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Anita Keitaanranta 
 
1. Ehdotan, että kyläläisten Anttilanrannan suunnitelma otetaan huomioon, mikäli siihen tehdään korja-
uksia, ehdotan tonttien koon suurentamista ja sen seurauksena talojen lukumäärän vähentämistä. 
 
Vastine: Luonnoksessa on noudatettu pääpiirteissään yleissuunnitelman rajausta rakentamisalueiden 

suhteen. Näin on toimittu, jotta asunto-ohjelmassa asetettuun tavoitteeseen päästäisiin. 
 
2. Jos Paijalan kylätien varteen rakennetaan enemmän kuin 5 taloa niille rakennettaisi oma tie kylätien 
viereen, joka voisi jäädä "tonteille ajo sallittu" tieksi. Vanha Paijalan kylätie tulisi säilyttää sellaisenaan 
vanhoine siltoineen ja mutkineen. 
 
Vastine: Kylätie pyritään säilyttämään niin kylätiemäisenä kuin mahdollista liikenneturvallisuutta 

vaarantamatta ja katujen huoltoa vaikeuttamatta. 
 
 
Petri ja Taina Haahti 
 
Kaavoitettaessa tulee ottaa huomioon olemassa olevan asuinalueen liikennejärjestelyt. Jo nyt liikenne on 
ongelma, ja mikäli kaavoituksella lisätään liikennettä, tulee olemassa olevien asuinalueiden turvallisuus 
& viihtyvyys myös varmistaa. Mikäli valtiolla ei ole rahaa täytyy se myös ottaa huomioon eikä mennä 
sen taakse piiloon.  
 
Vastine: Alueen suurimmat liikenteelliset ongelmat ovat Hämeentien liittymissä, eikä niitä voida Ant-

tilanrannan alueen suunnittelun myötä ratkaista. Toisekseen prosentuaalinen liikennemää-
rän lisäys ei Anttilanrannan rakentamisen myötä ole merkittävä, joskin on selvää - ja suun-
nittelussa huomioitava - että liikenneverkko on nyt ja lähitulevaisuudessa ainakin osin tuk-
koinen. Koskenmäen kiertoliittymän parantamiseen varaudutaan Koskenmäki II -
asemakaavaa laadittaessa. 

 
Heli ja Veli-Pekka Vainio 
 
- Jos tavoitteena on suunnitella maisemaan sopeutuva ja omaleimainen asuinalue sekä siihen liittyvä 
virkistysalue joka toimii "rikastuttavana osan peltomaisemaa" on 100 asuntoa huimasti ylimitoitettu, 
sillä peltomaisemaa ei sen jälkeen ole! 
 
Vastine: Mikäli nähdään tarpeelliseksi, voidaan tonttien määrää vähentää tai tonttien kokoa pienen-

tää. Kaavaluonnoksen pohjana on ollut hyväksytty yleissuunnitelma, jonka pohjana on ollut 
maisema-arkkitehtien laatima suunnitelma ja selvitykset. Peltomaisema muuttuu radikaalis-
ti, mikäli luonnoksessa esitetty rakentaminen toteutetaan. Toisaalta alueelle jää pelloksi 
ranta-alue ja ne näkymäakselit, joiden on katsottu olevan erityisen merkittäviä. 

 
- Suunnitelma keskittyy asuntorakentamiseen, eikä siinä oteta huomioon jo olemassa olevaa liiankin 
tiheää asutusta. Eikä myöskään kuntalaisaloitteita vuosilta 2002-2004, jossa on kuntalaisten päätoiveet 
alueen asukaslähtöisestä suunnittelusta. Virkistysalueineen, huomioiden alueen kulttuurihistorian -ja 
maisemalliset sekä biologiset arvot. Ollaan nyt tällä suunnitelmalla tuhoamassa ainutlaatuinen miljöö. 
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Vastine: Keskusta-alueella rakentamisen tulee olla tiivistä - toki huomioiden alueen erityispiirteet. 
Luonnoksessa esitetynlainen rakentaminen on erittäin tavanomaista tehokkuudeltaan. Alu-
een erityispiirteitä on pyritty huomioimaan osoittamalla merkittävimmät näkymäakselit ja 
ranta-alueen säilytettäviksi. 

 
 Asukaslähtöistä suunnittelua pyritään parantamaan viimeistään nyt asemakaavaprosessin 

myötä. Tulee kuitenkin huomioida, että tämä ei tarkoita että kaikki ja yksinomaan alueen 
asukkaiden intressit ovat kaavasuunnittelun lähtökohtana. Kaavasuunnittelussa on oleellista 
yleisen edun ajaminen tarkastellen kokonaisuutta. Joskus, kuten tässäkin tapauksessa, syn-
tyy intressiristiriitoja, joita voimme kaavasuunnittelun tulevissa vaiheissa pyrkiä poista-
maan ja tasoittelemaan. 

 
 Mikäli tiedossanne on erityisiä biologisia arvoja, toivomme teidän ottavan yhteyttä kaavan 

laatijaan. Tiedossamme ei ole suunnittelualueella olevia säilytettäviä biologisia arvoja. Na-
tura-alueelle kohdistuvat vaikutukset eivät sen kaltaisia, ettei suunnitelmaa voitaisi hyväk-
syä. 

 
- Mielestämme kokonaiskäsitys alueen tulevasta käytöstä jää epäselväksi, täydellinen yleissuunnitelma 
puuttuu. 
 
Vastine: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon tarkoituksena on vasta esittää, millä 

tavalla suunnittelu viedään eteenpäin, ketkä ovat keskeisimmät vaikuttajat sekä mitkä ovat 
lähtötiedot ja lähtökohdat. Maankäyttösuunnitelmaa arvioidaan luonnos- ja ehdotusvaihei-
den nähtävilläolojen aikana nyt ja myöhemmissä vaiheissa. 

 
 
Ritva Saarentaus 
 
Anttilanrannan suunnittelun tärkeimmät lähtökohdat ovat Tuusulanjärvi, näkymät itärannalta länsiran-
nalle ja päinvastoin, peltomaiseman säilyminen ja alueen kulttuurihistoria. Suunnitteluun ovat kuntalai-
set ja kyläläiset esittäneet toiveensa sanoin ja kuvin. Anttila on meidän -liike on tehnyt upean virkistys-
alue-ehdotuksen, ja Paijalan kyläläiset oman ehdotuksensa maltillisesta lisärakentamisesta isoille ton-
teille vanhaa rakennustapaa noudattaen. Molemmat suunnitelmat on toimitettu kuntaan, missä niitä ei 
ole mitenkään huomioitu. Se mikä sopii Tanskan maalle, ei sovellu täällä Suomessa. Meillä on lumiset 
talvet, meillä on oltava tietynlainen tieverkosto, missä lumiaura ja muu liikenne mahtuu yhtä aikaa kul-
kemaan. Siis, maltillista lisärakentamista maisemaa suojellen.   
 
Vastine: Alueen asukkaiden suunnitelmat on huomioitu sekä kaavoitustoimessa että kaavoituslauta-

kunnassa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. On selvästi nähtävissä, miten ensimmäisistä 
konsulttien suunnitelmista on suunnitelmia muutettu osin erittäin merkittävästikin - kunta-
laiskeskustelu ja palaute on vaikuttanut. Tästä eteenpäin jatketaan keskustelua kaavan osal-
listen välillä mm. luonnos- ja ehdotusvaiheiden kaavan nähtävilläolon aikana sekä yleisöti-
laisuuksissa osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 

 
 Katujen linjaukset ja mitoitus suunnitellaan niin, että niiden huolto onnistuu. 
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Pentti ja Riitta Lehtonen 
 
Uusia asuntoalueita ollaan suunnittelemassa Anttilaan ja rakentaminen on alkamassa Halkivahassa. 
Nämä hankkeet tulevat lisäämään voimakkaasti liikennettä Paijalantiellä (Koskenmäki-Paijalan koulu). 
Tällä osuudella on nykyään 40-30 km/h nopeusrajoitus, jota ei kuitenkaan noudateta ja valvontakin on 
olematonta. Kaikki alueen asukkaiden ehdotukset kuten hidasteet, etuajo-oikeuden muuttaminen, lisää 
suojateitä on hylätty. Ajotie on meluinen ja vaarallinen ja jos lisääntyvän käytön vaikutuksia ei nyt 
huomioida, niin tilanne vain pahenee. Toivomme, että Tuusulan kunta ei tee uudisrakentamista nykyis-
ten alueen asukkaiden kustannuksella vaan ottaa huomioon lisääntyvän liikenteen alueelle tuomat haitat. 
 
Vastine: Alueen liikenneverkkoa suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä. Kevyen liikenteen 

verkostoa pyritään täydentämään mm. lisäämällä Paijalantien itäreunaan väylää, suojateitä 
sekä mahdollistamalla alikulun rakentamisen Nummenväylän alitse. Hidasteiden ja muun 
yksityiskohtainen liikennesuunnittelu tehdään katusuunnitelman yhteydessä, asemakaavassa 
niille varataan vasta tilat. 

 
Eero ja Kerttu Keto 
 
Suunnitelman tavoitteet ovat hyväksyttäviä jos ne suunnitellaan maisemaan sopeutuneiksi, joissa avarat 
peltomaisemat ja näköalat niiden kautta järvelle säilytetään ja rakentaminen sijoitetaan Tuusulan kun-
nan rakennusjärjestyssäännön mukaisesti olemassa oleviin pihapiireihin ja metsäsaarekkeihin eikä mer-
kittäville peltoalueille.  
 
Vastine: Rakennusjärjestys  ei ole voimassa alueilla niiltä osin, mitä alueen asemakaavassa määrä-

tään. Asemakaavassa voidaan osoittaa siis rakentamista myös peltoalueelle. Peltojen ja ra-
kentamisalueiden rajaa haettiin alustavasti yleissuunnitelmassa, jonka yksityiskohtaisemmin 
suunniteltu esitys kaavaluonnos on. Merkittäviä peltoalueita on pyritty jättämään rakenta-
misalueiden ulkopuolelle. 

 
Lähtökohdat alueelle ovat hyvät, kun sen maaseutuun sopiva enintään 1½ kerroksinen harjakattoinen 
rakentamistyyli säilytetään eikä keskustan kyseenalaista läheisyyttä korosteta tarpeettomasti näitä kor-
keammilla rakennuksilla ja pyritään mahdollistamaan liikenteellisesti saavuttaa tämä keskusta, jossa 
palvelut sijaitsevat. Osayleiskaavan oikeusvaikutteisuus ja rakentamista ohjaava rakennusjärjestys tulee 
toteutua. Asemakaava toteuttaessa tulee alueen maaseutumaisuus säilyttää ja rakennuskanta suunnitella 
siihen soveltuvaksi. Maisemakokonaisuus ja luonnonympäristöä tulee ehdottomasti ottaa huomioon.  
 
Vastine: Kerroslukuja on pyritty luonnoksessa osoittamaan huomioiden mahdolliset rinteeseen sijoit-

tuvat rakennuspaikat sekä periaate, että lähempänä rantaa on matalampia asuinrakennuk-
sia. 

 
 Maiseman ominaispiirteitä pyritään säilyttämään. Merkittävimmät näkymäakselit ja ranta-

alue on luonnoksessa osoitettu maisemapelloiksi. 
 
Liikenne: ruuhkautumisvaikutukset tulee ennakoida tarpeellisten 2-kaistaisten kiertoliittymien rakenta-
misilla. Kevyenliikenteentie Paijalantien itäpuolella tulee jatkua päällystetyn Rantaniityntien eteläpuolta 
Santakuopantien kevytväylän jatkeena keskikorokkeilla varustettuna (Paijalantien ylitys).Koulun lähei-
syys huomioiden nopeusrajoitus 30 km/h. 



Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) saadut mielipiteet ja lausunnot sekä 
niihin laaditut vastineet 
 
13.6.2006 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 4 

 
Vastine: Kiertoliittymien rakentamista ja parantamista suunnitellaan. Kevyen liikenteen verkostoa 

pyritään täydentämään. Luonnoksessa Paijalantien itäpuolinen kevyen liikenteen väylä kul-
kee myös Paijalantien ja Nummenväylän liittymään. Yksityiskohtainen liikennesuunnittelu 
tehdään vasta katusuunnitelman yhteydessä. 

 
Juhani Saarentaus 
 
Hyödytön toimenpide, niinkuin koko kasvun ihannointi. Yhtä velkasia ollaan. Jäteongelmat. Ilmastoon-
gelmat, my. kaikki julkishallinnolliset asiat: koulut, sairaalat, virastot, kadut, sähkö, vesi, ei ikinä voida 
mitoittaa millään odotusarvoilla. Näiden ainainen laajentaminen ja uudelleen rakentaminen nielee vero-
rahat. Ilman tätä teatteria jokainen kohdallaan pärjäisi paljon pienemmällä palkalla. 
 
Vastine: Talouskysymyksiä ei yksinään kaavoittamalla tai kaavoittamatta jättämisellä voitane rat-

kaista. 
 
Jouko ja Kristiina Gullstén 
 
Mielipiteemme OAS-suunnitelmaan Kaukola RN:o 5:63 -tilamme osalta on seuraava: 
 
- Tavoitteen päämäärän tulee sisältää Tuusulan kunnan säädöskokoelman Rakennusjärjestyksen (voi-
maantulopäivä 9.10.2001) kohdan 3.2 periaate: "Maisemallisesti merkittävillä peltoaukeilla rakentami-
nen tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tun-
tumaan." 
 
- Vanhan Paijalan kyläsuunnitelma tammikuulta 2005 tulee ottaa myös huomioon. 
- Oman tilamme tehokkuusluku tulee olla sama kuin alueella muutoinkin. 
- Rakennukset on voitava sijoittaa Rakennusjärjestyksen kohdan 5.1 mukaisesti myös mei-
 dän tilallamme. 
 
Vastine: Rakennusjärjestyksen määräyksen sisältämä periaate on oiva. Siitä ei kuitenkaan ole pakko 

pitää kiinni asemakaavoitetulla alueella. Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista alueilla, 
joilla ei kaavallisesti ole rakentamista ohjattu. 

 
 Lisärakentamista ei ole kaavaluonnoksessa osoitettu ranta-alueille. Olevat rakennukset on 

todettu kaavassa. Tätä perustellaan ranta-alueen ilmeen säilyttämisellä mahdollisimman 
rakentamattomana. 

 
As Oy Tuusulan Järvenlaita 
 
Kaavoituksen perustana tulee olla Byman & Ruokonen Oy:n huhtikuussa 2004 julkaisema virkis-
tysaluesuunnitelma. 
 
-Esitämme, että Järvensivunkujan ja Rantaniitynkujan rajaamalla peltoaukealla oleva kaunis metsäsaa-
reke ei kuuluisi uudisrakentamisen alueeseen vaan virkistysalueeseen. 
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-Rakentamisen tulee tapahtua vain virkistysaluesuunnitelmassa rajatuille uudisrakentamisen alueille. 
Kaavoituksessa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei ainutlaatuista kulttuurimaisemaa pilata liian tihe-
ällä rakentamisella. 
 
Vastine: Kaavaluonnoksen pohjana on käytetty yleissuunnitelmaa. Olevaa puustoa pyritän säilyttä-

mään mahdollisuuksien mukaan. Rakentamisen määrää on tutkittu ja sitä pyritty sijoitta-
maan alueille niin, että merkittävimmät näkymäakselit säilyvät. 

 
-Kannatamme virkistysaluesuunnitelmassa esitettyä rantaan varattavaa riittävän laajaa yhtenäistä virkis-
tys- ja puistovyöhykettä. Näin säilytettäisiin nykyinen peltojen ja niittyjen muodostama rannan suuntai-
nen avoin maisemavyöhyke. 
 
-Rantaan suunniteltu yhtenäinen kävelypolku olisi tervetullut lisä Tuusulan ulkoilumahdollisuuksiin. 
 
-Kannatamme suunnitelmaa asukkaille varattavista viljelypalstoista. 
 
Vastine: Viljelypalstoja ei kaavaluonnoksessa ole osoitettu. Asiaa tulee harkita jatkosuunnittelun 

aikana. 
 
Anna-Liisa ja Leo Kolari 
 
Vanhan Paijalan kyläsuunnitelma tammikuulta 2005 on otettava alueen nykyisten ihmisten merkittävänä 
ponnistuksena huomioon kaavoitusta laadittaessa. Siinä on toteutunut poikkeuksellisen hyvin Tuusulan 
kunnan säädöskokoelman Rakennusjärjestyksen kohdan 3.2 periaate: 
 
"Maisemallisesti merkittäville peltoaukeille rakentaminen tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan jo 
olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan." 
 
Vastine: Kuten aiemmissa vastineissakin on todettu: rakennusjärjestyksen määräyksen sisältämä 

periaate on oiva, mutta siitä ei kuitenkaan ole pakko pitää kiinni asemakaavoitetulla alueel-
la. Rakennusjärjestys ohjaa rakentamista alueilla, joilla ei kaavallisesti ole rakentamista 
ohjattu. Anttilanrannan alueella, mikäli pidetään kiinni tavoitteesta saada alueelle satakun-
ta tonttia, tulee käyttää toisenlaista lähestymistapaa. Pelloillekin on tällöin esitettävä raken-
tamista. 

 
Katsomme, että Vanhan Paijalan seuran esityksessä on hyvin toteutunut meidän odotuksemme koskien 
erityisesti Rantaniityntien alueen kaavoittamista. 
 
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä päärakennuksemme on rajoittanut mahdollisuuttamme hyödyntää 
tilamme koon (5500 m2) mukaista rakennusoikeutta. Tulevassa kaavassa oman tilamme tehokkuus tulee 
olla sama kuin alueella muutoinkin. Vanhan Paijalan kyläsuunnitelmassa on mielestämme ratkaistu hy-
vin odotuksemme oman tilamme (Vähämäki 39) suhteen. 
 
Vastine: Lisärakentamista ei ole kaavaluonnoksessa osoitettu ranta-alueille. Olevat rakennukset on 

todettu kaavassa. Tätä perustellaan ranta-alueen ilmeen säilyttämisellä mahdollisimman 
rakentamattomana. 
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LAUSUNNOT 
 
Anttila on meidän -liikkeen puolesta/Hannele Partanen 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tavoitteena on suunnitella maisemaan sopeutuva ja omaleimainen 
asuinalue sekä siihen liittyvä virkistysalue. Tavoite ei mielestämme toteudu. 
 
-Suunnittelun lähtökohtana tulee olla Paijalan kylän, Anttilan tilan ja Tuusulanjärven kulttuurihistoria ja 
-maisema. Näiden pitää vaikuttaa kaavaan eikä päinvastoin. 
 
-Suunnitelmassa on jätetty huomioimatta kuntalaisten päätoiveet alueen virkistyskäytöstä sekä kylä- ja 
kulttuurimaiseman säilymisestä. Suunnitelma keskittyy pääasiassa alueen asuntorakentamiseen. 
 
-Alueen käytöstä on tehty useita kuntalaisaloitteita vuosina 2002-2004 sekä asukaslähtöinen virkistys-
alue-ehdotus. Näitä ei ole käsitelty eikä otettu huomioon suunnitelmassa. 
 
Vastine: Aluetta on suunniteltu huomioiden em. seikat. Alueen suunnitteluun liittyy erilaisia, osin 

ristiriitaisia tavoitteita. Eniten puhututtaneet ovat luonnollisesti kylän kasvun ja kulttuuri-
maiseman säilyttämisen ristiriitaiset tavoitteet.  

 
 Kuntalaisten tavoitteet huomioidaan. Ensisijaisesti kuntalaiset edustavat itseään, mutta kos-

ka kaikkien kuntalaisten mielipidettä ei voida huomioida, kuullaan heidän kantaansa heitä 
edustavien valtuutettujen ja lautakunnan jäsenten kautta. Paijalan kyläläisten suunnitelmat 
on huomioitu kaavoitustoimessa ja luottamuselimissä. Eri tahojen voimakkaiden eturistirii-
tojen vuoksi ei valitettavasti löytyne ratkaisua, johon kaikki voisivat olla tyytyväisiä. Tähän 
kuitenkin pyritään. 

 
-Suunnitelman aluerajauksen takia kokonaiskäsitys Anttilan alueen tulevasta käytöstä jää epäselväksi. 
 
Vastine: Anttilan tilakeskuksen aluetta ei valtuuston yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen mukai-

sesti kaavoiteta vielä. 
 
-Suunnitelmaa on vaikea arvioida, koska Anttilanrannan yleissuunnitelmaa ei ole asetettu julkisesti näh-
täville eikä se ole mukana liitteenä. Lisäksi liitteenä tulee olla Paijalan kyläläisten kyläsuunnitelma, jos-
sa on arvioitu rakentamisen vaikutusta kylämiljöön säilymiseen. 
 
Vastine: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty. 
 
 
Fortum 
 
Sähkönhuoltoon liittyvät asiat suunnittelualueella 
 
Anttilanrannan alueella olemassa oleva keskijännite verkosto 20 kV sekä nykyiset jakelumuuntamot on 
esitetty oheisella liitteellä 1. Alueen rakentuminen tulee toteutuessaan edellyttämään sähköverkoston 
vahvistamista Lahelan sähköaseman suunnasta. Olemme toteuttamassa tätä suunnitelmaa vaiheittain ja 
sillä pystytään takaamaan tarvittava tehontarve ja laatutaso alueella. 
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Asemakaavojen osat joiden toteuttaminen edellyttää nykyisen verkoston siirtämistä tai muita muutoksia, 
on selvitettävä ja sovittava niihin liittyvistä kustannusten korvaamisesta. Alueen rakentuminen tulee 
edellyttämään jakeluverkoston rakentamista alueelle oheisten alustavien suunnitelmien mukaisesti liit-
teet 2-4. Esisuunnittelussa olemme määritelleet verkoston toteutettavaksi maakaapeliverkkoina ja puis-
tomuuntamoin. Toteutuksessa voi tulla tarve vaiheistaa myös toteutusta ainakin alueen 3 osalta myös si-
ten että aluksi toteutusta hoidetaan nykyiseen ilmajohtoverkkoon rakennettavilla pylväsmuuntamoilla. 
Asemakaavan luonnosta valmisteltaessa tulee nykyisen olemassa olevan jakeluverkon, uusien tarvittavi-
en jakelumuuntamoiden sekä tarvittavien kaapelireittien suhteen täsmentää näitä alustavia suunnitelmia. 
Asemakaavoissa tulee olla sijaintivaraukset tarvittaville puistomuuntamoille. Niiden paikat ja määrät 
täsmentyvät tarkempien rakentamistietojen ja sähköntarpeen arvion perusteella. Yhteistyö tässä suhtees-
sa toteutuu parhaiten keskinäisten neuvottelujen ja yhteydenpidon kautta. 
 
Lausuntomme on voimassa kaksi vuotta. 
 
Toivomme mahdollisuutta antaa lausunto myös kaavan luonnosvaiheessa. 
 
Vastine: Maakaapeleiden ja puistomuuntamoiden tarpeet ja mahdolliset sijainnit voidaan määrittää 

sekä niille voitaneen rajata riittävät rakennusalat kaavaluonnoksen pohjalta. Tarvittavat 
muutokset kaavakarttaan voidaan tehdä ennen kaavaehdotuksen nähtävilletuloa. 

 
 
Vanhan Paijalan Seura ry/Veijo Ilmavirta 
 
Vanhan Paijalan Seura kiinnittää huomiota seuraaviin yksityiskohtiin: 
 
1) Vanhan Paijalan kyläsuunnitelma tulee valtuuston ponnen mukaisesti ottaa vakavasti huomioon kaa-
vasuunnittelussa. 
 
Vastine: Luonnoksessa on noudatettu pääpiirteissään yleissuunnitelman rajausta rakentamisalueiden 

suhteen. Näin on toimittu, jotta asunto-ohjelmassa asetettuun tavoitteeseen päästäisiin. 
 
2) Suunnittelun pohjana tulee olla virkistyssuunnitelma, jota tiettävästi ei vakavalla tavalla ole tehty. 
Alueen virkistyskäyttö on kuntalaisten keskeinen vaatimus ja siksi virkistyskäytön mahdollisuuksia ei 
kaavaratkaisun saa heikentää. 
 
Vastine: Virkistysaluesuunnitelma laadittiin ammattitaitoisesti ja harkiten, jotta voitiin todeta riittä-

vien virkistysalueiden ja reittien toteuttamisen alueelle olevan mahdollista. Tuolloin alueelle 
osoitettiin reitistöä ja toimintoja. Tällä hetkellä ranta-alueen virkistyskäyttö on vähäistä. 
Nykytilaan verrattuna virkistyskäytön mahdollisuudet paranevat. 

 
3) Suunnitelman arvioiminen yksityiskohtaisesti ei ole mahdollista sillä käytettävissä ei ole minkäänlai-
sia kaavaluonnoksia eikä yleissuunnitelmia. 
 
Vastine: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon tarkoituksena onkin vasta esittää, 

millä tavalla suunnittelu viedään eteenpäin, ketkä ovat keskeisimmät vaikuttajat sekä mitkä 
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ovat lähtötiedot ja lähtökohdat. Maankäyttösuunnitelmaa arvioidaan luonnos- ja ehdotus-
vaiheiden nähtävilläolojen aikana nyt ja myöhemmissä vaiheissa. 

 
4) Myönteisenä on mainittava että Paijalantien itäpuolen yksityiset alueet on otettu mukaan suunnitte-
luun. 
 
Vastine: Kaavaa suunniteltaessa on pyritty ottamaan mukaan kaikki tarvittavat ja oleelliset alueet, 

jotta yhtenäinen kokonaisuus ja lisä taajamalle voidaan muodostaa. 
 
5) Mikäli Paijalan kylätien pohjoispuolinen Paijalantiehen rajoittuva peltoalue on mukana suunnittelus-
sa, tulee alueen rakentaminen suunnitella täydellisesti olevaan kylämiljööseen sopivaksi, väljäksi ja yh-
denmukaiseksi. 
 
Vastine: Luonnoksessa on päädytty toisenlaiseen lopputulokseen. Nyt kun asia näyttää tulevan yh-

deksi alueen suunnittelusta käytävän keskustelun pääkohdaksi, tunnustellaan eri näkökul-
mia. Esitetynlainen luonnos on yleissuunnitelman mukainen, jotta asunto-ohjelmassa asetet-
tuun asuntomäärän tavoitteeseen päästäisiin. 

 
 


