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KALAMIEHENRINNE, ASEMAKAAVAN MUUTOS 
   
 
Lausunnot ja mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, joka oli   
nähtävillä 19.4 - 4.5.2007. 
 
Lausunnot 
 
1.1 Tuusula-Seura/Pertti Seuna 
  

Tuusula-Seuralla ei ole tässä vaiheessa lausuttavaa Kalamiehenrannan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta, mutta seura pyytää myös seuraavan vaiheen suunnitelman 
lausunnolle, ja ottaa siinä vaiheessa kantaa.  
 
Kunnan vastine palautteeseen 

   
 Tuusula-Seuralle varataan tilaisuus antaa lausunto kaavaluonnoksesta. 
 
 
Mielipiteet 
 
2.1 As Oy Kalamiehenranta/ Jukka Vaittinen, hallituksen pj. (858-401-1-562)  

 
Alue 
Kalamiehen puisto on nyt asemakaavan mukaista puistoaluetta. Alue on ahkerassa 
käytössä. Se on lähialueen lasten leikkipaikka ja koirien ulkoilutusalue. Puisto on luon-
nonkaunista harjurinnettä, jota leimaa komea puusto. Puut ovat pääasiassa isoja petä-
jiä ja kuusia. 
 
Status 
On jo aikanaan nähty hyväksi kaavoittaa ko. alue puistoksi. Asukasmäärä ympäris-
tössä on sen jälkeen vielä huomattavasti kasvanut, samoin puiston käyttö. On ou-
toa jos näinkin kaukana Helsingistä muutettaisiin vahvistetun kaavan mukaista 
komeapuustoista puistoaluetta rakennusmaaksi, kun sellaista ei tehdä maapulasta 
kärsivässä Helsingissäkään. Antaisi myös erikoisen signaalin väljään ympäristöön 
muuttaville uusille tuusulalaisille, jos totuus olisikin, että asuinalueenne vieressä 
oleva asemakaavoitettu puisto voidaan milloin tahansa ottaa rakennusmaaksi syys-
tä tai toisesta. 
 
Maanomistajan oikeus 
Nykyinen puistoalue kuului aikanaan samalla perikunnalle, jonka omistamalle 
maalle kaavoitettiin ainakin nykyinen asuntokortteli 34014. Kyseinen perikunta on 
siten aikanaan jo saanut rakennusoikeuksia omistamalleen maalle. Tällaisen maan 
siirtyminen edelleen perintönä ei voi olla minkäänlainen oikeudellinen tai moraalinen 
peruste taas uuden rakennusoikeuden kaavoittamiselle mahdollisille uusille perijöille. 
 
Mielipide 
Mielipide. Asunto Oy Kalamiehenranta vastustaa nykyisen Kalamiehenpuiston asema-
kaavan muuttamista. 
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Kunnan vastine palautteeseen 
 
Kaavoitustoimi arvostaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatua palautetta. Kala-
miehen puisto on luonnontilassa olevaa metsää, jonne on muodostunut pienehköjä polku-
ja. Puistoalueella ei ole virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita tai rakennelmia.  Komeimmat 
yksittäiset puut sijaitsevat pääosin puiston reuna-alueilla, jonne rakentamista ei ole osoi-
tettu. Puuston arvoa muuallakaan ei ole syytä väheksyä. Kaavaluonnoksessa suunnittelu-
alueen eteläreunaan jää vielä suurehko alue virkistyskäyttöön. Koirien ulkoiluttaminen ja 
lasten leikkipaikka sopivat huonosti yhteen. Tuusulan kunnan käynnistämässä viherstra-
tegiasuunnittelussa tullaan selvittämään mm. koirapuistojen tarve ja sijainti.  

 
 Maanomistajan kanssa on laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus. Myöhemmin pää-

tetään maanomistajalta perittävistä korvauksista kunnan maapoliittisten ohjeiden mukai-
sesti.   

 
 Asunto Oy Kalamieherannan osalta asumisviihtyvyys on pyritty ottamaan huomioon jättä-

mällä korttelin 34017 ja uusien pientalokortteleiden väliin puistoa noin 20 metrin leveydel-
tä.  Tällainen toivomus esitettiin erään asukkaan taholta jo ennen kuin osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma oli edes laadittu.  

 
 _____________ 
 
 
Lausunnot ja mielipiteet kaavaluonnoksesta, joka oli nähtävillä 22.11 - 
21.12.2007.  
 
 
LAUSUNNOT 
 
Mikäli lausunnoissa ei ole ollut mitään huomautettavaa kaavaluonnoksesta, ei silloin myöskään vas-
tinetta ole annettu. 
  
3.1 Tuusulan kunta/ tekninen lautakunta  
 

Kaavamuutosalueelle on suunniteltu yksi tonttikatu (Onkipojankuja), jonka pituus on n. 
110 metriä. Alueen liittäminen vesihuoltoon on mahdollista useampaan suuntaan. Hule-
vesien poisjohtaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että Onkipojankujan ja korttelin 
8116 hulevedet johdetaan Kalamiehenkujalla sijaitsevaan hulevesiviemäriin ja korttelin 
8117 hulevedet johdetaan Tuusulanjärven suuntaan VP-alueen ja asuinkorttelin rajaojaan. 
Jätevesiviemäri ja vesijohto on liitettävissä Kalamestarintien vesihuoltoon tai vaihtoehtoi-
sesti Tuusulanjärven rannassa olevaan vesihuoltolinjaan VP-alueen kautta. Kaavaan tulee 
lisätä puistoraitti Onkipojankujan päästä Kalamestarintielle/ Paijalantielle. 
 
Rakennusten sijoitus korttelissa 8117 on määrättävä kiinni Onkipojankujan varrella ole-
vaan "istutettavan tontinosan" rajaan.  

 
Vastine:   

 
Rakennusten sijoitus on kaavaehdotuksessa määrätty Onkipojankujan varressa istutetta-
van tontinosan rajaan kiinni. Ehdotuksessa Kalamiehen puistoon on lisätty ohjeellinen 
puistoraitti.  
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 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 
 
3.2 Lausunto Tuusulan kunnan rakennusvalvonnan osalta 
 
 Asuinalueen keskellä olevan yksittäisen puistoalueen muuttaminen asuinalueeksi tutki-

matta alueen muitten puistojen laajuutta ja tarpeellisuutta on hiukan arveluttavaa. Ennen 
kuin puistoja muutetaan asuinalueeksi, tulisi selvittää puistojen tarve asuinalueeseen suh-
teutettuna.  

 
 Jos puisto päätetään kuitenkin muuttaa asuinalueeksi, tulisi Paijalantiehen rajoittuvien 

asuinrakennusten harjan suunta määrätä tien suuntaiseksi. Tällä tavoin saadaan yhtenäi-
nen katunäkymä. 

 
 Asemakaavamerkinnöissä on alleviivattu merkintä kerrosluvun ehdottomasti käytettävästä 

rakennuksen korkeudesta. Teksti pitänee kuitenkin olla ehdottomasti käytettävästä raken-
nuksen kerrosluvusta. Kaavassa määrätty kerrosluku tarkoittaa, että rakennus on oltava 
vähintään kaksikerroksinen, mutta lisäksi saa rakentaa kellarikerroksen, johon saa sijoit-
taa kerrosalaan kuuluvia tiloja ts. alarinteen puolelta rakennus näyttää kolmikerroksiselta 
ja ylärinteen puolelta kaksikerroksiselta. Jos tavoitteena oli, että kerrosluku alarinteen 
puolelta olisi kaksikerroksinen ja ylärinteen puolelta yksikerroksinen, kaavamerkintää tulee 
tarkistaa. 

 
 Vastine: 
  
 Kaavamääräyksiä on täsmennetty siten, että korttelissa 8116 kerrosluku on ½k II, joka 

alleviivattuna edellyttää kellarikerroksen toteuttamista. Korttelissa 8117 kerroslukua kos-
keva määräys on II. Asuinrakennusten harjasuunta on määrätty kaavaehdotuksessa sito-
vasti. 

 
3.3 Lausunto Tuusulan kunnan ympäristökeskuksen osalta 
 

Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on maankäyttö- ja rakennuslain 54.2 §:n 
mukaisesti oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Maan-
käyttö- ja rakennuslain 54.3 §:n mukaan asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään 
elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua 
asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Hallituksen esityksen (101/1998) mukaan ky-
seinen säännös mahdollistaa sellaisen asemakaavan laatimisen, jolla vähäisen henkilö-
ryhmän elinympäristö jossakin määrin heikkenee, jos se asemakaavan tarkoitus 
huomioon ottaen on perusteltua.  Olemassa olevan puistoalueen kaavoittamiseen asuin-
alueeksi tulee siten pääsääntöisesti olla erityisen syy. 
 
Asemakaavaselostuksen mukaan asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tehostaa 
maankäyttöä Hyrylän keskustan laajenemisalueella. Olemassa olevasta, noin 2 ha:n suu-
ruisesta puistoalueesta kaavoitettaisiin asuintonteiksi noin 51 % ja liikennealueeksi noin 7 
%, jolloin puistoaluetta jäisi noin 0,8 ha. Vaikka käsillä olevassa asemakaavahankkeessa 
puiston kaavoittaminen asuinalueeksi ei todennäköisesti merkittävästi heikennäkään 
elinympäristön laatua, tulisi puistoalueiden kaavoittamista yhdyskuntarakenteen tiivistämi-
seksi kuitenkin tarkastella laajempana kokonaisuutena. Tuusulassa on runsaasti yksityi-
sen omistuksessa olevia asemakaavoitettuja puistoja, joihin saattaa kohdistua 
samanlaisia käyttötarkoituksen muutospaineita. 
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Asemakaava-alueella on loppuvuodesta 2004 ollut vireillä maankäyttö- ja rakennuslain 
mukainen maisematyölupahakemus puunkaatoa varten. Ympäristöpäällikkö on 4.3.2005 
tekemällään viranhaltijapäätöksellä Nro 10/2005 (Dnro YAK 102/2005) hylännyt lupaha-
kemuksen, koska se on ollut ristiriidassa alueen asemakaavan kanssa. 
 
Hylätyn lupahakemuksen mukaan tilalta Marjola (858-409-2-359) oli tarkoitus kaataa tai-
mikon päällä olevat mänty- ja kuusiylispuut siten, että kuusitukit olisi kaadettu kokonaan ja 
mäntytukeista hieman yli puolet. Päätöksen perusteluiden mukaan Kalamiehen puistoa ei 
ole tarkoitettu palvelemaan pelkästään kaava-alueen sisäistä tarvetta, eikä sen toteutta-
misvastuuta ole maankäyttö- ja rakennuslain 91 §:n mukaisesti osoitettu kaavamerkinnällä 
maanomistajalle. Puistoalueen suunnitteluvastuu kuuluisi näin ollen kunnalle. Koska mai-
sematyölupahakemuksessa esitetylle puunkaadolle ei voitu antaa sellaisia maankäyttö- ja 
rakennuslain 141 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä, joilla itse hakemusta muuttamatta toi-
menpide olisi voitu saada asemakaavan mukaiseksi, tuli lupahakemus hylätä. 
 
Edellä kerrottu huomioon ottaen asemakaavamuutoksen seurauksena jäljelle jäävä puis-
toalue tulee saada kunnan hallintaan ja sille tulee tarvittaessa laatia erillinen puistosuunni-
telma.  
 
Asemakaavaluonnoksessa erillispientalojen korttelialueelle (AO-56) on annettu kaava-
määräys (3 §), jonka mukaan Paijalantien varteen rakennettavien asuntojen rakenteet on 
tehtävä niin, että niiden ääneneristävyys liikennemelua vastaan on vähintään 30 dBA. 
Sama ääneneristävyysvaatimus on esitetty rakennusalan sivua koskevalla kaavamerkin-
nällä. Jos Paijalantien tieliikennemelun torjumiseksi on tarpeen antaa edellä kerrottu 30 
dB:n ääneneristävyysvaatimus, niin on oletettavaa, että myös ulkotilojen meluohjearvo (55 
dBA) ylittyy ilman rakenteellisia meluntorjuntatoimia. Pihatilojen melusuojauksen tarve tu-
lee tämän vuoksi selvittää. 
 
Koko asemakaava-alueelle on kaavaluonnoksessa annettu pohjaveden suojelua koskeva 
määräys, jonka mukaan muun muassa moottoriajoneuvojen ajo- ja pysäköintialueet sekä 
jäteastian sijoituspaikka rakennuspaikalla tulee päällystää vettä läpäisemättömällä pinta-
materiaalilla ja niiden valumavedet tulee johtaa sadevesiviemärissä alueen ulkopuolelle. 
Koska kaava-alue ei ole vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta hulevesiviemäröinnin osalta, 
tulee se liittää edellä kerrotun kaavamääräyksen toteuttamiseksi kunnalliseen hule-
vesiviemäröintiin. 
 
Hyrylän pohjavesialueen suojelusuunnitelman ohjausryhmä on 11.1.2006 päivätyssä 
muistiossaan esittänyt, että pohjavesialueen rakentamattomilla osa-alueilla voidaan tehdä 
vettä läpäisemättömiä maaperän pinnoitteita sekä johtaa niille kertyvät sade- ja valuma-
vedet pohjavesialueen ulkopuolelle enintään 10 ha:n suuruiselta alueelta. Hyrylän pohja-
vesialuetta kaavoitettaessa ja rakennettaessa tulee varmistaa, ettei pohjaveden 
muodostumisaluetta pienennetä edellä mainittua määräalaa enempää ja siten vaikeuteta 
pohjaveden saatavuutta. Kaavoituksen tulisi tämän vuoksi luoda pohjaveden määrälliseksi 
suojelemiseksi seurantajärjestelmä, jolla uusien asemakaavojen yhteydessä seurataan 
pinnoitetun maa-alan kehitystä pohjavesialueella. 
 
Lausuntojen lisäksi lautakunta edellyttää, että suunnitteilla oleva viheraluestrategia laadi-
taan maankäyttöä ohjaavaksi ennen puistoalueiden muuttamista asuinaluekaavaksi. 
 
Lautakunta pitää asemakaava selostuksen kohtaa 5.3.3 "Vaikutukset lähialueen asukkai-
den elinympäristöön" riittämättömänä. 
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 Vastine: 

 
Puistoalueen kaavoittamiseen asuinalueeksi ryhdytään erityisen painavin perustein. Har-
kinnassa otetaan huomioon mm. yleispiirteisten kaavojen sitovuus ja alueen yhdyskunta-
rakenne sekä kaavataloudelliset näkökohdat (tukeutuminen olemassa olevaan katu- ja 
runkoverkkoon). Yksittäiseen kaavamuutoshankkeeseen ryhtyminen ei tarkoita sitä, että 
tämä velvoittaisi kuntaa ryhtymään kaikkiin puistoaluetta koskeviin kaavamuutoksiin.   
 
Kalamiehen puisto rajoittuu Paijalantien länsipuolella 4,7 ha:n suuruiseen Nummenhar-
junpuistoon, joka yhtyy länsipuolella 18 ha:n suuruiseen Harjupuistoon. Kaavamuutosalu-
een itäpuolella, Tuusulanjärven rannassa sijaitsee Kalapojanpuisto, josta myös on 
viheryhteys Nummenharjunpuistoon. Kun otetaan huomioon kaavamuutosalueeseen ra-
joittuvat laajat puisto- ja lähivirkistysalueet, ei kaavamuutoksen voida katsoa heikentävän 
elinympäristön laatua siinä määrin, että kaavamuutokseen tulisi sen vuoksi olla ryhtymät-
tä. Kalamiehen puiston merkitystä lähialueen asukkaille ei kuitenkaan voida väheksyä. 
Asukkaiden mielestä puisto on omaksuttu rauhallisena lasten leikkialueena ja koirien ul-
koiluttamisalueena. Liikunnalliseen virkistäytymiseen käytetään asukkaiden mukaan myös 
Nummenharjunpuistoa. Kalamiehen puiston jäljelle jäävää osaa voidaan kaavoituksen 
mielestä kehittää lähiasukkaita palvelevana virkistysalueena (esim. leikkipuisto). Kaava-
määräysten mukaan uusien tonttien puistoon rajoittuvat rajat tulee aidata. Määräyksellä 
Kalamiehen puisto halutaan säilyttää kaikkia asukkaita palvelevana virkistysalueena. 
 
Vuonna 2004 käsiteltyyn maisematyölupahakemukseen ja siitä tehtyyn päätökseen kaa-
voituksella ei ole mitään lausuttavaa. Tuusulan kunta on käynnistänyt vuonna 2007 Tuu-
sulan viheraluestrategian laatimisen, jolla kunnan viheralueita tutkitaan laajempana 
kokonaisuutena.  
 
Kaavaluonnoksen lisämääräys (3 §) on poistettu kaavaehdotuksesta. Meluasioita on tut-
kittu kaavaehdotuksessa Paijalantien-Anttilanrannan kaavoituksen pohjaksi tehdyssä me-
luselvityksessä. Melua on tutkittu nykyisillä ja ennusteen mukaisilla liikennemäärillä 
päivällä ja yöllä. Selvitys ulottuu kaavamuutosalueen pohjoisrajalle, mutta olosuhteet muu-
tosalueella eivät poikkea millään tavoin tutkitusta alueesta. Nykyisillä liikennemäärillä päi-
väaikaan mitattuna korttelin 8116 asuinrakennusten arvioidaan sijoittuvan 50 dB(A) 
melualueen rajalle, jolloin kaavamääräysten edellyttämä asuinrakennusten rakenteiden 
ääneneristävyys (30 dB) voidaan katsoa rakennusten sisätiloissa riittäväksi ohjearvon (35 
dB) saavuttamiseksi. Korttelin 8116 asuinrakennusten piha-alueet on rakennettava raken-
nusten itäpuolelle, jossa melun määrän arvioidaan olevan enintään 45 dB. Rakennusten 
tuoma ääneneristävyys huomioon ottaen piha-alueella päästään helposti ohjearvon (35 
dB). Kaavamääräyksillä asuinrakennukset määrätään rakennettavaksi korttelissa 8116 
Paijalantien puoleiseen rakennusalan rajaan kiinni niin, että asuinrakennusten harjasuunta 
on Paijalantien suuntainen. Määräyksillä tavoitellaan melulta suojattua, rauhallista sisäpi-
haa. Raportin perusteella voidaan arvioida, että melun ohjearvo (55 dB) piha-alueella ny-
kyisillä ja ennusteen mukaisilla liikennemäärillä ei ylity. Meluraportti (raportti WSP LT-
Konsultit Oy /31.8.2005) on esitetty kaavaselostuksen liitteenä (liite 11).  
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Selostuksen kohdassa 5.3.3 mainittuja vaikutuksia lähiympäristön asukkaille on arvioitu 
teknisen toimen suunnittelupäällikkö Olli Lappalaisen kanssa 19.9.2007 suoritetussa 
maastokatselmuksessa kaavaluonnosvaiheessa. Johtolinjan rakentaminen puistokaistalle 
edellyttänee joidenkin isohkojen puiden poistamista puistoalueelta. Liikennemäärän kasvu 
ei aiheuta tavanomaisesta  poikkeavaa häiriötä asutukselle. Nopeusrajoitus alueella on  
40 km/h. Kaavaehdotuksessa suoja-alueen leveys olevaan asutukseen nähden on merkit-
tävästi kasvanut. Aidan rakentamisvelvoitteella pyritään estämään uusien tonttien piha-
alueiden "leviäminen" puiston puolelle. 
 
 

3.4 Sosiaalilautakunta 
 

Sosiaalilautakunta esittää, että jäljelle jäävää puistoalueosuutta tulisi kehittää alueen 
asukkaiden yhteiskäyttöön esim. leikkikenttätoimintaan, muuten lautakunnalla ei ole huo-
mautettavaa kaavaan. 
 
Vastine 
 
Kaavaehdotuksessa puistoalueen kokoa on hieman väljennetty. Puistoalueelle voidaan si-
joittaa esim. leikkikenttätoimintaa mikäli niin halutaan. Kaavamääräysten mukaan uusien 
tonttien puistoon rajoittuvat rajat tulee aidata. Määräyksellä Kalamiehen puisto halutaan 
säilyttää kaikkia asukkaita palvelevana virkistysalueena. 

  
3.5 Kulttuurilautakunta 
 

Kulttuurilautakunta on antanut Kalamiehenrinteen asemakaavan muutosluonnoksesta 
seuraavan lausunnon:  

 
Kalamiehenrinteen asemakaavamuutoksen suunnittelualue, Kalamiehenpuisto toimii vi-
heryhteytenä Tuusulanjärven ranta-alueelta Paijalantien länsipuolella sijaitsevaan Num-
menharjunpuistoon. Kulttuurilautakunta katsoo, että Kalamiehenpuiston osittainen 
rakentaminen ei oleellisesti muuta olemassa olevaa maisemakuvaa. Kalamiehenrinteen 
suunnittelussa tulee kuitenkin olla lähtökohtana nykyisen kaltaisen viheryhteyden säilyt-
täminen Tuusulanjärven ranta-alueelta Nummenharjunpuistoon.  

 
Vastine 
 
Viheryhteyden säilyminen Tuusulanjärven ranta-alueelta Nummenharjunpuistoon on kaa-
vamuutoksen yksi keskeisimpiä lähtökohtia. Tämän vuoksi mm. asuinkortteleita ei ole 
osoitettu yhtenäisenä korttelialueena Paijalantien varteen, vaan kahtena erillisenä kortteli-
na Onkipojankujan varteen.   

  
 Koulutus- ja kirjastolautakunta 
 
 Lautakunnalla ei ole huomauttamista Kalamiehenrinteen asemakaavan muutosluonnok-

seen. Kyseessä olevaa kaava-aluetta lähinnä oleva koulu on Paijalan koulu, jonne matkaa 
tulee noin 550 metriä. Alueen arvioitu oppilasmäärä mahtuu Paijalan kouluun. 

 
 
 
 
 
 
 6



TUUSULAN KUNTA, HYRYLÄ, 1. kunnan osa        LIITE 8 
Kalamiehenrinne, asemakaavan muutos, kaava nro 3444 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma  10.04.2007 
luonnos     24.10.2007  
ehdotus     09.04.2008 
asemakaava 27.08.2008  
  

   
 
3.6 Nurmijärven Sähkö Oy 
 
 Tuusulassa sijaitseva Kalamiehenrinteen asemakaavan muutosluonnos ei sijaitse 
 jakelualueellamme, joten emme lausu kaavasta. 
 
 
3.7 Maakuntamuseo 
 
 Ei huomautettavaa. 
 
 
3.8 Elisa 
 
 EI huomautettavaa. 
 
 
3.9 Telia Sonera Finland Oyj 
 
 Ei lausuttavaa asemakaavan muutosluonnoksesta. 
 
 
3.10 Uudenmaan ympäristökeskus 
 
 Suunnittelualue sijoittuu vahvistetun maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle ja sisäl-

tyy tärkeän pohjavesialueen rajaukseen (pv). Hyväksytyssä yleiskaavassa alue on varattu 
osin lähivirkistysalueeksi (VL), jonka kautta kulkee seudullinen ulkoilureitti (ooo) ja osin 
pientalovaltaiseksi alueeksi (AP). Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa aluetta koskee 
vain pohjavesialueen rajaus (pv-1). Voimassa olevassa asemakaavassa koko alue on va-
rattu pientaloasutuksen keskellä olevaksi puistoksi, Kalamiehen puisto (VP). 

 
 Kaavanmuutoksella pääosa nykyisestä puistosta varataan täydentävään omakotiasutuk-

seen. Ympäristökeskus katsoo, että alueen täydennysrakentaminen on hyväksyttävissä 
yleispiirteisempien suunnitelmien mukaisena. Omakotirakentamisen vaihtoehtona voisi 
harkita tiiviimpääkin pientaloasutusta, koska ympärillä on rivitaloasutusta. Tärkeätä on kui-
tenkin säilyttää alueen kautta jatkuva viheryhteys Tuusulanjärven rannasta Nummenhar-
julle. Ulkoilureitti tulisi osoittaa kaavassa omalla merkinnällään. Koska kyseessä on jo 
rakennetun pientaloasutuksen lähivirkistysalue, tulee erityinen paino suunnittelussa antaa 
alueen asukkaiden kanssa tehtävään vuorovaikutukseen ja mielipiteiden huomioonottoon. 

 
 Koska alue sijoittuu pohjavesialueelle, on korttelialueille syytä osoittaa myös kaavakartalla 

pohjavesialueen merkintä pv. 
 
 Paijalantien varren tonteille on kaavassa osoitettu melusuojausvaatimus 30dBA. Kaa-

vaselostuksessa tulee kuvata, mihin meluselvitykseen ja liikennemäärään melusuojaus-
vaatimus perustuu. 
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 Vastine 
 
 Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnossa esitetyt seikat on huomioitu kaavaehdo-

tukseen. Kaavarakennetta on tiivistetty ja maankäyttöä tehostettu, jolloin puistoaluetta on 
saatu väljemmäksi. AO -kortteleiden koko on luonnoksesta hieman supistunut ja puiston 
koko vastaavasti kasvanut. Muutosalueelle on osoitettu 10 tonttia, kun luonnoksessa tont-
tien määrä oli 8. Asukkaiden mielipide on otettu huomioon jättämällä leveämpi suoja-alue 
(noin 25 - 40 m) uuden ja vanhan asutuksen väliin (luonnoksessa noin 20 m). Kaavaehdo-
tus säilyttää jatkuvan viheryhteyden Tuusulanjärven rannan ja Nummenharjunpuiston vä-
lillä. Puistoalueelle on kaavassa osoitettu ohjeellinen puistoraitti. Ehdotukseen on myös 
lisätty pohjavesialuetta koskeva merkintä (pv-10). 

  
3.11 Tuusula-Seura ry 
 
 Suunnittelualue sijaitsee Paijalantien varressa lähellä Tuusulanjärven länsirantaa. Osa 

suunnittelualueesta on pohjaveden muodostumisaluetta ja alue viettää melko voimak-
kaasti järveen päin, kymmenkunta metriä suunnittelualueen osalla. Näistä syistä tulee 
pohjaveden ja järveä pilaavien aineiden pääsy luontoon estää mahdollisimman tehok-
kaasti. Tuusula-Seuran mielestä ei alueella tulisi sallia lainkaan öljysäiliöitä, koska jo kulje-
tukset ja öljysäiliöiden täytöt muodostavat merkittävän pilaantumisvaaran, vaikka itse 
öljysäiliöt varustettaisiinkin riittävän kokoisilla altailla. Ylitäytön sattuessa tai muun öljyon-
nettomuuden yhteydessä öljyn nopea valuminen järveen on ilmeinen. 

 
 Alue on aiemmin kaavoitettu puistoalueeksi ja suunnitelma ottaisi puistoalueesta hiukan 

yli puolet. Tuusula-Seura ei pidä yleisestikään ottaen hyvänä käytäntöä, jossa puistoja 
otetaan rakentamisalueiksi ilman erityisen painavia perusteita. Sinänsä nyt puheenaole-
vaa suunnittelualuetta luontevampi puistoalue olisi ehkä ollut suunnittelualueen alapuoli-
nen, lähempänä järveä oleva, jo rakennettu alue.  

  
 Vastine 
 

Puistoalueen kaavoittamiseen ryhdytään erityisen painavin perustein. Harkinnassa ote-
taan huomioon mm. yleispiirteisten kaavojen sitovuus ja alueen yhdyskuntarakenne sekä 
kaavataloudelliset näkökohdat (tukeutuminen olemassa olevaan katu- ja runkoverkkoon). 
Pohjavesialuetta koskevat määräykset ovat samoja määräyksiä, joita pohjavesialueella 
yleensä käytetään uudemmissa kaavoissa.  

 
3.12 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta on pyydetty lausuntoa Kalamiehenrinne, asema-
kaavan muutosluonnoksesta. Kaavamuutos sijoittuu rinnemaastoon ja kerroslukumääräys 
on 2. Käytännössä rakennuksista tulee alarinteen osalta kolmikerroksisia jolloin pelastus-
tehtävien onnistumiseksi tulee huomioida riittävän väljät kulkutiet myös rakennuspaikoilla. 
Pelastusviranomaisella ei ole muuta huomautettavaa muutosluonnoksesta. 

 
 Vastine 
  

Pelastustehtävien kannalta tärkeät, väljät kulkutiet voidaan ottaa huomioon rakennusluvan 
yhteydessä, jolloin pelastuslaitokselle varataan tilaisuus antaa lausunto rakennuslupaha-
kemuksesta.  
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3.13 Fortum/ JAKELUVERKOSTO JA MUUNTAMOT  
 

Alueella sijaitsee verkostoa oheisen liitteen mukaisesti. Kaavaan on merkitty olemassa 
olevan puistomuuntamon mukaisesti kaavamerkintä. Uusia muuntamovarauksia ei tarvita. 
Asuntoalueen pienjännitesyöttökaapeli tuodaan, mikäli mahdollista, Kalamiehenpuiston 
puistoalueen läpi olemassa olevalta jakelumuuntajalta. Meillä ei ole huomautettavaa kaa-
valuonnoksen suhteen. Lausuntomme on voimassa kaksi vuotta.  

  
 Vastine 

 
Kalamiehen puistossa oleva puistomuuntamo on huomioitu kaavaehdotuksessa 
merkinnällä pm. 
 

3.14          Maankäyttö- ja karttapalvelut 
 

Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä.  Yhteys laskijaan (Sirpa Valle) 
vähintään n.3 viikkoa ennen muutosehdotuksen lautakuntakäsittelyä. Alueen yksityisen 
maanomistajan kanssa on tehtävä maankäyttösopimus ennen kaavan muutosehdotuksen 
nähtäville asettamista.  Tarkoituksesta tehdä maankäyttösopimus tulee olla maininta kaa-
va-asiakirjoissa. Puistokaista rantaan sekä toinen VP-merkintä poistettava kaavakartalta. 

 
 Vastine 
 
 Lausunnossa mainitut seikat on huomioitu kaavaehdotuksessa. 
 
 _________ 
 
Mielipiteet 
 
4.1 As Oy Tuusulan Vesimies / Mika Nevalainen 
 

As Oy Tuusulan Vesimies haluaa tuoda esille alla luetellut seikat, koskien Tuusulan Kun-
nassa, Paijalan kylässä sijaitsevaan, Kalamiehen puiston asemakaavan muutosluonnok-
seen. Kaava nro 3444. 
Tiedot perustuvat 12.1 l.2007 julkaistuun kuulutukseen, sekä 13.12.2007 järjestettyyn tie-
dotustilaisuuteen. 
 
1 .Vastustamme kyseisen suunnittelualueen viemäröintilinjaa, joka on alustavasti suunni-
teltu liitettäväksi pääviemäriin siten, että liitoslinja kulkisi yhtiömme alueen pohjoispuolitse. 
Suunniteltu liitos näkyy asemakaavassa VP-merkinnällä, kapeana kaistaleena As Oy Ka-
lamiehenrannan ja As Oy Tuusulan Vesimiehen välisellä rajalla. Linjavedolla olisi merkit-
tävä maisemallinen haittavaikutus, sillä useita vanhoja, terveitä puita jouduttaisiin 
poistamaan sekä hoidettuja piha-alueita rikkoontuisi. Emme hyväksy suunnittelualueen 
yhdysviemärilinjan vetoa yhtiömme alueelle, sillä suunnittelualueen viemärilinjalle on to-
teutettavissa kokonaisuuden kannalta parempi ratkaisu Kalamestarintien puolelta. 
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2. Esitämme kaavan muuttamista siten, että suunnitellun 8 pientalo tontin sijaan, alueelle 
sijoitettaisiin 6 tonttia, jotka kaikki sijaitsisivat Paijalantien puoleisella lohkolla. Tällä me-
nettelyllä saataisiin puistoalue säilymään järkevän kokoisena, turvallisena leikkipaikkana 
lapsille, joita tällä asuinalueella on erittäin paljon. Toinen erittäin merkittävä seikka on, että 
alue on pohjavesialuetta. Ottaen huomioon Tuusulajärveen ja sen kunnostukseen sijoite-
tut varat sekä työmäärän, pidämme kaikkea järveen kohdistuvaa lisäkuormitusta huonona. 
Riittävän leveä puistokaistale toimisi näin ollen myös suojavyöhykkeenä, varsinkin jos 
tonttien hulevesiä ei johdettaisi suoraan järveen, kuten alustava suunnitelma ilmeisesti on. 
Asemakaavaan suunniteltu, noin 10 metriä leveä puistokaistale, ei mielestämme täytä mil-
tään osin virkistysalueen tunnusmerkkejä. 
 
Vastine 
 
Tekninen lautakunta on todennut lausunnossaan vesihuollosta seuraavaa: "Alueen liittä-
minen vesihuoltoon on mahdollista useampaan suuntaan. Hulevesien poisjohtaminen voi-
daan toteuttaa esimerkiksi niin, että Onkipojankujan ja korttelin 8116 hulevedet johdetaan 
Kalamiehenkujalla sijaitsevaan hulevesiviemäriin ja korttelin 8117 hulevedet johdetaan 
Tuusulanjärven suuntaan VP-alueen ja asuinkorttelin rajaojaan. Jätevesiviemäri ja vesi-
johto on liitettävissä Kalamestarintien vesihuoltoon tai vaihtoehtoisesti Tuusulanjärven 
rannassa olevaan vesihuoltolinjaan VP-alueen kautta." 
 
Luonnosvaiheen jälkeen kaavaan on tehty korjauksia. Tonttikokoja on pienennetty ja  On-
kipojankujan katulinjausta siirretty länteen eli Paijalantien suuntaan. Ratkaisulla on pyritty 
ottamaan lähialueen asukkaiden mielipide huomioon: puistoalue on kaavaehdotuksessa 
väljempi ja suojaetäisyys asutukseen nähden kasvanut, vaihdellen  25 - 40 metriä . Kah-
den tontin lisäyksestä huolimatta AO -korttelin osuus on pienentynyt ja jäljelle jäävän puis-
ton osuus kasvanut. 
 
 Onkipojankujan itäpuolella sijaitsevien kahden tontin (korttelissa 8117) poistamista kaa-
vasta ei pidetty kaavataloudellisesti järkevänä. Kadun- ja vesihuoltolinjan rakentaminen on 
kallista ja edellyttää riittävän määrän tonttiliittymiä rakentamiskustannusten peittämiseen.  
 
Pohjavesimääräyksiä on ehdotukseen tarkennettu ja suojaetäisyys Tuusulanjärven ran-
taan on kasvanut. 
 

 
4.2 Asunto Oy Kalamiehenranta/ Jukka Vaittinen  
 

Asunto Oy Kalamiehenranta vastustaa Kalamiehen puiston asemakaavan muuttamista.  
Nykyinen Kalamiehen puisto oli puistona jo yhtiömme talojen valmistusvaiheessa v. 1970 
silloisen rakennuskaavan mukaan. Myös 18.6.1987 vahvistetussa asemakaavassa se on 
merkitty puistoksi. Alue on luonnonsuhteiltaan ihanteellista puistoaluetta. Se on hyväpoh-
jaista, helppokulkuista ja kaunista kangasmaastoa, jolla kasvaa kookkaita havupuita. Se ei 
kaipaa erityisiä hoitotoimenpiteitä. Lisäksi se on pohjavesialuetta. Aluetta käytetään varsin 
ahkerasti virkistykseen. Se on ympäröivien korttelien lasten suosima turvallinen, viihtyisä 
ja virikkeellinen leikkialue. Sen käyttö on jatkuvasti lisääntynyt, kun ympäristön asukasluku 
on kasvanut. Myös Tuusulanjärveä kiertävät pyöräilijät ja muut lenkkeilijät käyttävät sitä 
levähdyspaikkana sen viihtyisyyden takia. Kalamiehenpuisto on kaikin puolin ihanteellinen 
nimenomaan puistoalueena. Sen kaavallinen status on pitkän ajan kuluessa hyvin vakiin-
tunut. Se täytyy kokonaisuudessaan säilyttää puistoalueena. 
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Vastine 
 

Puistoalueen kaavoittamiseen ryhdytään erityisen painavin perustein. Harkinnassa ote-
taan huomioon mm. yleispiirteisten kaavojen sitovuus ja alueen yhdyskuntarakenne sekä 
kaavataloudelliset näkökohdat (tukeutuminen olemassa olevaan katu- ja runkoverkkoon).  
 
Kalamiehen puisto rajoittuu Paijalantien länsipuolella 4,7 ha:n suuruiseen Nummenhar-
junpuistoon, joka yhtyy länsipuolella 18 ha:n suuruiseen Harjupuistoon. Kaavamuutosalu-
een itäpuolella, Tuusulanjärven rannassa sijaitsee Kalapojanpuisto, josta myös on 
viheryhteys Nummenharjunpuistoon. Kun otetaan huomioon kaavamuutosalueeseen ra-
joittuvat laajat puisto- ja lähivirkistysalueet, ei kaavamuutoksen voida katsoa heikentävän 
elinympäristön laatua siinä määrin, että kaavamuutokseen tulisi sen vuoksi olla ryhtymät-
tä. Kalamiehen puiston merkitystä lähialueen asukkaille ei kuitenkaan voida väheksyä. 
Asukkaiden mielestä puisto on omaksuttu rauhallisena lasten leikkialueena ja koirien ul-
koiluttamisalueena. Liikunnalliseen virkistäytymiseen käytetään asukkaiden mukaan myös 
Nummenharjunpuistoa. Kalamiehen puiston jäljelle jäävää osaa voidaan kaavoituksen 
mielestä kehittää lähiasukkaita palvelevana virkistysalueena (esim. leikkipuisto). Kaava-
määräysten mukaan uusien tonttien puistoon rajoittuvat rajat tulee aidata. Määräyksellä 
Kalamiehen puisto halutaan säilyttää kaikkia asukkaita palvelevana virkistysalueena. 

 
_________________ 
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Lausunnot ja muistutukset kaavaehdotuksesta, joka oli nähtävillä 22.5 - 
23.6.2008.  
 
LAUSUNNOT 

 
5.1  Maankäyttö ja karttapalvelut 
 

Kaava-alueen yksityisen maanomistajan kanssa on tehty maankäyttösopimus. 
 
Vastine 

 
Maankäyttösopimuksen hyväksymisestä on maininta kaava-asiakirjoissa. 

 
 
5.2  Tekninen lautakunta 
 

 Kaavoitus pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa Kalamiehenrinne, asemakaavan 
muutosehdotuksesta ja tonttijakoehdotuksesta. Lautakunnan listan mukana jaetaan 
kaavaselostus ja -kartat sekä tonttijakoehdotus. Aineisto on myös nähtävillä kokouksessa. 

 
 Asemakaavan muutosehdotuksessa kaavan rakennetta on tiivistetty ja maankäyttöä 

tehostettu. Kaavaluonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotuksessa on tonttikokoa pienennetty, 
tonttien koot vaihtelevat 850-1000 m2. Kaavoituslautakunnan 9.4.2008/42§ tekemän pää-
töksen mukaisesti rakennuspaikoilla sallittu rakennusoikeus (250 k-m2)  on muutettu kaa-
vamuutosehdotuksessa 200 k-m2:iin.  Ao-tonttien määrää on lisätty kahdeksasta 
kymmeneen. VP-alueelle on lisätty ohjeelliset puistoraitit. Korttelissa 8117 rakennukset on 
määrätty rakennettavaksi kiinni rakennusalueen rajaan ja kerrosluku 1/2II on muutettu 
II:ksi. Kaavamääräyksiin on lisätty pohjavesialuetta koskeva määräys pv-10. Onkipojanku-
jan katualueen pinta-ala pysyy lähes entisellään. 

Lausunto 

Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa Kalamiehenrinne, asemakaavan 
 muutosehdotuksesta ja tonttijakoehdotuksesta. 

Lisätiedot vt. suunnittelupäällikkö Anja Anttila p. 09-8718 3568  

Tekninen lautakunta päättää antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon Kalamiehenrinne 
asemakaavan muutosehdotuksesta ja tonttijakoehdotuksesta. 
 
Vastine 

 
Vastineen antamiseen ei ole tarvetta. 

 
5.3 Fortum Sähkönsiirto 
 

Meillä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksen suhteen. Toivomme tiedoksisaantia kun 
kaava on saanut lainvoiman. 
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Vastine 

 
Kaavan lainvoimaisuudesta lähetetään tieto lausunnon antajalle. 

 
 
 
MUISTUTUKSET 

 
6.1 As Oy Tuusulan Vesimies 

Mika Nevalainen 
 
Kuten 19.12.2007 jättämässämme mielipiteessä toimme julki, vastustamme suunnitellun 
Kalamiehenrinteen viemäröintilinjan liittämistä pääviemäriin As Oy Tuusulan Vesimiehen 
ja As Oy Kalamiehenrannan välistä rajaa pitkin. Kuten Tekninen lautakunta vastineessaan 
toteaa, "alueen liittäminen vesihuoltoon on mahdollista useampaan suuntaan. Jätevesi-
viemäri ja vesijohto on liitettävissä Kalamestarintien vesihuoltoon" toivomme tämän myös 
toteutuvan niin. Asemakaavan muutosehdotukseen piirretty "ohjeellinen puistoraitti" ei 
myöskään ole hyväksyttävissä, koska se päättyy em asunto-osakeyhtiöiden rajalle ja 
mahdollistaisi turhaa läpikulkua alueittemme pihoille. Ehdotamme, että jo olemassa olevat 
metsäpolut palvelevat puistoraittien tehtävää ja että asemakaavasta poistetaan puistoraitti 
merkintä kokonaan. 
 
Vastine 
 
Viemäröinti 
Vesihuollon osalta viitataan teknisen lautakunnan lausuntoon  (ks. kohta 3.1) ja kaavoitta-
jan antamaan vastineeseen (kohdassa 4.1).  Vesihuollosta ei ole mitään uutta lausutta-
vaa.  
 
Ohjeellinen puistoraitti 
Ohjeellinen puistoraitti on päätetty poistaa kaavamuutoksesta asukkaiden esityksestä. 
Onkipojankujan ja Paijalantien välinen raitti päätettiin kuitenkin säilyttää Onkipojankujan 
kunnossapidon (lumenauraus) vuoksi. Kävelyraitti mahdollistaa suoran jalankulkuyhtey-
den uudelta pientaloalueelta Paijalantien pysäkille ja keskustan suuntaan.  

 
6.2  Jyrki 

 
Kauhulla seuraan kaavoitustoimen aikeita rakennuttaa Kalamiehenrinne täyteen asuntoja. 
Nykyinen Kalamiehenrinteen puisto on lähialueen asukkaiden aktiivisessa käytössä. Kaa-
voittajat ovat tuoneet esiin, että lähialueenasukkaat käyttäisivät Nummenharjun puistoa. 
Ihmettelen tätä kommenttia, sillä Nummenharjun puistossa harvemmin lähialueen asuk-
kaita näkee. Väittäisin, että Kalamiehenrinteen puistossa käy enemmän väkeä sen luon-
nontilaisuuden vuoksi. Käykääpä katsomassa vaikka lasten tekemiä majoja metsässä. 
Tätäkö todella halutaan, poistaa lapsilta tärkeä ja suojainen virkistysalue? 
 
Kalamiehenrinteen puisto on myös ainoa yleinen puistoalue Paijalantien järven puoleisella 
sivulla. Kovin toispuoleiseksi puistoalueet Paijalantiellä jäävät, jos Kalamiehenrinne ra-
kennetaan täyteen. Ihminen kaipaa väljyyttä, ei mitään keskitettyjä puistoalueita! Luulisi 
tämän olevan selvää Tuusulassa, jossa ihmiset ovat tottuneet väljään asumiseen. 
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Lausunnon vastineissa esitetään seuraava fraasi: 
"Puistoalueen kaavoittamiseen asuinalueeksi ryhdytään erityisen painavin perustein." 
 
Mitä ne painavat perusteet ovat, missään niitä ei ole esitetty? Kaavatekniset ym. asiat ei-
vät vastaa kysymykseen. Mikäli painavia perusteita ei voida esittää, on alueen kaavoitta-
minenkin kyseenalaista eikä kaavataloudellisia tai yhdyskuntarakenteeseen liittyviä asioita 
tarvitse huomioida. Varsinkin tämä on epäilyttävää kun ympäristö- ja rakennuslautakunta-
kin kyseenalaistaa puistoalueen muuttamisen asuinalueeksi tarkastelematta puistojen ti-
laa laajemmin. 
 
Summaten kaavaehdotus: 
- Jäljelle jäävän puistoalueen pinta-ala olematon ja muoto torso 
- Liikaa tontteja, miksei tontteja voi jakaa olemassaolevien katujen varsille? Kalamestarin-
tielle ja Kalamestarinkujalle? 
- Tuusulan järven rannat ovat jo tarpeeksi rakennettuja muutenkin 
- Nummenharjun puisto ei todellisuudessa ole vaihtoehto lähialueen asukkaille 
 
Henkilökohtaisesti en voi hyväksyä em. aikeita, varsinkaan kun asiassa edetään niin 
vauhdilla ettei kuntalaisten kommentteja analysoida ja kuunnella tarkemmin. Jos asiasta 
ei keskustella laajemmin en voi muuta kuin tehdä valituksen kaavasta. 
 
 
Vastine: 
 
Kalamiehen puiston merkitys asukkaille 
 
Kalamiehen puiston merkitystä asukkaille ei ole haluttu vähätellä (ks. vastine kohdassa 
4.2). Jo luonnosvaiheen mielipiteeseen annetussa vastineessa todetaan, että:  "Kalamie-
hen puiston merkitystä lähialueen asukkaille ei kuitenkaan voida väheksyä."  
 
Nummenharjunpuistoa ei luonnollisesti tulekaan nähdä vaihtoehtona Kalamiehen puistol-
le. Kokonsa puolesta Nummenharjunpuisto soveltuu paremmin liikunnallisiin harrastuksiin 
kuten lenkkeilyyn ja patikointiin. Molempia puistoja voidaan käyttää aivan vapaasti per-
heen yhdessäoloon, lasten leikkialueena tai omiin liikunnallisiin tarpeisiin. 
 
Jäljelle jäävän puiston koko 
 
Kalamiehen puistoa ei rakenneta täyteen. Puistoalueesta jää vielä puolet lähialueen asuk-
kaiden virkistyskäyttöön. Puiston kokoa on kasvatettu ja muotoa parannettu luonnosvai-
heen jälkeen asukkaiden toivomuksesta. Pientalo- ja rivitalokortteleiden rajaamaa uutta 
puistoa voidaan pitää lasten kannalta jopa turvallisempana kuin voimassaolevan asema-
kaavan mukaista, Paijalantielle täysin avointa puistoa. Rakentuvat  pientalokorttelit luovat 
turvallisuutta ja vähentävät  melun määrää puistoalueella. Tonttien puistoon rajoittuvat ra-
jat on kaavalla määrätty aidattaviksi.  
 
Vertailuna voidaan todeta, että esimerkiksi tiiviimmin rakennetulla Lahelankankaan alueel-
la sijaitsevan Terttuseljan leikkipuiston koko on 0,5 ha. Vaunukankaalla sijaitsevan Kisäl-
linpuiston koko on noin 0,6 ha. Samalla alueella sijaitsevan Autiorinteenpuiston koko (noin 
0,8 ha) vastaa Kalamiehen puiston kokoa.  
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Lähtökohdat ja perustelut kaavamuutokselle 

Puistoalueiden kaavoittamisesta asuinkäyttöön voidaan vastineena  todeta seuraavaa. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 § 1 momentissa todetaan, että "Asemakaavaa laadittaes-
sa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen osayleiskaava otettava huomioon". MRL 54 § 
4 momentissa todetaan, että "Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikut-
teista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös 
mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään."  Ympäristöministeriön 8.11.2006 vah-
vistamassa maakuntakaavassa muutosalue on taajamatoimintojen aluetta. Yleiskaavassa 
2010 suunnittelualue on pientalovaltaista aluetta AP ja lähivirkistysaluetta VL. Täydennys-
rakentaminen on siten hyväksyttävissä yleispiirteisempien suunnitelmien mukaisena. Tä-
män on todennut myös Uudenmaan ympäristökeskus lausunnossaan. Perustelut on 
esitetty jo mielipiteisiin annettujen vastineiden yhteydessä (ks. vastineet kohdissa 3.3 ja 
4.2). 
 
Muut lähialueen puistot 
 
Kalamiehen puisto rajoittuu Paijalantien länsipuolella 4,7 ha:n suuruiseen Nummenhar-
junpuistoon, joka yhtyy länsipuolella 18 ha:n suuruiseen Harjupuistoon. Kaavamuutosalu-
een itäpuolella, Tuusulanjärven rannassa sijaitsee Kalapojanpuisto, josta myös on 
viheryhteys Nummenharjunpuistoon. Kun otetaan huomioon kaavamuutosalueeseen ra-
joittuvat laajat puisto- ja lähivirkistysalueet, ei kaavamuutoksen voida katsoa heikentävän 
elinympäristön laatua siinä määrin, että kaavamuutokseen tulisi sen vuoksi olla ryhtymät-
tä. 
 
Tonttien sijoittaminen muualle 
 
Vastineessa esitetty Kalamestarintien varsi on jo kaavoitettu  täyteen eikä tiivistäminen 
siellä ole mahdollista. Korttelin 34018 AOR -tontti on tosin vielä rakentamaton. Muistutta-
jan mainitsema Kalamestarinkuja on osoitekartassa merkitty Kalamestarintieksi, joten ky-
se on samasta kadusta. 
 
Kaavaluonnoksen nähtävilläollessa on järjestetty yleisötilaisuus, jossa myös muistutuksen 
tehneellä  on ollut tilaisuus esittää mielipide kaavasta (liite 8.1). Kaavamuutos on edennyt 
normaalissa, osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisessa tavoiteaikataulussa.  
 
 
6.3 As Oy Kalamiehenranta  
Jukka Vaittinen 
 
Nykyinen Kalamiehen puisto oli merkitty puistoksi jo yhtiömme talojen valmistumisvai-
heessa v. 1970, silloisen rakennuskaavan mukaan. Voimassa olevassa asemakaavassa, 
joka on vahvistettu 18.6.1987, alue on myös merkitty puistoksi. 
 
Alueen merkitseminen puistoksi ja sen säilyminen puistona on todella hyvin perusteltua. 
Se on luonnonolosuhteiltaan ja sijainniltaan ihanteellista puistoaluetta. Se on hyväpohjais-
ta, helppokulkuista, valoisaa ja kaunista kangasmaastoa, jossa kasvaa kookkaita havupui-
ta. Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan puistosta jää jäljelle tonttien rakentamisen 
jälkeen paikoin niin kapeat siivut, että on pelättävissä suurten puiden kaatuminen myrs-
kyssä. 
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Puisto on ahkerassa käytössä. Se on ympäröivien korttelien lapsien suosima turvallinen ja 
virikkeellinen leikkialue. Tuusulanjärveä kiertävät pyöräilijät ja lenkkeilijät käyttävät sitä 
levähdyspaikkana sen viihtyisyyden takia.  
 
Vahvistetun asemakaavan mukaisen puiston muuttamiseen rakennusmaaksi tarvitaan eri-
tyisen painavat perustelut. Vastineessaan Tuusulan kunnan kaavoitustoimi toteaa perus-
teluna, että harkinnassa on otettu huomioon mm. yleispiirteisten kaavojen sitovuus ja 
alueen yhdyskuntarakenne sekä kaavataloudelliset näkökohdat (tukeutuminen olevassa 
olevaan katu- ja runkoverkkoon). Perustelut eivät ole mitenkään painavat. Ne ovat niin 
ylimalkaiset, että millä voidaan perustella mitä tahansa kaavamuutosta. Kun kysymykses-
sä on asutuksen keskellä oleva lähipuisto, kuten tässä tapauksessa on, se on aina alueel-
la, joka tukeutuu olemassa olevaan katu- ja runkoverkkoon. Tuusulan kaavoitustoimen 
mainitsemilla perusteilla kaikki lähipuistot voitaisiin muuttaa rakennusmaaksi. Todellinen 
perustelu onkin ilmeisesti maanomistajan taholta tehty aloite ja sen pohjalta tehty sopi-
mus. Omistajataho on kuitenkin jo kertaalleen saanut korvauksen rakennusoikeuden 
muodossa (ainakin nykyinen As Oy Tuusulan Vesimiehen tontti).  
 
As oy Kalamiehenranta haluaa erityisesti painottaa, että ennen kuin mitään asemakaavan 
mukaisia puistoalueita muutetaan rakennusmaaksi, on laadittava suunnitteilla oleva viher-
aluestrategia maankäyttöä ohjaavaksi. Tätähän myös Tuusulan ympäristö- ja rakennus-
lautakunta on esittänyt lausunnossaan nyt esillä olevasta asemakaavan 
muutosehdotuksesta. 
 
Hyrylän yhdyskuntarakenne on kehittynyt siten, että Hyrylän pohjoispuolelle on jo nyt ra-
kennettu asuntoja niin paljon, että risteykset ja kiertoliittymät ovat ruuhka-aikoina pitkään 
lähes tukossa. Tälläkin perusteella asuntorakentamista tulisi suunnata kunnan omistuk-
seen siirtyneille ent. varuskunnan alueilla, eikä ahtaa kuin kenkälusikalla Kalamiehen 
puiston kaltaisille keskustan pohjoispuolisille alueille. 
 
As.Oy Kalamiehenranta vastustaa ahkerassa käytössä olevan ja puistona vakiintuneen 
Kalamiehen puiston asemakaavan muuttamista. 
 
Vastine: 
 
Puiston koko ja muoto 
 
Puiston kokoa (0,76 ha) ei voida pitää aivan vähäisenä. Vertailuna voidaan todeta, että 
esimerkiksi tiiviimmin rakennetulla Lahelankankaan alueella sijaitsevan Terttuseljan leikki-
puiston koko on 0,5 ha. Vaunukankaalla sijaitsevan Kisällinpuiston koko on noin 0,6 ha. 
Samalla alueella sijaitsevan Autiorinteenpuiston koko (noin 0,8 ha) vastaa Kalamiehen 
puiston kokoa.  
 
Kalamiehen puiston käytöstä 
 
Kalamiehen puiston merkitystä nykyisille asukkaille ei haluta vähätellä. Puistoa voidaan 
edelleen käyttää  lasten leikkialueena ja omiin liikunnallisiin tarpeisiin Pientalo- ja rivitalo-
kortteleiden rajaamaa uutta puistoa voidaan pitää lasten kannalta jopa turvallisempana 
kuin voimassaolevan asemakaavan mukaista Paijalantielle täysin avointa puistoa. Raken-
tuvat  pientalokorttelit luovat turvallisuutta ja vähentävät  melun määrää puistoalueella. 
Tonttien puistoon rajoittuvat rajat on kaavalla määrätty aidattaviksi.  
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Tuusulanjärveä kiertävät pyöräilijät ja lenkkeilijät voivat luonnollisesti käyttää levähdys-
paikkana myös Nummenharjunpuiston syrjää Paijalantien varressa (kaavamuutosaluetta 
vastapäätä). Alue on hyvin tasaista ja soveltuu luonnonmukaisenakin po. tarkoitukseen. 
 
Lähtökohdat ja perustelut kaavamuutokselle 

Puistoalueiden kaavoittamisesta asuinkäyttöön voidaan vastineena  todeta seuraavaa. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 54 § 1 momentissa todetaan, että "Asemakaavaa laadittaes-
sa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen osayleiskaava otettava huomioon". MRL 54 § 
4 momentissa todetaan, että "Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikut-
teista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös 
mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään."  Ympäristöministeriön 8.11.2006 vah-
vistamassa maakuntakaavassa muutosalue on taajamatoimintojen aluetta. Yleiskaavassa 
2010 suunnittelualue on pientalovaltaista aluetta AP ja lähivirkistysaluetta VL. Täydennys-
rakentaminen on siten hyväksyttävissä yleispiirteisempien suunnitelmien mukaisena. Tä-
män on todennut myös Uudenmaan ympäristökeskus lausunnossaan. Perusteluja on 
esitetty mielipiteisiin annettujen vastineiden yhteydessä (ks. vastineet kohdissa 3.3 ja 4.2).  
   
Viheraluestrategia 
 
Viheraluestrategiahanke on alkuvaiheessa ja hankkeen osalta etsitään toimintamallia. Vi-
heralueiden riittävyyttä on arvioitu  yksittäistapauksena kaavamuutoksen yhteydessä.  
 
Liikenne 
 
Kaavamuutos lisää jonkin verran liikennettä Paijalassa. Liikenne jakautuu Pajalantieltä 
pohjoiseen Nummenväyläntielle ja Hyrylän keskustan suuntaan Koskenmäentielle. Num-
menväylän - Hämeentien risteykseen liittyvät ruuhkaongelmat on tiedostettu ja niihin hae-
taan ratkaisua Kalamiehenrinteen kaavamuutoksesta riippumatta . 
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