Suunnittelualue sijaitsee Söderkullan läheisyydessä. Se tulee olemaan osa
merellistä Eriknäsin asuinaluetta. Alue littyy ensivaiheessa Porvoon moottoritiehen, jatkossa myös itään Kalkkirannantiehen.
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Eriksnäsin aluetta kehitetään merellisenä asuinalueena palveluineen. Koko Eriksnäsin alueelle on määrä sijoittua n. 7000 asukasta,
joista suunnitelma-alueelle n. 1500. Kokonaisuus tulee liittymään
Sipoon Sibbesborgin alueen kaupunkirakenteen huomattavaan kehittämiseen sekä Söderkullan keskustan kehittymiseen.

Ilmakuva nykytilanteesta. Alueen pohjoislaidat liittyvät avoimiin viljelymaisemiin. Tiivein rakentaminen sijoittuu kapealle rinnevyöhykkeelle, lähimmäksi rantaviivaa. Rakentamisvyöhykkeen kapeus jättää tarvittavan tilan
alueella pesivän kalasääsken elinpiirille, joka sijoittuu kaavan länsipuolelle.

eiden välille. Kaava on rajattu siten, että alueella olevan kalasääsken
elinpiirin säilyttäminen on mahdollista jatkossakin. Näyttävät ja jyrkät rinnealueet, alavat savikot ja hulevesiuomat ovat asuinkorttelien
sijoittumisen määrittäjiä. Asukasmäärän ja rakentamisen volyymin
painopiste sijoittuu rantaviivan vetovoiman ansiosta alueen eteläosaan, jossa tulevaisuuden rantapalvelut ja venesatama ovat parhaiten saavutettavissa.
Asuntorakentaminen on monimuotoista. Alueen avoimia viljelymaisemia vasten rajatuvilla osilla rakentaminen matalampaa pientalorakentamista. Lähempänä tulevia Eriksnäsin keskustapalveluja,
jossa maaston korkeusvaihtelut ovat suurempia, rakentaminen on
korkeimmillaan kahdenkerroksista ja pysäköintiratkaisut osin rakenteellisia. Kerrostalorakentaminen mahdollistaa suoria näkymiä merelle ja erottuu alueen maisemallisessa hahmossa.

Rakentaminen sijoittuu korkeusasemiltaan vaihtelevalle, kapealle
rinnealueelle olemassa olevan pientaloasutuksen ja maatalousalu-

Työn kuluessa korttelimallien ja asuntorakentamisen toteutettavuuteen haasteellisessa maastossa kiinnitettiin erityistä huomiota.
Tavoiteltava asukasmäärä voitiin sijoittaa kapealle kaava-alueelle
alueelle siten, että viheralueita säilyy huomattava määrä ja yhteydet
laajempiin virkistysalueisiin säilyvät myös alueen nykyisille asukkaille.
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Näkymä asemakaava-alueelle etelästä. Eteläisimmät korttelit liittyvät suoraan Eriksnäsin tuleviin rantakortteleihin ja venesatamaan. Rakentaminen on
korkeimmillaan kahdeksan kerroksista.
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Eriksnäs II asemakaavakartta.
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Asemakaavan havainnekuva.
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