
 

21.9.2006 
 
 
 
 
 
ANTTILANRANNAN ASEMAKAAVAN LUONNOSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELU 
muistio 
 
Aika 21.9.2006 klo 12-13.05 
Paikka UUS:n neuvotteluhuone Lokki. 
 
Paikalla 
 Jussi Heinämies, Uudenmaan ympäristökeskus 
 Timo Olin, Uudenmaan ympäristökeskus 
 Sari Saresto, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 
 Hannu Palmén, Uudenmaan tiepiiri 
 Pertti Kyyhkynen, Tuusulan kunta 
 Risto Mansikkamäki, Tuusulan kunta 
 Olli Lappalainen, Tuusulan kunta 
 Asko Honkanen, Tuusulan kunta 
 
 
1. Kokouksen avaus. 

Jussi Heinämies avasi kokouksen. Sovittiin, että Heinämies toimii puheenjohtajana ja 
Honkanen laatii muistion neuvottelusta. 
 

2. Suunnittelutilanne 
Honkanen kertasi suunnittelutilanteen. Todettiin, että maisemainventointi on osin vielä 
tekeillä. 

 
3. Lausunnot ja viranomaiskommentit 

 
Käytiin läpi saatuja lausuntoja. 
 
Uudenmaan ympäristökeskus 

• Alueen täydennysrakentamisen tulee perustua tarkkaan maisema-arviointiin, jossa 
on kuvattu alueen näkymät  

• Korttelit 8106-07 ovat esitetyssä muodossa ristiriidassa Paijalan kylän perinteellisen 
kulttuurimaiseman säilyttämisen sekä voimassa olevan osayleiskaavan kanssa.  

• Rantapeltoihin rajautuvien korttelien mitoitus ja laajuus tulee ratkaista 
maisemallisten reunaehtojen mukaan  

• Korttelialueiden reunoille tulee varata tilaa istutuksille. 
• Korttelissa 8098 olevat vanhat huvilat on osoitettu asianmukaisesti suojeltaviksi (sr 

14/16). Korttelialueelle on syytä lisätä yleismerkintä (/s) ja -määräys, jolla 
varmistetaan, että uudisrakentaminen sovitetaan hienovaraisesti säilytettäviin 
rakennuksiin ja kulttuuriympäristöön. 

• Maisemallisesti tärkeille, avoimille peltoalueille osoitetut lähivirkistysalueet (VL-7) 
tulisi varustaa kaavamääräyksellä, jolla turvataan alueiden säilyttäminen avoimina 
maisemapeltoina. 

• Virkistysalueelle osoitettu ohjeellinen rakennusala ja rakennusoikeus (et-3) tulee 
määritellä tarkemmin vahvistuvalla merkinnällä.  



 

• Kaavasuunnittelun osana tulee tehdä joukkoliikennetarkastelu ja varautua myös 
pysäkkien sijoittamiseen Paijalantien varteen.  

• Kaavakartan merkinnöistä ja määräyksistä puuttuu yleinen pysäköintialue (LP). 
Aluetta tulisi koskea istutusmääräys maisemallisista syistä. 

• Alueen koillisosa sisältyy tärkeään pohjavesialueeseen (pv), joka on esitetty 
rajauksella. Asemakaavassa pohjavesien suojelumääräykset on kuitenkin syytä 
ulottaa koskemaan korttelialuekokonaisuuksia, koska pohjavesialueen rajauksen 
tarkka tulkinta ilman tarkempia selvityksiä on mahdotonta. 

• Suunnittelun yhteydessä on arvioitava asuntorakentamisen mahdollisia vaikutuksia 
viereisen Natura-suojelualueen arvojen säilymiselle. 

 
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 

• Rantaraitin osalta maakuntamuseo esittää, että kevyenliikenteen rantaraitti 
suunniteltaisiin mahdollisimman luonnonmukaisena ja vähän rakentamista 
vaativana.  

• Peltoalueen maaston muotojen muuttamiseen ei tule ryhtyä. 
• Museo esittää Hankkijantien vartta reunustavan, hyväkuntoisen 

koepuimalarakennuksen säilyttämistä ja varustamista suojelumerkinnällä. 
Rakennuksella on kulttuurihistoriallista arvoa kertomassa Anttilan tilakeskuksen vai-
heista.  

• Paijalan kylätien ja Paijalantien väliselle pellolle on suunniteltu osayleiskaavan 
vastaisesti 20 tontin suuruinen omakotitalokorttelialue. (Peltoalue) Peltoalueen 
kulttuurihistoriallinen arvo on erittäin merkittävä. Esitetty rakentamisen määrä ja 
korttelirakenne eivät tue millään tavoin kylätien miljöön säilymistä. Maakuntamuseon 
näkemyksen mukaan kylätiehen rajautuva peltoalue tulisi rauhoittaa rakentamiselta 
kokonaan tai sallia ainoastaan hyvin vähäistä, olemassa olevaan rakennuskantaan 
liittyvää ja siihen sopeutuvaa rakentamista. 

• Korttelissa 8098 (3:9) sijaitsevaan 1920-luvun huvirakennukseen liittyen, museon 
edustaja on käynyt paikan päällä aiemmin neuvottelemassa saunatilojen 
rakentamisasiasta. Museo piti erillistä saunarakennusta rakennussuojelun kannalta 
parempana vaihtoehtona kuin saunan ja pesutilojen sijoittamista hirsirakenteisen 
huvilan sisälle. 

• Kaavan mukainen rakentaminen muuttaa huomattavasti nykyistä maisemakuvaa. 
Suuri osa nykyisin avoimista peltoalueista ja metsäsaarekkeista rakennettaisiin ja 
muutettaisiin asuinalueeksi. Rantapellon näkymä kapenee noin puoleen nykyisestä.  

• Kanalanmäen rakennusten kuvat tulee liittää kaavaselostukseen.  
 
Uudenmaan Tiepiiri 

• Asemakaavassa on osoitettu kaavamääräyksiä melun torjumiseksi. Asemakaavan 
jatkosuunnittelussa tulee arvioida myös tieliikenteen aiheuttaman tärinän johtuminen 
rakennuksiin.  

• Asemakaavassa tulee esittää kunnallisteknisten verkostojen sijaintipaikat.  
• Asemakaavan jatkosuunnittelussa tulee tarkastella myös maankäytön toteuttamisen 

vaatimat pysäkki- ja suojatiejärjestelyt. 
• Paikallistie 11591 säilyy asemakaava-alueella yleisenä tienä, kunnes se 

asemakaavan hyväksymisen jälkeen muutetaan kaduksi maantielain sekä 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti alueen maankäyttösuunnitelmien 
toteuduttua. 



 

 
4. Ranta-alue 

 
Mansikkamäki toi esille ajatuksen ranta-alueen käytön selvittämisestä tämän kaavan 
yhteydessä. Alueen käyttö on syytä tutkia aivan rantaan asti, jotta voidaan arvioida tämän 
vaikutuksia mm. Natura-alueeseen ja saada parempi varmuus alueen toimivuudesta 
kokonaisuutena. 

 
5. Jatko 
 
 Todettiin, että Kellarinmäen osalta tulee vielä muokata katulinjauksia niin, että ne 
 noudattavat paremmin maastonmuotoja. Samalla voidaan vielä selvittää olevien 
 rakennusten säilyttämismahdollisuuksia. 
 

Heinämies totesi, ettei ehdotusvaiheessa tarvinne pitää viranomaisneuvottelua, vaan 
lausuntomenettely riittää. Sovittiin, että osallistujille lähetetään vielä saadut lausunnot 
kokonaisina, koska ennakkoon lähetetyistä puuttui osa sivuista. 
 

6. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.05. 
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