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LAHELANPELTO 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
 
KAAVA-ALUE 
 
Suunnittelualue sijaitsee Etelä-Tuusulassa Lahelan kunnanosassa, Lahelantien tuntumassa, 
pääosin Ristikiventien eteläpuolella. Lahelantien kohdalla suunnittelualue ulottuu pohjoiseen aina 
Maitiaisentielle saakka. 
 
Kaava-alueeseen kuuluu rakentamatonta pelto- ja metsäaluetta, Lahelantietä ja Ristikiventietä 
sekä tontti Maitiaisentien kulmasta ja yksi tontti Lahelantien itäpuolelta Ristikiventietä vastapäätä.  
 
Kaava-aluetta on supistettu alkuperäisestä toistaiseksi ratkaisemattomien Kuusamantien liikenne-
järjestelyjen vuoksi niin, että Lahelantien itäpuolen alueet eivät ole tämän asemakaavan piirissä 
lukuun ottamatta alikululle varattua katualuetta.
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TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT 
 

 
 
Alueen kaavoittaminen sisältyy valtuuston hyväksymään kaavoitussuunnitelmaan ja siitä on 
tiedotettu kaavoituskatsauksissa vuosina 2004 ja 2005. 
 
Asemakaavan tärkein tavoite on kaavoittaa alueelle uutta omakotivaltaista asuinaluetta ja yleisten 
rakennusten tontti päiväkodin sekä ensimmäisen ja toisen luokan lähikoulun rakentamista varten 
Lahelan yleissuunnitelmaehdotuksen hengen mukaisesti. 
 
Oheisessa yleissuunnitelman kartassa suunnittelualue on jaettu numeroituihin osiin, joita koskevat 
tavoitteet ja lähtökohdat on selostettu alueittain. Aluejako on yleissuunnitelmassa yleispiirteinen, 
joten on ollut luonnollista, että se muotoutuu ja tarkentuu suunnittelun kuluessa, kuten asemakaa-
vaehdotuksesta voidaan huomata.  
 
Yleissuunnitelmaehdotuksessa tavoitteita alueen osalta ovat: 
 
1. Uusi omakotialue 
Alue on kunnan omistuksessa olevaa peltoa. Mitoitustavoitteena vähintään 50 uutta omakotitonttia. 
Alueen katuverkko liitetään Ristikiventiehen. Alueen läpi Ristikiventieltä etelään linjataan kevyen 
liikenteen reitti (kuvassa palloviivalla). 
 
2. Uusi puistoalue 
Kunnan omistamaa peltoaluetta, kuten alue 1, jonka lähivirkistysalueena puisto palvelisi. 
 
3. Päiväkodin ja mahdollisen koulun alue 
Alueelle kaavoitetaan yleisten rakennusten tontti. 
 
4. Lahelantien länsipuoli 
Kaavoitetaan omakotirakentamista tehokkaammalle yhtiömuotoiselle rakentamiselle. 
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5. Lahelantie ja Ristikiventie 
Teiden risteykseen varataan tilaa kevyen liikenteen alikulkua varten. Molemmat tiet osoitetaan 
katualueiksi, Lahelantie on tällä hetkellä osittain vailla asemakaavaa, osittain yleisen tien liikenne-
aluetta. 
 
6. Vanhat omakotitontit 
Olemassa oleva tontit. Eteläisemmän tontin asemakaava on vuodelta 1965 ja sen osalta päivite-
tään kaavamerkinnät. Pohjoisemmalle tontille on tarkoitus palauttaa alkuperäinen rakennusoikeus 
(303 k-m2). Nykyisessä kaavassa rakennusoikeutta on hieman vähemmän. 
 
 
 
ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE 
 
Tuusulan yleiskaavassa 2010 alue on osittain asuntoaluetta, osittain maanviljelysaluetta. Yleiskaa-
van asuinalue on Ristikiventien eteläpuolella osa-alueen 1 kohdalla. Hyrylän laajentumissuuntien 
osayleiskaavassa alueelle ei ole esitetty aluevarauksia, eli se on vapaasti rakennettavissa.  
 

 
Seutukaavassa alue on taajamatoimintojen 
aluetta, jonka halki kulkee viherkäytävä 
pohjois-eteläsuunnassa. Vahvistumista 
odottavassa maakuntakaavassa alue on 
taajamatoimintojen aluetta. Kaiken kaikkiaan 
alueen asemakaavoitukselle asuinalueeksi ei 
yleispiirteisten kaavojen mukaan ole estettä, 
vaikka kaava osittain poikkeaisikin 
yleiskaavasta. 
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Maakuntakaavassa alue on 
taajamatoimintojen aluetta. Alueella kulkee 
pohjavesivyöhykkeen raja ja alueen 
eteläpuolitse on merkitty 110 kV sähkölinja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaavoitettava alue kuuluu myös Lahelan yleissuunnitelman alueeseen. Yleissuunnitelmaehdotus 
oli julkisesti nähtävillä keväällä 2005 ja siitä järjestettiin myös kuntalaiskysely, johon saatiin noin 
270 vastausta. Palautteen käsittely on edelleen kesken, mutta se pyritään soveltuvin osin huomi-
oimaan myös Lahelanpellon kaavoituksessa. Nyt kaavoitettavan alueen rakentaminen ei estä 
yleissuunnitelmaehdotuksen mukaisen liikenneverkon rakentamista eikä myöskään yleissuunni-
telmassa esitettyjen väylien siirtämistä pohjoiseen päin Lahelanniityn asuinalueen kohdalla, mitä 
yleissuunnitelmasta saadussa palautteessa on esitetty. 
 
 
ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
 
Suunnittelun kuluessa arvioidaan kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen ja 
liikenneverkkoon, rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön sekä lähialueen asukkaiden 
elinympäristöön. Koska rakennettava alue on pohjavesialueiden lähellä, arvioidaan myös rakenta-
misen vaikutukset pohjaveteen. 
 
 
OSALLISET 

kaava-alueen naapurit ja lähialueen asukkaat 
kaava- ja lähialueen maanomistajat 
alueella toimivat yhdistykset 
lausunnonantajat 
viranomaiset, joiden toimialaan kaavahanke liittyy: 
- Uudenmaan ympäristökeskus 
- Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 

 - Uudenmaan maakuntamuseo 
 - Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 
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SUUNNITTELUVAIHEET JA TAVOITEAIKATAULU 
 

vireille tulo kaavoituskatsaus nähtävillä 28.4.-31.5.2005 
   
OAS   kaavoituslautakunta 17.8.2005  

   kunnanhallitus 29.8.2005 
  
   OAS nähtävillä (14 pv) 9.9. - 22.9.2005 
 

aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 6.10.2005 
 
luonnos  kaavoituslautakunta 19.10.2005 

 kunnanhallitus 31.10.2005 
    

julkisesti nähtävillä (MRA 30 §) 11.11.-12.12.2005 
 

ehdotus  kaavoituslautakunta 11.4..2006 
 kunnanhallitus 24.4..2006 

 
 ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 4.5.2006 
 

julkisesti nähtävillä (MRA 27 §) 5.5. - 6.6.2006 
 

hyväksyminen kaavoituslautakunta 18.10.2006 
 kunnanhallitus 30.10.2006 
 valtuusto 13.11.2006 

 
valitukset  Helsingin hallinto-oikeus 

 
voimaantulo valitusajan jälkeen tammikuu 2007 

 
 
TIEDOTUS 

Maanomistajille ja rajanaapureille tiedotetaan kaavan etenemisestä kirjeitse. Luonnok-
sen ja ehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä kaavan voimaantulosta julkaistaan 
kuulutukset paikallislehdissä. Kuulutuspäivä on yleensä torstai. Tarvittaessa järjeste-
tään yleisötilaisuuksia ja neuvotteluja osallisten kanssa. 

 
 
SUUNNITTELIJA 

kaava-arkkitehti Asko Honkanen 
 

puhelin:  040 314 2012 
käyntiosoite: Hyryläntie 16, 3. kerros, C-siipi 
postiosoite:  PL 60, 04301 Tuusula 
sähköposti:  asko.honkanen@tuusula.fi 
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1 TIIVISTELMÄ 
 
1.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 
Asemakaavan muutos on käynnistynyt kunnan aloitteesta. Asemakaavatyö sisältyy 
vuoden 2005 kaavoitussuunnitelmaan, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousar-
vion yhteydessä 7.12.2004. Kaavan vireille tulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa 
2005 ja asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 9.-22.9.2005. Osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman perusteella jätettiin 11 mielipidettä, jotka otetaan 
huomioon sikäli, kun se kaavan tavoitteiden puitteissa on mahdollista. Yksityiskohtaiset 
vastineet laaditaan samalla kertaa kaavaluonnoksesta saatavien mielipiteiden kanssa. 
 
Kaavaluonnos oli nähtävillä 11.11. - 12.12.2005 välisen ajan. Tuolloin saadut mielipi-
teet ja lausunnot kaavaluonnoksesta ovat liitteenä vastineineen. Kaavaehdotusta laa-
dittaessa huomioitiin palautteet soveltuvin osin. Suunnittelun aikana tuli ilmi, että kaa-
valuonnoksessa esitetyn Tuomipihlajantien liittyminen Lahelantielle on jonkin verran 
ongelmallinen ja sen parantamista halutaan vielä tutkia. Lahelanpellon länsiosa sen si-
jaan voidaan tuoda päätettäväksi kaavaehdotuksena jo aiemmin. Niinpä kaavoituslau-
takunta hyväksyi kaavaehdotuksen 11.4.2006 ja kunnanhallitus samaten 24.4.2006. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 5.5. - 6.6.2006. Saadun palautteen pohjalta kaa-
vaan tehtiin vähäisiä muutoksia. 
 
Kaavoituslautakunta poisti päätöksellään 18.10.2006 kaavasta korttelit 2232, 2223 ja 
korttelin 2224 pohjoisimman tontin 1 sekä em. kortteleihin rajautuvat lähivirkistysalueet, 
jotta jatkossakin olisi mahdollista linjata Lahelan orsi myös Ristikiventien kautta ja jär-
jestää toimiva Ristikiventien ja Lahelantien liittymä. Tätäkään vaihtoehtoa ei haluttu 
sulkea pois ennen Hyrylän alueen liikenneverkkoselvityksen valmistumista ja hyväksy-
mistä. 
 

1.2 Asemakaava 
 

Lahelantie länsipuolelle on suunniteltu pientaloalue ja tätä tukevat palvelurakentamisen 
korttelialueet, esim. päiväkotia, hoivakotia ja pientä ala-astetta varten. Alueen keskelle 
on sijoitettu puisto ja kortteleiden lomitse on suunniteltu viherverkosto. Lahelantien var-
teen on sijoitettu neljä yhtiömuotoisesti toteutettavaa asuinrakennusten korttelialuetta. 
Suurimmat sallitut kerrosluvut vaihtelevat uudella alueella I 2/3:sta kahteen kerrokseen. 
 
Kaavassa on käytetty tyypillistä pientaloalueen mitoitusta. Kaava-alueen pinta-ala on 
20,4 ha. Uusia omakotitontteja alueelle on tulossa yhteensä 72. Keskimäärin AO-tontin 
koko on 1009 m2 ja kerrosala 219 kem2. Yhtiömuotoisen rakentamisen tontteja on 7 ja 
niiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on noin 5200 k-m2. Uudisrakentamisalueiden 
arvioitu asukasmäärä on 450. 

 
1.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaava toteutunee kolmen vuoden kuluessa kaavan vahvistumisesta.  
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2 LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Kaava-alue on pääosin rakentamatonta peltoaluetta, kahden toteutetun tontin 
lisäksi ei alueella ole muita rakennuksia. Alueella kulkee Lahelantie ja siihen 
liittyvä Ristikiventie.  
 

2.1.2 Luonnonympäristö 
Alueen maasto nousee loivasti pohjoiseen ja länteen päin. Lahelantien 
länsipuolella kaava-alueen matalin kohta on tasolla + 44 m ja korkein +55 m. 
Lahelantien pohjoisin kaava-alueeseen kuuluva osuus on suurinpiirtein tasolla 
+59 m. 
 

 

 
 

Ortoilmakuva kaava-alueen ympäristöstä vuodelta 2003. Alue rajautuu länsireunastaan suurin 
piirtein nykyisen pellon ja metsän rajaan. Muut rakentamattomat alueet ovat peltoa. 

 
2.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

Yhdyskuntarakenne 
Kaava-alue sijaitsee linnuntietä noin kahden ja Nahkelantien ja Koskenmäen-
tien kautta noin kolmen kilometrin päässä Hyrylän keskustasta. Alueen länsi-
puolella on metsäaluetta, jonne ollaan kaavoittamassa Ristikiven työpaikka-
alueen laajennusta. Pohjois- ja eteläpuolella on runsaasti pientaloalueita, jois-
ta suuri osa alle kymmenen vuoden ikäisiä. 
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Lähimmät päiväkodit ovat Lahelankankaalla noin 350 m kaava-alueesta poh-
joiseen ja Lahelanniityn omakotialueella noin 600 m kaava-alueesta etelään. 
Lähin koulu on Vaunukankaan koulu noin kilometrin päässä. 
 
Liikenne 
Alueen halki pohjois-eteläsuunnassa kulkee Lahelantie, joka on kunnan katu 
huolimatta runsaasta läpiajoliikenteestä, joka kulkee pääasiassa Järvenpään 
suunnasta Kehä III:lle ja edelleen Espoon suuntaan lentokentän länsipuolelta. 
Lahelantie on alueen ainoa kokoojakatuyhteys Hyrylän keskustaan. Lahelan-
tien liikenne on kasvanut voimakkaasti viime vuosina eikä tiellä ole kevyen lii-
kenteen alikulkuja. 
 
Ristikiventie yhdistää Lahelantien ja alueen pohjoispuolella Nurmijärvelle vie-
vän Nahkelantien. Ristikiventien molemmin puolin on työpaikka-alueita, joilta 
tulee raskasta liikennettä myös Lahelantielle. 
 
Kunnan vuonna 2004 teettämien liikenne-ennusteiden mukaan Lahelantien lii-
kennemäärä vuonna 2020 tulee olemaan noin 8 000 ajoneuvoa vuorokaudes-
sa ja Ristikiventiellä noin 3 300 ajoneuvoa vuorokaudessa, mikäli liikenne-
verkko säilyy nykyisellään. ( Liite 2 ) 
 
Tekninen huolto 
Alueella kulkee kunnallistekniikan vesi- ja viemärijohdot, joihin uusi alue voi-
daan liittää. Liittäminen viemäriverkostoon edellyttää pumppaamoa. ( Liite 4 )  

 
2.1.4 Maanomistus 

Alue on kunnan omistuksessa lukuun ottamatta jo rakennettuja tontteja ja La-
helantien liikennealuetta. ( Liite 5 ) 

 
2.2 Suunnittelutilanne 

 
2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

 
Maakuntakaava 
Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta. Maakunta-
kaava on hyväksytty, mutta ei vielä vahvistettu. "pv"-merkintä osoittaa pohja-
vesialueen. Alueen eteläpuolitse on merkitty voimalinja (Z)-merkinnällä. 
 

 
 
Taajamaseutukaava 
Taajamaseutukaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, jonka 
halki kulkee viherkäytävä pohjois-eteläsuunnassa. 
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Yleiskaava, oikeusvaikutukseton 
Tuusulan yleiskaavassa 2010 alue on osittain asuntoaluetta, osittain maanvil-
jelysaluetta. Yleiskaavan asuinalue on Ristikiventien eteläpuolella. ( Liite 1 ) 
 
Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaava, oikeusvaikutteinen 
Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaava, joka käsittää rakentamisesta va-
paaksi jätettävät alueet, on hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.4.2001. Suunnit-
telualueella ei ole esitetty aluevarauksia. 
 
Voimassa oleva asemakaava 
Pääosa kaava-alueesta on asemakaavoittamatonta aluetta. Lahelantien poh-
joisosalla on voimassa rakennuskaava nro 3310, joka on vahvistettu . Lahe-
lantien ja Keltanontien kulmauksessa olevalla kiinteistöllä 3:212 sekä Ristiki-
ventiellä ja kapealla kaistaleella aivan kaava-alueen luoteisreunassa on 
voimassa rakennuskaava nro 3151, joka on vahvistettu 28.3.1991. Sen mu-
kaan kiinteistö 3:212 on erillispientalojen korttelialuetta (AO-9).  
 
Ympäröivällä alueella, Lahelantien itäpuolella Kuusamantien ympärillä on voi-
massa Lahelan rakennuskaava nro 3, joka on vahvistettu 13.3.1965. Sen mu-
kaan alueen kiinteistöt ovat omakotirakennusten (AO) tai rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen rakennusten korttelialuetta (AR). Viheralueet on osoitettu luonnon-
tilassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL). Lahelantien eteläosalta ja välittö-
mästi sen itäpuolella olevalta tonttirivistöltä alkuperäinen rakennuskaava on 
kumottu 31.8.1987 vahvistelulla asemakaavan muutoksella nro 3142, eikä niil-
lä alueilla ole voimassa olevaa asemakaavaa. ( Liite 6) 

 
Lahelan yleissuunnitelma  
Lahelan alueelle ollaan laatimassa yleissuunnitelmaa, jonka ehdotus on hy-
väksytty kunnanhallituksessa 20.12.2004. Ehdotus on liitteenä 7. Yleissuunni-
telman ehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä järjestettiin kuntalaiskysely. Mie-
lipiteitä ja vastauksia saatiin 270 kpl.  
 
Yleissuunnitelma odottaa Hyrylän tieverkkoselvitystä, jonka valmistuttua voi-
daan Lahelan alueen tie- ja katuverkkosuunnitelmaa tarkistaa, jolloin yleis-
suunnitelmaan tulevat muutokset voidaan ottaa huomioon myös muussa 
maankäytössä. Yleissuunnitelma odottaa siis tietoa ohikulkuyhteyden vaihto-
ehdoista. 
     
Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 3.9.2001 ja se on tullut 
voimaan 9.10.2001.  
 
Tonttijako ja -rekisteri 
Alueen kiinteistöt ovat kiinteistörekisterissä tiloina. 
 
Pohjakartta 
Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen (23.12.1999 / 1284) vaatimuk-
set. 

 
  Melu- ja tärinäselvitys 
  Lahelan alueelle on vuonna 2004 laadittu meluselvitys. Sen mukaan Lahelan-

tien ja Ristikiventien reuna-alueet ovat melualuetta. Meluselvitystä täydennet-
tiin ja tarkistettiin lokakuussa 2006. Samalla laadittiin tärinäselvitys. ( Liite 3 ) 
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3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
       
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Tuusulan kunnanvaltuusto on linjannut kunnan tavoitteelliseksi kasvuvauhdiksi 2%. 
Tämä edellyttää sekä kokonaan uusien alueiden kaavoittamista että olemassa olevien 
asuinalueiden täydennysrakentamista. Mainittu kasvuvauhti tarkoittaa noin 600 uutta 
asukasta vuosittain, mikä tarkoittaisi noin 170 omakotitonttia, jos kasvu suuntautuisi 
kokonaisuudessaan omakotialueille. 

 
3.2 Suunnittelun käynnistäminen 

Asemakaavatyö on käynnistynyt kunnan aloitteesta. Alueen kaavoittaminen sisältyy 
valtuuston hyväksymään kaavoitussuunnitelmaan.  

 
3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 
3.3.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitetty kaavaselostuksen alkuun. Se on 

ollut julkisesti nähtävillä 9.9. - 22.9.2005. 
 
3.3.2 Suunnittelun vireille tulo 

Asemakaavoituksen vireille tulosta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa 2005, 
joka on ollut nähtävillä 28.4. - 31.5.2005.  
 

3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Kaavan edistymisestä tiedotetaan kuulutuksilla sekä kirjeitse maanomistajille 
ja lähinaapureille. Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuuksia.  
 

3.3.4 Viranomaisyhteistyö 
Kaavaluonnoksesta ja ehdotuksesta pyydettiin asiaankuuluvien viranomaisten 
lausunnot. Lisäksi järjestettiin MRL 66 §:n mukaiset viranomaisneuvottelut 
kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelu 
pidettiin 6.10.2005 ja ehdotusvaiheen neuvottelu 4.5.2006. (Liite 8) 
 

3.4 Asemakaavan tavoitteet  
 

3.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
 Kunnan asettamat tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on kasvattaa kunnan tonttivarantoa Etelä-
Tuusulassa ja siten mahdollistaa valtuuston asettaman kasvutavoitteen toteu-
tuminen. Samalla tarkoituksena on varata tilaa kasvavan asukasmäärän tar-
vitsemille lähipalveluille. 

 
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

 Koska uudisrakentamisalueet ovat suhteellisen tasaista peltoaluetta, jossa 
maasto ei tarjoa kiinnekohtia rakentamiselle, tavoitteena on rakentamisella 
luoda vaihteleva ja virikkeellinen asuinympäristö. 

 
Osallisten esittämät tavoitteet 

 Kaavatyön aikana pääasiassa alueen asukkaat ovat esittäneet näkemyksiään 
kaavan tavoitteiksi sekä toiveita kaavan sisällöstä. Referoitu luettelo näistä on 
liitteenä 10 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuna palautteena. 
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3.5 Asemakaavan suunnittelutyö 
Alustavia asemakaavan vaihtoehtoja on käyty läpi yleissuunnitelmaehdotuksen ja 
myöhemmin yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä. Yleissuunnitelmaehdotus on 
laadittu luonnoksen, lausuntojen ja lisäselvitysten perusteella syksyllä 2004. Se on hy-
väksytty kaavoituslautakunnassa 14.12.2004 ja kunnanhallituksessa 20.12.2004. 
 
Asemakaavaluonnosta laadittaessa noudatettiin yleissuunnitelman sen aikaista vaihto-
ehtoa. Siitä eteenpäin, suunnitelmaa kehitettäessä on suunnittelun ohessa tutkittu usei-
ta vähäisesti toisistaan poikkeavia kortteli-, katu-, tai viherverkkovaihtoehtoja. Raken-
tamista on suunniteltu tehokkaammaksi myöhemmin kaavaehdotuksessa, jossa myös 
viher- ja katuverkkoon kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. 

 
 

  Lahelan yleissuunnitelmaehdotuksen rakentamisalueet. 
 

3.6 Luonnoksesta ehdotukseksi 
 

Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana kerättyä palautetta on tutkittu ja huomioitu kaa-
vaehdotusta suunniteltaessa. Suunnitelmaa muutettiin erityisesti korttelialueen rajaus-
ten suhteen kaavaluonnoksesta.  

 
1. Kaava-aluetta supistettiin, koska liikennejärjestelyjen selvittäminen oli 

vielä kesken, mutta silti haluttiin jatkaa tonttituotantoa ja mahdollistaa 
tuusulalaisille ja Tuusulaan muuttaville perheille mahdollisuus raken-
taa. Edelleen tutkittavana oleva Tuomipihlajantien ja Lahelantien liitty-
mä on rajattu alueen ulkopuolelle. 

2. Alueen länsipuoli suunniteltiin uudestaan, pitäen kiinni aiemmista ta-
voitteista ja yleissuunnitelman hengestä. Rakennettavan alueen rajaa 
on levitetty etelämmäksi, mutta vastaavasti alueen keskelle on sijoitet-
tu virkistysalue ja siihen liittyvää viherverkostoa on kehitetty. 

3. Tontteja muutettiin erillispentalovaltaiseen suuntaan. Yleisten raken-
nusten korttelialuetta supistettiin vastaamaan tarvetta. 

4. Pohjavesialueen raja merkittiin ja sitä koskevia määräyksiä korjattiin. 
5. Meluntorjuntamääräyksiä tarkennettiin vastaamaan aiemmin laadittua 

meluselvitystä. 
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6. Rakennusaloja väljennettiin. Harjasuuntia lisättiin. 
7. Korttelin 2233 tontin 1 rakennusoikeus korjattiin vastaamaan ennen ai-

empaa kaavamuutosta vastaavaa rakennusoikeutta. Tuolloin tontin 
pinta-ala oli ollut 1513 ja tehokkuus e=0,20. 

8. Istutettavia puurivejä lisättiin kortteleiden laidoille. Maavallin ohjeellinen 
läjittämisalue merkittiin. 

9. Virkistystoimintojen ohjeelliset alueet lisättiin. 
 

3.7 Ehdotuksesta asemakaavaksi 
 

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana kerättyä palautetta on tutkittu ja huomioitu kaa-
vaehdotusta suunniteltaessa. Suunnitelmaan on tehty seuraavanlaisia merkitykseltään 
vähäisiä muutoksia: 

 
1. Meluselvityksen tarkennuttua meluntorjuntamääräyksiä on tarkennettu. 

Kaavakartassa on osoitettu ne rakennusalan rajat, joiden varteen ra-
kennettavien asuinrakennusten rakenteiden osalle on määrätty vä-
himmäisääneneristävyysvaatimuksia. Lisäksi piha-alueiden melu-
tasojen alentamiseksi on määrätty, että Ristikiventien ja Lahelantien 
varren niille osille, jotka jäävät rakentamatta, tulee rakentaa vähintään 
kaksi metriä korkea meluaita. Määräys on osoitettu kaavakartassa aal-
toviivalla ja 35 dBA ma tai 40 dBA ma -merkinnällä. 

2. Harjasuunnan sitovaa merkintää on muutettu selvemmäksi. Merkinnän 
sisältö ja määräävyys ovat säilyneet. Samalla on tonttikohtaisesti uu-
delleen arvioitu ja korjattu harjasuunnan sitovuus. 

3. Autosuojien ja talousrakennusten rakennusalojen tarve ja merkinnät on 
tarkistettu tonttikohtaisesti. 

4. Tonttien virkistysalueiden vastaiselle rajalle on merkitty 4 metriä leveä 
istutettava alueenosa ja puurivit. Puurivien istuttamismääräys on pois-
tettu asuinrakennusten korttelialueiden 2 metriä kapeilta istutettavilta 
alueenosilta. Istutuksia ja niiden määrää ohjataan myöhemmin laadit-
tavilla rakentamisohjeilla. 

5. Tonttien väliset rakennusalojen rajat on poistettu. Rakentamista ohjaa 
tältä osin rakennusjärjestys. Näin on päästy hieman joustavampaan 
tonttien suunnitteluun, kun neljää metriä lähemmäs tontin rajaa voi-
daan rakentaa naapurin suostumuksella. 

6. AO-korttelialueiden käyttötarkoitusmerkintää on muutettu. Kullekin AO-
tontille saa rakentaa yhden asunnon. 

7. Leikkipuiston alue on nimetty Toukkapuistoksi. 
8. Lisätty 14§: "Alueelle ei saa rakentaa kellareita". Pohjavesi on alueella 

ylhäällä ja alueen maaperästä johtuen kaivannot tulee pitää mahdolli-
simman matalina. 

9. Kaavamääräyksiin on korjattu 4§ ja 5§ kohdalle korttelialueille niille 
merkittyjen kerrosalojen lisäksi rakennettavien talousrakennusten salli-
tun kerrosalan suuruudet. 

10. Puistoalueen huoltorakennuksen rakennusala on merkitty sitovana. 
 
Kortteli- tai tonttikohtaisia muutoksia: 
 
2216 / 1  Korttelialueen tehokkuutta on nostettu 0,25:sta 0,30:een. Näin on 

toimittu, jotta vaikea liikennemelua saataisiin torjuttua 
asuinrakennuksilla, eikä meluseinällä. Asuinrakennukset ovat 
ulkonäöltään miellyttävämpiä kuin meluntorjunnassa käytetyt um-
piaidat. Kyseinen kulma soveltuu myös tiiviimpään rakentamiseen jo 
sijaintinsa puolesta. 
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2216 / 7  tontin kulma korjattu kiinteistö- ja mittaus -lausunnon mukaisesti 

niin, että korttelialueen kulma on sama viereisen lähivirkistysalueen 
korttelialueen kulman kanssa 

 
2217 Korttelialueelle on merkitty vähimmäisautopaikkavaatimus 1/80 

kem2. 
 
2219 / 4  Tontin rajaa siirretty 1 m tontin 2219/3 suuntaan 
 
2219 Kortteleiden 2216 ja 2219 välissä olevan VL-korttelialueen ohjeellis-

ta puistomuuntamon paikkaa on tarkistettu niin, ettei sen toteuttami-
nen aseta enää paloteknisiä rajoitteita 2219/1 -tontin toteuttamiselle. 

 
2222 5 ja 6 - tonttien ja virkistysalueen rajaa on muokattu, jotta tontin 

2222/6 muoto olisi soveltuvampi pihan toimintojen järjestämiseen 
 
2224  Lahelantietä vasten olevien julkisivujen liikennemelun ääneneristä-

vyysvähimmäisvaatimus on nostettu 40 dBA:aan. 
 
2226 Ritariperhosenkujaa on jatkettu lounaaseen 2 metriä, jotta tontille 

2226/4 ajo voidaan järjestää ongelmitta. 
 
2227 / 3  Tonttia on laajennettu hieman lähivirkistysalueelle päin, jotta tontin 

muoto olisi soveltuvampi pihan toimintojen järjestämiseen 
 
2228  Suurin sallittu kerrosluku ja korttelin rakentamistehokkuus on merkit-

ty korttelialueelle 
 
2232  Korttelin rakennusalaa on väljennetty. 
 
2232 ja 2233 -korttelialueille on merkitty tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet, 

kuten muillakin kaava-alueen Lahelantien varressa oleville asuin-
korttelialueille. Määräykset toteuttamalla oleskelualueista saadaan 
melutaso riittävän alhaiseksi asuinkäyttöön. Alueille tulee rakentaa 
vähintään 2 metriä korkeaa meluaitaa niille rakennusalan rajan osil-
le, joille ei rakennuksia rakentamalla saada riittävää melusuojaa. Li-
säksi seinien rakenteellisen ääneneristävyyden tulee olla vähintään 
35 dBA. 

 
 Samaisille korttelialueille on osoitettu myös istutettavat puurivit, joilla 

maisemoidaan meluesteet ja rajataan piha-alueet katualueista. 
 
 

 Kaava-alueen supistaminen hyväksymisvaiheessa 
 
Kaavoituslautakunta poisti päätöksellään 18.10.2006 kaavasta korttelit 2232, 2223 ja 
korttelin 2224 pohjoisimman tontin 1 sekä em. kortteleihin rajautuvat lähivirkistysalueet, 
jotta jatkossakin olisi mahdollista rakentaa Lahelan orsi myös Ristikiventien kautta ja 
järjestää toimiva Ristikiventien ja Lahelantien liittymä. Tätäkään vaihtoehtoa ei haluttu 
sulkea pois ennen Hyrylän alueen liikenneverkkoselvityksen valmistumista ja hyväksy-
mistä. 
 
Samalla korjattiin meluntorjuntamääräykset vastaamaan muuttunutta korttelialueiden 
rajausta.



 TUUSULAN KUNTA 
korttelit 2216-2233 ja   ASEMAKAAVAN SELOSTUS nro 3429  Lahelanpelto 
niihin liittyvät virkistys- ja   luonnos 19.10.2005 
katualueet    ehdotus 11.4.2006 
     asemakaava 
 

 15

 
4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
4.1 Kaavan rakenne 
 

Uudisrakentaminen sijoittuu Lahelantien länsipuolelle. Lahelantien reunaan ja Ristiki-
ventien eteläpuolelle on osoitettu kaksi suurta yhtiömuotoiselle rakentamiselle tarkoitet-
tua tonttia. Niiden kaavamerkintänä on asuinrakennusten korttelialue A. Tonttitehok-
kuudeksi on osoitettu e=0,30 ja suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi II. Ristikiventien 
varteen on kortteliin 2216 sijoitettu korttelialueet AP-26 (e=0,25 ja e=0,30), joilla voi to-
teuttaa pienimuotoisempaa yhtiömuotoista rakentamista. Samanlaiset korttelialueet on 
sijoitettu myös etelälaitaan, kortteleihin 2220 ja 2231. 
 
Keskelle aluetta on sijoitettu yleisten rakennusten korttelialue YL-9 päiväkotia ja lähi-
koulua varten sekä lähipalvelurakennusten korttelialue PL-1, johon voi toteuttaa mm. 
hoivakodin. Rakentamistehokkuutena on e=0,30. Hoivakortteli on sijoitettu puistoalu-
een laidalle ja rajattu muusta rakenteesta katuyhteydellä. 
 
Kaava-alueeseen kuuluva yksittäinen kiinteistö 3:212 eli kaavaehdotuksen tontti 2233-
1 on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi AO-40 ja sille on osoitettu rakennusoi-
keutta 303 k-m2, mikä vastaa tontin alkuperäisen pinta-alan mukaan tehokkuutta 
e=0,20. Tonttia on nykyisin voimassa olevaa asemakaavaa laadittaessa supistettu ke-
vyen liikenteen väylän rakentamista varten. 
 
Loput korttelialueet on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. Kerrosluku vaihtelee I 
2/3 ja II välillä tehokkuuden vaihdellessa e=0,20 ja e=0,25 välillä. AO-korttelialueen 
tonteille saa kullekin rakentaa yhden asunnon. Uusia omakotitontteja on 72 ja niistä 
pienimmän pinta-ala on noin 650 m2 ja suurimman noin 1450 m2. 
 
Liikenne on järjestetty Ristikiventien kautta. Alueella on kaksi kokoojakatuluokkaista ka-
tua, Neitoperhontie (lev. 12 m) ja Ritariperhosentie (lev. 16 m). Lisäksi alueella on 12 
metriä leveitä tonttikatuja, pois lukien Ritariperhosenkuja ja Neitoperhosenkuja, joiden 
leveys on 8 metriä.  Vähintään 12 metriä leveille kaduille voidaan rakentaa kevyen lii-
kenteen väylä. 
 
Ristikiventien ja Lahelantien risteykseen on varattu tilaa kevyen liikenteen alikulun ra-
kentamiseen. Lahelantien länsipuolelle on varattu tilaa kevyen liikenteen väylän raken-
tamista varten.  
 
4.1.1 Mitoitus 
 
Kaavassa on käytetty tyypillistä pientaloalueen mitoitusta. Kaava-alueen pinta-ala on 
20,4 ha. Uusia omakotitontteja alueelle on tulossa yhteensä 72. Keskimäärin AO-tontin 
koko on 1009 m2 ja kerrosala 219 kem2. Yhtiömuotoisen rakentamisen tontteja on 7 ja 
niiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on noin 5200 k-m2. Uudisrakentamisalueiden 
arvioitu asukasmäärä on 450. 
 
Liitteestä 10 selviävät muut suunnitelman pinta- ja kerrosalatiedot. 
 

4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Alueelle tullaan laatimaan rakentamisohjeet, jotka määrittelevät tarkemmin kaava-
alueen toteuttamista.    
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4.3 Aluevaraukset 
 

4.3.1 Korttelialueet  
AO Erillispientalojen korttelialue 
 Rakentamistehokkuus e=0,20...0,25 
 Suurin sallittu kerrosluku  I 2/3 ... II 
 
 Kullekin tontille saa rakentaa yhden asunnon.. Alueelle saa rakentaa 

sille merkityn kerrosalan lisäksi 10% sallitusta kerrosalasta erillisiä ta-
lousrakennuksia. 

 
AP-24 Asuinpientalojen korttelialue 
 Alueelle saa rakentaa erillis- ja kytkettyjä pientaloja. 
 Rakentamistehokkuus e=0,25...0,30 
 Suurin sallittu kerrosluku  I 2/3 ... II 
 
 Alueelle saa rakentaa sille merkityn kerrosalan lisäksi 20% sallitusta 

kerrosalasta erillisiä talousrakennuksia. 
 
A-12 Asuinrakennusten korttelialue 
 Alueelle saa rakentaa erillis- ja kytkettyjä pientaloja, rivitaloja ja pien-

kerrostaloja. 
 
 Alueelle saa rakentaa erillis- ja kytkettyjä pientaloja. 
 Rakentamistehokkuus e=0,25...0,30 
 Suurin sallittu kerrosluku  I 2/3 ... II 
 
 Alueelle saa rakentaa sille merkityn kerrosalan lisäksi 20% sallitusta 

kerrosalasta erillisiä talousrakennuksia. Tämän lisäksi alueelle saa 
rakentaa kerrosalan lisäksi väestönsuoja-, kiinteistö, tekniset jätehuol-
toa ja kierrätystä palvelevat tilat. 

 
4.3.2 Virkistysalueet 
  VP Puisto. 

   Alueelle voidaan rakentaa mm. leikkipuisto, monitoimikenttä ja 
enintään 100 kem2 suuruinen huoltorakennus sekä maavalleja. 

   
  VL Lähivirkistysalue. 

   Alueelle voidaan rakentaa puistomuuntamoita, pumppaamoja ja 
puistoreittejä Ohjeelliset sijainnit on merkitty katkoviivalla. Samaten 
katkoviivalla on merkitty i-5 -alueet, joille saa läjittää maata meluntor-
junta- ja maisemointitarkoituksessa. 

 
4.4 Nimistö 

 
Alueen nimistö on perhosaiheinen. Kadut ovat saaneet nimensä suomalaisten tyypillis-
ten, mutta ei erityisen yleisten perhoslajien mukaan. Puisto on nimetty Toukkapuistoksi, 
jolla voidaan nähdä olevan tietty analogia, sillä aluetta on suunniteltu erityisesti lasten 
käyttöön. 
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4.5 Kaavan suhde muihin maankäyttösuunnitelmiin  

 
4.5.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
 
Kaavan sisältö tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty - ja niiden suhdetta soveltuvin osin 
suunnittelualueen asemakaavoitukseen käydään läpi - seuraavasti: 
 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Asemakaavan sisältö 
Toimiva aluerakenne 
Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen 
hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja 
alueiden omia vahvuuksia 

Lahelanpelto I -kaavan myötä melko lähellä 
keskustaa olevia alueita saadaan asema-
kaavoitettua. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
Olemassa olevien yhdyskuntarakenteiden 
hyödyntäminen ja eheyttäminen 

Alue tukeutuu olemassa olevaan infrastruk-
tuuriin ja sijoittuu keskustan läheisyyteen. 
Joen virkistysalueyhteys on saavutettavissa. 

Palvelujen ja työpaikkojen sijoittaminen siten, 
että ne ovat hyvin eri väestöryhmien saavu-
tettavissa 

Olemassa olevien palvelujen läheisyyteen 
rakentuu asuinalue. 

Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun 
edellytysten parantaminen 

Joukkoliikenteen reitistön läheisyyteen tulee 
jonkin verran lisää potentiaalista käyttäjä-
kuntaa.  
Kevyen liikenteen verkosto on kattava. 

Riittävien alueiden varaaminen elinkeinotoi-
minnoille 

Alueellisesti katsoen riittävät alueet elinkei-
noelämän toiminnoille on jo varattu tai 
voidaan varata toimivammilta paikoilta. 

Viheralueiden yhtenäisyys Viheralueverkosto on kattava ja liittyy 
ympäröivään verkkoon. 

Rakennetun ympäristön ajallinen kerrokselli-
suus, omaleimaisuus ja ihmisläheisyys 

Suunnittelualueella ei ole merkittäviä tai 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuk-
sia. Kaavassa on käytetty ihmismittakaavais-
ta ja ympäristöön sopivaa rakennetta. 

Ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen 
poistaminen ja ennalta ehkäiseminen. 

Liikennemelu on huomioitu varaamalla 
riittävät suojaetäisyydet tai määräämällä 
käytettävän rakenteellisen ääneneristävyy-
den vähimmäistason.  

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
Kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennus-
perinnön säilyminen 

Peltoalueet eivät kaava-alueella ole 
maisemallisesti niin merkittäviä, että niiden 
suojelulle kohdistuisi erityisiä paineita. 
Tulevaa rakentamista voidaan maisemoida 
maavallein ja istutuksin. 

Luonnon virkistyskäytön ja luonto- ja kulttuu-
rimatkailun edistäminen 

Alueen luonto on peltoa, joten se ei sinällään 
tarjoa erityisiä mahdollisuuksia virkistykseen. 
Lähivirkistysalueet ja puistoalue liittyvät 
viherverkostoon. 
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Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
Liikennejärjestelmien kehittäminen eri 
liikennemuodot käsittävinä kokonaisuuksina 
 
Liikennetarpeen vähentäminen ja liikennetur-
vallisuuden parantaminen 

Liikenneympäristön sujuvuus ja turvallisuus 
paranevat kevyen liikenteen alikulun ja -
verkoston rakentamisen myötä. Eri liiken-
nemuodot on eriytetty kaava-alueen 
pääverkossa. Katuverkko on selvästi 
hierarkinen ja ohjaa liikenteen Ristikiventielle 
ja Lahelantielle. 

Ensisijaisesti olemassa olevien pääliiken-
neyhteyksien ja -verkostojen kehittäminen 

Joukkoliikenteen reitistön läheisyyteen tulee 
lisää potentiaalista käyttäjäkuntaa.  

 
 
4.5.2 Seutukaava 

Seutukaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta, jonka halki kulkee viher-
käytävä pohjois-eteläsuunnassa. Lahelanpelto I ja Ristikiventien asemakaavo-
jen väliin jää leveähkö lähivirkistysalue, johon myös Lahelanpelto I -
asemakaavan viherverkko liittyy. Asemakaava on seutukaavan mukainen. 
 

4.5.3 Maakuntakaava 
Vahvistumista odottavassa maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen 
aluetta ja osin pohjavesialuetta. Asemakaava on maakuntakaavan mukainen. 

 
4.5.4 Yleiskaava 

Aluetta koskee oikeusvaikutuksellinen Hyrylän laajentumissuunnat -
osayleiskaava, joka käsittää rakentamisesta vapaaksi jätettävät alueet. Suun-
nittelualueella ei ole esitetty aluevarauksia. Osayleiskaavan suhteen asema-
kaavassa ei ole ristiriitaa. 
 
Aluetta koskee myös koko kunnan kattava oikeusvaikutukseton Tuusulan 
yleiskaava 2010, jossa alue on osittain asuntoaluetta, osittain maanviljelysalu-
etta. Yleiskaavan asuinalue on Ristikiventien eteläpuolella. ( Liite 1 ). Oikeus-
vaikutuksettoman yleiskaavan suhteen kaavassa on ristiriita, mutta se ei ole 
esteenä asemakaavan hyväksymiselle. Koko kunnan yleiskaava on monilta 
osiltaan vanhentunut sekä sisällöltään että tavoitteiltaan, eikä oikeusvaikuttei-
nen. 
 

4.6 Kaavan vaikutukset 
 

4.6.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja liikenneverkkoon 
 

Uudisrakentaminen tukeutuu nykyisiin asuinalueista olevaan liikenneverkkoon 
ja kunnallistekniikkaan. Kevyen liikenteen yhteydet paranevat, viherverkostoa 
on kehitetty ja se liittyy ympäröiviin alueisiin. Lahelantien ja Ristikiventien lii-
kenne lisääntyy.  
 
Arvioitu asukasmäärä tuottaa alueelle yhteensä noin 940 ajoa / vrk. Liikenteen 
on arvioitu jakautuvan seuraavasti: 
 
  % ajoa 
 Nahkelantie itä 68%   640 
 Nahkelantie länsi 8,4% 79 
 Lahelantie etelä 21%  197 
 Lahelankangas 1,1% 10 
 Vaunukangas 1,4% 13 
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Mahdollisuus linjata myöhemmin kenties rakennettava Lahelan orsi eli Lahe-
lan kokoojakatu Ristikiventien jatkeeksi estyy, mutta kyseiselle tielle jää liiken-
teellisesti parempia sijoitusmahdollisuuksia etelämmäksi. Myös toisen Lahelan 
yleissuunnitelmaehdotukseen sisältyvän tien eli Hyrylän eteläisen ohituksen 
rakentaminen on mahdollista huolimatta kaava-alueen rakentamisesta, vaik-
kakin uuden alueen myötä mahdollista uutta tietä vastustavien asukkaiden 
määrä epäilemättä kasvaa. 
 

4.6.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
 

Suurin osa kaava-alueen pelloista rakennetaan. Asukasmäärän kasvun myötä 
myös virkistysalueen käyttö ja kulutus lisääntyy. 
 
Kaava-alueen pohjoisosassa on 1-luokan pohjavesialuetta, mistä johtuen kaa-
vaan on liitetty pohjaveden suojeluun liittyviä määräyksiä. Rakentaminen ja 
pohjaveden suojelumääräykset johtavat maaperään imeytyvän vesimäärän 
vähenemiseen, kun entistä suurempi osa pintavesistä johdetaan sade-
vesiviemäriin. 

 
4.6.4 Vaikutukset lähialueen asukkaiden elinympäristöön 

 
Uuden asuinalueen myötä alueelle tulee lisää lähipalveluita. Jos lähikoulu to-
teutuu, pienten koululaisten koulumatkat lyhenevät. Alueelle on varattu kortte-
lialueet päiväkotia ja hoivakotia varten. Liikuntamahdollisuudet paranevat kun 
leikkikentän yhteyteen rakennetaan liikuntapaikkoja. Alueen kevyen liikenteen 
yhteydet paranevat ja alikulun osalta Lahelantien risteäminen muuttuu myös 
turvallisemmiksi. Rakennusaikainen raskas liikenne aiheuttanee jonkin verran 
meluhaittoja. Lahelantien että Ristikiventien liikennemäärät kasvavat entises-
tään, mikä nykyisellä tieverkolla aiheuttanee ruuhkautumista ainakin Kosken-
mäen kiertoliittymän läheisyydessä. 
  
On selvää, että jo vähäinen asutuksen kasvaminen lisää liikennettä, huonon-
taa ympäristön maisemallista arvoa, muuttaa aikaisempia kulkuyhteyksiä jne. 
Kaavan laatiminen on kuitenkin kokonaisharkintaa, jossa punnitaan suunnitel-
lun maankäytön etuja ja haittoja niin kaava-alueen kuin sen ympäristönkin 
osalta. 
 

4.7 Ympäristön häiriötekijät 
 
 Melu- ja tärinäselvityksen mukaan sekä Lahelantien että Ristikiventien reuna-alueet 

ovat liikennemelualuetta, joten asuinrakentaminen lähelle tietä edellyttää melusuojauk-
sia. Kaavassa lähimpien rakennusalojen teiden puoleisille reunoille on osoitettu 35 
dBA:n tai 40 dBA:n rakenteelliset ääneneristysvaatimukset ja määrätty rakennettavaksi 
yhtenäisen vähintään kaksi metriä korkean meluesteen, jolla oleskelupihan enimmäis-
melun määräksi saadaan valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 55 dBA. 
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5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavaan liittyy havainnepiirros. Alueelle tullaan laatimaan myös rakentamisoh-
jeet, joissa määritellään tarkemmin rakentamisen yksityiskohtia. 
 

5.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Kaava-alue rakentunee viiden vuoden kuluessa kaavan vahvistumisesta. 

 
5.3 Toteutuksen seuranta 

Kaavoituksen edustaja ohjaa rakennuslupavaiheessa rakentajia yhteistyössä raken-
nusvalvonnan kanssa sekä antaa tarvittaessa lausunnot rakennushankkeista. 

 
 
 
6 SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT 
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