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BERGÖ - STORA BODÖ - FRIDHEMINKALLIO, 450300
OSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ESITTELY- JA TIEDOTUSTILAISUUS

Aika ja paikka: torstai 22.8.2013 klo 18 - 20.30 Vikingaborg

Osallistujat:
tilaisuuden puheenjohtaja Kimmo Oila, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

Kaupunkisuunnittelukeskus:
projektipäällikkö, arkkitehti Christian Ollus, asemakaavayksikkö (AK)
arkkitehti Janne Gordon, (AK)
maisema-arkkitehti Mikla Koivunen (AK)
liikenneinsinööri Juhani Lehikoinen, liikennesuunnittelu
energiasuunnittelija Antti Rousi
arkkitehti yo Essi Peltola
tilaisuuden sihteeri, tekninen sihteeri Merja Laurinkoski, AK
+ noin 80 osallista

1. Tilaisuuden avaus
Tilaisuuden puheenjohtaja Kimmo Oila avasi tilaisuuden klo 18 ja toivotti kaikki
paikalle saapuneet tervetulleiksi. Puheenjohtaja esitteli tilaisuudessa esiintyvät
henkilöt ja selosti tilaisuuden tarkoitusta ja kokousjärjestelyjä. Tilaisuudessa sai
pyytää puheenvuoroja kunkin esittelyn jälkeen, mutta tähän muistioon ne on kirjattu
kaikki yhteen.

2. Kaavaluonnoksen esittely
Projektipäällikkö Christian Ollus aloitti osuutensa kertomalla, että tavoitteena on
laatia osayleiskaava Soukanniemi - Suvisaariston osayleiskaavassa vahvistamatta
jääneille alueille. Nyt tekeillä on oikeusvaikutteinen yleiskaava. Tämä tarkoittaa sitä,
että sen turvin voi hakea suoraan rakennuslupaa. Välissä ei tarvitse hakea enää
suunnittelutarveratkaisua tai poikkeuslupaa, kuten yleensä asemakaavoitetun alueen
ulkopuolella.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, että luonnosvaiheen jälkeen kaava jaetaan
kolmeen osaan (Bergö, Stora Bodö, Fridheminkallio) ja kaavoitusta jatketaan kukin
alue omanaan, mutta rinnakkain.

Ainoa Espoossa oleva oikeusvaikutteinen osayleiskaava on Skataholmen -
Svartholmen - Braskarna - osayleiskaava. Kaupunginhallitus esitti 29.3.2010, että
tämän osayleiskaavan tehokkuutta käytettäisiin nyt käsitteillä olevan osayleiskaavan
lähtökohtana. Ollus esitteli kaavoja kartalta: Espoon eteläosien yleiskaavan ja
osayleiskaavat.
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Alueen liikenteellinen tarkastelu esiteltiin asukastilaisuudessa 16.5.2011 ja esitystä
täydennettiin 5.9.2011, jolloin myös esiteltiin alueen kulttuurimaisema ja rakennettu
kulttuuriympäristö- selvitystä. Tilaisuudessa oltiin vahvasti sitä mieltä, ettei tiestön
mitoitusta tule muuttaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli 29.5.2013 kaavan tavoitteita. Kokouksessa
päätettiin mm., että tiestön osalta on tarpeen laatia koko Suvisaariston tiestön
toimivuustarkastelu sekä normaalioloissa että poikkeusolosuhteissa. Tämän
perusteella laaditaan toimenpiteille tarvittava ohjeistus.

Ollus kertoi tehdyistä kulttuuri - ja luontotutkimuksista, kaavaprosessista sekä esitteli
lopuksi asemakaavaluonnoksen. Bergö on luonnonsuojelualuetta ja siellä on tällä
hetkellä loma-asumista. Alueen havainnekuva esiteltiin, myös tulvarajan ja
maisemallisen suojavyöhykkeen suhde asuinkortteleiden rakennusaloihin selitettiin.
Jotta kiinteistölle voisi kaavassa osoittaa ympärivuotista asutusta, tulee sille olla joko
suora tai ajorasitteen kautta kulkeva yhteys yleiselle kadulle. Espoossa on päätetty,
että tulvataso on + 2,6 metriä merenpinnan yläpuolella. Rakennelmien tulisi siis
sijaita vähintään siinä korkeudessa.

Stora Bodön aluetehokkuus on e = 0,08 ja rakentaa saa vain, jos omistama alue on
yli 3000 m². Fridheminkallion alueella vaaditaan rakennusta varten 2000 m² - tonttia,
muualla vaaditun tontin koko on 3000 m².  Alueet esiteltiin, myös Stora Bodöhön
hahmoteltu silta. Sillan vapaa korkeus on kolme metriä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, että Stora Bodön osalta laaditaan jatkossa
tapahtuvaa päätöksentekoa varten myös vaihtoehto, jonka mukaan alueella olisi vain
loma-asutusta.

Koko osayleiskaava-alueelle tulisi siis maksimissaan 80 uutta rakennusta (Bergö 22,
Stora Bodö 53 ja Friedheminkallio 5). Ollus kertoi kaupunkisuunnittelulautakunnan
ohjeistuksesta.

Kaavaluonnos on nähtävillä 12.8. – 10.9.2013 Kaupunkisuunnittelukeskuksessa.
Mielipiteet tulee toimittaa kirjaamoon 10.9. mennessä.

3. Liikennesuunnittelijan puheenvuoro
Liikenneinsinööri Juhani Lehikoinen käytti lyhyen puheenvuoron. Lehikoinen
vastaa katujen yleissuunnitelmista. Nyt kun tähän tehdään yleiskaavaa eikä
asemakaavaa, kaupunki ei tee katusuunnittelua. Ramboll on tehnyt
liikenneselvityksiä ja niitä esiteltiin pari vuotta sitten. Tähän ei ole mitään virallisia
katusuunnitelmia.

4. Maisema-arkkitehdin puheenvuoro
Maisema-arkkitehti Mikla Koivunen esitteli teetetyt selvitykset (löytyvät netistä) ja
kertoi mm. julkisista rannoista, joita alueella ei juuri ole. Alin lattiakorko saa olla + 3,0
metriä.



3
(5)

Keskustelu
Keskustelua käytiin joka vaiheessa, mutta se on koottu tähän.

RAKENNUSOIKEUDET, KAAVAMÄÄRÄYKSET YM.
Ihmeteltiin sallittua rakennusoikeutta. Miksi muualla Suvisaaristossa se on eri? Miksei
viereistä voimassa olevaa ja tekeillä olevaa kaavaa vain yhdistetä, kyseltiin. Jokainen kaava
on omanlaisensa, arkkitehti vastasi.

Ihmeteltiin päätöstä, ettei paritaloa sallittaisi. Myös Sommarö - seuran edustaja kyseli
rakennusten määrästä. Kaavaluonnoksessa määrätään, että yhdessä rakennuksessa voi
olla vain yksi asunto, vaikka kyseessä olisi asunto-osakeyhtiö.

Havainnekuvat herättivät paljon keskustelua. Stora Bodön havainnekuvasta laskettiin
maksimimääräksi 22 rakennusta. Asukas oli sitä mieltä, että alueelle pystyisi änkeämään 33
asuntoa. Toisaalta haluttiin kuulla, mihin kohtaa rakennukset tulisivat. Täytyy huomioida, että
rakentaminen tapahtuisi todennäköisesti kaikki samaan aikaan!

Ollus kertoi, että havainnekuva piirretään aina maksimimäärillä ja sen on tarkoitus
havainnoida alueen rakeisuutta. Kaavassa ei määritellä rakennusten tarkempaa sijaintia
tontilla. Alueen tehokkuus ja rakennusten lukumäärä ovat kaksi eri asiaa.

Kyseltiin, miten tulvaraja vaikuttaa kaavaan. Ei se vaikuta sinällään, mutta
rakennusmääräyksissä määritellään, miten tulvaraja tulee huomioida rakentamisessa (lattian
koron oltava korossa + kolme metriä). Eli rakennusoikeutta hakiessa se täytyy huomioida.

LIIKENNEASIAT, MYÖS SILTA JA KUNNALLISTEKNIIKKA
Useampi puheenvuoro käytettiin tiestöstä. Tiestön ei uskottu kestävän lisääntyvää
liikennettä (20 - 30 asunnon lisäystä, kaksi autoa/talous). Koettiin huonona, jos kaavahanke
etenee ilman, että tiestölle on mitään tehty. Tiestö ei kestä lisääntyvää liikennettä!

Miten bussitkaan pääsisivät perille? Bussireitteihin ei ole suunniteltu muutoksia, vastasi
arkkitehti. Tämä on jatkossakin haja-asutusaluetta.

Asukas kommentoi, että silta on liian matala. Sillan vapaan korkeuden pitäisi olla neljä
metriä. Toisaalla toivottiin, että ehdotusvaiheessa Stora Bodö olisi ilman siltaa. Kysyttiin,
kuka maksaa sillan. Se olisi maanomistaja, kertoi Ollus. Kuka sitä silloin saa käyttää?
Liikennesuunnittelija kertoi, että ajoneuvoliikenteen ulkopuolisilta voi estää, mikäli
hankkeeseen ei tulisi kaupungin tukea.

Svartholmantiestä keskusteltiin. Sen kunto huoletti - se ei mitenkään kestä lisärakentamisen
aiheuttamaa liikennemäärän kasvua. Ja miksi tie kiemurtelee? Lehikoinen kommentoi, että
jos maanomistaja haluaisi luovuttaa maata kaupungille tien rakentamiseen, kaupunki voisi
rakentaa.  Ajatusta kauhisteltiin; mitä järkeä olisi tehdä kapeimpaan kohtaan kaksi
samansuuntaista katua? Toisaalla Sävasundin tien alla on osa tontista.

Lehikoinen kommentoi, että rakentaminen ei voi vaikuttaa katuihin - eikä nyt ehdoteta
suunnatonta kasvua. Koska kyse on osayleiskaavasta, ei ole valtuuksia tehdä mitään
suunnitelmia. Ongelmia on muillakin kaduilla, tiepohjat ovat vanhoja.

Liikenteestä keskusteltiin paljon. Kommentoitiin mm., että Skatan kautta voisi olla avattava
silta. Ajatusta pidettiin toisaalla mahdottomana. Alueella tulee ottaa luonto huomioon. Katua
voidaan nostaa, sanottiin.
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Ihmeteltiin, ettei kunnallistekniikkaa ole huomioitu. Runkoverkkohan menisi uusiksi, jos tämä
määrä uusia asukkaita haluaisi liittyä verkkoon.

Ihmeteltiin, että osayleiskaava - joka sallii rakentamisen - tehdään ennen kuin on mitään
selvitystä siitä, miten alueen kunnallistekniikka hoidetaan. Ollus kommentoi, että tämä on
haja-asutusaluetta. Osayleiskaavoitus ei edellytä kunnallisteknistä selvitystä.

Suvisaariston vesiosuuskunnon edustaja käytti pitkän puheenvuoron. Tärkeää on pitää alue
siistinä. Aikoinaan edellytettiin kaikkien liittyvän viemäriverkostoon. Miksi näin ei ole nyt?

Osuuskunnan toiminta-alue on aikoinaan määritelty kaupunginhallituksessa. Bergö kuuluu
alueeseen, Stora Bodö tai Fridheminkallio eivät kuulu. Nyt kaavaluonnos sallisi merkittävän
asuinlisäyksen alueelle. Kunnan täytyy suunnitella kunnallistekniikkaa. Vesiosuuskunta
toimii yhdessä kunnan kanssa.

Tässä tulee kapasiteettiongelma - vesiosuuskunta ei voisi ottaa tämmöistä määrää uusia
asiakkaita, kun verkoston mitoituksessa tätä ei ole huomioitu. Kukaan ei myöskään ole ollut
vesiosuuskuntaan yhteydessä, Espoon kaupunki ja HSY ovat tässä avainasemassa. Mikä
on kaupungin velvoite, kysyttiin. Nyt pitää ainakin käynnistää selvitystyö!

Christian Ollus kehotti asukkaita olemaan aktiivisia kaupunkiin päin. Arkkitehti ei tiennyt,
kehen tulisi asiassa olla yhteydessä.

Voiko kaupunki yksipuolisesti laajentaa vesiosuuskuntaa? Vesihuoltolain mukaan ei voi.
Pidettiin käsittämättömänä, että vesihuolto on täysin ohitettu suunnittelussa. Sitähän ei voi
ohittaa! Kunnallistekniikka ja liikenneasiat tulee selvittää ennen kaavaa.

Vesiosuuskunnan päätöksistä vastaa sen hallitus.

Oltiin tuskastuneita, että yleensä joudutaan tällaista pohtimaan. Ensin pitäisi olla
kunnallistekniikka ja tiestön ongelmat ratkaistuna - sitten vasta muu kaavoitus. Miten tiestö
saadaan kuntoon, onko meluvaikutuksia?

Ihmeteltiin, miten esitetty liikenneselvitys liittyy kaavaan. Selvitys toimi lähtökohtana
kaavoitukselle.

Esitettiin tavoitteeksi, että alueelle saataisiin kevyen liikenteen tie. Koivunen kommentoi,
että kun kyseessä on luonnonsuojelualue, ihmisten liikkumista pyritään ohjaamaan poluille.

MUUT ASIAT

Suunnitelmia myös kiiteltiin, vaikka kaavarajausta kummasteltiin. Kaava-alue on se, mikä jäi
Suvisaaristo osayleiskaavassa aikanaan vahvistamatta.

Ihmeteltiin, miksi kaavan mitoitukseen on haettu mallia kauempaa, miksei ole käytetty jo
lainvoimasta Suvisaariston kaavaa? Yksi syy tähän on se, että nyt tehdään
oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

Stora Bodö kuuluu Espoon ulkosaaristoon. Se on luonnoltaan arvokas. Ei ole kohtuullista,
että yksi perhe saisi tähän mielettömästi rakennusoikeutta.

Stefan Ahlmanin esteellisyydestä keskusteltiin. Hän toimii sekä
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä että maanomistajan konsulttina. Hän on
jäävännyt itsensä kaupunkisuunnittelulautakunnan (KSL) kokouksista, kun tätä kaavaa on
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käsitelty. Jääviydestä on paljon keskusteltu ja KSL odottaa kaupunkisuunnittelukeskuksen
ohjetta ongelmaan.

Pengertämisestä keskusteltiin. Se lienee vaikea toteuttaa.

Toivottiin parempia kuvia esityksiin.  Pidettiin ongelmallisena, että Stora Bodöhön
suunnitellaan mitään. Suurin ongelma on, jos alueen luonne muuttuu.

Kysyttiin, missä muualla Espoossa on saaristoa. Pidettiin tärkeänä, että ulkosaaristo
jätettäisiin rauhaan. Stora Bodön jättäminen nykyisenlaiseksi sai kannatusta. Alue on
suurimmalta osalta tulvarajan alapuolella. Esitetty suunnitelma nostaisi rakennusten määrää
puolella.

Suunnittelijat kommentoivat, että liikenteellinen vaikutus on pieni, psykologinen vaikutus on
paljon suurempi.

Kommentoitiin, että kattojen ikkunoiden näkyvyyttä ulapalle pitäisi tarkastella ja puiden
kaatamisia pitäisi valvoa

Keskusteltiin, mitä eroa on luonnonsuojelu- ja virkistysalueilla. Kerrottiin, että Suvisaaristo on
ainutlaatuista aluetta. Avokalliot näkyvät pitkälle merelle. Kysyttiin, mikä on Espoon tai
kaupunkisuunnittelulautakunnan tahtotila saariston suhteen. Paikalla oli useita lautakunnan
jäseniä. Kaupunkisuunnittelulautakunta vaati, että tehdään vaihtoehto Stora Bodölle -
sellainen, joka ei salli lainkaan rakentamista. Mm. lautakunnan jäsen Seppo Salo piti
luontoarvoja tärkeinä. Jäsen Ulla Palomäki kannatti myös alueen säilyttämistä
nykyisenlaisena.

Entinen KSL:n jäsenen Bjarne Häggmanin mielestä kaava on maakuntakaavan vastainen
ja luonnos on syntynyt kompromissina.

Kommentoitiin, että kiinteistön arvo on tippunut tiesuunnitelman myötä.

Asukkaille kerrottiin, että kaupunki on myötämielinen pientuulivoimaloille.

Kyseltiin, tehdäänkö kadut yksityisille maille. Ollus vastasi, että kadut tehdään kaupungin
omistamille maille kuten myös yleiset puistot.

Prosessia pidettiin haparoivana. Lopussa vielä kyseltiin, eikö kaavoituksen pitäisi mennä niin
päin, että ensin selvitellään vaikutuksia ja sitten vasta suunnitellaan rakentamista.
Vesihuolto ja tiestö ovat aivan olennaisia asioita. Kaavan ydinalue on Stora Bodö.

5. Tilaisuus päättyy, jatko ja aikataulu
Tilaisuus päätettiin kello 20.30. Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisuudesta.
Projektipäällikkö Christian Ollus kertoi, että juuri nyt kaavaluonnos on nähtävillä ja
mielipiteitä odotellaan.  Toivottiin, että nähtävillä olo aikaa pidennettäisiin. Sitä ei pidennetä,
mutta ei haittaa, vaikka mielipide vähän myöhästyisikin

Muistion kirjasi: ____________________________________
tilaisuuden sihteeri Merja Laurinkoski

Muistion hyväksyi: ____________________________________
tilaisuuden puheenjohtaja Kimmo Oila


