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Miljöösuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet 3
Tässä miljöösuunnitelmassa käsitellään Störsvikin osayleiskaavan pohjoista osa-aluetta kantatie 51:n eteläpuolella, kuntarajan ja Siuntionjoen välissä. Alueen yleiskaavan
tarkistaminen käynnistyi vuonna 2001 ja osayleiskaava hyväksyttiin lopulta valtuustossa 18.02.2006.
Miljöösuunnitelman tarkoitus on tuoda esille erilaisia rakennetun miljöön laatua ja
tasoa koskevia tavoitteita alueen tulevia asemakaavoitushankkeita varten. Alue on varsin laaja ja sen rakentaminen tulee kestämään useita kymmeniä vuosia. Esimerkiksi
osayleiskaavan selostuksessa tähdätään vuoteen 2030. Alueen rakentaminen tulee
koostumaan monesta pienemmästä asemakaavoitushankkeesta, jotka tulevat toteutumaan eri aikoina. Tämä luo haasteen alueen toteuttamiselle eheänä kokonaisuutena:
eri vaiheissa toteutuneiden osa-alueiden tulisi sopeutua toisiinsa, vaikka ensimmäisen
ja viimeisen alueen ajallinen ero saattaa olla useita kymmeniä vuosia. Alueiden tulisi
yhdessä pystyä muodostamaan tasapainoinen ja yhteiskunnallisesti toimiva kokonaisuus.
Miljöösuunnitelma ei ole virallinen kaava. Näin ollen se ei myöskään voi virallisesti sitoa tulevaa asemakaavoitusta. Pitkän aikaperspektiivin johdosta tarkemmalle
suunnittelulle on annettava väljyyttä ja joustavuutta, jotta esimerkiksi tulevaisuuden
ajatukset, jotka eivät vielä ole tiedossamme, voivat toteutua. Samoin on oltava avoin
erilaisille toteuttamistavoille ja korostettava, että sama tavoite voi yleensä toteutua
monella eri tavalla. Näin ollen miljöösuunnitelman tavoitteena ei ole esitellä liian
pitkälle vietyjä kehitysratoja, vaan suunnitelman ajatuksia ja johtopäätöksiä esitetään
periaatteellisella tavalla. Suunnitelmassa pohditaan ja nostetaan esiin kysymyksiä,
kuten minkälaisia kyläalueiden imagot voisivat olla, miten voidaan hyödyntää alueen
ominaispiirteitä viheralueiden suunnittelussa tai miten saavutetaan turvallisen tuntuinen asuin- ja oleskeluympäristö. Miljöösuunnitelma asettaa näitä kysymyksiä siten, että
niihin myöhemmin eri paikoissa ja aikoina voidaan vastata monella eri tavalla. Yksi
tärkeä tavoite on kuitenkin alueen kehityskuvan ylläpitäminen ja sen johdonmukainen
eteenpäin vieminen läpi erilaisten ja eri laajuisten asemakaavaprosessien.
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Miljöösuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet 4
kevyen liikenteen väylät

liikenneverkko

turvallisuus

valaistus
energiatehokkuus
matala-energia -rakentaminen

uhanalaisten
biotooppien
suojelu

ihmisläheisyys

Mainittuja tekijöitä tutkitaan Störsvikin alueen eheän ja hallitun toteuttamisen kannalta
tärkeiden osa-alueiden kautta.

sosiaalinen valvonta:
rakennusten sijoittelu,
ulkoilureittien linjaukset

ilmastostrategia

toiminnallisuus
terveellisyys

ympäristö

liikenteen
haittavaikutusten
minimointi

Miljöösuunnitelmassa pohditaan, mitä tekijöitä pitää ottaa huomioon alueelle sijoittuvia asemakaavoja laadittaessa, jotta koko alue toteutuisi eheänä kokonaisuutena pitkästä aikaperspektiivistä huolimatta. Tämän takia miljöösuunnitelman tarkoitus on luoda asemakaavoitukselle ns. ” taustakuva” alueesta. Miljöösuunnitelmassa on yleisellä
tasolla tarkasteltu erilaisia asemakaavoitukselle tärkeitä kysymyksiä, esimerkiksi
rakennetun miljöön toimivuutta ja imagoa, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä,
viihtyvyyttä, terveellisyyttä, turvallisuutta jne. Näitä tekijöitä pyritään tutkimaan Störsvikin alueen ominaisuuksien ja tuoreen osayleiskaavan rakenteen ja sisällön pohjalta.
Tarkoitus on miettiä, miten alueen ominaispiirteitä (golf, vahvat luonto- ja virkistysarvot, meren läheisyys ym.) ja yleiskaavan laatimaa aluejakoa voidaan hyvällä tavalla
hyödyntää ihmisläheisessä suunnittelussa ja miten niistä voidaan johtaa suuntaviivoja
pitkäjänteisen asemakaavoituksen avuksi.

toimiva
jätehuolto
monipuoliset
ja luonnomukaiset
virkistysalueet

pitkäjänteisyys

STÖRSVIK
terveys
kyläkeskusten
teemoittelu

puistot ja
viheralueet

viheralueet:
erittäin hoidettu,
puistomainen,
luonnontilainen

Nämä osa-alueet ovat:
- Maisemakokonaisuudet
- Rakentuminen, toteuttamisen vaiheet
- Sisääntuloalueet, ns. portit
- Näkymät, tunnelmat
- Liikenne
- Palvelut
- Kunnallistekniikka
- Kylät ja pientaloalueet
- Alueen keskusta
- Vaarat
- Kylätyypit, esimerkkejä

imago

monipuolisuus
joustavuus

viihtyvyys
luontoliikunta

energiatehokkuus

pitkien näkymien
säilyminen

rakentamisjärjestys

taloudellisuus

palvelukeskusta,
kyläkeskukset,
haja-asutus

kunnan
talouden
ylläpito
saavutettavuus
eri tuloryhmille
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Yleiskaavan ja suunnittelualueen kuvaus 5
Yleiskaavan alue sijaitsee Siuntiossa valtatie 51:n eteläpuolella ja rajautuu idässä Pikkalanjokeen, etelässä mereen ja lännessä Inkoon kunnan rajaan. Yleiskaavaa laadittaessa alueelle oli rakennettu tai asemakaavoitettu noin 90 ympärivuotista asuntoa
ja noin 40 loma-asuntoa. Alueelle on laadittu osayleiskaavatyön yhteydessä erillisiä
luontoselvityksiä vuosina 1999-2004, ja ne ovat kaavan oheisaineistona. Viimeisimpinä ovat valmistuneet kesällä 2002 laadittu Korsebergetin maisema- ja luontoselvitys
(Riikka Ger ja Susanna Pimenoff) sekä syksyllä 2004 valmistunut Pikkalanjoen Naturaselvitys (Susanna Pimenoff, Luontotieto Keiron Oy).
Tuoreessa yleiskaavassa on hyödynnetty olemassa olevat mahdollisuudet tehostaa
kunnan rannikkoalueiden maankäyttöä, samalla säilyttäen alueen koskemattomia
ja arvokkaita luontokokonaisuuksia ja -kohteita. Kaavatyössä on otettu huomioon
kunnan kehityskuva, väkiluvun kasvu ja kasvun mahdolliset suuntautumissuunnat
rakentamispaineiden kasvaessa pääkaupunkiseudulla. Yleiskaava-alue jakaantuu
karkeasti kolmeen osaan. Pohjoisin osa on varattu yhdyskuntarakentamiselle, ja sinne
on osoitettu suurin osa uudisrakentamisesta. Keskiosa toimii jo nyt hallittuna ja hyvin
hoidettuna urheilu- ja virkistysalueena; siellä sijaitsee golfkenttä palveluineen. Alueen
eteläisin osa on yleiskaavassa varattu luonnonmukaiseksi viher- ja virkistysalueeksi.
Alueen merenrantavyöhyke on osa laajempaa yhtenäistä metsäistä viheraluetta, ja
sen arvo on merkittävä. Keskeisiä haasteita yleiskaava-alueen toteuttamisessa on näin
ollen ympärivuotisen asutuksen sovittaminen monipuolisten vapaa-ajan toimintojen
ja alueen poikkeuksellisen rikkaan luonnonympäristön kanssa niin, että nämä kolme
elementtiä muodostaisivat eheän kokonaisuuden.
Miljöösuunnitelmassa on tarkoitus lähteä liikkeelle yllä mainituista tekijöistä ja tutkia,
miten Störsvikin alue voi kehittyä mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi, mutta samalla
eheäksi asuinalueeksi sen nykyisiä ominaispiirteitä hyödyntäen. Samalla on tarkoitus
tutkia uudisrakentamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tuoda esille erilaisia rakennetun
miljöön tasoa ja laatua koskevia tavoitteita alueen tulevia asemakaavoitushankkeita
silmällä pitäen.

Maisema ja luonto
Yleiskaavan selostuksessa alueen maisema- ja luonto-ominaisuuksia kuvaillaan näin:
”Suunnittelualue sijaitsee etelärannikon huuhtoutuneella vyöhykkeellä, jonka maisemalle on tyypillistä pienipiirteinen kallioselänteiden ja savilaaksojen vuorottelu.
Suunnittelualuetta rajaavat meri ja Pickalanjoki antavat upeat lähtökohdat viihtyisän
asuinalueen toteutumiseksi.”
Lisäksi selostuksessa kuvaillaan alueen luonto-olosuhteita seuraavasti:
”Alue on tyypillistä Suomenlahden rannikkoseutua, jossa on korkeita avokallioita
sekä alavammilla alueilla viljavaa maata. Alue Kvarnträsketin ja Kvarnmossenin
ympärillä on maakunnallisesti arvokas, koska se on laaja pirstoutumaton metsäalue
ja ranta on pitkä ja rakentamaton.Yhtenäisen metsän alue jatkuu Inkoon kunnan
puolella. Lisäksi metsässä on paikoittain vanhan metsän piirteitä vanhoine ja suurine
haapoineen ja kuusineen. Alueella esiintyy uhanalaisia lajeja kuten liito-oravaa, kangaskiurua ja kehrääjää. Pikkalanjoki on niin ikään arvokas luontoympäristöltään.”
Alue on siis luonto-ominaisuuksiltaan varsin monimuotoinen, vaikkakin se suurimmaksi osaksi koostuu talousmetsäalueista. Arvokkaimmat luontokohteet löytyvät
etelästä ja alueen koillisreunasta, missä Pikkalanjoki laskee Pikkalanlahteen. Pikka-
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lanjoen vesistö kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Pikkalanjoen kulttuurimaisema on
valtakunnallisesti merkittävä. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös historiallisen
Pikkalan kartanon viljelysmaat.
P/s

TP/s

Miljöösuunnitelman varsinainen tarkasteluvyöhyke, osayleiskaava-alueen pohjoinen
osa, johon suurin osa ympärivuotisesta uudisrakentamisesta on osoitettu, muodostuu
useista kallioselänteistä.
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Pikkalanlahteen laskevan Pikkalanjoen kulttuurimaisemakokonaisuus on valtakunnallisesti merkittävä. Suunnittelualueen koillisosan viljavat peltoaukeat kuuluvat historiallisen Pikkalan kartanon viljelysmaihin. Kartano kuuluu arvokkaimpiin ja merkittävimpiin kartanoympäristöihin Länsi-Uudellamaalla. Kartanon vanha asuinrakennus
on sijainnut suunnittelualueella, Störsvikintietä rajaavan metsäisen mäenkumpareen
kohdalla.
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Alueelle on rakentunut Suomen oloissa poikkeuksellisen korkealuokkainen, tiiviistä
loma-asutuksesta ja ympärivuotisesta pientaloasumisesta koostuva kyläyhteisö, jonka
keskeisenä kohteena on Pickalan vapaa-ajan keskus: korkealuokkainen golfalue,
Pickala Golf yleiskaava-alueen keskiosassa. Golfkeskuksen päärakennus, niin kutsuttu
”Golfkartano”, on rakennettu 1990-luvun lopulla puretun Störsvikin tilan päärakennuksen paikalle. Viimeisen vuosikymmenen aikana golfkeskuksen läheisyyteen on
rakennettu omakoti- ja rivitaloasuntoja, joista osa on vapaa-ajan asuntoja. Maankäyttöä
on ohjattu vanhalla osayleiskaavalla tai asemakaavoituksella.
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Osayleiskaavan toteutuessa alueelle rakentuu tasokas ja omaperäinen, rantaan tukeutuva asuinalue ja vapaa-ajan keskus.
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Maisemakokonaisuudet 7
Eheän maiseman merkitys
Kuten on todettu, alueen rakentaminen tulee koostumaan monesta pienemmästä asemakaavoitushankkeesta, jotka tulevat toteutumaan eri aikoina.
Vaikka ensimmäisen ja viimeisen alueen aikaero saattaa olla useita kymmeniä vuosia, niiden tulisi yhdessä pystyä muodostamaan tasapainoinen ja yhteiskunnallisesti
toimiva kokonaisuus.
pelto

Yksi tärkeimmistä yleiskaava-alueen koossapitävistä tekijöistä on eheän ja yhtenäisen maisemakuvan ylläpitäminen. Näin suurella alueella maisemakokonaisuudet ovat
monin paikoin laajempia kuin yksittäiset asemakaavoitusalueet. Sama pätee tiemaisemiin, virkistysreitteihin, näkymiin sekä aukeiden alueiden rajoihin ja taustoihin.
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Tärkeimmät maisemalliset alueet, joista voidaan erottaa ominaispiirteitä, on esitetty
oheisella kartalla. Alueelle sijoittuvien asemakaava-alueiden laatijoiden olisi tärkeää
huomioida asemakaava-alueen sijoittuminen suhteessa näihin maisemakokonaisuuksiin. Samalla alueen rakentumisessa ja asemakaavoituksessa täytyy heti alkuvaiheessa
pohtia näiden maisemakokonaisuuksien rajautumista toisiinsa ja sitä, miten erityyppiset rajaukset sopivat yhteen kokonaisuuden kannalta.

metsä

tie
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Näin ollen on tärkeää, että asemakaavoituksessa huomioidaan maisemien käsittely kokonaisuuksina. Maisema-alueiden rajat tulisi käsittää liukumina ja päällekkäisyyksinä,
niin että alueella liikuttaessa syntyisi kuva yhtenäisestä, toimivasta maisemasta, jossa
ei esiinny jyrkkiä muutoksia tai rajanylityksiä.
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Virkistysalueet
Störsvikin laajaan yleiskaava-alueeseen mahtuu monentyyppisiä luonto- ja maisemakokonaisuuksia. Kaikkein eteläisimpänä ovat merenrannan mahtavat luontoalueet, joiden jälkeen golfmaisemat avautuvat pehmeästi soljuen. Koko alueen kokonaisuuden
hahmottamisen kannalta asemakaava-alueiden väleihin jäävien viheralueiden käsittelyllä on ratkaiseva merkitys. Viheralueiden suunnittelussa ja alueen maisemoinnissa
tulisi välttää yhtäkkisiä tunnelman muutoksia: pikemminkin tulisi suunnitella luonteva
liukuma keskiosan golf-maisemasta pohjoisosan metsäisiin kallioalueisiin.
villi luonto

puisto

Maisemakokonaisuudet
golf

Tässä miljöösuunnitelmassa ehdotetaan, että virkistysalueet uusien asuinalueiden
läheisyydessä jaetaan karkeasti kolmeen osaan, joiden hoitoaste muuttuisi liukuvasti
hoidetusta ympäristöstä luonnontilaiseen. Skaalan kolme osaa olisivat golfalue, puisto
ja metsä. Näiden aluekokonaisuuksien eheydestä ja jatkuvuudesta eri asemakaavahankkeiden suunnittelualueiden yli olisi pidettävä huolta. Samalla niiden rajautumista
toisiinsa tulisi pohtia tietoisesti.
Suurimmaksi osaksi jo toteutuneesta golfympäristöstä muodostuu erittäin hoidettu
ja selkeä kokonaisuus. Golfalue tarjoaa avarat puistomaiset maisemat. Alueen keskiosan, tulevien palveluiden ja tiiviimpien kyläalueiden ympärillä olisi luontevaa jatkaa
golfalueen puistomaista luonnetta. Hoitoasteeltaan ja yleiseltä tasoltaan tämä alue
sijoittuisi kuitenkin golfmaiseman ja pohjoisempana olevien luonnontilaisten metsäalueiden välille. Samalla se voisi vaihdella monella eri tavalla. Toisin kuin suurimmaksi osaksi koskemattomiksi jäävät metsäalueet, puistomaisemat täytyisi kuitenkin
suunnitella tarkemmin kokonaisuuksina.

Metsä

Puisto

Golf-maisema

Rakennetun alueen pohjoisosan jylhät mäntymetsäalueet jäävät
rakentamisesta huolimatta mahdollisimman luonnontilaisiksi. Alueet
toimivat niin ihmisväestön ulkoilu- ja luonnossa liikkumisen maastona kuin luonnon eläinten elinympäristönä ja luonnon prosessien
näyttämönä. Villin luonnon alueita ei tarvitse liiemmin suunnitella:
polut saavat muodostua metsiin ihmisten liikkumisen mukaan.

Tiiviimmin rakennettuja asuinalueita ympäröivät puistoalueet ovat
kuin tarkasti hoidetun golfmaiseman ja luonnontilaisten metsäalueiden yhdistelmä. Toisinaan aukeaan, toisinaan metsäisempään
puistoon voidaan sijoittaa niin valaistuja ulkoilureittejä kuin lähiurheilun tapahtumapaikkoja. Asumisen läheisyys voi näkyä esimerkiksi vesiaiheena, jossa käsitellään asuinalueiden hulevedet.

Yleiskaavan keskiosan golf-kenttä alueet muodostavat laajoja, avoimia viheriöitä: maisemaa hallitsee kumpuilevan nurmen lisäksi
golf-alueen keskellä sijaitseva golf-kartano ja merenlahden läheisyys. Golfkentän kumpuileva avoimuus muodostaa vastapainon
yleiskaava-alueen luonnontilaisille metsäalueille ja tarjoaa koko
alueen väestölle vaihtoehdon erittyyppisestä ulkoilumaisemasta.
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Virkistysmaisemien liittyminen toisiinsa vaikuttaa keskeisellä tavalla siihen, miten
luontevasti tai huonosti erilaiset kaava-alueet pystyvät muodostamaan eheän ja jatkuvan ympäristön, vaikka virkistysalueiden lomassa olevien asuinalueiden tyylit vaihtelisivat paljon. Näin ollen maisemien rajat ja rajapinnat ovat erityisasemassa. Tärkeä
osa virkistysmaisemien eri osien liittymistä toisiinsa, sekä sisäisesti että eri alueiden
välillä, tulee olemaan reitistöjen, polkujen ja kulkuyhteyksien rakentamistapa. Liikkumisen alueelta toiselle tulisi tapahtua luontevasti. Reitistöjen tason tulisi seurata virkistysalueiden hoitoastetta. Siten puistomaisten alueiden sisällä polkujen ja reittien tulisi
esimerkiksi olla valaistuja ja korkeatasoisempia kuin metsäalueiden polkujen, jotka
voisivat olla kevyemmin rakennettuja ja vain osittain valaistuja. Sekä puistoalueiden
että metsämaisemien halki olisi mahdollista liikkua turvallisesti ja kaikkina vuodenaikoina. Ajatellen Störsvikin imagoa luonnonomaisena ja urheilullisena alueena, olisi
luontevaa panostaa pururatoihin ja hiihtolatuihin. Suora pääsy virkistysalueiden polkuverkostolle olisi suunniteltava hyvin jokaisessa erillisessä asemakaavahankkeessa.
Kuniinkaantie

Kuten virkistysalueiden reitistöt ja polut, myös alueen tiemaisemat ovat tärkeässä asemassa alueen kokonaiskuvan luomisessa. Tiet kulkevat useiden asuinalueiden ohitse
ja näiden vaikutukset tiemaisemaan vaihtelevat paikasta toiseen. Yhtenäisen tiemaiseman aikaansaamiseksi olisi jokaisen asemakaavahankkeen yhteydessä syytä tutkia,
miten aikaisemmissa hankkeissa tiemaisema on toteutettu. Tiesuunnittelussa olisi pohdittava tiealueen reuna-alueita koko tien ja osanäkymien muodostumisen kannalta.
Störsvikin alueen maisemallisesti tärkeät päätiet ovat nykyinen Störsvikintie, uusi
sisääntulotie ja tästä uusi Störsvikintielle kulkeva poikkitie. Teiden välisen hierarkian
olisi syytä ilmetä näkymien kautta. Uusi sisääntulotie tulee tulevaisuudessa toimimaan
alueen pääsisääntuloväylänä Sunnanvikin risteyksestä. Muut tiet toimivat alueen sisäisinä teinä.
Keskeisiä periaatteita maisemakokonaisuuksien kehittämisessä:
•

Störsvikintie

•
•

Alueiden luonteva liittyminen toisiinsa/jatkuvan maiseman kulku erilaisten ja eri
aikoina toteutuneiden osamaisemien kautta.
Pyrittävä johdonmukaiseen ja riittävään tasokkaan hoitoasteeseen.
Ykstyiskohtien ja yksittäisten toimintojen merkitys on suuri onnistuneen kokonaisuuden kannalta.

Kevyen liikenteen väylä Espoossa
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Näkymät: Tunnelmia 10
Näkymät
Alueella on monia tärkeitä ja ainutlaatuisia näkymiä. Ne koostuvat sekä yksityiskohdista että suuremmista kokonaisuuksista. Samalla ne ovat maisemien yksi elementti, kuten tienäkymät tiemaisemassa tai polkuraitin eteneminen virkistysalueella.
Störsvikintien ja kantatien risteyksen itäpuolella avautuvat Pikkalan kartanon peltomaisemat, joilla on kulttuurihistoriallinen merkitys. Jokisuiston ja merenrannan maisemat ovat niin ikään hienot. Yksi yhtenäinen näkymä saattaa ulottua usean erilaisen
virkistysalueen läpi ja sisältää useita erilaisia rakennettuja alueita, jotka on kaavoitettu
eri aikoina. Yksittäisten kaavoitushankkeiden kohdalla on näin ollen erityisen tärkeää,
että tiedostetaan ja otetaan selvää siitä, miten kulloinkin ajankohtainen hanke vaikuttaa ja sopeutuu niihin yleisiin näkymiin, joiden osana se on.

1.

Oheisessa kartassa on esitetty alueelle leimallisia, pitkiä näkymiä yli avointen pelto(1)- ja golfkenttäaukeiden(2), näkymiä jokisuistosta (3) ja mereltä (4), näkymä merelle metsäiseltä kukkulalta (5) sekä yli Kvarnträskin ja uimarannan (6). Myös tiemaisemat muodostavat näkymiä.

3.
5.

Näkymien käsittelyssä tärkeitä elementtejä ovat niiden taustat tai reunustat, jotka
rajaavat ja ohjaavat näkymien leviämistä maastossa. Liian suuret muutokset tai harppaukset alueiden välillä saattavat tehdä näkymistä levottomia ja epäjatkuvia, pilkkoen
suuret kokonaisuudet pienempiin osiin. Toisaalta mielenkiintoisten näkymien ylläpitäminen edellyttää vaihtelua ja näkymäosien luontevaa muuttumista suuremmassa
tapahtumasarjassa. Yksittäisissä asemakaavahankkeissa on syytä tutkia suunnitelmien
vaikutuksia näkymiin riittävän huolellisesti.

6.
4.
2.
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Tunnelmia/ aukeat paikat 11

Peltomaisema

Golf

Valtatie 51:n varrella sijaitsevat Pikkalan kartanon peltoviljelykset
rytmittävät tiellä kulkevan maisemaa. Peltoaukea luo edellytyksiä
suunnitella alueelle mieleenpainuva, viljelyshistoriaan tukeutuva sisääntulo.

Yleiskaava-alueen keskiosia hallitsee laaja Golfkenttä-alue, Pickala
Golf. Omaleimaisen maisemakokonaisuuden lisäksi golf- kenttä
tarjoaa alueella asuville urheilumahdollisuuksia ja virkistäytymistä
Golf-klubin ravintolassa.

Masemien reunavyöhykkeiden käsittely vaikuttaa oleellisetsi näkymien laatuun ja kokonaisvaikutelmiin.

Masemien reunavyöhykkeiden käsittely vaikuttaa oleellisetsi näkymien laatuun ja kokonaisvaikutelmiin.

Störsvik

osa-yleiskaavan lähiympäristönsuunnitelma
fredrik lindberg 31.08.2008

Tunnelmia/ merenranta ja jokisuisto 12

Jokisuisto

Merenranta

Natura 2000 -alueeseen kuuluva Pickalanjoen suistoalue on elämyksellistä ympäristöä. Rehevä kasvillisuus, ruosteinen pato ja
joen varrella avautuvat Pikkalan kartanon maat luovat kultuurihistoriallisesti arvokkaan tilasarjan pitkin joen juoksua.

Ehjänä ja rakentamattomana säilynyt merenranta korostaa
yleiskaava-alueen luonnonkauneutta mereltä päin tarkasteltaessa. Tärkeä on myös jokea pitkin aina Pikkalan kartanon päärakennukselle ulottuva näkymäakseli.

Padon merkitys ja tulevaisuus on epävarmaa.
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Tunnelmia/ Luonnonympäristöt 13

Metsä

Uimaranta

Alueen pääelementti, metsäinen kalliomaisema, on osittain talousmetsää, osittain arvokasta vanhaa metsää.

Yksi viehättävimmistä virkistäytymispaikoista alueella on hiekkapohjainen uimaranta ja sen tekolampi.

Metsäalueet muodostavat upeat virkistysalueet Störsvikin alueen nykyisille ja tulevill asukkaille.

Uimatanta on tärkeä kokoontumispaikka ja houkuttelee kävijöitä suurelta alueelta.
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Yksittäisiä tunnelmia 14

Tienäkymät

Rakennettu ympäristö

Tienäkymät edustavat hyvin suomalaista kansallismaisemaa. Kiemurtelevaa maantietä reunustavat vuoroin metsä ja pellot. Paikoittain tien reunuksia on istutettu ja hoidettu.

Yleiskaava-alueen olemassaolevat asuinalueet muodostuvat pientalo- tai omakotitaloalueista ja vanhasta asuinkäytössä olevasta
rakennuskannasta.

Tulevien alueiden rakentamisessa tulisi säilyttää teiden raittimaisen ja vaihtelvan maisemallisen
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Rakentuminen 15
Alueen kehityskuva on tärkeä. Mistä yhdyskuntarakentaminen pitää aloittaa, ja mikä
on eri alueiden rakentamisjärjestys? Ohessa on yleiskaavan liitteenä ollut kaavio
uusien alueiden toivotusta toteuttamisjärjestyksestä. Tätä vaiheistusta pyritään tässä
tutkimaan tarkemmin ja nostamaan esiin sellaisia tärkeitä vaiheita, jotka ovat avainasemassa alueen kehityksessä.
Alueelle kaavailtu rakenne on varsin selkeä. Osayleiskaavan pohjoisella alueella uusi
maankäyttö muodostuu lähinnä kahdesta käyttötarkoituksesta: pientaloalueista (A) ja
kyläalueista (AT). Keskelle on varattu alue palveluita varten (P). Vaikka alue vaikuttaa
rakenteeltaan yksinkertaiselta, tulee se kokonaisuutena olemaan varsin moniulotteinen. Yleiskaavan selostuksessa kuvaillaan alueellisia tavoitteita näin:

P
A

A

A

”Osayleiskaava-alueelle on osoitettu alueita asuntoja, palvelutoimintoja, työpaikkoja, virkistystä ja yhdyskuntateknistä huoltoa varten. Golfkartanon alue korostuu
merkittävänä miljöökokonaisuutena, jonka juuret ulottuvat alueen vanhaan kulttuurimaisemaan. Valtaosa uudesta rakentamisesta sijoittuu golfkartanon pohjoispuolisille
alueille, missä tavoitteena on korkealuokkaisten ja pääosin väljästi rakennettujen erillispientalokortteleiden luominen. Kvarnmossenin metsäalueen koillisosaan nousee
uusi merellinen vapaa-ajan asumisen alue.”

A
P

A

A

A

A

A
AT

A

AT

AT
A

A

A

A
AT

P

Alueen rakentumisessa muutamat asiat nousevat keskeiseen rooliin. Näitä ovat kyläalueet ja niiden imagot, alueen liikenteelliset liitoskohdat kantatien varteen sekä
uuden sisääntulotien toteuttamisen ajankohta. Lisäksi kevyen liikenteen verkoston laajuus, virkistysalueiden monipuolisuus ja näiden molempien laatutaso ja turvallisuus
tulevat olemaan tärkeässä asemassa alueen houkuttelevuuden kannalta. Se, miten ja
missä järjestyksessä nämä kaikki osat toteutetaan, vaikuttaa koko alueen laatutasoon
ja asuttavuuteen.

A
A

A

AT
A

AT

A
A

A

1. vaihe
265 asuntoa

2.
vaihe
256 asuntoa
3.
vaihe
265 asuntoa
yhteensä 786 asuntoa
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Rakentuminen/ kylät 16

1.
Kaavoitus alkaa

Alueen rakentaminen on luontevinta aloittaa kaavoittamalla kyläkeskuksia olemassa olevan tien varrelle ja parantamalla Pickalan sisääntuloaihetta.

4.
Haja-asutus

Koko rakentumisprosessin ajan kyläkeskusten kaavoitus luo edellytyksiä pientaloalueiden muodostumiselle ja rakentumiselle.

3.

2.

Uuden tien edellytykset
Pian voidaan aloittaa uuden tien varrelle syntyvien kyläkeskusten ja uuden sisääntuloportin kaavoitus.

Uusi tie

Riittävän kaavoitettujen alueiden paineen myötä uusi tie pääsee syntymään.

6.

5.

Palvelujen keskusta
Kun alueelle on saatu kyläkeskusten ja pientaloalueiden myötä riittävä käyttäjien kriittinen massa, syntyy luonnollista painetta keskustalle, jossa on muita alueita monipuolisempia julkisia palveluita.

Kokonaisuus

Yleiskaava-alueelle syntyy monipuolinen ja toimiva kokonaisuus.
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Sisääntulo alueelle/ portit 17
Pickalan
portti
Sunnanvikin
portti

Porttien muodostuminen
Sisääntulon alueelle voidaan sanoa tapahtuvan kahden porttiaiheen kautta. Ne muodostuvat kantatien vierelle uusien liikenneyhteyksien järjestämisen yhteydessä. Ensinnäkin on nykyinen Störsvikintie, joka toistaiseksi toimii alueen varsinaisena sisääntuloreittinä ja yhtyy kantatiehen muutama sata metriä Pickalan
Essolta länteen päin, vie Golfkartanon alueelle ja sieltä etelään. Tätä voidaan kutsua Pickalan portiksi.
Yleiskaavan suunnitelman mukaan Störsvikintie muuttuukin alueen sisäiseksi tieksi, jonka kautta pääsee kantatielle vain sen pohjoispuolelle rakennettavan rinnakkaistien kautta. Uudeksi sisääntuloksi muodostuisi näin Sunnanvikin risteys, jota kautta pääosa suunnittelualueen liikenteestä tulevaisuudessa tulisi ohjautumaan. Tämä risteys ei tarjoaisi vain yhteyttä
pääkaupunkiseudulle, vaan myös kunnan rautatieasemalle ja kuntakeskuksen palveluihin.
Sen toteuttaminen on kuitenkin riippuvainen siitä, miten Sunnanvikin alue lähtee kehittymään ja toteutumaan, ja miten ja milloin risteyksestä lähtevä uusi tie voidaan rakentaa.
Ennen kuin Sunnanvikin risteystä voidaan lähteä parantamaan ja toteuttamaan, olisi aloitettava kaavoitus uuden tulotien varrella. Tällä tavalla syntyisi luonnollinen paine risteysalueen kehittämiseen ja sen
turvallisuuden parantamiseen. Uuden tulotien varrella olevien alueiden kaavoitus olisi hyvä aloittaa riittävän ajoissa, jotta tien suunnittelu ja toteutus ehdittäisiin käynnistää ennen kuin muu alue on rakentunut liian pitkälle. Toteuttamisjärjestyksessä tämä olisikin seuraava kokonaisuus Störsvikintien jälkeen.
Imagollisesti Störsvikin porttialueet poikkeavat toisistaan. Pickalan portti sijoittuu Pikkalan kartanon
kulttuurimaisemaan, ja sen arkkitehtuuri ja toiminnot voisivat viitata menneisyyteen. Sunnanvikin portti puolestaan henkisi tulevaisuutta ja dynaamisuutta kantatien maisemassa. Yhteistä on, että Pickalan
ja Sunnanvikin porttien toteuttaminen korkealaatuisina ja mielekkäinä alueina on erittäin keskeisessä
asemassa alueen maankäytön kehityksen kannalta. Koska ne ovat ainoa alueesta kantatiellä kulkeville näkyvä osa, nojaa suuri osa alueen houkuttelevuudesta näiden sisääntuloporttien toteutukseen.

Pickalan risteys: “portti menneisyyteen”

Sunnanvikin risteys, “portti tulevaisuuteen”

imago ja toiminnot

imago ja toiminnot

Maisemakuvallisesti ja Störsvikin alueen vaikutelman kannalta Pickalan risteysalue on erityisen tärkeä, koska
se sijaitsee Pickalan kartanon vanhassa kulttuurimaisemassa. Yleiskaavan selostuksessa korostetaan, että
”nykyisen sisääntuloväylän alkupään keskusta-/ työpaikkahakuisten toimintojen suunnitteluun tulee panostaa,
jotta alueen kulttuurihistorialliset ja maisemakuvalliset arvot säilyvät. Parhaimmillaan alueesta muodostuu kaunis
porttiaihe uudelle asuntoaluekokonaisuudelle.”

Sunnanvikin portti yhdistää kolme elementtiä: Siuntion keskustan. störsvikin uudet asuinalueet ja niiden välissä kulkevan kantatien. Kolmen elementin erityyppiset tarpeet antavat porttialueen kaavoitukselle vapautta:
alueelle voidaan sijoittaa monipuolisesti erilaisia, eri käyttjäryhmiä palvelvia toimintoja.

aikataulu
Pickalan porttialueen kaavoitus en suunniteltu yleiskaava-alueen toiseen vaiheeseen. Alueen kehittäminen
olisi kuitenkin hyvä aloittaa melko ripeästi: hyvin onnistuneena perinteikkään rakentamisen alueena se voi
houkutella ihmisitä tutustumaan yleiskaava-alueen hankkeisiin ja edesauttaa näin koko alueen kehittymistä.

aikataulu
Sunnanvikin portin toteutuminen ja kehitys riippuu sekä yleiskaava-alueen uuden sisäänajotien toteutumisen
aikataulusta, Sunnanvikin alueen kehityksestä ja mahdollisen moottoritien jatkamisesta Kirkkonummelta.
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Liikenne 18
Alueen tämänhetkinen pääsisääntulotie on sen itäosassa kulkeva paikallistie 11240,
Störsvikintie. Yleiskaavasuunnitelman mukaan tie muuttuu alueen sisäiseksi tieksi, kun
Sunnanvikin risteyksestä on kantatieltä rakennettu uusi sisääntulotie. Alueen julkinen
liikenne on heikkoa, samoin edellytykset liikkua jalan tai pyörällä ovat huonot. Tulevissa asemakaavoissa näihin asioihin on yleiskaavan mukaisesti kiinnitettävä erityistä
huomiota.
Störsvikintie koetaan tällä hetkellä vaaralliseksi: sen linjaus on suhteellisen mutkainen
ja tie on kapea. Kevyelle liikenteelle ei ole juurikaan tilaa, ja kun tien varrelle yleiskaavan mukaisesti toteutuu uusia alueita, kevyen liikenteen olosuhteet vain heikkenevät.
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Vaikka Störsvikintien ei ole tarkoitus toimia valmiin alueen varsinaisena sisääntuloväylänä, tulee näin kuitenkin käytännössä tapahtumaan kunnes uusi tulotie on rakennettu. Nykyisellään tie on alueen asukkaille ja käyttäjille vaarallinen. Olisi tärkeää
parantaa tien liikenneturvallisuutta ja panostaa kantatien risteysalueen toimivuuteen
ennen kuin uusia asuinalueita ryhdytään suuressa määrin toteuttamaan.

än

ajo

tie

Näin ollen Störsvikin uuden yleiskaavan toteuttamisessa pitäisi lähteä liikkeelle juuri
Störsvikintien turvallisuuden ja toimivuuden parantamisesta, ja rakentaa mahdollisimman pian tien viereen uusi kevyen liikenteen väylä. Tämä ratkaisu palvelisi Störsvikin
nykyisiä asukkaita ja mahdollistaisi uusien alueiden kaavoittamisen ilman, että uutta ja
kallista sisääntulotietä tarvitsisi heti rakentaa. Störsvikintien parantamisen yhteydessä
on samalla luontevaa aloittaa Störsvikin uusien asuinalueiden kaavoitus tien varrelle
tai sen päässä oleville alueille. Tämä olisi kaavataloudellisesti järkevää.
Kaavan myötä alueelle rakentuu kattava ulkoilureitistö, joka parantaa arvokkaiden
eteläisten luontoalueiden saavutettavuutta. Samalla pohjois-eteläsuuntaiset yhteydet
golfkentän molemmin puolin paranevat.

Keskeisiä periaatteita liikenneverkostojen kehittämisessä:
•
•
•
•
•

Liikenteen turvallisuus yleisesti ja varsikin kevyenliikenteenreittien yhteydessä.
Kantatien sisääntuloristeyksien turvallisuus ja toimivuus.
Joukkoliikenteen toimivuus ja tehokkuus.
Kevyenliikenteen toimivuus, kattavuus ja joustavuus.
Tiemasemien vaihtelevuus ja viihtyisyys.
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Palvelut / Störsvikin keskus 19
Osayleiskaavaa laadittaessa alueella ei ole ollut juurikaan julkisia tai muita palveluita.
Nyt suunnittelualueella toimii pieni päiväkoti kunnan maauimalan eteläpuolella, Kotilahdentien tuntumassa. Golfkeskuksessa on ravintolapalveluja. Siuntionjoen suualueella on pienimuotoinen pienvenesatama ja siellä toimii myös erämaaelämysturismiin
suuntautuva yritys, joka järjestää mm. kanoottivuokrausta ja opastettuja retkiä jokea
pitkin.

1.

Uusia julkisia palveluita tullaan tarvitsemaan uusien asuinalueiden rakentamisen myötä. Näistä suurin osa on tarkoitus sijoittaa alueen keskiosaan, yleiskaavassa olevalle
P-alueelle uuden sisääntulotien yhteyteen. Störsvikin alueelle tarvittavista julkisista
palveluista tärkeitä tulevat olemaan mm. lasten päivähoitopalvelut, ala-asteen koulupalvelut, virkistyspalvelut ja mahdolliset terveyspalvelut. On tärkeää, että nämä
palvelut voidaan sijoittaa keskeisesti. P-alueelle voidaan sijoittaa sekä kunnallisia että
yksityisiä palvelutoimintoja. Lisäksi se mahdollistaa asumista häiritsemättömien liiketilojen sijoittamisen.
Yleiskaavassa palveluille varattu P-alue on kuitenkin suhteellisen iso ja julkisten
palvelujen tarve tulee tuskin olemaan koskaan niin suurta, että ne täyttäisivät alueen
kokonaan. Alueen toimivuuden, viihtyisyyden ja turvallisuuden kannalta olisi hyvä
luoda siitä monipuolinen kokonaisuus, joka sisältäisi erilaisten julkisten ja yksityisten
palvelumuotojen lisäksi esimerkiksi asumista. Näin ollen sen käyttö olisi jatkuvampaa
ja monipuolisempaa, julkisten tilojen turvallisuus paranisi ja alue voisi palvella useita
eri ikäryhmiä. Nämä seikat ovat erityisen tärkeitä eri palvelumuotojen kannattavuuden ja laadun kannalta. Tällä tavalla Störsvikin keskusalueesta muodostuisi aleen
”pääkylä”, missä asutaan AT-alueiden omaisella tavalla ja mihin kaikki tärkeimmät
palvelumuodot on keskitetty.
Samoin muiden kyläalueiden viihtyisyys ja turvallisuus ovat riippuvaisia niiden käyttöasteesta ja monipuolisuudesta. Olisikin tärkeää sallia myös niissä pienimuotoisia
yksityisiä palvelumuotoja ja luoda mahdollisuudet etätyöskentelyyn, kotitoimistotilojen rakentamiseen ym.

2.

Julkisten ja kunnallisten sekä tavallisten yksityisten palvelumuotojen lisäksi Störsvikin
alueelle on edellytyksiä sijoittaa joukko erityispalveluita, jotka voisivat tukeutua alueen erityispiirteisiin. Näitä piirteitä ovat golf, luonto, meri sekä esimerkiksi maauimala
ja Siuntionjoki. Niiden pohjalta olisi edellytyksiä kehittää esimerkiksi elämysturismiin
liittyviä toimintoja, majoituspalveluita, uusia virkistys- ja liikuntamuotoja, pienvenehuoltoa jne.
Keskeisiä periaatteita palveluiden kehittämisessä:
•
•
•

Suurin osa alueen julkisista palveluista sijoitetaan alueen keskiosaan. On kuitenkin tärkeää, että tämä alue voi myös sisältää yksityisiä palveluita, kauppoja sekä
asumista. Tämä vaikuttaa viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja toimivuuteen.
Kyläalueille (AT) olisi syytä luoda edellytykset pienimuotoiselle yksityiselle palvelutoiminnalle.
Lisäksi kannattaa kehittää palvelumuotoja, jotka sopivat yhteen alueen erityispiirteiden kanssa; golf, virkistyskäyttö, elämysturismi, urheilu ja liikunta, majoitus ym.

3.
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Kunnallistekniikka 20
Alueella on osittain toteutunut vesi- ja viemäriverkosto, joka palvelee nykyisiä asuinalueita.
Sitä mukaa kun uusia asuinalueita toteutuu, verkostoa voidaan laajentaa ja kasvattaa.
Asuinalueiden ja erillisten rakennusten lämmityksessä ei ole toteutuneita yhteisiä
järjestelmiä. Rakennukset lämmitetään pääsääntöisesti sähköllä tai öljyllä. Viime vuosina erilaisten lämpöpumppujen, kuten esim. maa- ja ilmalämpöpumppujen, käyttö on
luultavasti yleistynyt.
Alueen kunnallistekniset työt jakautuvat sekä yleisiin että asuinalueiden sisäisiin osuuksiin. Yleiset osat koostuvat pääväylien tie- ja tekniikkatöistä ja ne olisi suunniteltava
ja toteutettava kunnan toimesta. Sisäiset osat olisi mahdollista toteuttaa myös yksityisesti. Kunnallisteknisen tason tulisi olla kuitenkin riittävä kaikkialla ja yksityisten
toteutusten kunnan valvomia.
Ilmastonmuutosta ja kestävän kehityksen periaatteita ajatellen uusien alueiden
toteutuksessa tulisi panostaa nykyistä ympäristöystävällisempään kunnallistekniikkaan. Varsinkin sähkönkulutuksen vähentäminen on tavoiteltavaa. Jo tänä päivänä
on mahdollista tuottaa sähköä hajautetusti ja yksityisesti uusiutuvia energialähteitä
hyödyntäen ja tulevaisuudessa tekniset ratkaisut tulevat olemaan entistäkin tehokkaampia. Lisäksi olisi panostettava vähän energiaa kuluttavaan asumiseen ja rakentamiseen. Suunnittelussa ja kaavoituksessa olisi luotava mahdollisuudet rakentaa
paikallisia, uusiutuviin energiamuotoihin perustuvia, yhteisiä rakennusten lämmitysjärjestelmiä.

biogas = metaanikaasu
distrikt heating = kaukolämpö
electricity = sähkö
cooling =jäähdytys
low energy network = matalalämpöverkko

Freiburg

Störsvikin asukasyhdistys on ehdottanut, että alueiden lämmöntuotanto voitaisiin
hoitaa esimerkiksi keskitetyllä maalämpöratkaisulla, esim. Vaasan asuntomessualueella käytetyllä Mateve Oy:n Refla -energiaverkostojärjestelmällä. Maalämpöjärjestelmän avulla voidaan säästää 65-80 % energiakustannuksista verrattuna suoraan
sähkölämmitykseen. Järjestelmä kerää maalämpöä kallio- tai maaperästä ja jakelee
sen rakennuksiin. Samalla järjestelmällä on myös mahdollista viilentää asuntojen
sisäilmaa. Yritys kertoo tuotteestaan näin:
“Verkoston energia kerätään energian käyttökohteen lähialueilta, peruskalliosta,
teiden, piha-alueiden, puistojen ja joissain tapauksissa jopa lämmitettävän kiinteistön ja mahdollisen lähellä olevan vesistön alta. Lämmönkeräyskaivoina käytetään
Refla-energiaputkea, joka voidaan asentaa porakaivoon, porata maaperään asfaltin
alle, 3-4 m:n syvyyteen (roudaton syvyys) puistojen, teiden , vesialueiden ja kiinteistöjen alle.”
Muita vaihtoehtoja paikalliselle uusiutuvaan energiaan perustuvalle järjestelmälle
voisivat olla erityyppiset pienpolttolaitokset, kuten hakevoimalat tai vastaavat.
Keskeisiä uusien alueiden kunnallistekniikkaa koskevia periaatteita:
•
•

Panostettava ympäristöystävälliseen tekniikkaan ja esimerkiksi paikallisiin, aluekohtaisiin lämmitysjärjestelmiin.
Pyrittävä rakentamaan joustavia järjestelmiä. Huomispäivän teknisten ratkaisujen tulisi olla mahdollisimman helposti otettavissa käyttöön vanhojen rinnalle tai
tilalle.
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Yleistä kylistä
Alueen rakenne perustuu kahteen kaavamerkintään: toisaalta on väljempiä pientaloalueita (A), toisaalta tiiviimmin rakennettuja kyläalueita (AT). Kyläalueiden rakentamista ja toteuttamista kannattaa pyrkiä ohjaamaan suhteellisen tarkasti asemakaavoituksella ja esimerkiksi kortteli- ja ympäristösuunnitelmilla. Kaavojen ohjauskeinoja
olisivat kerrosalojen ja tonttien mitoitus, rakennusalojen tarkka sijoittelu, kerrosluvut,
istutettavien tai luonnontilaisina säilytettävien alueiden määritteleminen ym. Lisäksi
olisi syytä ohjata rakentamista esim. materiaaleja, värejä, kattomuotoja jne. koskevilla
määräyksillä, tavoiteltavasta kylän imagosta ja kylän sijainnista riippuen.
1.

2.

Kyläalueet olisi syytä rakentaa ja toteuttaa riittävän suurina kokonaisuuksina kerralla
niin, että lopullinen rakennettu miljöö savutettaisiin suhteellisen nopeasti, ja että tulevan kylän ilme toteutuisi riittävän yhtenäisenä. Suunnittelussa olisi pohdittava, mikä on
tavoiteltava monipuolisuuden ja vaihtelevuuden määrä yhtenäisen imagon puitteissa.

3.

Kyläalueiden suunnittelussa on otettava huomioon kyläympäristön sosiaalinen monimuotoisuus, tiiviimmän rakentamisen myötä saavutettava ympäristöystävällisyys,
mahdollisuus toteuttaa laadukkaita julkisia tiloja sekä mahdollisuus yhtenäisten aluekokonaisuuksien toteuttamiseen.

4.

5.

6.

Kylä

Pientaloalue

+ Mahdollisuus luoda arkkitektonisia kokonaisuuksia alueelle

+ Rakentamisen vapaus, tee-se-itse

-> Variaatio alueella lisääntyy, kun asutus tiivistyy välillä kyläkeskuksiksi
-> Alueelliset imagot ja identiteetit helpommin saavutettavissa

+ Kylät ovat tiiviimpiä
-> Tiivis yhdyskuntarakenne mahdollistaa erikokoisten asuntojen ja erilaisten asuntotyyppien myötä suuremman sosiaalisen spektrin kyläkeskuksissa. Kylän asuntokanta on edullisempaa ja avaa näin mahdollisuuksia laajemmille ihmisrymille asua alueella.

+ Kyläyhteisö on sosiaalisempi asumistapa
-> Kylärakenne mahdollistaa torit, aukiot, puistotaskut ja muut pienet julkiset tilat sekä palveluiden muodostumisen kyläkeskuksiin

->” Oma tupa, oma lupa” on monelle houkutteleva asuintapa
->Paljon tilaa, n. 2000m2 tontit.

+ Kylät ja haja-asutus tukevat toisiaan
-> Toimiva yhdyskuntarakenne tarvitsee palvelukeskustan, pienempien kyläkeskustojen
palvelujen ja infrastruktuurin tueksi vakavaraisen pientaloalueen kuluttajien kriittistä massaa.

- Hajanaisuuden mahdollinen monotonia
-> Yhden rakennustyypin - yhden perheen erillistalo - toistuminen laajoilla alueilla voi aiheuttaa ikävystyttävää ympäristöä

- Hajanaisuuden mahdollinen sekalmelska
-> Saman alueen omakotitalotontit rakentuu hyvin erilaisilla ratkaisuilla, ei puinaista lankaa.

- Kun rakennetaan suuria alueita yhdellä kertaa, on kiinnitettävä erityishuomiota variaatioon
rakenustyypeissä ja rakennusten detaljoinnissa sekä suunnittelun laatutasoon
->Huonosti toteutettuna kylästä saattaa tulla monotonista saman rakennuksen toistoa

- Ylimitoitettu liikenneverkko
-> Huonolla tehokkuudella rakennettavien alueiden liikennetarve nojautuu liikaa autolla
liikkumiseen, ja laaja tieverkko ei usein tue muita liikkumistapoja - kevyen liikenteen verkko
puuttuu.
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Kylärakenteen huomattavimpia etuja on laadukkaiden julkisten tilojen muodostuminen, olivatpa kyseessä niinkin pienet asuinalueen elementit kuin leikkipaikat ja
kevyen liikenteen väylät. Toinen tärkeä etu on rakennustyyppien monipuolisuus: kytkettyjen pientalojen ja rivitalojen myötä voidaan tarjota esimerkiksi pieniä asuntoja
lapsettomille pariskunnille ja vanhuksille. Tämä tuo alueille sosiaalista monimuotoisuutta.

Asuin- ja kyläalueiden asemakaavoituksessa tärkeitä näkökohtia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaavahannkeiden vaikutus maisemakokonaisuukssiin. Huolehtia maisemallisesta
yhtenäisyydestä ja monipuolisuudestas.
Kaavamääräysten ohjaava vaikutus/joustavuus.
Kaahavankkeiden vaikutus liikennejärjestelmiin ja liikenteellinen turvallisuus.
Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja alueiden virkitysaluekokonaisuuksiin.
Plavelutaso/työpaikat/asumisen oheistoimminto rittävässä määrin.
Panostava kaavahannkeidenn ekologisuuteen ja kestävän kehityksen mukaiseen
suunnitteluun.
Ilmastomuutoksen vaikutukset / tulvariskit merenläheisissä alueilla.
Kaavahankkeiden suhteet ja vaikutukset jo toteutuneisiin alueisiin.

6.

1.

3.

2.

4.

5.
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Yleistä pientaloalueista
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Alueen jo toteutuneet pientaloalueet, kuten esimerkiksi Kotilahdentien ja Sienitien
alueet, ovat varsin heterogeenisiä ja talotypologioiltaan vaihtelevia. Kun tiiviimpien
kyläalueiden rakentamista on suositeltavaa ohjata kaavoituksella suhteellisen tarkasti,
voidaan pientaloalueiden toteuttamisen sallia tapahtuvan vapaammin. Tällä tavalla
uudet AO-alueet eivät tule erottumaan liian paljon nykyisistä alueista. Kyläalueille
saattaa muodostua yhtiömuotoisia kiinteistöjä tai isompia alueita, jotka rakennetaan
kerralla yhtenäisiksi. AO-alueilla rakentaminen tapahtuu todennäköisemmin tontti
kerrallaan ja tonteittain erilaisin ratkaisuin.
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AO-alueiden keskimääräiseksi tonttikooksi on yleiskaavassa määritelty n. 2000 m2 ja
tehokkuudeksi n. 0,15. Olosuhteet saattavat kuitenkin vaihdella paikasta toiseen ja nyt
toteutuneilla alueilla on myös tontteja, joiden koko on n. 1500 m2.

4
6

5

pp

2,3

2

1,7

5

002
e=0.15

003

6

AO

II

e=0.15
9

5

11

7

II

3

12,4

7

3

AO

1
8

29,9

pp
34

1.
erget

9

A

e=

10

11,2

7,5

33

Broändagår

10

27 9

0,9

AO-alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa olisi panostettava riittävän tasokkaan
aluekokonaisuuden aikaansaamiseen. Näiden alueiden tärkeimpinä ohjauskeinoina
kaavoituksessa olisivat kerrosalojen ja tonttien kokojen, rakennusalojen sijoittelun,
kerrosluvun, istutettavien tai luonnontilaisina säilytettävien alueiden määritteleminen
ym. Tarkempi ohjaus esim. materiaaleja, värejä ja kattomuotoja koskevilla määräyksillä AO-alueiden asemakaavoissa saattaa myös olla tarpeen, mutta näiden tarkempien
määräysten tehokkuus ja tarpeellisuus tulee arvioida erikseen. Tärkeää kyläalueiden
kannalta olisi, että ne nousisivat esiin ohjattuina ja yhtenäisinä alueina ympärillä olevien asuinalueiden joukosta. Samalla AO-alueet pystyisivät tarjoamaan väljempiä ja
vapaampia asumis- ja rakentamisolosuhteita ohjatumman kylämiljöön vastapainoksi.
AO-alueilla voi olla yhteisiä alueita, kuten esim. leikkipaikkoja, vaikka olisi suositeltavaa keskittää ne kyläalueille.
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monotonia

epäekologisuus

kokonaisuus katoaa

“Uudet rakennettavat alueet helposti joukkoliikenteellä saavutettaviksi”

Kun kaavoitetaan kauaksi keskutan juna-asemasta, yksityisautoilun tarve ja houkutus lisääntyy
--> Kunnollisen ja kattavan joukkoliikenneverkoston aikaansaaminen alueelle on ensiarvoisen tärkeää

“Kaavoitetaan ekokylä, joka toimii kokonaan uusiutuvien energialähteiden varassa.”

ratkaisuja:

Yksi ekologinen kylä ei riitä koko alueen energiatehokkuuden kattamiseen
--> Ekokylä voi näyttää energiaomavaraisuuden ja passiivirakentamisen parhaiden teknologioiden esimerkkiä. Tärkeämpää on kuitenkin saattaa koko alue kaukolämmön tai
keskityn omavaraisen lämmön tuotantoratkaisun, esimerkiksi lämpöpumpun, piiriin.

asemakaava-alue A

Yleiskaavan aluejako aiheittaa vaaran luonnon elinympäristöjen pirstoitumisesta
--> Puistot ja metsäiset virkistysalueet on suunnitelniin, että myös luonnovaraiset kasvit ja eläimet
pystyvät elämään alueella

sijoittelu
Pienetkin vaihtelut rakennusten sijoittelutavassa teke-

ratkaisuja:
Maiseman kokoavaa vaikutusta ei saa aliarvioida
-> Jos asuinalueita ympäröivät maisemakokonaisuudet ja
etenkin rakennetun alueen keskiosan puisto pystytään toteuttamaan laadukkaana ja yhtenäisenä kokonaisuutena on
mahdollista kerätä erityyliset rakentamisen alueet kokonaisuuksiksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pitkien näkymien säilymiseen rakentamisesta huolimatta sekä luonnon tai
puistoalueen ja rakentamisen väliseen rajaan.

vät alueen kokonairakenteesta mielinkiintoisemman.

Kiinnitetään huomiota alueelle syntyvien tulotasorajojen
välttämiseen
-> alueen rakentumisessa on vältettävä eri rahoituspohjien
ja suhdannevaihtelujen aiheuttamaa sosiaalista segregaatiota. Tavoitteena tulisi olla sosiaalisesti sekoittuneiden kyläalueiden lisäksi pientaloalueita, joissa vuorottelevat täysin
yksityiset ja yhtiömalliset tontit.

tava

“Muualla kiinteistöjen lämmitysenergiantuotannossa käytetään
lämpöpumppua, aurinkoenergiaa tai biopolttoaineita”

asemakaava-alue C

- Kyläalueet, pientaloalueet ja viheralueet erottuvat liiaksi itsenäisinä, kerralla rakentuneina entiteetteinä
-> alueella ei synny yhteinäistä ja luontevaa kokonaiskuvaa

väritys

Väritystä ja detaljiikkaa varioimalla on mahdollista saavuttaa varsin omaleimaisia ja kodikkaita asuinalueita.

asemakaava-alue B

Korkea rakentamisen ja kaupunkitilan laatutaso koko alueella

Vaarana on, että keskitetty lämmöntuotantoratkaisu jää toteutumatta

-> selvästi huomattavat vaihtelut rakennuskokonaisuuksien
välillä voivat olla hyviä ja virkistäviä, jos vertailtavista alueista toinen ei erotu laadukkaana ja ihanteellisena ja toinen
kehnosti toteutettuna ja tylsänä.

--> Lämmitysratkaisun kuluja arvioitaessa tulee
tarkastella ratkaisun taloudellisuutta sen koko käyttöiän
aikana.

typologiat

Otteet Siuntion kunnan ilmastostrategiasta.

Aidosti omaleimainen alue tarvitsee onnistuakseen erikokoisia ja tyylisiä rakennusyksiköitä.
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Tässä esitellään muutamia erilaisia kylätyyppejä, jotka voisivat sopia Störsvikin alueelle. Näiden esimerkkien tarkoituksena on nostaa esiin tiettyjä
ominaispiirteitä, jotka vahvistettuina antaisivat kyläkuvalle tietyn tunnelman. Kylätunnelmat perustuvat laajalti kutakin aluetta ympäröivään luontoon
ja maisemaan. Näin kunkin kylän identiteetti liittyy sen sijaintiin Störsvikin alueella.
kulttuurimaisema
--> perinteinen kylä?

Kylätyypit ovat kuitenkin vain yleispäteviä ehdotuksia kylien tunnelmiksi. Käytännössä hyvin toimivat ratkaisut ovat sekoituksia esimerkiksi näistä
kärjistetyistä vaihtoehdoista. Niiden rinnalla on lukuisia muita tyyppejä, joita tässä ei ole otettu esiin. Tyyppikäsittelyllä halutaan kuitenkin osoittaa,
että kyliä suunniteltaessa on tärkeää määritellä kylälle tavoiteltava ilme ja miettiä, millä keinoilla se saavutetaan.
Störsvikin alueen kylien AT-alueet sijaitsevat useissa eri tyyppisissä paikoissa ja ne voivat tyypeiltään hyvin vaihdella ja erottua toisistaan. Toisaalta
sijantien erilaiset olosuhteet aiheuttavat vaihtelevuutta, vaikka useat kyläalueet rakennettaisiin samoilla periaatteilla.

1. Kalastajakylä

lähellä keskustaa
ja kulkureittejä
--> monipuolinen kylä?

Kalastajakylä soveltuu parhaiten rantamaisemaan ja meren läheisyyteen. Rakentaminen voi ulottua osittain lähelle itse rantaa, olosuhteista riippuen.
Myös rakentaminen osittain veden päällä voisi tulla kyseeseen, esim. pienvenesataman yhteydessä. Rakennettu miljöö voisi edustaa perinteisellä tai
modernilla tavalla toteutettua, yksinkertaista ”venevaja-” ja saaristomaista asuinrakentamistyyliä.

metsäinen sijainti
--> ekokylä?

2.
Perinteinen kylä
Perinteinen kylä sopisi vanhaan kulttuurimaisemaan ja noudattaisi perinteistä maaseutumaista kylärakennetta. Luonteenomaisia piirteitä olisivat
kyläraittiin tukeutuva struktuuri, perinteinen talotypologia, suhteellisen väljät, isohkot pihat ja perinteiset arkkitehtoniset yksityiskohdat.

3.
Ekologinen kylä
Ekokylällä tarkoitetaan tässä suunnitelmassa sellaista aluetta, jonka rakentamisessa on mm. noudatettu vallitsevia energiankulutusnormistoja tiukempia vaatimuksia. Se toimii samalla erilaisten uusien, kestävää kehitystä tukevien ratkaisujen kokeilualueena.

4.
Monipuolinen kylä
Monipuolisessa kylässä monipuolisuudesta on tehty hyve. Täältä löytyy tavanomaista enemmän vaihtoehtoja asumiselle, monen kokoisia asuntoja ja
lisäksi on luotu edellytyksiä monipuoliselle palvelutoiminnalle ja erilaisille työskentelymuodoille. Sosiaalinen ilmapiiri ja väestön ikärakenne ovat
monipuoliset.

golfkentän vieressä
--> luksuskylä?

merenrannan läheisyys
--> kalastajakylä?

5.
Puistokylä
Golfkentän palvelujen ja maisemien läheisyydessä olisi edellytyksiä ylellisen ja korkeatasoisen asuinympäristön suunnittelulle. Nykyaikaiset huvilat
sekä huolella suunniteltu ja hoidettu lähiympäristö olisivat luontevana jatkeena puistomaisille virkistysaluemiljöille ja sopisivat hyvin hoidettujen ja
avonaisten golfmaisemien taustalle.

6.
Tulevaisuuden kylä
Tulevaisuuden kylässä on mahdollisuus kokeilla uusia tulevaisuuden teknologioita ja mukautua uusiin elintapoihin. Uudet energiantuotantotavat, älykkäät materiaalit rakentamisessa tai vaikkapa liikkuminen päästöttömillä kulkuneuvoilla voivat luoda kylälle omaleimaisen imagon.
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rakeisuus
kalastajakylä

perinteinen kylä

ekologinen kylä

monipuopuolinen
kylä

vapaa-ajan-kylä

tärkein ulkotila

talotyyppi

huomioita

mini-mittakaava
rakennukset ripoteltu, ”venemajoja”
maaston mukaisesti

rannan läheisyys
rantalaituri, venepaikka venesatamassa

tupa
tyylikkäästi vaatimaton, yksinkertainen

hajaantunut rakeisuus
väljä maatilan mittakaava
yhdistelmä suuria ja pieniä rakennuksia

raitti, pihapiiri

päärakennus + apurakennukset
rakennusoikeus hajoitettu osiin

tiiviisti ja matalasti rakennettu
pienet pihat
laadukkaat ja eläväiset julkiset ulkotilat

yhteisöllinen aukio
puutarhapalsta

eko-talo
pienehkö, kevyt kosketus maahan,
matala-energinen

ekologiset materiaalit, elintapa, yhteisö

valikoima erilaisia typologioita
erilaisia rakennuksen ja pihan yhdistemiä
kytkettyjä ja yksittäisiä rakennuksia

tori
rakennettu aukio

rivitalo, kytketty erillistalo, paritalo

Erityispaino kylän sosiaallisessa rakenteessa: asuntoja eri-ikäisille ja eri tuloluokille
Nimi: yksilöllinen kylä?

suuri rakennuksia ja puutarhoja, kuitenkin
kylämäinen ja tiivis, aidatut takapihat,
julkisivu tärkeä

yksityinen, kaupallinen ulkotila
terassi, golf-klubi

huvila, kartano

kuin keski-eurooppalaiset kylät
vai kuin ruissalon huvilat?
aina lomalla, vapaa-aika lähellä
yhdistettyä vapaa-ajan- ja
osavuotista asumista?

high-tech

tulevaisuuden
kylä
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Upean merenlahden läheisyys voisi näkyä alueella jokisuiston vierelle
suunniteltuna kalastajakylänä. Nykyaikaisen kalastajakylän arkkitehtuuri
punaisine ja harmaantuneine rakennuksineen, veneineen ja venevajoineen sekä laiturijärjestelyineen on monelle
tunnistettava ja houkutteleva kylän arkkityyppi. Vaikka kalastus elinkeinona tuskin toteutuu alueella, voi kalastajakylä kerätä muita, nykyaikaisempia meren äärellä elämisen toimintoja, esimerkiksi matkailun ja elämysturismin palveluja.
Rakennettu miljöö toteutetaan pelkistetyllä muotokielellä, pääosin
puurakenteisilla rakennusmassoilla. Värisävyt ovat perinteiset tai modernilla tavalla ajattomat. Kylän imago ja rakennettu ilme syntyvät rakennustyyppien moninaisuudesta: on asuinrakennuksia, ulkovarastoja, työtiloja, autotalleja ym. Vaihtelevuutta synnyttävät erilaisten käyttötarkoitusten
lisäksi useasta pienestä rakennusmassasta koostuvat pihapiirit.

elämää veden äärellä
1.

kalastajatuvan
moderneja
uudelleentulkintoja

laiturirakenteita
2.

4.

5.

7.

rakennukset väljästi
maastokäyrien mukaan
punaisia tupia

maaston mukaan sirotellut rakennukset
3.

6.

8.

maksimaalinen rantaviivan hyväksikäyttö

9.
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raitti

Esimerkiksi Pikkalan kartanon kulttuurimaiseman äärelle sopisi perinteeseen tukeutuva, maaseutumainen kylä. Maatilan päärakennuksen mittakaava vastaa hyvin nykyaikaisen asumisen tilavaatimuksia. Perinteinen
kylä voisi koostua esimerkiksi polveilevan kyläraitin ympärille sommitelluista pihapiireistä. Rakennusten suunnittelussa voitaisiin tukeutua maaseudun perinteiseen rakennustyyliin esimerkiksi soveltamalla harjakattoisia rakennustyyppejä ja perinteistä detaljointia. Värisävyt olisivat
perinteiset tai modernilla tavalla ajattomat.
Kylän imago ja rakennettu ilme syntyvät rakennustyyppien moninaisuudesta: on asuinrakennuksia, ulkovarastoja, työtiloja, autotalleja ym.
Vaihtelevuutta synnyttävät erilaisten käyttötarkoitusten lisäksi useasta
pienestä rakennusmassasta koostuvat pihapiirit.
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3.

2.

polveileva raitti

4.
perinnevärejä

6.
perinteisiä
detaljeja

9.
7.
12.
rakennukset rajaavat pihapiiriä

5.

8.

10.

pihapiirejä

suuria ja pieniä rakennuksia
(kuin maatilan päärakennus ja apurakennukset)
11.
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Kylätyypit/ ekokylä 29

1.

energia-omavaraisuus

4.
puuta ja muita ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja
7.

2.
passiivitaloja
5.
puuhastelua ulkosalla

aktiivisia yhteisiä ulkotiloja
3.

viljelyspalstoja yhteispihalla
6.

8.
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Kylätyypit/ monipuolinen kylä 30
Eri kylätyyppien luokittelun vaarana on, että kylien imagot ohjaavat
liikaa kyliin valikoituvia rakennustyyppejä. Varsinkin Störsvikin alueen
keskustaan, missä yleiskaavassa on varattu suuri P-alue palveluita varten, voitaisiin suunnitella kylä, jonka monimuotoisuus on suurempi kuin
muiden kylien. Monipuolisilla asumistypologioilla ja eri tyyppejä yhdistelemällä voidaan tarjota eri ihmisryhmille ratkaisuja samalla alueella:
pieniä asuntoja yksin tai kaksin eläville ja vanhuksille, kytkettyjä taloja
tai rivitaloja perheille. Monipuolisen kylän suunnittelussa olisi laajan
asukasvariaation houkuttelemiseksi kiinnitettävä erityistä huomiota
kylän saavutettavuuteen ja julkisen liikenteen järjestämiseen. Tämä takia
keskeinen sijainti on optimaalinen. Monipuolisuus on hyödyksi myös eri
palvelumuotojen kannalta.

3.

asukkailla mahdollisuus vaikuttaa rakennusten ulkonäköön

1.

4.

joustavan käytön piharakennuksia
2.

5.

6.

pienkerrostaloja omalla
sisäänkäynnillä

tiivistä, mutta vaihtelevaa rakentamista
7.
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Kylätyypit/ puistokylä 31
laadukkaita pihatiloja

nykyaikaisia huviloita

Puistokylän tarkoituksena on luoda edellytyksiä hyvin hoidetulle ja
puistomaiselle lähiympäristölle. Tällainen kylä sopisi erityisesti golfmaisemien ja niiden ympärillä olevien virkistysalueiden yhteyteen.
Puistokylän rakenne voi olla joko väljä tai tiivis. Luonteenomaista sille
olisivat korkeatasoiset pintakäsittelyt, suurehkot huvilamaisesti ja
huolellisesti rakennetut tontit sekä läheinen yhteys golf- ja virkistysalueisiin. Tämän kylätyypin variaatioita voisivat olla ”luksuskylä” tai
”liikuntakylä”. Arkkitehtuuriltaan kylät olisivat korkeatasoisia.
Tiiviimpi rakennevariaatio mahdollistaisi ehkä myös tavallista
runsaamman yksityisten palvelujen kirjon: esimerkiksi kahvila, kampaamo tai kauneushoitola voisivat löytää täältä asiakaskuntansa.
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7.

1.
4.
8.

huvilat parhaalla näkymällä
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lähelllä wellness-palvelut
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Kylätyypit/ tulevaisuuden kylä 32
Tulevaisuuden kylä muistuttaa tietyssä määrin hyvin paljon ekokylää.
Tässä teknologinen taso on kuitenkin todennäköisesti korkeampi ja toteutuksessa on pyritty innovatiivisiin ratkaisuihin monella eri osa-alueella.
Ekokylä sen sijaan voi toteutua myös matalammalla teknologialla ja yksinkertaisilla, luonnonmukaisilla menetelmillä.
Luonteenomaista high-tech -kylälle on modernia tai futuristista rakentamistyyliä noudattava, innovatiivisella tavalla muokattu kyläkuva. Kylätyypin ulkonäölle ei ole valmiita malleja ja sinne asettuminen edellyttää
kokeilunhalua ja kiinnostuneisuutta uusia ratkaisumalleja kohtaan. Näin
ollen kylän sosiaalinen potentiaali on vahva: kylän asukkaiksi hakeutuu
tavanomaista yhtenäisempi ja kyläympäristön käyttäjänä aktiivisempi
ihmisryhmä.
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4.
8.
uusia teknologioita

5.
energiaomavaraisuus

älykkäitä materiaaleja
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Kuvien lähteet 33
sivu 1
kannen kuva: Fredrik Lindberg

sivu 3
ilmakuva: Fiinmap consulting oy

sivu 5
viistoilmakuvat: suomen ilmakuva oy

sivut 7-9
valokuvat: FL

sivu 11
valokuva: FL

sivu 12
kuva: http://asuntomessut.vaasa.fi, mateve oy

5.

rakennukset: TKK puukaupunkistudio 2003-04
arkkitehti: Juha-Pekka Niinimaa
6. rakennukset: Lehtovuori, Helsinki
arkkitehti: Arkkitehtitoimisto A-konsultit
lähde: Aalapiha, Korpivaara: Tiivis ja matala korttelirakenne, rakennustieto 2005

puisto:
1. valokuva: John Nyberg
lähde: stock.xchng
2. valokuva: John Edwards
lähde: GL textures
3. lähde: stock.xchng
golf-maisema:
1. valokuva: John Schwartz
lähde: stock.xchng
2. valokuva: FL
3. valokuva: Jeremy Doorten
lähde: stock.xchng

sivu 18
1-3 rakennukset: Vaasan asuntomessualue
valokuvat: FL

4.

rakennukset: Länsiranta, Porvoo
arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen
lähde: Aalapiha, Korpivaara: Tiivis ja matala korttelirakenne, rakennustieto 2005

3.
4.
5.

sivu 19
valokuvat: FL
rakennukset: Kiinteistö oy Köökarinkuja, Helsinki
arkkitehti: Gullichsen Vormala Arkkitehdit
lähde: Aalapiha, Korpivaara: Tiivis ja matala korttelirakenne, rakennustieto 2005
2,4 rakennukset: TKK puukaupunkistudio 2003-04
arkkitehti: Tuukka Linnas
3. lähde: Aalapiha, Korpivaara: Tiivis ja matala korttelirakenne, rakennustieto 2005
5. rakennukset: TKK puukaupunkistudio 2003-04
arkkitehti: Ana Martins

6.

sivu 21

4.

1.

sivu 16
villi luonto:
1. valokuva: Laura Shreck
lähde: stock.xchng
2. valokuva: Stephen ONeill
lähde:stock.xchng
3. valokuva: Mihai Andoni
lähde: stock.xchng

2.

1,2. rakennukset: Farum Kaserne
arkkitehti: NOBEL arkitekter a/s
lähde: Ibler, Global Danish Architecture: Housing, Archipress M, 2007
3. rakennukset: Kirkkonummen Sundsberg
valokuva: Heli Koskela
lähde: YLE/ ajan henki 4/2005
4. rakennukset: Zuiderburen, Hollanti
valokuva: Lize Rixt
lähde: stock.xchng
5,6 rakennukset: Friisilän Aurinkorinne
arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Pauliina ja Juha Kronlöf
valokuva: Jussi Tiainen
lähde: Aalapiha, Korpivaara: Tiivis ja matala korttelirakenne, rakennustieto 2005
7,8 rakennukset: ???
arkkitehti: Arkitekturum
9. rakennukset: Espoon säterinmetsän omakotitalot
valokuva: Heli Koskela
lähde: YLE/ ajan henki 4/2005

sivu 24
1.
2.

3.

5.
6.
7.
8.

9.

1.

3.
4.
5.

sivu 23
1.

valokuva: Ray Germain
lähde: stock.xchng

valokuva: Jay Simmons
lähde:stock.xchng
rakennukset: as oy Porvoon Jokineito
arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen
valokuva: Kimmo Räisänen
lähde: Puu 4/2006
valokuva: Karin Lindstrom
lähde: stock.xchng
valokuva: Nocturnal
lähde:cg textures
valokuva: Lukasz Brzozowski
lähde: stock.xchng
rakennukset: vanhan porvoon suola-aittoja
valokuva: Kimmo Räisänen
lähde: Puu 4/2006
valokuva: Bill Davenport
lähde: stock.xchng
rakennukset: as oy Porvoon Jokineito
arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen
valokuva: Jussi Tiainen
lähde: Puu 4/2006
rakennukset: Norwegian wood -puutaloryhmä
arkkitehti: aart a/s, Studio Ludo
lähde: Ibler, Global Danish Architecture: Housing, Archipress M, 2007

sivu 25
2.

10. rakennukset: Staiths South Bank housing development
arkkitehti: Wayne and Geraldine Hemingway
lähde: stock.xchng
valokuva: Graham Soult

valokuva: Karin Lindstrom
lähde: stock.xchng
valokuva: Paul Grant
lähde: stock.xchng
valokuva: Graham Soult
lähde: stock.xchng
valokuva: Gabriel Robledo
lähde: stock.xchng
valokuva: Robert Linderz
lähde: stock.xchng

6.

Störsvik

valokuva: Karin Lindstrom
lähde: stock.xchng
valokuva: Jeff Ross
lähde: cg textures
lähde: cg textures
valokuva: Gregory Morris
lähde: stock.xchng
rakennus: Pikisaaren uudet asuinkorttelit
arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Takomo
lähde: 2/2006
rakennukset: Friisilän Aurinkorinne
arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Pauliina ja Juha Kronlöf
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lähde: Aalapiha, Korpivaara: Tiivis ja matala korttelirakenne, rakennustieto 2005
7. valokuva: John Nyberg
lähde: stock.xchng
8. rakennukset: Uusia ratkaisuja maalla asumiseen -kilpailu,
ehdotus “Piirileikki”
arkkitehti: Markku Erholtz
lähde: Puu 2/2008
9. rakennukset: Friisilän Aurinkorinne
arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Pauliina ja Juha Kronlöf
valokuva: Jussi Tiainen
lähde: Aalapiha, Korpivaara: Tiivis ja matala korttelirakenne, rakennustieto 2005
10. valokuva: John Nyberg
lähde: stock.xchng
11. rakennukset: Pikisaaren uudet asuinkorttelit
arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Takomo
lähde: Puu 2/2006
12. rakennukset: Uusia ratkaisuja maalla asumiseen -arkkitehtuurikilpailu,
ehdotus “Piirileikki”
arkkitehti: Markku Erholtz
lähde:Puu 2/2008

sivu 26
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

valokuva: chic-design
lähde: stock.xchng
rakennus: Kannustalo Kosketus
arkkitehti: Mikko Heikkinen ja Markku Komonen
lähde: kannustalo.fi
rakennukset: Lohjan hiidensalmen alue -arkkitehtuurikilpailu
arkkitehti: Sami Heikkinen, Vesa Humalisto, Antti Lehto
lähde: Arkkitehtuurikilpailuja 4/2006
valokuva: Craig Birrell
lähde: stock.xchng
valokuva: Justyna Furmanczyk
lähde: stock.xchng
valokuva: Dan Shirley
lähde: stock.xchng
rakennukset: Kotiportti, Espoo
arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
lähde: Aalapiha, Korpivaara: Tiivis ja matala korttelirakenne, rakennustieto 2005
rakennus:Yhden perheen talo Højbjergissä
arkkitehti: STUFF ApS
lähde: Ibler, Global Danish Architecture: Housing, Archipress M, 2007

sivu 27
1.
2.

lähde: stock.xchng
valokuva: Kriss Szkurlatowski

3.
4.
5.
6.

7.

lähde: stock.xchng
valokuva: Dimitri Castrique
lähde: stock.xchng
rakennukset: Espoon säterinmetsän omakotitalot
valokuva: Heli Koskela
lähde: YLE/ ajan henki 4/2005
lähde: stock.xchng
valokuva: Eva Schuster
rakennukset: Staiths South Bank housing development
arkkitehti: Wayne and Geraldine Hemingway
lähde: stock.xchng
valokuva: Graham Soult
rakennukset: Pohtola, Tampere
arkkitehti: Arkkitehdit LSV
lähde: Aalapiha, Korpivaara: Tiivis ja matala korttelirakenne, rakennustieto 2005

arkkitehti: Riikka Kuittinen
lähde: arkkitehti 2/2008
7. rakennukset: H2PIA -vetykaupunki
arkkitehti: HOW2LIVE
lähde: h2pia.com
8. valokuva: Renato Cardoso
lähde: stock.xchng
9. valokuva: Rodolfo Clix
lähde: stock.xchng
10. rakennus: Grand Union Walk Housing
arkkitehti: Grimshaw, Nicholas & Partners
valokuva: Lawrence Stromski
lähde: stock.xchng

sivu 28
1.

valokuva: Fleur Suijten
lähde: stock.xchng
2. valokuva: Ramasamy Chidambaram
lähde: stock.xchng
3,4 rakennukset: Jyväskylän kivelänrannan asuntoalue -arkkitehtuurikilpailu
arkkitehti: Arkkitehtityöhuone Playa
lähde: arkkitehtuurikilpailuja 2/2007
5. rakennukset: Hämeenlinnan Poltinahon arkkitehtuurikilpailu
arkkitehti: Selina Anttinen, Vesa Oiva
6.
7.
8.
9.

rakennukset:???
valokuva: FL
???
valokuva: An P
lähde: stock.xchng
valokuva: Seher Girgin
lähde:stock.xchng

sivu 29
1.

rakennus: Melbournen taidekeskus
arkkitehti: Roy Grounds
valokuva: Craig Jewell
lähde: stock.xchng
2. valokuva: Jari Lehtikangas
lähde: stock.xchng
3. valokuva: Mario Gonzaga
lähde: stock.xchng
4,5 rakennukset: AAbyen future housing
arkkitehti: aart a/s
lähde: Ibler, Global Danish Architecture: Housing, Archipress M, 2007
6. rakennukset: Energiaa säästävä asuinkortteli -diplomityö
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Asukasyhdistys 35
Störsvikin asukasyhdistys on tutustunut Störsvikin alueen miljöösuunnitelmaan ( Fredrik Lindberg 31.08.2008) ja haluaa
tuoda esille omia näkökantojaan suunnitelmaan liittyen.

jotta risteyksestä tulisi turvallisempi liikenteen vilkastuessa entisestään. Uuden tien rakentamista pitää mielestämme aikaistaa, sillä
muuten Störsvikin kapea ja mutkainen tie tulee ylikuormittumaan.

Miljöö: On tärkeää säilyttää Störsvikin alueen omaleimaisuus. Alueelle luonteenomaista ovat kauniit rantamaisemat ja rannikolle
tyypilliset metsämaisemat. Myös avara jokilaakso elävöittää monipuolista maisemakuvaa. Rakentamisessa tulee ottaa huomioon ja
säilyttää nämä maisema-arvot tulevaisuudessakin. Ulkoilun, retkeilyn,
liikunnan harrastusmahdollisuudet ja hyvät kulkuyhteydet kantatielle ja kuntakeskukseen toimivat vetovoimaisina houkuttimina vastaisuudessakin alueelle muuttoa harkitseville. Muita arvostamiamme
arvoja ovat meluttomuus ja turvallisuus. Alueelle tulee jatkossakin
suuntautumaan runsaasti ulkoilun parissa tapahtuvaa harrastustoimintaa kuten veneily, uimarantatoiminta, retkeily ja golf. Tämä
tulee ottaa huomioon alueen kokonaisuutta suunniteltaessa. Puistojen sijasta tärkeämmältä tuntuisi hyvin hoidettu ja valaistu ulkourheilualue, esim. kenttä, opastettu (mahd. valaistu) ulkoilureitti.

Metsäalueille ei mielestämme tarvita valaistuja polkuja luontoarvoja pilaamaan. Alueen kaava-alueet voidaan sitoa toisiinsa yhtenäisellä kevyenliikenteen reitistöllä, jossa voidaan kävellä, lenkkeillä ja pyöräillä. Maiseman perkaaminen puistomaiseksi on turhaa.
Metsäalueilta olisi hyvät retkireitistöyhteydet alueen eteläosiin
virkistysaluehdistyksen hallinnoimiin maastoihin. Rakentamattomien
luonnontilaisten alueiden pitää olla helposti saavutettavissa. Myös
merenranta-alueet tulisi olla tavoitettavissa kevyellä reitistöllä.

Rakentamisen periaatteita: Näkymissä tulee ottaa huomioon rakennuskorkeus. Maisemasta poikkeavasti kohoavat rakennukset epäyhtenäistävät alueen luonnetta. Varsinkin alueen eteläosan maisemien
näköalojen näkyvyys tulee säilyä kaikille asukkaille. Emme kannata
tiheitä, suljettuja kylämalleja alueellemme. Ne saattavat johtaa palvelujen eriarvoistumiseen (harrastustilat ym.), liikenteen ylivilkkauteen
ja maisemallisiin häiriötekijöihin. Esteettisesti ja toiminnallisesti
kylämalli ei sovi golf –kenttien välittömään läheisyyteen (liikkuminen,
turvallisuus). Ilmastonmuutoksen takia on kuitenkin vaikea perustella,
miksi rakennetaan ok –taloja metsän keskelle ilman palveluita ja
julkista liikennettä. Näin kaavaa voidaan pohjoisemmilta osiltaan
tiivistää, mikä mahdollistaa monimuotoisemman asukaspohjan.

Ekologisuus: Ekologisuutta on alueella vaikea ottaa huomioon.
Rakentamisen ratkaisussa voidaan rakentajia ohjata ekologisiin
ratkaisuihin antamalla ohjeistusta ja opastusta ekologisista rakennusratkaisuista ja energiatehokkaista lämmitysjärjestelmistä.
Myös ekologisiin ratkaisuihin suuntautuvia yrityksiä voisi houkutella markkinoimaan ratkaisujaan alueelle rakentamista suunnitteleville. Pohjoisella palvelualueella voisi olla esim ”ekotupa” josta
opastusta ja materiaalia on saatavilla. Yhteydet julkisen liikenteen
pysäkeille tulisi huomioida väyliä suunniteltaessa. Liikenneväylien valaiseminen pitää tarkoin pohtia. Turha polkujen valaiseminen aiheuttaa valosaastetta heikentää alueen luontoarvoja.

Palveluista: Lähipalveluista tärkeimpinä pidämme alakoulun ja
päiväkodin toimimisen alueella. Näin koulukuljetukset vähenisivät
ja alakoulu voisi koota oppilaita myös Båtvikin, Kelan ja Inkoon
alueilta esim. korostetuilla painotuksillaan (ruotsi, liikunta ym.).
Koulurakennusta voisi käyttää liikunta- , taide- ja käsityöharrastuksiin sekä muuhun kerhotoimintaan. Alueella ei ole tällä hetkellä
kokoontumistilaa. Kaupan palvelut kannattaa keskittää lähinnä
alueen sisääntuloväylän alkupäähän. Alueen eteläinen palvelualue toimisi näin lähipalvelukeskuksena jossa voisi käydä kirjastoauto ja jonka urheilukenttä palvelisi liikuntaharrastuksia.
Eteläisellä palvelualueella tulisi harkita yhtenäisempiä energiaratkaisuja. Pohjoinen palvelualue toimisi alueen imagollisena
porttina. Alueella voisivat sijaita toiminnalliset opasteet ulkoilureitistön reittikarttoineen ja parkkipaikkoineen. Alueen läpi kulkisi
kevyeen liikenteen reitistö myös Siuntion aseman suuntaan.

Meriyhteys vierasvenesatamapalveluineen on veneilijöille tarpeen ja tulee korostumaan tulevaisuudessa entisestään asukasmäärän kasvaessa. Vilkas, viihtyisä venesatama on koko kunnan etu. Kunnan kannattaa olla mukana
tukemassa Siuntion venekerhon venesataman kehittämistä.

Störsvikin asukasyhdistys ry Störsvik boendeförenin rf haluaa jatkossa olla kiinteästi mukana alueen kaavan suunnittelussa ja toivoo
että lausuntomme otetaan huomioon kaavan jatkokäsittelyissä.

Tieyhteydet ja väylät: Sunnanvikin liittymän muotoutuminen on vielä
epäselvää. Ennen sitä uutta tulotietä ei päästä rakentamaan. On
tärkeää, että Störsvikintien kevyenliikenteen väylä valmistuu suunnitellusti ripeässä aikataulussa ja kantatien risteysaluetta levennetään,
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