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LIITE 7B 

 
ANTTILANRANTA, ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS 
Nähtävilläoloaika MRA 30 § 7.7.–18.8.2006 
 
Saatujen lausuntojen ja mielipiteiden lyhennelmät sekä niihin laaditut vastineet 
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LAUSUNNOT (26 KPL) 

UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
1. Kaavan laatimisen tulee perustua riittäviin selvityksiin. Ympäristökeskus katsoo, että 

Anttilanrannan alueen täydennysrakentamisen tulee perustua tarkkaan maisema-arviointiin, 
jossa on kuvattu alueen näkymät Paijalan kylätien suunnasta ja toisaalta Tuusulanjärveltä 
katsottuna. 

 
Vastine: Suunnitellun rakentamisen soveltuvuus maisemaan arvioidaan asemakaavan 

havainnemateriaalin avulla. 
 
2. Alueen pohjoiset korttelit 8106–07 ovat esitetyssä muodossa ristiriidassa Paijalan kylän 

perinteellisen kulttuurimaiseman säilyttämisen sekä voimassa olevan osayleiskaavan kanssa. 
Tällä osalla tulee pyrkiä kylän ympäristön pienimuotoisempaan täydennysrakentamiseen. 
Tuusulanjärven rantapeltoihin rajautuvien muiden korttelien mitoitus ja laajuus tulee ratkaista 
maisemallisten reunaehtojen mukaan siten, että alueen kokonaisilme Tuusulanjärven suunnalta 
säilyttää maisemallisen luonteensa. Korttelialueiden reunoille tulee varata tilaa istutuksille. 

 
Vastine Korttelit 8107 ja 8106 on poistettu luonnosvaiheen jälkeen asemakaavan 

suunnittelualueesta. Tuusulanjärven suunnasta maisemallinen muutos 
kaavaehdotuksen mukaisen ratkaisun myötä ei ole pieni, mutta korttelialueet ja 
suojapuusto muodostavat kokonaisuuden. Ranta-alueet ja Rantaniityntien itäosan 
peltoalueet säilyvät rakentamttomina. Avoimeen maisemaan rajautuvien 
korttelialueita määrätään rajattavaksi istutuksin. 

 
3. 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. 
 
Vastine: Myös luonnoksessa ollut kortteli 8098 on rajattu suunnittelualueen ulkopuolelle. 

 
4. Maisemallisesti tärkeille, avoimille peltoalueille osoitetut lähivirkistysalueet (VL-7) tulisi 

varustaa kaavamääräyksellä, jolla turvataan alueiden säilyttäminen avoimina maisemapeltoina 
havainnepiirroksen mukaisesti. 
 
Vastine: Avointen peltoalueiden pysyminen avoimina on kaavaehdotuksessa turvattu 

kaavamääräyksellä. 
 

5. Virkistysalueelle osoitettu ohjeellinen rakennusala ja rakennusoikeus (et-3) tulee määritellä 
tarkemmin vahvistuvalla merkinnällä. 
 
Vastine: Ko. rakennusala ei kuulu asemakaavaehdotuksen rajauksen piiriin. 

 
6. 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. 
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Vastine: Kaavaselostukseen on täydennetty joukkoliikennetarkastelu. Pysäkkien sijoittaminen 
Paijalantien varteen on mahdollista kaavaehdotuksen mukaisessa ratkaisussa. Yleistä 
pysäköintikenttää varten ei ole kaavaehdotuksessa aluevarausta. 

 
7. 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. 
 
Vastine: Pohjaveden suojelumääräykset on laajennettu koskemaan pohjavesialueeseen 

kuuluvaa korttelialuetta ja katualueita. 
 

8. Suunnittelun yhteydessä ei ole arvioitu alueen asuntorakentamisen mahdollisia vaikutuksia 
(hulevedet, ranta-alueiden käyttöpaine yms.) viereisen Natura-suojelualueen arvojen 
säilymiselle. Arvio on olemassa ainoastaan virkistysalueelle toteutettavan ulkoilureitin 
vaikutuksista. Kaavaselostusta tulee tältä osin täydentää. 
 
Vastine: Kaavaselostusta on täydennetty koskien ym. seikkoja. 

 

NUORISOVALTUUSTO 
Nuorisovaltuuston mielestä kaavaehdotuksessa on otettu huomioon kulttuuriperinteitä säilyttäviä 
aatteita. Tuemme asemakaavaehdotusta esitetyssä muodossa. Toivomme kunnan vaalivan 
perinteitä ja nostalgista kylämiljöötä. 
 
Vastine:   Merkitään tiedoksi. 

 

TUUSULA-SEURA RY 
1. Alueen liikenne tulee muodostamaan jonkinlaisen ongelman ja vaatimaan järjestelyjä. Pääosa 

liikenteestä tulee suuntautumaan Hämeentien kautta Koskenmäen liikenneympyrään. Tämä 
edellyttää jo nyt ruuhkaisen ympyrän kaksikaistaistamista ja siitä Shellin ympyrään menevän 
tieosuuden 4-kaistaistamista. Nämä toimenpiteet ovat tarpeen ja kiireellisiä myös Lahelan ja 
Ristikiven alueiden lisärakentamisten vuoksi, mihin Tuusula-Seura on niitä koskevissa 
lausunnoissaan kiinnittänytkin huomiota jo aiemmin. Myös Paijalantien ja Hämeentien risteys 
on nykyisellään ongelmallinen ja vaatisi kiertoliittymän. 
 
Vastine:  Anttilanranta I kaava-alueen ajoneuvoliikennetuotos on alle 500 ajoneuvoa 

vuorokaudessa.  Koskenmäen kiertoliittymän parantamistarve on todettu ja 
tiesuunnitelmaprosessi liittymän parantamiseksi on käynnissä kunnan ja Uudenmaan 
ELY-keskuksen yhteistyönä. Kantatie 45 liikennejärjestelyt, mukaan lukien 
liittymätyypit, määrittyvät käytännössä yleiskaavan yhteydessä tehtävässä 
liikenneverkkoselvityksessä sekä keskustan ja Lahelanpellon asemakaavahankkeiden 
toteutumisvaiheessa. Liikenneverkon kehittämistarpeet voidaan toteuttaa 
lainvoimaisten asemakaavojen puitteissa. 

 
2. Lähinnä Paijalan kylätietä oleva alue on suunnitelluista osa-alueista ehkä arin vanhan 

kylämiljöön takia. Sen osalta tulevan rakennuskannan saaminen hyvin sopeutuvaksi sekä 
kylämiljööseen että peltomaisemaan erityisesti Järvenpään suunnasta tultaessa on tärkeä ja 
vaativa tavoite. Paijalan kylätien suuntaan ainakin suojapuuston aikaansaaminen talojen ja 
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kylätien väliin olisi tarpeen, mutta myös kylätietä lähinnä olevan talorivin poisjättämistä voisi 
harkita. Kasvillisuusvyöhyke olisi tarpeen myös rakennettavan alueen laidalla Järvenpään ja 
Paijalantien suuntaan. Liikenne ulos tältä alueelta tulisi ohjata Paijalantielle pohjoisen liittymän 
kautta. Alueen alalaidassa kulkevaa puroa voisi hyödyntää maisemallisena elementtinä 
esimerkiksi leventämällä siihen pieni lampi. 
 
Vastine: Vanhan kylätien alue ei kuulu suunnittelualueen uudelleen rajaamisen myötä tämän 

asemakaavan rajaukseen. 
 

 
3. Suunnittelualueelle on todettu kuuluvan tärkeä pohjavesialue. Rakentaminen tulee väistämättä 

jonkin verran vähentämään pohjaveden imeytymistä. Rakentamisen yhteydessä tulee varmistaa 
pohjaveden laadun hyvänä säilyminen, mihin luonnoksessa olevat kaavamääräykset 
viittaavatkin. Öljysäiliöiden osalta Tuusula-Seura kuitenkin toteaa, että ne soveltuvat huonosti 
nyt puheena olevalle alueelle, paitsi pohjaveden myös järven ja sinne johtavan jyrkähkön rinteen 
vuoksi. Vaikka itse säiliöt voidaan varustaa riittävän kokoisilla altailla, muodostaa jo öljyn 
kuljetus alueelle selvän riskin. Mahdollisen vahingon sattuessa valuisi öljy nopeasti suoraan 
järveen. Tällä alueella, samoin kuin Tuusulassa edistyksellisenä kuntana yleensäkin, tulisikin 
suosia uusiutuvia, ympäristöystävällisempiä lämmitysmuotoja. 
 
Vastine:  Nykyisen Maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa öljylämmittämisen kieltäminen 

asemakaavamääräyksin ei ole mahdollista, joskin kaukolämpöverkkoon 
liittymisvelvollisuudesta voidaan määrätä. Asemakaavaehdotuksessa olevat 
pohjaveden suojelumääräykset ovat riittävät. 

 
4. Uuden rakentamisen yhteensopiminen vanhan rakennuskannan kanssa on tärkeä yhtenäisyyttä 

luova tekijä, johon asuntotyyppien valinnassa tulisi kiinnittää riittävää huomiota. 
Merkityksellistä tässä yhteydessä on myös riittävä suojapuusto ja muu kasvillisuus 
rakennettavien kohteiden yhteydessä, mikä on tärkeä maisemakuvaa pehmentävä keino. Sitä 
tulisi käyttää runsaasti myös Järvenpäästä tulevan Paijalantien suunnasta ja järveltä päin. 
Tärkeää on myös kevyen liikenteen riittävä huomioiminen tällä vilkkaalla pyöräretkeilyreitillä 
järven ympäri. 
 
Vastine: Kaavaehdotuksen mukaisessa ratkaisussa on huomioitu suojapuuston säilyttäminen 

kussakin korttelialueessa jossakin määrin. Kaavaehdotuksen ratkaisun maisemallisen 
periaatteena on maisema-arkkitehtien Byman & Ruokonen laatima suunnitelma 
alueen rakentamiskelpoisista alueista. Tätä on mukailtu siten, että kortteleiden 
koilliskulmiin on jätetty puustoa toisaalta suojaamaan rakentuvia kortteleita 
pohjoistuulilta ja toisaalta erityisesti siksi, että korttelit tukeutuvat maisemallisesti 
näin olevaan kasvillisuuteen eikä usein nähtyä pellolle rakentamisen liiallisen 
avoimuuden ongelmaa näin synny. 

 
5. Suunnitelma-asiakirjoissa on mukana paikallisten (Paijala) asukkaiden kyläsuunnitteluprosessin 

tuloksia. Niissä on paneuduttu varsin perusteellisesti asiaan ja esitetty huomionarvoisia 
ajatuksia. Myös niitä kannattaa käyttää hyväksi jatkosuunnittelussa. Itse prosessi on hyvä 
esimerkki paikallisesta osallistumisesta merkittävään suunnittelutyöhön ja se voisi olla 
hyödyllistä kaavasuunnittelussa. 
 
Vastine: Kaavaehdotusta valmisteltaessa on pohdittu asukkaiden laatimiin suunnitelmiin. 

Suunnitelmasta otettiin huomioon mm. nykyisen Rantaniityntien ja rannan välillä 
olevan kolmen asuinkiinteistön välisen alueen tehokkaampi rakentamiskäyttö, 
perustuen rantapuuston suojavaikutukseen. Ajatus tästä on hyvä – valitettavasti sen 
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toimivuutta päästään tarkastelemaan vasta Anttilanranta II -asemakaavan laadinnan 
yhteydessä, sillä ko. alue on rajattu tämän asemakaavan suunnittelualueen 
ulkopuolelle. Samaten Paijalan koulun edessä olevan peltoalueen rakentamisesta tai 
rakentamatta jättämisestä ei tämän kaavaehdotuksen mukaisesti vielä ratkea, vaan 
vasta Anttilanranta II -asemakaavaa laadittaessa. 

 

IKÄIHMISTEN NEUVOSTO 
1. Kaava-alue on suurten korkeuserojen vuoksi vanhuksille ja vammaisille vaikeakulkuinen, minkä 

vuoksi liikenneväylien sijoitteluun ja mahdollisten suojakaiteiden asetteluun tulee kiinnittää 
huomiota. 

2. Alueelle tulee sijoittaa Sampo-pysäkki 
3. Linja-auto pysäkki tulee sijoittaa Paijalantielle Pavunvarrentien jatkeena olevan 

kevyenliikenteen väylän läheisyyteen. 
 
Vastine: Katujen yleissuunnittelua on tehty kaavaehdotusta laadittaessa, jotta on voitu 

varmistaa, että rakennettavien katujen jyrkkyydet ovat hyväksyttävissä rajoissa. 
Joukkoliikennepysäkki on suunniteltu rakennettavaksi Paijalan koulun edustalle. 

 

VANHAN PAIJALAN SEURA RY 
1. Kaavoituksessa tulee lähtökohtana pitää alueen nykyisiä vahvuuksia eli Paijalan kylää, kylätietä 

ja ympäröivää maisemaa. Suunnittelu ei saa perustua ennalta määrättyyn asuntojen määrään 
vaan siihen, mikä tälle alueelle on parasta. 
 
Vastine: Mainitsemanne kaavalliset ja alueen lähtökohdat on otettu huomioon kaavaehdotusta 

laadittaessa. Suunnittelu ei ole perustunut ennalta määrättyyn asuntojen määrään. 
Tarkoituksena on ollut suunnitella kohtuullisen tehokas pientaloalue ottaen huomioon 
alueen erityispiirteet ja -arvot. On ymmärrettävää, että tässä onnistumisessa kaikkien 
näkökulma eivät ole yhteneväiset, koska erityisesti maiseman esteettisten arvojen 
mittaaminen jos keskusteleminenkin niistä on varsin haastavaa. Keskustelu jatkuu 
kaavaehdotuksen ollessa julkisesti nähtävillä. 

 
 

2. Jos pellolle kaavoitetaan rakentamista, tulee sen määrältään olla vähäistä ja sopia nykyiseen 
kylämiljööseen. Avoimen peltomaiseman ja kylätien luonteen tulee säilyä. 
 
Vastine: Paijalan peltoalue ei ole tämän asemakaavan rajauksessa. Kun Paijalan kylätien 

asemakaavaa laaditaan, palataan tähän keskusteluun. 
 

ANTTILA ON MEIDÄN – LIIKE 
1. Anttilanranta kokonaisuudessaan on viimeinen vapaa ranta-alue Uudellamaalla keskellä 

asutusta. Sen arvoa ei pidä mitata tämän hetken tonttien hinnalla. Alueen arvo säilytettynä 
kokonaisuutena on tulevaisuudessa mittaamaton. Anttilanrannan suunnittelun lähtökohtana tulee 
olla Paijalan kylän, Anttilan tilan ja Tuusulanjärven kulttuurihistoria ja — maisema. 
 
Vastine: Tuusulan kunnan tavoitteena on ollut saada asemakaavoitettua pientaloasumista 

alueelle. Kulttuurihistoria ja erityisesti nykyisen suunnitelman rajauksen osalta 
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maisemallisiin seikkoihin on kiinnitetty huomiota. Suunnittelualue ei rajaudu rantaan 
asti, joten jää myöhemmän asemakaavan ratkaistavaksi miten sen maankäyttö 
ratkeaa. Koska maakuntakaava ohjaa säilyttämään ranta-alueet yleisessä käytössä, 
ellei ole erityistä syytä toimia toisin, voidaan olettaa, että tämän 
asemakaavaehdotuksen rakentamattomiksi jäävien virkistysalueiden ja ranta-alueen 
myötä varsin väljä, maisemallisesti hyväksyttävä ja yleiseen käyttöön varattu 
kokonaisuus on muodostumassa. 

 
2. Suunnitelmassa on huolestuttava ristiriita asemakaavan ja osayleiskaavan välillä. Hyrylän 

laajenemissuuntien osayleiskaavan keskeinen sisältö oli rajata suojeltavat ja siten säilyvät 
kulttuurimaisemat. Jos nyt rakennetaan Hylassa suojeltu peltoalue, asukkaissa ja 
maanomistajissa herää epävarmuus ja epätietoisuus siitä, mitä se tarkoittaa muuhun 
osayleiskaavan sisältöön nähden. 
 
Vastine: Nykyisen suunnittelurajauksen osalta tällaista ristiriitaa ei ole, koska Paijalan 

kylätien peltoalue ei kuulu suunnittelualueen piiriin. 
 

3. Asemakaavassa jää epäselväksi alueen mitoitus yleiseen virkistyskäyttöön. Tavoitteenahan on 
pitänyt olla kaikille yhteisen virkistysalueen luominen ja asuntorakentamisen tavoite on ollut 
vain täydennysrakentaminen. 

4. Suunnitelmassa on jätetty huomioimatta kuntalaisten päätoiveet alueen virkistyskäytöstä sekä 
kylä- ja kulttuurimaiseman säilymisestä. Tämän toiveen on allekirjoittanut Anttila on meidän — 
liikkeen puolesta 4 000 henkilöä. Suunnitelma keskittyy pääasiassa alueen asuntorakentamiseen. 
 
Vastine:  Viitaten antamanne lausunnon 1. kohtaan laadittuun vastineeseen todetaan, että 

yleiseen virkistyskäyttöön varattuja alueita on runsaasti. 
 

5. Tuusulan asukkaiden mielipidettä on kunnioitettava. Tämän määrittelee jo maankäyllö- ja 
rakennuslain vaatima asukaslähtöinen suunnittelu. Alueen käytöstä on tehty useita 
kuntalaisaloitteita vuosina 2002 - 2004 sekä asukaslähtöinen virkistysalue-ehdotus. Näitä ei ole 
otettu huomioon suunnitelmassa. 
 
Vastine: Asukkaiden mielipiteitä on kuunneltu herkällä korvalla. Valitettavasti vaikuttaa siltä, 

että tämänkin asemakaavan osalta kunnan asettamat tavoitteet ja osallisten 
asukkaiden tavoitteet ole yhteneväiset. Lähialueen asukkaista osa toivoo 
Anttilanrannan rakentamattomaksi jättämistä tai hyvin vähäistä 
täydennysrakentamista. Osin taas hyväksytään tehokkaampikin rakentaminen, mutta 
valikoiduissa kohdissa. Kunta tavoittelee kohtuullisen tehokasta pientaloaluetta 
kuitenkin ottaen huomioon maisema-arvojen säilymisen. Eri tahojen tavoitteiden 
ristiriidasta on vaikeaa luoda kaikkien tahojen kannalta hyväksyttävää ratkaisua. 
Keskustelua on syytä jatkaa, jotta mahdollisimman lähelle tätä päästäisiin. 
Luonnollisesti julkisten nähtävilläolojen aikana tapahtuvan vuorovaikutuksen ja 
muuna aikana tapahtuvan epävirallisten keskustelujen jatkaminen on toivottavaa. 

 
6. Asukkaiden on vaikea arvioida suunnitelmaa, koska Anttilan yleissuunnitelmaa ei ole asetettu 

julkisesti nähtäville eikä se ole mukana liitteenä. Liitteenä on Paijalan kyläläisten 
kyläsuunnitelma, jossa on arvioitu rakentamisen vaikutusta kylämiljöön säilymiseen. Anttila on 
meidän — liikkeen tekemään kuntalaissuunnitelmaa ei ole otettu liitteeksi. 

 
Vastine: Anttilanrannan yleissuunnitelma on kaavoituksen verkkosivulla kokonaisuudessaan. 

Lisäksi tämän kaavan selostusosan liitteenä on karttaotteet suunnitelmasta ja 
selostusosassa yleissuunnitelman lyhyt kuvaus. 
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7. Paijalan kylätiestä ei ole tehty maisemallista analyysia. Uudisrakentamisen suunnittelu ei tällöin 

perustu analyyseihin, vaan on irrallaan ja poikkeava nykyisestä kulttuurimaisemasta. Muun 
muassa kaunis näkymä Kylätieltä Tuusulan kirkolle katkaistaan. Asemakaavassa esitetty 
lisärakentaminen muun muassa Paijalan kylätien varteen uhkaa kylän ja kylätien säilymistä. Tie 
ei kestä läpiajoa. Tien leventäminen 10 m leveäksi, jotta se vastaa asuinalueen tarpeisiin, 
muuttaa arvokasta kylämaisemaa. Asemakaavassa esitetään myös muun muassa meluaitojen 
rakentamista, joka ei kuulu maalaismaisemaan. 
 
Vastine: Paijalan kylätien alue ei ole tämän asemakaavan suunnittelualueen rajauksessa enää 

mukana. Asiaan palataan, kun Paijalan kylätien alueelle laaditaan oma 
asemakaavansa. 

 
8. Suojaisan Kellarinmäen metsikön kaataminen asuntorakentamisen tieltä muuttaa alueen 

luonnetta huomattavasti. Aluetta joudutaan pengertämään voimakkaasti, jotta rakentaminen 
onnistuu. Tuusulanjärveltä ja vastarannalta Tuusulan kirkolta katsottuna kulttuurimaisema 
katoaa kokonaan. Kellarinmäelle on rakennettava niin, että metsän silhuetti säilyy. Tällöin 
säilytetään kulttuurimaisemalle tyypillinen avoimen ja suljetun tilan vaihtelu. 
 
Vastine: Kummankin olevan metsikön pohjoislaidalle on kaavaehdotuksen mukaisessa 

ratkaisussa rajattu alue, jonka puusto säilyy. Pientalokortteleiden rajauksessa on 
pääosin noudatettu olevan metsikön rajaa – tästä poiketen tosin Rantaniityntien 
suuntaan kortteli kurottaa pidemmälle kohdassa, jossa aivan ranta-alueella oleva 
puusto antaa kohtuullisesti maisemallista suojaa erityisesti järven suunnasta. 
Luonnollisesti kulttuurimaiseman säilymisen kannalta laajemminkin puuston 
säilyttäminen olisi toivottavaa, mutta yhteensovittaessa rakentamistavoitetta ja 
maisema-arvojen säilymistä on haettu kaavaehdotuksen mukainen ratkaisu. Rajauksen 
tueksi oli laadittu maisema-arkkitehtien Byman & Ruokonen tekemä suunniltema, jota 
mukaillen oli tehty kunnanvaltuuston hyväksymä yleissuunnitelma. 

 

TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS 
Kaava-alueesta vähäinen osa (lounainen kulma) sijaitsee Rusutjärven tärkeällä 
pohjavesialueella. Pohjavesialueen rajaus on kaavassa otettu huomioon asiallisesti, eikä 
vesilaitoksella ole huomautettavaa kaavaluonnoksen johdosta. 
 
Vastine:   Merkitään tiedoksi. 

KARTTA- JA PAIKKATIETO 
Yksityisen omistaman peltoalueen (3:7 ja 3:159) osalta vaatii kauppoja/sopimuksia tai rajattava 
kaavan ulkopuolelle. Ko. peltoalueelta on myyty määräaloja. 
 
Vastine: Solmimaton sopimus tai kiinteistökauppa ei ole asemakaavan rajauksen peruste. 

Asemakaavan rajaus tulee päättää tarpeen perusteella. 
 

Kortteleiden pyöreät muodot ovat kiinteistöteknisesti hankalia. 
Kiinteistön 3:13 lainhuuto on vuodelta 1915, ei ole ajantasalla. Todennäköisesti on kuulunut 
Hankkijan maihin, mutta paperit ovat puutteellisia. Tonttien saaminen rakennuskäyttöön 
edellyttää tontinosien lunastusta, mikä on kallis ratkaisu kunnalle. 
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Vastine: Tässä asemakaavassa olevat tontit ovat muodoltaan tavanoamisia. Tontinosien 
lunastamisen suhteen noudatetaan kiinteistönmuodostamislain mukaisia menettelyjä. 
Tontinosien lunastamisen myötä kunta voi myydä tontin eteenpäin. 

TUUSULAN YMPÄRISTÖYHDISTYS RY 
1. Kunnan asunto-ohjelmassa (2003) on esitetty Anttilanrannan alueelle 80-100 asuntoa, kuitenkin 

tämän jälkeen suunnittelualueesta jätettiin pois Anttilan tilakeskus. Näin ollen myös asuntojen ja 
tonttien määrää pitää vähentää. Kaava-luonnoksessa niitä on jo 100—120 kpl. 
 
Vastine: Asuntojen määrää määritellään asemakaavaprosessin yhteydessä. Muun muassa 

asunto-ohjelmassa aiemmin esitetyt arviot asuntojen määrästä eivät sido 
asemakaavaan liittyvää päätöksentekoa tai valmistelua. 

 
2. Paijalan kylätien eteläpuolinen pelto on jätettävä rakentamatta, tai rakennusten määrää on 

huomattavasti vähennettävä. Rakentaminen kylätien läheisyyteen on toteutettava vanhaa 
rakennustapaa noudattaen, koska kylä kuuluu Tuusulan kunnan tekemän Tuusulan 
kulttuurimaisema ja rakennuskanta inventointiraportin mukaan luokkaan 3 eli on maisemallisesti 
ja historiallisesti arvokas aluekokonaisuus. Alueella sijaitsee myös rakennuksia, jotka kuuluvat 
luokkaan 1 ja ovat erityisen merkittäviä myös valtakunnallisesti ja joiden ympäristö on tärkeä 
säilyttää nykyisellään. 
 
Vastine: Paijalan kylätien pelto ei kuulu enää tämän asemakaavan suunnittelualueeseen. 

 
3. Paijalantien varteen rakennettavat meluaidat ja vallit tulevat sulkemaan peltomaiseman. 

Peltonäkymä pitäisi säilyttää niin tieltä käsin, kuin järveltäkin päin. Myös kellarinmäen 
rinteeseen moneen kerrokseen rakennettavat talon pilaavat järvinäkymän Tuusulan kirkolta 
lahden yli Paijalaan. 
 
Vastine: Meluselvitystä on päivitetty ja päivityksen yhteydessä saatiin alueen ilmeen kannalta 

uusia hyviä tietoja: varsinaista piha-alueiden melusuojausta ei tarvita. 
Muodostettavien tonttien pihojen melutasot eivät ole otollisimmat mahdolliset, mutta 
kuitenkin melutasot jäävät valtioneuvosten ohjearvojen alapuolelle, kun rakennukset 
itsessään muodostavan melusuojaa Paijalantien suuntaan. Asemakaavassa on 
määrätty asuinrakennukset sijoitettavaksi siten, että asuinrakennusten harjan eli 
pitkän julkisivun tulee olla likimäärin Paijalantien suuntainen ja rakennuksen tulee 
sijoittua melko lähelle Paijalantien puoleista tontin rajaa. Näin varmistetaan, että 
kullakin tontilla on riittävän meluton piha-alue. 

 
4. Koko rakennettavan alueen ja erityisesti pohjavesialueen päällä olevien tonttien päällystämiseen 

ja suojaukseen on kiinnitettävä huomiota. Asfaltointia ei pidä suosia, jottei pohjaveden 
imeytyminen häiriinny. 
 
Vastine: Pohjaveden ehdoton pilaamiskielto päin vastoin käytännössä edellyttää, että 

ajoalueina pidettävät alueet tulee pinnoittaa siten, ettei niiltä pääse haitta-aineita 
pohjaveteen. Ajoalueilla muodostuvat vedet tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle, 
muilta osin imeyttämistä olisi hyvä suosia. Valitettavasti kuitenkin maaperä ei ole 
imeyttämisen kannalta kovin suotuisa: kalliomäkiä ja savipeltoa. 

 
5. Kaavassa aluetta on tarkastelu vain asuntorakentamisen kannalta. Alue on myös hyvin 

saavutettava virkistysalue, jonka kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota kuten Anttilan 
yleissuunnitelmassa on edellytetty. Kaavaluonnokseen alustavasti merkityt kevyen liikenteen 
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reitit on merkittävä kaavaan niin, että ne toteutetaan yhtä aikaa asuntorakentamisen kanssa, 
muuten on vaarana, että ne jäävät tekemättä ja alueen virkistyskäyttö jää toteutumatta.. 
Luonnoksen maisemapeltoja pitää myös hoitaa tai muuten ne ennen pitkää kasvavat vesakkoa ja 
maisema sulkeutuu. Virkistyskäytön kannalta alueen tonttimäärän vähentäminen on tärkeää, 
jotta lähiluontoa säästyy virkistysalueeksi. Tuusulanjärven Natura-arvoja ei saa heikentää. 
Järven rantaan pitää myös jättää reilu rakentamaton kaistale suojavyöhykkeeksi. 
 
Vastine: Asemakaavalla ei aikatauluteta toteuttamista vaan luodaan edellytykset mm. 

viihtyisän ympäristön rakentamiselle. Kaavoitettaville virkistysalueille laaditaan 
erilliset puistosuunnitelmat, joiden myötä virkistystoimintojen ja -reittien laatu, määrä 
ja sijainnit varmentuvat. 

FORTUM 
1. Liitteenä toimitamme esisuunnitelman tarvittavista puistomuuntamoiden paikoista varattavaksi 

kaavassa sekä sen pohjalta tehty suunnitelma kaapelireiteistä. 
2. Paijalan kylätien varressa oleva tornimuuntamo on tarkoitus korvata puistomuuntamotyyppisellä 

kytkemörakenteella kun alueen verkosto aikanaan muuttuu ilmajohdoista maakaapeliksi. 
Nykyinen tornimuuntamo on aikanaan rakennettu ilmajohtoverkoston tarpeisiin eikä palvele 
tämän päivän käyttö- ja ylläpitoperiaatteita. 

3. Korttelin 8107 alueella sijaitsee olemassa oleva 20 kV ilmajohto. Se palvelee nykyisin 
Halkivahan alueen ilmajohtoverkosto joka tulee korvautumaan kaapeliverkostolla. Se voidaan 
purkaa kun korvaava kaapeliyhteys saadaan rakennettua Halkivaha II alueelle. Johto kuitenkin 
rajoittaa alueen rakentamista ja siihen liittyvät toimenpiteet tulee sopia riittävän ajoissa 
vähintään 3 kuukautta ennen toimitusta. Toivomme mahdollisuutta antaa lausunto myös 
kaavaehdotuksesta. Lausuntomme on voimassa kaksi vuotta. 
 
Vastine: Puistomuuntamoiden osalta kaavakartta on tarkistettu. 

TIEHALLINTO 
1. Asemakaavassa on osoitettu kaavamääräyksiä melun torjumiseksi. Asemakaavan 

jatkosuunnittelussa tulee arvioida myös tieliikenteen aiheuttaman tärinän johtuminen 
rakennuksiin. Uudenmaan tiepiiri ei vastaa liikenteen aiheuttamien haitallisten vaikutusten 
torjuntatoimenpiteistä 
 
Vastine: Paijalantiellä on tehty tärinäselvitys ja tähän liittyen on asemakaavaan on merkitty 

määräys, jossa mahdollista hidasteita suunniteltaessa tärinäriski tulee ottaa 
huomioon. 

 
2. Asemakaavassa tulee esittää kunnallisteknisten verkostojen sijaintipaikat. Verkostoja ei tule 

sijoittaa välttämättömiä alituskohtia lukuunottamatta tiealueille. 
 
Vastine: Kunnallistekninen vesihuoltoverkko on kaavaselostuksen liitteenä. Rasitteina olevat 

johdot merkitään asemakaavakarttaan. 
 

3. Asemakaavassa osoitettu Nummenväylän alikulku, eivätkä muutkaan tehostuvan maankäytön 
vaatimat maantien parantamistoimenpiteet ole Uudenmaan tiepiirin toteuttamisohjelmissa. 
 
Vastine: Nummenväylän alikulku on toteutettu kunnan toimesta. 
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4. Katuliittymien parantamistoimenpiteiden tulee tapahtua Uudenmaan tiepiirin ohjeiden ja 
hyväksymien suunnitelmien mukaisesti. Työskentelyyn tiealueella tulee hakea lupa Uudenmaan 
tiepiiriltä. 

5. Asemakaavan jatkosuunnittelussa tulee tarkastella myös maankäytön toteuttamisen vaatimat 
pysäkki- ja suojatiejärjestelyt. 
 
Vastine: Katualueen varauksessa tämä on huomioitu. Joukkoliikennepysäkit on suunniteltu 

Paijalan koulun edustalle. 
  

PRO- TUUSULANJÄRVI-LIIKE 
Pidämme tärkeänä, että maakuntakaavan mukaisesti rakentamisen painopiste alueella suuntautuu 
Anttilanrannan sijasta Halkivahasta pohjoiseen. Säilyttämällä soveltuvin osin Anttilan tilakeskus 
saadaan Tuusulanjärven eteläpäähänkin kuntalaisille yhteinen olohuone, jossa on mahdollisuus 
yhdessäoloon, ulkoiluun, uimarantaan ja veneilyyn. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. Suunnittelualue ei kata tilakeskuksen aluetta. 

PRO TUUSULANJÄRVI 
1. Pro-Tuusulanjärvi-liikkeen aktiivisen toimintakauden aikana tuli selvästi esiin, että 

Tuusulanjärvi luonnon- ja kulttuurihistoriallisine ympäristöineen merkitsee myös nykypäivänä 
varsinkin tuusulalaisille, mutta muillekin keskiuusmaalaisille sekä laajemminkin suomalaisille, 
paljon. Tässä kokonaisuudessa myös järven länsirannan maisema on merkittävä. 

2. Hyrylän laajenemissuuntien yleiskaavassa selvitettiin laajasti kuntalaisten mielipiteitä ja alueen 
historiallista taustaa. Laadittaessa Anttilan tilan alueelle asemakaavoja onkin tärkeää, että 
tuusulalaisten mielipiteet otetaan huomioon. 

3. Viime vuosien aikana Pro Tuusulanjärvi-liikkeen toiminnassa on noussut esiin miten tärkeää 
järven virkistyskäyttö ihmisille on. Tulevaisuudessa tämä rooli vain korostuu, kun uusia 
asukkaita kuntaan tulee lisää. 

4. Katsomme siksi, että alueen asemakaavoituksessa on otettava huomioon alueeseen jo 
kohdistuvat suojelumerkinnät. Suunniteltu rakentaminen ei saa olla ristiriidassa niiden kanssa. 
Myös näkymien Rantatien ja Kirkkotien puolelta länsirannalle tulisi säilyä arvokkaana. 
 
Vastine: Nykyiseen suunnittelurajaukseen ei kuulu yleiskaavallisia suojelumerkintöjä 

pohjavesialuemerkinnän lisäksi. Vastarannalta nähtynä suunniteltu muutos on 
arvioitavana kaavaehdotuksen havainnemateriaalin perusteella. Tärkein maisema-
arvo eli avoimet peltoalueet ovat pääosin jäämässä lähes nykyisenlaisiksi. 
Metsäsaarekkeiden rakentamisen myötä maisema muuttuu jossakin määrin. Nykyisten 
metsäsaarekkeiden pohjoispäihin jää suojapuustoa, lisäksi Rantaniityntien itäpuolella 
oleva suojapuusto jää. 

SOSIAALILAUTAKUNTA 
1. Suunnittelualue sijaitsee Paijalassa, Tuusulanjärven länsirannalla, noin 2 kilometriä Tuusulan 

keskustasta pohjoiseen. Suunnitelman pohjaksi on valittu valtuuston hyväksymän 
yleissuunnitelman mukaiset rakentamisalueet. Alueella asuu nyt 10 henkilöä ja suunnitelman 
mukaisen rakentamisen myötä uusia asuntoja tulisi 120 ja asukkaita 550. 

2. Suurin osa alueen asukkaiden kaupallisista- ja muista palveluista tulee olemaan Tuusulan 
keskustassa. Anttilan tilakeskuksen alueella sijaitsee yksityisen hoidon tuella toimiva päiväkoti 
Venlantupa ja Paijalan koulu on lähellä. 
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3. Alueen päivähoitotarpeeseen vastataan rakentamalla Halkivahaan päiväkoti ja laajentamalla 
Anttilan alueella toimivaa Venlantupaa. Halkivahan päiväkodin osalta käydään parhaillaan 
neuvotteluja yksityisen rakennuttajan ja palveluntuottajan kanssa. Kaavoituksessa tulee 
huolehtia siitä, että Venlantuvan laajennus voidaan toteuttaa alueelle asuntorakentamisen 
alkuvaiheessa. 
 
Vastine: Venlantuvan alue ei sisälly enää suunnittelualueen rajaukseen. 

 
4. Alueesta muodostuu monipuolista asuin- ja toimintaympäristöä jossa sosiaalista eheyttä ja 

turvallisuutta voidaan edistää monin tavoin. Merkittävimpänä seikkana on Anttilanrannan alueen 
aktivoituminen, kun sen läheisyyteen rakennetaan lisää asuin- ja virkistysalueita. 
Lähivirkistysalueiden kehittäminen luo alueen asukkaille lisää yhteisiä tapaamispaikkoja ja 
toimintamahdollisuuksia. 

5. Tärkeää suunnittelualueen toteuttamisessa ovat esteettömät ja turvalliset kevyen liikenteen 
väylät. 
 
Vastine: Asemakaavan katualueiden varauksissa on huomioitu kevyen liikenteen tarpeet. 

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 
Lausunto rakennusvalvonnan tulosalueelta 
1. Asemakaava-alueelle on tehty yleissuunnitelma, mitä esitetty luonnos noudattaa. Rakentaminen 

sijoittuu pääasiassa peltomaisemaan, mikä aiheuttaa erityisvaatimuksia rakentamisen 
sijoittumiselle ja istutuksille. 

2. Asemakaavamääräyksen 10 §:n mukaan AO-46 korttelialueilla tontti tulee rajata 
pensasistutuksilla. Istutukset ovat kyllä hyviä rajaamaan tontin ja peltomaiseman, jolloin 
rakentajille ei tule kiusausta "vallata" puistoaluetta esimerkiksi varastointialueeksi. Istutusten on 
kuitenkin tarkoitus olla korkeita ja lehtimajavaikutelman antavia. Miten tällainen tavoite 
Suomen oloissa saadaan toteutettua, jäänee epävarmaksi. Valvonta pensasistutusten oikeasta 
lajista ja tulevasta leikkauksesta on mahdoton. Pensaslajike on tarpeen määritellä ainakin 
rakentamisohjeissa. 
 
Vastine: Tonttia rajaavien istutusten lajiston suhteen on annettu kaavaehdotuksessa vain 

suosituksia. 
 

3. Kaava-alue ei rajaudu Tuusulanjärven vesialueeseen. Alueen ulottamista vesirajaan tulee harkita, 
sillä kaavalla tulisi rantavyöhykkeen käyttö selkeästi ratkaistuksi. Jos rantavyöhykettä ei 
ratkaista nyt kaavalla, mahdollinen myöhempi käyttö saattaa vaikeutua ollen todennäköisesti 
valitusherkkää aluetta. 
 
Vastine: Asiaan palataan ranta-aluetta koskevaa Anttilanranta II -asemakaavaa laadittaessa. 

 
4. Alueen liikenne ohjautuu joko Paijalantieltä tai Nummenväylältä suuremmille teille. Liikenteen 

sujuvuuden parantamiseksi risteysongelmat Hämeentielle ja Koskenmäentielle tulisi ratkaista 
ennen alueen toteutumista. 
 
Vastine: Liikenneverkon kehittämistarpeet ovat tiedossa ja parantamistoimenpiteet on 

mahdollista toteuttaa lainvoimaisten asemakaavojen puitteissa. Koskenmäen 
kiertoliittymän ja Nahkelantie-Lahelantie -liittymän sekä näiden välisen 
Nahekalantien osuuden uudistamiseksi suunnittelutyö on käynnissä. Häriskiven 
asemakaavan yhteydessä selvitetään Koskenmäen kiertoliittymästä pohjoiseen olevan 
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Hämeentien osuuden parantamistarpeet. Nummenväylän ja Hämeentien liittymän 
parantamiseksi on lainvoimaiseen asemakaavaan varattu tila. Esitetty vaatimus on 
järkevä, mutta asemakaavalla ei ratkaista liikenne- ja asuinrakentamisen 
toteutusjärjestystä. 

 
5. VL-alueella on ohjeellinen, suurehko yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 

laitosten rakennusala. Koska alueen pääkäyttötarkoitus on puistoa, tulee mahdollisen 
rakennuksen maksimikerrosala määritellä. 
 
Vastine: Kyseessä oleva rakennusala ei kuulu enää suunnittelualueeseen. 

 
6. Asemakaavassa on merkintä VL/s, mutta kaavamerkintöjen selostuksesta se puuttuu. 

 
Vastine: Merkinnät on päivitetty. 

 
7. Paijalantien ja Paijalan kylätien väliin jäävä alue on kaavoitettu hyvin tiiviiksi asuinalueeksi 

noudattaen Paijalantien itäpuolelle kaavoitettua aluetta. Kaavaluonnoksessa ei ole otettu 
huomioon viereisen vanhan asuinalueen maisemallisia lähtökohtia. Liikenteen määrä kasvaa 
olevaan verrattuna oleellisesti, joten kylätien säilyminen on vaarassa.  Alueen kaavan tulisi 
noudattaa viereisen omakotialueen tonttijakoa, rakentamisen sijoittelua ja massoittelua. 
 
Vastine: Paijalan kylätie eikä kylätien peltoalue ole enää suunnittelualueessa mukana. Asiaan 

palataan, kun Paijalan kylätien asemakaavaa päästään laatimaan. 
 

 
Lausunto ympäristökeskuksen tulosalueelta 
1. Etenkin kaava-alueen eteläosassa erillispientalojen korttelialueet (AO-46) tulevat oleellisesti 

muuttamaan avointa ja eri luonnonelementtejä sisältävää maisemakuvaa. Kyseiset korttelialueet 
on lisäksi tarkoitus rakentaa eräänlaisiksi lehtimajoiksi rakennusten sijoittuessa tonttien 
keskiosaan ja pensasaitojen reunustaessa niitä. Suomalaiselle rakennuskulttuurille uutena 
tällaisille kokeiluille tulisi kenties etsiä maisemallisesti vähemmän herkkä sijainti. 
 
Vastine: Ko. alue ei ole enää mukana suunnittelualueen rajauksessa. Asiaan palataan, kun 

Anttilanranta II -asemakaavaa laaditaan. 
 

2. Koska asemakaavaluonnoksesta on jätetty pois Anttilan tilakeskuksen tuleva maankäyttö, jää 
asemakaavaselostuksessa esiin nostettu alueen yleisten virkistyskäyttömahdollisuuksien 
parantuminen suureksi osin toteutumatta. Anttilan tilakeskuksen jäädessä asemakaavoituksen 
ulkopuolelle, tulee kuitenkin sen viemäröinti hoitaa samanaikaisesti kaava-alueen kanssa. 
Samoin asemakaavaan olisi tullut liittää Tuusulanjärven Natura-alueeseen sisältyvät vesijättö- ja 
vesialueet, jolloin kaavassa voitaisiin nyt esitetty selkeämmin tarkastella suojelu- ja 
virkistyskäyttöintressien yhteensovittamista. 
 
Vastine: Anttilan tilakeskuksen viemäröinti on mahdollista uusia asemakaavasta huolimatta, 

mutta ymmärrettävästi myös asemakaavan odottamisessa on etunsa. Ranta-alueen 
asemakaavoitukseen palataan Anttilanranta II -kaavan myötä. 

 
3. Pohjaveden suojelua koskeva kaavamääräys (pv-21) tulee asemakaavakartassa osoittaa 

viivamerkinnän sijasta kortteli- tai tonttikohtaisesti. 
 
Vastine: Pohjaveden suojelumääräys on osoitettu esittämälläne tavalla. 
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4. Asemakaavassa tulee myös varmistua riittävästä meluntorjunnasta Paijalantien eteläosassa 
kortteleissa 8095 ja 8100. Tiivis rakentaminen ja tarvittavat melusuojaukset ovat toisaalta 
ristiriidassa alueen maisemallisen luonteen kanssa. 
 
Vastine: Meluntorjuntatoimenpiteeksi riittää päivitetyn meluselvityksen perusteella 

asuinrakennusten toteuttaminen esitetyllä tavalla. 
 

5. Uusien kaavoitettavien asuinkortteleiden lisäksi myös Paijalan koulun ja sen piha-alueen 
melunsuojaus tulee sisällyttää asemakaavaan tai siitä tulee huolehtia muulla erillispäätöksellä 
ennen alueen rakentumista. Koulun piha-alueen melusuojausta puolustaa lisäksi 
asemakaavaluonnoksessa Paijalantien vastakkaiselle puolelle merkitty pysäköintialue (LP), jota 
koskeva merkitä puuttuu kaavamerkintöjen ja -määräysten selityksistä. Samoin selityksistä 
puuttuu VL/s -alueeksi merkitty metsäsaareke Tervahaudanrannantien päässä. 
 
Vastine: Paijalan koulun korttelin asemakaavan muuttaminen melusuojauksen osalta ei ole 

tarpeen melutason ollessa selvitetynlainen. Lisäksi on huomattava, että lausunnon 
antamisen jälkeen Paijalan koulun korttleialueelle on rakennettu lisää koulutiloja 
Paijalantien varteen siten, että piha-alue on hyvin suojattu. 
Kaavamerkinnät on päivitetty. 

 
6. Paijalan kylätien ja Paijalantien välinen peltoalue tulee jättää kokonaan pois asemakaavasta, 

koska ehdotettu asemakaava poikkeaa alueen vanhasta Paijalan kylätien miljööstä. 
 
Vastine: Paijalan kylätien peltoalue ei kuulu enää suunnittelualueeseen. 

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄ 
1. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä katsoo, että muutosluonnoksen kaavalliset 

ratkaisut ja niiden perustelut ovat sopusoinnussa Tuusulanjärven rantojen käyttö- ja 
suojelutavoitteiden kanssa sekä mahdollistavat myös asianmukaisten vesiensuojelu ratkaisujen 
toteutuksen. Jotta vesiensuojeluratkaisujen toteutuminen voitaisiin paremmin varmistaa, on 
alueen rakentamismääräyksiin liittyvät keskeiset vesiensuojeluperiaatteet syytä tuoda esille 
kaavan perustelu-/selostusosassa. 
 
Vastine: Kaavaselostusta on täydennetty koskien vesiensuojeluperiaatteita. 
 

2. Järven vedenlaatu eteläpäässä on jo riittävä uintikäytön kannalta ja varaus vähintään kahdelle 
uimarannalle/-paikalle on tarpeen. Rakentamismääräyksissä voisi korostaa, että uimarannat on 
suunniteltava siten, että niiden kautta voidaan siirtää järven hoidossa vaadittava vesikasvien 
poistokalusto sekä käyttää rantoja myös kasvimassan purku- ja kuormauspaikkoina. 
 
Vastine: Suunnittelualue ei ulotu enää ranta-alueelle, joten uimarantojen sijoittelusta ja niitä 

koskevista määräyksistä päätetään toisen kaavan yhteydessä. 
 

3. Vesistökuormituksen äärimmilleen viedyt vähentämistoimet ovat avainasemassa Tuusulanjärven 
tilan parantamisessa ja eteläosan vesialueen karvalehtiongelman poistamisessa. Tämä vaatii 
osaltaan taajamien valumavesien eli hulevesien vesistökuormituksen vähentämisen 
huomioimista koko kaavoitus- ja rakentamisprosessissa. 

4. Peltoalueille esitetty pientalovaltainen rakentaminen vähentää osaltaan järven kuormitusta, 
mutta metsäsaarekkeisiin rakentamisella on päinvastainen vaikutus. Pientalovaltaistenkin 
alueiden hulevedet voivat olla merkittävä järven kuormitustekijä. Periaatteena tulee olla 
vesistöhaittojen ennaltaehkäisy alueen sisäisillä rakenteellisilta ratkaisuilla. Niistä on 
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onnistuneesti otettukin huomioon taloryhmien ja vihervyöhykkeiden sijoittelu vesistöön nähden, 
rakennustonttien puutarhamainen luonne sekä katoilta valuvien vesien hyötykäyttöajatus. 

5. Tärkeää on myös huomioida katupinnoilta valuvien vesien poisjohtamien muilla ratkaisuilla 
kuin perinteisellä hulevesiviemäröinnillä, joka lisää vesistöhaittoja virtaamavaihteluiden 
voimistumisen ja kuormituksen lisääntymisen muodossa. Sikäli kuin hulevesien luontainen 
imeyttäminen ei ole mahdollista, tulee vesien nopeaa kulkeutumista vesistöön pyrkiä 
keinotekoisesti hidastamaan ja epäpuhtauksia suodattamaan erilaisin rakenteellisin ratkaisuin. 
Esimerkiksi katu-alueiden reunoihin voidaan rakentaa nurmipeitteisiä imeytys raitoja 
painanteita. Imeytys ohuenkin pintarakenteen läpi erityisesti nurmipeitteisessä maassa vähentää 
merkittävästi veden epäpuhtauksia. 
 
Vastine: Maaperän ollessa paikoin kallioinen ja paikoin savikkoinen imeyttämismahdollisuudet 

ovat varsin niukat. Katualueet on mitoitettu siten, että ajoratojen sivuille ja osin väliin 
voidaan rakentaa istutuskaista, joka toimii kuivatus- ja jossakin määrin 
imeytyskenttänä. Tonttien osalta maanpinnan korkotasot ovat onneksi suotuisat sikäli, 
että tontteja rakennettaessa säilyy tai syntyy riittävä pintarakenne suodattamaan 
mahdollisia epäpuhtauksia. Todennäköisesti, kuten mainittu, imeyttäminen ei suurelta 
osin ole mahdollista, vaan hulevesiä ohjataan hulevesiverkoston ja mahdollisesti ojan 
kautta Tuusulanjärveen. 

 
6. Alueen halki virtaavan Hankkijanojan tarjoamat mahdollisuudet tulee hyödyntää sekä 

virkistyskäytön että vesiensuojelun kannalta. Hulevesien johtamisen tavoitteena on, että 
pintakerrosimeytystä mahdollisimman tehokkaasti hyödyntäen hulevedet johdetaan järveen 
Hankkijanojan kosteikko-/laskeutusallasketjun kautta. Hankkijanoja ympäristöineen vaatii 
erillisen puistosuunnitelman, jolla suoraviivainen valtaojamaisuus muutetaan lammikkomaisia 
levennyksiä ja istutettua vesikasvillisuutta sisältäväksi polveilevaksi, monimuotoiseksi 
purokosteikoksi. 
 
Vastine:  Hankkijanojan varteen on piirretty ohjeellinen laskeutusaltaan rajaus. 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA 
1. Alueen vesihuoltoverkoston, liikennejärjestelyjen ja virkistysalueiden ym. kunnallisten 

palveluiden suunnittelun kannalta olisi ollut suotavaa, että alueen asemakaavoitus olisi tehty 
laajempana kokonaisuutena sisältäen myös Anttilan tilakeskuksen alueen. 
 
Vastine:  Esittämienne seikkojen osalta näin onkin, mutta mitä laajempi suunnittelualue on, sitä 

vaikeampaa usein on asemakaavaa saada eteenpäin. Asemakaavaa laadittaessa on 
pohdittu mm. laaditun yleissuunnitelman kautta asemakaavaratkaisujen soveltuvuutta 
ympäristöön ja sen mahdollisiin kehityssuuntiin. 

 
2. Alueella on tehty alueellisia pohjatutkimuksia yleispiirteisen rakennettavuuden selvittämiseksi. 

Jatkosuunnittelun yhteydessä on vielä selvitettävä alueen pohjavesitilanne tarkemmin, kaivettava 
koekuoppia kaivantojen tuentatarpeen selvittämiseksi ja laadittava 
rakennettavuusselvitysraportti ennen detaljisuunnitelmien laatimista. 
 
Vastine: Rakennettavuusselvitys on tehty, sitä tarkennetaan tarpeen mukaan. 
 

3. Rantaniityntien eteläreunassa on rakennettu 560 mm hulevesiviemäri, jonka kohdalla on 
siirrettävä kortteleiden 8096 ja 8097 pohjoisrajaa etelämmäksi 3-4 metriä. Korttelissa 8101 on 
viettoviemäriin liitettävyyden johdosta määrättävä rakennukset sijoitettavaksi Pavunvarrentien 
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puoleiseen rakennusalan rajaan kiinni tai määrättävä alin viettoviemäröitävissä oleva lattiakorko 
(tai vaihtoehtoisesti otettava lähtökohdaksi kiinteistökohtaisten jätevesipumppaamojen 
rakentaminen). 
 
Vastine: Rantaniityntien linjaus on korjattu lausunnon mukaisesti. Korttelin 8099 tontin osalta 

varaudutaan joko kiinteistökohtaiseen pumppaamoon tai tehdään johtorasite 
kyseiselle tontille 

 
4. Hankkijanojan kautta Tuusulanjärveen laskevien hulevesien käsittelyyn laskeutusaltaiden ja 

kosteikkokasvillisuuden avulla tulee varautua VL-7- alueilla. Myös Rantaniityntien suunasta 
laskevan hulevesiviemärin vedet tulee ohjata mahdollisuuksien mukaan laskeutusaltaan kautta. 
 
Vastine: Hankkijanojan vierelle on asemakaavakarttaan merkitty ohjeellinen laskeutusaltaan 

rajaus. 
 

5. Kellarinmäentien linjaus tulee tarkistaa aiemmin sovitun mukaiseksi siten, että katu ei sijoitu 
jyrkkään rinteeseen. Katua varten ei rakenneta tukimuureja. 
 
Vastine: Kellarinmäentien linjaus on tarkistettu siten, että katu voidaan toteuttaa ilman 

tukimuureja. 
 

6. Korttelin 8104 talonrakennustöiden toteuttaminen on haastavaa, alueella tarvitaan mm. 
tukimuureja. Kohde olisi edullisinta toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. 
 
Vastine: Kortteli 8104 (nyk. kortteli 8107) on muotoiltu uudelleen. Tukimuureja ei 

kaavaehdotuksen mukaisessa ratkaisussa tarvita, koska jyrkin rinne jää 
rakentamattomaksi. 

 
7. Paijalan koulun laajennuksen pysäköintitarpeita varten tulee varata pysäköintialue (LPA) 

Santakuopankujan ja Nummenväylän väliseltä alueelta noin 40 autolle. Tältä osin voimassa 
olevan asemakaavan mukainen EV-alue tulee liittää kaava-alueeseen. Paijalantien itäpuolella 
olevaa yleistä pysäköintialuetta (LP) tulee laajentaa etelään päin. 
 
Vastine: Paijalan koulun laajennuksen pysäköintitarpeita varten varataan pysäköintialue 

(LPA) Santakuopankujan ja Nummenväylän väliseltä alueelta. 
 

8. Kaavaluonnosalueen kunnallistekniikan alustava kustannusarvio on yhteensä noin 2,4 milj. 
euroa jakautuen seuraavasti: kadut + LP-alue + puistot yhteensä noin 1,3 milj. euroa, 
Nummenväylän kevyen liikenteen alikulkukäytävä 0,3 milj. euroa ja vesihuoltoverkosto noin 0,8 
milj. euroa. 
 
Vastine: Kaavaehdotuksen mukaisesta ratkaisusta on saatu uusi kustannusarvio. 
 

9. Paijalantien katualueen raja tulee tarkistaa nykyisen tiealueen mukaiseksi Kellarinmäentien 
kohdalla. 
 
Vastine: Paijalantien katualueen raja korjattu Paijalentien pohjoislaidalla Kellarinmäentien 

kohdalla. 
 

10. Alueen eteläosaan kaavaillut pensasaidat tulee sijoittaa tonttien puolelle siten, että 
tonttiliittymissä ja katujen risteyksissä on liikenneturvallisuuden edellyttämät riittävät 
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näkemäalueet. Pensaista ei saa aiheutua haittaa katualueiden kunnossapidolla. Pensaiden 
sijoituksessa tulee huomioida myös pensaiden kasvun vaatima tila. 
 
Vastine: Näkemäalueet on varattu katualueelle. Istutukset on määrätty istutettaksi siten, että ne 

eivät ulotu katualueille. 
 

11. Kaavaluonnoksen havainnekuva tulee korjata Santakuopankujan kohdalta ja Nummenväylän 
uuteen alikulkuun johtavien kevyen liikenteen teiden osalta. 
 
Vastine: Korjataan havainnekuvaa lausunnon mukaisesti. 

VAMMAISNEUVOSTO 
Vammaisneuvosto edellyttää, että alueen kaavoituksen kaikissa vaiheissa suunnitellaan liikenne- ja 
liikkumisreittien ja asuntojen sekä mahdollisten yksityisten ja julkisten palvelujen, työpaikkojen ja 
muiden toimintojen sijoittuminen niin, että alueesta muodostuu tasa-arvoinen ja yhdenvertainen 
asuin-, asioimis- ja työssäkäyntialue, jossa vammaisilla ihmisillä on yhtäläiset elämisen 
mahdollisuudet muiden kanssa. 

 
Vastine: Kaavaehdotus on laadittu siten, että mm. sen liikenneratkaisuissa on huomioitu 

liikkumisrajoitteet. Joukkoliikennepysäkki on suunniteltu koulun edustalle ja katujen 
kaltevuuksia alustavasi suunniteltaessa on pyritty huomioimaan kohtuulliset 
nousujyrkkyydet. 

 

KULTTUURILAUTAKUNTA 
Anttilanrannan asemakaavaluonnoksessa on tiedostettu alueen suunnittelun haasteellisuus 
ja pääasiassa peltomaisemaan liittyvän rakentamisen erityisvaatimukset. Kaikilta osin 
maisemallisia lähtökohtia ei kuitenkaan ole otettu huomioon. Tämä näkyy erityisesti 
Paijalan kylätien ja Paijalantien väliin jäävällä alueella, joka on kaavoitettu hyvin tiiviiksi 
ja samankaltaiseksi kuin vastapäätä, Paijalantien itäpuolella oleva alue. 
 
Kulttuurilautakunta katsoo, että Paijalan kylän kyläraitin varteen kaavoitettu alue (Kylätien 
pelto) tulee suunnitella huomattavasti väljemmäksi ja rakenteeltaan muistuttamaan 
nykyistä Paijalan kylää (tonttijako, massoittelu, rakennusten sijoittelu). Myös kyläraitin 
tulee säilyä nykyisen kaltaisena. Näin uusi alue jatkaa luontevasti rakennushistoriallisesti 
arvokasta kylämaisemaa. 
 
Vastine:  Korttelit 8107 ja 8106 (kylätien pelto) on poistettu luonnosvaiheen jälkeen 

asemakaavan suunnittelualueesta. 
 

KOULUTUS- JA KIRJASTOLAUTAKUNTA 
Suunnittelualueen väestö on huomioitu kunnan väestöennusteessa ja täten myös sivistystoimen 
oppilasennusteissa. Koulupaikat tulevat Paijalan koulun laajennuksen jälkeen riittämään alueen 
oppilaille. Mikäli alueelle rakennetaan päiväkotipaikkoja, niin siinä yhteydessä voidaan 
suunnitella myös alkuopetuksen tiloja päiväkodin yhteyteen. 
 
Vastine:  Merkitään tiedoksi. 



 

17 
 

KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO 
1. Rantaraitin osalta maakuntamuseo esittää, että kevyenliikenteen rantaraitti suunniteltaisiin 

mahdollisimman luonnonmukaisena ja vähän rakentamista vaativana. Tavoitteena tulisi olla, 
ettei uusia rakenteita tai rakennelmia toteutettaisi itsetarkoituksellisesti vaan ainoastaan tarpeen 
mukaan. 
 
Vastine: Ranta-alue ei kuulu suunnittelualueeseen kaavaehdotusvaiheessa, joten rantareitin 

linjaus ja rakentamistapa jää päätettäväksi myöhemmin tehtävän asemakaavan 
yhteydessä. 

 
2. Säilyvän peltomaiseman osalta maakuntamuseo yhtyy yleissuunnitelman tavoitteisiin, joissa 

suurin osa peltomaisemasta säilytettäisiin viljelykäytössä ja avoimena maisematilana. 
Esitettyihin suunnitelmiin läjitettävien maa-aineksista muodostettavien mäkien tuomisesta 
peltoalueelle museo suhtautuu erittäin varauksellisesti. Peltoalueen maaston muotojen 
muuttamiseen ei tule ryhtyä. 
 
Vastine: Asemakaavaehdotukseen on lisätty määräys, jonka mukaan virkistysalueella ei 

merkittäviä maastonmuodon muokkauksia sallita. 
 

3. Museo esittää kuitenkin kaavaluonnoksesta poiketen Hankkijantien vartta reunustavan, 
hyväkuntoisen koepuimalarakennuksen säilyttämistä ja varustamista suojelumerkinnällä. Se on 
maisemallisesti tärkeässä asemassa peltoalueen reunalla Hankkijantien varrella. Rakennuksella 
on kulttuurihistoriallista arvoa kertomassa Anttilan tilakeskuksen vaiheista. Rakennus on 
korjauskelpoinen ja sille löytynee uusi käyttötarkoitus. Myönteistä on, että Hankkijantien varren 
puurivi on merkitty säilytettäväksi. 
 
Vastine: Koepuimalarakennus on Anttilan koetilan aikaisena rakennuksena osa 

kulttuurihistoriallista kerroksellisuutta, mutta ottaen huomioon suunnitellun 
pientalorakentamisen, on vaikea perustella koepuimalan säilyttämisen 
välttämättömyyttä. Ennemminkin kokonaisuuden kannalta olisi eduksi, jos koepuimala 
voitaisiin teknisen käyttöikänsä päätteeksi purkaa. Maiseman kannalta rakennus ei ole 
sellainen helmi, että sen suojelemiseksi olisi perusteita. Kaavaehdotuksessa rakennus 
esitetään paikallaan, mutta ei suojeltavaksi. 

 
4. Paijalan kylätien ja Paijalantien väliselle pellolle on suunniteltu osayleiskaavan vastaisesti 20 

tontin suuruinen omakotitalokorttelialue. Maakuntamuseo pitää asemakaavanluonnosta tältä osin 
epäonnistuneena. Peltoalueen rakentaminen olisi osayleiskaavan vastainen ratkaisu. Peltoalue 
liittyy olennaisesti Paijalan kylämiljööseen, sen maisemallinen vaikutusalue ulottuu 
laajemmallekin osana alueen avoimia peltomaita. Peltoalueen kulttuurihistoriallinen arvo on 
erittäin merkittävä. Esitetty rakentamisen määrä ja korttelirakenne eivät tue millään tavoin 
kylätien miljöön säilymistä. Asemakaavaluonnoksen mukainen ratkaisu olisi ympäristön 
kannalta vieras ja lisäksi se poikkeaisi perinteisestä kylärakenteesta täysin. 
 
Vastine: Paijalan kylätien peltoalue ei kuulu suunnittelualueeseen kaavaehdotuksessa. 

Peltoalueen maankäytön ratkaisuun palataan Paijalan kylätien aluetta 
asemakaavoitettaessa kokonaisuutena. 

 
5. 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. Museo pitää tärkeänä, että tämä 
näkökohta otetaan huomioon kaavamuutoksen yhteydessä. 
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Vastine: Myös ko. kohde jää myöhemmin asemakaavoitettavaksi eikä kuulu tämän 

asemakaavan suunnittelualueen piiriin. 
 

6. Kaavan mukainen rakentaminen muuttaa huomattavasti nykyistä maisemakuvaa. Suuri osa 
nykyisin avoimista peltoalueista ja metsäsaarekkeista rakennettaisiin ja muutettaisiin 
asuinalueeksi. Rantapellon näkymä kapenee noin puoleen nykyisestä. Viherkyläidean 
toteutuminen on toivottavasti sellainen ratkaisu, joka tuo uudenlaisia myönteisiä piirteitä 
ympäristöön, vaikka maisema muuttuukin. 
 
Vastine: Sekä suunnittelualueen muuttumisen että jatkosuunnittelun aikana tehtyjen ratkaisujen 

myötä maiseman muutokset ovat vähentyneet. Kunta katsoo, että havainnekuvista käy 
ilmi riittävän tarkoin arvokkaan maiseman säilyminen siinä määrin, että 
asemakaavaehdotuksen ratkaisu on hyväksyttävissä. 

 

TERVEYSLAUTAKUNTA 
1. Suunniteltu alue sijaitsee n. 2 kilometrin etäisyydellä Tuusulan keskustasta, jossa suurin osa 

asukkaiden tarvitsemista palveluista sijaitsee. Alueelle on suunniteltu 120 uutta asuntoa. 
Asukkaita arvioidaan tulevan lisää 550. Tämä tarkoittaa terveyspalveluissa 1/3 osan 
väestövastuualueen muodostumista. Kun huomioidaan jo aikaisemmin rakennettu Halkivahan 
alue niin terveyspalveluiden tarve kasvaa 1/2 väestövastuualueella. Tuusulan keskustan 
suunnittelussa tulee sen vuoksi huomioida terveysaseman laajennusmahdollisuudet ja yhteistyö 
seurakunnan kanssa. 
 
Vastine:  Merkitään tiedoksi. 
 

2. Nyt suunnitellulla alueella on merkittävästi ohikulku ja läpiajoliikennettä. Selvityksen mukaa 
melualueen ohjearvot ylittyvät päiväsaikaan ja leviävät koko alueelle. Tämän vuoksi riittävä 
meluntorjunta on huomioitava suunnitelmissa. Alueella sijaitsee Paijalan koulu, jonne kulkevien 
oppilaiden turvallisuus tulee varmistaa Paijalantiellä liikenteellisillä rakenteilla. 
 
Vastine: Päivitetyn meluselvityksen mukaan melutorjunta voidaan hoitaa asuinrakennukset 

sijoittamalla osoitetulla tavalla. Paijalan koulun koululaisten liikennetruvallisuutta on 
parannettu varaamalla tilaa kevyen liikenteen väylien ja ajonopeuksia hidastavan 
kiertoliittymän toteuttamista varten. 

UNIBASE OY 
Unibase Oy:llä ei ole lausuttavaa kaavaehdotuksesta. 
 
Vastine:  Merkitään tiedoksi. 

LIIKUNTALAUTAKUNTA 
Ei muutosluonnokseen ole huomauttamista. 
 
Vastine:  Merkitään tiedoksi. 
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NUORISOLAUTAKUNTA 
Alueelle tulee varata pienkenttäalue/perhepuisto ja myös nuorille mahdollisuus monipuoliseen 
vapaa-ajanviettoon asuinalueellaan. Nuorisolautakunnan mielestä alueelle tarvitaan yhteinen 
”kylätalo”, joka toimisi sekä lasten, nuorten, sekä myös aikuisten mahdollisena vapaa-
ajanviettopaikkana. Tilaan voisi näin myös kunta, mm. nuorisopalvelut, järjestää erilaista 
toimintaa. Tällainen tila toimisi erittäin hyvin myös alueen yhdistysten kokoontumispaikkana. 
 
Vastine:  Kaavaehdotuksessa on varattu lähivirkistysaluetta merkittäviä määriä. 

Virkistysalueelle voidaan rakentaa virkistysreittejä ja -alueita. Kylätalon 
toteuttamiseksi ei ole varattu korttelialuetta, koska viereisen Paijalan koulun tilojen 
tehokkaan käytön kannalta olisi mielekästä hyödyntää ensisijaisesti niitä. 

HYRYLÄN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY 
1. Liikennejärjestelyissä alkutoimena ovat Koskenmäen kiertoliittymän kaksikaistaistaminen ja 

Hämeentien ja Nummenkankaantien risteyksen kiertoliittymä, Lisäksi Halkivahantiellä tulee olla 
tien rakenteellinen hidaste liikennenopeuksien pitämiseksi sovituissa rajoissa rivitalojen 
kohdalla. 
 
Vastine:  Anttilanranta I kaava-alueen ajoneuvoliikennetuotos on alle 500 ajoneuvoa 

vuorokaudessa.  Koskenmäen kiertoliittymän parantamistarve on todettu ja 
tiesuunnitelmaprosessi liittymän parantamiseksi on käynnissä kunnan ja Uudenmaan 
ELY-keskuksen yhteistyönä. Kantatie 45 liikennejärjestelyt, mukaan lukien 
liittymätyypit, määrittyvät käytännössä yleiskaavan yhteydessä tehtävässä 
liikenneverkkoselvityksessä sekä keskustan ja Lahelanpellon asemakaavahankkeiden 
toteutumisvaiheessa. Em. tarpeelliseksi todetut liikenneverkon parantamistoimenpiteet 
voidaan toteuttaa lainvoimaisen asemakaavan puitteissa. 

 
2. Yhdeksänkymmentäluvulla uudelleen virinnyttä kylätieideaa tulee soveltaa mahdollisuuksien 

mukaan katuverkkoon. 
 
Vastine: Alueelle on suunniteltu kaksi uusia kortteleita palvelevaa tonttikatua. Kaavaehdotusta 

valmisteltaessa on tehty yleispiirteisesti myös katusuunnittelua, jonka aikana 
läntisempi tonttikadulle suunniteltiin pienehkö hidastemutka tai aukio, mikä viittaa 
ennemminkin pihakatumaiseen toteutukseen, kuin kylätiehen. 

 
3. Liikkumisen ja liikenteen turvallisuusasiat tule ottaa huomion erityisen huolella. 
4. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida ulkoilureitistö erityisesti rannan suunnassa 

 
Vastine: Suunnittelualue ei ulotu kaavaehdotuksessa ranta-alueelle, joten 

rantareittikysymykseen palataan Anttilanranta II -asemakaavan laadinnan yhteydessä. 
 

5. Alueelle jäävä puusto tulee hoitaa asukas-, puisto- ja virkistyslähtöisesti ei metsätalouslähtöisesti 
ja hoitotoimet mieluimmin ennemmin (yleensäkin 5-10 vuotta ennen rakentamista) 
 
Vastine: Näin on. Virksitysalueiden puuston hoidosta päätetään puistosuunnitelman myötä. 

Asemakaavassa on osoitettu alueita, joilta puustoa ei saa kaataa: luonnonsuojelualue 
ja erillinen alue Kanalanmäellä, jonka puustoa tulee säilyttää. 
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TUUSULAN PUOLESTA RY 
1. Maakunnallisestikin arvokas Tuusulanjärven kokonaisuus, johon Anttilanranta kuuluu, on sekä 

kulttuurisilta että maisemallisilta arvoiltaan niin merkittävä, että sen kaavoittarninen on tehtävä 
harkiten ja kaikkia osapuolia riittävästi kuulemalla. Alueen sekä kesä- että talvivirkistyskäytto 
kasvaa koko ajan ja koska myös Keski-Uudenmaan asukasmäärä kasvaa voimakkaasti, 
virkistyskäytön merkitys nousee yhä tärkeämmäksi. Kuitenkaan luonnoksessa ei tuoda esiin 
suunnitelmaa kaikkien kuntalaisten virkistysmahdollisuuksista. 
 
Vastine: Asemakaavaehdotuksessa on varattu runsaasti tilaa yleistä virkistyskäyttöä varten. 

Aiemmin samaa asiaa pohdittiin myös yleissuunnitelmaa valmisteltaessa ja 
myöhemmin sen hyväksymiskäsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa. 
Asemakaavalla varataan alueita käyttöä varten, tässä tapauksessa myöhemmin 
laadittavan puistosuunnitelman myötä päätetään minkälaisia virkistystoimintoja 
alueelle toteutetaan. 

 
2. Alueen tähänastinen suunnittelu ei kaikilta osin täytä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä 

avoimuuden ja vuorovaikutuksen periaatteita. Suunnittelussa ei ole otettu huomioon kuntalaisten 
esittämiä mielipiteitä ja ehdotuksia. Jopa Paijalan kyläläisten tekemä ehdotus, jonka valtuusto on 
ponnessaan hyväksynyt, on jätetty huomiotta. 
 
Vastine: Suunnittelu ja vuorovaikutus on toiminut kuten maankäyttö- ja rakennuslaki 

edellyttää. Julkisten nähtävilläolojen aikana on kerätty virallisesti palautetta ja aina 
kun suunnitelmasta on haluttu keskustella, on näin toimittu myös epävirallisesti. 
Erilaisia suunnitelmia ja näkökulmia on pohdittu – mukaanlukien Paijalan kyläläisten 
tekemä ehdotus. Se, että esitettyä suunnitelmaa ei ole siirretty suoraan 
kaavaluonnokseen tai nyt myöhemmin kaavaehdotukseen ei tarkoita, etteikö sitä olisi 
otettu huomioon. Itse asiassa kaavaehdotusta kyläläisten ratkaisu tuoda lisää 
rakentamista Rantaniityntien ja rannan välimaastoon kolmen rakennetun kiinteistön 
metsäsaarekkeen suojaan, on saatu juuri kyläläisten suunnitelmasta. Kyläläisten 
ajatuksena oli tuolloin jättää koulun edustalla oleva peltoalue rakentamatta. Tähän 
asiaan ei saada ratkaisua vielä, vaan vasta Anttilanranta II -asemakaavan laadinnan 
yhteydessä. 

 
3. Alueen suunnittelun pohjana on ollut valtuuston asettama asuntojen määrä. Tällainen lähtökohta 

on vastoin maankäyttö- ja rakennuslain henkeä. Lisäksi kaavaluonnoksessa on 20 tonttia 
Paijalan vanhan kylätien ja Paijalantien välissä suunnittelualueen pohjoisosassa. Nämä tontit 
kaavoituslautakunta poisti omassa käsittelyssään, mutta kunnanhallitus palautti käsittelyssään 
19.6.2006. Tonttien sijoitus rikkoo vanhan kylämiljöön ja arvokkaan, avoimen maisemakuvan. 
Rakentaminen kyseiselle alueelle on selkeässä ristiriidassa valtuuston vuonna 2001 hyväksymän 
Hyrylän laajentumissuunnat -osayleiskaavan kanssa, mikä myös kaavaluonnoksessa 
myönnetään. Esitetyt perustelut osayleiskaavasta poikkeamiselle eivät ole kestävällä pohjalla. 
Taloudellisuus ja ekologisuus voidaan saavuttaa myös muilla ratkaisuilla rikkomatta 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi todettua maisema- ja kyläkokonaisuutta. Tontit tulisi edellä 
mainituista syistä poistaa lopullisesta kaavasta. 
 
Vastine: Asemakaavaa laadittaessa ei ole sitouduttu aiemmin esitettyihin 

asuntomääräarvioihin. Paijalan kylätien peltoalue ei ole enää suunnittelualueen 
rajauksessa mukana. On totta, että kaavaluonnoksessa ja osayleiskaavassa oli tätä 
peltoalueen maankäyttöä koskeva ristiriita. 

 
4. Tuusulan puolesta ry esittää, että Anttilan alueen rakentamisen määrä harkittaisiin vielä kerran 

uudelleen, koska alue tarvitaan tulevaisuudessa Hyrylän ja lähiseudun asukkaiden 
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virkistysalueena ja tärkeiden kulttuuriarvojen säilyttäjänä. Lisäksi varuskunnan lähtö vapauttaa 
maata kaavoitettavaksi lähempänä taajamakeskusta. 

 
Vastine: Rykmentinpuiston kaavoittaminen ja toteuttaminen on Tuusulan kannalta erinomainen 

mahdollisuus. Tästä huolimatta on perusteltua jatkaa kaikkien taajamien ja kaikkien 
taajamanosien kehittämistä eli täydentämistä ja tehostamista. Luonnollisesti tässä 
työssä tulee ottaa huomioon kunkin alueen ominaispiirteet. Siinä mielessä 
rakentamisen määrän harkitseminen ja rakentamisen sijoittelu on erityisesti tällaiselle 
alueelle tehtävän asemakaavan osalta tärkeää. Kuten todettu, mm. asunto-ohjelmassa 
esitettyihin arvioihin asuntojen määrästä ei asemakaavan laadintaa sidota, vaan 
rakentamisen määrä harkitaan ja perustellaan kaavaprosessin aikana. 

NUMMENHARJUN ASUKASYHDISTYS 
1. Kaavaehdotuksen pohjana oleva kunnanhallituksen päätös on vedettävä takaisin uudelleen 

harkintaan. Tarve rakentaa Anttilan alueelle on poistunut sillä varuskunta-alueelle on tullut 
päätös (varuskunta poistuu) mm. Ruotsinkylässä on paljon rakentamattomia alueita, joten 
vaihtoehtoja on olemassa. 
 
Vastine: Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavoitussuunnitelman, jonka mukaisesti 

asemakaavaa on laadittu. Lisäksi kaavaprosessin aikana ei ole tehty sellaisia 
päätöksiä, joiden perusteella kaavatyö tulisi keskeyttää. Rykmentinpuiston 
kaavoittaminen ja toteuttaminen on Tuusulan kannalta erinomainen mahdollisuus. 
Tästä huolimatta on perusteltua jatkaa kaikkien taajamien ja kaikkien taajamanosien 
kehittämistä eli täydentämistä ja tehostamista. Luonnollisesti tässä työssä tulee ottaa 
huomioon kunkin alueen ominaispiirteet. 

 
2. Kuntalaisille on esitettävä laskelmat rakentamisen kannattavuudesta, laskemissa on esitettävä 

tontinmyyntikulut (voidaan arvioida esim. Halkivahan perusteella) ja kustannukset kouluista, 
päiväkodista, puistojen hoidosta ym. 
 
Vastine: Kaavatalouslaskelma on kaavaselostuksessa. Kaavataloutta laskettaessa ei huomioida 

palveluiden edellyttämien tilojen tai ylläpidon kustannuksia, vaan tontinmyynti- sekä 
sopimustuloja suhteessa kunnallistekniikan rakentamiseen. 

 
3. Kuntalaisille on esitettävä suunnitelma tiestön kehittämisestä, koskien Paijalan kylätietä, 

Nummenväylää, Paijalantietä ja liityntää Hämeentielle. 
 
Vastine: Paijalan kylätie on yksityistie. Alueen tie- ja katuverkkoa tarkastellaan laajemmin 

yleiskaavan yhteydessä.  Nummenväylän ja Hämeentien liittymän parantamiseksi on 
varattu tila lainvoimaisessa asemakaavassa. 

 
4. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon Paijalan kyläläisten ja Anttila on meidän -liikkeen 

kannanotot, joissa on paremmin huomioitu kulttuurimaiseman arvot ja alueen kehittäminen 
kokonaisuutena. 
 
Vastine:  Kaikki kannanotot otetaan huomioon. 
 

5. Kuntalaisille on esitettävä suunnitelma kokonaisuudesta, johon liittyy Halkivaha I, Halkivaha II, 
Sarvikallion alue, Anttilan tilakeskus, vanha Paijala ja tämä ko. alue. Tähän pitää sisällyttää niin 
asuntorakentaminen kuin virkistysalueet. 
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Vastine: Anttilan alueelle on laadittu yleissuunnitelma. Halkivahan aluetta lähdettäessä 
asemakaavoittamaan laadittiin ns. kaavarunko yleispiirteisesti maankäytön 
selvittämistä varten. Paijalantien länsipuoleinen alue on tarkoitus suunnitella 
yleissuunnitelmatasolla Paijalan pellonlaita -yleissuunnitelmassa, joka on 
hyväksytyssä kaavoitussuunnitelmassa. Osaa mainitsemistanne alueista koskee 
Hyrylän laajentumissuunnat -osayleiskaavan aluevaraukset. Lisäksi käynnissä on 
koko kuntaa koskeva yleiskaavatyö. 
Anttilanrannan asemakaavoja voidaan laatia em. jo laadittujen yleissuunnitelmien 
pohjalta, kunhan yleiskaavan sisältövaatimukset täyttyvät. 

 
6. Kennomainen rakentaminen ei sovi kokonaisuuteen eikä ko. tonttimuodoille ole helppo 

rakentaa. 
7. Kevyenliikenteen väylä lähemmäksi rantaa lähellä Rantaniityntietä; ei kiinni kennotontteja jotka 

ovat pieniä. 
 

Vastine: Aiemmin suunnitellut kennomaiset tontit eivät kuulu enää tämän kaavan 
suunnittelurajauksen piiriin. Asiaan palataan mitä todennäköisimmin Anttilanranta II 
-kaavaa laadittaessa. 

 
 

ANTTILANRANNAN MIELIPITEET 27 KPL 

MONA-LISA KARI JA MIKA KARI, RN:O 3:159 
1. Kaavaluonnoksessa on mielestämme turhaan ja perusteettomasti määritelty 

julkisivumateriaaliksi puuta, koska alueen molemmin puolin (Järvensivunkuja — 
Rantaniityntie), on tähänkin asti sallittu käyttää myös tiiltä sekä rapattua pintaa 
julkisivumateriaalina. Alue olisi paljon yhtenäisempi, jos uudella kaava-alueella annettaisiin 
mahdollisuus käyttää, myös yllämainittuja julkisivumateriaaleja. 
 
Vastine: Kaavaehdotuksessa on mahdollistettu useita materiaaleja kuitenkin niin, että 

korttelinosittain yhtenäinen ilme voidaan saavuttaa. Puu on ekologisin ja 
energiatehokkain materiaali, josta syystä sen suosiminen useimmissa tapauksissa on 
tältä osin perusteltua. 

 
2. Alustavassa suunnittelussa on myös määrätty tontin rajaamiseksi pensasaitaa, jota me osittain 

viherrakentajina ihmettelemme, sillä hyvinä vaihtoehtoina pidämme myös puu-aitoja ja rapattua 
betoniaitaa, Suomen ilmastolliset olosuhteet silmälläpitäen. Pensasaitakin on ihan hyvä 
vaihtoehto, jos arkkitehdin tavoitteesta ollaan valmiita tinkimään. 
 
Vastine: Alueen suunnittelun alkutaipaleella jo nähtiin tarpeelliseksi rajata tontteja jollakin 

tavalla, joka pehmentää maisemavaikutusta, antaa suojaa ja alueelle 
”luonnonelementtejä” olkoonkin, että kyseessä on istutetut pensasaidat. Rapattu 
betoniaita on varmasti komea katunäkymän kannalta, mutta ei nykyisestä alueen 
ilmeestä tai maisemasta ole johdettavissa ollen siten puolestaan vieras elementti. 

 
3. Liikenneseikkoihin vetoaminen ei mielestämme ole perusteltua, koska nykyisten väylien tulisi 

pystyä vetämään rakentamisesta syntyvä liikennekuormitus. Nykyisiä väyliä pystytään 
mielestämme tehostamaan seuraavilla seikoilla — Koskenmäentien ja Paijalantien risteykseen 
tulisi asentaa liikennevalot ja vaatia näkyvyyttä haittaavan aidan poistaminen. Hämeentien ja 
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Nummenväylän risteykseen tulisi rakentaa kiertoliittymä tai asentaa liikennevalot, Järvenpäästä 
päin tuleva liikenne käyttää ruuhka aikoina Paijalantietä, koska Hämeentielle pääsy on suuren 
liikenne virran takia hankalaa. Paijalan koulun molemmin puolin tulisi ehdottomasti rakentaa 
korotetut suojatiet turvaamaan lasten turvallisuus. Paijanlantien idän puoleinen kevyenliikenteen 
väylä tulisi ulottaa Nummenväylälle saakka. Paijalantien tasausta ennen koulua tulisi harkita 
pudotettavaksi alemmaksi, samalla liikenteen melu saataisiin jäämään tiealueelle. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 

4. Jalankulkuyhteys rantaan rakennettavalle virkistys reitille tulisi rakentaa ainoastaan suunnitellun 
Onkipaikantien päästä, samalla tulisi huomioida Onkipaikantien leveys riittävän suureksi, jotta 
molemmin puolin tietä pystyttäisiin rakentamaan reunakorokkeella erotetut kevyenliikenteen 
väylät. Samalla avautuisi yksi näköyhteys lisää järvelle. 
 
Vastine: Suunnittelualueen uudelleen rajaamisen myötä Onkipaikantie ei kuulu enää tämän 

asemakaavan piiriin. 
 

5. Mielestämme tonttikokoon tulisi kiinnittää huomiota, nykyisellään lähimpänä rantaa olevat 
tontit tulisi olla riittävän isoja, jotta kauemmaksi rannasta rakennettavat kiinteistöt säilyttäisivät 
myös näköyhteyden järvelle ja näin ollen säilyisi tietty väljyys. Rantaan mahdollisesti 
kaavoitettavat tontit tulisi myydä ns. vapaalla kilpailulla ilman kattohintaa, jotta kunta saisi 
tonttikaupoista maksimaalisen hyödyn ja kuntaa lisää hyviä veronmaksajia. 
 
Vastine: Aiemmin lähmmäs rantaa suunniteltujen tonttien kokoon ja väljyyteen palataan 

Anttilanranta II -asemakaavaa laadittaessa. 
 

ASUNTO OY KALAMIEHENRANTA, JUKKA VAITTINEN 
1. Tuusulan kunnan kaavoitustoimi on Anttilanrannan asemakaavaluonnoksessa jättänyt 

huomioimatta kokonaan Tuusulan kunnan imagoon ja kulttuuriin kuuluvan maalaismaiseman 
täyttämällä avoimen peltomaiseman tiheään rakennetuilla omakotitaloilla. Kaavoitus ei ole 
huomioinut kunnan rakennusjärjestyksen tätä koskevaa periaatetta jaon perusteista sillä, että 
kaavoitetulla alueella ei hyväksyttyjä periaatteita tarvitse noudattaa. 

2. Kaavoitussuunnitelma tulisi toteutettuna tuhoamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kylä- ja 
peltomaiseman. Se ei jättäisi kuntalaisille tärkeän virkistysalueen kehittämiselle Anttilan alueelle 
riittävästi tilaa ja saattaisi johtaa siihen, että seuraavaksi virkistysalueita jouduttaisiin etsimään 
muilta kuin kunnan omistamilta mailta. 
 
Vastine: Maisema-arvoja on vaalittu kaavaehdotusta laadittaessa. Maisemallisesti tärkeimmät 

peltoalueet on merkitty säilytettäväksi avoimina. Suuri osa alueesta on merkitty 
virkistysalueeksi. 

 
3. Toteutuessaan suunnitelma tulisi lisäämään huomattavasti liikennemääriä, jotka tulisivat 

Hämeentien huonon risteyksen ja kuntakeskuksen sekä liikkeiden sijainnin johdosta 
ohjautumaan Paijalantielle, mikä ei ole rakennettu läpiajoliikennettä varten. 
 
Vastine:  Anttilanranta I kaava-alueen ajoneuvoliikennetuotos on alle 500 ajoneuvoa 

vuorokaudessa. Paijalantie pystyy ottamaan tällaisen liikennemäärän vastaan. 
Olevien väylien liittymien osalta toki on ongelmia. Koskenmäen kiertoliittymän 
parantamistarve on todettu ja tiesuunnitelmaprosessi liittymän parantamiseksi on 
käynnissä kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Kantatie 45 
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liikennejärjestelyt, mukaan lukien liittymätyypit, määrittyvät käytännössä yleiskaavan 
yhteydessä tehtävässä liikenneverkkoselvityksessä sekä keskustan ja Lahelanpellon 
asemakaavahankkeiden toteutumisvaiheessa. Em. tarpeelliseksi todetut liikenneverkon 
parantamistoimenpiteet voidaan toteuttaa lainvoimaisen asemakaavan puitteissa. 

 
4. Suunnitelmassa on varaus Tuusulanjärven rantaan yksityisten omistamalle maalle 

rakennettavasta kevyen liikenteen väylästä, vaikka Paijalantiellä on jo yksi väylä ja sinne on 
tarkoitus rakentaa toinenkin kevyen liikenteen väylä ja vaikka kaavoituslautakunta on päättänyt 
ja valtuusto ja kunnanhallitus myöhemmin vahvistaneet, että kevyen liikenteen linjaukset on 
huomioitava siten ettei niitä sijoiteta yksityisille maille ilman maanomistajien lupaa, joita ei 
kunnalla ole ja tuskin tuleekaan. 

5. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen turmelisi rantamaiseman ja koska kaavoitus on itsekin 
pitänyt tärkeänä rantamaiseman säilyttämistä mahdollisimman rakentamattomana, on kevyen 
liikenteen väyläsuunnitelmasta luovuttava. 
 
Vastine: Tarkoittanette yleissuunnitelmassa ollutta rantareittiä. Reitti on suunniteltu 

lainvoimaisen asemakaavan mukaisesti lukuunottamatta tällä hetkellä Anttilanranta II 
-asemakaavan alueeseen kuuluvaa osuutta. Reitti on suunniteltu yleiseen käyttöön 
tarkoitetuille virkistysalueille. Reitin toteuttamisen osalta ei ole päätöstä eikä reitti 
kuulu tämän asemakaavan suunnittelualueeseen. 

 
 

SAMI NIEMI 
1. Kaavamuutos vaikuttaa välittömästi Paijalantien katuosuuden (välillä Koskenmäentie -

Nummenväylä) tien liikennemääriin, osuuden liikenneturvallisuuteen ja alueella asuvien 
kuntalaisten asuinviihtyisyyteen varsin merkittävästi. Paijalantien katuosuudelle tullaan 
ohjaamaan välittömästi 60 tontin päivittäinen liikenne. Suurin osa tullee jatkamaan tästä 
Koskenmäentielle sillä, kuten kaavaehdotuksessakin todetaan, Nummenväylän liittymä 
Hämeentielle ei toimi. Kaavamuutokseen näyttäisi sisältyvän myös kyseisen katuosuuden 
luokittelun muuttaminen kokoojakadusta pääväyläksi ilman, että asiaa tuodaan erityisesti esille. 
 
Vastine:  Anttilanranta I kaava-alueen ajoneuvoliikennetuotos on alle 500 ajoneuvoa 

vuorokaudessa. Paijalantie pystyy ottamaan tällaisen liikennemäärän vastaan. 
Olevien väylien liittymien osalta toki on ongelmia. Koskenmäen kiertoliittymän 
parantamistarve on todettu ja tiesuunnitelmaprosessi liittymän parantamiseksi on 
käynnissä kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Kantatie 45 
liikennejärjestelyt, mukaan lukien liittymätyypit, määrittyvät käytännössä yleiskaavan 
yhteydessä tehtävässä liikenneverkkoselvityksessä sekä keskustan ja Lahelanpellon 
asemakaavahankkeiden toteutumisvaiheessa. Em. tarpeelliseksi todetut liikenneverkon 
parantamistoimenpiteet voidaan toteuttaa lainvoimaisen asemakaavan puitteissa. 
Laadittavaan asemakaavaan ei sisälly Paijalantien katuosuuden luokittelun 
muuttamista pääväyläksi. 

 
2. Kaavamuutoksen liitteenä oleva meluselvitys tulee ulottaa ennen kaavan hyväksyntää kattamaan 

koko Paijalantien katuosuus (välillä Koskenmäentie - Nummenväylä). Nyt meluselvitys kattaa 
vain välin Nummenväylä - Kalamiehenkuja. Meluselvityksessä tulee arvioida melutasot eri 
nopeuksilla. Nyt selvitys on tehty vain nopeusrajoitusten mukaisilla nopeuksilla. 14.8.2006 
pidetyssä kuulemistilaisuudessa todettiin kuitenkin kunnan puolelta, että Paijalantien 
katuosuudella on seurannan perusteella säännöllistä ylinopeutta. 
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Vastine: Meluselvitys on päivitetty ja kattaa suunnittelualueen. Meluselvitys on laadittu vain 
kaava-alueen kohdalle, koska mahdollisen melusuojauksen toimenpiteitä ei voida 
esittää kaava-alueen ulkopuolelle.  

 
3. Tilaisuudessa esitettyjen lukujen mukaan seurannasta saatu keskinopeus oli 44 km/h. 15% ajoi 

max. 38 km/h, 50 % ajoi max. 48 km/h, 85 % ajoi max 58 km/h. Seuranta siis osoitti 
huomattavaa ylinopeutta katuosuudella, jonka välittömässä läheisyydessä asuu useita kuntalaisia 
ja on ala-asteen koulu. 

4. Tämän vuoksi meluselvitys tulee tehdä kaikkien näiden yllämainittujen nopeuksien osalta koko 
Paijalantien katuosuudelta. Tämän pohjalta kaavamuutos tulee arvioida uudelleen ja ottaa 
huomioon laajennetun meluselvityksen suositukset. 

5. Paijalantien liikenneturvallisuus on usean vuoden ajan ollut paikallisten ihmisten huolen 
aiheena. Asiaa koskevia aloitteita ja huomautuksia on tehty ainakin vuonna 2000 ja 2002. 

6. Vuonna 2000 5.9. jätti Riitta Mäkelä ja 99 muuta allekirjoittanutta vetoomuksen Tuusulan 
kunnan tekniselle lautakunnalle Paijalantien liikenneturvallisuudesta, sillä he eivät olleet 
tyytyväisiä teknisen lautakunnan päätökseen olla rakentamatta vaadittuja nopeutta alentavia 
hidasteita. Vuonna 2002 huhtikuussa oli esillä katusuunnitelmaehdotus. Ehdotukseen As. Oy 
Tuusulan Suvikukkaja Tuusulan Leinikki sekä Sami Jalonen jättivät muistutuksen 7.5. 2002 
edelleen vaatien nopeutta alentavia hidasteita. Jalonen oli liittänyt omaan muistutukseensa 
Liikkuvan poliisin konstaapelin asiantuntijalausunnon. 

7. Vaatimuksista ja perusteluista huolimatta Paijalantien turvallisuutta ei ole lähdetty parantamaan 
puuttuinalla alueen nopeuksiin. Kunnan perusteluna on ollut, että katu ei ole yleinen tie, vaan 
alueen asukkaiden ajoneuvojen kokoojakatu. 

8. Esillä oleva kaavamuutos tulee toteutuessaan lisäämään kohtuuttomasti Paijalantien 
liikennemääriä. Vastaavasti kunnan tekemä liikenneseuranta osoitti, että katuosuudella ajetaan 
säännöllisesti huomattavaakin ylinopeutta. Omat havainnot osoittavat, että myös alueen läpi 
ajavat linja-autot ylittävät säännöllisesti katuosuuden nopeusrajoituksen. Tästä syystä nykyiset 

9. liikenneturvajärjestelyt eivät riitä takaamaan katuosuuden liikenneturvallisuutta edes nykyisillä 
liikennemäärillä etenkin kun katuosuuden ylitse on useissa kohdin ohjattu 
kevyenliikenteenväylä. Liikennemäärien lisääntyminen tulee heikentämään katuosuuden 
turvallisuutta nykyisestä. 

10. Katuosuuden turvattomuutta osoittaa myös mopoliikenteen ohjaaminen Koskenmäen suunnasta 
tultaessa KaI amestarintien kohdalla ajoväylältä kevyenliikenteen väylälle. Näin mopot pystyvät 
ajamaan suurinta ajoneuvokohtaista nopeuttaan 45 km/h koulun kohdalla, kun ajoväylällä 
nopeus on rajoitettu 30 km/h. 
 
Vastine: Ajonopeuksista johtuen ja liikenneturvallisuuden takaamiseksi 

asemakaavaehdotukseen on varattu riittävästi tilaa kiertoliittymän toteuttamista 
varten. Kiertoliittymä hidastaa tehokkaasti ajonopeuksia. Paijalantien ajonopeuksien 
hillitsemiseksi, läpiajoliikenteen rajoittamiseksi ja liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi Anttilanrannan liittymän ja kevyen liikenteen ylityskohtien 
yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä suunnitellaan rakenteellisia hidasteita. 

 
11. Tämän vuoksi kunnan on ensinnäkin viipymättä lisättävä Paijalantien katuosuuden 

liikenneturvallisuutta nopeutta alentavilla hidasteilla sekä kieltämällä mopoilla ajo koko 
katuosuuden kevyen liikenteen väylillä. Toiseksi kunnan on ennen kaavamuutoksen lopullista 
hyväksyntää ratkaistava alueen liikennejärjestelyiden ongelmat yhdessä valtion kanssa. 
 
Vastine: Kunnassa tehdyn moporeittiselvityksen mukaan mopoliikenne tullaan siirtämään 

ajoradalle koko Paijalantien matkalla. 
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12. Kaavamuutoksesta saa sen käsityksen, että Paijalantie tultaisiin luokittelemaan pääväyläksi 
nykyisen kokoojakadun sijasta, vaikka sitä ei suoraan asiakirjojen tekstiosiosta käy ilmi. 

13. Tämä muutos ei ole hyväksyttävissä ja on hyvän hallintotavan vastaista sisällyttää 
tämänkaltainen muutos ainoastaan asiakirja-aineiston karttoihin ilman, että sitä tuodaan selvästi 
ilmi. Mikäli kyseessä ei ole tämänkaltainen muutos, vaan Paijalantien katuosuus tullaan 
edelleenkin luokittelemaan kokoojakaduksi, tulee tämän sisältönen muutos tehdä liitteeseen 3B. 
 
Vastine: Kadun luokitusta ei muuteta asemakaavalla. 
 

SAMI NIEMI 
1. Kaava lisää Paijalantien läpiajoliikennettä Koskenmäentielle. Nyt jo kyseisellä välillä liikenne 

on vilkasta ja nopeudet rajoituksesta huolimatta kovat. Kaavan yhteydessä tulee päättää 
hidasteista Paijalantielle ja koska  nopeus kauttaaltaan 30 km/h. 
 
Vastine: Ajonopeuksista johtuen ja liikenneturvallisuuden takaamiseksi 

asemakaavaehdotukseen on varattu riittävästi tilaa kiertoliittymän toteuttamista 
varten. Kiertoliittymä hidastaa tehokkaasti ajonopeuksia. Paijalantien ajonopeuksien 
hillitsemiseksi, läpiajoliikenteen rajoittamiseksi ja liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi Anttilanrannan liittymän ja kevyen liikenteen ylityskohtien 
yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä suunnitellaan rakenteellisia hidasteita. 

 
2. Anttilan alueen rakentaminen yhdessä Halkivahan uudiskohteiden kanssa lisäävät painetta 

Paijalan koulun oppilasmääriin. Kaavan hyväksymisen yhteydessä tulee päättää alueelle 
rakennettavasta uudesta koulusta. 
 
Vastine: Koulutarve on harkittavana kasvatus- ja sivistystoimessa. 

 ANTTI JA NANNA VÄYRYNEN 
1. Kaavaluonnoksen korttelit 8089 ja 8090 sijaitsevat osittain omistamamme määräalan alueella 

(ks. kiinteistö B yllä), jolle emme halua lainkaan rakentamista. Haluamme, että em. määräala 
liitetään kiinteistöömme 85 8-409-3-149 siten, että se ei lisää rakennusoikeutta. 
 
Vastine: Suunnittelualueen uudelleen rajauksen myötä tähän kysymykseen palataan 

Anttilanranta II -kaavaa laadittaessa. 
 

2. Anttilanrannan ja Paijalan vanhan kylän alue ympäristöineen on varsin poikkeuksellinen ja 
arvokas alue. Millä muulla Pääkaupunkiseudun kehyskunnalla on tarjota asukkailleen ja 
vierailijoille maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti näin ainutlaatuinen kokonaisuus hyvien 
liikenneyhteyksien ja palvelujen läheisyydessä? 

3. Muutimme itse Tuusulaan Espoosta väljemmän ja rauhallisemman asuinympäristön vuoksi. 
Olemme seuranneet surullisina kaavaluonnoksen valmistelua, koska Tuusula on tällä tavalla 
menettämässä niitä arvoja, jotka saivat meidät muuttamaan tänne. 

4. Jos kaavaluonnoksen mukainen rakentaminen toteutuu ja jatkuu pohjoiseen kohti Järvenpäätä, 
tuhoutuu alueita, jotka on maakuntakaavassa merkitty kulttuuriympäristön ja maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeiksi. Mielestämme Anttilanrannan ja Paijalan kylän alue on 
huomattavasti arvokkaampi virkistys- kuin asuinalueena. 

5. Kasvava Keski-Uusimaa tarvitsee virkistysalueita. Tuusula on erityisesti Tuusulanjärven 
ansiosta luonut maineen luonnonläheisenä ja ympäristöystävällisenä kuntana. Noin 40 000 
järvenkiertäjää eivät voi olla väärässä. 
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Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 

6. Osayleiskaavan suunnittelun ja hyväksymisen (9.4.2001) jälkeen ovat olosuhteet Hyrylän 
ympäristössä muuttuneet oleellisesti. Puolustusvoimilta vapautuvat alueet Hyrylän itäpuolella 
ovat huomattavasti paremmin asuinrakentamiseen soveltuvia kuin maisemaltaan ja luonnoltaan 
arvokkaat Tuusulanjärven ranta-alueet. Nämä alueet sijaitsevat lisäksi parempien 
liikenneyhteyksien varrella kuin Anttilan alue. 

7. Kaavan valmistelu tulisi mielestämme keskeyttää ja tarkastella kaavoituksen periaatteita 
julkisesti uudelleen. 
 
Vastine: Rykmentinpuiston kaavoittaminen ja toteuttaminen on Tuusulan kannalta erinomainen 

mahdollisuus. Tästä huolimatta on perusteltua jatkaa kaikkien taajamien ja kaikkien 
taajamanosien kehittämistä eli täydentämistä ja tehostamista. Luonnollisesti tässä 
työssä tulee ottaa huomioon kunkin alueen ominaispiirteet. 

 
 

ASUNTO OY TUUSULAN SUVIKUKKA 
1. Asunto oy Tuusulan Suvikukka (Järvensivunkuja 1-9) esittää mielipiteenään Anttilanrannan 

asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnokseen seuraavaa: 
Luonnoksessa ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota kasvavaan moottoriliikenteeseen ja 
liikenteestä johtuviin ympäristön häiriötekijöihin kuten melu, saaste, turvallisuus jne. 
 
Vastine: Asemakaavaa valmisteltaessa on teetetty melu- ja tärinäselvitykset, joiden perusteella 

kaavaehdotuksen mukainen ratkaisu on hyväksyttävissä. Liikenneturvallisuuden 
parantamiseen on varauduttu riittävässä määrin siten, että katualueille on varattu 
tilaa hidasteille ja kevyen liikenteen verkosto voidaan toteuttaa kattavana. 

 
2. Toimitetuista asiakirjoista ilmenee, että kevyen liikenteen väylien - jo olemassa olevienkin - 

suunnitteluun panostetaan runsaasti. Asuntoyhtiön mielestä nämä eivät ole ongelma eikä ole 
kuntalaisten yleisen edun mukaista suunnata voimavaroja vähemmän tärkeisiin asioihin. Yksi 
tapa lieventää syntyviä ongelmia on vähentää tonttien lukumäärää alueella. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 

JUTTA SARKONEN 
Mielestäni Anttilan kaava pitäisi jättää toteuttamatta kokonaan. Suunnitelmassa ei ole riittävästi 
huomioitu alueen kulttuurihistoriallista arvoa. Tuusulalaisille ja lähikuntien asukkaille alueen 
virkistyskäytöllä on arvokas merkitys. 
Erityisenä ongelmana pidän yhä kasvavia liikennevirtoja. Jo tällä hetkellä ruuhka-aikoina 
liikenteen määrä on liian suuri. Tiellä ajetaan aivan liian lujaa. Erityisesti Paijalantien 
eteläpäässä tarvittaisiin jo nyt erityisjärjestelyjä vauhdin laskemiseksi. 
 
Vastine:  Kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja on arvioitu suunnitelmaa laadittaessa 

että tähän liittyvissä selvityksissä.   
Liikenneturvallisuuden parantamiseen on varauduttu riittävässä määrin siten, että 
katualueille on varattu tilaa hidasteille ja kevyen liikenteen verkosto voidaan toteuttaa 
kattavana. 
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ANNE KIVALO 
Kulttuurimaisema tulisi säilyttää mahdollisimman koskemattomana. Jos Anttilanrantaa aletaan 
rakentaa, lopulta sille käy niin kuin muillekin kohteille, rakentaminen paisuu vuosi vuodelta. 
Pohjoiselle pellolle ei saisi rakentaa mitään. Alue tulee säilyttää virkistysalueena. Liikenne tulee 
rakentamisen myötä kasvamaan entisestään. Paijala on säilytettävä omaleimaisena kylänä. 
 
Vastine: Pohjoinen pelto eli Paijalan kylätien peltoalue ei ole tämän asemakaavan 

suunittelualueessa. Kyseisen alueen maankäyttöön palataan Paijalan kylätielle 
laadittaessa asemakaavaa. 
 

ANITA KEITAANRANTA 
1. Ehdotan, että kyläläisten suunnitelma otetaan huomioon Anttilanrannan kaavoituksessa. 

Liitteenä vanhan Paijalan seuran kirjoitus "kuunnellaanko kyläläisiä". Kannatan Anttila on 
meidän-liikkeen näkemystä vapaa-ajan suunnitelmasta. Paijalan kylätien kannanottona liite 
tiehallinnon yli-insinööri Olavi H. Koskisen lausunto. 

2. Anttilanrannan kaavaluonnos tuli runsaan vuoden hiljaiselon jälkeen viime tiistaina 
kaavoituslautakunnan käsittelyyn. Luonnos sisältää jopa enemmän asuntoja kuin valtuuston 
viime vuonna hyväksymässä yleissuunnitelmassa oli esitetty. 

3. Koska Paijalan vanha kylä liittyy kiinteästi suunnittelualueeseen, kyläläiset ovat seuranneet 
valmistelua tiiviisti. Päämääränä kyläläiset ovat pitäneet kylän, kylätien ja ympäröivän 
maiseman huomioimista suunnittelussa. Lisäksi merkittävää on Anttilan sijainti Tuusulanjärven 
rannalla ja sen tarjoama mahdollisuus kuntalaisten virkistysalueena sekä alueen maisemallinen 
merkitys myös järveltä ja sen itärannalta katsoen. 

4. Kyläläiset vertailivat erilaisia vaihtoehtoja rakentamisen sijoittumisen, määrän ja 
rakentamistehokkuuden välillä. Lukuisten tapaamisten ja hyvän yhteistyön tuloksena valmistui 
kyläläisten kannanotto Anttilanrannan yleissuunnitelmaan. Kyläsuunnitelma laadittiin osana 
Laurea-ammattikorkeakoulun kyläsuunnitteluhanketta ja tukijana oli Keskisen Uudenmaan 
Kehittämisyhdistys. 

5. Kunnan kaavoitustyön pohjana on ollut valtuuston hyväksymä Anttilanrannan yleissuunnitelma. 
Valtuuston päätökseen liittyi ponsi, jonka mukaan Paijalan kyläläisten suunnitelma tuli ottaa 
jatkovalmistelussa huomioon. Kyläläisten suunnitelma oli toki kaavoitusaineistossa mukana; itse 
luonnokseen sillä ei kuitenkaan näytä olleen vaikutusta. Valinnat on tehty ennalta määrätyn 
asuntojen lukumäärätavoitteen perusteella. Kylän kannalta merkittävin ero koskee kylätien ja 
Paijalantien välisen pellon suunnittelua. Vuonna 2001 hyväksytyssä osayleiskaavassa tämä alue 
kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen, joka tulee säilyttää. 

6. Kaavaluonnoksessa tälle pellolle esitetään 20 tiiviisti rakennettua modernia omakotitaloa. 
Kyläläisten mielestä viisi tonttia voisi vielä sopia rikkomatta kylän kokonaisuutta tai ympäröivää 
maisemaa. Tärkeintä kuitenkin lukumäärän sijasta on se, että rakentaminen sopii ympäristöön ja 
on luonteeltaan vastaavaa kuin kylässä nykyään. Rakennusten tulee olla suhteellisen pieniä, 
autotallit ja muut lisätilat mieluiten erillisinä rakennuksina. Ennen kaikkea rakentamisen tulee 
olla väljää, kuten kylässä muuten, ja avoimen peltomaiseman tulee säilyä. 

7. Muiden kaavassa mukana olevien alueiden osalta kyläläiset eivät pyrkineet tarkkaan 
suunnitteluun. Olennaista on se, minne rakentaminen ehkä sopisi, minne ei. Tärkeänä pidämme 
sitä, että avoimia alueita jää riittävästi. On myös arvioitava, pitäisikö rakentamatta jättää 
esimerkiksi ne kohdat, jotka näkyvät järvelle ja järven itärannalle tai Anttilan tilakeskukseen. 
Anttilanrannan kaava ei ole vain paikallinen ja tämän hetken kysymys, ratkaisu näkyy kauas niin 
maisemallisesti kuin ajallisesti. Suunnittelu ei saa perustua ennalta määrättyyn asuntojen 
määrään, vaan siihen, mikä tälle alueelle on parasta. Paijalan ja Anttilan alueen hyvä toteutus on 
arvo sinänsä, mutta se on myös taloudellinen arvo, vaikka euroissa sitä ei ole helppo laskea. 
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8. Kaavoituslautakunta päätti poistaa rakentamisen kylätien läheiseltä pellolta. Tästä hatun nosto! 
Asia on kuitenkin tulossa kunnanhallituksen käsittelyyn maanantaina. Kunnanjohtaja esittää 
lautakunnan päätöksen kumoamista ja kaavaluonnoksen hyväksymistä sellaisenaan. 

9. Nähtäväksi jää, miten kunnanhallituksen jäsenet suhtautuvat asiaan. Kiinnostaako tarkempi 
tutustuminen alueeseen ennen päätöstä? Kuunnellaanko kyläläisten näkemyksiä? Ratkaiseeko 
lyhytnäköinen tontinmyyntitulojen maksimointi vai lähiympäristön kulttuurihistorialliset arvot? 
Halutaanko Tuusulassa säilyttää yhä harvemmiksi jääneitä kylämaisemia, kun se vielä on 
mahdollista? Nostammeko hattua myös kunnanhallitukselle? 

 
Vastine: Paijalan kyläläisten suunnitelma kaiken muun saadun palautteen ohella on otettu 

huomioon kun kaavaehdotusta on laadittu. Paijalan peltoalue ei kuulu enää tämän 
asemakaavan suunnittelurajaukseen. Merkitään tiedoksi. 

OLAVI H. KOSKINEN 
1. Tuusulan kunta on tehnyt kaavoitusesityksen, jonka mukaisesti Paijalan kylän lävistävän 

Paijalan kylätie-nimisen tien varteen on tarkoitus kaavoittaa alue 20:lle pientalolle. Nämä talot 
tulisivat sijaitsemaan molemmin puolin uutta tietä nimeltä Sepänkäänne. Paijalan kylätie-
niminen tie on nykyisin yksityinen, josta vastaa tiehoitokunta. Tie on sorapäällysteinen, kapea, 
mutkainen ja mäkinenkin. Tämä väli oli aikoinaan osa yleistä tietä, joka nykyisin on 
paikallistie/yhdystie no. 11591. Tämän tien linjausta muutettiin 1960-luvulla Anttilan maiden 
halki, jolloin ko. väli jäi yksityistieksi. Paijalan kylätien tekninen standardi ei täytä nykyisen 
liikenteen mukaista vaatimusta. Mikäli aluetta kaavoitetaan esityksen mukaisesti, olisi Paijalan 
kylätielle tehtävä varsin huomattava parannus. Jos samanaikaisesti tie säilyisi yksityisenä, 
kustannusrasitus tiehoitokunnalle olisi kohtuuton. 

2. Esitetyn kaavoituksen perusteella voidaan jo karkeastikin arvioida, että ko. tieosan 
keskivuorokausiliikenne (KVL) lisääntyisi varovastikin arvioimalla vähintään 100:lla 
henkilöautolla, mikä vaatisi tien päällystämistä, leventämistä sekä osittain geometriankin 
parantamista. Leventämiseen liittyisi myös selvä tarve rakentaa erillinen tai erilliset jalankulku- 
ja polkupyöräliikenteen väylät. Niiden toteuttaminen olisi varsin vaikeata, koska lukuisia 
rakennuksia on hyvin lähellä nykyisen väylän reunaa. 

3. Lisääntyvä liikenne ei rajoittuisi pelkästään henkilöautoihin, vaan tielle tulisi myös raskaita 
ajoneuvoja ja jopa yhdistelmiä. Rakentamisvaiheessa näitä olisi runsaasti, mutta tämän 
jälkeenkin niitä olisi, koska kiinteistöhuolto on myös turvattava. Lämmitysöljyn sekä jätteiden 
kuljetukset ovat osa tätä kiinteistöhuoltoa. 

4. Tien päällysrakenteen kuluminen (road wear effect) on määritettävissä yksittäisten 
ekvivalenttiakselikuormien (ESAL = Equivalent Single Axle Load) lukumäärän perusteella. 
Kokonaisuudessaan riippuvuudet ovat varsin monimutkaiset, mutta pelkistetysti voidaan sanoa, 
että akselikuormat muunnetaan ekvivalenttisiksi 10 tonnin paripyöräakseleiksi siten, että 
vaikutus on keskimäärin neljänteen potenssiin (AASHO-Road Test), ja soratien tapauksessa 
riippuvuus voi olla suurempikin. 

5. Otetaan esimerkiksi henkilöauto, jonka massa on 1400 kg, ja oletetaan, että se jakautuu eteen ja 
taakse suhteessa 60/40. Etuakselin massa olisi silloin 840 kg. 10000 kg paripyöräakselia vastaa 
8000 kg yksittäispyöräakseli, jolloin henkilöauton etuakselin ekvivalenttikerroin on (840/8000)4 
=0.000122 ja taka-akselin (560/8000)4 = 0.000040 1 eli koko auton osalta ekvivalenttikerroin on 
0.000 14556. Oletetaan, että jäteauto olisi vain 2-akselinen kokonaismassaltaan 18000 kg 
kuorma-auto, jonka massajakautuma eteen ja taakse olisi 6500/11500 kg. Tämän jäteauton 
tiekuormitusekvivalenttikerroin olisi silloin (6500/8000)4 + (11500/1 0000)4 = 2.185. Tämä 
tarkoittaa sitä, että tämä yksi ja vieläpä varsin vaatimaton kuorma-auto vastaa 2.185/0.00014556 
= 15010 henkilöautoa tien päällysrakenteen kulumisen kannalta. Kuten edellä on mainittu 
sorapäällysteen tapauksessa vaikutus saattaa olla vielä voimakkaampikin, sekä lisäksi alueella 
liikkuu tätä suurempiakin ajoneuvoja erityisesti rakennusaikana. 
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6. Tien pitäminen sorapäällysteisenä ei missään tapauksessa tule onnistumaan, jos kaava 
toteutetaan esitetyllä tavalla. Tien päällystäminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia 
tiehoitokunnalle, jos tie on tarkoitus säilyttää yksityisenä tietä. Mikäli taas Tuusulan kunta ottaisi 
tien haltuunsa, aiheutuisi siitä joka tapauksessa huomattavat lisäkustannukset, joita 
todennäköisesti ei ole osattu määrittää eikä ottaa huomioon kaavaa laadittaessa. 

7. Näin ollen, mikäli todellista tarvetta on tällaiselle kaavoitukselle, olisikin tarkoituksenmukaista 
toteuttaa se jossakin muualla, missä olemassa olevan tien standardi ei aiheuttaisi liikenteellisiä 
ongelmia, lisäkustannuksia eikä muitakaan haittoja millekään osapuolelle. 
 
Vastine: Paijalan kylätien peltoalue ei kuulu enää suunnittelualueeseen. Kun Paijalan kylätien 

asemakaavaa päästään laatimaan, asiaan palataan. Esitetyt näkökohdat otetaan 
huomioon tuolloin. 

EEVA AHONEN 
Kun tavoitteena on luoda viihtyisiä asuntoalueita, toivon, että jo asuvienkin viihtyvyys olisi tärkeää. 
Huolena on Paijalantien liikenne. Toivon myös, että alueen eteläisimmästä päästä poistetaan 
suunnitellut 4 tonttia, joille rakentaminen poistaa järvinäköalan Järvensivunkujana asuvilta. 
 

Vastine: Kaavaehdotuksessa ei Paijalan koulun edustalla oleva peltoalue ole mukana. Tätä 
aluetta varten laaditaan kaavoitussuunnitelman 2013-2017 mukaisesti toinen 
asemakaava, Anttilanranta II. Paijalantien liikennemäärä kasvaa suhteellisen vähän 
tämän asemakaavaehdotuksen mukaisen ratkaisun toteuduttua. On arvioitu, että 
alueelle muuttava asukasmäärä tuottaa alle 500 ajon/vrk. Meluselvityksen mukaan 
Nummenväylän ja Paijalantien liittymästä etelään olevan Paijalantien melutasot eivät 
ole niin merkittävät, että erillistä melusuojausta tarvittaisiin. 

 

ANNA-LIISA JA LEO KOLARI 
1. Kaavateksti: "Korttelin 8089 tonteille on osoitettu rakennusoikeutta jo toteutetun neliömäärän 

mukaisesti. Lisärakennusoikeutta ei ole osoitettu, koska ranta-aluetta on haluttu pitää 
mahdollisimman väljästi rakennettuna" 

2. Kiinteistömme on ollut olemassa viime vuosisadan alusta. On aivan kestämätöntä kaavoittajan 
perustella lisärakennusoikeutemme menettämistä edellä esitetyn argumentoinnin avulla. Jos 
kaavoittaja haluaa pitää ranta-aluetta väljästi rakennettuna, se voi itse parhaiten ottaa tämän 
näkökohdan huomioon rajoittamalla uusien rantapeltotonttien lukumäärää. 

3. Anttilanrannan asemakaavan tarkoitus on ohjata uutta asuinrakentamista alueelle, eli kunta 
pyrkii merkittävässä määrin lisäämään alueen maapohjan hyväksikäyttöä pientalorakentamiseen. 
Kaavoittaja toimii tämän tarkoituksen vastaisesti riistäessään pois meille kuuluneen 
aikaisemman rakennusoikeuden antamalla mitään tilalle. Näin kaavoittaja kohtelee meitä 
eriarvoisesti kuin lähinaapureita, jotka ovat jo toteuttaneet omat varsin huomattavat 
rakennusprojektinsa yhteistyössä kunnan kanssa. 

4. Katsomme, että kunta on menetellyt virheellisesti kaavoituksessa korttelin 8089 tontin 2 
suhteen, koska siinä toteutuu "elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, 
joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen" (MRL 54 §). 

5. Kiistatta meidän asumismahdollisuutemme nykyisellä asuinpaikallamme merkittävästi 
heikkenevät, jos kaavoittaja ottaa meiltä pois rakennusoikeutta ja osoittaa sitä samanaikaisesti 
toisaalle. 

6. Nykyinen asuntomme on 1900-luvun alun ns. Tuusulanjärven länsirannan villojaja on 
kulttuurihistoriallisesti arvokas suojelukohde. Vaalimme näin osaltamme alueen 
kulttuurimaisemaa ja kulttuuriperintöä. Tätä suojeltavaa päärakennusta ei lasketa tilamme 
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kerrosneliömäärään. Tällaisen 1900-luvun alkupuolen villan ylläpitäminen on kallista, eivätkä 
sen asumismukavuus ja lämpötalous vastaa ajan vaatimusta. 

7. Kaavassa merkityn puistometsän osalta hyväksymme keskimääräistä alhaisemman 
tehokkuusluvun, jos kiinteistön tälle osalle merkitään sivuasunnon rakentamisoikeus. 
Museoviraston katselmuksessa ei ole nähty estettä sille, etteikö päärakennuksemme välittömään 
läheisyyteen voisi rakentaa sivurakennusta. 

8. Katsomme, että kaavoittaja on rakennusoikeuksia käsitellessään syrjinyt kiinteistöämme sekä 
verrattuna rajanaapureihin että nyt uusiin Rantaniityntien tontteihin. Kiinteistömme tätä osaa on 
käsiteltävä alueen yleisen tonttitehokkuusluvun e0,20 mukaisesti. Tältä osin edellytämme 
samansuuntaista menettelyä, kuin kaavoittaja on toiminut rajanaapurimme Kujalan kiinteistön 
(3:27) suhteen. 

9. Kiinteistömme rajoittuu Rantaniityntiehen 230 metrin etäisyydellä Tuusulanjärvestä ja tämä 
tonttiosuus jää kaavassa esitetyn puistometsän suojaan. Järveltä katsottuna tämä 
tonttiosuutemme on selvästi sekä etäämpänä että paljon paremmin näkösuojassa kuin 
rantapelloille kaavaillut uudet omakotitontit. Rantaniityntien puoleinen tilamme vastaa jo nyt 
kaavoittajan yleispyrkimystä, eli siinä on jo toteutettuna puutarhamainen miljöö 
pientalorakentamiseen. Rantaniityntien lähituntumassa tilallamme on tammia, vaahteroita ja 
kuusia, joten tilamme on suojaisa myös Rantaniityntieltä katsottuna. Maaperätutkimusten 
mukaan tonttimme on karkeaa hietamaata, joka soveltuu paljon paremmin rakentamiseen kuin 
nyt monet uudet kaavassa esitetyt rakennuspaikat. Tonttimme ei myöskään sijaitse Tuusulan 
tärkeällä pohjavesialueella. Kaavassa on osoitettu huomattava määrä rakentamista alueelle, 
joissa rakentaminen edellyttää kalliita rinneratkaisuja. 

10. Kaavassa on myös osoitettu useita rakennuspaikkoja, jotka edellyttävät liikennemelun vuoksi 
kalliita pengerryksiä tai meluaitoja. Rantaniityntien alla on myös vesi- ja viemäriputkisto, joten 
jo yksin tämän seikan pitäisi olla riittävä peruste tilamme tehokkaampaan hyötykäyttöön. 
Todettakoon vielä, että Vanha Paijala -seuran esityksessä tilallemme on esitetty kolme tonttia 
Rantaniityntien läheisyyteen. 
 
Vastine: Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Asiaan palataan, kun Anttilanranta II -

asemakaavaa laaditaan koskien em. kiinteistöä. 

JOUKO JA KRISTIINA GULLSTÉN 
1. Tuusulan kunnan rakennusjärjestyksen kohdan 3.2 periaate: "Maisemallisesti merkittävillä 

peltoaukeilla rakentaminen tulee sijoittaa jo olemassaolevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden 
tuntumaan": Vastineenne on hyvin outo. Toteatte periaatteen olevan oivan ja haluatte toimia 
vastoin sitä. 

2. Vanhan Paijalan kyläsuunnitelma (yksimielinen kanta kokouksessa tammikuussa 2005) tukee 
peltoaukeiden jättämistä rakentamatta, jolloin järvinäkymä Paijalantieltä säilyy. 
Kaavaluonnoksessa tämä ei toteudu. 

3. Vastineenne "Lisärakentamista ei ole kaavaluonnoksessa osoitettu ranta-alueille" ei pidä 
paikkaansa. Numeroiden 8104, 8090 ja 8091 peltoalueille sijoitetut rakennukset ovat vain 
kymmenien metrien päässä rantaviivasta ilman mitään puiden antamaa näkösuojaa järveltä 
katseltuna. Vastineenne "Tätä perustellen ranta-alueen ilmeen säilyttämisellä mahdollisimman 
rakentamattomana" on täysin käsittämätön. 

4. Tilallamme olevien vanhojen ja suurten puiden suojaan sijoitettu lisärakentaminen tukisi 
perusteitanne ranta-alueen ilmeen säilyttämisellä mahdollisimman rakentamattomana verrattuna 
kaavaluonnoksessa esitettyyn päinvastaiseen kantaan. Tilamme on selvästi yli hehtaarin 
suuruinen ja ulottuu rannasta noin 140 metrin päähän (tieyhteys vielä kauemmaksi). 

5. Näemme yksityisen omistuksen ja kunnan hallussa olevan alueen (AO-41, 8104) pantavan 
kaavaluonnoksessa eriarvoiseen asemaan. 

6. Haluamme jäädä kaavaluonnoksen tässä muodossa toteutuessa asemakaavan ulkopuolelle. 
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Vastine: Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Asiaan palataan, kun Anttilanranta II -

asemakaavaa laaditaan koskien em. kiinteistöä. 

PAULI SARKONEN 
Harrastan paljon urheilua, ja olen talvisin hiihtäessäni Tuusulanjärven jäällä ihaillut sitä, että 
länsiranta on viisaasti jätetty rakentamatta. Olisi hyvin lyhytnäköistä politiikkaa jos nyt kyseiset 
alueet rakennetaan. Seuraavat sukupolvet pitäisivät sitä ympäristörikoksena. Kaavan valmistelu on 
ehdottomasti pysäytettävä. En tunne ketään, joka kannattaisi kaavaa. Tuntuu oudolta, että tehdään 
sellaista, jota valtaosa väestöstä vastustaa. 
 

Vastine: Asemakaavatyö voidaan keskeyttää luottamuselinten päätöksellä. Ainakaan 
toistaiseksi näin ei ole toimittu. 

ESKO KAUHIAINEN 
Maisemapelto 26:134. Kevyenliikenteen väylä, joka suuntautuu kohden järvenrantaan ja kääntyy 
rannan suuntaisesti etelään päättyen tilan 3:142 rajalle ehdottomasti poistettava. Täysin tarpeeton 
suunnitelma. 
 

Vastine: Mainitsemanne reitti kuuluu Anttilanranta II -asemakaavan piiriin, joten asiaan 
palataan tätä laadittaessa. 

SIRPA JA JOUNI KUJALA 
1. Kaava on mielestämme kokonaisuudessaan melko onnistunut. Lähivirkistysalueet on pidettävä 

jatkossa kuitenkin hyvin hoidettuina. Myös Tuusulanjärven rannan siistiminen maisemallisesti ja 
otto yleiseen virkistyskäyttöön on kaavan kokonaisuuden kannalta tärkeää. Korttelin 8099 
tonttimäärä on suuri. Mielestämme korttelin keventämistä olisi syytä vielä tutkia. Lisäksi täytyy 
löytää välittömästi yhteinen ratkaisu jo kaavoituksen tässä vaiheessa, koskien 2 kaavatien, 
pyörätien ja meluvallin tontistamme lohkaisevaa 800 m2.   

 
Vastine: Suunniteltu rakentamistehokkuus on valittu harkiten. Jos alue rakennetaan, kannattaa 

se rakentaa mm. ekonomisista ja ekologisista syistä johtuen niin tehokkaas kuin 
mahdollista. Toisaalta on koetettu säilyttää rakentamattomana herkimmät maiseman 
osat. Katualueiden rajaaminen myös kiinteistöllenne on käytännössä välttämätöntä, 
sikäli kun eteläisempien kortteleiden pohjoset osat halutaan rakentaa. Katuyhteyden 
ottaminen esim. Kanalanmäen kautta olisi esitetynlaiset rakentamisalueet säilyttäen 
kalliihko ja maisemallisesti huonompi ratkaisu. Luonnoksessa suunniteltua meluvallia 
ei päivitetyn meluselvityksn mukaan tarvita ja aiemmin meluvallia varten varattu alue 
on kaavaehdotuksessa suunniteltu tonttimaaksi. 

 
2. Teiden ja meluvallin alle jää tontistamme noin 800 m2. Näillä alueilla on 3 vuotta sitten 

istuttettua pensasaitaa ja puita, sekä ilmeisesti myös talomme pumppukaivo sekä vesijohdon 
pääsulku jne. Kaikkien näiden siirtäminen ja saattaminen entiseen kuntoon on tehtävä Tuusulan 
kunnan toimesta ja kustannuksin. Kasveille on annettava lisäksi ns. "takuu" kasvuun lähdöstä. 
 
Vastine: Kaavaehdotusta laadittaessa on maanalaiset laitteet ja johdot kartoitettu ja otetu 

huomioon suunnitelmassa. Mahdollisista korvauksista tulee neuvotella esim. 
maankäyttösopimuksesta neuvoteltaessa. 
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3. Kortelissamme 8099 tonttiin 9 hankittavakseni tuleva lisämaa kunnalta, jota tällä hetkellä ei 
omista kukaan, saa kauppahinnaltaan neliöltä olla enintään se mitä kunta maksaa ko. maasta 
hankkiessaan sen omistukseensa kaavoituksen yhteydessä. Onhan kunta ilmeisesti vuokrannut 
ko. alueen peltoa maanviljelykäyttöön jo useita vuosia ja saanut sieltä vuokratuloja? 

4. Luonnoksessa rajanaapureita meillä tulee olemaan 7, joiden useiden rakentamisvuosiensa 
meluhaittoja ja sotkuista ympäristöä joudumme sietämään. Lisäksi pysyviä haittoja ovat 
järvimaisemamme tielle tuleva talo ja yleensä nykyisen rauhallisen ja idyllisen 
maalaismaiseman muuttumisen asuntoalueeksi. Nämä ovat tekijöitä ja haittoja joiden arvoa on 
mahdotonta mitata rahalla. Lisänä vielä tontimme rantatien yhteyteen sovitettu kevyenliikenteen 
väylälinjaus ja sen mukanaan tuoma kymmenientuhansien kuntoilijoiden kesäinen ohikulku 
liikenne( vrt. kaavoituslautakunnan lisäys yleissuunnitelmaan 30.11.2004). 

5. Kaiken kaikkiaan ymmärrän tonttimme vaikean sijainnin ja muodon kaavoitukselle, 800 m2 
menettämisen ja liikenteen tonttimme läpi 19 tontille, sekä rakennusaikaiset melu- ja visuaaliset 
haitat, maalaismaiseman ja järvimaiseman pysyvän menettämisen ja myös uudet 
velvollisuutemme mahdollisesti rakentaa uuden kaavan mukaiset pensasaidat koko tonttimme 
ympärille jne... , jos näillä menetyksillä korvataan kokonaisuudessaan kunnan 
"kaavoitusmaksu". 

6. Maapoliittiset tavoitteet ja keinot Tuusulan kunnassa (13.10.2003) kohdassa 4 antaa 
mahdollisuuden tähän muutokseen normaalista käytännöstä käyttäen ilmaisua: "maanomistaja 
on velvollinen korvaamaan pääsääntöisesti puolet...". 

7. Pidämme erittäin kohtuullisena Tuusulan kunnalta "kaavoitusmaksusta" luopumista meidän 
kohdallamme esitettyjen, jopa pysyvien haittojen korvauksena. 

8. Eritoten kun tontti on hankittu sellaiseen neliöhintaan, joka on moninkertainen ns. raakamaan 
hintaan nähden ja kaavoituksesta saatava arvon nousu jää pienemmäksi kun mm. Vesa Pirhonen 
on useaan otteeseen julkisesti maininnut ja antanut hyväksyntänsä. 

9. Myös Kuntainliiton maankäyttöjuristi on ilmoittanut, että ko. sopimus on kunnan ja 
maanomistajan välinen sopimus, josta ei ole lakia. 

10. Näistä asioista haluaisimme kunnan olevan meihin yhteydessä, ja saamaan asiat sopimusasteelle 
jo kaavoituksen tässä vaiheessa. 
 
Vastine: Mainitsemanne seikat ovat sopimusneuvotteluissa sovittavia asioita, joita käydään 

kanssanne läpi kaavaprosessin edetessä. 

PENTTI LEHTONEN 
1. Paijalantien ongelma on yhä kasvava liikennemäärä, joka tuo tullesaan turvallisuus-, melu- ja 

saasteongelmia. Näitä ongelmia korostaa vielä se, että 30/40 km nopeusrajoituksia ei juurikaan 
noudateta. Sillä, että Paijalantien itäreunaan suunnitellaan kevyenliikenteen väylää, ei tule 
olemaan mitään vaikutusta itse perusongelmaan eli liikennemääriin/nopeuksiin ja tästä syystä 
mm allekirjoittanut on jättänyt tästä suunnitelmasta valituksen hallinto-oikeudelle. 

2. Tällä hetkellä Paijalantietä käyttävät läpiajotienä erinäisistä syistä Järvenpäästä tulevat autoilijat, 
asuntomessualueen asukkaat, nyt rakenteilla olevan Halkivahan alueen asukkaat ohjautuvat 
Paijalantielle ja jos Anttila rakennetaan niin kuormitus vain lisääntyy. 

3. Paijalantien suuret nopeudet kärjistävät turvallisuus/melu/saate haittoja ja koska nopeuksia ei 
pystytä rajoittamaan liikennemerkein, niin muita toimenpiteitä tarvitaan. Näistä toimenpiteistä 
ovat alueen asukkaat tehneet myös ehdotuksia. 

4. Edellämainitun kevynliikenteen väylän valitusprosessin yhteydessä on käyty paljonkin 
keskustelua Paijalantien tilanteesta, mutta kunta ajaa eteenpäin omaa hankettaan 
(kevyenliikenteen väylä Paijalantien itäpuolelle) alueen asukkaita kuuntelematta. Tämän asian 
yhteydessä on usein viitattu myös siihen, että Pijalantien ongelmaa ratkotaan Anttilan 
suunnittelun yhteydessä ja näin toivon myös tapahtuvan. 
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5. Uskon, että kunnassa on kuitenkin ymmärrys siitä, että toimenpiteitä 
liikennemäärien/nopeuksien rajoittamiseksi tarvitaan, en usko, että Paijalantietä on tarkoitettua 
läpiajotieksi enkä usko, että on kenenkään etu, että Anttilan rakentaminen huonontaa entisestään 
nykyisten Paijalan asukkaiden elämisen laatua. 

 
Vastine:  Anttilanranta I kaava-alueen ajoneuvoliikennetuotos on alle 500 ajoneuvoa 

vuorokaudessa.  Koskenmäen kiertoliittymän parantamistarve on todettu ja 
tiesuunnitelmaprosessi liittymän parantamiseksi on käynnissä kunnan ja Uudenmaan 
ELY-keskuksen yhteistyönä. Kantatie 45 liikennejärjestelyt, mukaan lukien 
liittymätyypit, määrittyvät käytännössä yleiskaavan yhteydessä tehtävässä 
liikenneverkkoselvityksessä sekä keskustan ja Lahelanpellon asemakaavahankkeiden 
toteutumisvaiheessa. Paijalantien ajonopeuksien hillitsemiseksi, läpiajoliikenteen 
rajoittamiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi Anttilanrannan liittymän ja 
kevyen liikenteen ylityskohtien yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä 
suunnittelemaan rakenteellisia hidasteita.  

 

EERO JA KERTTU KETO 
Olemme 25.7.2006 jättäneet kaavoittajalle esityksemme Anttilanrannan kaavoituksesta 
haluamiimme muutoksiin koskien alueitamme ja niiden lähiympäristöä, puistoja, tie- ja 
kulkuyhteyksiä, tonttijakoja ja melusuojauksia. Merkittävänä näkymäakselina ja maisemapeltona 
pidämme tonteiltamme kaakkoon avautuvaa yhtenäistä peltoaluetta, joka tulee säilyttää 
rakentamattomana. Jos peltoalueet rakennetaan, peittävät tiealueilta kaikki maisemalliset näkymät. 
Rantapolku ei korvaa tätä puutetta. Olemme pettyneitä, että Vanhan Paijalan Seuran esitystä 
Paijalan alueiden kaavoituksesta ei otettu huomioon. 
 

Vastine: Paijalan koulun edustalla oleva peltoalue ei kuulu tämän asemakaavan 
suunnittelualueen rajaukseen. Asiaan palataan, kun Anttilanranta II -asemakaavaa 
laaditaan.  

RAIMO JA LIISA WAHLBERG, JUHANI JA TANJA TANAYAMA, 
ASUNTO OY TUUSULAN JÄRVENLAITA 
1. Korttelit 8089 ja 8090 (Tervahaudankujan varrella) ovat rantavyöhykkeellä ja osittain meidän 

maahamme, jonne emme halua lainkaan rakentamista. Haluamme, että edellä kohdissa 1. ja 2. 
mainitut kiinteistöt liitetään kohdan 3. jo rakennettuun Asunto Oy Tuusulan Järvenlaidan 
kiinteistöön lisämaaksi siten, että se ei lisää rakennusoikeutta. 
 
Vastine: Esittämänne alue kuuluu Anttilanranta II -asemakaavan piiriin, joten asiaan palataan 

kun sitä laaditaan. 
 

2. Kysymyksessä on kokonaisuudessaan poikkeuksellisen arvokas alue Tuusulanjärven 
maisemassa. Sillä on erittäin merkittävät kulttuuriarvot ja virkistysaluearvot. Paijalantien ja 
rannan välinen alue maakuntakaavassa on kuttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta 
tärkeä alue. Tämä on kaavaluonnoksessa lähes tyystin unohdettu. Kaavaluonnos ei turvaa näitten 
merkittävien kulttuuri- ja maisema-arvojen säilymistä. Päinvastoin kaavaluonnoksen mukainen 
rakentaminen tuhoaisi ne. 
 
Vastine: Kaavaehdotuksessa muutettujen korttelirajausten ja suunnittelualueen supistamisen 

myötä kulttuurimaiseman arvot säilyvät kaavaluonnoksessa esitettyä paremmin. 
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3. Maakuntakaava edellyttää että rakentamattomat rannat on varattava yleiseen virkistykseen 

Omalle maalle emme halua rakentamista Ranta-alue Järvensivuntien ja rannan välissä Jää niin 
kapeaksi, ettei siihen tämän yleisen virkistysalue varauksen johdosta voi edes ajatella 
rakentamista. 

4. Hyrylän laajentumissuunta on täydellisesti muuttunut vaItuuston 9.4.2001 hyväksymän 
osayleiskaavan (HyLa) jälkeen. Varuskunta-alueen tulee olla pääasiallinen ja nimenomainen 
laajentumissuunta tällä hetkellä Samoin Kirkonkylässä kunnan omistuksessa olevat alueet kuten 
mm. Winqvisteiltä ostetut alueet. 
 
Vastine: Rykmentinpuiston kaavoittaminen ja toteuttaminen on Tuusulan kannalta erinomainen 

mahdollisuus, samaten Koillis-Hyrylän kehittäminen. Tästä huolimatta on perusteltua 
jatkaa kaikkien taajamien ja kaikkien taajamanosien kehittämistä eli täydentämistä ja 
tehostamista. Luonnollisesti tässä työssä tulee ottaa huomioon kunkin alueen 
ominaispiirteet. 

 
5. Erityisesti eteläisimmän osan suunnitelma on outo. Aivan toisesta kulttuurista on otettu malliksi 

tiheään rakennettu tanskalainen siirtolapuutarha, kun sen sijaan tavoitteena tulisi olla meille 
tuusulalaisille erittäin tärkeän etelä-suomalainen järvimaiseman suojelu 

6. Tuusulan ja koko Keski-Uudenmaan väkiluku nousee tulevina vuosina nopeasti. Tämä lisää 
myös virkistysaluetarvetta huomattavasti. Rakennuspaikkojen kaavoitus tulee keskittää muualle 
eikä tähän kaikkein keskeisimmälle ja tärkeimmälle pelto- ja ranta-alueelle. Alue tulee varata 
pääasiassa myöhempiä virkistysaluetarpeita varten. 

7. Alueen poikkeuksellisuudesta johtuen kaavan valmistelu tulisi tässä vaiheessa 
kokonaisuudessaan keskeyttää ja julkisuudessa tulisi käydä kaikessa rauhassa yksityiskohtainen 
keskustelu kaavoituksen jatkamisen periaatteista. Näin varmistettaisiin se, etteivät 
kunnanhallitus ja —valtuusto tuhoaisi tätä nykyisille ja tuleville tuusulalaisille poikkeuksellisen 
arvokasta aluetta hyväksymällä esillä olevan luonnoksen mukaisen asemakaavan. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 

RITVA VALO-WOSSILUS 
1. Nummenväylän /Hämeentien nopeusjärjestelyt tulee olla kunnassa ennenkuin 

asuntorakentamista laajennetaan nykyisestään. 
 
Vastine: Liikenneturvallisuus voidaan taata asemakaavaehdotuksen mukaisien aluevarausten 

myötä, mikä on riittävää. 
 

2. Asemakaavassa on selvityksiä Paijalan kulttuuriympäristöstä. Kaavaratkaisu ei kuitenkaan 
tukeudu tehtyihin selvityksiin. Paijalan kylätien varteen esitetty Sepänkäänteen rakentaminen ei 
sopeudu ympäristöön. 
 
Vastine: Paijalan kylätien pelto ei kuulu tämän asemakaavan suunnittelualueeseen. Asiaan 

palataan, kun Paijalan kylätien asemakaavaa laaditaan. 
 

3. Kaavatyön yhteydessä tulee osoittaa riittävät päiväkodit sekä koulut. 
 
Vastine: Yleisiä rakennuksia varten varataan korttelialueet tarpeen mukaan. Näin toimitaan 

erityisesti asianosaisilta lautakunnilta saatavien perusteella. 
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4. Paijalan kylätien varren /Paijalan kylän rakentaminen tulee ratkaista yhtenä 
kokonaisuutena/omanan erillisenä kaavana. 

5. Myös yleiskaavallinen tarkastelu on riittämätön, vrt. 54 § MRL 
 
Vastine: Yleiskaavallinen tarkastelu on riittävä. Aluerakenne, liikenne- ja viherverkko sekä 

maisema-arvojen säilyminen on varsin kattavasti selvitetty kaavan asiakirjoissa. 

RITVA SAARENTAUS 
1. Nyt näytillä oleva Anttilanrannan asemakaavaluonnos tuhoaa tehorakentamisella arvokkaan 

kulttuurimaiseman täydellisesti. Anttila on meidän -liike, ja minä yhtenä mielipiteen 4000:sta 
allekirjoittaneesta, vastustamme jyrkästi ko. suunnitelmaa. Kyläläisten oma ehdotus asuntojen 
määrästä ja peltoaukeitten näkymäalueista on lempeä ja vakavasti varteen otettava. Onhan 
kyseessä yksi Etelä-Suomen monipuolisimmista ja arvokkaimmista kulttuurimaisemista. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 

2. Oman tonttini kohdalta vaadin, että: 
3. pää- ja ulkorakennuksen perustus- ja hormirakenteet ja niiden kunto selvitetään ennen ja jälkeen 

Hankkijantien rakentamista vaurioiden toteamiseksi, rakentajan toimesta 
4. kaivo veden laatu ja määrä tutkitaan ennen tien tekoa, tekijän toimesta. 

 
Vastine: Nämä seikat kuuluvat rakentamisvaiheen toimenpiteisiin, joista ei voida tai tarvitse 

määrätä asemakaavalla. 
 

5. tiealueen ja tontin rajojen tarkistus siten, että omistamaani tonttiin ei liity muiden 
maanomistajien tiluksia 
 
Vastine: Kiinteistöänne koskevalle korttelille laaditaan erillinen tonttijako. Kaavassa osoitettu 

ohjeellisessa tonttijaossa on pystytty toteuttamaan vaatimuksenne. 
 

6. ulkorakennukset rakennusalan sisälle 
 
Vastine: Kiinteistönne kohdalla ei ole kaavakarttaa piirretty rakennusaloja, minkä johdosta 

rakentamisen tulee olla vähintään 4 m päässä tontin rajasta. Nykyisen tilanteen 
säilyttäminen ei edellytä teiltä toimenpiteitä. 

 
7. nykyinen liittymä Paijalantielle säilyy. Hankkijantien puolella on tontillani avokallio, 

kalliolampi, kaivo ja kellari, jotka tekevät liittymän mahdottomaksi. 
 
Vastine: Nykyinen tonttiliittymä ei ole mahdollinen liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden 

johdosta, mutta nykyisen liittymän käyttö on mahdollista kunnes kiinteistölle haetaan 
uutta rakennuslupaa tai kunnes se lain tai asetuksen johdosta muutoin jouduttaisiin 
sulkemaan. 

 
8. muhkea kuusiaita ja komeat tammi ja kuusi säilyvät, siinä on meluvallia kerrakseen. 

 
Vastine: Kaavaehdotus ei edellytä puuston kaatamista, mutta kiinteistöllenne rakennettaessa 

kaavaehdotuksessa esitetyllä tehokkuudella ainakin osan puustosta joutunee 
kaatamaan. 
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9. maanomistajien tasapuolinen kohtelu takaa sen, että minunkin tonttini rakennusoikeus tulee olla 
0,20. 
 
Vastine: Kaikille asuinrakentamisen korttelialueille on osoitettu rakennusoikeutta samalla 

tehokkuusluvulla. 
 

JUKKA JA PAULA SALOHEIMO 
Pääkaupunkiseudulla on huutava pula tonteista. On hienoa, että Tuusula on kaavoittanut lisää 
tontteja. Tiedotustilaisuudessa 14.8.06 moni kyläläinen oli huolestunut tämänhetkisestä 
suunnitelmasta. He pelkäsivät kylämaiseman mahdollisesta turmelemisesta ja virkistysalueen 
vähenemisestä. Ajattelen, että kylämaisemia Suomessa varmasti riittää ja onhan Tuusulanjärven 
toimen puoli, Rantasien puoli, joka varsinaista historiaa kantaa, kuitenkin vielä kylämäinen 
vanhoine rakennuksineen. Tonteista HUUTAVA PULA. KAIKKI NÄMÄ TONTIT TARVITAAN. 
Maailma muuttuu ja tontit vähissä, nyt vain rakentamaan. Virkistysalueita riittää Tuusulassa 
tarpeeksi. Toivottavasti päättäjät ymmärtävät, että kyläläiset suhtautuvat aina tunteella. He eivät voi 
ajatella asiasta toisella tavalla. Peltomaisemia Suomessa riittää, siitä ei kannata murehtia, eikä 
kulttuurimaisemakaan tästä oleellisesti turmellu. Jokainen uusi tilanne ja asia aiheuttaa ensin 
vastustusta. Pelätään, että uudesta aiheutuu jotain pahaa, tuttu turvallinen katoaa. Tämä on oikea 
ratkaisu, eli älkää tehkö muutoksia kaavaan 
 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 

HANNU KOKKI 
Otettava huomioon enemmän kyläläisten (Paijala) mielipide. Liikenne ongelmia ei ole huomioitu 
tarpeeksi. Valtio, jolloin tie ovat mitä ovat. Eli rakentaminen ylimitoitettu. Miksi ylipäätään pitää 
kaavoittaa nykyään niin paljon, koska tonteista saadut rahat eivät riitä koulujen rakentamiseen saati 
päiväkotien rakentamiseen tai palveluihin. MALTTI ON VALTTIA ettei tulis sutta ja sekundaa. 
Anttilan tilakeskuksesta tehtävä virkistysalue. 
 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 

MIKA LINNAINMAA 
1. Uudelle alueelle suunniteltu yleinen parkkialue Paijalantien läheisyyteen, kannattaisi todella 

miettiä onko tarpeellinen. Saatava ainakin ehdoton pysäköintikielto kuorma-autoille ja rekoille, 
onhan Hyvinkääntien varressa KTK:n oma alue jonne varmasti mahtuu isoja autoja. 

2. Rakennusoikeus on tarkistettava vastaamaan olevaa kerrosalaa. Autokatokselle on varattava 
rak.ala vanhan autotallin viereen. 
 
Vastine: Esittämänne seikat ratkaistaan Anttilanranta II -asemakaavan suunnittelun myötä. 

SAMUEL MYLLYHARJU 
Hyvä luonnos. Kulttuurimiljöö säilyy ja samalla hienolle ja arvokkaalle alueelle saadaan 
rakennettua riittävästi omakotitaloja ym pientaloja, joille koko eteläisen Tuusulan alueella on suuri 
tarve. On hienoa, että Tuusulaan halutaan kehittää maalaismaisemana kuntana. Vähitellen on 
kuitenkin herättävä huomaamaan kasvava tarve omakotitonteille kaikissa kehyskunnissa. Ko. 
asemakaavaluonnos ottaa huomioon sekä kasvavan tonttikaavoituksen tarpeen, että tarpeen pitää 
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kunta maalaismaisena kulttuurialueena. Mielestäni luonnon- ja kulttuuriarvot huomioiva 
kaavoittaminen kasvattaa huomattavasti ko. alueen arvoa ja arvostusta. 
 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 

JUHANI MÄKELÄ 
Yleisesti ottaen kaavaehdotukset ovat mielestäni hyviä. Tärkeintä on että Anttilan piha-alue 
rantoineen jätetään rakentamatta. Asuntoalueiden tiet ovat kapeita ja kiharaisia joten tarvitaan 
alueille 20–30 auton parkkikenttiä esim. asukkaiden perhejuhlia varten. Pulma esiintyy monella 
uudella alueella nykyään. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 

ALPO LUOSTARI 
Paijalantien länsipuolen peltoplänttille on tulossa ihan liian paljon taloja. (Yksi kylärykelmä 
keskelle kylää ei näytä hyvältä 20 taloa aivan liikaa) 3-5 taloa näyttäisi kohtuulliselta ottaen 
huomioon kylän muun rakenteen. Koulun kohdalle toivoisin leveämmän väylän josta on yhteys 
järvelle, nythän siinä joutuu talojen pihoja pitkin kulkemaan. Suksia kantaen koska kadut (tiet) on 
kuitenkin hiekoitettu. 
 

Vastine: Paijalan kylätien peltoalue ei kuulu enää tämän asemakaavan suunnittelualueeseen. 
Myöskään ranta-alue ei kuulu tämän asemakaavaehdotuksen piiriin, joten yhteys 
järvelle ratkeaa vasta Anttilanranta II -asemakaavan laadinnan myötä. Paijalan 
koulun edustalle on varattu tilaa kadun parantamista varten. 

 

KATARINA SVENS 
Hienoa, että peltojen keskelle olevat puu-saarekkeet on otettu suunnitelmassa huomioon. 

 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
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