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YLEISKAAVAKARTTA 
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YLEISKAAVAMERKINNÄT 
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LIIKENNE-ENNUSTE 2020 
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11.5.2006 
 
 
LAHELANPELLON -ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN 

EHDOTUSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELU 
muistio 
 
Aika torstaina 4.5. klo 12.00 - 13.30. 
Paikka UUS:n 2. kerroksen neuvotteluhuone Vuokko 
Paikalla Jussi Heinämies, Uudenmaan ympäristökeskus 
 Hannu Haukkasalo, Uudenmaan liitto 
 Hannu Palmén, Uudenmaan tiepiiri 
 Pertti  Kyyhkynen, Tuusulan kunta 
 Jukka-Matti Laakso, Tuusulan kunta 
 Asko Honkanen, Tuusulan kunta 
 
1. Kokouksen avaus. 
 Jussi Heinämies avasi kokouksen. 
 
2.  Suunnittelutilanne 
 Honkanen esitteli asemakaavaehdotuksen suhdetta ylempiin kaavamuotoihin.  
 
 Seutu- ja maakuntakaavakaavoissa alue on taajamatoimintojen aluetta. Seutukaavassa alueen 

länsipuolitse kulkee virkistysväylä. Kaavaehdotus on seutu- ja maakuntakaavan mukainen. Oike-
usvaikutuksettomassa koko kunnan kattava yleiskaavassa alue on maatalousaluetta. Yleiskaavan 
nähdään olevan tavoitteiltaan vanhentunut. 

 
 Yleissuunnitelmaa laaditaan edelleen. Kaavaehdotus on yleissuunnitelman tavoitteiden mukainen 

ja käy yksiin sen sisällön kanssa. Yleissuunnitelma pyritään saamaan hyväksytyksi ennen tai yhtä 
aikaa asemakaavan kanssa. Yleissuunnitelman suurimpana haasteena on liikennejärjestelmän ke-
hittäminen. Lahelantien vuoden 2020 liikennemääräennusteeksi on ilmoitettu n. 10 000 ajon/vrk. 
Tämän lisäksi alueeseen kohdistuu paineita järjestää itä-länsi -suuntainen yhteys keskustan etelä-
osasta Nahkelantielle ja suora yhteys Lahelasta keskustaan ilman, että joudutaan kiertämään Kos-
kenmäen kautta. 

 
3.  Asemakaavaehdotus 
 Honkanen esitteli kaavaehdotuksen. 
 
 Kaava-alue on supistunut. Pääosa Lahelantien itäpuolisesta alueesta on jätetty pois toistaiseksi 

selvittämättömien liikenneyhteyksien järjestämiseksi. 
 
 Alueen itäpuoli on suunniteltu uudestaan, pitäen kiinni aiemmista tavoitteista ja yleissuunnitel-

man hengestä. Rakennettavan alueen rajaa on levitetty etelämmäksi, mutta vastaavasti alueen 
keskelle on sijoitettu virkistysalue ja siihen liittyvää viherverkostoa on kehitetty. Tontteja on 
muutettu enemmän erillispientalovaltaiseen suuntaan ja yleisten rakennusten korttelialuetta on 
supistettu vastaamaan tarvetta. Alueelle on lisätty sosiaalitoimen tavoitteiden mukaisesti lähipal-
velurakennuksille korttelialue. 

 
 Pohjavesialueen raja on merkitty ja sitä koskevia määräyksiä korjattu.  
 
 Meluntorjuntamääräyksiä on tarkennettu vastaamaan laadittua meluselvitystä. Lahelantien ja Ris-

tikiventien melualueet on huomioitu kaavassa merkitsemällä ko. katuja vasten olevat tontit varus-
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tettavaksi riittävällä meluesteellä, jotta oleskelupihan osalta päästään 55 dBA:n alle. Lisäksi on 
määrätty rakenteellinen vähimmäisääneneristävyys. 

 
 Rakennusaloja on väljennetty. Harjasuuntia on lisätty. Korttelin 2233 tontin 1 rakennusoikeus on 

korjattu vastaamaan ennen aiempaa kaavamuutosta vastaavaa rakennusoikeutta. Tuolloin tontin 
pinta-ala oli ollut 1513 ja tehokkuus e=0,20. 

 
 Istutettavia puurivejä on lisätty kortteleiden laidoille. Maavallin ohjeellinen läjittämisalue on 

merkitty. Virkistystoimintojen ohjeelliset alueet on lisätty. 
 
4.  Luonnoksesta saatu palaute 
 
 Luonnoksesta saaduissa mielipiteissä pääosin kiinnitettiin huomioita liikenneverkoston ongelmiin 

sekä isossa että pienessä mittakaavassa. Liikenneverkon parantamista tutkitaan mm. yleissuunni-
telman yhteydessä. 

 
 Lausunnoissa korostettiin ajoneuvoliikenneverkon ongelmien lisäksi toimivan kevyen liikenteen 

verkoston tarpeellisuutta, liikennemelun huomioimista, kortteleiden ja rakennusalojen kokoja se-
kä muita yksityiskohtaisempia seikkoja. Asemakaavaehdotuksessa näihin onkin paneuduttu ja py-
ritty kehittämään suunnitelmaa. 

 
5.  Viranomaiskommentit 
 
Uudenmaan liitto 
• Suunnitelma on maakunta- ja seutukaavojen mukainen. 
 
Uudenmaan ympäristökeskus 
• Suunnitelma kehittynyt hyvään suuntaan. 
 
Uudenmaan tiepiiri 
• Välittömästi Lahelantien länsipuolelle jää kaavoittamaton alue, kunnes myös Lahelantien itäpuoli 

kaavoitetaan. 
• Tiehallinnon rahoitusta voi saada Lahelantien parantamiseen.  
• Ajoradan kaventaminen varteenotettava keino ajonopeuksien tiputtamiseksi 
• Amiraalintie kannattanee rakentaa vain Ritariperhosentien liittymään asti, kunnes kaava-aluetta ja 

Amiraalintietä jatketaan etelään, jotta Ali-Seppälän tien kautta ei synny läpiajoa Lahelantielle ko. 
kaava-alueelta. 

 
6. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30. 
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ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE, ALUEVARAUKSET 
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    11 
PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA 
 
 
 
Lahelanpellon osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 9.9. - 22.9.2005. Siitä 
jätettiin 11 mielipidettä. Mielipiteissä tuli esiin seuraavia asioita: 
 
 
-  Liikenteen kasvusta oltiin huolissaan ja esitettiin laajamittaisempien liikenneratkaisujen tekemis-

tä ja yleissuunnitelman valmiiksi saattamista ennen Lahelanpellon kaavoituksen eteenpäin vie-
mistä. 

-  Alueelle kaavailtua asukas- ja tonttimäärää pidettiin liian suurena ja epäiltiin kunnan mahdolli-
suuksia toteuttaa riittävät koulu- ja päiväkotipalvelut. 

-  Peltoalueen kaavoitusta pidettiin maiseman tuhoamisena. 
-  Tulevan alueen arkkitehtuuriin ja taajamakuvaan toivottiin kiinnitettävän aiempia alueita enem-

män huomiota. 
-  Kevyen liikenteen alikulkua pidettiin hyvänä ja sen toteuttamista ensisijaisena asiana. 
-  Toivottiin koirapuistoa ja kevyen liikenteen reittejä. 
-  Esitettiin aluevarausta liikerakentamiselle. 
-  Pidettiin tarpeellisena koko ala-asteen sijoittamista alueelle 1. ja 2. luokan lähikoulun asemesta. 
-  Vastustettiin mahdollisen läpikulkutien rakentamista Lahelaan. 
-  Pidettiin koulua ja päiväkotia hyvänä ja tarpeellisena. 
-  Esitettiin, että Kuusamantien pohjoispäässä kaikille kiinteistöille järjestettäisiin katuyhteys ny-

kyisten rasitejärjestelyjen sijaan. 
-  Esitettiin, että yleissuunnitelman palautteen käsittely on tehtävä loppuun ennen kaavoituksen 

eteenpäin viemistä. 
-  Oltiin sitä mieltä, että alueen kaavoitus rajoittaa liikaa yleissuunnitelman vaihtoehtoja, erityisesti 

tukkii Lahelan orren mahdollisen linjauksen Ristikiventien jatkoksi (yleissuunnitelman vaihtoehto 
B). Edelleen esitettiin, että vaihtoehdon B tukkiminen väistämättä aiheuttaa tien linjaamisen 
kiinni Lahelanniityn asuinalueeseen, mitä vastustettiin. 

-  Esitettiin alkuperäisen rakennusoikeuden palauttamista Keltanontien ja Lahelantien kulmassa 
olevalle tontille tai koko Lahelantien siirtämistä idemmäksi ko. tontin kohdalla. 

-  Virkistysalueen jatkumista Ristikiventien risteyksestä Hyrylän suuntaan pidettiin tärkeänä. 
-  Kaava-alueen tehokkuutta pidettiin pienenä ja vapaa-alueita liiallisina. 
-  Yleisten rakennusten korttelialuetta esitettiin laajennettavaksi etelään. 
-  Pyörätien tarve Lahelantien länsipuolelle kyseenalaistettiin ja esitettiin suoja-aitaa tonttien puo-

lelle, jos pyörätie rakennetaan. 
-  Esitettiin, että Maitiaisentietä ja Lahelantietä ei saisi korottaa nykyisestä.  
-  Esitettiin joukkoliikennejärjestelyjen parantamista. 
-  Esitettiin liikennejärjestelyjen parantamista, esim. Vaunukankaan koulun risteyksessä.  
 
 
   
Suuri osa palautteesta liittyy kaavasuunnitelman ulkopuolisiin asioihin, kuten joukkoliikenteeseen, 
liikennejärjestelyjen yksityiskohtiin tai palvelujen rakentamiseen. Vastineet laaditaan samalla ker-
taa kaavaluonnoksesta aikanaan saatavan palautteen kanssa. 
 


