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Asianumero 6218/502/2009Bergö- Stora Bodö - Fridheminkallio
Osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos

Aluenumero 450300

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
SUUNNITTELUKOHDE Suunnittelualueen likimääräinen sijainti:

Sijainti Alue sijaitsee Soukanniemessä ja Suvisaariston eteläosassa. 32. kaupungin-
osa, Suvisaaristo ja 33. kaupunginosa, Soukka. Kaava-alue koostuu kolmesta
erillisestä aluerajauksesta. Etäisyys maanteitse mitattuna Soukan keskustaan
on Fridheminkallion alueelta noin 2,8 km, Bergön saarelta noin 5-6-km ja
Stora Bodön alueelta noin 6 km. Kaava-alueiden pinta-ala vesialueineen on
yhteensä noin 163,7 ha.

Mitä suunnitellaan? Tavoitteena on laatia osayleiskaava Soukanniemi-Suvisaariston
osayleiskaavassa vahvistamatta jääneille alueille ja osoittaa näille alu-
eille tieyhteys. Osayleiskaavan muutos koskee Soukanniemi-
Suvisaariston osayleiskaavan alueita Lilla Bodön, Stora Bodön ja Ber-
gön saarilla. Osayleiskaavalla mahdollistetaan alueella ympärivuotinen
asuminen. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voi-
daan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

LÄHTÖTIEDOT
Vireilletulo

Kaava on kuulutettu vireille kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja
Hufvudstadsbladetissa 25.11.2009. Kaava on Espoon kaavoituskatsauksessa
2009 nimikkeellä Bergö-Stora Bodö - osayleiskaava.
Maanomistajan kaavoitushakemus Soukanniemessä sijaitsevalle kiinteistöl-
leen on saapunut 13.8.2009. Bergön länsiosan maanomistajien kaavoitusha-
kemus on saapunut 25.10 2007.

http://www.espoo.fi/kaavoitus
mailto:kaavoitus@espoo.fi
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Nykytilanne Suunnittelualue käsittää kolme erillistä aluetta. Kolmiosainen kaava-alue
koostuu Suvisaariston eteläosassa sijaitsevasta Bergön saaren eteläkärjestä
ja sen lähisaarista, idässä Stora Bodön saaresta lähiympäristöineen Lilla
Bodö mukaan lukien sekä pohjoisessa pienestä alueesta Soukanniemeä.
Soukanniemessä sijaitsevasta kaava-alueesta käytetään nimeä Fridheminkal-
lio.

Kaava-alueiden pinta-ala vesialueineen on yhteensä noin 163,7 ha (Bergö
99,7 ha, Stora Bodö 59,5 ha ja Fridheminkallio 4,5 ha). Suunnittelualueella on
tällä hetkellä pääosin vapaa-ajan asumista sekä Bergön saarella jonkin ver-
ran ympärivuotista asutusta.

Fridheminkallion ja Bergön kaava-alueet on liitetty Suvisaaren vesiosuuskun-
nan toimesta Espoon vesi- ja paineviemäriverkostoon. Lisäksi Lilla Bodön
saarelle on vesijohto. Stora Bödön saarella on mahdollisuus liittyä vesi- ja
paineviemäriverkostoon.

Kaava-alueeseen sisältyy alueita Suvisaariston Bergö-Ramsön metsäalueen
luonnonsuojelualueesta (31.7.2009) ja Ramsösundin luonnonsuojelualueesta
(rauhoitettu 1982).

Valtioneuvosto päätti 22.12.2009, että Museoviraston laatima inventointi ”Val-
takunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt” korvaa vastaavan
vuoden 1993 inventoinnin. Päätös tuli voimaan 1.1.2010.
Soukanniemen kärki kuuluu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mer-
kittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin, Helsingin höyrylaivareittien kesä-
huvila-asutus. Alueen muita arvokkaita kulttuuriympäristöjä ovat mm. Villa
Stakeudd, Lilla Bodön huvila ja Stora Bodön huvila.

Maanomistus Suunnittelualue on pääosin yksityisomistuksessa lukuun ottamatta kaupungin
omistamia virkistysalueita, Lilla Bodötä sekä yksittäisiä, pinta-alaltaan vähäi-
siä saaria ja luotoja. Lilla Bodössä on satama sekä kaupungin kalaseuralle
vuokrattu alue. Kaava-alueen tiet ovat yksityisteitä joiden kunnossapito kuu-
luu osin tiekunnalle, osin Espoon kaupungille.

Kaava-alueella vesialueet ovat pääosin kylän yhteisten vesialueiden ja pienel-
tä osin Lilla Bodön yhteydessä Espoon kaupungin omistuksessa.

Kaavoitustilanne
Maakuntakaava

Uudenmaan maakuntakaava on lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden
15.8.2007 tekemän päätöksen jälkeen. Ympäristöministeriö vahvisti Uuden-
maan maakuntakaavan 8.11.2006. Uudenmaan maakuntakaavan uudistamis-
työ eli 2. vaihemaakuntakaava on vireillä.

Uudenmaan maakuntakaavassa (2006) osayleiskaava-alue kuuluu taajama-
toimintojen alueeseen lukuun ottamatta Flakaholmin saarta sekä Stora Bodön
saarta. Stora Bodö on osa pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovyöhyket-
tä. Soukanniemen kärki on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kan-
nalta tärkeä alue. Bergön saareen on merkitty kaksi keskenään risteävää
viheryhteystarvetta ja Stora Bodön ja Lilla Bodön poikki kulkee jätevesitunne-
lin merkintä luode kaakko suunnassa. Vesialueella kulkee lisäksi veneväylän
merkintä.
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Yleiskaava Espoon eteläosien yleiskaava
Pääosin kaava-alueet ovat Espoon eteläosien yleiskaavan alueella. Espoon
kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon eteläosien yleiskaavan 7.4.2008. Pää-
töksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksen
26.6.2009, jolla se osittain kumosi valtuuston hyväksymispäätöksen. Hallinto-
oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa vali-
tusten käsittely on kesken. Kaupunginhallitus päätti 21.9.2009 (§10) määrätä
yleiskaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Määräys
koskee sitä osaa, johon korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehdyt valitukset
eivät kohdistu. Voimaantulosta on kuulutettu 7.10.2009.

Espoon eteläosien yleiskaavassa kaava-alue on merkitty pääosin kehitettä-
väksi ja uudeksi pientaloalueeksi (A3) sekä virkistysalueiksi. Lounaassa kaksi
pientä saarta Bergön lounaiskärjessä on merkitty loma-asuntoaluemerkinnällä
(RA)(Rönnkobben) sekä virkistysaluemerkinnällä (V) on osoitettu alue Ber-
gössä sekä Bodökobbenin saari Stora Bodön eteläpuolella. Lisäksi Bergön
saarelle on osoitettu viheryhteysmerkintä (OOOO). Luonnosuojelualue-
merkinnällä (SL) on osoitettu Bergön saarella Ramsösundin luonnonsuojelu-
alue (maaduntalahtikorpi) sekä Stora Bodön lounaispuolella sijaitsevat Mor-
gonpinorna. Lilla Bodön saareen on merkitty julkisten palveluiden ja hallinnon
alue (PY) sekä satama-alue (LS).

Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaava
Kaava-alue kattaa Soukanniemi-Suvisaaristo osayleiskaavassa vahvistamat-
tomiksi jääneet alueet, joille ei ole laadittu osayleiskaavaa Soukanniemi-
Suvisaaristo osayleiskaavan vahvistamisen jälkeen (Skataholmen-
Svartholmen-Braskarna osayleiskaava, saanut lainvoiman 7.2.2007). Osa
kaava-alueesta kuuluu Soukanniemi-Suvisaaristo osayleiskaava-alueeseen,
joka on vahvistettu 6.4.1988 ja saanut lainvoiman 28.6.1989. Kaavaa ei ole
vahvistettu mm. Bergön RA-alueen ja Soukanniemen AP- ja AR- alueiden
osalta.

Osayleiskaava ohjaa asuntorakentamista rakennuspaikkakohtaisesti. Kaa-
vassa on määritelty ohjeelliset rakennuspaikat ja osoitettu suurin sallittu ra-
kennuspaikkakohtainen asuntojen lukumäärä tilaa kohden. Soukanniemi-
Suvisaaristo osayleiskaava ei sisällä määräystä osayleiskaavan käyttämises-
tä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Asemakaava Alueella ei ole asemakaavaa.

ARVIOITAVAT
VAIKUTUKSET

Vaikutusalueena ovat suunnittelualue ja sen lähiympäristö sekä laajemmin
Soukanniemen kärki sekä Bergön ja Ramsön alue.
Osayleiskaavatyössä selvitetään alustavan rajauksen perusteella vaikutukset:

• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
• maa- ja kallioperään, ilmaan
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen
• yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen sekä liikenteeseen
• maisemaan ja rakennettuun ympäristöön

Olemassa olevat selvitykset
- Kotinurkilta kalliolle. Espoon luontokohteet. toim. Helimäki Jussi. Espoon

tekninen keskus, Espoon ympäristökeskus, 2008.
- Espoo - oma lukunsa. Kaupunkisuunnittelun, kaupunkirakentamisen ja

kaavoitushallinnon kehitys vuoteen 2000. Pertti Maisala. Espoon kaupun-
kisuunnittelukeskus 2008.

- Soukanniemen ja Suvisaariston kyselytutkimus 2007
- Rakentamistapoja Suvisaaristossa - pohjaa rakentamisen ohjeille - Tuula

Tuononen 2003
- Tulvaongelma Espoossa. Espoon tulvatyöryhmä 6.10.2005.
- Espoon eteläosien yleiskaavatyössä tarvittavat kulttuurihistorialliset inven-
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toinnit. Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy. 29.11.2005.
- Venesatamien yleissuunnitelma osa1, Manner-Espoon venesatamat 2004
- Venesatamien yleissuunnitelma osa2, Saaristo-Espoon venesatamat

2004
- Suvisaariston luontoselvitys, Jaakko Pöyry Infra/Maa ja vesi 22.9.2003,

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä
B67:2003.

- Saaristo-Espoo, Nimistöä luontoa, historiaa ja tulevaisuutta, toim. Sirkka
Paikkala, Espoon kaupunki 1996.

- Espoon kaupungin viher- ja vapaa-aluejärjestelmä. Espoon eteläosien
yleiskaava. Kaupunkirakenneselvitys-osaraportti. Espoon kaupunkisuun-
nittelukeskuksen suunnitelmia ja ohjelmia, A30:1995

- Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Erkki Härö, Espoon kau-
punginmuseo, 1984.

- Soukanniemi- Suvisaaristo, Maisemaselvitys-maisemasuunnitelma,
Suunnittelutoimisto MRS 1977.

OSALLISET Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, kiinteistönomis-
tajat, maanomistajat, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden asumiseen, työn-
tekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi
viranomaiset ja ulkopuoliset lausunnonantajat.

OSALLISTUMISEN JA
VUOROVAIKUTUKSEN
JÄRJESTÄMINEN

Nähtävilläolosta sekä / tai tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista tai kaavakäve-
lystä kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvud-
stadsbladetissa.
Aineisto on virallisesti nähtävillä Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa
(käyntiosoite: Kirkkojärventie 6 B, 4. kerros, Espoon keskus). Eri kaavavai-
heiden aineistoa tuodaan myös esille kaavoituksen sivuille Avoimeen Espoo-
seen (http://www.espoo.fi/avoinespoo).
Niihin selvityksiin, joita ei voida viedä internetsivuille voi tutustua kaupunki-
suunnittelukeskuksessa.
Yleiskaavasta esitetyt kirjalliset mielipiteet ja muistutukset on toimitettava
viimeiseen nähtäväilläolopäivään klo 15.45 mennessä kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON
KAUPUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi. Kirjaamon käyn-
tiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. Kaavan nimi on mainittava.

Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma
(MRL 62 § ja MRL 63 §)

Kaavahankkeelle laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa esite-
tään mm. miten vuorovaikutus ja osallistuminen kaavoitukseen sekä kaavan
vaikutusten arviointi järjestetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
nähtävillä kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelupisteessä koko kaa-
voitusprosessin ajan.
Osallisilla on mahdollisuus esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle neuvot-
telua osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kuin asema-
kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Viranomaisneuvottelu
(MRL 66 § ja MRA 18§)

Kaavasta järjestetään alkuvaiheessa ja ehdotusvaiheessa viranomaisneuvot-
telu. Muita neuvotteluja asiantuntijaviranomaisten kanssa järjestetään tarpeen
mukaan.

Valmisteluaineisto
(MRL 62 § ja MRA 30 §)

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä ja järjestetään tarvittaessa tiedotus-
ja keskustelutilaisuus, jossa esitetyt mielipiteet kirjataan muistioon. Valmis-
teluaineisto pidetään virallisesti nähtävillä 30 päivää Espoon kaupunkisuunnit-
telukeskuksessa. Nähtävilläoloaikana voi määräaikaan mennessä jättää kir-
jallisen mielipiteen. Saatujen mielipiteiden lyhennelmiin ja vastineisiin voi
myöhemmin tutustua kaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä.

Kaavaehdotus
(MRL 65 § ja MRA 19 §)

Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Kaa-
vaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivää kaupunkisuunnittelukeskuksessa.
Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lausunnot ja kannan-
otot asiantuntijaviranomaisilta.

http://www.espoo.fi/avoinespoo).
mailto:kirjaamo@espoo.fi
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Kuntalaisilla ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.
Muistutus on toimitettava kirjallisesti kuulutuksessa mainitulla tavalla ja toimi-
tettava viimeiseen nähtäväilläolopäivään klo 15.45 mennessä kaupunkisuun-
nittelulautakunnalle. Muistutusten tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteen-
sa, ilmoitetaan kaupungin perusteltu kannanotto ensimmäiselle allekirjoitta-
neelle.

Kaavan hyväksyminen Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut muistu-
tukset, lausunnot sekä toimialojen kannanotot. Jos ehdotukseen tehdään
oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen nähtäville. Nähtävilläolon jälkeen
kaupunkisuunnittelulautakunta lähettää ehdotuksen kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi. Tämän jälkeen kaupunginhallitus lähettää kaavaehdotuksen
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Valtuuston käsittelyn jälkeen muistuttajille ilmoitetaan tehdystä päätöksestä.
Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä, Länsi-
väylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on
mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.

TAVOITEAIKATAULU Osayleiskaavaluonnos 2010

Osayleiskaavaehdotus 2011
VALMISTELUSTA
VASTAAVAT JA
LISÄTIETOJA ANTAVAT

Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan:
Mirkka Niemi, puhelin (09) 816 24323
Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi

Liikennesuunnittelua koskevissa kysymyksissä:
Juhani Lehikoinen, puhelin (09) 816 24211
Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi

PÄIVÄYS 16.11.2009, muutettu 25.11.2009, 22.1.2010
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