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Inkoon strateginen yleiskaavaehdotus  
 
 Inkoon-Siuntion Ympäristöyhdistys ry – Ingå-Sjundeå Miljöförening rf sekä 

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat tutustuneet Inkoon 
yleiskaavaehdotukseen.  

 
 Selvitykset ovat luontoselvityksiä lukuun ottamatta pääosin erittäin huolella 

tehtyjä, siitä on kiitoksin mainittava. Samoin hyvä asia on, että uuden 
asutuksen sijoittumisessa ja liikennesuunnitelmissa on tausta-ajatuksena 
huomioitu ilmastonäkökulma.  
 

Yleiskaavan tavoitteet  
 
 Yleiskaavan tavoitteisiin on kirjattu tyypilliset kunnan tavoitteet. Tässä Inkoon 

kunta voisi perustellusti profiloitua ja tuoda esiin omaleimaisuuttaan 
luonnoltaan vetovoimaisena, vanhana kulttuurihistoriallisena asutusalueena. 
Tavoitteisiin tulee lisätä korostetusti sekä luonnon että kulttuuriympäristön 
ja maisema-arvojen säilyttäminen, sillä nehän ovat Inkoolle merkittäviä 
resursseja ja vetovoimatekijoitä.  

 Tavoitteissa tulee olla näkyvästi kirjattuna raideliikenteen 
hyödyntäminen. Se on ekologista ja valtakunnallisten tavoitteiden 
mukaista suunnittelua. Maankäytöllinen ratkaisu on sujuvan yhteyden 
luominen kirkonkylästä länteen ja asemalle. Ilman tätä yhteyttä liikenne 
rasittaa turhaan kirkonkylää ja jää liiaksi yksityisauton varaan. Ehdotus 
tulee olla näytettynä vaikka viitteellisesti suunnitelmissa.  

 Raideliikenteen ja joukkoliikenteen hyödyntämiseen yleensä liittyy 
oleellisesti pyöräilyn tukeminen. Inkoon maasto ja sääolosuhteet 
tarjoavat suotuisan lähtökohdan tämän liikennemuodon kehittämiselle 
eikä tätä mahdollisuutta saa jättää käyttämättä.  

 
Luontokohteiden huomioonottaminen  
 
Kaavan pohjalla olevat selvitykset 
 
 Ilmeisesti kaavaa varten ei ole tehty ajantasaisia luontoselvityksiä. Tällaiset 

selvitykset olisivat välttämättömiä etenkin niiden alueiden osalta, joihin 
kaavassa kohdennetaan muuttavaa maankäyttöä. Lisäksi selvityksiä 
tarvitaan, jotta kunnan arvokkaimmat suojelemattomat luontoalueet voidaan 
esittää kaavassa riittävän yksilöidyillä kaavamerkinnöillä, kaavamääräyksillä 
ja aluerajauksilla. 

 
 Kaavaratkaisu vaatisi huomattavaa kehittämistä etenkin luontoalueiden 

huomioinnin osalta. Monet arvokkaat alueet ansaitsisivat tulla huomioiduksi 
joko SL- tai luo-merkinnällä ja lisäksi säilyvien alueiden kaavamääräyksiä 
tulisi kehittää. 
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 Erityistä huolta herättää epäily, jonka mukaan muuttavaa maankäyttöä on 
ohjattu arvokkaille luontoalueille ilman maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämiä riittäviä selvityksiä. 

 
Arvokkaiden luontoalueiden huomiointi 
 
 Inkoon luonto on edelleenkin hyvin rikasta ja monipuolista. 

Kaavaluonnoksessa kiinnittää huomiota uusien suojelualuevarausten 
vähäinen määrä. 

 
 Luontoalueiden huomiointia olisi mahdollista tehostaa myös ottamalla 

käyttöön ns. luo-merkintä (=luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 
tärkeä alue), joka on havaittu hyväksi kaavoitustyövälineeksi monissa 2000 -
luvun kuntakaavoissa (mm. Vantaan yleiskaava). 

 
Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavan suojelualuevarauksista puuttuu Bruksträsketin 

Parkudden-Brännäsflyetin alueen suojeluvaraus. Tämä tulisi merkitä 
kaavakartalle suojelukohteena. 

 
 SL-varauksella tulisi osoittaa myös pääosa (=Vantaan omistamat maa- ja 

vesialueet pois lukien noin 20 ha laajuinen alue karavaanarialueen ympärillä) 
Vantaan kaupungin Inkoon Bjursissa omistamasta alueesta. Tämän alueen 
huomattavat luontoarvot on selvitetty Vantaan kaupungin toimesta 2011 ja 
parhaillaan ympäristöhallinto ja Vantaa käyvät kauppaa alueen hankkimisesta 
valtion suojelualueeksi.  

 
 Inkoon kunta on todennut omissa METSO-selvityksissään Marsjönin 

pohjoispuolisen metsäalueen huomattavat luonnonarvot. Näkin selvitykset 
tulisi huomioida kohtalaisen laajalla SL-merkinnällä. 

 
 Muita selviä SL-alueen ansaitsevia kohteita ovat Inkoon suojelemattomista 

arvosoista mm. kuntakeskustan pohjoispuolinen Stormossen-Torpmossenin 
alue, Bruksträsketin rantasuot (Snällömflyet-Björnmossen, Kavlbromossen) 
sekä Storon keskiosan suot. Viimeksi mainittu vaikuttaisi olevan koko Länsi-
Uudenmaan saaristoalueen välisaariston laajin ojittamaton suomuodostuma, 
mikä itsessään tekee siitä merkittävän. 

 
Kunnan arvokkaiden rakentamattomien järvenrantojen huomiointi 
 
 Inkoon alueella on säilynyt muutamia Länsi-Uudenmaan oloissa merkittäviä, 

pääosin rakentamattomia järviä. Esimerkiksi Bruksträsketiä voi pitää jopa 
valtakunnallisesti arvokkaana, keski- ja pohjoisosaltaan hyvin erämaisena 
järvenä. Alueen arvot ovat samaa luokkaa kuin monien hemiboreaaliselta 
vyöhykkeeltä valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan sisällytettyjen 
kohteiden. 

 
 Kaavaluonnoksessa Bruksträsketin rannoille on esitetty huomattava määrä 

loma-asuntoalueita (RA) sekä asuinalueita (A). Vastaavasti loma-
asuntoalueiksi on merkitty pääosa Marsjönin vielä rakentamattomista 
rannoista. Pidämme kohteita sellaisina, että niiden rakentamisen edistäminen 
on huonosti harkittua ja ainakin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
vastaista maankäytön suunnittelua. 

 



Inkoon – Siuntion Ympäristöyhdistys Ry  Lausunto   3 
Ingå – Sjundeå Miljöförening Rf  
 
 20.1.2013 
  
 

 

 

Rakentamattomat merenrannat  
 Yleiskaavassa on myös varattava vielä rakentamattomia merenranta-alueita 

sellaisina säilyviksi.  
 
Suoluonnon huomiointi  
 
 Suomi pyrkii tällä hetkellä kehittämään suoluonnon suojeluverkostoa. 

Parhaillaan valmistellaan soidensuojelun täydennysohjelmaa ja lisäksi 
valtioneuvosto teki elokuussa 2012 periaatepäätöksen suoluonnon ja 
turvemaiden kestävästä käytöstä. 

 
 Vaikka Inkoon alkuperäisestä suoluonnosta pääosa onkin tuhoutunut ja 

vaurioitunut pelloksiraivuun, metsätalouden ja muun maankäytön 
seurauksena, on kunnassa edelleenkin säilynyt merkittäviä määriä 
paikallisesti arvokkaita piensoita sekä muutamia laajempia suomuodostumia. 
Osaa laajemmista suomuodostumista sekä piensoiden keskittymistä voi pitää 
alueellisesti (=maakunnallisesti) arvokkaina ja kuntakeskustan pohjoispuolista 
Stormossen-Torpmossenia sekä Bruksträsketin rantasoita (osin Raaseporin 
puolella) jopa valtakunnallisesti arvokkaina.  

 
 Lausunnon liitteenä on Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä 

(suojeluasiantuntija Keijo Savola) tammikuussa 2012 tehty Inkoon kuntaa 
koskeva tarkastelu, jossa on tuoreimpien ilmakuvien ja karttojen avulla 
poimittu ne suot, joilla voi arvioida olevan paikallista, alueellista tai 
valtakunnallista suojelumerkitystä. Vain muutamista soista on olemassa 
ajantasaista maastotietoa. Listattujen soiden luonnonarvot tulisi kaavan 
jatkotyössä selvittää ja varmistaa ainakin se, että muuttavaa maankäyttöä ei 
suunnata kohteiden luonnonarvoja heikentävällä tavalla mm. suoalueiden 
päälle tai niiden lähivaluma-alueille.  

 
 Virkistyskäyttöön osoitetut tai varatut alueet on merkitty karttaan, ilmeisesti 

vihreät alueet. Erityisen tärkeätä on, että suojeltavat luontokohteet, esim. 
harvinaiset luontotyypit, merkitään näkyvästi. Lisäksi on määriteltävä 
”suojavyöhyke” tällaisille kohteille, jotta liian lähelle ei rakenneta. Vaikutusalue 
on luonnossa aina tarkkarajaista karttamerkintää laajempi. 

 

 Karttoihin pitää merkitä ja mainita suunnitelmissa huomioonotettaviksi  
a) vesistöt, kuten joet, kuten Inkoonjoki ja Ingarskilajoki, Torbackajoki, jne. 
järvet ja järvireitit  
b) luonnontilaiset, herkät ja suojeltavat alueet (mm. Naturat ja suot) 
c) Kopparnäsin kansallispuiston varaus erikseen  
c) virkistysalueet  

 Suunnitelmassa ovat merkittyinä myös laajempia metsäalueita ja 
merenrantaa yhdistävät viheryhteydet, jotka ovat sekä kasvillisuuden että 
luonnonvaraisen eläimistön kannalta välttämättömiä. Kaavaan vihreällä 
katkoviivalla merkitystä "ekologinen yhteystarve" huolimatta jää 
epäselväksi, kuinka puuttuvat ekologiset yhteydet saadaan toteutettua 
riittävällä tavalla, esimerkiksi suurten peltoaukeiden läpi.  
 
Luonnollisia viherkäytäviä ovat vesistöt, erityisesti joet ja purot - 
esimerkiksi Inkoonjoki, Ingarskilajoki, Torbackajoki, jne.  
Siksi joet tulisikin merkitä kaavaan merkittävinä viheryhdyskäytävinä 
ja samalla laajentaa niiden suojavyöhykkeitä koko matkalta, esimerkiksi 
lähteiltä mereen asti.  
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Kulttuuriympäristön huomioonottaminen 
 
 Inkoossa on keskimääräistä enemmän kuin muissa kunnissa 

valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (VAT/RKY 
kohteet), joita koskee valtioneuvoston vaalimispäätös.  

 
 Nämä luonnon ja kulttuurin kannalta arvokkaat alueet on tärkeät selkeästi 

merkitä ja tehdä tunnetuiksi, jotta niille tai niiden läheisyyteen ei rakenneta 
hallitsemattomasti ja/tai tuoda näiden arvoja säilyvyyttä uhkaavaa toimintaa.  

 
 Merkkien selityskohdassa ei näkynyt punaisen pistekatkoviiva-merkinnän 

selitystä. Merkintä tarkoittaa ilmeisesti keskiaikaisperäistä Suurta 
Rantatietä/Kuninkaantietä/ /Fagervikintietä. Koska tie ei ole irrallinen elementti 
vaan liittyy oleellisesti maastoon, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön, on 
laadittava tien ympäristön vaalimista koskeva määräys. Lähestyttäessä 
tietä pitkin kirkonkylään avautuu eteen maassamme ainutlaatuinen maisema 
ja koko näkymä on pääosin lähes keskiaikaisessa kunnossa.  

 

 Västerkullan asuttu keskiaikainen kylätontti tulee merkitä AT alueeksi. 
Tien alkuperäisen linjauksen ja korkeuden säilyminen on varmistettava.  

 Satoja vuosia vanhat peltoaukeat Västerkullasta länteen tien eteläpuolella 
Länsiväylälle asti tulee merkitä keltaiseksi MA-alueeksi, sillä alue on 
samaa yhtenäistä maisema-aluetta kuin tien pohjoispuolella oleva MA-
merkitty alue. 

 
 Yleiskaavaan on merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennetut 

ympäristöt, sillä niiden kasvillisuus ja eläimistö ovat erityisiä, mutta herkästi 
haavoittuvia. Lisäksi olisi saatava yleiskaavaan merkintä siitä, että 
vaikutusalue on tarkkarajaista kohdetta laajempi.  
Valtakunnallisesti merkittävät ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennetut 
(VAT/RKY) ympäristöt Inkoossa: 

 Barösundin väylä  

 Degerbyn kirkonkylä  

 Fagervikin ruukkialue  

 Inkoon kirkko ja pappila  

 Suuri Rantatie  

 Tähtelänkylä  

 Österkullabäckenin kylä- ja viljelymaisema  

 Yllämainittujen kohteiden lisäksi on paikallisesti arvokkaita 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita mainittuna mm. liitteinä olleissa 
selvityksissä. Myös niiden tulee näkyä myös kartassa.  

 
Kyliin rakentaminen 
 
 Yleiskaavaan on kirjattava, että kyliin rakentamisessa pitää suunnittelun 

lähtökohdaksi ottaa kulttuurimaisema näissä tulevissa 'taajama'-alueissa 
(Inkoon asema, Kirkonkylä, Degerby, Tähtelä, Solberg). Nämä alueet on 
kaikki listattu kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi ja on tärkeää, että uudis- ja 
täydennysrakentaminen sopeutetaan kooltaan, materiaaleiltaan ja 
väritykseltään perinteistä rakentamista noudattaen arvokkaaseen 
ympäristöön. Maiseman arvoja ei saa vaarantaa, vaan ne tulee säilyttää ja 
rakentamisessa tulee noudattaa alueen olemassa olevaa rakentamistapaa. 
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Kirkonkylän rakentaminen  
 Kirkonkylän länsipuolen uusilta asutusalueilta tulee rakentaa suora tieyhteys 

Inkoon asemalle ja kantatie 51:lle niin, ettei tarvitse kulkea/ajaa kirkonkylän 
läpi.  

 
Yritystoiminta  Yritystoiminnan ja teollisen toiminnan alueet on osoitettava ja keskitettävä, 

jotta energianhuolto ja liikenne ovat hallittavissa taloudellisesti. Ja ympäristön 
pilaantuminen minimoidaan.  

 
 
Karttamerkintöjen puutteellisuudet ja ristiriitaisuudet  
 
 Itse ja kartan ja siihen liittyvän merkintöjen selitykset –asiakirjan välillä on 

ristiriitaisuuksia ja puutteellisuuksia. Kaikki merkinnät on tarkastettava, 
etteivät puutteelliset merkinnät jää voimaan.  

 

 Kopparnäsin alueella tulee olla merkintä sekä virkistyskäyttöön varatusta 
alueesta että merkittävä näkyviin mahdollisen tulevan kansallispuiston 
alue.  

 Ingarskilan vanhat pellot on merkitty tulevan golfkentän kohdalta vihreällä, 
mutta merkintä virkistysalueesta puuttuu. Koska alue on perinteistä 
maanviljelykylän aluetta – arvokas kulttuurimaisema – on tärkeätä 
säilyttää yleiskaavassa merkintä tästä. Golfyritystoiminta on sopeutettava 
kulttuurimaisemaan ja sen on noudatettava sekä Ingarskilajoen että 
Stormossen suojelun edellyttämiä suojeluvaatimuksia.  

 Inkoon asemalla on kaavaehdotuksen tekstiosuuden ja Inkoon 
maankäytön suunnitelman vastaisesti merkitty taajama radan eteläpuolen 
pelloille kunnan omistaman, radan pohjoispuolella olevan alueen sijasta.  

 Kirkonkylän alueella on valtakunnallisesti arvokkaiden, Kuninkaantien ja 
kirkon lähiympäristön kaavamerkinnät oltava ELY- keskuksen ja 
maakuntamuseon edellyttämät. Tämän kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
rakennetun ympäristön avoin maisema on säilytettävä.  

 Merkkien selityskohdassa ei näkynyt punaisen pistekatkoviiva-merkinnän 
selitystä.  

 Kirkonkylän alueella ja kylissä sekä joukkoliikenteen suhteen pitää olla 
kevyenliikenteen väylät liikkumista varten periaatteena "pyöräillen perille".   

 Kaavaluonnoksessa on osoitettu valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet 
kaavamerkinnällä "arvokas geologinen muodostelma". Näille ei ole 
kuitenkaan esitetty asiallista kaavamääräystä (suunnittelu-, rakentamis- 
tai suojelumääräys), joka määrittelisi kaavamerkinnän vaikuttavuuden. 
Esitämme kaavamääräysten valmistelua kaavaehdotuksen aineistoon.  

 Vielä vakavampi ongelma liittyy "ekologisen yhteystarpeen" merkintään. 
Tämän tärkeän kaavamerkinnän vaikuttavuus edellyttäisi ainakin 
suunnittelu- ja rakentamiskaavamääräysten käyttöä. 
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Ekologinen näkökulma  
 Yleiskaavaehdotuksen taustalla tuntuu vaikuttavan voimakkaasti 

ilmastomuutos ja siihen vastaaminen hiilidioksidi- ja muita päästöjä 
pienentävillä ratkaisuilla. Tällaisia ratkaisuja ovat mm. uudisasutuksen ja -
rakentamisen keskittäminen kirkonkylän lisäksi jo olemassa oleviin 
kyläkeskuksiin ja julkisten liikenneyhteyksien läheisyyteen. Asutuksen 
keskittäminen vähentää luonnolle aiheutuvaa kuormitusta ja pienentää mm. 
hiilidioksidipäästöjä.  

 
 Kaavaehdotuksessa on korostettu yhtenäisten maa- ja metsätalousalueiden 

ja niiden säilyttämisen merkitystä. Metsillä onkin suurin vaikutus ilmaston 
hiilidioksidipitoisuuden hallinnassa. Metsien hiilen sitovuuteen ja ekologiseen 
merkitykseen vaikuttavat myös metsien hoidon menetelmät ja suojeluaste, ei 
pelkkä metsäalueiden laajuus. 
 

Lähituotanto  Yhtenäisten maa- ja metsätalousalueiden säilyttämisellä tuetaan myös 
ekosysteemipalvelujen ja lähituotteiden tuotantoa asukkaille.  

 
Vesihuolto  Rakennettavien taajamien läheisyyteen pitäisi myös merkitä mahdollisten 

luonnonmukaisten vedenpuhdistamojen, esim. pajupuhdistamojen alueet.  
 
Uusiutuvat energiamuodot 

Kaavassa tulisi varautua myös uusiutuvien energiamuotojen - tuuli- ja 
aurinkovoima - käyttöön ja rakentamiseen. Tuulivoimaa tulisi sijoittaa 
ensisijaisesti jo rakennetuille alueille, joissa energiantarve on suuri, kuten 
teollisuusalueet. Esimerkiksi laajalle Joddbölen teollisuusalueella tulisi 
varautua tuulivoimaloiden käyttöön ja vastaavasti maatalous- ja 
puutarhatuotannon alueilla, junaradan ja kantatien varsilla tuuli- tai 
aurinkovoimaloiden tarpeelle.  

 
 Ekologinen kestävän kehityksen näkökulma tulisi tuoda selkeämmin näkyviin.  
 
 
Inkoossa 22.1.2013  
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