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Lausunto Inkoonranta -kaavaluonnoksesta , sekä myös länsipuolen satama-alueen 

asemakaavaluonnoksesta 

 

Inkoonranta itäpuolen kaavaluonnos on kokonaisuutena katsoen hyvä. Oikein onnistunut.  

Kommentteja itäpuolen kaavaluonnoksesta; 

• Rakennusten sijoittelu on onnistunut. Rakennukset ovat sopivan etäällä toisistaan, ei liian 

tiiviisti. Muodostuu hienosti osaksi nykykeskustaa, nostaa keskustan profiilia. 

• Vain kerrostalojen korkeus3/4 mietityttää. Mutta jos ovat arktitehtoonisesti todella 

onnistuneita ja vain pieni osa rakennusta on 4 krs (hissin takia) voi istuakin ympäristöön. 

Ymmärrämme, että asunnoista pitää olla merinäköala. Kerrostalojen sijoittelua voisi 

hienosäätää lopulliseen asemakaavaluonnokseen siten, etteivät Rantatien kerrostalon ja 

rivitaloyhtiön (Rantatie 9) asunnot menetä merinäköalojaan kokonaan siten, että talojen 

välistä näkee merta (suora linja, aukko talojen välistä). 

• Muilta osin rakennusten korkeus seuraa Kauppakeskus Strandin määräämää korkeutta. On 

näin onnistunut valinta. 

• Rantatie 9 ja Rantatie 11 väliseltä P -alueelta myös linjassa suora näkymä merenlahdelle, 

antaa syvyyttä ja ilmavuutta. 

• Aallonmurtajan itäpuolella olevat kelluvat rakennukset ovat varmasti  hyvä vetonaula 

asuntomessuille. Mutta herää kysymys pitäisikö näille suunnitella vuokraus- ja/tai 

hotellitoimintaa, rakentaa pieniä huoneistoja joissa olohuone, makuuhuone ja 

keittokomero? Ja ehkä yhdessä esim. Marinetekin kanssa, jos on talotoimittaja. Ajatuksella 

haetaan poikkeuksellisuutta ja vetovoimaisuutta, jotakin erikoista, jota tullaan katsomaan 

ja kokeilemaan. Jolla Inkoo erottuu?! Näille pitää myös varat pysäköintipaikat. Kelluvien 

talojen alueen ruoppaus mietityttää. On kallista. Ja joudutaan uusimaan määräajoin. 

Voisiko talot sijoittaa muualle? 

• Ikoonranta alueen rakennusten julkisivumateriaalit ja väritys ovat jatkossa tärkeää, jotta 

talot ”sulautuvat” Inkoon kirkonkylän keskustan värimaailmaan ja tunnelmaan. 

• Inkoonranta kaava-alueen liikennejärjestely on hyvä. Pääväylä Suurkirkontieltä 

Kauppakeskus Strandin taakse, ja tästä oikealle Rantatielle sekä aallonmurtajalle on hyvä 

ratkaisu. Näin asunnot sijoittuvat vehreälle rauhalliselle alueelle ja kävely- ja pyöräteille jää 

hyvät reitit. Vaarana on moporalli, jolle pitää jo ennakkoon miettiä ratkaisuja. 

• Rantatie 9 ja Rantatie 11 (päiväkoti) alueen jättäminen pihakaduksi, jolla ei yhteyttä alueen 

halkovaan tiehen, on hyvä. Päiväkodin puolelle voi sijoittaa pysäköintipaikkoja. 

• Linja-autoasema (pysäkki ja taksi) tulee sijoittaa kaavaluonnoksessa osoitetulle alueelle 

lähelle Kunnantaloa, ja siis Rantatien varteen. Mutta siten, että linja-autoille osoitetaan 

oma ajokaista ja takseille oma (yhteinen) Rantatiestä merelle päin sille alueelle jossa nyt on 

kunnantaloa lähinnä oleva tori. Tästä siis lohkotaan 1/3-1/2 osaa pois. Näin turvallisuus 

paranee koska linja-autoista poistuvat tulevat näkyviin korotetulla kaistaleella ennen 



Rantatien ylittämistä. Ja linja-autojen kääntyvyys takaisin Ola Westmannin tielle 

mahdollistuu. Liityntäpysäköintipaikat puuttuvat. 

• Kävely- ja pyörätiereitit ovat hyvät, mutta yhden puistomaisen kävelytien pitäisi mennä 

aina Katajanokalle asti liittäen näin Katajanokka-alueen keskustaan. Kävelytielle valaistus ja 

kesäkaudeksi penkit. 

• Silta yli Inkoonjoen mietityttää. Onko sijainti optimaalinen. Alikulkukorkeuden tulee joka 

tapauksessa sallia pienempien veneiden alikulun. Voisi ehkä suunnitella nykysillan kylkeen 

ja rakentaa/päällystää tämän reuna graniittikivillä ja rakentaa kaide puusta. 

• Pysäköintipaikkojen määrä Kauppakeskus Strand läheisyydessä on liian pieni. 

Torijärjestelyä muuttamalla P -paikkoja voisi saada lisää 15-30 Strandin ja Delta cafe´n 

väliselle alueelle. Ajateltu tori voi olla pienempi. Toria lähellä olevat P -alueet voidaan 

”rajata pois” suurtapahtumien yhteydessä. Nykymäärä rajoittaa liike-elämän 

toimintamahdollisuuksia. P -paikoille 24 h, 4 h, ja 2h pysäköinti. 

• Ajomahdollisuus laitureille Delta Cafe’n kautta on hyvä ja välttämätön tavaroiden 

purkamiseksi ja kuormaamiseksi. Tämän reitin varrelle 15 min pysäköintimahdollisuus, 

jonka jälkeen auto tulee siirtää pitkäaikaispysäköintialueelle. Tätä pitää myös valvoa. Ellei 

pysäköintiä valvota tilanne riistäytyy käsistä. 

• Maapiirin, Delta Cafen maasatama-alueen päähän sijoitettava pieni majakka olisi hauska 

yksityiskohta, samoin ulkouima-allas kelluvien talojen läheisyyteen aallonmurtajalle tai 

maapiirille. 

• Jäteastioille on merkittävä valmis paikka itä- ja länsipuolelle.. Ongelmajäte (vaaralliset, 

metalli, akut yms. aseman voisi sijoittaa S Marketin alueelle tai lähelle Paloasemaa. 

 

Kommentteja Inkoonjoen länsipuolen satama-alueen asemakaavaluonnoksesta; 

• On pääpiirteissään oikein onnistunut. Liittää länsipuolen ydinkeskustaan. Sallii 

venesataman laajentamisen painopisteen länsipuolelle. Tuo pitkälti ratkaisun 

pitkäaikaispysäköintiin. 

• Pientalojen sijoittelu on sopivan tilavaa, ei liian tiivistä. Jokivarteen voisi ehkä suunnitella 

rakennuksia aika tiiviisti ja värittää (julkisivumateriaalit ja värimaailma) ne samoin kuin 

itäpuolella. Rakennuksia, joissa verstastiloja ja/tai palvelutiloja yläkertaan ehkä asuntoja tai 

hotellin majoitustiloja/vuokrahuoneita. 

• Uusi katuratkaisu jossa Hagatie rauhoitetaan vielä tehokkaammin pihakaduksi on oikeaan 

osunut. 

• Lilluddenin alueen käyttöönotto uimaranta- ja virkistysalueena on onnistunut ajatus ja 

palvelisi kuntalaisia ja ulkopaikkakuntalaisia. 

• Pelikenttien sijoittaminen tänne huonosti kantavalle maapohjalle on hyvä ratkaisu. 

• Rantakaistaleen kävelyreitti halki nurmikenttien on hyvä. Nurmikentistä voi muodostua 

suosittu virkistysalue. 

• Pienevensataman kaksikaistaisen rampin rakentaminen tälle puolelle on hyvä ratkaisu ja 

vähentää siltaa ylittävää liikennettä veneiden vesillelaskun ja noston aikoina koska on 

samalla puolella kuin palvelut (huolto ja talvisäilytys). 



• Veneiden nosto- ja vesillelaskukajan (nosturiauton kantavan satama-alueen reunan) 

rakentaminen tänne on hyvä ajatus. Sen voisi ehkä sijoittaa myös kaakkoiskulmaan 

Inkoonjoen varteen (halvempi ratkaisu). Lähinnä purjeveneitä ja suuria aluksia koskeva 

toiminto sijoittuu kuitenkin hyvin juuri länsipuolelle. Ja siltaa ylittävien suurien veneiden 

määrä jäänee aika pieneksi. Sillan kantavuus kuulemma kestää raskaita kuljetuksia!? 

• Jollaramppi on hyvä idea ja tuo lisää toiminnallisuutta. 

• Lilluddenin aivan länsireunaan voisi kunnostaa koirille uimapaikka.  
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