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Lepola II -asemakaavan (# 3434) OSALLISTUMIS- JA 
ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. 
Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatettavat 
osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja tavat. OAS:ia voidaan täydentää ja 
muokata tarvittaessa.  

1. SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI 
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Kaava-alueen rajaus 1:4000 
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2. TAVOITTEET 

Asemakaavan tavoitteena mahdollistaa viihtyisän asuinympäristön rakentaminen ja 
vastata Jokelan keskustan alueen omakotitalotonttien tarpeeseen. Lisäksi tavoitteena on 
kehittää alueen viherverkostoa. 

3. OSALLISET 

Kaava- ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat  
  
Alueella toimivat yhdistykset 

Tuusula-Seura, Tuusulan ympäristöyhdistys ry, Kotiseutuyhdistys ry, Jokelan 
Omakotiyhdistys ry, Jokelan Kisa ry, Jokelan Yrittäjät ry, Viihtyisä Pohjois-Tuusula ry, 
Tuusulan Seudun Maataloustuottajain yhdistys ry 

 
Viranomaiset 

Uudenmaan ympäristökeskus, Uudenmaan liitto, Tielaitos / Uudenmaan tiepiiri, Keski-
Uudenmaan pelastuslaitos 

 
Tuusulan kunta 

Tuusulan kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta, liikuntalautakunta, kartta- ja 
paikkatieto, tekninen lautakunta, koulutus- ja kirjastolautakunta, sosiaalilautakunta, 
nuorisolautakunta, Jokelan kehittämistoimikunta 

Muut 
TeliaSonera Finland Oyj, Nurmijärven Sähkö Oy, Tuusulan seudun vesilaitos 

4. TIEDOTUS JA OSALLISTUMINEN 

Kuulutukset 

Luonnoksen ja ehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä kaavan voimaantulosta julkaistaan 
kuulutukset paikallislehdissä. Kaavoitettavan alueen ja lähialueen maanomistajille tiedotetaan 
kaavan luonnosvaiheesta kirjeitse.  
 
Kaavoitusprosessin aikana lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kaavan suunnittelijaan (kts. kohta 10). 

Yleisötilaisuudet 

Kaavaluonnoksen nähtävillä oloaikana järjestetään avoin yleisötilaisuus. Mikäli nähdään tarpeelli-
seksi, voidaan myös myöhemmissä suunnitteluvaiheissa järjestää yleisötilaisuuksia. Yleisötilai-
suuksiin kutsutaan lehti-ilmoituksella osalliset, kaavan suunnittelijat ja kaavasta päättäjät. 

Vaikuttaminen 

Osalliset voivat jättää luonnosvaiheen nähtävillä oloaikana mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti 
suunnittelijalle. Mielipiteiden kuitenkin toivotaan olevan kirjallisia. Ehdotusvaiheen nähtävillä 
oloaikana muistutus tulee jättää kirjallisesti. Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot liitetään vastinei-
neen kaavaselostukseen, jonka perusteella kaavoituslautakunta, kunnanhallitus ja kunnanvaltuus-
to tekee päätöksensä esitetystä asemakaavasta. 
 
Tämän lisäksi yleisötilaisuuksissa on mahdollisuus osallistua keskusteluun alueen maankäytöstä. 
 
Halutessaan mielipiteen ja muistutusten jättäjät saavat tiedon kaavan etenemisestä kirjeitse.  
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5. SUUNNITTELUVAIHEET 

 

 
 
Ehdotus Esitetään hyväksyttäväksi asemakaavaehdotus 

 kaavoituslautakunta 

 kunnanhallitus 

 
24.10.2007 
26.11.2007 

 Asemakaavamuutosehdotus julkisesti nähtävillä kunnan 
ilmoitustaululla vähintään 30 päivää MRA 27 § 
mukaisesti 

 Ehdotuksesta tiedotetaan kunnan 
ilmoitustaululla. 

 Mielipiteen jättäneille osallisille ilmoitetaan 
kirjeitse. 

 Muistutukset on jätettävä kirjallisena ennen 
nähtävilläoloajan päättymistä. Muistutuksen 
tekijä voi kirjallisesti pyytää kuntaa ilmoittamaan 
perustellun kannanoton muistutukseensa. 

 Pyydetään lausunnot asemakaavaehdotuksesta 

3.1.-4.2.2008 

Kaavaehdotus työstetään saatujen lausuntojen ja 
muistutusten pohjalta asemakaavaksi. 

Asemakaava Esitetään hyväksyttäväksi asemakaava ja 
asemakaavan muutos 

 kaavoituslautakunta 

 kunnanhallitus 

 kunnanvaltuusto 

 
 
9.4 2008 
huhtikuu 2008 
toukokuu 2008 

Valitusaika 30 päivää, jolloin osallisilla on mahdollisuus 
valittaa hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston 
päätöksestä. 

Voimaantulo Kaavan voimaantulosta kuulutetaan sanomalehdissä ja 
kunnan ilmoitustaululla. 

kesäkuu 2008 

Kaavoituksen 
vaihe 

Kuvaus Tavoite- 
aikataulu 

Vireille tulo Kuulutus kaavoituskatsauksessa 2006 

Lepola II 
OAS 

Esitetään hyväksyttäväksi osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma tavoitteineen 

 kaavoituslautakunta 

 kunnanhallitus 

 
 
11.4.2006 
24.4.2006 

Luonnos Esitetään hyväksyttäväksi asemakaavaluonnos 

 kaavoituslautakunta 

 kunnanhallitus 

 
15.8.2006 
28.8.2006 

Asemakaavan luonnos nähtävillä vähintään 30 päivää 
MRA 30 § mukaisesti 

 Luonnoksesta tiedotetaan kuuluttamalla 
lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. 

 Alueen maanomistajille ja lähinaapureille 
ilmoitetaan kaavaluonnoksesta kirjeitse. 

 Järjestetään yleisötilaisuus  

 Osallisilla on mahdollisuus mielipiteen 
esittämiseen nähtävilläolon aikana kirjallisesti tai 
suullisesti. 

 Pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta. 

8.9 - 9.10 2006 
 
 
 
 
 
14.9.2006 

Kaavaluonnos työstetään saatujen lausuntojen ja 
mielipiteiden pohjalta ehdotukseksi. 
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6. ALUEELLA VOIMASSA OLEVAT KAAVAT 

 
Maakuntakaava 

Uudenmaan maakuntakaavassa, jonka maakuntavaltuusto on hyväksynyt 14.12.2004 ja 
joka on vahvistettu 8.11.2006,  suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. 
Alueen länsipuolella kulkeva Ridasjärventie on merkitty yhdystieksi.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



korttelit 6400-6407 sekä katu-, TUUSULAN KUNTA 
virkistys- ja suojaviheraluetta, maantien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lepola II -asemakaava ja   

aluetta ja yleistä pysäköintialuetta  9.4.2008     asemakaavan muutos       

 

 6 

Osayleiskaava 

Aluetta koskee Jokelan osayleiskaava (kunnanvaltuuston hyväksymä 13.3.2006, tullut 
kaava-alueen osalta voimaan 2006). Alue on osayleiskaavan mukaan suurimmalta osin 
asuin- ja erillispientaloille varattua asuinaluetta, osaltaan lähivirkistysaluetta sekä pieneltä 
osin luoteisimmalta osaltaan suojaviheraluetta ja koillisosaltaan maa- ja metsätalousaluet-
ta. Alue rajautuu idässä maa- ja metsätalousalueeseen, lännessä ja etelässä asuinpienta-
loalueisiin, lounaassa urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeseen sekä luoteisnurkaltaan 
Ridasjärventiehen ja kaakkoisnurkaltaan Tiensuuntiehen. Ote Jokelan osayleiskaavasta 
on kaavaselostuksen liitteenä (liite 1). 
 
Asemakaava 

Suurimmalla osalla suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Suunnittelu-
alue rajoittuu lännessä ja etelässä asemakaavoitettuun pientalo- ja virkistysalueeseen. Ote 
ajantasa-asemakaavasta on kaavaehdotuksen liitteenä (liite 6). Pieni osa kaava-aluetta on 
jo nykyisellään asemakaavoitettua (Lepolan rakennuskaava sekä rakennuskaavan muutos 
ja laajennus, vahv.16.11.1979). Näiltä osin kaava-alue on virkistys- ja katualuetta. 
 

7. KAAVATYÖTÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

Työ on kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavoitussuunnitelmassa 2006-2010. 

 
8. MAANOMISTUS 

Maanomistajina ovat sekä kunta että yksityiset. Kunnan maanomistus kaava-alueella on 
esitetty kaavaselostuksen liitteessä 5. 
 
 
9. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
 
Suunnittelun kuluessa arvioidaan kaavan vaikutukset MRL 9§:n mukaisesti. Kaavan 
vaikutukset arvioidaan suhteessa rakennettuun ympäristöön, maisemaan, luonnonympä-
ristöön ja virkistysmahdollisuuksiin sekä talouteen, liikenteeseen ja lähialueen asukkaiden 
elinympäristöön. 
 
Tavoitteena on tunnistaa mahdolliset vaikutukset. Tunnistamisessa otetaan huomioon 
asiantuntijoiden sekä ryhmien ja yhteisöjen merkittäviksi kokemat vaikutukset.  Vaikutus-
ten arviointia varten valitaan kuhunkin teemaan parhaiten soveltuvat ja kuvaavimmat 
menetelmät. Menetelmien valinta ratkaistaan tapauskohtaisesti.  

Vaikutusten arviointi 

Arviointituloksista raportoidaan kuten MRA 17§:ssä säädetään. Vaikutusarvioinnit liitetään 
kaavaselostukseen ja niitä korjataan asiantuntijoiden, viranomaisten ja osallisten antamien 
mielipiteiden ja lausuntojen perusteella tarpeen mukaan. Arvioinnin tulokset pyritään 
esittämään tiivistetysti ja havainnollisesti mm. käyttämällä karttoja ja kaavioita. 

Vaikutusten arviointiin osallistuminen 

Osalliset voivat osallistua myös arviointityöhön ja esittää mielipiteensä kaavan vaikutuksis-
ta. Osallisten on mahdollista osallistua arviointityöhön sen edetessä ottamalla yhteyttä 
suunnittelijaan sekä lausua mielipiteensä tai jättää muistutuksensa nähtävillä olojen 
aikana. 
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10. SUUNNITTELIJA 

suunnittelija: Antti Heikkilä 
puhelin: 040 314 3517 
postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula 
sähköposti: antti.heikkila@tuusula.fi 
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1 TIIVISTELMÄ 
 
 
1.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Asemakaavan muutos on käynnistynyt kunnan aloitteesta ja se sisältyy vuosien 2006 
ja 2007 kaavoitussuunnitelmiin. Kaavan vireille tulosta on tiedotettu kaavoituskatsauk-
sessa 2006 ja asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 12.-
31.5.2006. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella jätettiin 9 mielipidettä, jot-
ka on huomioitu asemakaavaa suunniteltaessa. 

 
Asemakaavan rajausta on supistettu kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmassa kaava-alue sisälsi luonnoksessa esitetyn lisäksi vielä alueen Tiensuun-
tien pohjoispuolelta Pekkalantien ja Ristolantien jatkeena. Kyseinen alue toteutuu 
mahdollisesti myöhemmin omana asemakaavatyönään. Kaava-alueen rajausta on tar-
kistettu myös sen pohjois-osassa sekä luonnos- että ehdotusvaiheessa.  
 
Asemakaavaluonnos on hyväksytty kaavoituslautakunnassa 15.8.2006 ja kunnanhalli-
tuksessa 28.8.2006. Se on ollut MRA 30§ mukaisesti nähtävillä mielipiteiden esittämis-
tä varten 8.9.-9.10.2006. Nähtävilläoloaikana asemakaavaluonnoksesta jätettiin 6 mie-
lipidettä ja saatiin 13 lausuntoa. Mielipiteet ja lausunnot sekä niihin laaditut vastineet 
ovat kaavaselostuksen liiteenä. 
 
Asemakaavaehdotus on hyväksytty kaavoituslautakunnassa 24.10.2007 ja kunnanhalli-
tuksessa 26.11.2007. Se on ollut MRA 27§ mukaisesti nähtävillä muistutusten esittä-
mistä varten 3.1.-4.2.2008. Nähtävilläoloaikana asemakaavaehdotuksesta jätettiin yksi 
muistutus ja saatiin 11 lausuntoa. Muistutus ja lausunnot sekä niihin laaditut vastineet 
ovat kaavaselostuksen liiteenä. Tonttijakoehdotus oli nähtävillä samanaikaisesti 
kaavaehdotuksen kanssa. 
 
 

1.2 Asemakaava 
 

Asemakaavalla muodostuu uusi asuinalue Lepolan olemassa olevan asuinalueen itä-
puolelle. Uusi alue liittyy Ridasjärventiehen kokoojakadun (Höyhensaarentie) kautta. 
Kokoojakadun alkupäähän on sijoitettu yleinen pysäköintialue, jolle voidaan sijoittaa 
hyötyjätteiden keräilypiste. Kokoojakatuun liittyy myös uusi AP-kortteli 6407, jonka pin-
ta-ala on 4749 m² ja rakennusoikeus 950 k-m² tonttitehokkuuden ollessa 0,20. Kokoo-
jakadun länsipäästä on osoitettu myös kevyen liikenteen yhteydet etelään ja varaus ali-
kululle Ridasjärventien alitse länteen. 
 
Varsinainen Lepolan uusi asuinalue sijoittuu lenkkimäisen tonttikadun (Iltalenkki) ympä-
rille. Tonttikadun ylittävien kevyen liikenteen reittien ylityspaikkojen kohdalla katualue 
on määrätty rakennettavaksi siten, että kadun poikki johtavan jalankulkuyhteyden jat-
kuvuus ja turvallisuus erityisesti korostuu, esimerkiksi korotetuilla suojateillä tai katu-
alueen kavennuksilla.  Alueen suurin sallittu kerrosluku on II ja tonttitehokkuus AO-
tonteilla 0,2 ja AP-tonteilla 0,25.  Omakotitalotonttien koko vaihtelee 753 m² - 1535 m²  
välillä. Keskimääräinen AO-tontin koko on 990 m² ja rakennusoikeus 198 k-m². AP-
tontit ovat kooltaan 2420 m², 2167 m² ja 2453 m² ja niiden yhteenlaskettu rakennusoi-
keus 1760 k-m². Kaikilla asuinkorttelialueilla saa niille merkityn kerrosalan lisäksi raken-
taa talousrakennuksia, varastoja ja autosuojia, kuitenkin enintään 20 % kerrosalasta. 
Asuinrakennukset on määrätty rakennettaviksi neljän metrin päähän katualueen reu-
nasta. Autosuojat ja talousrakennukset sijoittuvat tonttien sivuille. Asuntojen oleskelu-
pihat sijoittuvan asuinrakennuksen taakse kadulta katsottuna. Kadunvarteen on mää-
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rätty istutettavaksi puurivi. Asuinrakennusten harjansuunta tulee toteuttaa katualueen 
suuntaisesti. 
 
Ajoneuvoliikenne alueelle on järjestetty Ridasjärventiehen liittyvän (Höyhensaarentie) 
kokoojakadun kautta. Höyhensaarentien ja Ridasjärventien liittymä on suunniteltu 
mahdolliseksi toteuttaa kiertoliittymänä. Alueelta on useita kevyen liikenteen yhteyksiä 
etelään ja länteen. Kevyen liikenteen reitit tukeutuvat pääosin olemassa olevaan kevy-
en liikenteen verkostoon. 
 
Virkistysalueille on osoitettu jalankulku- ja pyöräilyreittien lisäksi puistomuuntamoiden 
rakennuspaikat sekä varaus lasten leikkipuistolle huoltorakennuksineen. 

 
1.3 Asemakaavan toteutuminen 
 

Asemakaava toteutunee vähitellen kaavan vahvistumisen jälkeen. Uudet pientalotontit 
sijoittuvat kunnan omistamille maille korttelia 6407 lukuun ottamatta ja tulevat todennä-
köisesti myyntiin kaavan vahvistumisen jälkeen seuraavina vuosina. 

 
 
2 LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 

Kaava-alue sijaitsee linnuntietä noin 1-1,5 km Jokelan keskustasta koilliseen. 
Alue on pääosin rakentamatonta metsää ja peltoaluetta. Liikenneyhteys tule-
valle alueelle toteutetaan Ridasjärventieltä.  
 

2.1.2 Luonnonympäristö 
 

Alueen itäosa on sekametsäaluetta. Pohjoisosa rajautuu Ridasjärventien hal-
kaisemaan peltoaukeaan. Peltoaukean laidassa on maastosta erottuva run-
saspuustoinen mäki. Alueella ei sijaitse Jokelan osayleiskaavan yhteydessä 
määriteltyjä luonnonympäristön suojelukohteita.  
 

  Tuusulan kunnan metsäsuunnitelman 2003–2012 perusteella suunnittelualue 
on suurelta osin taimikko- tai kasvatusmetsikkövaiheessa olevaa osittain sois-
tunutta tuoretta kangasmetsää ja korpea. Metsätaloussuunnitelman mukaan 
alueella ei ole metsälain 10 §:ssä tarkoitettuja erityisen tärkeitä elinympäristöjä.  

 
  Alueen rakennettavuus on pääosin keskinkertaista, osittain hyvää ja alueen 

eteläosassa osittain melko huonoa. Alueen rakennettavuus on kuitenkin Joke-
lan alueelle tyypillistä ja verrattuna nykyiseen viereiseen Lepolan asuinaluee-
seen parempaa tai yhtä hyvää. Länsiosan mäen kohdalla maaperä on kalliota 
(lähde: GTK). Rakennettavuuskartta on kaavaselostuksen liitteenä (liite 7). 
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 Ortoilmakuva kaava-alueen ympäristöstä vuodelta 2003. 
 
2.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Yhdyskuntarakenne 
Kaava-alue rajautuu pohjois- ja itäreunoiltaan rakentamattomaan, luonnonti-
laiseen ja viljeltyyn alueeseen. Alueen länsipuolella on pientaloalue, jonka ra-
kennuskanta on vaihtelevan ikäistä. Alue rajautuu eteläosaltaan Lepolan kou-
lun yhteydessä sijaitsevaan liikunta-alueeseen urheilukenttineen. 
 
Lähin koulu on Lepolan koulu noin 350 m kaava-alueelta etelään. Päivittäiset 
palvelut löytyvät Jokelan keskustasta. 
 
Alueella ei sijaitse rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä 
rakennuskohteita. 
 
Liikenne 
Kaava-alueen länsipuolitse kulkee pohjois-eteläsuuntainen maantie 1403 (Ri-
dasjärventie), jonka lounaispää yhdistää Jokelan Kt 45:n kautta Härmeenlin-
nanväylään ja koillispää yhtyy Uudenmaan kehätiehen (Kt 25). Ridasjärven-
tiellä liikennöi nykyisellään noin 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Jokelan 
alueelle on tehty osayleiskaavan laadinnan yhteydessä liikenne-ennuste vuo-
delle 2025.  Sen mukaan Ridasjärventien ajoneuvoliikenteen määrä kaava-
alueen kohdalla olisi v. 2025 hieman alle 3300 ajoneuvoa vuorokaudessa ( Lii-
te 2 ). Ridasjärventien ajoneuvoliikenne aiheuttaa liikennemelua.  
 
Tekninen huolto 
Alueen länsi- ja eteläpuolella sijaitsevat kunnallistekniikan vesi- ja viemärijoh-
dot, joihin uusi alue voidaan liittää. Joidenkin osa-alueiden liittäminen viemäri-
verkostoon saattaa edellyttää pumppaamoa. (liite 4)   
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2.1.4 Maanomistus 
 

Kaava-alueen itäinen osa on kunnan omistuksessa, pohjoisosa on yksityises-
sä omistuksessa (Liite 5). Tilan 15:51 eli asemakaavan tulevan korttelin 6407 
omistajan kanssa on tehty maankäyttösopimus 16.11.2007. Sopimus on kaa-
vaselostuksen liitteenä. 

 
2.2 Suunnittelutilanne 
 

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 

Maakuntakaava 
Uudenmaan maakuntakaavassa, jonka maakuntavaltuusto on hyväksynyt 
14.12.2004, ja joka on vahvistettu 8.11.2006, suunnittelualue on taajamatoi-
mintojen aluetta. Alueen länsipuolella kulkeva Ridasjärventie on merkitty yh-
dystieksi. Ote maakuntakaavasta on osallistumis- ja arviointisuunnitelman liit-
teenä. 
 
Jokelan osayleiskaava 
Aluetta koskee Jokelan osayleiskaava (kunnanvaltuuston hyväksymä 
13.3.2006). Alue on osayleiskaavan mukaan suurimmalta osin asuin- ja erillis-
pientaloille varattua asuinaluetta, osaltaan lähivirkistysaluetta sekä pieneltä 
osin luoteisimmalta osaltaan suojaviheraluetta ja koillisosaltaan maa- ja met-
sätalousaluetta. Alue rajautuu idässä maa- ja metsätalousalueeseen, lännes-
sä asuinpientaloalueisiin, etelässä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeseen 
sekä luoteisnurkaltaan Ridasjärventiehen. Pieni osa kaava-alueesta on 
osayleiskaavarajauksen ulkopuolella. (liite 1) 
 
Voimassa oleva asemakaava 
Suurimmalla osalla suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
Suunnittelualue rajoittuu lännessä ja etelässä asemakaavoitettuun pientalo- ja 
virkistysalueeseen. Ote ajantasa-asemakaavasta on kaavaehdotuksen liittee-
nä (liite 6). Pieni osa kaava-aluetta on jo nykyisellään asemakaavoitettua (Le-
polan rakennuskaava sekä rakennuskaavan muutos ja laajennus, 
vahv.16.11.1979). Näiltä osin kaava-alue on virkistys- ja katualuetta. 
     
Rakennusjärjestys 
Tuusulan kunnan uusi rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
16.4.2007 ja se on tullut voimaan 28.5.2007.  
 
Tonttijako ja -rekisteri 
Alueen kiinteistöt ovat kiinteistörekisterissä tiloina. 
 
Pohjakartta 
Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen (23.12.1999 / 1284) vaatimuk-
set. 

 
  Meluselvitys 
  Ridasjärventien alueelle on Jokelan osayleiskaavatyön yhteydessä vuonna 

2005 laadittu meluselvitys. Sen mukaan Ridasjärventien reuna-alueet ovat 
melualuetta. (liite 3) 
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3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  
     

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Tuusulan kunnanvaltuusto on linjannut kunnan tavoitteelliseksi kasvuvauhdiksi 2%. 
Tämä edellyttää sekä kokonaan uusien alueiden kaavoittamista että olemassa olevien 
asuinalueiden täydennyskaavoitusta. Mainittu kasvuvauhti tarkoittaa noin 700 uutta 
asukasta vuosittain, mikä tarkoittaisi noin 180 omakotitonttia, jos kasvu suuntautuisi 
kokonaisuudessaan omakotialueille. Lepola II -asemakaavan tavoitteena on lisätä kun-
nan tonttivarantoa Jokelassa ja näin mahdollistaa tonttien myynti pientalorakentajille. 
Uusien pientalotonttien kaavoittaminen on tarpeellista, koska kunnalla ei ole useaan 
vuoteen ollut mahdollisuutta pientalotonttien myyntiin Jokelan alueella. 

 
3.2 Suunnittelun käynnistäminen 
 

Asemakaavatyö on käynnistynyt kunnan aloitteesta. Alueen kaavoittaminen sisältyy 
valtuuston hyväksymään kaavoitussuunnitelmaan.  

 
 
3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 
3.3.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitetty kaavaselostuksen alkuun. Se on 

ollut julkisesti nähtävillä 12.-31.5.2006. OAS:aa on täydennetty kaavatyön 
edetessä. 

 
3.3.2 Suunnittelun vireille tulo 

Asemakaavoituksen vireille tulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa 2006, 
joka on ollut nähtävillä 7.4.-12.5.2006. 
 

3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Kaavan edistymisestä on tiedotettu kuulutuksilla sekä kirjeitse maanomistajille 
ja lähinaapureille. Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestettiin yleisötilai-
suus Jokela-talolla 14.9.2006.  
 

3.3.4 Viranomaisyhteistyö 
Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta on pyydetty asiaankuuluvien viranomais-
tahojen lausunnot. Asemakaavaa on työstetty viranomaisten lausuntojen poh-
jalta. 

 
 
3.4 Asemakaavan tavoitteet  
 

3.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
 Kunnan asettamat tavoitteet 

 
Asemakaavan tavoitteena on kasvattaa kunnan tonttivarantoa Jokelassa ja si-
ten mahdollistaa valtuuston asettaman kasvutavoitteen toteutuminen.  
 
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
 
Jokelan osayleiskaavassa, joka on laadittu kunnan kasvutavoite huomioiden, 
alueelle on osoitettu pientaloasumista. Asemakaavan tavoitteena on toteuttaa 
osayleiskaavan alueelle osoittama käyttötarkoitus. 
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Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
  

Asemakaavan tavoitteena on sovittaa uudisrakentaminen alueen maaston-
muotoihin ja luonnonympäristöön. Tavoitteena on säilyttää maisemaa hallitse-
va metsäinen mäki luonnontilaisena virkistysalueena. Tavoitteena on myös 
pehmentää uudisrakentamisen liittymistä nykyisiin asuinkortteleihin virkis-
tysaluekaistoin. 

 
3.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkistaminen 
 

Osallisten esittämät tavoitteet 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta saatujen mie-
lipiteiden perusteella alueen asukkaiden tavoitteet kohdistuivat pääasiassa ul-
koilu- ja virkistysmahdollisuuksien säilyttämiseen ja parantamiseen alueella. 
Useissa mielipiteissä on esitetty tavoite aluetta sivuavan hiihto- ja kuntoreitin 
säilymisestä. Kyseinen ulkoilureitti on pääosin yksityisillä mailla kulkeva luon-
nonmuotoja seuraileva polku, joka sivuaa kaava-aluetta sen eteläosassa. Tal-
visin polulla on ollut kunnan ylläpitämä hiihtolatu. Reitti voidaan säilyttää myös 
kaavaehdotuksen mukaisessa tilanteessa, joskin sen linjausta joudutaan hie-
man muuttamaan. Reitille on osoitettu uusi linjaus Visapuiston ja Iltalenkin-
puiston osalle. Lisäksi on esitetty tavoitteita liikenneyhteyksistä ja liikennetur-
vallisuuden parantamisesta sekä muita yksityiskohtaisempia tavoitteita. 
Osallisten mielipiteet ja niihin laaditut vastineet ovat kaavaselostuksen liittee-
nä. 
 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Liikenteellisten selvitysten perusteella tavoitteeksi on asetettu myös turvalliset 
ja hyvät kevyen liikenteen yhteydet sekä Lepolan koulun suuntaan että Ridas-
järventien yhteyteen. 

 
 
3.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja suunnittelun eteneminen 
 
 3.5.1  Alustavat vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

Kaava-alueelle ei ole laadittu keskenään erilaisia, vaihtoehtoisia alueenkäyt-
tömalleja vaan suunnittelu on edennyt tuoreen osayleiskaavan rakenteen poh-
jalta. Osayleiskaavassa on määritelty alueen käyttötarkoitus, periaatteellinen 
liikenneverkko ja virkistysalueet sekä tutkittu em. maankäytön vaikutuksia.  

  
 3.5.2  Kaavaluonnos 

 
Kaavaluonnos oli perusratkaisultaan osayleiskaavan mukainen. Tieverkostoa 
oli linjattu alueen maastonmuodot ja ympäröivä rakennuskanta huomioon ot-
taen. Kaava-alueen pohjoisosaan oli osoitettu AO-tontteja osayleiskaavaa laa-
jemmin. Kaavaluonnoksessa omakotitalorintama kääntyi kokoojakadun suun-
taiseksi päättyen metsän ja pellon rajapintaan. Kaavaluonnos sisälsi myös 
osayleiskaavan mukaisen itä-länsisuuntaisen kevyen liikenteen yhteyden. Ete-
läisen osan läpiajoliikenne oli estetty kadut katkaisevalla virkistysaluekaistalla, 
johon oli merkitty ainoastaan kadut yhdistävä kevyen liikenteen reitti. Omakoti-
talot oli määrätty rakennettavaksi yhtenäiseksi rintamaksi kadun varteen. Au-
tosuojien rakennusalat olivat tonttien sivuilla/takana. Kaavaluonnos sisälsi 76 
omakotitonttia sekä yhden yhtiömuotoiselle rakentamiselle varatun tontin. 
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 kaavaluonnos kaavaehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.3 Kaavaehdotus 

Ehdotusvaiheessa kaava-alueen pohjoisempi asuinkorttelialue pieneni huomattavasti 
käsittäen ainoastaan AP-tontin alueen länsikulmassa sijaitsevan mäen pohjoisrintees-
sä.  Kaavaehdotuksen mukainen ratkaisu on lähempänä osayleiskaavan alueelle osoit-
tamaa maankäyttöä kuin kaavaluonnoksessa esitetty. Samalla uudet asuinkorttelit ero-
tettiin kauttaaltaan vanhasta rakenteesta virkistysaluekaistoin ja turvattiin alueen 
nykyisten omakotitonttien yksityisyys ja yhteydet virkistysalueille sekä yhtenäinen vi-
herkäytävä Ridasjärventieltä koilliseen. Kunnan omistamalle alueelle oli osoitettu 52 
pientalotonttia, joista kolme on suurempaa, lähinnä yhtiömuotoiseen rakentamiseen 
tarkoitettua AP-tonttia. AO- ja AP-kortteleiden yhteenlaskettu pinta-ala kunnan omista-
malla maalla säilyi kuitenkin lähes ennallaan, mikä tarkoitti keskimääräisen tonttikoon 
suurentumista (kaavaehdotuksessa keskimääräinen AO-tontin pinta-ala oli noin 995 
m²). Kaavaluonnoksen kaksi erillistä tonttikatua yhdistettiin läpiajettavaksi lenkiksi (Ilta-
lenkki) kiinteistönhuolto- ja pelastusajoneuvojen ajoreittien esteettömyys ja sujuvuus 
huomioiden. Kevyen liikenteen reittien ylityspaikkojen kohdalla katualue määrättiin ra-
kennettavaksi siten, että kadun poikki johtavan jalankulkuyhteyden jatkuvuus ja turvalli-
suus erityisesti korostuu. Ridasjärventien varteen osoitettiin suojaviheralue (EV) sekä 
yleinen pysäköintialue (LP), jolle voidaan sijoittaa myös hyötyjätteiden keräilypiste. AO-
tonttien rakennusalojen rajoja tarkistettiin. Ridasjärventien LT-alueen merkintöjä tarkis-
tettiin ja tiealueelle merkittiin alikulkutunnelin rakennuspaikka. Ridasjärventien länsi-
puolelle ei kaavaluonnoksesta poiketen osoitettu asemakaavamerkintöjä. Virtalantien 
jatkeen ja Ridasjärventien liittymän sijaintiin ei kaavaehdotuksessa otettu kantaa. Ri-
dasjärventien ja Höyhensaarentien liittymän kohdalla varattiin kaavassa tilaa siten, että 
jos Virtalantie yhtyy Ridasjärventiehen samassa kohtaa, on risteys mahdollista toteut-
taa myös kiertoliittymänä. Loimuntien päässä ollut kevyenliikenteen katu liitettiin kaava-
alueeseen (merkinnällä pp) samoin kuin mäen päällä sijaitseva virkistysalue (Visapuis-
to) yhtenäisen käyttötarkoitusmerkinnän saavuttamiseksi. 
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3.5.4 Asemakaava 
Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavaan on tehty ainoastaan pieniä muutok-
sia. Sitovan tonttijaon tonttijakoehdotus oli nähtävillä samanaikaisesti asemakaavaeh-
dotuksen kanssa ja kaavakartta on päivitetty tonttijakolaskennan mukaiseksi, mikä on 
merkinnyt tonttien pinta-aloihin vähäisiä muutoksia. Tulevan ja nykyisen asutuksen vä-
liin on lisätty virkistysalueelle rakennettava ohjeellinen kevyen liikenteen reitti. Raken-
nusalojen rajoja ja kaavamääräyksiä on vähäisiltä osin tarkistettu. Uusi pyörätieosuus 
Iltalenkiltä Keskustielle on merkitty Iltapoluksi ja kaava-alueen eteläinen virkistysalue Il-
talenkinpuistoksi. 
 
Tilan 15:51 eli asemakaavan tulevan korttelin 6407 omistajan kanssa on tehty maan-
käyttösopimus 16.11.2007. Sopimus on kaavaselostuksen liitteenä. 

 
 
 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
4.1 Kaavan rakenne 
 

Asemakaavalla muodostuu uusi asuinalue Lepolan olemassa olevan asuinalueen itä-
puolelle. Uusi alue liittyy Ridasjärventiehen kokoojakadun (Höyhensaarentie) kautta. 
Kokoojakadun alkupäähän on sijoitettu yleinen pysäköintialue, jolle voidaan sijoittaa 
hyötyjätteiden keräilypiste. Kokoojakatuun liittyy myös uusi AP-kortteli 6407, jonka pin-
ta-ala on 4749 m² ja rakennusoikeus 950 k-m² tonttitehokkuuden ollessa 0,20. Kokoo-
jakadun länsipäästä on osoitettu myös kevyen liikenteen yhteydet etelään ja varaus ali-
kululle Ridasjärventien alitse länteen. 
 
Varsinainen Lepolan uusi asuinalue sijoittuu lenkkimäisen tonttikadun (Iltalenkki) ympä-
rille. Tonttikadun ylittävien kevyen liikenteen reittien ylityspaikkojen kohdalla katualue 
on määrätty rakennettavaksi siten, että kadun poikki johtavan jalankulkuyhteyden jat-
kuvuus ja turvallisuus erityisesti korostuu, esimerkiksi korotetuilla suojateillä tai katu-
alueen kavennuksilla.  Alueen suurin sallittu kerrosluku on II ja tonttitehokkuus AO-
tonteilla 0,2 ja AP-tonteilla 0,25.  Omakotitalotonttien koko vaihtelee 753 m² - 1535 m²  
välillä. Keskimääräinen AO-tontin koko on 990 m² ja rakennusoikeus 198 k-m². AP-
tontit ovat kooltaan 2420 m², 2167 m² ja 2453 m² ja niiden yhteenlaskettu rakennusoi-
keus 1760 k-m². Kaikilla asuinkorttelialueilla saa niille merkityn kerrosalan lisäksi raken-
taa talousrakennuksia, varastoja ja autosuojia, kuitenkin enintään 20 % kerrosalasta. 
Asuinrakennukset on määrätty rakennettaviksi neljän metrin päähän katualueen reu-
nasta. Autosuojat ja talousrakennukset sijoittuvat tonttien sivuille. Asuntojen oleskelu-
pihat sijoittuvan asuinrakennuksen taakse kadulta katsottuna. Kadunvarteen on mää-
rätty istutettavaksi puurivi. Asuinrakennusten harjansuunta tulee toteuttaa katualueen 
suuntaisesti. 
 
Ajoneuvoliikenne alueelle on järjestetty Ridasjärventiehen liittyvän (Höyhensaarentie) 
kokoojakadun kautta. Höyhensaarentien ja Ridasjärventien liittymä on suunniteltu 
mahdolliseksi toteuttaa kiertoliittymänä. Alueelta on useita kevyen liikenteen yhteyksiä 
etelään ja länteen. Kevyen liikenteen reitit tukeutuvat pääosin olemassa olevaan kevy-
en liikenteen verkostoon. 
 
Virkistysalueille on osoitettu jalankulku- ja pyöräilyreittien lisäksi puistomuuntamoiden 
rakennuspaikat sekä varaus lasten leikkipuistolle huoltorakennuksineen. 
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4.1.1 Mitoitus 
 
Koko kaava-alueen pinta-ala on 12,80 ha, josta AO- ja AP-korttelialueiden osuus on 
5,93 ha, katujen ja yleisen tie- ja paikoitusalueiden 2,72 ha ja suojaviheralueiden 0,32 
ha. Loput 3,83 ha on virkistysaluetta. Uusia omakotitontteja alueelle on tulossa yhteen-
sä 48. Lisäksi on osoitettu neljä yhtiömuotoisen rakentamisen tonttia. Arvioitu uusi asu-
kasmäärä alueella on noin 250-300 asukasta. 

 
4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Kaavoituksen edustaja ohjaa rakennuslupavaiheessa rakentajia yhteistyössä raken-
nusvalvonnan kanssa sekä antaa tarvittaessa lausunnot rakennushankkeista. Alueelle 
tullaan laatimaan rakentamisohjeet, jotka määrittelevät tarkemmin kaava-alueen toteut-
tamista. 

    
4.3 Aluevaraukset 
 

4.3.1 Korttelialueet  
 
AO Erillispientalojen korttelialue. 
 Lisää määräyksiä  § 1, 2, 3, 4, 5. 
 
AP    Asuinpientalojen korttelialue. 
 Lisää määräyksiä  § 1, 2, 4, 5. 
 
Asemakaavamerkintöihin ja -määräyksiin liittyvät pykälät: 
 
1 §    Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon 
         suhteen rakentaa korttelialueen yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. 
         Asuinrakennuksen sisääntulokerroksen lattiapinnan korkeusaseman 
         tulee olla vähintään 70 cm valmista katutasoa ylempänä. 
  
2 §    Korttelialueella saa sille merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa 
         talousrakennuksia, varastoja ja autosuojia, kuitenkin enintään 20 % kerrosalasta. 
  
3 §    Korttelialueelle saa rakentaa yhden asunnon tonttia kohden. 
  
4 §    Alueelle rakennettavien katosten seinäpinta-alasta tulee olla vähintään 30 % avointa.  
  
5 §    Autopaikkoja on varattava seuraavasti: 
  
           AO-alueet      2 ap / asunto 
           AP-alueet       1 ap / 75 k-m2 tai vähintään 2 ap / asunto 
  
Autopaikat on erotettava muusta piha-alueesta istutuksilla tai rakenteellisesti. 

 
4.3.2 Virkistysalueet 
  
 VL Lähivirkistysalue. 
 
4.3.3 Muut 
  
 EV Suojaviheralue. 

 
  LP Yleinen pysäköintialue. 
 
  LT Maantien alue. 
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4.4 Nimistö 
 

Kaava-alueelle tulee kaksi uutta katua, joiden nimet ovat "lepo"-aiheisia, Höyhensaa-
rentie ja Iltalenkki. Iltalenkkiin liittyy lisäksi kevyenliikenteen väylänä Iltapolku ja uutena 
virkistysalueena Iltalenkinpuisto. Voimassa olevan asemakaavan Visapuisto laajenee 
kaavan myötä. Loimuntien jatkeena oleva pp-katualue on nimetty Loimunpoluksi. 

 
4.5 Kaavan suhde muihin maankäyttösuunnitelmiin  

 
4.5.1 Maakuntakaava 

Uudenmaan maakuntakaavassa, jonka maakuntavaltuusto on hyväksynyt 
14.12.2004 ja joka on vahvistettu 8.11.2006, suunnittelualue suunnittelualue 
on taajamatoimintojen aluetta. Alueen länsipuolella kulkeva Ridasjärventie on 
merkitty yhdystieksi. Asemakaavaratkaisu on maakuntakaavan mukainen. 
 

4.5.2 Osaleiskaava 
Aluetta koskee oikeusvaikutteinen, valtuuston 13.3.2006 hyväksymä Jokelan 
osayleiskaava, joka myös on suunnittelualueen osalta saanut lainvoiman. 
Kaavaehdotus noudattaa kokonaisuutena voimassa olevan osayleiskaavan 
maankäyttöratkaisua. 

 
4.6 Kaavan vaikutukset 
 

4.6.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja liikenneverkkoon 
 

Uudet asuinkorttelit on erotettu vanhasta yhdyskuntarakenteesta virkistysalu-
ein. Ajoneuvoliikenne uusille asuinkortteleille tulee uuden kokoojakadun (Höy-
hensaarentie) kautta. Höyhensaarentien ja Ridasjärventien liittymä on mahdol-
lista toteuttaa kiertoliittymänä jos Virtalantien jatkeen liittyminen 
Ridasjärventiehen sijoittuu samaan kohtaan. Uudelta asuinalueelta on osoitet-
tu useita kevyen liikenteen yhteyksiä länteen ja etelään. Kevyen liikenteen rei-
tit tukeutuvat osittain olemassa olevaan katuverkostoon, minkä vuoksi kevyen 
liikenteen määrät olemassa olevilla alueilla kasvavat jonkin verran. Alue liite-
tään olemassa olevaan kunnallistekniikan verkostoon. 
 

4.6.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
 

Osa kaava-alueen pelto- ja metsäalueista rakennetaan. Alueen reunaosat ja 
maisemaa hallitseva metsäinen mäki jäävät virkistyskäyttöön. Uudisrakenta-
minen sijoittuu pääosin vanhan yhdyskuntarakenteen taakse Ridasjärventieltä 
katsottuna, joten maisema säilyy niiltä osin lähes ennallaan. Asukasmäärän 
kasvun myötä virkistysalueen käyttö ja kulutus lisääntyy. 

 
4.6.4 Vaikutukset lähialueen asukkaiden elinympäristöön 

 
Uuden asuinalueen tuoma asukasmäärän lisäys edesauttaa Jokelan ja muun 
lähialueen palvelurakenteen säilymistä ja paranemista. Lepolan koulun tilojen 
riittävyyttä tulee tarkastella kriittisesti oppilasmäärän lisääntymisen vuoksi. 
Asukasmäärän lisääntymisen vuoksi Jokelaan tarvitaan myös lähivuosina uusi 
päiväkoti, joka toteutettaneen Lepolan koulun yhteyteen. Uusi asuinalue lisää 
liikenteen määrää. Kevyen liikenteen määrät kasvavat myös nykyisissä asuin-
kortteleissa. Rakennusaikainen raskas liikenne aiheuttanee lisäksi meluhaitto-
ja. Uudet kevyen liikenteen reitit parantavat yhteyksiä ympäröiville metsäalu-
eille.  
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4.7 Ympäristön häiriötekijät 
 
 Vuonna 2005 laaditun Jokelan ajoneuvoliikenteen meluselvityksen mukaan Ridasjär-

ventien reuna-alueet ovat liikennemelualuetta (liite 3). Uudet asuinkorttelit ja virkistys-
alueet sijoittuvat kuitenkin Ridasjärventien välittömän meluhäiriöalueen (yli 45 dB:n me-
lukäyrät melukartassa) ulkopuolelle. 

 
 
4.8 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
 

Käyttötarkoitusmerkintöjen lisäksi kaavassa on kortteleiden sekä virkistys- ja katualuei-
den sisäisiä merkintöjä. Osa merkinnöistä on velvoittavia, osa ohjeellisia. 
 
 

 
5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
 
5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Asemakaavaan liittyy havainnepiirros. Kunnan omistamalle alueelle tullaan laatimaan 
ennen tonttien myyntiin asettamista rakentamisohjeet, joissa määritellään tarkemmin 
rakentamisen yksityiskohtia. 
 

5.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 

Kaava-alue rakentunee vähitellen kaavan vahvistumisen jälkeen. 
 
5.3 Toteutuksen seuranta 
 

Kaavoituksen edustaja ohjaa rakennuslupavaiheessa rakentajia yhteistyössä raken-
nusvalvonnan kanssa sekä antaa tarvittaessa lausunnot rakennushankkeista. 

 
 
 
 Tuusula 19.5.2008 
 
 
 
 Antti Heikkilä 
 kaavasuunnittelija
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6 SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT 
 
 

 1. Ote Jokelan osayleiskaavasta 2029 
 
 2.  Liikenne-ennuste 2025 
 
 3. Liikennemeluselvitys ja -ennuste 2025 

 
 4. Kunnallistekniikan johtokartta 

 
 5. Kunnan maanomistus kaava-alueella 
 
 6. Ajantasa-asemakaava 
 
 7. Rakennettavuuskartta 
 
 8. Asemakaavakartta 1:2000 ja kaavamääräykset 
 
 9. Havainnepiirros 1:2000 
 
 10. Kaavaan liittyvää havainnemateriaalia 

 
 11. Asemakaavan mukainen tonttiluettelo 
 
 12. Asemakaavan seurantalomake 
 
 13. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta 
  saadut mielipiteet ja lausunnot sekä niihin laaditut vastineet 

 
 14. Asemakaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot 
  sekä niihin laaditut vastineet 

 
 15. Maankäyttösopimus 16.11.2007
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Ote Jokelan osayleiskaavasta 1:4000 
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Jokelan osayleiskaava 2029 
OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 
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      2 
 

Jokelan osayleiskaavan mukainen liikenne-ennuste vuodelle 2025  
 
Jokelan alueen koillisosa 
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Ei mittakaavassa.                
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Ei mittakaavassa.             
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Kunnallistekniikan johtokartta 1:4000 
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Kunnan maanomistus kaava-alueella 1:4000 
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Ote ajantasakaavasta 1:4000 
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Maaperän rakennettavuus 1:4000 



 TUUSULAN KUNTA 
korttelit 6400-6407 sekä   ASEMAKAAVAN SELOSTUS nro 3434 Lepola II   

katu-, virkistys- ja    luonnos  15.08.2006  asemakaava ja  
suojaviheraluetta sekä   ehdotus  24.10.2007  asemakaavan muutos 
yleistä tie- ja pysäköintialuetta  asemakaava     LIITE 

 

      11



 TUUSULAN KUNTA 
korttelit 6400-6407 sekä   ASEMAKAAVAN SELOSTUS nro 3434 Lepola II   

katu-, virkistys- ja    luonnos  15.08.2006  asemakaava ja  
suojaviheraluetta sekä   ehdotus  24.10.2007  asemakaavan muutos 
yleistä tie- ja pysäköintialuetta  asemakaava     LIITE 

 

      12



 TUUSULAN KUNTA 
korttelit 6400-6407 sekä   ASEMAKAAVAN SELOSTUS nro 3434 Lepola II   

katu-, virkistys- ja    luonnos  15.08.2006  asemakaava ja  
suojaviheraluetta sekä   ehdotus  24.10.2007  asemakaavan muutos 
yleistä tie- ja pysäköintialuetta  asemakaava     LIITE 

 

      12 


