa koskevan yleiskaavaehdotuksen (Sipoon yleiskaava
2025) 15.12.2008. Koko Sipoon kuntaa koskevassa yleiskaavassa 2025 suunnittelualue on
merkitty osaksi TP-alueeksi, tuotantotoimintoja varten ja osaksi alue on merkitty
maatalousalueeksi.

Kuva 4 Ote Sipoon yleiskaavasta 2025
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Suunnittelualueella on tämän asemakaavan muutoksen voimaantuloon asti voimassa
Vaahteramäen yrityspuiston asemakaavan muutos ja asemakaava (kunnanvaltuuston
hyväksymä 30.5.2005)

Maankäyttö suunnittelualueen pohjoispuoleisilla korttelialueilla on voimassa olevan
asemakaavan mukaista. Suunnittelualue on rakentamaton. Suunnittelualueen puutarha- ja
kasvihuonekorttelien ja -alueiden kysyntä on ollut vähäistä, joten ne on päätetty muuttaa
teollisuusrakennuskortteleiksi. Asemakaavan muutoksella pyritään alueen rakentumiseen.

Kuva 5 Ote voimassa olevasta asemakaavasta
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Kuva 6 Voimassa olevan asemakaavan merkinnät ja määräykset
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä
koskevat päätökset
Kaavoitus perustuu kunnan kaavoitusohjelmaan ja tarpeeseen uudistaa asemakaava siten, että
se mahdollistaa alueen rakentamisen ja käyttöönoton.

Asemakaavan muutosehdotus on laadittu yhteistyössä Sipoon kunnan eri viranomaisten
kanssa. Suunnittelutyön aikana on käyty neuvottelu kunnallisteknisten ja putkistoihin liittyvien
seikkojen osalta. Keravan Energian linjasuunnittelijoiden kanssa on käyty sähkölinjojen
linjaukseen liittyvä neuvottelu.

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö

4.2.1 Osalliset
Kaavoitukseen osallisia ovat:

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

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

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

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely
Vaahteramäen yrityspuiston asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen. Osallistumis-
ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kuulutettiin 6.11.2008. Osallisilta ei tullut
huomautuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Lisäksi käytiin keskusteluja kiinteistö- ja mittaustoimen ja kuntatekniikan kanssa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 30§ mukaisesti kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä
9.4.2009- 11.5.2009 välisenä aikana. Asemakaavamuutoksen luonnoksesta annettiin yksi
mielipide, virhe tien nimessä korjattiin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 65§ mukaisesti kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä
3.9.2009- 18.9.2009 välisenä aikana. Muistutuksia ei asemakaavaehdotuksesta saatu.
Kaavamuutosehdotuksen nähtävillä olosta on kuulutettu Sipoon Sanomissa ja Borgåbladetissa
3.9.2009 ja siitä on pyydetty lausunnot seuraavilta tahoilta: Itä-Uudenmaan liitto,
Kuntatekniikka, Fingrid Oyj, Uudenmaan ympäristökeskus, Ratahallintokeskus, Keravan
Energia Oy / Etelä-Suomen Energia Oy, Sipoon Yrittäjät, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos,
Uudenmaan tiepiiri ja Uudenmaan liitto.

Kuntatekniikan lausunnon pohjalta kaavakarttaan tehtiin korjaus johtovarauksen merkintään.
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunto välitettiin suunnitteluohjeeksi Kuntatekniikkaan.
Ratahallintokeskuksella ei ollut huomauttamista asemakaavamuutokseen. Muita lausuntoja ei
saatu.
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4.4 Asemakaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on vauhdittaa alueen saamista asemakaavan mukaiseen
käyttöön. Kaavalla tehtävät muutokset koskevat Sipoon kunnan omistuksessa olevaa maa-alaa
ja yleisessä käytössä olevaa Flätbackantien aluetta.

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kunnan taholta aluetta koskevat tavoitteet on määritelty Sipoon kaavoitusohjelmassa. Alueen
puutarha- ja kasvihuonekorttelien ja -alueiden kysyntä on ollut vähäistä, joten ne on päätetty
muuttaa teollisuusrakennuskortteleiksi.

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

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta
Asemakaavan muutoksen vähäisyydestä johtuen vaihtoehtotarkasteluja ei ole tehty. Alueen
päätien Flätbackantien haarautumista tutkittiin, mutta vaihtoehto hylättiin kustannussyistä ja
kaava-alueen tuntumassa olevan asutuksen liikenneyhteyksiä häiritsevänä.

4.5.2 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty kaavoitustyön lähtökohtia , se laadittiin
6.11.2008 ja sen nähtävillä olosta kuulutettiin 6.11.2008. Osallisilla oli mahdollisuus
mielipiteen esittämiseen myös osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon
yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei esitetty mielipiteitä.

Asemakaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa on käyty keskusteluja kuntatekniikan kanssa
putkistojen sijainnista ja niille tehtävistä kaavavarauksista.  Keskusteluja on käyty myös
kunnan kiinteistö- ja mittaustekniikan kanssa soveltuvasta tonttikoosta alueen markkinointia
ajatellen.

Asemakaavaratkaisussa on pyritty löytämään teknisten rajoitusten ja alueen tulevan käytön
kannalta toteuttamiskelpoiset korttelialueet ja liikenneyhteydet näille.

Kuva 7 Näkymä suunnittelualueelle pohjoisesta maaliskuussa 2009
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

5.1.1 Mitoitus
Rakennusoikeus suunnittelualueella olevissa kortteleissa muutetaan Vaahteramäen
pohjoisosassa toteutuneen alueen mukaiseksi. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 10,9 ha.
Mitoitustiedot on esitetty tarkemmin tämän selostuksen liitteenä olevassa asemakaavan
seurantalomakkeessa.

5.1.2 Palvelut
Alueen rakentaminen on kesken. Alueen rakentamisen myötä palvelutarjonta kasvaa.
Lähimmät palvelut sijaitsevat Nikkilässä, n. 4 km itään.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Alueen rakentamista ohjataan rakentamisohjein. Aluetta reunustaville virkistysalueille, jotka
ovat osittain peltoaluetta, istutetaan puita. Korttelialueiden rajoille Flätbackantien varteen
istutetaan kasvillisuutta. Autopaikat jaetaan n. 8 kpl osa-alueisiin rajaamalla ne istutuksin.
Ulkovarastointia piha-alueilla rajoitetaan kaavamääräyksellä.

Yleisiä määräyksiä ympäristön suojelemiseksi:

Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maanpäälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen,
jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn enimmäismäärä.

Alueella ei saa säilyttää irrallaan nestemäisiä polttoaineita eikä muita ympäristöä likaavia
aineita.

Teollisuuden lastaus ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät
alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla. Alueelta kertyvät sade- ja
sulamisvedet on johdettava alueen hulevesijärjestelmään.

5.3 Aluevaraukset

Asemakaavan muutoksella  muodostetaan ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien
teollisuusrakennusten korttelialueet. Korttelialueiden pinta-alat ovat yhteensä n. 7,6 ha.
Korttelialueille osoitettu rakennusoikeus on e=0.25. Kaavamuutosalueelle voidaan rakentaa
tiloja yhteensä n. 19000 k-m2. TY-1 -korttelialueella ei sallita asumista.

Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue (TY-1)

Korttelialueet on osoitettu teollisuusrakennuksia varten. Tavoitteen mukaisesti alueelle sallitaan
ainoastaan ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta. Korttelialueiden rakennusoikeuden suuruuden
lähtökohtana on, että rakennuspaikoille jää tarpeeksi tilaa liikenteelle, pysäköimiselle ja
varastorakennuksille myös sen jälkeen, kun rakennusoikeus on käytetty kokonaan. Rakennuspaikoille saa
rakentaa enintään kaksikerroksisia rakennuksia, joiden pääjulkisivun korkeus on enintään 8 m  ja
kattokaltevuus enintään 1/3. TY-1 kortteleissa enintään 10% rakennuspaikasta saadaan käyttää avoimeen
ulkovarastointiin.
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Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET)

Alueen eteläosassa osoitettu ET-aluevaraus on osoitettu olevaa jätevedenpumppaamoa ja
sakokaivolietteen vastaanottopaikkaa varten.

Kuva 8 Jäteveden pumppaamo maaliskuussa 2009

Johtojen ja putkistojen sekä kaapeleiden alueet

Kaavaluonnoksessa kaava-alueen halki kulkevat 20 kV:n ja 110 kV:n keski- ja suurjänniteverkon johdot.
Keskijänniteverkon 20 kV johdolle on varattu tila maakaapelia varten korttelialueiden läpi katualueille,
joiden linjauksen mukaan sähkösyöttö tapahtuu korttelialueille. Aluetta varten on varattu kahden
puistomuuntamon ohjeelliset sijoituspaikat. Suurjännitejohdon 110 kV johtoalueet on mitoitettu Sipoon
kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti, johtoalueille ei voi rakentaa, mutta niitä voidaan käyttää mm.
pysäköintiin..
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Kuva 9 Aluetta halkoo 110 kV sähkölinja

Muut alueet

Hulevesien käsittely:

TY-1 korttelialueiden hulevedet kerätään keskitetysti erotuskaivoon, josta ne edelleen johdetaan
eteläpuolella virtaavaan Näsebäcken-puroon. Kaivon alustava sijainti on ET-alueen lounaispuolella.
Flätbackantielle kaava-alueella, sekä Alman- ja Anttoninkujalle rakennetaan vedenpoistojärjestelmät,
joista vesi ohjataan Anttoninkujan päästä erotuskaivolle. Samoin Muuntajantien lounaispuolisen avo-ojan
vedet ohjataan erotuskaivoon.

Virkistysaluetta koskevat kaavamääräykset säilyvät suunnittelualueella aikaisemmin voimassa olleen
kaavan mukaisena.
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5.4 Kaavan vaikutukset
Asemakaavan muutos mahdollistaa alueen rakentumisen ja tonttien myymisen tuotannolliseen
toimintaan.

Alueelle sijoittuvat sähkölinjat ja viemärit sekä Nikkilä-Kerava pääviemärin runkoputki
sijaitsevat kortteleiden putkistovarausten alueilla sekä katu- ja puistoalueilla ja ne tulee
huomioida näihin kohdistuvien rakennus- ja parannustöiden yhteydessä.

Kaava muuttaa merkittävästi nykyisen peltoalueen ilmettä. Korttelialueiden rajalle rata-aluetta
vasten on sijoitettu puuistutusvyöhyke alueelle aiemmin laaditun erillisen vihersuunnitelman
mukaisesti.

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset
Kaavamerkinnät ja – määräykset ovat tämän selostuksen liitteenä. Määräysten sisältö
noudattelee alueelle aiemmin laadittuja asemakaavoja.

5.7 Nimistö
Nimistö säilyy suunnittelualueella aikaisemmin voimassa olleiden kaavojen mukaisena. Uusien
kaavateiden nimistöä täydennetään.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Kaavamuutos mahdollistaa tuotantotilojen toteuttamisen suunnittelualueelle.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Kaava-alueen rakentaminen pyritään aloittamaan kaavan saatua lainvoiman.

6.3 Toteutuksen seuranta
Kaavan toteutumista seurataan rakennuslupahakemuksien ja rakentamisen toteutuksen
yhteydessä.
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VAAHTERAMÄEN YRITYSPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS
MARTINKYLÄ
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.11.2008
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VAAHTERAMÄEN YRITYSPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS
MARTINKYLÄ
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.11.2008
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkennetaan ja täydennetään työn aikana tarpeen mukaan.

Kaavan nimi VAAHTERAMÄEN YRITYSPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MARTINKYLÄ
Päiväys 6.11.2008

Suunnittelun
kohde

Suunnittelualue

Rautatien ja Vaahteramäen välinen voimassaolevan asemakaavan puutarha- ja
kasvihuonealueiden ja kasvitarharakennusten ja näihin liittyvien viheralueiden sekä
katualueiden asemakaavan muutos Martinkylässä. Muutosalue käsittää korttelin 4008 ja
tämän viereisen MP-korttelin ja niihin liittyviä puisto- ja katualueet.
Kaava-alueen sijainti ja alustava rajaus on esitetty kansilehdellä.

Aloite Alueen asemakaavamuutos sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan 2008–2010.  Kuulutus
kaavan vireilletulosta on julkaistu Sipoon Sanomissa ja Borgåbladetissa 6.11.2008.

Lähtötilanne

Seutukaava/
Maakuntakaava

Yleiskaavat

Asemakaavat

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

Alueelle on laadittu oikeusvaikutukseton Keski-Sipoon osayleiskaava (kunnan valtuuston
hyväksymä 17.6.1987), jossa alueella on osittain maa- ja metsätalousalueen merkintä.

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

Alueella on voimassa Vaahteramäen yrityspuiston asemakaavan muutos 11.8.2005.
Kaavamuutosalueen maankäyttö ei ole toteutunut asemakaavan mukaisesti ja se on
kokonaisuudessaan rakentamaton.

Suunnittelun
tarkoitus ja
tavoitteet

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

Asemakaavan muutoksen perustavoite on nykyaikaistaa kaavatilanne, saattaa se
vastaamaan tuotantoalueen tarpeita ja saada se rakentumaan, parantaa alueen
tieverkostoa sekä tutkia viher- ja vapaa-alueiden tarve ja sijoitus

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen ja voimaantulo kumoaa alueelle 11.8.2005
vahvistetun asemakaavan muutoksen.

Kaavan
vaikutusten
arviointi

Asemakaavan muutoksen laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen
ympäristövaikutukset Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla.

MRL 9 §:n mukaan ”kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa
laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen
ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja
muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan
arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.”



SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN

19

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

Osalliset ja muut
valmisteluun tai
päätöksentekoon
osallistuvat

Työvaiheet ja
alustava aikataulu

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

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

kaavassa käsitellään
� Kunnan hallintokunnat; Maankäyttö- ja ympäristöpalvelut, Kuntatekniset palvelut

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

1. Asemakaavamuutoksen vireille tulosta on kuulutettu kunnan virallisissa
ilmoituslehdissä Sipoon Sanomat ja Borgåbladet, 6.11.2008

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

nähtäville, talvi 2009.
6. Vastineet mahdollisiin muistutuksiin ja lausuntoihin, talvi 2009
7. Kunnanhallitus käsittelee tarkistetun asemakaavaehdotuksen, kevät 2009
8. Asemakaavamuutoksen hyväksyminen, kunnanhallitus, kevät 2009.

Osallistuminen ja
vuorovaikutus

Valmistelusta
vastaa

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

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 6.11.2008 alkaen Kuntalassa
sekä Sipoon kotisivuilla. Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelman
sisällöstä on toimitettava 12.12.2008 klo 13.00 mennessä osoitteella Sipoon kunta,
maankäyttöyksikkö, PL 7, 04131 Sipoo.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitään ja näkemyksiään yllä olevaan
osoitteeseen tai suoraan kaavan valmistelijalle puhelimitse tai sähköpostitse. Saatu
palaute otetaan huomioon kaavan laadinnassa. Mielipiteitä ja muistutuksia voi esittää
myös kaavan ollessa myöhemmin julkisesti nähtävillä.

Lisätietoja asemakaavasta ja sen valmistelusta antavat kaavoittajat Jarkko Lyytinen :
jarkko.lyytinen@sipoo.fi . Puh. 09 2353 6716. Postiosoite: Sipoon kunta,
Maankäyttöyksikkö, PL 7, 04131 Sipoo. Käyntiosoite: Kuntala, Iso Kylätie 18, Sipoo
(Nikkilä).



SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN

20

Liite 3. ASEMAKAAVAKARTTA
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Liite 4. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET


