
 

     MUISTIO 
 
Aihe: Paijalan kyläilta 
 
Aika: 17.2.2010 klo 18.00- 20.10 
 
Paikka: Paijalan koulu 
 
Läsnä: valtuuston puheenjohtaja Merja Kuusisto (pj) 

valtuuston 1. varapuheenjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja Janne 
Leivo 

 valtuuston 2. varapuheenjohtaja Mikko Koistinaho 
 kunnanjohtaja Hannu Joensivu 
 kaava-arkkitehti Asko Honkanen 
 kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola 
 suunnittelupäällikkö Petri Juhola 
 va. hallintojohtaja Tuula Hyttinen (siht.) 
 
 
1. Tilaisuuden avaus 
 

Valtuuston puheenjohtaja Merja Kuusisto toivotti osallistujat tervetulleiksi ja 
kertoi illan ohjelman. 

 
 
2. Paijalan kylän rakentuminen  
 

Kaava-arkkitehti Asko Honkanen kertoi kaavoitustilanteesta seuraavaa: 
 
Halkivaha III 
Halkivaha II -kaava kumottiin hallinto-oikeudessa, joten alueelle on laadittava 
asemakaava uudestaan. Tästä johtuen Halkivaha III on otettu kaavoituksen 
työohjelmaan eli lähiaikojen työksi. Hanke ei ole vielä lähtenyt liikkeelle, koska 
maanomistajien kanssa ei saatane maankäyttösopimuksia solmittua. 
Valtuustossa 10.12.2007 hyväksytyn maapoliittisen ohjelman yhtenä 
tavoitteena on "kunnan toimenpitein aikaansaadun arvonnousun leikkaaminen 
kunnalle asemakaavoituksesta ja sen toteuttamisesta aiheutuvien 
kustannusten korvaamiseksi". Kunta voi tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 91 
b §:n mukaisia maankäyttösopimuksia. 

 
Kavaankallio 
Kavaankallio sijaitsee Halkivahan pohjoispuolella. Alueella on kunnan 
maanomistusta runsaasti ja siten se on kunnan kannalta erityisen 
mielenkiintoinen kohde. 

 
Koskenmäki II 

 



 

Koskenmäen kiertoliittymän viereiselle entiselle varikkoalueelle on kaavoitettu 
pientaloalue n. 70-80 asunnolle. Alueen toteuttajaa haetaan. 

 
Paijalannummi 
Asemakaavanmuutoksella on tarkoitus laajentaa hautausmaata. 

 
Paijalan kylätie 
Paijalan kylätien alueelta suuri osa maanomistajista on ilmaissut haluavansa 
asemakaavan alueelle. Kaavatyö ei ole vielä vireillä, eikä tämän vuoden 
työohjelmassa, mutta kuitenkin kaavoitussuunnitelmassa 2010-2014. 
Tiedossa on, että alueen kaavoitus olisi hyvä saada tehtyä ennen vuotta 2014, 
jolloin alueen jätevesihuollon tulisi olla kunnossa. 

 
Yleissuunnitelma 
Kaavoituslautakunta päätti 10.2. että Nummenväylän pohjoispuolelle 
(Kavaankallio, Halkivaha, Paijalan kylätien alue) laaditaan yleissuunnitelma. 
Yleissuunnitelmassa on tarkoitus selvittää yleisellä tasolla mahdollisia 
rakentamiseen soveltuvia alueita ja tähän liittyen mm. liikenneverkkoa. 

 
Anttilanranta 
Anttilanrannan alueella on tekeillä kaavaehdotus. Kaavaehdotus on tarkoitus 
saada ennen kesää viimeistellyksi siten, että voimme neuvotella 
maanomistajien kanssa ja edetä sitten luottamuselinten käsittelyyn. 
Kaavaluonnos oli nähtävillä vuonna 2006. Tämän jälkeen kunta on ostanut 
Paijalan koulun edestä olevalta peltoalueelta maata ja kaavatyötä on jatkettu. 
Kaavaehdotusta laadittaessa koetetaan pitää kiinni hyvinä pidetyistä 
luonnoksen puolista ja kehittää heikompia osa-alueita. Rakennettavaksi 
osoitettavia alueita on hieman muokattu. Virkistysreitti, joka mahdollistaisi 
rantaan kevyen liikenteen reitin ja rantaan jäävä virkistysalue tai 
maisemapelto on pidetty mukana suunnitelmissa. Tarkkoja suunnitelmia ei 
voida vielä esittää, koska katuverkkoon liittyvät ratkaisut ovat vielä tekemättä. 

 
Anttilan tilakeskuksen kaavaa ei ole vielä aloitettu. 

 
Yleiskaava 2040 
Yleiskaava 2040 on vireillä. Tavoitteena on saada laadittua koko kunnan 
kattava strateginen yleiskaava. Ensimmäinen yleisötilaisuus pidettiin 17.2.  

 
 
3. Koulu- ja päiväkotiasiat  
 
 Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola kertoi koulu- ja päiväkotiasioista 

mm. seuraavaa: 
 

Paijalan koulu on valmistunut v.1916 ja ns. viipalekoulu (”Peippola”) v. 1974.  
Koulu otettiin uudelleen käyttöön asuntomessuvuonna 2000 ja saneerattiin 
vuonna 2005, jolloin koululle rakennettiin myös uusi liikuntasali ja yksi uusi 
luokkatila. Uusin laajennusosa valmistui kesällä 2008. Vuonna 2009 vanhan 



 

puolen tilat saneerattiin sisäilmaongelmien takia. Tulevaisuudessa on 
varauduttava viipalekoulun uusimiseen. Tällä hetkellä koulussa on 287 
oppilasta ja 13 yleisopetuksen ryhmää.  

 
Nummenharjussa toimii 58 paikkainen Nummenharjun päiväkoti (ostopalvelu), 
joka on suunniteltu myös alueen asukkaille kokoontumistilaksi. Halkivahassa 
sijaitsee 54 paikkainen päiväkoti Kaninloikka (yksityisen hoidon tuella). 
Alueella on myös 43 paikkainen Anttilan päiväkoti (kunnallinen) ja Päiväkoti 
Venlantupa (yksityisen hoidon tuella), jossa on 33-39 hoitopaikkaa. Lisäksi 
alueella toimii kaksi kunnallista ja kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa.  
 
Päivähoitopalveluja on ollut riittävästi tarjolla, eikä investointiohjelmassa ole 
suunniteltu alueelle uusia yksiköitä. Ukkola totesi myös, että koulun 
kasvaessa voidaan miettiä esiopetuksen järjestämistä koulun yhteyteen. 

 
Keskustelussa todettiin, että jos suunnitellut kaavat toteutuvat 
oppilasennusteet eivät pidä paikkaansa (Ukkola: tilanteeseen varaudutaan) 

 
 
4. Tieasiat  
 

Suunnittelupäällikkö Petri Juhola kävi läpi yleisten teiden kehittämistarpeita ja 
uusia liikenneväyliä. Koskenmäen kiertoliittymän parantaminen on suunniteltu 
toteutettavaksi v. 2011-2012, Hämeentien ja Nummenväylän liittymän 
parantaminen v. 2012-2013 ja Nahkelantien, Lahelantien ja 
Vaunukankaantien liittymän parantaminen v. 2014-2015. Lisäksi Juhola esitteli 
Halkivahan alueen meluselvitystä ja meluestevaihtoehtoja. 

 
 
5. Keskustelu 
 

Honkasen ja Juholan esitysten jälkeen käydyissä keskusteluissa tuotiin esille 
mm. seuraavaa: 

 
- Halkivahan alueen meluselvitys on tehty v. 2006, meluesteet luvattu tontteja 
myytäessä ja alueella on nyt asuttu jo 3 vuotta, mutta ei ole saatu esteitä 
Hämeentien varteen (Juhola: ei ole tehty ratkaisua millaiset esteet 
rakennetaan, mutta suunnitelmat toteutuvat tänä vuonna) 
- uudet asukkaat saavat tarmokkuudellaan tahtonsa läpi, mutta entäpä 
vanhojen asuinalueiden meluntorjunta 
- ei kannata kaavoittaa uusia alueita ennen kuin puutteet vanhoilla alueilla on 
korjattu 
- Vanhankylän alueella on huoli siitä, tuleeko asukkaiden kustannettavaksi 
kaksinkertaiset jätevesihuoltokustannukset: nyt ollaan haja-asutusalueella, 
missä vanhat jätevesijärjestelmät tulee kunnostaa jätevesiasetuksen 
määräysten mukaiseksi  v. 2014 mennessä, ja myöhemmin asemakaavan 
myötä kiinteistöt liittyvät kunnan viemäriverkostoon 



 

- vastauksena edelliseen todettiin, että jätevesiasetukseen on tulossa 
muutoksia eli jos kiinteistö  tulee v. 2018 mennessä kunnallistekniikan piiriin, 
niin voidaan joustaa 
- ei saa haalia asukkaita uusille kaava-alueille, jos tästä aiheutuu haittaa 
kunnan nykyisille asukkaille 
- koska Anttilanrannan tontit ovat myynnissä? (Honkanen: valtuusto voinee 
hyväksyä asemakaavan v. 2010 lopussa, jolloin se olisi lainvoimainen v. 2011 
alussa, mutta jos kaavasta valitetaan, niin mahdollisesti v. 2012) 
- kaavoituksen painopistettä on muutettava sinne, missä tieasiat on kunnossa, 
ja nyt esitellyt kaavat voisivat odottaa siihen saakka, että liikenneyhteydet 
selviäisivät 
- uusilta kaava-alueilta suurin osa liikenteestä tulee ohjata/liittymä rakentaa 
Nummenväylälle, ei Paijalantien kautta 
- Paijalantieltä on vaikea kääntyä Koskenmäentielle (liikennevalot?) 
- Paijalantien liikennettä ei voi enää lisätä eli ei kestä enää yhtään lisää 
liikennettä 
- Paijalantien liikennekuri on huono eli ajetaan liian lujaa (valvontakamerat?) 
- kun asuinalueita kaavoitetaan/suunnitellaan, tulee suunnitella myös 
liikenneväylät, esim Nummenväylä ei vedä nykyistäkään liikennettä  
(Juhola: alueen liikenneväylät ovat valtion teitä eli valtion pitäisi ne hoitaa, 
mutta käytännössä kunta ja valtio tekevät yhdessä). 
- uusille alueille ei saa  rakentaa, ennen kuin tieasiat on saatu kuntoon ja jollei 
saada kuntoon, uusien kaava-alueiden rakentumista hidastetaan 
kaavavalituksilla 
 (Kunnanhallituksen pj: kunnanhallituksen seminaarissa linjattiin, että jotta 
voidaan uusia alueita kaavoittaa, saatava tieasiat tavalla tai toisella kuntoon 
eli pohdinta on käynnissä. 
Kunnanjohtaja: liikenneministeri ei kuntavierailullaan luvannut Tuusulalle 
mitään, sillä valtion tälle alueelle varaamat tiemäärärahat ovat käytännössä 0 
eli pienemmät tiehankkeet kunta joutuu viemään eteenpäin omilla varoilla) 
- uudet asukkaat on huomioitava myös muissa palveluissa kuten esim. 
terveyskeskuspalveluissa ( terveyskeskuksen päivystykseen ei päässyt 
puhelimella) 
- eikö julkisen liikenteen kehittäminen ratkaisisi liikenneongelmia? 
(Kunnanjohtaja: Kerava ja Kirkkonummi ovat mukana HSL:ssä, Tuusulakin 
menee mukaan ehkä 5-10 vuoden kuluessa) 
- eikö valtiota voisi kiristää, ettei kunta voi pitää kiinni asunto- ja tonttituotantoa 
koskevasta aiesopimuksesta, jollei liikenneasioita saada kuntoon 
 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti tilaisuuden klo 20.10 
 
 
Muistion laati 
 
 
Tuula Hyttinen, va. hallintojohtaja 

 
 


