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1. Johdanto



Siuntio

Ota rauhallisesti – Ta det lungt

Siuntio on läntisellä metropolialueella sijaitseva 
maalaisidyllinen rannikkokunta. Siuntion tavaramerkkejä ovat 
upeat kulttuurimaisemat, historialliset nähtävyydet ja 
kaksikielisyys. Siuntiossa on erinomaiset edellytykset 
erilaisille harrastuksille sekä lukuisia vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia. Siuntioon tullaankin nauttimaan
mm. Störsvikin upeista virkistysalueista, Pickala Golfin 
golfkentistä ja Siuntio joen melontareiteistä.

Arvostamme leppoistamista ja tuemme yrittämistä
’’Siuntio luo hyvät edellytykset rauhoittumiseen ja 
rentoutumiseen kotoisassa ilmapiirissä ja olosuhteissa. Arjen 
sujuvuus antaa voimaa. Kunta luo yrittäjyyden
edellytyksiä aktiivisesti yrittäjäyhteistyöllä, 
yrityskaavoituksella ja tilapolitiikalla.’’

Siuntion kunnan strategian missio 2022–2026
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Kilpailutus
Ainutlaatuinen mahdollisuus Störsvikin alueen kehittämiseen

Siuntion Störsvikissä, meren rannalla sijaitsee rakentamaton kortteli 
numero 509. Siuntion kunnan tavoitteena on löytää korttelille yrittäjä, 
joka tuo alueelle kaavan mahdollistamia palveluita siuntiolaisten ja 
vierailijoiden käyttöön.

Alue on suuressa suosiossa korttelin vieressä sijaitsevan uimarannan ja 
aktiivisen venesataman ansiosta.
Luonnonkauniissa Störsvikissä sijaitsee myös Suomen suurin golfkeskus,
Pickala Golf, jossa on kävijöitä 200 000 vuodessa.
Pickalan golfkeskussa on käynnissä myös Pickala Rock -hanke, jonka
sydän on par3-kenttä, ja sen ympärille rakentuu korkeatasoinen asuinalue.

Golfkeskuksen vierestä alkaa merenrantoja myötäilevät luontopolut, 
jotka jatkuvat Kopparnäsiin asti. Luontopoluilla on yli 75 000 kävijää 
vuodessa. Talviaikaan alueella on 10 km pituiset hiihtoladut sekä
avantouintimahdollisuus.

Störsvikin luonnonkaunis ympäristö on tällä hetkellä koti yli kolmelle 
sadalle vakituiselle asukkaalle, ja alueelle rakennetaan koko ajan lisää 
asuntoja.

Suosittu Störsvik tarjoaa hienot puitteet korttelin 509 kehittämiseen. 
Tämä esittely kertoo tarkemmin alueen ja korttelin potentiaalista sekä 
Siuntion tavoitteista ja visiosta tulevaan yritystoimintaan.

Siuntion kunta tarjoaa tonttia vuokralle pitkäaikaisella
vuokrasopimuksella. Sen kilpailutus tapahtuu jatkuvalla haulla. 
Hakuprosessin raamit on määritelty erillisessä dokumentissa: Störsvik 
509 luovutuksen periaatteet.
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https://pickalagolf.fi/
https://pickalarock.fi/
https://uuvi.fi/fi/kohde/kopparnas-storsvik/
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Miten etenemme

Störsvikin korttelin 509 kehittämisen aikajana on kuvattu alla. Korttelin kilpailutus aloitetaan 2023 avoimella haulla.

2022 20262023 2024

Störsvikin kehittämisen aikajana

Korttelin kilpailuttaminen

2025

Korttelin kunnallistekniikka 
tuotu rajalle

RakentaminenSuunnittelu Toiminta alkaa
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2. Kortteli 509



Störsvik, kortteli 509
Korttelin nykytilan kuvaus

Kortteli 509 sijaitsee Siuntion Störsvikissä. Kortteli on Störsvikin alueen 
asemakaavassa (KV 28.2.2000 § 29) K-1 alueeksi merkitty, joka määrää 
korttelin liike- ja toimistorakennusten alueeksi, jonne voidaan rakentaa 
sataman ja uimarantojen toimintaa palvelevia tiloja. Suurin sallittu 
rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on 350, ja suurin sallittu 
rakennusten kerrosmäärä on 2.

Kortteli rajautuu etelässä olevaan venesatamaan ja sen pysäköintialueisiin, 
lännessä katuun ja pohjoisessa ja idässä metsikköön. Kortteli on tällä 
hetkellä osittain pysäköintialueena ja osittain metsän peitossa. Alueen 
metsikkö on vanhaa, kaunista mäntypainotteista sekametsää.
Venesataman länsipuolella metsän takana alkaa omakotialue. 
Venesataman alue on aidattu.

Kortteli sijaitsee hiekkaharjun päällä, ja siitä on hyvät näkymät merelle,
itään ja kaakkoon. Meren rannalla, korttelin läheisyydessä on laituri, jota 
ollaan kunnostamassa lähiaikoina. Laituripaikat tullaan jakamaan korttelin ja 
muiden toimijoiden käyttöön.

Alueen suosittu uimaranta on muodostunut hiekkamonttuun, ja uimarannan
koillispuolelle on vastikään rakennettu pysäköintialue.

Lähialueella sijaitsee lisäksi mm. Pickala Golf, Pickala Tennis & 
Padel Club, SE Actionin kanoottikeskus sekä Kopparnäs-Störsvikin
ulkoilualue.
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Störsvik – Helsinki
45 km / 45 min

Siuntio
Sjundeå

Störsvik
Kortteli 509

© Mapbox
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ABC Pickala

Störsvik,
Kortteli 509

Pickala Golf
Venesatama

Veneilijät

2 km

Luontopolkujen alku 4 km 
päässä korttelista.

Talvisin noin 10 km
hiihtoladut kiertävät
Pickala Golfia

© Mapbox
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Venesatama

Uimaranta

509

Laituri
Omakotitaloalue

Pickala Golf 
2km
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50 m

Korttelin koko noin 2650 m²
Rakennusoikeus 350 k-m²

© Google Maps

Laituri

Uimaranta

P
SaapuminenAvantouintipaikka



1. Korttelin keskeltä kohti merta (kaakkoon)
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2. Korttelin keskeltä kohti uimarantaa (luoteeseen)
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3. Kortteli nähtynä lännestä
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4. Hiekkaranta etelästä
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5. Laiturilta kohti korttelia
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3. Alueen kehittäminen



Visiomme korttelille
19

Visiomme

Siuntion ja alueen arvoihin sekä 
kestävään rakentamiseen 

nojaava kortteli tarjoaa 
ympärivuotisia, elämyksellisiä

ja laadukkaita palveluita
kaiken ikäisille.

Korttelin kehittäminen
parantaa alueen 

elinvoimaa.

Hyödyt kuntalaisille

Kortteli on alueen uusi 
kohtaamisten paikka, joka 

tuo uusia palveluita 
kuntalaisille, lisää ulkona 

tekemisen mahdollisuuksia 
ja kasvattaa alueen 

kiinnostusta. Kehittämisen 
myötä alueen yleisilme ja 

siisteys paranee.

Hyödyt kunnalle

Kortteli toimii Siuntion 
merellisenä käyntikorttina. 
Kortteli vahvistaa Siuntion 

luonnonläheistä ja 
laadukasta imagoa ja
luo kasvua alueelle.
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Alueen toiminta ja palvelut eri vuodenaikoina

Talvi SyksyKevät Kesä

Retkeily 

Veneily 

Kalastus 

Kioskitoiminta

Uinti

Avantouinti 

Pilkkiminen

Hiihto

Kanoottivuokraus

Kesätapahtumat 

Leikkipaikka 

Pulkkamäki

Luistelu 

Sauna 

Ravintolapalvelut 

Kahvilapalvelut

* Majoituspalvelut 

Tapahtumapalvelut

* Kaava ei mahdollista tällä hetkellä

Nykyiset 

Mahdolliset

Elämää ympäri vuoden

Visiomme mukaisesti, korttelin tulee tavoitella ympärivuotisia, elämyksellisiä ja laadukkaita palveluita kaiken ikäisille. 
Oheiseen taulukkoon on kuvattu suuntaa-antavasti alueen tämän hetkinen käyttö (sinisellä) ja mahdollisuudet (keltaisella) 
toiminnalle ja palveluille eri vuoden aikoina.
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© Google Maps

Uimarannalta yhteys 
merenrantaan

Kehittämisen toiveita kuntalaisilta ja osallisilta

Ulkoilualueelle 
palveluita (keittokatos, 
laavu, nuotiopaikka)

Selkeät polut 
(turvataan luonnon 
kantokyky)

Valaistut väylät

Ulkokuntosali

Talviuinti

Sauna

Kahvila 
ja/tai 
ravintola

Kioski

Välinevuokraus

Lämmitetyt 
pukuhuoneet

Venetaksi

Vierasvenepaikat

Venepaikat 
yrittäjille

WC ja suihku

Muut toiveet:

- Koirapuisto

- Koirien uintipaikka

Aurattu
luistelurata

Leikki- ja 
liikuntapaikat
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Alustavat asiakasprofiilit

Kiinnostuksen kohteet 
ruokailu, uimaranta, 
leikkipaikka, harrastus-
mahdollisuudet, wc- ja 
peseytymistilat

Kiinnostuksen kohteet 
retkeily, saunominen, 
ruokailu, pyöräily, melonta,
luontoelämykset, wc- ja 
peseytymistilat

Kiinnostuksen kohteet 
ruokailu, wc- ja 
peseytymistilat, 
uimaranta, venesatama

Kiinnostuksen kohteet 
(lounas) ruokailu, 
uimaranta, ulkoilu 
(kävely, hiihto, pyöräily) 
leikkipaikka

Nykyisten asukkaiden ja tulevien asiakkaiden huomioiminen

Alueen nykyisten käyttäjien, alueella asuvien, uusien mahdollisten palveluiden ja kehitysvision pohjalta on tunnistettu seuraavat alustavat asiakasprofiilit korttelin 
kehittämisen tueksi. Asiakasprofiilit huomioimalla voidaan alueesta saada elinvoimainen, eri ikäisiä ja taustaisia ihmisiä palveleva. Asiakasprofiilit ovat alustavia, ja niitä voi 
kehittää ja tarkentaa kehittämisen edetessä.

Perheet 
päiväretkellä

Elämyksien 
etsijät

Golfin 
asiakkaat ja

veneilijät

Alueen 
asukkaat



Kilpailun kriteerejä ja yhteistyön mahdollisuuksia
Lisäksi keskustelemme mielellämme seuraavista toiminnoista:
• Sauna
• WC rannan läheisyyteen
• Tapahtumasähkö
• Sähköautojen latauspisteet

Kilpailutus

Tulevaa rakentamista määrittelee Störsvikin alueen asemakaava. Korttelia 509
koskee mm. seuraavat määräykset:

• K-1, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa 
sataman ja uimarantojen toimintaa palvelevia tiloja.

• Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä on 350

• Rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku on 2
• Julkisivujen pääasiallisena materiaalina tulee käyttää peittomaalattua lautaa

Muut määräykset tarkistettavissa asemakaavasta 408 (saat kaavan selityksen 
esille klikkaamalla oikeaa aluetta)

Asemakaavan lisäksi Siuntion kunta on asettanut seuraavat kriteerit korttelin 
kehittämiselle:

• Rakennusten ja palveluiden tulee olla kaikkien saavutettavissa

• Ainakin osan korttelin yritystoiminnasta tulee olla ympärivuotista

• Rakentaminen on noudatettava kestävän rakentamisen periaatteita ja 
arkkitehtonisesti laadukasta ja paikkaan sopivaa. Siuntio on HINKU-kunta, 
jonka myötä Siuntio tavoittelee päästövähennyksiä etuajassa kansallisiin 
tavoitteisiin nähden

Kohteen mahdollisuudet yritystoiminnalle

Siuntio on tunnistanut, että Störsvikin uimarannan alueella olisi kysyntää korttelin 
mahdollistaville palveluille. Mielipiteitä ja ideoita kehittämiselle on haettu mm. 
haastatteluiden ja nettikyselyn kautta. Alla on esitetty useimmin esiin nousseet toiveet 
korttelin palveluille.
• Kioskitoiminta
• WC- ja peseytymistilat
• Lasten ja nuorten aktiviteettejä (leikkipaikka, kiipeily ym.)
• Kahvilapalvelut
• Välinevuokraus (kajakit, pyörät, mölkky ym.)
• Ravintolapalvelut
• Tapahtumia (esiintymiset, ruokatapahtumat, markkinat, hiihtokisat ym.)
• Sauna
• Sähköauton latauspisteet

Siuntion tuki tulevalle yrittäjälle, yhteistyön mahdollisuudet

Siuntion kunta on valmis tarjoamaan tukea ja yhteistyötä korttelin kehittämiseen. 
Seuraavat asiat on priorisoitu yritystoiminnan tueksi:
• Korttelin kunnallistekniikka
• Laiturin parantaminen
• Ulkovalaistuksen parantaminen
• Opastukset alueelle ja alueelta tärkeisiin kohteisiin
• Pukukoppien parantaminen
• Pysäköintijärjestelyjen selkeyttäminen
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https://kartta.siuntio.fi/link/oeMxY
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4. Referenssikohteita
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Lonnan Sauna
Osoite: Lonnan saari, Helsinki

Linkki: www.lonna.fi/

”Lonnan saaren yleinen sauna on kunnianosoitus perinteiselle saunakulttuurille. 
Hirsirunkoisesta saunasta löytyy miesten ja naisten parvisaunat, jotka lämpeävät 
suurilla kertalämmitteisillä puukiukailla. Saunan yhteydessä on suuri yhteinen 
vilvoitteluterassi, josta aukeaa upeat maisemat saaristoon. Lonnan sauna sopii 
vain ja ainoastaan rauhalliseen ja rentoon chillailuun. Toivomme vieraiden
pitävän tunnelman ja keskustelun rauhallisella tasolla saunaetikettiä
kunnioittaen.”

Huomion arvoista:

• Saunan tekee erityiseksi sen sijainti, arkkitehtuuri ja arvot. Sauna sijaitsee 
pienellä Lonnan saarella Helsingin edustalla. Sauna on rakennettu 
perinteisiä puurakennustapoja hyödyntäen. Arkkitehtuuri ja sisustus kertovat 
myös kohteen olemuksesta rauhallisena rentoutumispaikkana. © Julia Kivelä, Visit Helsinki© Jussi Tiainen, lonna.fi

© Jussi Tiainen, lonna.fi

© oopeaa.fi

http://www.lonna.fi/
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The Barö
Osoite: Barösundintie 679, 10270 Inkoo

Linkki: www.thebaro.fi/

”The Barö on ekologisesti rakennettu korkealuokkainen saaristohotelli 
maailman upeimman saariston syleilyssä, Barösundin alueella Inkoossa. 
Monipuolinen ja ainutlaatuinen Suomenlahden saaristo, puhdas luonto, 
meren läsnäolo, vanhat puut ja paikalliset tarinat aina viikinkiajoista 
saakka lumoavat ensihetkestä lähtien.”

Huomion arvoista:

• Baröta on rakennettu luontoarvot edellä: rakennukset on tuotu paikan 
päälle valmiina elementteinä, ympäristö on pidetty mahdollisimman 
luonnontilassa, vesi- ja viemäröintiä ei ole sijoitettua maan alle, vesi 
tuotetaan itse ja jätevesi käsitellään tontilla.

• Barö on viinilaseja myöten brändätty. Barö näyttäytyykin 
kokonaisvaltaisena palveluna, jota on suunniteltu selkeän vision 
pohjalta asiakasprofiilit mielessä. Tuloksena on kokonaisuus, joka on 
helppo ymmärtää ja joka antaa selkeän kuvan kohteesta.

© meriharakka.net

© Barö, visitfinland.com© Netta Paavoseppä, forbes.it

http://www.thebaro.fi/
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Paseo Café & Grill
Osoite: Itälahdenkatu 1A, 00210 Lauttasaari, Helsinki

Linkki: www.paseo.fi

”Tunteella ja sydämellä luotu, ammattitaidolla ja rakkaudella valmistettu. 
Helsingin Vattuniemeen kaivattiin Lauttasaaren asukkaiden ja 
vierailijoiden olohuonetta. Me päätimme toteuttaa yhteisen haaveen 
kahvilasta ja ravintolasta – näin syntyi Paseo Cafe & Grill. Kaikki ruoasta 
arkkitehtuuriin on suunniteltu miljöön ja alueen tunnelman mukaan.
Paseo sointuu niemeen kuin se olisi aina ollut siellä. Toivotamme 
vieraamme tervetulleeksi nauttimaan, virkistäytymään ja rentoutumaan 
meren rannalle, luonnon keskelle.”

Huomion arvoista:

• Paseon arkkitehtuuri sopii hyvin merenrannalle asemoinnin ja 
matalan ilmeen myötä. Rakennus hyödyntää hyvin myös ulko- ja 
terassitilaa. Lasijulkisivu ja lämmin puu luovat hienon tunnelman 
erityisesti talvisin.

• Kesäsesongilla toimintaa on laajennettu rakennuksen ulkopuolelle 
erillisellä terassimyyntipisteellä.

© Paseo Cafe & Grill © Paseo Cafe & Grill

http://www.paseo.fi/


Kiitos!

Yhteydenotot
tontit@siuntio.fi +358 44 386 1100
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www.siuntio.fi
www.tulesiuntioon.fi

mailto:tontit@siuntio.fi
http://www.siuntio.fi/
http://www.tulesiuntioon.fi/
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