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      LIITE 7C 

Anttilanranta, asemakaava ja asemakaavan muutos 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 14.11. – 28.11.2013 SAADUT 
MIELIPITEET VASTINEINEEN 

 

TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄ 
Kaava-alueesta vähäinen osa (lounainen kulma) sijaitsee Rusutjärven pohjavesialueella. 
Tämä tulee ottaa huomioon ja merkitä rajaus kaavaan. 

 
Vastine: Pohjavesialue on otettu huomioon asemakaavamääräyksissä. 

JANNE RÄISÄNEN 
Anttilanrannan tulevassa kaavassa on tarkoitus kaavoittaa Paijalan kylätien ja Paijalantien 
välinen pelto. Kylätien asukkaana kysynkin mistä alueelle on tarkoitus järjestää 
ajoneuvoliikenne. Paijalan kylätie on kapea, mutkainen hiekkatie joka ei kestä kasvavaa 
liikennemäärää. Tien levennys on mahdotonta ilman että alueen kulttuurihistorialliset arvot 
(vanhat talot, kylänraitti) kärsivät. Liikenteen lisääntyminen vaikuttaa luonnollisesti myös 
kevyen liikenteen turvallisuuteen. Alueella asuu vanhempia ihmisiä mutta myös pieniä lapsia 
jotka jo nyt ovat turvattomassa tilanteessa katuvalaistuksen ollessa heikko. 

 
Vastine: Tässä nimenomaisessa asemakaavassa ei asemakaavoiteta Paijalan kylätien ja 

Paijalantien välistä peltoaluetta. Mainitsemanne peltoalueen maankäytöstä 
päätetään Paijalan kylätie –asemakaavassa, mikä on kaavoitussuunnitelmassa 
2014-2018 mutta ei vielä vireillä. 

 

Ritva Valo-Wossilus 

Olen Paijalan kylässä sijaitsevan kiinteistön 3:95 (Lukanderinkuja 23) omistaja ja Tuusulan 
kuntalainen. Totean Anttilanranta I – asemakaavan sekä asemakaavan muutoksen laatimisesta 
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa: 

On hyvä, että Paijalan alue kehittyy ja aluetta kehitetään.  

Alue on kuitenkin Tuusulan yleiskaavassa pääosin maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. 
Valtuuston v. 2004 hyväksymä yleissuunnitelma lienee vanhentunut. Pyydän laittamaan 
yleissuunnitelma-aineiston kunnan kotisivuille, jos se ei siellä vielä ole. Paijalan alue 
tarvitsee kokonaisvaltaisen laaja-alaisen suunnitelman yksittäisten asemakaavojen pohjaksi. 
Yleissuunnitelma tulee tarkistuttaa ennen asemakaavatyöhön ryhtymistä / samanaaikaiseti, 
koska siinä ratkaistaan myös ympäröivän alueen (mm. Anttilanranta II) maankäyttöä ainakin 
osittain. Suunnitelmassa tulisi ratkaista/tarkistaa mm. palveluiden sijoittuminen alueelle sekä 
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alueen virkistysmahdollisuudet. Nythän esim. Anttilan päiväkotia uhkaa sulkeminen ja nk. 
Halkivahan päiväkoti annettaneen yksityiselle yrittäjälle toimitiloiksi. 

Vastine: Laadittu yleissuunnitelma on kaavoitustoimen verkkosivuilla. Yleissuunnitelman 
päivittämiselle ei nähdä tarvetta ja se on riittävän laaja-alainen antaakseen 
käsiteltävänä olevan suunnittelualueen sekä lähialueiden maankäyttöä koskien 
laadittaville asemakaavoille tavoitteet. Sekä virkistysalueille että 
palvelurakentamista koskien on yleissuunnitelmassa esitetty tilavarauksia. Mikäli 
asemakaavaa laadittaessa ao. lautakunnilta saatavassa muistutuksessa todetaan, 
että yleissuunnitelmassa esitetyt ratkaisut eivät olisi enää ajanmukaisia, 
yleissuunnitelman tarkistaminen tai laajemman alueen yleiskaavallinen tarkastelu 
on tarpeen, jotta muuttuneessakin tilanteessa voidaan varmistaa tehtyjen 
ratkaisujen järkevyys. Kasvatus- ja sivistystoimesta saadun lausunnossa on todettu, 
että Anttilanranta I, II tai tilakeskuksen alueelle tarvitaan päivähoitotoimintaa 
varten korttelialue. 

 

Asiakirjoista ei myöskään ilmene, miksi asemakaavan valmisteluun ryhdytään ilman virallista 
laajempialaista ajantasaista yleispiirteistä suunnitelmaa eli osayleiskaavaa. Asiakirjoista ei 
myöskään ilmene, onko tarkoituksena laatia vaihtoehtoisia suunnitelmia. OASsista ei löydy 
perusteluita sille, miksi kaavaprosessi etenee ilman luonnosvaihetta. 

Vastine: Asemakaavaa laaditaan ilman osayleiskaavaa aikataulusyistä johtuen. Hyrylän 
taajamaa halutaan kehittää vaikka yleiskaavalliset ratkaisut ovat osin tekemättä, 
mikä on tietyin ehdoin mahdollista. OAS:ia laadittaessa ei vaihtoehtoisia 
suunnitelmia ole pidetty tarpeellisina, mutta kaavaprosessin aikana vaihtoehtoja 
laaditaan mikäli kaavan valmistelusta päättävät luottamuselimet näin päättävät. 
Kaavaluonnos ei ole tarpeen erityisesti silloin, kun lähtötiedot ovat hyvät – ja 
erityisesti tässä tapauksessa alueen maankäytöstä on käyty runsaasti keskustelua jo 
aiemmin. 

 

OASista ei ilmene syytä siihen, miksi juuri tämä alue on otettu asemakaavoituksen piiriin. 
Halkivahan asemakaavoitus on pitänyt aloittaa uudelleen jo ajat sitten. Katson, että Paijalan 
alueen maanomistajia kohdellaankin nyt eriarvoisesti.  

Vastine: Yleissuunnitelmassa esitetyn ratkaisun pohjalta on arvioitu, että valitun alueen 
asemakaavoittamalla syntyy toimiva kokonaisuus. Mikäli kaavaprosessin aikana 
todetaan toisin, muutetaan suunnittelualueen rajausta.  
Maanomistajalla ei ole oikeutta vaatia kiinteistöään asemakaavoitettavaksi eikä 
suunnittelualueen rajaus syrji maanomistajia. Suunnittelualueen rajaus ottaen 
huomioon yleissuunnitelman, on perusteltu ja kaavaehdotuksessa nähtävällä 
tavalla tuottaa selkeän ja toimivan kokonaisuuden. 

 

Kun asemakaavoitukseen kuitenkin ryhdyttäneen esitetyn aikataulun mukaisesti, olisi nk. 
Paijalan koulun alue hyvä ottaa ainakin aluksi mukaan kaava-alueeseen. Silloin voitaisiin 
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tarkastella Y-tontin käyttötarkoitusta ja rakennusoikeuden määrää ja tehdä muutoksia, jos 
tarpeen. Paijalan alueella on turvattava julkisina palveluina ainakin alakoulu sekä päiväkodit.  

OASissa on kuva yleissuunnitelmasta, jonka valtuusto lienee siis hyväksynyt. Pyydän 
harkitsemaan suunnitelmassa esitettyä viheralueen sijaintia ja laajuutta jatkotyön yhteydessä. 

Vastine: Paijalan koulun korttelialuetta koskien ei ole esitetty kaavamuutostarvetta 
valmistelun aikana käydyssä keskustelussa kasvatus- ja sivistystoimen kanssa. 
Mikäli ao. lautakunta tai kaavasta päättävä luottamuselin toteaa tarvetta olevan, 
suunnittelualuetta voidaan rajata jälleen toisin – tai laatia erillinen asemakaavan 
muutos koskien tätä korttelia. Viheralueen laajuus määritellään asemakaavaa 
laadittaessa. 

 
Kaava-alueen rajauksen lisäksi tulee OASissa osoittaa kaavan vaikutusalue. Samoin 
myöhemmin selostuksessa. Termiä suunnittelualue tulisi välttää, koska se on epämääräinen.  

Vastine: Käytännössä vaikutusaluetta ei voi tietää kovinkaan tarkoin tietämättä laadittavan 
asemakaavan sisältöä. On riittävää, että vaikutukset arvioidaan riittävän laajasti. 
Suunnittelualueella tarkoitetaan aluetta, jolle asemakaavaa tai sen muutosta 
laaditaan.  

ANTTILA ON MEIDÄN –LIIKE  
Liisa Kirves 
Laila Malinen 
Tarja Nakari 
Lea Varpanen 
 
3. Tavoitteet 

Tavoitteena tulee olla: Rakennukset sopeutetaan muotokieleltään kulttuurimaisemaan ja 
arvokkaaseen Paijalan kylämaisemaan. 

Vastine: Asuinrakentamisen korttelialueet on sijoitettu maisemallisesti vähiten herkille 
alueille, eli oleviin metsäsaarekkeisiin. Rakennusten sijoitteluun, kattomuotoon ja 
väritystä koskien on annettu asemakaavaehdotuksessa määräyksiä, joilla 
rakentamisen sopivuus herkkään maisemaan pystytään hallitsemaan siten, että 
syntyy maisemallisesti hyväksyttävä kokonaisuus. 

 
7. Arvioitavat vaikutukset 
7.3 
Kohta 3. vaikutukset maisemaan ja luonnonympäristöön, mukaanlukien näkymät järveltä ja 
järven vastarannalta 
Kohta 4. vaikutukset alueen ja sen ympäristön virkistyskäyttömahdollisuuksiin niin, että 
reitistö liittyy alueen muuhun kevyen liikenteen verkostoon 
Kohta 5. lisäys: Toimintakeskus Kettusen asumispalvelut 
Kohta 8. ekologiset vaikutukset, erityisesti hulevesien hallinta ja kosteikkojen tarve 
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Lisäämme kohdaksi 11 kulttuuriset vaikutukset, mukaanlukien vaikutukset 
kulttuuriympäristöön, vrt. Uudenmaan liiton inventointi ja HYLA 

Vastine: Esittämiänne vaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksessa. Vaikutusten arviointia 
voidaan täydentää kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen mm. saatavan 
palautteen perusteella. 

 

TUUSULA-SEURA 
Tuusula-Seura pitää Anttilanrannan asemakaavaa / osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
moni-ilmeisenä hyvänä lähtökohtana jatkosuunnittelulle. Erityisen hyvänä seura pitää sitä, 
että uimaranta ja venepaikat ovat mukana suunnitelmassa. Myös rannassa sijaitseva kevyen 
liikenteen väylä on mukana suunnitelmassa. Toivomme, että tämä väylä on mahdollisimman 
pitkä ja yhtenäinen, jotta järven rannalla liikkuminen olisi mahdollisimman pitkään 
mahdollista. Tämä kun on nykyisin kovin harvinaista ”herkkua” Tuusulanjärven eteläisillä 
ranta-alueilla. Tuusula-Seuralle ei oikein auennut miksi Anttilanrannan asemakaava on jaettu 
kahteen osaan, mutta tähän löytynevät perusteet. Myös rakennusoikeuksien tehokkuusluvut 
vaikuttavat tiiviihköiltä mutta kohtuullisilta.  
 
Vastine: Tämän asemakaavan suunnittelualueen rajaukseen ei kuulu kuin osin osallistumis- 

ja arviointisuunnitelmassa lähtötietona esitetty yleissuunnitelma. Siltä osin kuin 
kuuluu, on yleissuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja pyritty noudattamaan. 
Anttilanranta I ja II laaditaan erillisinä aikataulusyistä tarpeeseen perustuen. 

 

ERJA SARENIUS-SALMENKIVI 
Anttilan rannan asemakaavan haluaisin huomioitavaksi, mahdollista rakentamista 
kehitysvammaisten asumista. Asumismuotona yhteisöllinen perhehoito, mikä vaatisi joko 
rivitalotontti varausta, sekä omakotitalo tontterja rinnakkain ja mahdollista 
asumispalveluyksikön rakentumista Y- tonnti sosiaalipuolelle varattuna. 
 
Viittaan Asko Honkasen ollessa aloitekeskustelu palaverissa marraskuu 2012 
kehitysvammaisten asumisesta. 
 
Vastine: Tähän Anttilanrannan asemakaavaan on merkitty erillispientalojen korttelialueita. 

Maasto on melko vaihteleva Paijalantien ja Rantaniityntien välisillä niillä alueilla, 
joita maisemallisista syistä johtuen ei jätetä rakentamattomiksi. Anttilan 
tilakeskuksen alueella olevan toimintakeskuksen läheisyys toki puoltaa ajatusta 
asemakaavoittaa hoivapalveluita varten yleisten rakennusten korttelialuetta. 
Yhtiömuotoisen asuinrakentamisen tai hoivakotitontin asemakaavoitustarvetta 
tulee harkita laadittaessa Anttilanranta II- ja Anttilan tilakeskuksen alueita. 

JATTA WAARALA-VAITTINEN 
Suunnitelman tavoitteena on luoda maisemaan sopiva ja omaleimainen asuinalue, jonka 
päämääränä on mittakaavaltaan inhimillinen  ja sosiaalinen ympäristö, joka toimii 
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rikastuttavana osana peltomaisemaa. Miten tämä toteutuu jos Paijalantien molemmat laidat 
rakennetaan täyteen taloja? 

Suunnitelmassa on kiinnitettävä huomiota myös Anttilan alueen merkitykseen matkailu- ja 
virkistysalueena.  

Meillä on upea ja ainutlaatuinen kulttuuri- ja maalaismaisema lähellä pääkaupunkiseutua, ei 
pilata sitä liian tiheällä rakentamisella, joka jäisi vain uusien asukkaiden iloksi. Alueen 
rakentaminen on nähtävä laajempana kokonaisuutena, eikä vain yksin Tuusulan omistamana 
alueena. Panostus ympäristö- ja virkistysarvoihin voi tuoda Tuusulalle enemmän kuin pelkkä 
asuntorakentaminen. Tuusulanjärven matkailua ollaan elvyttämässä. Kaavan 
ympäristövaikutuksessa on otettava huomioon myös liian tiheän rakentamisen vaikutus tätä 
kautta. 

Suunnitelmassa on huomioitava Paijalan kylätien ja sen ympäristön merkitys 
kulttuurimaisemana. Inventointiraportissa on kylätien varteen merkitty rakennuksia, joilla on 
merkittäviä rakennushistoriallisia, historiallisia ja maisemahistoriallisia arvoja. Paijalan 
kylätien ja Paijalantien väliselle peltoaukealle suunniteltua rakentamista tulee väljentää ja 
rakentaminen tulee sovittaa kylämiljööseen sopivaksi. Kylätieltä ja Paijalantieltä avautuu 
katsojalle maisema, joka on Tuusulan upeimpia. Suunnitellulla rakentamisella maisemasta 
pääsevät nauttimaan vain lähinnä rantaa asuvat. Muilta näkymä on lopullisesti menetetty. 

Omistan Paijalantien länsipuolella olevat tontit 3:85 ja 3:86. Suunnitelmassa on 
kaavoitusalueen raja vedetty kulkemaan omistamieni tonttien keskeltä (kuva sivulla 6). 
Haluaisinkin tietää kuuluvatko omistamani tontit kaavoitettavaan alueeseen? 

Vastine: Eivät kuulu. Kiinteistöjänne koskien laaditaan asemakaava vasta tulevina vuosina 
– Paijalan kylätien kaavahanke on kaavoitussuunnitelmassa 2014-2018 merkitty 
tulossa olevaksi hankkeeksi.  
Suunnitelmassa on otettu huomioon kulttuuriympäristön ja maisemalliset arvot. 

 
Lisäksi haluaisin lisätietoja siitä miten suunnitelma tulee vaikuttamaan molempien tonttien 
kulkuyhteyksiin? Säilyvätkö liittymät Paijalantielle? Entä miten huomioidaan lisääntyvä 
liikenne ja sen aiheuttama melu? 

Osassa luonnoksia kulku tontille on piirretty kulkemaan pellon yli Paijalan kylätieltä. Tämä 
aiheuttaisi allekirjoittaneelle lisäkustannuksia, sillä autotallit ja kulkuväylät jouduttaisiin 
rakentamaan tontin sisällä uudelleen. 

Vastine: Viittaatte mitä ilmeisimmin alueelle laadittuun yleissuunnitelmaan. 
Yleissuunnitelma ei ole kaava, eikä sen perusteella voida oikeuttaa rakentamista 
tai edellyttää toimenpiteitä. Tonttiliittymiä ei siten poisteta yleissuunnitelman tai 
tämän asemakaavan myötä. Kun Paijalantien pohjoispuolelle laaditaan 
asemakaava, kulkuyhteydet muiden maankäyttöön liittyvine asioineen päätetään. 
Asemakaavan laatiminen ei ole vielä vireillä Paijalantien pohjoispuoleisille 
kiinteistöille. 
Meluselvityksen mukaan melusuojausta ei tarvita arvioiduilla liikennemäärillä, 
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vaan kullakin rakennetulla kiinteistöllä säilyy riittävän meluton oleskelupiha. 
Tämän asemakaavan rakentumisen myötä liikennemäärän ja siten liikennemelun 
lisäys on hyvin vähäinen suhteessa Paijalantien olevaan liikennemäärään. 

 

FORTUM SÄHKÖJAKELU OY 
Alueella sijaitsee sähkönjakeluverkostoa oheisen liitekartan mukaisesti. Kaava-alueen 
sähkönhuollon toteuttamiseksi alueelle tarvitaan uusia muuntamovarauksia. Jarmo Orenius 
on aikoinaan antanut lausuntoja kaavaan liittyvistä puistomuuntamovarauksista ja 
tavoiteverkoista. Alustavasti voimme edetä näiden aikaisempien lausuntojen mukaisesti 
mutta toivomme mahdollisuutta päivittää lausuntojamme kaavatyön edetessä erityisesti, jos 
kaavaan tulee muutoksia verrattuna vanhempaan aineistoon.   
 
Meillä ei ole muuta huomautettavaa kaavan OAS-vaiheessa. Toivomme mahdollisuutta antaa 
lausunto myös kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa. 
 
Vastine: Kellarinmäen (korttelit 8092 & 8093) pohjoislaidalla, katualueella on 

puistomuuntajaa varten rakennusala. Mikäli eteläisemmän korttelialueen yhteyteen 
tarvitaan myös puistomuuntajaa varten varaus, voidaan tällainen vähäinen 
täydennys tehdä ennen asemakaavan hyväksymistä sikäli kun soveltuva paikka 
löytyy. 

 

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMI 
Koulut ja päiväkodit 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevan alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee 
Paijalan koulu, jonka meneillään olevalla laajennuksella voidaan vastata Anttilanranta I ja II 
luomaan oppilasmäärään kasvuun. Oppilasmääräarvio on laskenut vuonna 2006 tehdyn 
kaavalausunnon jälkeen. 

Päivähoitopaikkoja on alueella toistaiseksi riittävästi tarpeeseen verrattuna, joten 
Anttilanranta I tai II- alueelle ei ole välitöntä päivähoidon rakentamistarvetta. On kuitenkin 
huomioitava, että Y- tonttivaraus on tehtävä joko Anttilanranta I tai II –alueelle tai 
vaihtoehtoisesti myöhemmin kaavoituksen edetessä Anttilan tilakeskuksen alueelle. 
Kaavoituksen edetessä on tarve korvata (ja mahd. laajentaa) Anttilan tilakeskuksen alueella 
olevaa kunnan omistamaa päiväkotikiinteistöä osoitteessa Anttilantie 20. Tulevan päiväkodin 
sijainti voi muuttua nykyisestä. 

Vastine: Päiväkotia varten tarvittava tontti on syytä sijoittaa pääväylän yhteyteen. Tämän ja 
suunnittelualueen maastonmuodot sekä maisema-arvot huomioiden, 
todennäköiseeti paras paikka olisi Paijalan koulun edustalla tai tilakeskuksen 
alueella. 

 
Rantareitit ja kulttuurimaiseman säilyttäminen 
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Tuusulanjärven vaikutusalueisiin sijoittuvilla kaava-alueilla ranta-alueet on saatava kaikkien 
kuntalaisten käyttöön virkistys- ja polkuverkostoa rakentamalla. Tuusulanjärven länsirannalla 
Paijalan kyläkokonaisuus peltomaisemineen liittyy arvokkaaseen Tuusulanjärven 
kulttuurimaisemakokonaisuuteen. Länsirannalla on lisäksi kaksi arvokasta aluekokonaisuutta, 
joilla on merkitystä Tuusulan rakennusperinteessä.  
 
Nykyinen Paijalan kylä on 1800-luvun kehityksen tulos. Kylä muodostaa sekä 
maisemallisesti että rakennuskannaltaan merkittävän kokonaisuuden. Toisen arvokkaan 
alueen muodostaa Tuusulanjärven länsirannalla säilynyt viiden huvilapalstan kokonaisuus. 
Säilyneet rakennukset antavat hyvän käsityksen länsi- ja itärannan huvilakulttuurien eroista.  
 
Kasvatus- ja sivistystoimi katsoo, että Anttilanrannan suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
sijainti arvokkaalla Tuusulanjärven kulttuurimaisema-alueella sekä ed. mainitut merkittävät 
aluekokonaisuudet, koska niillä on vaikutusta sekä rakennettuun ympäristöön että alueen 
maisemalliseen ilmeeseen.   

Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
 

VAMMAISNEUVOSTO 
Vammaisneuvosto ehdottaa, että tutkitaan mahdollisuutta saada eri vammaisryhmien 
tarvitsijoille asuntola ympäristövuorokautista asuin- sekä palveluasumista varten. 

Vastine: Kunta on asettanut kaavan tavoitteeksi tuottaa pääosin erillispientalojen 
kortteleita. Palveluasumista varten voidaan niin haluttaessa varata korttelialue. 
Ottaen huomioon toimintakeskuksen sijainnin, tilakeskuksen alueella olisi 
todennäköisesti soveltuvin sijainti tätä varten. Tältä osin asiaa ei kuitenkaan voida 
ratkaista tästä asemakaavasta päätettäessä. 

 

IKÄIHMISTEN NEUVOSTO 
Ei huomautettavaa. 
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