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1 TIIVISTELMÄ  

1.1 Alueen nykytila 

 
Suunnittelualue käsittää Suvisaariston eteläosassa sijaitsevan Bergön alueen 
ja sen lähisaaret. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 100 ha, josta maa-
aluetta on noin 60 ha. 
 
Suunnittelualue on suurilta osin yksityisessä omistuksessa olevaa väljästi ra-
kennettua omakotitalo- ja loma-asuntoaluetta. Alueella sijaitsee noin 30 kiin-
teistöä, joilla sijaitsee kolme ympärivuotista asuntoa ja 17 loma-asuntoa sekä 
reilut 30 talousrakennusta. Kaava-alueella on noin 10 vakituista asukasta.  
 
Suunnittelualueella on monipuolisia luonto- ja maisema-arvoja. Alue on kulttuu-
riympäristönä merkittävä. Osa olemassa olevista rakennuksista edustaa Su-
visaariston alkuperäistä 1900-luvun alun huvilakulttuuria. Suunnittelualueeseen 
sisältyy myös alueita Suvisaariston Bergö–Ramsön metsäalueen luonnonsuo-
jelualueesta ja Ramsösundin luonnonsuojelualueesta. 

 
Suunnittelualueelle on tieyhteys (Bergöntie) mantereelta Suvisaarentieltä. Alu-
eelle on matkaa Soukan keskustasta noin 5–6 kilometriä. Lähin palvelukeskus 
ja lähimmät ala- sekä yläkoulut sijaitsevat Soukassa. Suunnittelualuetta palve-
leva lähin päivittäistavarakauppa sijaitsee Svinössä.  
 
Lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat Suvisaarentiellä noin 500–1000 metrin 
päässä. Yhtenäisiä jalankulku- ja pyörätieyhteyksiä lähimpiin palveluihin ei ole. 
Tiet ovat tiekuntien ylläpitämiä yksityisteitä, joiden kunnossapito kuuluu osin 
Espoon kaupungille ja osin tiekunnille. Alue kuuluu muutamaa kiinteistöä lu-
kuun ottamatta Suvisaariston vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoon, joka on 
liitetty HSY:n verkostoon. 
 

1.2 Osayleiskaavan sisältö 

Osayleiskaavalla mahdollistetaan Bergön alueen lisärakentaminen pääosin py-
syvää asumista varten. Kaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 
72§:n mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jota voidaan käyttää 
rakennusluvan myöntämisen perusteena.  
 
Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 100 ha, josta maa-aluetta on noin 60 
ha. Ympärivuotisten erillispientalojen alueiden tehokkuusluku on e=0,07, joka 
vastaa laskennallisesti yhteensä noin 16 000 kerrosalaneliömetriä. Loma-
asuntojen alueen (Flakaholm) tehokkuusluku on e=0,05, joka vastaa yhteensä 
noin 1 000 kerrosalaneliömetriä. Kokonaiskerrosala vastaa aluetehokkuutta 
ea=0,03 (ilman vesialueita). 
 
Alueen rakennuksista kahdeksan suojellaan. Lisäksi alueella sijaitsee kymme-
nen olemassa olevaa rakennuspaikkaa ja kaavassa osoitetaan 31 uutta raken-
nuspaikkaa ympärivuotisille asunnoille sekä kaksi uutta rakennuspaikkaa loma-
asunnoille (Flakaholmin saari). Kaavassa on yhteensä 46 rakennuspaikkaa 
ympärivuotiselle asunnoille ja viisi rakennuspaikkaa loma-asunnoille. Raken-
nuspaikkojen määrä vastaa noin 180 asukasta (4 asukasta rakennuspaikkaa 
kohti). 
 
Kaavaan merkitään olemassa olevat luonnonsuojelualueet (Ramsösundin ls-
alue ja Bergön–Ramsön ls-alue).  
 
Kaavaan merkitään neljä virkistysyhteyttä Bergöntieltä meren rantaan. 
Osayleiskaava-alueen itäosassa oleva virkistysalue toimii Solvikudden-nimisen 
tien jatkeena meren rantaan asti. Luonnonsuojelualueen läpi kulkeva Turvesil-
ta-niminen reitti jatkuu virkistysalueena Bergöntieltä Stakavikin rantaan asti. Li-
säksi Bergöntieltä johtaa meren rantaan Bergönpolku-niminen tie ja Bergöntiel-
tä johtaa virkistysyhteys Flakaholmin saareen. Lisäksi Timmervikenin saaria ja 
muita pienempiä luotoja osoitetaan lähivirkistysalueiksi. 
 
Kaava-alue tukeutuu alueen ulkopuolisiin palveluihin.  
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Kaava-alueen nimistö pohjautuu pääosin alueen olemassa olevaan nimistöön 
tai siitä johdettuihin paikannimiin. 
 

1.3 Suunnittelun vaiheet 

Bergön länsiosan maanomistajien kaavoitushakemus on saapunut 25.10 2007. 
 
Osayleiskaava on kuulutettu vireille kaupungin ilmoituslehdissä Länsiväylässä 
ja Hufvudstadsbladetissa 25.11.2009.  
 
Kaava on Espoon kaavoituskatsauksessa 2009 nimikkeellä Bergö – Stora Bo-
dö -osayleiskaava. 
 
Kaavaprojektia on esitelty kolmessa asukastilaisuudessa osayleiskaavaluon-
noksen valmisteluvaiheessa 15.2.2010, 16.5.2011 ja 5.9.2011.  
 
Osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin 29.5.2013 nähtäville kaupunkisuunnittelu-
lautakunnassa.  
 
Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 12.8.2013 – 10.9.2013.  
 
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidettiin 22.8.2013 Vikingaborgissa. 
 
Osayleiskaava on ehdotusvaiheessa jaettu kahteen osaan: Bergö ja Stora Bo-
dö – Lilla Bodö. Fridheminkallion osa-alueelle laaditaan asemakaavaa (Sou-
kanniemi, aluenumero 412900). 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9.5.2017 esittää kaupunginhallitukselle 
Bergön osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä nähtäville.  
 
Kaupunginhallitus hyväksyi 19.6.2017 osayleiskaavaehdotuksen nähtäville. 
 
Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 14.8.-12.9.2017. 
 

2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Suunnittelutilanne  

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto päätti 30.11.2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 
Tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioi-
den huomioon ottaminen kuntien kaavoituksessa. Ne täsmentävät ja konkreti-
soivat kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta. Valtioneu-
vosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistami-
sesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. 

 
Osayleiskaavojen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on käsi-
telty kaavan vaikutusten arviointi -raportissa sivulla 20 (Ramboll Finland Oy 
19.12.2016). 
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2.1.2 Maakuntakaava 

Uudenmaan maakuntakaava sai lainvoiman vuonna 2007. Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen lukuun ot-
tamatta Flakaholmin saarta. Bergön alueelle on merkitty kaksi keskenään ris-
teävää viheryhteystarvetta ja Bergön kaakkoispuoleisen Kopplo sundin kautta 
on osoitettu alueellisesti merkittävä veneilyn runkoväylä. 
 

 

 
Kuva: Ote Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualueen likimääräi-
nen sijainti musta ellipsinmuotoinen katkoviiva. Lähde: Uudenmaanliiton karttapalvelu 
11/2016 © Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto, © Maanmittauslaitos lupa nro 
744/MYY/06.  

 
Uudenmaan lainvoimaisissa vaihemaakuntakaavoissa (1., 2. ja 3.) ei ole suun-
nittelualuetta koskevia merkintöjä. 
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Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan laatiminen on käynnissä. Kaavaehdotus 
oli nähtävillä 9.11.–9.12.2016. Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kaa-
van 24.5.2017. Suunnittelualueelle on vaihemaakuntakaavaehdotuksessa osoi-
tettu laajahko luonnonsuojelualue, joka korvaisi Uudenmaan maakuntakaavan 
lounais–koillissuuntaisen viheryhteystarve-merkinnän. Lisäksi suunnittelualue 
kuuluu vaihemaakuntakaavaehdotuksessa osoitettuun, maakunnallisesti mer-
kittävään kulttuuriympäristöalueeseen ”Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-
asutus – Suvisaaristo”. 
 

Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö 

Luonnonsuojelualue 

 
Kuva: Ote Uudenmaan 4. Vaihemaakuntakaavaehdotuksesta. Suunnittelualueen liki-
määräinen sijainti on musta ellipsinmuotoinen katkoviiva. Lähde: Uudenmaanliiton kart-
tapalvelu 11/2016 © Uudenmaan liitto ja Itä-Uudenmaan liitto, © Maanmittauslaitos lupa 
nro 744/MYY/06.  

 
Koko Uudenmaan kattava kokonaismaakuntakaava (Uusimaa-kaava 2050) on 
valmisteilla. Kaksiportainen kaava koostuu pitkän aikavälin rakennekaavasta ja 
sitä tarkentavista seutujen vaihemaakuntakaavoista. Kaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta kerättiin palautetta 13.2.–13.3.2017 välisenä aikana. 
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2.1.3 Yleiskaava  

Espoon eteläosien yleiskaava 
Espoon eteläosien yleiskaava sai lainvoiman vuonna 2010. Yleiskaavassa 
suunnittelualue on merkitty pääosin kehitettäväksi pientaloalueeksi (A3) ja vir-
kistysalueeksi. Bergön lounaiskärjessä kaksi pientä saarta on merkitty loma-
asuntoalueeksi (RA) (Rönnkobben) ja viereinen Flakaholm on merkitty pientalo-
alueeksi (A3). Lisäksi Bergöhön on osoitettu virkistysyhteyksiä. Ramsösundin 
luonnonsuojelualue (maaduntalahtikorpi) on merkitty luonnonsuojelualueeksi 
(SL). Suunnittelualueella kaava on oikeusvaikutukseton lukuun ottamatta Ber-
gön lounais- ja etelärantoja ja niiden edustalla olevia saaria/luotoja. 
 

 
Kuva: Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on 
kuvan oikeassa laidassa esitetty punainen rajaus. 

 
Suunnittelualue sisältyi Soukanniemi-Suvisaaristo-osayleiskaava-alueeseen, jo-
ka sai lainvoiman vuonna 1989. Osayleiskaavassa aikanaan vahvistamattomiksi 
jääneillä ranta-alueilla on nyt voimassa uudempi, Espoon eteläosien yleiskaava. 
Lainvoimaisessa osayleiskaavassa Bergöhön on merkitty VL-, SL- ja YT-alueet. 
Soukanniemi-Suvisaaristo-osayleiskaava ohjaa asuntorakentamista rakennus-
paikkakohtaisesti. Soukanniemi-Suvisaaristo-osayleiskaava ei sisällä määräystä 
osayleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Sou-
kanniemi-Suvisaaristo-osayleiskaavan vahvistamisen jälkeen on laadittu Skata-
holmen-Svartholmen-Braskarna-osayleiskaava, joka sai lainvoiman vuonna 
2007. Skataholmen-Svartholmen-Braskarna-osayleiskaava sisältää määräyk-
sen osayleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. 
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Nyt vireillä oleva, osaltaan aiemmat yleiskaavat korvaava Bergön osayleiskaava 
laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennus-
luvan myöntämisen perusteena. 
 
Ote Soukanniemi-Suvisaaristo-osayleiskaavasta on kaavaselostuksen liitteenä 
1. 
 

2.1.4 Asemakaava  

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
 

2.1.5 Rakennusjärjestys  

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). 
Rakennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

 

2.1.6 Kiinteistörekisteri ja tonttijako 

Osayleiskaava koskee valtion ylläpitämässä kiinteistörekisterissä olevaa aluet-
ta. Alueelle ei ole tehty tonttijakoa. 

 

2.1.7 Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitteet 

Alueella ei ole rakennuskieltoa, mutta rakentaminen edellyttää suunnittelutarve-
ratkaisua. 
 

2.1.8 Muut suunnitelmat ja selvitykset  

Vanhempia alueen luontoa kuvaavia selvityksiä ovat Soukanniemi – Suvisaa-
risto, Maisemaselvitys - Maisemasuunnitelma (Suunnittelutoimisto MSR / 
Masala, 1977), joka tehtiin Soukanniemi - Suvisaariston osayleiskaavoitusta 
varten ja Saaristo - Espoo, Nimistöä, luontoa, historiaa ja tulevaisuutta 
(toim. Sirkka Paikkala, Espoon kaupungin viestintäyksikkö, Hyvinkää, 1996). 
 
Alueesta on laadittu luontoselvitys (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy/ Esa 
Lammi 30.11.2011). Timmervikenin lahden ja Stakauddin niemen rannoilla ja 
Gubbängsviken lahdesta 300 metriä lounaaseen sijaitsevalla rantaosuudella on 
lepakoille suotuisa ympäristö ja sitä olisi luontoselvityksen suositusten mukai-
sesti hyvä säilyttää. Timmervikenin rantametsän kohdalla on sen lisäksi raken-
nuksia, jotka tulee tarkistaa lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen varal-
ta ennen niihin kajoamista. Yllä mainituilla alueilla ja niiden läheisyydessä tulee 
huomioida, että lepakkojen lähietäisyydellä tulee välttää kirkkaita ulkovaloja 
ajalla 1. päivä kesäkuuta – 31. päivä elokuuta. 
Selvityksessä suositellaan, että linnuston kannalta tärkeä Timmerviken lepa-
koiden käyttämä rantametsä mukaan lukien säilytetään rakentamattomana. Li-
säksi Stakavikin rantalehto ja Bergön itäpuolella sijaitseva kallioalue suositel-
laan säilyttämään luonnontilaisina.  
 
Kulttuurimaisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä on laadittu 
selvitys (A-insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 9.5.2012). 
Selvityksessä esitetään suojeltavaksi kaksi kohdetta maankäyttö- ja rakennus-
lain nojalla. Suojeltaviksi esitetyt kohteet ovat Stakeudd vuodelta 1912 (kiinteis-
töllä 49-449-1-25) ja Kabeluddenin huvila (kiinteistöllä 49-449-1-994). 
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Valokuvat: Stakeudd, joka on rakennettu 1912. 

 

 
Valokuva: Kabeludden kesähuvila, joka on rakennettu 1940–50-luvulla. 

 
Useissa kiinteistöissä on jäljellä Suvisaariston 1900-luvun alun alkuperäisen 
huvilakulttuurin piirteitä: väljät siistit tontit, luonteva sijoittuminen rakennuspai-
kalle ja maisemaan sekä huoliteltu ulkoasu.  
 
Muita arvokkaita kohteita ovat: 
  

 
Valokuva: Solvikin vanha huvila, joka on rakennettu 1910-luvulla. 
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Valokuva: Solvikin kesämökki, joka on rakennettu 1951. 

 

 
Valokuva: Soluddin kesämökki, joka on rakennettu 1951. 

 

 
Valokuva: Soluddin rantasauna. 
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Stakevikin huvila (asuintalo), joka on rakennettu 1917. 

 

 
Valokuva: Bergbo I, huvila, joka on rakennettu 1917 

 
 

 
Valokuva: Flakaholmen, huvila, joka on rakennettu 1920. 
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Valokuva: Styringe, kesämökki, joka on rakennettu 1940-luvulla. 

 

2.1.9 Pohjakartta  

Pohjakartta mittakaavassa 1:2000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen 
laatima.  
 

2.2 Selvitys alueesta  

2.2.1 Alueen yleiskuvaus  

Suunnittelualue käsittää Suvisaariston eteläosassa sijaitsevan Bergön alueen 
ja sen lähisaaret. Kaava-alueen pinta-ala on noin 100 ha, josta maa-aluetta on 
noin 60 ha. 
 
Alue on väljästi rakennettua omakotitalo- ja loma-asuntoaluetta. 
 

2.2.2 Maanomistus 

Suunnittelualue on suurilta osin yksityisomistuksessa. Espoon kaupungin omis-
taa Bergön keski- ja pohjoisosan suojelualueet. Maanomistuskartta on kaa-
vaselostuksen liitteenä 2. 
 

2.2.3 Rakennettu ympäristö  

2.2.3.1 Maankäyttö 

Alueella sijaitsee noin 30 kiinteistöä, joilla sijaitsee kolme ympärivuotista asun-
toa ja 17 loma-asuntoa sekä reilut 30 talousrakennusta. Suunnittelualueella on 
monipuolisia luonto- ja maisema-arvoja. Alueella sijaitsee arvokkaita kulttuu-
riympäristökohteita. Kaava-alueen asuttamisessa merkittävin rooli on ollut lo-
ma-asutuksella, jonka jo noin 140-vuotinen historia heijastuu alueen rakenne-
tussa ympäristössä. Osa olemassa olevista rakennusta edustaa Suvisaariston 
alkuperäistä 1900-luvun alun huvilakulttuuria. Rakennuksia on 1900-luvun eri 
vuosikymmeniltä 1910-luvulta alkaen. Rakentaminen oli pysähdyksissä 1900-
luvun loppupuolen, vain yksi kesähuvila on valmistunut 1960-luvun jälkeen. 
1970-luvulla tai sen jälkeen on rakennettu saunarakennuksia, talousrakennuk-
sia sekä yhdelle kiinteistölle yritystoimintaan liittyen varasto- ja verstasraken-
nus. Lisäksi yksittäisiä kesähuviloita on peruskorjattu. 
 
Alueen rakennukset ovat riippumatta iästään puuverhoiltuja. Rakennusten ker-
rosmäärät vaihtelevat yhden, puolentoista ja kahden kerroksen välillä. 
 
Rakennuskanta-, kiinteistönjako- ja maanomistuskartta on kaavaselostuksen 
liitteenä 2. 
 
Suunnittelualueeseen sisältyy myös alueita Suvisaariston Bergö–Ramsön met-
säalueen luonnonsuojelualueesta ja Ramsösundin luonnonsuojelualueesta. 
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2.2.3.2 Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Suunnittelualueella on yhteensä noin 10 vakituista asukasta. Bergöntie 22:ssa 
on myös 1 työpaikka (EKN-Group Oy). 
 

2.2.3.3 Palvelut 

Lähin palvelukeskus, päiväkoti ja koulu sijaitsevat Soukassa yli neljän kilomet-
rin päässä ja lähin päivittäistavarakauppa Svinössä 2-3 kilometrin päässä.  
 

2.2.3.4 Liikenne 

Linja-autolinjat 145, 145N ja 145K kulkevat Suvisaarentiellä. Päätepysäkki on 
Suvisaarentien ja Ramsiontien risteyksessä. Suvisaarentie kulkee Bergön 
osayleiskaava-alueen pohjoisimman kulman kautta, ja siellä on linja-
autopysäkkipari.  
 
Kaava-alueen tiet ovat pääasiassa kapeita ja sorapintaisia. Alueen kevyttä lii-
kennettä ei ole erotettu muusta liikenteestä. Pysäköinti on rakennuspaikkakoh-
taista.  
 

2.2.3.5 Yhdyskuntatekninen huolto 

Tiet ovat yksityisteitä, joiden tienpitäjinä toimivat yksityiset tienhoitokunnat yh-
dessä Espoon kaupungin kanssa.  
 
Suvisaariston vesiosuuskunta on liittänyt alueen HSY:n vesi- ja viemäriverkos-
toon vuoden 2000 aikana.  
 

2.2.4 Luonnonolosuhteet 

2.2.4.1 Maisemarakenne ja maisemakuva 

Soukanniemi - Suvisaaristo on suurmaisemallisesti mantereen reunavyöhyket-
tä, joka mantereen puskurivyöhykkeenä tasaa ilmasto-oloja. Rannikko ja saa-
risto jaetaan luonnonolojen perusteella sisä-, väli- ja ulkosaaristoon. Kaava-
alue kuuluu sisäsaaristoon. Alueelle on tyypillistä matala korkokuva. Kalliomäet 
kohoavat noin kymmenen metrin korkeuteen. Kalliopaljastumia näkyy siellä 
täällä. Meren syvyys vaihtelee välillä 5-15 m.  

 
Meri, metsä, saarten sisäosissa rehevä kasvillisuus, suljetut maisematilat, pie-
nipiirteisyys ja paikoitellen avautuvat näkymät kauas merelle ovat maisemaku-
vassa merkitseviä. Ruovikoituminen on muuttanut maisemakuvaa manterei-
semmaksi. 
 

2.2.4.2 Rakennuskannan sijoittuminen maisemarakenteeseen 

Maisemakuvan voimakkaimpia elementtejä ovat meri ja metsä, rakennukset 
pilkottavat puiden välistä. Suuria korkeuseroja ei ole ja rakennukset ovat melko 
matalia. Rakennukset sijoittuvat pääasiassa rinnealueille ja pihapiirit avautuvat 
merelle tiestä pois päin. Alueen vanhimmat rakennukset (jopa yli 100 vuotta) si-
jaitsevat jonkun verran etäämmällä rantaviivasta (noin 60 m), yleensä tuu-
lisuojassa ja maastollisesti korkealla. Pihajärjestelyitä on leimannut sinä aikana 
vallalla olleet omavaraisuus ihanteet. Nuoremmat rakennukset ovat suunnattu 
kohtisuoraan merelle riippumatta tuuliolosuhteista ja sijaitsevat yleensä lähem-
pänä rantaviivaa. Rakennuskanta tarjoaa yleiskatsauksen huvilarakentamises-
ta jokaisen vuosikymmenen huvila-kesämökkirakentamisesta 1900-luvun alus-
ta 1960-luvulle asti, jonka jälkeen alueelle on rakennettu hyvin vähän, lähinnä 
apurakennuksia. 
 

2.2.4.3 Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus 

Bergöntien pohjoispuoli on rauhoitettu vuonna 2009 Bergön–Ramsön luonnon-
suojelualueeksi. Suojelualue on metsäistä kalliomaastoa, jonka korkein kohta 
kohoaa 24 metriä merenpinnan yläpuolelle. Kalliot ovat karuja ja niillä vallitsee 
kanervan, puolukan ja jäkälien luonnehtima kalliokasvillisuus.  
Bergön pohjoisreunalla on lähes meren pinnan tasassa oleva murroslaakso. 
Paikalla on ennen ollut salmi, joka on erottanut Bergön saaren pohjoisemmasta 
Ramsön saaresta. Salmi on kuivunut maankohoamisen seurauksena, ja käsit-
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tää nykyisin eri kehitysvaiheiden luontotyyppejä ruovikkoisesta merenlahdesta 
tuoreen kankaan kuusikkoon. Salmi on suojeltu vuonna 1982 ja tunnetaan ni-
mellä Ramsösundin maaduntalahtikorpi. Bergöntien alkupää ylittää molemmat 
luonnonsuojelualueet. Bergön–Ramsön luonnonsuojelualue rajautuu etelä-
osassa koko matkan Bergöntiehen.  
Bergöntien eteläpuolinen alue on enimmäkseen tuoretta ja kuivahkoa kangas-
metsää, jonka puustossa vallitsevat kuusi ja mänty. Rehevämpää lehtomaisen 
kankaan metsää on niukasti ja rantalehtoa vain pieninä laikkuina parissa pai-
kassa. Bergön rannat ovat kallioisia, kivikkoisia ja niukkakasvisia. 
 
Liito-oravasta on tehty yksittäinen havainto Suvisaariston Ramsössä. Alueella 
ei ole tiedossa pysyvää liito-orava-asutusta, joten erillisen liito-oravaselvityksen 
tekemistä ei katsottu tarpeelliseksi. Lisäksi Bergön osayleiskaava-alueen par-
haiten liito-oravalle soveltuvat metsäkuviot kuuluvat luonnonsuojelualueisiin. 
 
Alueella havaituista lintulajeista tukkasotka ja kivitasku ovat uhanalaisia, tuk-
kasotkia pesi yksi tai kaksi paria Timmervikenin länsipään pikkusaarissa. Kivi-
taskun reviiri sijaitsi Flakaholmin länsirannan kalliolla. Silmälläpidettävistä lintu-
lajeista tavattiin haahka, isokoskelo sekä rantasipi. Haahkan (2–4 paria) ja iso-
koskelon (1 pari) pesimäpaikat sijaitsivat Timmervikenin pikkusaarissa ja ran-
tasipin kolme reviiriä hajallaan pitkin rantoja.  
 
Alueen ainoa huomionarvoinen lintulaji oli silmälläpidettäviin lintuihin lukeutuva 
sirittäjä, joita tavattiin yksi laulava koiras selvitysalueen länsireunasta. 
 
Bergön lepakkolajisto on monipuolinen. Alueella on havaittu seitsemän Suo-
messa tavatuista 13 lepakkolajista. Lajit olivat pohjanlepakko, viiksi-
/isoviiksisiippa (tulkittu kahdeksi lajiksi), vesisiippa, pikkulepakko, isolepakko ja 
kimolepakko. Alueella sijaitsee todennäköisesti sekä viiksisiippalajin että poh-
janlepakoiden lisääntymispaikkoja. 
 
Alueen merkittävin luontoalue on Timmerviken ranta-alueineen. Muita paikalli-
sesti merkittäviä kohteita ovat Stakavikin pohjoisrannan rantalehto, Suvisaaren-
tien varren perinnemaisema-alue (hieman kaava-alueen ulkopuolella) sekä 
Bergöntien itäpuolella sijaitseva kallioalue. 
 
(Lähde: Lammi, Esa: Bergön ja Fridheminkallion luontoselvitys, Ympäristö-
suunnittelu Enviro Oy 2011.) 

    

2.2.4.4 Suojeltavat lajit ja luontotyypit 

Luontoselvityksessä (Lammi / Enviro Oy 2011) ei todettu luonnonsuojelulain 
mukaan suojeltavia luontotyyppejä, erityisesti suojeltavien lajien esiintymis-
paikkoja tai uhanalaisia luontotyyppejä.  

 

2.2.4.5 Kallio- ja maaperä 

Kallioperä on pääosin graniittia. Maaperä on voimakkaasti huuhtoutunutta ja 
eroosioaltista. Suvisaariston painanteissa on runsaasti moreenia, hiekkaa ja 
hienojakoista hietaa. Maankohoamista tapahtuu edelleen noin 3 cm/10v. Kor-
keimmat laki- ja rinnealueet ovat karuja kallioita, kun taas ruhjeiset altaat, pou-
kamat ja lahdelmat koostuvat rehevistä hiesu-, savi- ja lietemaista. Tämä selit-
tää saaristoluonnolle tyypillisen karun ja rehevän ympäristön vaihtelun. 
 
Alueesta noin 80 % on maaperältään normaalisti rakennettavaa, jolla on va-
rauduttava louhintaan. Noin 15 % alueesta on maaperältään vaikeasti raken-
nettavaa, jossa rakennusten perustamiskustannukset ovat 60 % ja piha- ja lii-
kennealueiden perustamiskustannukset 20 % korkeammat kuin normaalisti ra-
kennettavalla alueella. Noin 5 % alueesta sijaitsee rantavyöhykkeellä joka kuu-
luu erittäin heikosti rakennettavaan luokkaan, jolla rakentaminen ei ole suositel-
tavaa. 
 
Maaperä ja rakennettavuuskartta on kaavaselostuksen liitteenä 3. 
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2.2.4.6 Pienilmasto 

Alue on sijaintinsa takia altis voimakkaille ilmastonvaihdoksille ja pienilmasto 
on äärevää. Pienilmastoa muokkaavat tuuli, vesi, jää ja aallokko. Vallitseva tuu-
lensuunta on lounas. Tuulensolia muodostuu Suvisaariston alueelle lähinnä 
idästä. Kallioalueiden tuulensuojaiset laet voivat olla paikallisesti paahteisia. 
 

2.2.4.7 Vesistöt ja vesitalous 

Kaava-alueella ei sijaitse pohjavesialueita. 
Bergön pohjoisreunalla on lähes meren pinnan tasassa oleva murroslaakso. 
Paikalla on ennen ollut salmi, joka on erottanut Bergön saaren pohjoisemmasta 
Ramsön saaresta. Salmi on kuivunut maankohoamisen seurauksena, 
ja käsittää nykyisin eri kehitysvaiheiden luontotyyppejä ruovikkoisesta meren-
lahdesta tuoreen kankaan kuusikkoon. Salmi on suojeltu vuonna 1982 ja tun-
netaan nimellä Ramsösundin maaduntalahtikopi. 
 
Timmerviken on melko luonnontilainen, umpeen kasvava vesialue, jota reunus-
taa männikköinen ranta-alue. Suurin osa Timmervikenista on järviruovikkoa 
ja ruo’on valtaamaa rantaniittyä. 
 

2.2.4.8 Maa- ja metsätalous 

Alueella ei ole varsinaisia talousmetsiä. Luonnonsuojelualueen ulkopuoliset 
metsäalueet sijaitsevat rantavyöhykkeellä ja asutuksen lomassa. Nämä metsät 
ovat pääasiassa hoidettuja joitakin pieniä saaria ja rannanosia lukuun ottamat-
ta. 

 

3 OSAYLEISKAAVAN TAVOITTEET  

 

3.1 Tavoiteohjelma 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.3.2010 seuraavat Bergö-Stora Bodö-

Fridheminkallio osayleiskaavan tavoitteet: 

1.1  

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jota voidaan 

käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

1.2  

Alueen mitoittamisen lähtökohtana käytetään Skataholmen-Svartholmen-

Braskarna osayleiskaavassa noudatettuja, vahvistetun Suvisaariston osayleis-

kaavaa soveltavia mitoitusperiaatteita sekä niitä periaatteita, joita on noudatettu 

poikkeamislupien myöntämisessä Soukanniemi-Suvisaariston alueella. 

1.3  

Osayleiskaavalla mahdollistetaan alueella ympärivuotinen asuminen. Kaavassa 

osoitetaan olemassa olevat rakennuspaikat ja uudet rakennuspaikat. Alueelle 

voidaan osoittaa myös asumista tukevia virkistys- ja vapaa-ajantoimintoja.  

1.4  

Kaavaan merkitään maanpinnan ja lattian korkeusasemamääritykset mahdollis-

ten tulvahaittojen minimoimiseksi rantarakentamisessa.  

1.5  

Alueen luonto-, maisema- ja rakennetun ympäristön arvot ja erityispiirteet pyri-

tään turvaamaan. 

 

3.2 Osallisten tavoitteet, esitetyt mielipiteet ja vuorovaikutus 

Yleinen mielipide osayleiskaava-alueen kiinteistönomistajien keskuudessa on 
että alueen nykyluonnetta tulee varjella, mutta hallittua lisärakentamista, ni-
menomaan ympärivuotista asumista varten, tulee mahdollistaa. Lisärakennus-
oikeutta toivotaan usein perillisiä varten. 
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Kaavaprojektia on esitelty kolmessa asukastilaisuudessa osayleiskaavaluon-
noksen valmisteluvaiheessa 15.2.2010, 16.5.2011 ja 5.9.2011, joiden muistiot 
ovat kaavaselostuksen liitteinä.  
 
 
Kaavaluonnos nähtävillä 12.8.–10.9.2013 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 29.5.2013 Bergö-Stora Bodö-

Fridheminkallion osayleiskaavaluonnoksen nähtäville. Luonnos oli MRA 30 §:n 

mukaisesti nähtävillä 12.8.–10.9.2013. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidettiin 

22.8.2013. Osayleiskaavaluonnoksesta jätettiin 45 mielipidettä ja 7 lausuntoa, 

jotka koskivat Bergön kaava-aluetta. Osassa mielipiteitä oli useita allekirjoitta-

neita. 

 

Mielipiteissä todettiin mm. seuraavat asiat: 

- Suunniteltu rakentaminen olisi liian tiivistä ja alueelle jää liian vähän virkis-

tysalueita. Toisaalta kaava-alueen asukkaat ja maanomistajat suhtautuvat 

kaavaan myönteisesti. 

- Miten Suvisaariston tiestö kestäisi uuden asukkaiden myötä kasvavaa lii-

kennettä, erityisesti rakennusvaiheessa. 

- Suvisaariston vesiosuuskunnalla ei ole mahdollista teknisesti eikä taloudel-

lisesti hoitaa vesihuoltoa uusille asuinrakennuksille. 

 

Espoon kaupunginmuseo lausui kulttuuriympäristöstä ja suojelumääräyksistä. 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ilmoitti, että heillä ei ole huomautettavaa.  

 

Tonttiyksikkö ilmoitti, että heillä ei ole huomautettavaa.  

 

Espoon ympäristökeskus lausui mm. kaupunkirakenteesta, luonnosta, maise-

masta ja hulevesistä. 

 

Gasum Oy ilmoitti, että alueen vaikutuspiirissä ei ole maakaasuputkistoa. 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) lausui mm. 

kaavoitustilanteesta, liikenteestä, luonnosta, kulttuuriympäristöstä, yhdyskunta-

teknisestä huollosta ja tulvariskistä. ELY-keskus piti kaavaluonnoksessa esitet-

tyä rakentamisen määrää liian suurena. 

 

Suvisaariston vesiosuuskunta esitti, että kaupunki selvittäisi ja suunnittelisi 

kaava-alueen vesihuoltoa. Vesiosuuskunta edellytti, että rakennusluvan saa 

myöntää vain sillä edellytyksellä, että kiinteistölle tulee vesi- ja viemäriliittymä. 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.6.2017 osayleiskaavaehdotuksen nähtäville. 
 
 Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä MRA 19 §:n mukaisesti 14.8.-

12.9.2017. 

 

4 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS  

4.1 Yleiskuvaus  

Bergö osayleiskaavan suunnittelun pohjana on toiminut kaupunginhallituksen 
29.3.2010 hyväksymät tavoitteet ja kaupunginvaltuuston 7.4.2008 hyväksymä 
Espoon eteläosien yleiskaava. Alueesta on laadittu kaavatyön aikana useita 
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selvityksiä, joita on otettu suunnittelussa huomioon. Bergön osayleiskaava kat-
taa Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaava-alueet, jotka ympäristöministeriö 
jätti vahvistamatta vuonna 1988. Osayleiskaavalla mahdollistetaan alueen lisä-
rakentaminen pääosin pysyvää asumista varten. Kaava laaditaan oikeusvaikut-
teisena osayleiskaavana (MRL 72§), jota voidaan käyttää rakennusluvan 
myöntämisen perusteena.  
 

4.2 Mitoitus  

Alueen mitoittamisen lähtökohtana on kaupunginhallituksen 29.3.2010 päätök-
sen mukaisesti sovellettu Skataholmen-Svartholmen-Braskarnan osayleiskaa-
vassa noudatettuja, vahvistetun Suvisaariston osayleiskaavaa soveltavia mitoi-
tusperiaatteita sekä niitä periaatteita, joita on noudatettu poikkeamislupien 
myöntämisessä Soukanniemi-Suvisaariston alueella. Mitoituksen lähtökohtana 
toimineen Skataholmen-Svartholmen-Braskarna-osayleiskaavan tehokkuus on 
e = 0,1 ja rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3 000 m². Bergön alueen kiinteis-
töt (noin 30) ovat kuitenkin suurempia ja siten alempi tehokkuus (e=0,07) on 
perusteltu. Lisäksi alueen kulttuurihistorialliset arvot ja luonnonsuojelualueiden 
läheisyys puoltaa alueen väljempää rakentamista. Kaavan mitoitus perustuu 
kiinteistöjen pinta-aloihin, jolloin maanomistajia on voitu kohdella mahdollisim-
man tasapuolisesti. Alueesta on tehty myös emätilatarkastelu ja rantamitoitus, 
jonka perusteella keskimääräinen mitoituskerroin on vastaavan suuruinen kuin 
kaavaan mitoituksen lähtökohtana olleessa Skataholmen-Svartholmen-
Braskarnan osayleiskaavassa (lainvoimainen 2007). Bergö on osa Soukannie-
mi-Suvisaariston alueen kokonaisuutta, jolla on tieyhteys mantereelle ja jolla on 
luontevaa käyttää suuruudeltaan vastaavaa mitoitusta. 
 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 100 ha, josta maa-aluetta on noin 60 ha. 
Ympärivuotisten erillispientalojen alueiden tehokkuusluku on e=0,07, joka vas-
taa laskennallisesti yhteensä noin 16 000 kerrosalaneliömetriä. Rakennuspaik-
kojen koot ovat noin 4 000 m². Alueen rakennuksista kahdeksan suojellaan. Li-
säksi alueella sijaitsee kymmenen olemassa olevaa rakennuspaikkaa ja kaa-
vassa osoitetaan 31 uutta rakennuspaikkaa ympärivuotisille asunnoille sekä 
kaksi uutta rakennuspaikka loma-asunnoille (Flakaholmin saari). Kaavassa on 
yhteensä 46 rakennuspaikkaa ympärivuotiselle asunnoille ja viisi rakennus-
paikkaa loma-asunnoille. Rakennuspaikkojen määrä vastaa noin 180 asukasta 
(4 asukasta rakennuspaikkaa kohti). Nykytilassa alueella on ympärivuotisia 
asukkaita noin 10. 
 
Erillispientalojen alueen 502 pinta-ala on 49 737 m² ja tehokkuus e=0,07, joka 
vastaa noin 3 482 kerrosalaneliömetriä. 
 
Erillispientalojen alueen 503 pinta-ala on 29 020 m² ja tehokkuus e=0,07, joka 
vastaa noin 2 031 kerrosalaneliömetriä. 
 
Erillispientalojen alueen 504 pinta-ala on 75 324 m² ja tehokkuus e=0,07, joka 
vastaa noin 5 273 kerrosalaneliömetriä. 
 
Erillispientalojen alueen 505 pinta-ala on 31 638 m² ja tehokkuus e=0,07, joka 
vastaa noin 2 215 kerrosalaneliömetriä. 
 
Erillispientalojen alueen 507 pinta-ala on 25 638 m² ja tehokkuus e=0,07, joka 
vastaa noin 1 795 kerrosalaneliömetriä. 
 
Erillispientalojen alueen 508 pinta-ala on 21 927 m² ja tehokkuus e=0,07, joka 
vastaa noin 1 535 kerrosalaneliömetriä. 
 
Loma-asuntojen alueen 506 (Flakaholm) on 19 925 m² ja tehokkuus e=0,05, jo-
ka vastaa 996 kerrosalaneliömetriä.  
 
Luonnonsuojelualueiden (SL) pinta-alat ovat yhteensä 293 789 m². 
 
Tiealueiden pinta-alat ovat yhteensä 21 225 m². 
 
Lähivirkistysalueiden (VL) pinta-alat ovat yhteensä 29 567 m². 
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Vesialueen (W) pinta-ala on 399 024 m². 
 
Kaava-alueen kokonaiskerrosala vastaa aluetehokkuutta ea=0,03 (ilman vesi-
alueita).   
 
Mitoituksen vertailu Skataholmen-Svartholmen-Braskarna-
osayleiskaavaan 
 

Tavoiteohjelmassa on mainittu Bergö-Stora Bodö-Fridheminkallion tehokkuu-

den lähtökohdaksi Skataholmen-Svartholmen-Braskarna-osayleiskaavan mitoi-

tus. Kaava-alueet poikkeavat huomattavasti toisistaan ja etenkin Bergön kaava-

alueen kiinteistöt ovat yleisesti merkittävästi suurempia ja suuremmilta osin tul-

varajan yläpuolella kuin Skataholmen-Svartholmen-Braskarna-alueella. Tästä 

syystä ei ole mielekästä käyttää suoraan Skataholmen-Svartholmen-

Braskarna-alueen kerrosalalaskentamenetelmää. Edellä mainitun menetelmän 

tarkoitus on tehokkuuden määrittelyn lisäksi tasoittaa suhteellisen pienten kiin-

teistöjen välisiä kokoeroja, jotta kaava-alueen kiinteistökohtaiset rakennusoi-

keudet eivät olisi kooltaan liian vaihtelevia. Tällaisia ongelmia ei Bergön alueel-

la ole, joten tällä osayleiskaava-alueella on mielekästä käyttää suoraan asuin-

aluetehokkuutta. Asuinaluetehokkuudella e=0,07 saavutetaan lopputulos, joka 

on Skataholmen-Svartholmen-Braskarna-osayleiskaavan tehokkuutta hieman 

pienempi. 

 
Bergön osayleiskaavaehdotuksen mitoitusperiaate on:  
rakennusaluetehokkuus e=0,07 ja rakennuspaikan kokonaiskerrosala enintään 
400 km². Asuinrakennuksessa saa olla enintään yksi asunto. Rakennuspaikan 
koot ovat noin 4 000 m². 
 
Skataholmen-Svartholmen-Braskarna-osayleiskaavan mitoitusperiaate puoles-
taan on: rakennusaluetehokkuus e=0,1, rakennuspaikkakohtaisesti määrätty 
asuinrakennusten enimmäismäärä (1 tai 2) ja rakennuspaikan kokonaisker-
rosala enintään 400 km². 
 

Mitoitusjärjestelmiä on vertailtu tarkistamalla mitä seuraisi, jos Bergön asuinte-

hokkuutta e=0,07 ja rakennuspaikan kokoa noin 4 000 m²/rakennuspaikka käy-

tettäisiin Skataholmen-Svartholmen-Braskarna-osayleiskaava-alueella. Vertai-

lun lopputuloksena on, että Skataholmen-Svartholmen-Braskarna-alueen ra-

kennuspaikoista vain yksi saisi Bergön laskentatavalla enemmän rakennusoi-

keutta kuin Skataholmen-Svartholmen-Braskarna-kaava sallii. Jos tarkastellaan 

asuinrakennusten lukumäärää, niin Skataholmen-Svartholmen-Braskarna-

kaavan sallima asuntojen lukumäärä 43 laskisi Bergön mitoituksella (rakennus-

paikan koko noin 4 000 m²/rakennuspaikka) 34:een. Kaavaluonnoksen mitoi-

tuksella (e=0,08, vähimmäiskoko 3 000 m²/rakennuspaikka) asuntojen luku-

määrä puolestaan kasvaisi 54:een.  

Kuva kaavojen mitoitusvertailusta on kaavaselostuksen liitteenä 9. 

 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö  

4.3.1.1 Erillispientalojen alueet (502-505 ja 507-508) 

Bergön kaava-alueelle on osoitettu lähinnä erillispientalojen alueita (AO), jonne 
saa sijoittaa myös asumista häiritsemättömiä työtiloja. Rakennuspaikat ja asun-
tojen lukumäärät on merkitty kaavakartalle. Rakennusalatehokkuus on e=0,07 
ja rakennuspaikan koot ovat noin 4 000 m² (Stakavikissä noin 6 000 m²). 
 
Yhden asuinrakennuksen rakennuspaikan kokonaiskerrosala saa olla kuitenkin 
enintään 400 k-m². Yhteen asuinrakennukseen sallitaan enintään yksi asunto. 
 
Rakennusaloja määriteltäessä on huomioitu rakennuspaikalle suositeltuja kor-
keuksia merenpinnasta huomioiden sekä mahdollisia tulvatilanteita että meren 
aaltoliikkeitä. Rakennusaloihin on myös vaikuttanut ”maisemallinen turvaväli”, 
joka muodostuu rantaviivan suuntaisesta kaistaleesta, jonka leveys ulapalle 
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avautuvien alueiden kohdalla on 35-55 metriä ja muualla mereen rajautuvilla 
kiinteistöillä vähintään 20 metriä. Lisäksi kaavassa edellytetään rakentamisen 
sekä piha-alueiden muokkaamisen sovittamista maisemakuvaan. Maisemaa 
merkittävästi muuttavaa toimenpidettä varten tulee hakea MRL 128§:n mukai-
nen maisematyölupa.  
 
Kaikkien rakennusalueiden kerrosluvuksi on merkitty puolitoista (Iu½). 
Osayleiskaava pyrkii ohjaamaan rakentamista ja alueiden muuta käyttöä niin, 
että alueen suvisaaristolainen ilme säilyy. Metsäiset rannat tulee säilyttää luon-
nonmukaisina. Kaislikkoiset rannat, joita halutaan ruopata ja täyttää tulee käsi-
tellä alueelle ominaiseen tapaan. Tämäntyyppisiin ja myös muihin maisemaa 
merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin tarvitaan maisematyölupa. Alueella sal-
litaan vain rakentamisen kannalta välttämättömät puun kaadot. Puusto on säily-
tettävä ja luonnonmukaisesti hoidettava kaikilla niillä rakentamattomilla raken-
nuspaikan osilla, joita ei käytetä leikkipaikkoina, muina pihatoimintoina, kulku-
teinä tai pysäköintiin. 
 
Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää alueen hulevesien hallintasuunnitel-
ma. Piha-alueiden hulevedet tulee imeyttää tai viivyttää rakennuspaikalla siten, 
että ne eivät aiheuta haittaa ympäristölle. 
 
Uudisrakentamisessa tulee huomioida tulvariski. Kaavakartan rakennusalue 
huomioi tulvakoron +2,8 (N2000) ja paikallisen aaltoiluvaran. Tämän alle ra-
kennettaessa merivesi voi vaurioittaa rakenteita. Sen alapuolelle ei tule sijoittaa 
kastuessaan vaurioituvia rakenteita ilman asianmukaista vesieristystä. Tim-
mervikenissä on pienellä alueella sallittu rakennuspaikan nosto tulvakoron ylä-
puolelle, jotta kiinteistölle 1:328 voidaan rakentaa kaavan periaatteiden mukai-
sesti. 
Päätiet ja pelastustiet tulee rakentaa vähintään korkeustasolle +3,0 (N2000). 

 

4.3.1.2 Loma-asuntojen alue (506) 

Flakaholmin saari on osoitettu loma-asuntojen alueeksi, koska alueelle ei ole 
ajoyhteyttä. Flakahomissa sijaitsee yksi suojeltu loma-asunto sekä kaksi ole-
massa olevaa loma-asuntoa. Lisäksi Flakaholmiin saa rakentaa kaksi uutta lo-
ma-asuntoa. Rakennustehokkuus on e=0,05. Lomarakennuksen rakennuspai-
kan kokonaiskerrosala saa olla kuitenkin enintään 300 k-m². Yhteen lomara-
kennukseen sallitaan enintään yksi asunto. 
 
Muutoin loma-asuntojen aluetta (RA) koskevat samat kaavamääräykset kuin 
erillispientalojen alueita (AO). 
 

4.3.1.3 Virkistysalueet 

Osayleiskaavaehdotukseen on Bergön alueelle merkitty neljä virkistysaluetta 
(VL), jotka osaltaan mahdollistavat yleisen pääsyn Bergöntieltä meren rantaan. 
Osayleiskaava-alueen itäosassa oleva virkistysalue toimii Solvikudden-nimisen 
tien jatkeena meren rantaan asti. Bergön alueen keskellä on Bergöntieltä me-
ren rantaan johtava Bergönpolku ja Stakavikinpolku. Lisäksi Bergön länsiosas-
sa virkistysyhteys johtaa Flakaholmiin. 
 
Bergön ja Flakaholmin länsipuolella on seitsemän pientä saarta ja luotoa sekä 
Flakaholmin itäpuolella yksi saari. Flakaholmin länsipuolella yksi saari on Es-
poon eteläosien yleiskaavassa merkitty pientaloalueeksi (A3) ja kaksi saarta 
loma-asuntoalueeksi (RA). Osayleiskaavaehdotuksessa kaikki nämä kahdek-
san pientä saarta ja luotoa kaavoitetaan lähivirkistysalueeksi (VL) niiden pienen 
koon, alavan maan sekä luonto- ja virkistysarvojen takia. Lisäksi virkistysalu-
eena osoitetaan Suvisaarentien ja Bergöntien risteyksessä oleva mäki. 
 

4.3.2 Liikenne 

Bergössä olevat tiet säilyvät. Uusia osayleiskaavan mukaisia tieyhteyksiä ovat 
Solvikudden, Bergönpolku, Stakavikinpolku, Stakavikintie ja Bergön Flakaholm.  
 
Maaduntalahden kohdalla on merkitty kevytrakenteinen silta, joka tulee osal-
taan parantamaan suojelualueen vesiolosuhteita. 
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Erillispientaloalueen 502 läpi itään osoitetaan Bergön uimaranta-alueelle johta-
va jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla on sallittu huolto- ja 
rakennuspaikalle ajo. 
 
Ramboll Finland Oy on laatinut laajemman alueen liikenteelliset tarkastelut, jot-
ka ovat kaavan aineistossa.  
 
Yleistä pysäköintiä on mahdollista sijoittaa Bergöntien tiealueelle. 
 

4.3.3 Palvelut 

Kaava-alue tukeutuu nykyisiin alueen ulkopuolisiin palveluihin. 
 

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Suunnittelualue tukeutuu alueen nykyiseen sähkö-, viemäri- ja vesijohtoverk-
koon (Suvisaariston vesiosuuskunta). Verkostot on rakennettu teiden kohdalle. 
Vesi- ja viemäriverkosto sijaitsee melko lähellä maanpintaa, mikä tulee ottaa 
huomioon teiden parannushankkeiden yhteydessä. Verkoston kapasiteetin laa-
jennustarpeet on kartoitettu yleispiirteisesti kaupungin toimesta (Ramboll Fin-
land Oy 17.2.2017) kaavaehdotuksen laadinnan yhteydessä. Vesihuolto-
osuuskunta on lisäksi teettänyt nykyisen verkostonsa osalta tarkemman kapa-
siteettitarkastelun, jonka pohjalta on mahdollista arvioida tulevan maankäytön 
aiheuttamaa lisäkapasiteetin tarvetta ja verkoston laajentamisen aikataulua. 
 
Osayleiskaava-alueella kaupungilla ei ole velvollisuutta rakentaa eikä ylläpitää 
teitä, siltoja eikä kunnallistekniikkaa. Näistä vastaavat tiekunnat ja vesihuollosta 
vastaa Suvisaariston vesiosuuskunta. Espoon kaupunki on vahvistanut Su-
visaariston vesiosuuskunnalle toiminta-alueen vuonna 2002. Bergön kaava-
alue kuuluu muutamaa kiinteistöä lukuun ottamatta Suvisaariston vesiosuus-
kunnan toiminta-alueeseen. Suvisaariston vesiosuuskunta vastaa verkostonsa 
laajentamisesta omalla toiminta-alueellaan. Espoon kaupunki ei suunnittele tai 
rakennuta vesihuoltoverkostoa alueelle. Jos kiinteistöt eivät pysty liittymään 
Suvisaariston vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostoon, joutuvat ne ratkaise-
maan kiinteistön vesihuollon kiinteistökohtaisella järjestelmällä.  

 

Ramboll Finland Oy on selvittänyt myös Suvisaariston vesiosuuskunnan vesi-
huoltoverkoston kapasiteettia. Lisärakentaminen edellyttää verkoston paranta-
mista, jonka kustannus on vaihtoehdosta riippuen noin 0,4-0,9 milj.€. Suvisaa-
riston vesiosuuskunta vastaa alueen vesihuollosta ja voi periä kustannukset tu-
levien rakennuspaikkojen omistajilta.  
  

4.3.5 Maaperän rakennettavuus  

Kaava-alueen maaperä on pääosin normaalisti rakennettavaa maa-aluetta, 
jossa perustamistapana voi olla joko anturat tai maavarainen laatta. 
Radonin esiintymisen mahdollisuus tulee ottaa suunnittelussa ja rakentamises-
sa huomioon.  
 

4.4 Suojelukohteet 

4.4.1 Rakennukset ja kulttuurimaisema 

Suunnittelualueen kulttuurimaisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä on 

laadittu selvitys (A-insinöörit Oy ja Selvitystyö Ahola 2012). Selvitys on huomi-

oitu suunnittelussa ja kaavamääräyksissä. Selvityksen arvokkaita rakennuksia 

on suojeltu sr-1-merkinnällä. Styringen kesämökkiä ei suojella, koska raken-

nuksesta on jäljellä hyvin vähän alkuperäisiä osia. 

 
Sr-1-suojelumääräys on seuraava: maisemallisesti ja kyläkuvallisesti arvokas 
rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavat korjaus- ja 
muutostoimenpiteet tulee tehdä siten, että kohteen rakennus- ja kulttuurihisto-
rialliset arvot säilyvät. Museoviranomaiselle tulee varata mahdollisuus lausun-
non antamiseen rakennukseen kohdistuvista toimenpiteistä. 
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Kaavamääräyksessä k-1-edellytetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympä-

ristön huomioimista. 

Kulttuurihistoriallisesta arvokkaiden alueiden määräys (k-1) on seuraava: 
Rakentamisen yhteydessä tulee erityisesti huomioida alueen kulttuurihistorialli-
nen arvo. Rakennusten lisäksi vanhan huvilakulttuurin jäänteet, kuten tukimuu-
rit, kivijalat, portaikot, terassoinnit, laiturit, kiviaidat jne. tulee säilyttää. 
 

4.4.2 Luonnon- ja maisemansuojelu 

Suunnittelualueesta on laadittu luontoselvitys (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 
2011). Alueen luonnonmukaista ympäristöä pyritään säilyttämään edellyttämäl-
lä, ettei luonnonympäristöä muuteta yhtään enempää, kuin tulevat rakennus-
projektit edellyttävät.  
 

Tärkeimmät luontoalueet on merkitty kaavaan luo-merkinnöillä: 

Timmerviken (luo-1): Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä 
alue, Timmervikenin ruovikko ja tervaleppälehto. Alue tulee säilyttää mahdolli-
simman luonnonmukaisena siten, ettei linnuston ja lepakoiden elinympäristöjä 
heikennetä. 
 
Stakavikin lehto (luo-2): Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä 
alue, Stakavikin rantalehto. Alue tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmu-
kaisena. 
 
Bergöntien kallioalue (luo-3): Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 
tärkeä alue, harvapuustoinen kallio. Alue tulee säilyttää mahdollisimman luon-
nonmukaisena siten, että sen maisemallinen arvo säilyy. Alueelle ei saa raken-
taa. 
 
Lepakoille tärkeän alueen kaavamääräys (s-1) on: 
Tärkeä lepakoiden ruokailualue. Alue tulee säilyttää suojaisena ja mahdolli-
simman luonnonmukaisena siten, ettei lepakoiden elinolosuhteita heikennetä. 
Alueen valaistusta ei tule lisätä. Mikäli purettavaksi aiotussa rakennuksessa 
esiintyy lepakoiden piilopaikka, tulee purkutyölle saada ELY-keskuksen poik-
keuslupa. 
Alueilla 504, 505 ja 507 lepakkoalueella (s-1) ja sen läheisyydessä tulee ra-
kennusluvan yhteydessä laatia tarkentava lepakkoselvitys. Pihan valaistus tu-
lee suunnitella siten, että valo ei siroa ympäristöön.  

 
Luonnonsuojelualueet (SL) 
Bergön luonnonsuojelualueet muodostuvat Bergö-Ramsö-metsäalueen luon-
nonsuojelualueesta (kaupunginvaltuuston suojelupäätös 2009 Espoon 550 
vuoden juhlallisuuksiin liittyen) ja Ramsösundin luonnonsuojelualueesta (suoje-
lupäätös 1982). Tästä johtuen Bergöntien pohjoispuolella oleva Espoon etelä-
osien yleiskaavaan merkitty pientaloalueen osa (A3) kaavoitetaan luonnonsuo-
jelualueeksi. 
 
Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa esitetty lintutorni merkitään kaa-
vaan lin-merkinnällä. Lisäksi alueelle osoitetaan ohjeellinen kulkuyhteys pp-
merkinnällä. 
 

4.5 Nimistö 

Kaavan nimistö perustuu alueen lahtien ja saarien nimiin. 
 
 

5 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET  

 
Osayleiskaavasta on laadittu erillinen vaikutusten arviointi (Ramboll Finland Oy 
19.12.2016), jossa on tarkemmin arvioitu osayleiskaavan vaikutuksia.  
Seuraaviin kappaleisiin on koottu merkittävimmät vaikutukset aihealueittain ja 
kuvattu haitallisten vaikutusten ehkäisemistä/lieventämistä. 
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5.1  Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön 

 
Taulukko. Vaikutusten yhteenveto ja suosituksia haitallisten vaikutusten lieventämistä ja jatkosuun-
nittelua varten. Lähde: Bergön ja Stora Bodö-Lilla Bodön alustavien osayleiskaavaehdotusten vai-
kutusten arviointi (Ramboll Finland Oy 19.12.2016). 
 

Kaava-alueella on tällä hetkellä noin 20 asuinrakennusta, joista pääosa on lo-
ma-asuntoja. Lisäksi osayleiskaavaehdotus sallii reilut 30 uutta asuinrakennus-
ta ympärivuotisille asunnoille. Rakennuspaikkojen määrän lisäys on vähäinen 
suhteessa Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaava-alueeseen (lainvoimai-
nen 1989), joka sisältää noin 500 rakennuspaikkaa. Bergön osayleiskaava to-
teuttaa voimassa olevaa maakuntakaavaa ja Espoon eteläosien yleiskaavaa 
(lainvoimainen 2010), kun alueelle kaavoitetaan täydentävää asumista. Lisäksi 
osa Espoon eteläosien yleiskaavan mukaisista pientaloalueista kaavoitetaan 
virkistys- ja luonnonsuojelualueeksi (kaikki pienet saaret ja Bergöntien pohjois-
puoli). 
 
 

5.2 Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 

 
Taulukko. Vaikutusten yhteenveto ja suosituksia haitallisten vaikutusten lieventämistä ja jatkosuun-
nittelua varten. Lähde: Bergön ja Stora Bodö-Lilla Bodön alustavien osayleiskaavaehdotusten vai-
kutusten arviointi (Ramboll Finland Oy 19.12.2016). 
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5.3 Vaikutuksen liikenteeseen ja liikenneverkon toimivuuteen 

 
Taulukko. Vaikutusten yhteenveto ja suosituksia haitallisten vaikutusten lieventämistä ja jatkosuun-
nittelua varten. Lähde: Bergön ja Stora Bodö-Lilla Bodön alustavien osayleiskaavaehdotusten vai-
kutusten arviointi (Ramboll Finland Oy 19.12.2016). 
 

5.4 Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ekologisiin yhteyksiin 

 

 
Taulukko. Vaikutusten yhteenveto ja suosituksia haitallisten vaikutusten lieventämistä ja jatkosuun-
nittelua varten. Lähde: Bergön ja Stora Bodö-Lilla Bodön alustavien osayleiskaavaehdotusten vai-
kutusten arviointi (Ramboll Finland Oy 19.12.2016). 

   
Osayleiskaavaehdotuksessa edellytetään, että alueilla 504, 505 ja 507 lepak-
koalueella (s-1) ja sen läheisyydessä tulee rakennusluvan yhteydessä laatia 
tarkentava lepakkoselvitys. Pihan valaistus tulee suunnitella siten, että valo ei 
siroa ympäristöön. 
 
Osayleiskaavaehdotuksesta on poistettu Flakaholmin tie ja saari on osoitettu 
ainoastaan loma-asumiselle. Virkistysyhteys Flakaholmiin on merkitty ainoas-
taan jalankulkuyhteytenä. 
 
Stakavikin rantalehdon erityispiirteet on huomioitu luo-merkinnällä. 
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Flakaholmenin länsipuolella sijaitsevat saaret kaavoitetaan lähivirkistysalueek-
si. Bergön länsikärkeen ei osoiteta uudisrakentamista. 
 

5.5 Vaikutuksen merialueeseen ja vesitalouteen 

 
Taulukko. Vaikutusten yhteenveto ja suosituksia haitallisten vaikutusten lieventämistä ja jatkosuun-
nittelua varten. Lähde: Bergön ja Stora Bodö-Lilla Bodön alustavien osayleiskaavaehdotusten vai-
kutusten arviointi (Ramboll Finland Oy 19.12.2016). 

 
Kaavaehdotuksen kaavamääräyksissä edellytetään, että uudisrakentamisessa 
tulee huomioida tulvariski. Kaavakartan rakennusalue huomioi tulvakoron +2,8 
(N2000) ja paikallisen aaltoiluvaran. Tämän alle rakennettaessa merivesi voi 
vaurioittaa rakenteita. Sen alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia 
rakenteita ilman asianmukaista vesieristystä. Päätiet ja pelastustiet tulee raken-
taa vähintään korkeustasolle +3,0 (N2000). 

 
 

5.6 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön 

 
Taulukko. Vaikutusten yhteenveto ja suosituksia haitallisten vaikutusten lieventämistä ja jatkosuun-
nittelua varten. Lähde: Bergö ja Stora Bodö-Lilla Bodön alustavien osayleiskaavaehdotusten vaiku-
tusten arviointi (Ramboll Finland Oy 19.12.2016). 

 
Rantaviiva säästyy kauttaaltaan. Rakennusala on maisemallisista syistä rajattu 
siten, että kaavassa on ”maisemallinen turvaväli”, jonka leveys ulapalle avautu-
vien alueiden kohdalla on 35-55 metriä ja muualla mereen rajautuvilla kiinteis-
töillä vähintään 20 metriä. Kaavassa sallittu kerrosluku on 1,5 (Iu½). Kaava-
määräyksissä edellytetään, että alueella sallitaan ainoastaan rakentamisen 
kannalta välttämättömät puunkaadot ja puusto on säilytettävä ja luonnonmu-
kaisesti hoidettava kaikilla niillä rakentamattomilla rakennuspaikan osille, joita 
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ei käytetä leikkipaikkoina, muina pihatoimintoina, kulkuteinä tai pysäköintiin. 
Kulttuurihistorian kannalta arvokkaat rakennukset pihapiireineen suojellaan. 
Maisemakuvaa tulee edelleen hallitsemaan meri ja metsä. Maisemaa muutta-
vat toimenpiteet vaativat maisematyöluvan. 
 

5.7 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 

 
Taulukko. Vaikutusten yhteenveto ja suosituksia haitallisten vaikutusten lieventämistä ja jatkosuun-
nittelua varten. Lähde: Bergö ja Stora Bodö-Lilla Bodön alustavien osayleiskaavaehdotusten vaiku-
tusten arviointi (Ramboll Finland Oy 19.12.2016). 

 
Suvisaaristossa ei ole pääasiassa rannan suuntaisia virkistysalueita. Virkistys-
alueet sijaitsevat sisämaassa ja näiltä on useita yhteyksiä rantaan. Bergön 
kaava noudattaa tätä samaa periaatetta. 
 
Bergön sisäosan laaja virkistysalue on muuttunut luonnonsuojelualueeksi Uu-
denmaan ympäristökeskuksen (nykyisin Uudenmaan ELY-keskus) 31.7.2009 
päivätyllä päätöksellä. Suojelualueen nimi on Suvisaariston Bergö-Ramsön 
metsäalueen luonnonsuojelualue ja sen pinta-ala on n. 54 ha. Kaavaratkaisu 
on tämän päätöksen mukainen. Kyseessä oleva maakuntakaavan viheryh-
teysmerkintä on suojelupäätöksen johdosta poistumassa myös maakuntakaa-
vasta (4. vaihemaakuntakaava). 
 

 

6 OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS   

Osayleiskaavan mahdollistama asuinrakentaminen käynnistyy todennäköisesti 
vähitellen kaavan hyväksymisen jälkeen. Suunnittelutarveratkaisumenettelyn 
poisjääminen nopeuttaa rakentamista. 

 
 

7 SUUNNITTELUN VAIHEET 

7.1 Suunnittelun vireilletulo  

Pääosassa Suvisaaristoa on voimassa Soukanniemi - Suvisaariston osayleis-
kaava, jonka ympäristöministeriö jätti 6.4.1988 vahvistamatta kaava-alueen 
osalta. 
Bergön länsiosan maanomistajien kaavoitushakemus on saapunut 25.10 2007. 
Kaava on merkitty kaavoituksen työohjelmaan syksyllä 2008 nimikkeellä Bergö 
- Stora Bodö osayleiskaava. Vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 
2009 nimikkeellä Bergö-Stora Bodö -osayleiskaava sekä vireilletulokuulutuk-
sessa kaupungin ilmoituslehdissä Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa 
25.11.2009. 
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7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Osayleiskaavaa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on 
selostuksen liitteenä 4. 
 

7.3 Suunnittelu 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa kaavan valmistelusta on vastannut 
Mirkka Katajamäki, Christian Ollus ja Matias Kallio. Liikennesuunnittelusta on 
vastannut Juhani Lehikoinen.  
 

7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus 

 
25.10.2007  Bergön länsiosan maanomistajien kaavoitushakemus saapui. 
 
16.11.2009  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 
25.11.2009  Osayleiskaava kuulutettiin vireille Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. 
 
25.11.2009  Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle tavoiteohjelman 

hyväksymistä. 
 
15.2.2010  Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 

Osayleiskaavan lähtökohtia esitettiin. 
 

29.3.2010  Kaupunginhallitus hyväksyi tavoiteohjelman, jonka sisältö on kaavaselostuksen 
kappaleessa 3.1. 

 
16.5.2011  Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 
  Esittelyssä oli liikenteellinen tutkielma, missä käsiteltiin osayleiskaava-alueen 

liikenneratkaisut ja sen liikenteellinen liittyminen ympäröiviin alueisiin. 
 
5.9.2011  Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 

Esittelyssä oli osayleiskaavan liikenneteknistä tarkastelua sekä alueen kulttuu-
rimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristöselvitystä. 

 
29.5.2013 Bergö-Stora Bodö-Fridheminkallio osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin kaupun-

kisuunnittelulautakunnassa nähtäville.  
 
Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta ohjeisti päätöksessään 29.5.2013 
osayleiskaavaehdotusta seuraavasti: 

a. Ehdotusvaiheessa osayleiskaava jaetaan kolmeen eri osaan eli Bergö, Stora 

Bodö ja Fridheminkallio käsitellään kukin omana päätöksentekoasianaan. 

b. Tämän osayleiskaavan ja Skataholmen-Svartholmen-Braskarna-

osayleiskaavan tilojen ja tonttien koot ja muut rakentamista ohjaavat seikat 

poikkeavat suurelta osin toisistaan. Lautakunnalle esitetty vertailu osoittaa, että 

erot eivät ole merkittävät. On kuitenkin perusteltua arvioida tätä tarkemmin 

luonnoksesta saatavan palautteen perusteella. 

c. Tiestön osalta on tarpeen laatia koko Suvisaariston tiestön toimivuustarkas-

telu sekä normaalioloissa että poikkeusolosuhteissa ja laatia tämän perusteella 

toimenpiteille tarvittava ohjeisto. 

d. Jatkosuunnittelussa arvioidaan rakennuspaikkojen etäisyyksiä rannasta si-

ten, että sijoittuminen noudattaa muualla Suvisaaristossa hyväksi havaittuja pe-

riaatteita. 

 
22.8.2013  Tiedotus- ja keskustelutilaisuus osayleiskaavaluonnoksesta 
 
12.8.2013 - 10.9.2013 Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti. Osayleiskaa-

valuonnoksesta jätettiin 45 mielipidettä ja 7 lausuntoa, jotka koskivat Bergön 
aluetta. Osassa mielipiteitä oli useita allekirjoittaneita. Mielipiteiden sisältöä on 
kuvattu kaavaselostuksen kappaleessa 3.2. 
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2.3.2017 Ehdotusvaiheessa osayleiskaava on jaettu kahteen osaan: Bergö ja Stora Bo-

dö-Lilla Bodö, jotka käsitellään kumpikin omana päätösasiana.  

 

Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen Ramboll Finland Oy on laatinut selvityksiä 

liikenteestä, vesihuollosta ja ympäristövaikutuksista, jotka ovat ohjanneet kaa-

vaehdotuksen laadintaa. Selvitysten ja palautteen johdosta kaavaehdotusta on 

tarkistettu kaavaluonnokseen nähden mm. seuraavasti: 

- Laskettu erillispientaloalueiden tehokkuuslukua e = 0,07 (luonnoksessa e = 

0,08). Rakennuspaikkojen koot ovat noin 4 000 m² (luonnoksessa 3 000 

m²). 

- Muutettu Flakaholm loma-asuntoalueeksi, koska alueelle ei ole ajoyhteyttä. 

- Tarkistettu rantojen rakennusalojen rajoja ottaen huomioon maisema, tulva-

riski ja aaltoiluvara. 

- Lisätty rakennuspaikka-merkinnät ja asuntojen lukumäärät kaavakartalle. 

- Tarkistettu sekä täydennetty suojelu- ja luontomääräyksiä. 
 
 
 
2.3.2017 Kaavaehdotus jäi kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 2.3.2017 pöy-

dälle. 
 
16.3.2017  Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 16.3.2017, että kaavakarttaa, -

määräyksiä ja muuta materiaalia tarkistetaan ja muutetaan seuraavien periaat-
teiden mukaisesti ennen ehdotuksen asettamista nähtäville. Tämä toteutetaan 
palauttamalla ehdotus uudelleen valmisteltavaksi ja tuotavaksi lautakunnan 
päätettäväksi viimeistään huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa 2017 siten, 
että: 
 
 1. Kaavakarttaa ja muuta materiaalia täydennetään siten, että kaava-
alueeseen välittömästi liittyvä Bergön uimaranta-alue ja siihen liittyvät VL-, SL- 
ja muut vastaavat kokonaisuutta havainnollistavat alueet osoitetaan. Uimaran-
nalle määritellään kevyenliikenteen yhteys Bergön kaava-alueen kautta sovitta-
en yhteys hyvin maastoon. Selvitetään voidaanko tämä yhteys toteuttaa siten, 
että tarvittaessa myös hälytysajoneuvot ja mahdollisesti huoltoajoneuvot voivat 
sitä käyttää. 
2. Bergöntie sen alkupäässä suojelualueen kosteikon kohdalla määritellään ko-
rotettavaksi ensisijaisesti kevyttä siltarakennetta käyttäen. Selvitetään, mitä oh-
jeita tai määräyksiä on sillan rakentamisesta syytä päättää ottaen huomioon 
vaikea maasto ja suojelualue.  
3. Rantaan ulottuviin viheryhteyksiin merkitään ohjeelliset polut. Bergönpolku 
muutetaan viheryhteydeksi ja esitettyä katualuetta laajennetaan länteen, jolloin 
saadaan kaava-alueelle lisää yksi luonteva viheralue. Viheryhteys polkuineen 
määritellään myös Flakaholmeniin. 
4. Alueen meritulvavyöhykkeille ei sallita uutta asunto- tai lomarakentamista. 
Rakentamisen määrää, ohjeellista sijoittamista ja maanomistajien tasapuolista 
kohtelua arvioidaan osana tätä palautusta. Esim. korttelissa 507 olevasta kiin-
teistöstä 1:328 on noin puolet perustellusti merkitty VL-alueeksi, mutta uusia 
rakennuksia ei ole osoitettu vastaavasti kuin monessa muussa tapauksessa. 
Uusien rakennuspaikkojen ohjeellisia sijainteja täsmennetään palautuksen ai-
kana siten, että rannat jäävät rakentamatta. 
5. Stakavikenin niemellä on erityisiä maisema- ja kulttuuriarvoja. Sinne osoite-
taan rakennuspaikka ainoastaan kolmelle uudelle asunnolle kuuden sijasta. 
Uutta asuntoa ei sijoiteta ohjeellisesti ehdotetulla tavalla lähelle niemen kärkeä. 
6. Mahdollisuus maanvaihtoihin kaupungin kanssa tämän kaava-alueen sisällä 
osana kaavaratkaisua on hyvin rajallinen, joten sen käyttöä pitää kaupungin eri 
toimijoiden yhteistyönä harkita huolellisesti jo palautuksen aikana ja viimeistään 
kaavan nähtävillä olon aikana.  
7. Kaavakarttaa ja -määräyksiä sekä muita asiakirjoja tulee täydentää siten, et-
tä alueelle osoitetaan useampi yleinen pysäköintialue. Kaupungin kaava-
alueella omistamia alueita voidaan käyttää näihin, ellei niitä käytetä maanvaih-
toalueina.  
8. Suojelualueelle korkealle kalliolle sijoitetaan myös lintutornille ohjeellinen 
paikka ympäristökeskuksen kanssa käytävien neuvottelujen perusteella. 
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9.5.2017  Osayleiskaavaehdotusta on tarkistettu kaupunkisuunnittelulautakunnan 

16.3.2017 päätöksen mukaiseksi. Lisäksi käsittelyn alussa esittelijä korjasi pää-
tösehdotustaan siten, että:    
1. Merkitään rakennusaloille rakennuspaikkojen lukumäärä numeroin. Merkintä-
tapa mahdollistaa paremmin tasapuolisen kohtelun sellaisessa tapauksessa, 
jossa maanomistajan aluetta joudutaan merkitsemään yleiseksi virkistys- tai 
tiealueeksi, ja rakennuspaikan vähimmäiskoko niukasti alittuu.  
 
2. Kulkuyhteys Bergön uimarannalle piirretään ohjeellisena tiealueena kiinteis-
törajaa seuraten, ”pp/h”-merkinnällä ja mäen lakialue suojellaan kokonaan, 
luontoselvityksen mukaisesti. 
 
3. levennetään kaikkia Bergöntieltä rannalle johtavia virkistysyhteyksiä huoleh-
tien rajanaapurien tasapuolisesta kohtelusta. 
 
4. Stakeuddin rakennusala supistetaan/jaetaan, jolloin rakentaminen ei ohjaudu 
pelkästään niemenkärkeen. 
 
5. Bergöntien varrelle lisätään paikoitusmahdollisuuksia. Bergöntie katkaistaan 
aikaisemmin ja varustetaan kääntöpaikalla. 
 
6. Flakaholmin itäosa muutetaan VL-alueeksi. Hyvitetään antamalla yksi RA-
rakennusoikeus tälle Flakaholmin maanomistajalle. 
 
7. Flakahomiin johdetaan Bergöntieltä VL-yhteys. Se korvaa Timmervikeniin 
esitetyn VL-alueen, joka muutetaan AO-alueeksi.  
 
8. Suojelumerkintä AO-alue 507:ssä poistetaan. Tilalle annetaan 2 rakennus-
paikkaa. Rakennusala rajataan vain tontin yläosaan tulvarajan yläpuolelle. MY-
alue muutetaan osaksi ao. AO-aluetta. 

 
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9.5.2017 esittää kaupunginhallitukselle 
Bergön osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä nähtäville.  

 
 
19.6.2017 Kaupunginhallitus hyväksyi 19.6.2017 osayleiskaavaehdotuksen nähtäville. 
 
14.8.-12.9.2017 Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä MRA 19 §:n mukaisesti 14.8.-12.9.2017. 
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