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• Maankäyttö- ja rakennuslaki ja 
VAT 
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• Suunnittelualue ja vihervyöhyke 

• Varjokaavan tavoitteet 

▫ Kaupunkirakenteelliset  

▫ Luonnonsuojelulliset  

• Varjokaavaluonnos 

▫ Rakennettu ympäristö 

▫ Vihreä infrastruktuuri 

• Ekologisesti kestävä kaupunki 
 

 



Hankkeen toteuttajat 

• Järjestötahot (Helsy, 
Vantaan ympäristöyhdistys, 
Sipoon luonnonsuojelijat ja 
SLL:n Uudenmaan piiri) 

 

• Designtoimisto dadadotank 
vastuulla kaupunkirakenteen 
suunnittelusta 

 



Hankkeen lähtökohdat 

• Perustuu viranomaisten, 
luontojärjestöjen ja 
luontoharrastajien 
tekemiin selvityksiin 

• Ensin rajattiin raken-
tamisen ulkopuolelle ne 
alueet, jotka halutaan 
säilyttää 

• Asukastavoite ja 
joukkoliikenneratkaisu 
perustuvat viralliseen 
OAS:aan 
 





Sipoonkorpi, Suomen 36. kansallispuisto 

perustettiin 2011. Pinta-ala 1860 ha 







Nykytilanne ja tulevaisuus: 

maaseudusta kaupungiksi. 



Suunnittelualue 45 km2 
Helsinki 30 km2 
Vantaa 6 km2 
Sipoo 9 km2 

Ultuna 

Östersundom 

Majvik 

Granö 

Karhusaari 

Salmen-
kallio 

Talosaari 
Länsi
mäki 

Länsi
salmi 

Ojanko 

Vaarala 



Kaupunkirakenteelliset tavoitteet 

• Rakentaminen keskittyy neljän 
metroaseman yhteyteen 

• Tiivis, viihtyisä pienkaupunki, 
jossa palvelut ja asuminen 
sekoittuvat yhdeksi 
kokonaisuudeksi 

• Lähtökohtana on päivittäisten 
palvelujen kävelysaavutettavuus 
(< 300 m) 

• Alueen yhteisöllisyyttä lisätään 
nivomalla palvelut osaksi 
kaupunkirakennetta ja luomalla 
yhteistoiminta-alueita 
(yhteispihat)  

• Luonto saavutetaan ”kotiovelta” 



Luonnonsuojelulliset tavoitteet 

• Sipoonkorven kansallispuisto 
ulottuu metsämantereelta 
rannikon lintuvesille asti 

• Turvataan pääkaupunkiseudun 
viherkehä ja ekosysteemipalvelut 

• Luonnonsuojelualueet, Natura 
2000 –alueet, ekologiset 
yhteydet ja muut arvokkaat 
luontokohteet on kaavoituksella 
säilytetty. 

• Suunnittelussa on huomioitu 
myös tärkeät lähivirkistysalueet, 
luonnollinen maisemarakenne ja 
tulva-alueet. 







Varjokaavan kokonaismitoitus: vertailua 

Maankäyttö ha

Tiivistettävät asuinalueet 612

Työpaikka-alueet 22

Keskusta- ja lähipalvelut 146

Rakentaminen yhteensä 780

Yhdyskuntatekninen huolto 53

Teollisuusalueet 26

Muu rakentaminen 79

Kansallispuiston alueet 983

Luonnonsuojelualueet 136

Luonnon monimuotoisuuden arvoalueet 581

Virkistysalueet 1380

Vihreä infrastruktuuri 3080

Vesialueet 570

Maankäyttö yhteensä 4500

Maankäyttö ha

Asuminen ja palveluiden alue 1940

Tonttialueet 15

Pihat, kadut, puistot 4,4

Rakentaminen yhteensä 1940

Yhdyskuntatekninen huolto 0

Teollisuusalueet 0

Muu rakentaminen 200

Kansallispuiston alueet 70

Luonnonsuojelualueet 122,6

Natura 2000 -alueet 355

Virkistysalueet (ei rakennetut) 1243

Vihreä infrastruktuuri 1790

Vesialueet 570

Maankäyttö yhteensä 4500



Rakentamisen 
alue 8,59 km2 

 

Josta asumisen, 
työpaikkojen ja 
palveluiden alue 
7,8 km2 

 

Asumiselle kaavoitettavan alueen 
asukastiheys on 6 400 as/km2 

Rakentamisen alueen 5820 as/km2 



Aluekohtaiset tavoitteet:               

 varjokaava ja virallinen 

• Asukasmäärä 45 000  65 000 
• Länsimäki 10 000  7 000 
• Länsisalmi 200 – 500  4 000 
• Salmenkallio 0   10 000 
• Talosaari  50 – 100  1 500  
• Karhusaari 1 500 – 2 000 2 500 
• Östersundom   25 000 – 30 000 21 000  
• Ultuna  2 500 – 3 000 4 000 
• Majvik  10 000  8 000 
• Granö  0   1 000 



Varjokaavan joukkoliikenneratkaisu 

• Kaavan raidereitiksi valittiin 
Helsingin kaupungin 
pikaratikka- ja 
metroesiselvitysten pohjalta 
lyhin metroraidereitti (2.1) 
soveltaien. 

• Rata kulkee reittiä 
Mellunmäki, Vantaan Kartano, 
Östersundom ja Sakarinmäki 
(Helsinki) ja Majvik (Sipoo). 

• Kaavassa ehdotetaan neljää 
asemaa: (Vantaa 1) + (Helsinki 
2) + (Sipoo 1) 

• Metro kulkee ekologisten 
yhteyksien yli tai ali 



Sakarinmäki 
15 000 
asukasta 



Sakarinmäki 



Östersundom 
Noin 10 000 
asukasta 



Östersundom 



Länsimäki, Kartano 
10 000 asukasta 



Majvik, Sipoo    
10 000 asukasta 



Ekologisesti kestävä kaupunkirakenne: 



Ekologisesti kestävä kaupunkirakenne: 



Ekologisesti kestävä kaupunkirakenne: 



Alueita tiivistetään olemassa olevaa 
rakennuskantaa kunnioittaen. 



Vihreä infrastruktuuri 

• Varjokaavan tavoitteena on 
rakentamisen luonto-
ympäristölle ja eliöstölle 
aiheuttamien välittömien ja 
välillisten haittojen 
minimointi 

  

• Vihreän infrastruktuurin 
maksimoiminen vettä 
läpäisevine maaperineen 
turvaa hyvät ekosysteemi-
palvelut 



Varjokaava-alueen tarjoamat ekosysteemipalvelut 

• Virkistys ja hyvinvointi – ihmiset 
kaipaavat lähelle luonnontilaisen 
kaltaista metsää < 1 km 

• Ravinnontuotanto – 
suunnittelualueella on runsaasti 
peltoalaa. Näitä kohteita voidaan 
kehittää paikallisten asukkaiden 
ruuantuotantoon 
(osuuskuntatoiminta) 

• Vedenkierto ja tulvat – 
luontoalueet ja peittämättömät pinnat 
huolehtivat kaupungin hydrologisesta 
kierrosta. Luontaiset rannat, 
pienvedet, kosteikot ja purouomat 
toimivat luontaisina tulvien tasaajina 
ja samalla suodattavat hulevesiä 

• Hiilen sidonta – metsät ja 
puustoiset virkistys ja 
luonnonsuojelualueet sitovat 
tehokkaasti hiilidioksidia ja huolehtii 
vihreän veden kierrosta.  

Kuva Ismo Tuormaa 



Sipoonkorven kansallispuisto 

Kuva Ismo Tuormaa 



Sipoonkorven kansallispuiston 
rajausehdotus on 9,8 km2. 
Esimerkkinä Talosaaren niemi (8) 



Talosaaren niemi mukaan kansallispuistoon  

• Perusteet: Talosaaren niemen 
metsäalue, jonka eteläosa kuuluu 
Torpvikenin ja pohjoisosa Kapellvikenin 
luonnonsuojelualueeseen, on erittäin 
suosittu virkistysalue. Niemen itäosassa 
on arvokas kallioalue, jonka harjanteiden 
väliin jää useita luonnontilaisia 
suokuvioita. Talosaaren niemen 
eteläosassa on karu pienruohoketo, joka 
on silmälläpidettävän ketoneilikan 
kasvupaikka ja vaarantuneen 
pukinjuurimaamehiläisen elinympäristö 
(suull. Honkanen). Luontotyyppi on 
valtakunnallisesti erittäin uhanalainen 
(CR) (Helsingin kaupunki 2011c). 
Alueella on mm. kalasääsken asuttu pesä 
ja se on II:n arvoluokan lepakkoaluetta 
(Siivonen ja Wermundsen 2006). Husön 
kartanoalueen peltoihin rajautuu 
edustava tervaleppälehto, jonka puusto 
on varttunutta, lähes 20-metristä 
(Helsingin kaupunki 2011c). Lahopuuta 
on runsaasti ja kolopesijöistä mm. 
palokärki, pikkutikka ja uuttukyyhky 
viihtyvät alueella. 
 



Varjokaavaluonnoksen SL-
alueita on 136 ha.  



Luonnon 
monimuotoisuuden 
kannalta erityisen tärkeät 
alueet (ekologiset yhteydet, 
metsälain 10 § kohteet) 
yhteensä 5,8 km2 

 



www.yhteinenostersundom.fi 



Varjokaavan ja virallisen vertailua 

Tavoite Varjokaava Virallinen

Asukasmäärä 50 000 65 - 70 000

Rakentamisen alue 8 60 ha 2 210 ha

Asumiselle (A) 610 ha 1 500 ha

Tiiviys rakennetulla alueella 64 as/ha 34 as/ha

Metroasemat 4 6

Rakentamattomat viheralueet 3100 ha 1790 ha



Pohdintaa: 

• Mikä on kestävä asukasmäärä 

• Tiivistä vai väljää 

• Metro, pikaratikka vai muu 

• Mikä on ekotehokas 
kaupunkirakenne 

• Paikallisen luonnon 
monimuotoisuuden merkitys 

• Sipoonkorven kansallispuiston 
rajaus 

• Ekologiset yhteydet 

• Luonnonsuojelualueiden 
puskurialueet 

”Varjokaava on uteliaan puhallus. Voikukista syntyy uusi 
elämä – vanhaa kunnioittaen." 

 



Kiitos mielenkiinnostanne 


