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LAHELANPELTO 
 
MIELIPITEET, LAUSUNNOT JA VASTINEET 11.4.2006 
 
 
 
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 9.9.-22.9.2005. 
Nähtävilläoloaikana osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin 11 mielipidettä. 
 
Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 11.11.-12.12.2005. 
Nähtävilläoloaikana asemakaavaluonnoksesta jätettiin 11 mielipidettä. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta tulleet mielipiteet olivat pääosin sanasta 
sanaan samoja. Samojen lähettäjien mielipiteet eri vaiheista on siksi käsitelty yhtenä mielipiteenä, 
johon on tarvittaessa yhdistetty eri vaiheissa tulleiden mielipiteiden tekstit. 
 
 
 
Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: 
 
Tuusulan kunta: Koulutus- ja kirjastolautakunta 
  Kulttuurilautakunta 
  Liikuntalautakunta 
  Mittaus- ja karttapalvelut / maankäyttö 
  Nuorisolautakunta 
  Sosiaalilautakunta 
  Tekninen lautakunta 
  Ympäristö- ja rakennuslautakunta  
 
Muut tahot:  Elisa Oyj 
  Fortum Sähkönsiirto 
  Hyrylän seudun omakotiyhdistys ry 
  Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 
  Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
  Lahelan kylätoimikunta 
  Tiehallinto 
  Tuusula-Seura ry 
  Tuusulan seudun maataloustuottajain yhdistys 
  Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 
  Tuusulan ympäristöyhdistys ry 
  Unibase Oy 
  Uudenmaan ympäristökeskus 
 
  
 
Yllä olevassa listassa on esitetty lihavoituna ne, joilta saatiin lausunto (yhteensä 17 lausuntoa).  
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Kaava-aluetta on ehdotusvaiheessa supistettu. Pääosa yleissuunnitelmaehdotuksessa tai asema-
kaavaluonnoksessa esitetyistä ratkaisuista ja alueista Lahelantien itäpuolen osalta ratkaistaan 
myöhemmissä asemakaavoissa. Tästä johtuen myös OAS:sta ja kaavaluonnoksesta saaduista 
mielipiteistä käsitellään vasta myöhemmin tehtävän asemakaavan yhteydessä, sikäli kun mielipide 
kohdistuu sittemmin poisjääneeseen alueeseen. 
 
Tällaisia mielipiteitä jättivät: 
Sirkku Rinne, As. Oy Tuusulan Arskankivi, As. Oy Tuusulan Kuusamankangas, Ok-talo Koljonen,  
Martti Velakoski, Mari ja Matti Nurminen 
 
______________________________________________________________________________ 
 
M I E L I P I T E E T   
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta 
 
 
Mäkilä ry:n ja Lahela-seuran mielipide 
 
3.1  "Mäkilä ry ja Lahela-seura sekä sen edustamat alueen 456 asukasta (1 

1.3.2005 jätetyn vastineen mukaan) 
 
3.2  Mäkilä ry, Lahela-seura ja niiden edustamat alueen asukkaat eivät ole mis-

sään vaiheessa vastustaneet Lahelan alueen kehittämistä. Olemme tietoisia, 
että paineet asuinrakentamiseen ovat kovat niin Lahelassa kuin muuallakin 
Keski-Uudellamaalla. Emme myöskään ole vastustaneet alueen asukkaiden 
kulkuyhteyksiä oleellisesti parantavien alueellisten tieyhteyksien rakentamista 
(ns. Lahelan Orsi), vaikka valtaosa lahelalaisista sanoo tulevansa hyvin toi-
meen ilman nykyistä suorempaa yhteyttä Hyrylään. 

 
3.3  Sen sijaan lahelalaiset ovat vastustaneet ja vastustavat edelleen asuinalueen-

sa läpi suunniteltua ohiajotietä, joka toteutuessaan palvelee vain alueen ulko-
puolisia tahoja, mutta jättää kaikki haitat Lahelan alueen asukkaiden kannetta-
viksi (yli 20 000 ajoneuvoa/vrk, raskasliikenne, melu, ilmansaasteet). Asia 
koskettaa tuhansia kuntalaisia ja haluamme herättää asiasta vuorovaikuttei-
sen keskustelun kunnan edustajien kanssa. Koska tielinjaukset ovat keskei-
nen osa Lahelan yleissuunnitelmaa vastustamme Lahelanpellon asemakaava- 
ja asemakaavan muutosluonnosta sellaisenaan. Lahelanpellon kaava-alue on 
keskeinen osa Lahelan yleissuunnitelma-aluetta ja siitä riippuu pitkälti myös 
muun yleissuunnitelma-alueen tuleva kaavoitus ja maankäyttö. Olemme luon-
nollisesti valmiita yhteistyöhön kuten jatkossa selviää. jottei asian käsittely pit-
kity tarpeettomasti. Lahelanpellon asemakaava toteutuessaan tukkii kokonaan 
Ristikiventien ja Lahelanrinteen alueen hyödyntämisen alueellisten teiden lin-
jausvaihtoehtona (kuten olemme esittäneet 11.3.2005 jättämässämme vasti-
neessa). Sekä kunnanjohtaja että kunnanvaltuuston puheenjohtaja ovat kunta-
laisilloissa todenneet, että Lahelan yleissuunnitelma käsitellään 
asianmukaisesti ennen kaavoitukseen ryhtymistä. Nyt näin ei kuitenkaan ta-
pahdu, vaan paine tonttien osoittamiselle rakennuskäyttöön ohjaa prosessia. 
Edellytämme asianmukaisesti laaditun ja toimitetun yleissuunnitelmavastineen 
käsittelyä. Tähän mennessä emme ole saaneet vastineeseen palautetta, vaan 
kunnasta on todettu asian käsittelyyn palattavan alkuvuodesta 2006. Yleis-
suunnitelmavastineeseen annettiin tietty takaraja, mutta sen käsittely ei ole 
edennyt 10 kuukaudessa lainkaan, mutta samanaikaisesti on ryhdytty kuumei-
sesti kaavasuunnitteluun alueella, jonka maankäytöstä pyydettiin kuntalais-
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mielipiteitä asukkailta. Samanaikaisesti on esimerkiksi Gustavelundin alueella 
lehtitietojen mukaan perustettu kunnan ja alueen asukkaiden yhteinen työryh-
mä varmistamaan alueen asukkaiden näkemysten huomioiminen alueen 
maankäytön suunnittelussa. 

 
3.5  Jos Lahelanpellon kaava tukkii Lahelan Orren ja mahdollisen ohitustien linja-

uksen sen luonnollisimmasta paikasta Ristikiven ja Lahelanrinteen alueelta, 
ohjautuvat mahdolliset tiet jollain aikavälillä keskelle tiiviisti rakennettua Lahe-
laa — sen ydinalueille Lahelanniittyyn ja Mäkilään. Vastustamme tätä kehitys-
tä ja toivomme, että ohiajoliikenteen suunnittelussa mukaillaan naapurikuntien 
tekemiä ratkaisuja, joilla raskasliikenne on ohjattu pois taajama-alueilta. Siksi 
Kehä IV:n ja läntisen ohitustien tulisi olla painopistealueina tulevien liikenne-
massojen ohjailussa Hyrylän eteläisessä ohitusliikenteessä. Jo nykyisellään 
liikennemäärät ja nopeudet ovat kasvaneet Lahelantiellä, jota raskasliikenne ja 
naapuripaikkakuntien työpaikkaliikenne käyttävät läpiajoväylänä. Läpiajoa 
kasvattavat Hämeentien ja Tuusulan väylän huonosti toimivat kiertoliittymät ja 
liikennevalot. Tämän johdosta vastustamme sellaista kaavoittamista, joka lisää 
painetta Lahelan ydinalueiden liikennekuormaan. Mahdollisen ohitustien linja-
us tulee tehdä Ristikiventien alueelta, koska alue on jo nyt voittopuolisesti teol-
lisuusaluetta. Lisäksi melusuojattavien asuntojen määrä on Ristikiventien alu-
eella muuta Lahelan yleissuunnitelma-aluetta selvästi vähäisempää. Alueelle 
rakennettavissa kohteissa kyetään myös huomioimaan liikenteen melulta suo-
jautuminen vanhoja asuinalueita paremmin sekä erilaisten rakennusten sijoit-
telulla että rakennusteknisesti. 

 
3.6  Lahela-seura ja Mäkilä-seura alueen asukkaiden valtuuttamina esittävät mieli-

piteenään Lahelanpellon asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksesta 
seuraavaa: 

 
3.7  1. Vastustamme asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnosta ehdotto-

masti, mikäli prosessin tuloksena Lahelan yleissuunnitelmassa esitetyt tielin-
jaukset (orsi ja mahdollinen ohitustie) linjataan Lahelanpellon rakentamisen 
seurauksena Lahelanniityn ja Mäkilän asuinalueiden vieritse asutuksessa kiin-
ni kuten nykyinen yleissuunnitelmaluonnos osoittaa. Mikäli ohitustielle aiotaan 
jättää varaus kaavaan, tulee se tehdä Ristikiventien ja Lahelanrinteen alueita 
hyödyntäen, koska se on luontaisin ja siitä koituvat haitat ovat alueen asuk-
kaille vähäisimmät. Tilaa tielinjauksille on muuta Lahelaa selvästi reilummin ja 
melusuojattavia asuntoja vähiten. Alue on Ristikiventien puolelta voittopuoli-
sesti teollisuusaluetta, jota ollaan lisäksi laajentamassa. Samassa yhteydessä 
tulee yhteys Hyrylään rakentaa samaa väylää hyödyntäen. 

 
3.8  2. Ehdotamme asemakaavaluonnoksen käsittelyyn kompromissiratkaisua, 

jossa yhdistyvät sekä Tuusulan kunnan että Lahelan nykyisten ja tulevien 
asukkaiden tarpeiden ja asumisviihtyvyyden huomioiminen. Ehdotamme, että 
kunta luopuu Hyrylän eteläisen ohitustien suunnittelusta kokonaan ja keskittää 
resurssit eteläisen ohitusliikenteen sijoittamisessa Kehä IV:een ja läntiseen 
ohitustiehen. Samalla ehdotamme, että alueellinen tieyhteys Lahelasta Hyry-
lään (Orsi) linjataan Lahelanniityn ja Kuusamankujan välissä olevaa peltoalu-
etta hyödyntäen Hämeentielle. Orren alle jäävä potentiaalinen tonttimaa tulee 
sijoittaa ohiajotien alta vapautuvalle maa-alueelle Mäkilän alueen ja Lahelan-
tien väliin jäävälle kaistaleelle. Näin menetellen alueen nykykyiset lähivirkis-
tysalueet voidaan säilyttää, alueelle saadaan kipeästi kaivattuja ok-tontteja ja 
liikennemäärät eivät tuhoa alueen asuinviihtyvyyttä ja -turvallisuutta. 
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3.9  Jotta valituksemme Lahelanpellon asemakaava- ja asemakaavan muutos-
luonnoksesta ei olisi ehdoton kohdan numero 1 mukaisesti. edellytämme Tuu-
sulan kunnalta seuraavaa palautetta: 

 
  a) kunta pitäytyy eteläisen ohitustien linjaamisesta Lahelan alueen läpi 
 
  b) Lahelan orren uudelleenlinjaamisesta esitetyn mukaan tehdään virkamies-

tasoinen ehdotus 
 
  c) yleissuunnitelma päivitetään pikimmiten kaavoituksen osalta ja tiedotetaan 

asiasta lahelalaisia 
 
  d) asiasta annetaan lahelalaisille sitova lupaus (päätös) poliittisella tasolla 
 
3.10  Toivomme yleissuunnitelman ja siihen liittyvien kaavoitusehdotusten pikaista 

ratkeamista, sillä se on kaikkien yhteinen etu. Emme halua tarpeettomasti hi-
dastaa tai estää alueen ja kuntamme kehittämistä. Edellytämme vastapainok-
si, että kehitysprosessissa ei unohdeta alueen nykyisiä asukkaita, jotka ovat 
sitoutuneet kotikuntaansa ja maksaneet tänne veronsa jo vuosien ajan. Reilu 
yhteispeli, jossa edut ja haitat menevät tasan alueen nykyisten ja uusien 
asukkaiden kesken lienee se perusta, jolta voi jatkaa kuntamme yhteistä kehit-
tämistä. Kuntahan on viimekädessä me ja meitä varten." 

 
kaavoituksen vastine 
3.3  Lahelan ohikulkutietä ajateltaessa on syytä muistaa, että on maankäytön 

suunnittelulla pyritään ennen kaikkea ajamaan yleistä etua. Lahelan ohikulku-
tien tai vastaavan liikenneyhteyden järjestäminen on todella tarpeen, kuten 
myös teidän mielipiteestänne voidaan todeta - myös Lahelaan liittyy liikenteel-
lisiä ongelmia johtuen läpikulkuliikenteestä. 

 
  Lahelan yleissuunnitelmaa valmistellaan ja siinä tapahtuvat muutokset ja sii-

hen liittyvät päätökset huomioidaan asemakaavoituksen yhteydessä. Yleis-
suunnitelma on viivästynyt siitä saadun mittavan palautteen käsittelyn johdos-
ta ja koska kaavoitustoimessa on työruuhkaa johtuen rakentamisbuumista ja 
henkilöstön vaihtumisesta. 

 
3.7  Ohikulkutien linjausta ei voi päättää tällä asemakaavalla. On totta, että yleis-

suunnitelman laatiminen reippaasti ennen asemakaavaa olisi luontevaa, mutta 
toisaalta kuntaamme kohdistuu huomattava kasvupaine, johon on vastattava 
asemakaavoittamalla tontteja melko ripeässä aikataulussa. Yleissuunnitelman 
viimeistelyä tehdään niin ikään ripeässä aikataulussa. 

 
3.8 ja 3.9  Valitettavasti ohikulkutien, eikä orren linjauksia voida ratkaista tällä asema-

kaavalla eikä tämän asemakaavan käsittelyn yhteydessä. Asiaan tulee palata 
mm. kun Lahelan yleissuunnitelmaan hyväksytään. Palautteenne huomioidaan 
yleissuunnitelman jatkokehittelyn yhteydessä. 

 
3.10  Suunnitelmia ongelman ratkaisemiseksi kiirehditään. Myös kaavoitustoimi toi-

voo, että ongelma pystytään muuttamaan hedelmälliseksi ratkaisuksi. 
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Seppo Raijaksen mielipide 
4.1  "Vastustan nähtävillä ollutta esitystä seuraavin perustein: 
 
4.2  1) LIIKENNE 
 
  Alueen kaavaa ei voida mielestäni missään tapauksessa muuttaa, ellei ensin 

huolehdita toimivista liikennejärjestelyistä. Jo nykyisellään pääreittien liiken-
nemäärät ovat, varsinkin aamulla ja illalla, liian suuret olemassa oleville liiken-
nereiteille. Kasvava liikenne vaarantaa lisäksi alueen asukkaiden, varsinkin 
lasten, turvallisuutta. Tästä on ollut karmeita esimerkkejä tämänkin syksyn ai-
kana. 

 
  Yhtä aikaa tapahtuva työpaikka-alueen kasvattaminen ja esitetty asuinraken-

taminen saavat aikaan täydellisen kaaoksen, tuleehan suurin osa alueelle 
asettuvista perheistä olemaan vähintään kahden auton talouksia". 

 
4.3  2) PALVELUT 
 
  Esitys ei anna mitään mahdollisuuksia kehittää palveluita kasvavan alueen 

ihmisille. Tämä lisää tarpeetonta ja luontoa kuormittavaa liikennettä. 
 
  Kokonaan oma lukunsa ovat kunnan tarjoamat muut palvelut, kuten päivähoi-

to, koulut ja ennen kaikkea terveydenhoito. Viimeksi mainittu toimii jo nyt mo-
nelta osaltaan äärirajoilla, tai jopa niiden väärällä puolella". 

 
4.4  3) KAAVAESITYKSEN SALLIMA KERROSMAARA 
 
  Muutama vuosi sitten, kun alueelle edellisen kerran rakennettiin omakotitaloja, 

ei edes "metsän suojaan» saanut rakentaa missään tapauksessa kuin yhteen 
kerrokseen. Mistä johtuu, että nyt päättäjien "esteettinen näkemys" on täysin 
muuttunut ja pelto saadaan rakentaa täyteen korkeita omakotitaloja, vaikka 
tonttikoot mahdollistaisivat aivan hyvin yhteen kerrokseen rakentamisen? 

 
4.5  4) LAHELAN KYLÄN YLEISILME 
 
  Kylän viimeisten peltojen rakentamine täyteen tuhoaa kokonaan alueen yleis-

ilmeen. Kuten yleisönosastokirjoituksista yms. voidaan päätellä tuntevat monet 
alueen ihmiset itsensä "petetyiksi". He ovat muuttaneet alueelle nimenomaan 
sen väljyyden ja inhimillisen ilmeen takia. 

 
  Kehitystä ei voida, eikä pidäkään kokonaan pysäyttää, mutta Tuusulan kunnan 

päättäjillä on nyt oivallinen tilaisuus päättää halutaanko kunnasta rakentaa 
'Omakotijakomäki', vai halutaanko sen vetovoima ja asumisviihtyvyys säilyttää 
myös tulevaisuudessa." 

 
kaavoituksen vastine 
4.2   Asemakaavalla voidaan ratkaista vain tämän alueen rakentamista, liikennejär-

jestelmän kehittämiseksi tehdään mm. Lahelan yleissuunnitelmaa. On totta, 
että liikennemäärä Lahelantiellä ja Ristikiventiellä lisääntyy. Toisaalta liikenne-
tuvallisuutta parannetaan mahdollistamalla Lahelantien kevyen liikenteen ali-
kulun rakentaminen. 

 
4.3  Kaavassa on huomioitu lähipalvelujen rakentamismahdollisuudet alueelle. YL-

9 -korttelialue on mitoitettu niin, että sinne voidaan rakentaa päiväkoti ja kolmi-
luokkainen ala-aste. PL-1 -korttelialueelle voidaan rakentaa hoivakoti tai tuet-
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tua asumista palvelevia rakennuksia. Kaupallisia palveluja ei alueelle ole ollut 
pyrkimässä, vaan ne suuntautunevat lähemmäs keskustaa - joten niille ei ole 
syytä jättää tällä kaava-alueella varauksia. 

 
4.4  Lahelankankaan alueella on sallittu useissa kortteleissa kaksikerroksista ra-

kentamista. Toisaalta asia tulee tutkia alue-, kortteli- ja tonttikohtaisesti, joten 
vertaileminen eri kaavojen välillä on turhaa. Kerroslukua pohdittaessa tulee 
puntaroida vaikutusta maisemaan, katutilaan ja pihan muodostumiseen. Salli-
malla rakentaminen enintään kahteen kerrokseen saadaan rakennusten kor-
keuden suhteen riittävästi vaihtelua ja katutila selvemmin rajatuksi ja näin ryh-
dikkäämmäksi, kuin yksikerroksisessa vaihtoehdossa. Lisäksi kaksikerroksiset 
rakennukset ovat usein kapearunkoisempia kuin yksikerroksiset, joka on sekä 
kaupunkikuvallinen että asumisviihtyisyyden kannalta usein positiivinen seik-
ka. 

 
4.5  Peltoalueiden rakentaminen muuttaa toki huomattavasti maisemaa. Rakenta-

mista pyritään ohjaamaan yhtenäiseksi ja maisemoimaan mm. määräämällä 
kaavassa korttelialueiden istutukset ja osoittamalla reuna-alueelle maavallin 
mahdollistava kaavamerkintä. Puistosuunnitelman ja rakentamistapaohjeiden 
yhteydessä asia käydään läpi yksityiskohtaisemmin.  

 
  Alueen ilme muuttuu toki merkittävästi, mutta aluetta ei ole tarkoitus rakentaa 

täyteen, kuten Lahelan yleissuunnitelman ehdotuksesta voitiin todeta kun se 
oli nähtävillä vuonna 2005, vaan alueelle on tarkoitus jättää väljyyttä virkistys-
alueiden ja maisemapeltojen muodossa. Lahelanpellon asemakaava noudat-
taa yleissuunnitelmaehdotuksen ideologiaa ja pääpiirteisiä aluerajauksia. 

 
 
 
Markku ja Seija Löfmanin mielipide 
5.1  "36 a pihalle ajoramppi Lahelantieltä ainoa kulku bussipysäkille, talvikunnossa 

pito kunnan puolesta? Ramppi on kovassa käytössä. Vai onko bussi pysäkit 
väärässä paikassa? Toinen pysäkki Kuusamantien risteyksessä. Onko tien 
varteen tuleva äänieste/valli maisemaan sopiva? Huomatkaa korkeuserot . 

  tie -> pyörätie - asunnot n. 1½ metriä." 
 
kaavoituksen vastine 
5.1  Kaavassa esitetyt korttelialueet ovat noin 12 metrin päässä Lahelantien ajo-

väylän reunasta. Tälle myöhemmin asemakaavoitettavalle alueelle luonnok-
sessa esitetyllä tavalla katualuetta varattaen voidaan bussipysäkkijärjestelyjä 
parantaa tarpeen tullen. Rampin talvikunnossapitoa ei voida ratkaista asema-
kaavalla, mutta bussipysäkin sijaintia ja sille pääsyn parantamista tutkitaan, 
kun ympäröivän alueen asemakaavaa laaditaan. 

 
  Meluesteenä on suunniteltu käytettävän pääosin asuin-, talousrakennuksia ja 

vain osin meluaitaa. Korttelialueita pyritään maisemoimaan istutettavilla alu-
eenosilla ja puuriveillä. 

 
 
 
Matti Karvisen mielipide 
7.1  "Helmikuussa 2002 olemme toimittaneet Tuusulan kunnan kaavoitukseen sil-

loiselle kaavoituspäällikkö Lea Varpaselle kaava-anomuksen, pyyntönä kaa-
voittaa Tapio 1:117 niminen tila, osoitteessa Kuusamantie 1, Lahela. 
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7.2  Sen jälkeen olemme n. kaksi kertaa vuodessa olleet yhteydessä kaavoituk-
seen ja jääneet käsitykseen, että mainittu tila otettaisi mukaan tulevaan Lahe-
lanpellon asemakaavaan. 02.11.2005 kuulutuksen mukaan, ei tilaa kuitenkaan 
ole huomioitu asemakaavaluonnoksessa. 

 
7.3  Ottaen huomioon pitkä odotusaika ja kaavaluonnoksen eteneminen Kuusa-

mantie 1 tuntumaan, pyydämme Tapio 1:117 sisällyttämistä nyt käsittelyssä 
olevaan Lahelanpellon asemakaavaan." 

  
kaavoituksen vastine 
7.1 - 7.3  Kaava-aluetta on supistettu entisestään. Tilanne kaavoittamista voidaan tutkia, 

kun kaavaluonnoksessa esitetty Lahelantien itäpuoli kaavoitetaan. Tämä pyri-
tään toteuttamaan nopealla aikataululla. 

 
 
 
Jarno Rantasen mielipide 
9.1  "Kun tie hankkeet ovat vielä kesken (Lahelanorsi) niin näen tuollaiset suuret 

asuntoalue suunnitelmat aivan hulluina. Nyt jo on liikenne aivan ylikuormitettu 
niin miten kun 590 as. tulee alueelle lisää? Raskas liikenne olisi ohjattava or-
rella myös pois. Kyllä Tuusulan kunnalla on varaa lykätä tai tehdä orsi kun alu-
eet Hesan vieressä sen nousevat hinnoiltaan. Tuusula on Suomen suurin kun-
ta." 

 
kaavoituksen vastine 
9.1  Liikennejärjestelmän kehittäminen ja sen hyödyntämisen kehittäminen eli uu-

sien alueiden kaavoittaminen tapahtuu ihannetapauksessa yhtäaikaisesti. La-
helan yleissuunnitelmaa laaditaan Lahelanpellon asemakaavan kanssa rin-
nan, mutta sen toteuttamisesta ei voida päättää tämän asemakaavan 
yhteydessä. 

 
 
 
Leni Nousiaisen mielipide 
10.1  "Olen edelleenkin sitä mieltä, että näin massiivinen rakentaminen lisää tuntu-

vasti liikennemääriä alueella. Niin joukkoliikenne kuin tielinjaukset tulisi ehdot-
tomasti toteuttaa ennen rakentamisen aloittamista. Jo nyt raskas liikenne Ris-
tikiventiellä aiheuttaa niin meluhaittaa kuin maaperän tärinääkin. Miten taataan 
rauhallinen asuinympäristö?" 

 
kaavoituksen vastine 
10.1  Liittymäjärjestelyjä Ristikiventielle Lahelanpellon asemakaavaalueelta on kehi-

tetty niin, että liikenne ohjataan yhdestä liittymästä lähempänä Lahelantietä 
kuin luonnoksessa oli esitetty. 

 
 
 
Vuokko ja Kari Hirvosen mielipide 
11.1  "Muutos koskee tilaamme 3:212, josta osa on otettu aikaisemmin tiealueeksi 

Keltamontien / Keltamatarantien / Lahelantien liittymää ja kl-väylän järjestelyjä 
varten. Maa-aluetta ja haitan korvauksia koskevat neuvottelut ovat kesken. 
Selostuksen sivulla 2 kohta 6 oleva maininta "korvaukseksi kl-väylän rakenta-
misen aiheuttamasta haitasta" on virheellinen. Maininta tulee muuttaa kuulu-
maan seuraavasti "kl-väylän aiheuttama haitta korvataan erikseen." 
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kaavoituksen vastine 
11.1  Neuvoteltavista korvauksista ei päätetä suoranaisesti asemakaavan hyväk-

synnän yhteydessä, mutta Lahelantien linjausta muutetaan niin, että mahdolli-
simman pieni kevyen liikenteen väylälle tarvittava alue liitetään Lahelantiehen. 

 
 
 
 
 
L A U S U N N O T  
   
 
Koulutus- ja kirjastolautakunnan lausunto 
 
12.1  "Asemakaavan muutosluonnoksen mukaan alueen arvioitu asukasmäärä on 

590 asukasta. Alue rakentuu n. 5 vuoden kuluessa kaavan valmistumisesta. 
Kaava-alue sisältyy voimassa olevaan väestöennusteeseen ja sen pohjalta 
laadittuun oppilasennusteeseen. Alueelta on yhteys Vaunukankaan kouluun ja 
Mikkolan kouluun. 

 
12.2  Koulutus- ja kirjastolautakunta on Lahelan yleissuunnitelmaehdotuksen yhtey-

dessä (17.2.2005 §11) lausunut seuraavaa: "Alueen suunnittelussa on huomi-
oitava seuraavat mahdollisuudet opetus-palvelujen järjestämiseksi: 

  - alueelta tulee olla turvalliset kevytväylät Mikkolan koululle 
  - on varauduttava mahdolliseen kolmen 1-2 luokkien perusopetusryhmien 

opetustilojen rakentamiseen alueelle mahdollisesti suunniteltavan päiväkodin 
yhteyteen." 

 
12.3  Tällä hetkellä Hyrylän alueella suunnitellaan lukion sijoittamista muihin kuin 

nykyisiin tiloihin suunnittelukauden lopulla. Tällöin koulujen lisätilojen tarvetta 
ei ole, mutta mikäli lukio säilyy nykyisissä tiloissaan, tarvitaan Lahelaan mah-
dollisesti 3 perusopetuksen 1-2 vuosiluokkien opetustilaa. 

 
12.4  Näin ollen koulutus- ja kirjastolautakunta toteaa edelleen, että aluseen suun-

nittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kevyenliikenteen reitit 
em. kouluihin ovat turvallisia ja alueella on varauduttava mahdolliseen kolmen 
1-2 vuosiluokkien perusopetusryhmien opetustilojen rakentamiseen." 

   
kaavoituksen vastine 
12.2, 12.3, 12.4 Alueelle on varattu YL-9 -korttelialueella tilaa päiväkodin ja kolmiluokkaisen 

ala-asteen koulun toimintaa varten. Rakennusoikeutta on 1588 kem2., josta 
päiväkodin on arvioitu vievän noin 700 kem2, joten koulun tai muuhun ylei-
seen käyttöön jää käytettäväksi noin 850 kem2. Yleisten rakennusten kortteli-
alueen eteläpuolelle on sijoitettu puisto leikkipuistovarauksella. Yleisten ra-
kennusten korttelialue on sijoitettu kaava-alueen pääkatujen risteykseen 
saattoliikenteen helpottamiseksi. Tämän lisäksi viherverkosto on varsin katta-
va. 

 
 
 
Liikuntalautakunnan lausunto 
13.1  "Liikuntalautakunta päättää 
13.2  - todeta, että sivulla 2 osiossa 7 kyseinen alue tulee säilyttää viheralueena, 

jotta viherkaistaleyhteys säilyy Lahelantieltä Lahelankankaalle. 
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13.3  - todeta, että kappaleessa 3.5.2 asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 
on todettu seuraavaa; kaavaluonnoksessa on lähdetty siitä, että kapeat viher-
alueet on korvattu katujen varsilla kulkevilla kevyen liikenteen väylillä. 

  Tämä ajattelumalli karsii mahdollisia tulevia ulkoilureittejä. Suunnittelussa tulisi 
toteuttaa tasapuolisesti kevyen liikenteen väyliä ja ulkoilureittejä. Kevyenliiken-
teen väylät ovat useasti päällystetty asvaltilla ja soveltuvat hyvin rullaluisteluun 
ja pyöräilyyn. Ulkoilureitit ovat usein hiekkapäällysteisiä ja soveltuvat hyvin 
lenkkeilyyn ja talvella hiihtoon." 

   
kaavoituksen vastine 
13.2  Kaava-aluetta on supistettu. Ko. asia ratkaistaan myöhemmässä asemakaa-

vassa. 
13.3  Viherverkostoa on kehitetty ja liikennemuodot on pyritty erottamaan toisistaan 

- kevyen liikenteen on mahdollista kaavaehdotuksen mukaisessa ratkaisussa 
kulkea 'omia polkujaan'. 

 
 
 
Mittaus- ja karttapalvelujen / maankäytön lausunto 
 
14.1  Virkistysalueiden osuus liian suuri suhteessa asuinkorttelialueisiin. Tavoittei-

den mukaisesti maata tulisi käyttää tehokkaasti. Korttelialueita tulee lisätä 
kortteleiden 2214-2217 eteläpuolella, korttelin 2208 länsipuolella sekä korttelin 
2209 pohjoispuolella. Näiden kortteleiden osalta suunnittelualue rajoittuu voi-
massa oleviin kaavoihin, joissa jo on virkistysaluevaraukset. 

 
14.2  YL-tontin osalta sen laajuus, tarve ja jakomahdollisuus tulisi tarkistaa siltä va-

ralta, että tarve myöhemmin muuttuu. 
 
14.3  Keltanontien - Lahelantien risteysaluejärjestelyjä koskevat neuvottelut ovat 

kesken maanomistajan kanssa.  Jos sopimusneuvotteluissa edetään, tontti 
voidaan pitää mukana kaavassa. 

 
14.4  Kadun rakentaminen korttelin 2211 sisäistä liikennettä varten edellyttää sopi-

musta maan luovuttamisesta kunnalle korvauksetta sekä sopimusta kulkuoi-
keuksien poistamisesta." 

   
kaavoituksen vastine 
14.1  Maankäyttöä on pyritty tehostamaan. 
14.2  YL-tonttia on supistettu huomattavasti koulutus- ja kirjastolautakunnan, sosi-

aalilautakunnan sekä myöhemmin käytyjen neuvottelujen pohjalta. 
14.4  Kaava-aluetta on supistettu. Asia ratkaistaan myöhemmässä asemakaavassa. 
 
 
 
Nuorisolautakunnan lausunto 
15.1  Nyt suunnittelussa olevalle alueelle on tarkoitus mitoittaa vähintään 50 uutta 

omakotitonttia sekä yhtiömuotoista rakentamista. Tämä tarkoittaa sitä, että 
alueelle muuttaa paljon lapsiperheitä. Tämän takia on otettava huomioon eri-
tyisesti Lahelantien liikenne. Nykyisellään Lahelantiellä ajetaan paljon ylinope-
utta, mikä vaarantaa sekä lasten että myös aikuisten turvallisuuden. Tähän 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Suunnitelmassa oleva kevyen liikenteen 
alikulku Lahelantien alitse tuo lisää liikenneturvallisuutta, mutta ei silti poista 
sitä ongelmaa, että jalankulkijat, erityisesti lapset, ovat jatkuvasti alttiina vaa-
ralle suurten ajonopeuksien vuoksi.  
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15.2  Uudelle alueelle on suunnitelmissa rakentaa myös lähiliikuntapaikka. Tämä on 

erittäin myönteinen suuntaus ajatellen lapsia ja nuoria. On myös otettava 
huomioon, että kenttiä tulisi olla mahdollisuus käyttää myös talvisin. Jäädytyk-
sestä on huolehdittava. 

 
kaavoituksen vastine 
15.1  Kevyen liikenteen verkostoa on kehitetty erottamalla mahdollisuuksien mu-

kaan se ajoneuvoliikenteestä. Luonnollisestikaan kaikkia eri liikkumismuotojen 
kohtaamisia ei voida karsia, mutta kaavaehdotuksen mukainen liikenneverkko 
olisi toteutuessaan riittävän turvallinen. Kaikki muut kadut, paitsi Sinisiipi ja 
Kultasiipi voidaan rakentaa jalkakäytävällisenä. 

 
15.2  Lähiliikuntapaikan sijaintia ja kokoa on muutettu. Liikuntatoimen evästyksen 

pohjalta alueelle on varattu leikkipuistolle ja monitoimikentälle tilaa alueen 
keskivaiheille sijoitetusta puistosta (n. 120 x 80 m). 

 
 
 
sosiaalilautakunnan lausunto 
 
16.1  Sosiaalilautakunta haluaa painottaa, että liikennejärjestelyissä tulee taata 

asumisen terveellisyys ja turvallisuus ja liikkumisen esteettömyys. Kasvavan 
liikenteen aiheuttamat ongelmat asukkaille tulee kaavassa minimoida. 

 
16.2  Sosiaalilautakunta päättää todeta lausuntonaan, että sillä ei ole huomautta-

mista Lahelanpellon asemakaavasta eikä asemakaavan muutosehdotuksesta. 
 
16.3  Sosiaalilautakunta haluaa lisäksi painottaa että seuraavaan Lahelan alueelle 

tehtävään kaavaan tulee kortteli, jossa on kaavamerkinnöillä varattu mahdolli-
suus erityisryhmien asumiseen. 

 
 
kaavoituksen vastine 
16.1  Meluhaittaan on varauduttu kaavamääräyksin, joilla ohjataan rakenteiden ää-

neneristävyyttä ja oleskelupihan melutasoa. 
16.3  Kaavaehdotuksessa erityisryhmien asumisen järjestäminen on mahdollistettu 

PL-1 -korttelialueella. 
 
 
 
Teknisen lautakunnan lausunto 
 
17.1  " Alueella on tehty alueellisia pohjatutkimukset yleispiirteisen rakennettavuu-

den selvittämiseksi. Maaperä alueella on savea ja silttiä. Pohjavesi on ainakin 
osalla alueesta paineellista. Kunnallistekniikan rakennettavuuden kannalta 
ongelmallisimpia ovat vesihuoltokaivannot, joiden osalta tukemistarve ja pai-
neellisen pohjaveden esiintyminen tulee vielä tarkemmin selvittää. Rakennuk-
set tulee todennäköisesti perustaa paaluille. Paalupituudet vaihtelevat 10-20 
metriin. Kellareiden rakentaminen alueelle tulee kieltää. 

 
17.2  Jatkosuunnittelun yhteydessä on vielä selvitettävä alueen pohjavesitilanne 

tarkemmin, kaivettava koekuoppia kaivantojen tuentatarpeen selvittämiseksi ja 
laadittava rakennettavuusselvitysraportti. 
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17.3  Pohjavesialueen rajaus tulee merkitä kaavaan ja kaavamääräykset pitää tältä 
osin tarkistaa. 

 
17.4  Alue on liitettävissä Ristikiventien ja Lahelantien varressa oleviin vesihuoltolin-

joihin. Jätevesiviemäriin liittäminen edellyttää Lahelantien molemmilla puolilla 
jätevesipumppaamojen rakentamista. Lahelantien itäpuolella olevan alueen 
kunnallistekniikka olisi taloudellisinta rakentaa kaavaluonnosta laajempaa alu-
etta palvelevana kokonaisratkaisuna, jolloin mm. Lahelantien itäpuolella tarvit-
tava jätevesipumppaamo voitaisiin rakentaa heti lopulliseen sijoituspaikkaansa 
etelämmäksi eikä jouduttaisi rakentamaan tilapäistä pumppaamoa.  

 
17.5  Lahelanpellon alueen kunnallistekniikan alustava kustannusarvio on Lahelan-

tien länsipuolen osalta yhteensä noin 1 400 000 euroa ja Lahelantien itäpuo-
len osalta noin 800 000 euroa eli yhteensä noin 2 200 000 euroa. 

 
17.6  Ristikiven työpaikka-alueen kunnallistekniikan liittyminen Lahelanpellon kaa-

vaan tulee vielä tarkistaa mm. johtoaluevarausten osalta (mm. hulevesiviemä-
röinnin purkuputket Ristikiven suunnasta). 

 
17.7  Asemakaavaan tulee varata alueet yleistä pysäköintiä varten (LP) molemmille 

puolille Lahelantietä (myös raskaille ajoneuvoille). Lahelantien itäpuolella LP-
alue palvelee nyt lausunnolla olevaa aluetta laajempaa kokonaisuutta, mikä on 
huomioitava pysäköintialueen sijoituksessa. Lahelantien länsipuolella LP-alue 
voidaan sijoittaa Ristikiven työpaikka-alueen laajennuksen puolelle siten, että 
se palvelee myös Lahelanpellon asuntoaluetta. 

 
17.8  Kuusama-nimisen katualueen merkitseminen kaavaan on kyseenalaista, kos-

ka tie on kiinteistönmuodostuksen yhteydessä muodostettu yksityinen rasite-
tie. Rakennetun tien rakenteet, kuivatuksen toimivuus ja siihen liittyvät rasit-
teet sekä katualueen valaistus on tarkistettava. Lisäksi katualueen leveys 
tulee tarkistaa siten, että lumitilat ovat riittävät. Katualue merkintä tulee poistaa 
kaavasta, jos liikenteellisen toimivuuden, turvallisuuden ja kadun kunnossapi-
don edellytykset täyttävää katualuetta ei voida muodostaa. Jos nykyinen yksi-
tyistie kaavoitetaan kaduksi, asiasta tulee tehdä sopimus ennen kaavan jatko-
käsittelyä kunnan ja kiinteistöjen kesken. 

 
17.9  Lahelantien länsireunaan rajautuvan A-korttelin meluntorjuntamääräys tulee 

muuttaa sellaiseen muotoon, että kiinteistöjen rakentajien toimesta rakenne-
taan riittävät meluntorjuntarakenteet myös piha-alueiden suojaamiseksi liiken-
nemelulta." 

 
kaavoituksen vastine 
17.3  Pohjavesialueen raja on merkitty kaavakarttaan ja määräyksiä on tarkistettu. 
17.8  Kaava-aluetta on supistettu. Asia ratkaistaan myöhemmässä asemakaavassa. 
17.9  Kaavamääräys meluesteiden rakentamiseksi on lisätty. 
 
 
 
Lausunto rakennusvalvonnan tulosalueelta 
 
18.1  "Lähes koko asemakaava-alueen AO-kortteleissa on ahtaat rakennusalat, 

joihin rakentaminen on sallittu. Näin ainakin kortteleissa 2213, 2214, 2218 ja 
2220. Rakentaminen mahtuisi esitetyille alueille, jos käytettäisiin kaavan salli-
maa maksimikerroslukua. Kaavassa tätä kuitenkaan ole edellytetty, vaan ra-
kentaminen on mahdollista toteuttaa yksikerroksisena. Ideana kaavassa näyt-
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tää olevan, että joka toisella tontilla asuinrakennus on lähellä tietä ja talousra-
kennus takatontilla tai päinvastoin. Havainnekuvan mukaisesti sijoitettuna 
esimerkiksi kortteleissa 2218 ja 2210  tulisivat eteläpihat autopaikka-alueiksi. 

 
18.2  Paloteknisten syiden vuoksi tulee vielä tarkistaa, ettei naapuritonttien välisten 

rakennusalojen rajat ole lähempänä kuin 8m toisistaan. Jos rakentaminen sal-
litaan tätä lähemmäksi, tulee kaavamerkintöihin lisätä määräys pääikkunakiel-
losta. 

 
18.3  Useimmissa uusimmissa asemaavoissa on esitetty, että rakennusoikeuden 

lisäksi voi rakentaa varastorakennuksia, passiivisen aurinkoenergian hyödyn-
tämiseksi lasikatteista tilaa ynnä muuta vastaavaa 10 % - 20 % rakennusoi-
keuden lisäksi. Tämä mahdollistaisi väljemmät aputilat ja olisi johdonmukainen 
muihin uusiin alueisiin nähden. Ainakin sivuasunnon mahdollistavassa raken-
tamisessa lisäoikeus olisi peruteltua kunnollisten varastotilojen toteutumiseksi. 

 
18.4  Uusimmissa asemakaavoissa on myös merkintä, että katoksen seinistä ei 

tarvitse olla kuin 30 % aukkoa. Katosten avoimuus muutoin tulee olla seinien 
pinta-alan ollessa 50 %.  

 
18.5  Korttelissa 2213 Lahelantieltä vasten on esitetty kapeahko istutettavan tontin 

osa. Tämän johdosta Lahelantien katualueelle olisi hyvä lisätä puurivi. 
 
Lausunto ympäristökeskuksen tulosalueelta 
 
18.6  Tehtyjen liikennemeluselvitysten mukaan tieliikennemelu rasittaa vain Ristiki-

ventiehen ja Lahelantiehen rajoittuvia korttelialueita, joille kaavaluonnoksessa 
on annettu meluntorjuntamääräykset. Kaava-alue ei ole laskennallista lento-
melualuetta. 

 
18.7  Kuten asemakaavaselostuksessa (s. 14) mainitaan, kaava-alue ei ole varsi-

naista pohjaveden muodostumisaluetta. Kaavaselostuksen maininta, jonka 
mukaan kaava-alueen itäosa olisi Lahelan pohjavedenottamon suoja-aluetta, 
on kuitenkin virheellinen. Lahelan pohjavedenottamolla ei ole lainkaan vesioi-
keudellisia suoja-alueita. Lahelan pohjavesialueeseen kuuluvat sen sijaan eril-
lispientalojen korttelialueet 2206 ja 2209 kokonaan sekä osa erillispientalojen 
korttelialueesta 2208 ja asuinpientalojen korttelialueesta 2210. 

 
  Kaavakartassa on annettu koko kaava-aluetta koskeva yleismääräys pohjave-

den suojelusta, vaikka vain edellä kerrotut korttelialueet ovat pohjavesialueel-
la. Kaavamääräys sellaisena, kuin se on kohdistettu koko kaava-alueelle, on-
kin osittain ristiriitainen ja tarpeeton.   

 
  Asemakaavakarttaan tulee merkitä Lahelan pohjavesialueen raja ja antaa 

yleismääräystä vastaava pohjaveden suojelumääräys sellaisille korttelialueille, 
jotka ovat kokonaan tai osittain pohjavesialueella. Mikäli koko kaava-alueelle 
halutaan tämän lisäsi antaa yleismääräys maaperän suojelemiseksi, voisi se 
koskea esimerkiksi öljytuotteiden varastoinnin suojarakenteita. 

 
kaavoituksen vastine 
 
18.1  Alue on suunniteltu pääosin uudestaan. Rakennusaloja on väljennetty huo-

mattavasti. Osalla tonteista on merkitty rakennusalan raja, joihin tulee raken-
taa kiinni asuinrakennus. Osalle tonteista on merkitty auton säilytyspaikan tai 
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talousrakennuksen rakennusalat erikseen. Näillä keinoilla pyritään ohjaamaan 
rakentamista kadun varteen. 

 
18.2  Eri tonttien rakennusalojen rajat ovat kaavaehdotuksessa vähintään 8 m 

päässä toisistaan. 
 
18.3  Kaavaehdotuksessa korttelialueella saa sille merkityn kerrosalan lisäksi raken-

taa autosuojia,  pihavarastoja ja passiivisen aurinkoenergian hyödyntämiseksi  
  lasikatteista tilaa A- ja AP-korttelialueilla 20% ja AO -korttelialueilla 10%  
  kerrosalasta. 
 
18.4  Korjattu. 
 
18.5  Korttelialueen puolella olevaa istutettavaa alueenosaa on levennetty ja sille on 

merkitty istutettava puurivi. Lahelantie on suunnitellun alikulun eteläpuolisilta 
osilta rajattu pois asemakaavasta. 

 
18.7  Pohjavesialueen raja on merkitty kaavakarttaan. Korttelia 2233 koskevat poh-

javeden suojelumääräykset on merkitty kaavamääräyksiin. 
 
 
 
Fortum Sähkönsiirto Oy:n lausunto 
 
19.1  Kaava-alueelle ehdotamme lisättäväksi varaukset uusille puistomuuntamolle 

oheisten liitekarttojen mukaisesti. Kuusamantien varressa VP-alueella on ole-
massa oleva puistomuuntamo. Alueen länsiosassa tarvittava puistomuunta-
movaraus sijoittuu Ristikiventien eteläpuoliselle kaava-alueelle joten se on 
syytä huomioida sen valmistelussa. Kevyen liikenteen väylälle tarvitaan huol-
toajon mahdollistava kaavamerkintä. 

 
19.2  Olemme Lahelan yleissuunnitelmasta antamassamme lausunnossa kertoneet 

tarpeesta rakentaa 110 kV suurjännitejohtoyhteys Lahelan ja Sulan sähkö-
asemien välille. Hanke on esisuunnitteluvaiheessa mutta sen ehdotettu sijainti 
esillä olevan kaavan suhteen on syytä huomioida.  

 
kaavoituksen vastine 
 
19.1  Puistomuuntamoille on merkitty varauksia lähivirkistysalueille myöhemmin 

käytyjen keskutelujen pohjalta. Puistomuuntamon voi rakentaa puistoon ilman, 
että kaavassa on sille ohjeellinen tai sitova rakennusala merkittynä. 

 
19.2  Lahelanpellon kaavan toteutuminen ei estä 110 kV:n johtoyhteyden toteutta-

mista, mikäli se voidaan toteuttaa esittämällänne tavalla eteläisen ohikulkutien 
linjausta mukaillen. 

 
 
 
Hyrylän seudun omakotiyhdistyksen lausunto 
 
  YLEISTÄ: 
20.1  Lahelanpelto -kaava on ensimmäinen Lahelan yleissuunnitelman pohjalta aloi-

tettu kaava.  Alue käsittää lähes sata omakotitaloa ja lähes sata erillisiä tai 
kytkettyjä yhtiömuotoisia pientaloasuntoja. Tuleva asukasmäärä on noin 600. 
Kaava-alue on suuri ja keskeistä Lahelan maisema-aluetta.  Alueen isoja ky-
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symyksiä ovat Lahelan yhteys Hyrylän keskustaan ja seudullinen tieyhteys 
Sahankulmasta Nahkelaan. Jo tässä vaiheessa tieasiasta pitää saada toimiva 
ratkaisu ja jota Hyrylän Seudun Omakotiyhdistys (Paijalan - Lahelan Omako-
tiyhdistys) on jo aikaisemmissa kannanotoissaan vaatinut. Olemassa olevat 
asuinalueet tulee ottaa suunnitelmassa huolella huomioon. Hyrylän Seudun 
Omakotiyhdistys ei pidä mahdollisena tilannetta, että vain asuinalueita raken-
netaan, muttei tieyhteyksiä tehdä samassa suhteessa. Asukkaiden kannalta 
on kohtuullista, että mahdolliset tulevat lähikaavat ovat näkyvissä ennen uusi-
en asukkaiden alueelle tuloa. 

 
  YKSITYISKOHTAISIA KANNANOTTOJA: 
 
20.2  1.  Liikennejärjestelyissä alkutoimena ovat Koskenmäen liikenneympyrän 

kaksikaistaistaminen ja Vaunukankaan risteyksen liikenneympyrän rakentami-
nen. Toisena vaiheena tulee olla Lahelan eteläosan Jokitien uudelleenlinjaus.  

 
20.3  2.  Kolmantena vaiheena on Lahelan ja Hyrylän keskustan välinen liiken-

neyhteys.  Tie tulee rakentaa siten, että Lahelanniityn asutuksen meluhaitat 
estetään ja muut haitat minimoidaan. Ratkaisun minimi on kunnanhallituksen 
16.10.2005 päättämä tieyhteyden pohjoisempi sijainti eli käytännössä kiinteis-
tön 3:309 pohjoispuolelta kulkeva tieyhteys.  

20.4  3.  Hyrylän eteläinen ohitustievaraus pitää olla pohjoisempana Mäkilän koh-
dalla. 

20.5  4.  Liikkumisen ja liikenteen turvallisuusasiat tule ottaa huomion erityisen 
huolella. 

 
  Muut 
20.6  5.  Koulu- ja päiväkotiratkaisun mahdolliseen laajentamiseen tulee varautua 

(mahdollista lisätilaa eteläreunalta) . 
20.7  6.  Kuinka VP alue ympyräpolkuineen soveltuu mahdollisen seudullisen tien 

viereen. 
20.8  7.   Jatkosuunnittelussa tulee huomioida ulkoilureitistö 
20.9  8.  Alueelle jäävä puusto tulee hoitaa asukas-, puisto- ja virkistyslähtöisesti ei 

metsätalouslähtöisesti ja hoitotoimet mieluimmin ennemmin (yleensäkin 5-10 
vuotta ennen rakentamista) " 

 
kaavoituksen vastine 
 
20.1  Lahelan yleissuunnitelmaa valmistellaan ja sen sisältö huomioidaan asema-

kaavojen valmistelussa myös työstövaiheessa. 
20.2 - 20.4  Ko. asioita ei voi ratkaista tässä asemakaavassa, mutta huomioidaan tulevissa 

suunnitelmissa mahdollisuuksien mukaan. 
20.5  Liikkumisympäristö on huolella suunniteltu. Ajo- ja kevyt liikenne on pyritty 

erottamaan toisistaan. Lahelantien alituksen rakentaminen on mahdollistettu. 
Liittymäratkaisuja ja katulinjauksia on tutkittu turvallisuusnäkökulmasta, kuten 
kaavasuunnittelun aikana yleensä. 

20.6  Yleisten rakennusten korttelialueen mitoituksesta on keskusteltu sivistystoi-
men johtajan ja sosiaalitoimen johtoryhmän kanssa. Kaavaehdotuksessa esi-
tetty korttelialue vastaa keskusteluissa esille tulleita tarpeita, eli päiväkodin ja 
kolmiluokkaisen ala-asteen tilatarvetta. Keskusteluissa huomioitiin yleissuunni-
telmaehdotuksen mukainen kasvu. 

20.7 ja 20.8 Puisto- ja viherverkostoa on kehitetty. Ehdotuksessa viherverkosto kattaa suu-
rimman osan tonteista ja riittävän laajaksi arvioitu puistoalue sijoittuu alueen 
keskivaiheille - lähelle yleisten rakennusten korttelialuetta. 
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20.9  Alueella ei ole merkittävää puustoa. Ne vähäiset puut, joita alueella on ja jotka 
jäävät virkistysalueelle yritetään hyödyntää kun puistosuunnitelmaa laaditaan. 

 
 
 
Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto 
21.1  Avoimia peltoaukeita ollaan kaavoittamassa pientalovaltaiseksi alueeksi. Alu-

eeseen ei liity sellaisia kulttuurihistoriallisia tai maisemallisia arvoja, jotka vai-
kuttaisivat suunnitellun kaltaisen asemakaavan muutoksen toteutumiseen. Ta-
voitteena tulee olla laadukkaan asuinalueen luominen, jossa kaavoituksen 
kautta pyritään tasaisesta peltoalueesta luomaan vaihteleva ja virikkeellinen 
elinympäristö. 

21.2  Maakuntamuseolla ei ole asemakaavan muutosluonnoksesta huomautettavaa. 
 
 
 
Pelastuslaitoksen lausunto 
22.1  "Luonnoksessa on rakennuksia suunniteltu lähekkäin ja kiinni rakennuspaikan 

rajaan. Toteutusvaiheessa tulee rakennusteknisiä vaatimuksia paloturvallisuu-
den osalta, joka tulee ohjeistaa rakentamista suunnitteleville. Rakennusalalla 
ei ole paljon liikkumavaraa. (peruste suunnittelijalle: ei toista esim. Halkivahan 
kaltaista rajankäyntiä)" 

 
kaavoituksen vastine 
22.1  Asemakaavaehdotuksessa on toteutettu ns. tavanomaista kaavoituskäytäntöä 

pitämällä eri tonttien rakennusalojen välissä 8 m leveää suojavyöhykettä, jol-
loin osastointivaatimuksia ei tule. Tonttien sisäisiin järjestelyihin eli samalla 
tontilla oleviin asuin- ja talousrakennuksiin ja niiden etäisyyksiin ei kaavassa 
oteta kantaa - ne voidaan ratkaista, kuten aiemminkin, rakennuslupavaihees-
sa. 

 
 
 
Tiehallinnon lausunto 
 
23.1  Asemakaavassa on osoitettu kaavamääräyksiä melun torjumiseksi. Uuden-

maan tiepiiri korostaa, että se ei vastaa melualueelle sijoitettujen toimintojen 
melunsuojauksesta liikenteen aiheuttamaa melua vastaan. 

 
23.2  Asemakaavassa osoitettu alikulku- ja kevytliikennejärjestelyt eivät ole Uuden-

maan tiepiirin toteuttamisohjelmissa. 
 
23.3  Paikallistie 11465 säilyy asemakaava-alueella yleisenä tienä, kunnes se ase-

makaavan hyväksymisen jälkeen muutetaan kaduksi voimassa olevan yleisiä 
teitä koskevan tielainsäädännön sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. 

 
kaavoituksen vastine 
 
23.1  Kaavoitus toteaa, ettei Tiehallinnolla ei ollut huomauttamista kaavaluonnok-

sesta, vaan se totesi puolestaan kaavan toteuttamisjärjestelyistä em. tavalla. 
 
 
Tuusula-Seuran lausunto 
 
24.1  " YLEISTÄ 
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  Yleisesti ottaen Tuusula kaipaisi pidemmän aikavälin kokonaisvaltaisia, ajan 
tasalla olevia visioita kunnan alueiden ja erityisesti keskustojen kehittämisestä 
tulevaisuudessa. Ne olisivat miltei välttämätön pohja pienempien osa-alueiden 
suunnitelmien tarkastelulle rationaaliselta perustalta. Mittavilla rakentamisilla 
naulataan Tuusulan tulevaisuus niin pysyvästi lukkoon, että lyhyen aikavälin 
taloudellinen tuotto ei saisi olla määräävä, kun kaavoituspäätöksiä tehdään. 
Pieni tonttikoko kunnan mailla suhteessa jopa kymmenkertaiseen tonttikoko-
vaatimukseen yksityisten mailla viittaa kuitenkin vahvasti kunnalle tulevan ta-
loudellisen tuoton määräävään asemaan kaavoitusta koskevassa päätöksen-
teossa. Sitä ei voida pitää linjakkaana eikä kestävänä periaatteena. 

 
24.2  Tosiasiahan kuitenkin on, että Tuusulassa riittää runsaasti maata myös raken-

tamisen tarpeisiin. Kaikkea ei siis kannattaisi sulloa samaan paikkaan, vaan 
kehitysmahdollisuuksia olisi suotava tasapuolisemmin koko kunnan alueella. 
Esimerkiksi kulttuurihistorialliselta kannalta keskeisellä Kirkkotien alueella ol-
laan jo menettämässä merkittävästi alueen ominaisluonteesta liiallisella lisära-
kentamisella Tuusulanjärven läheisyydessä, ja sama vaara on uhkaamassa 
myös Rantatien maisemia. 

 
24.3  ERITYISESTI LAHELANPELLOSTA 
  Nyt esillä olevasta Lahelanpellon kaavaluonnoksesta Tuusula-Seura toteaa, 

että kyseessä on melko mittava uusi pientaloalue, jonka toteuttamiseen liittyy 
joukko ongelmia. Niistä tärkeimpänä Tuusula-Seura pitää liikenteellisten ky-
symysten ratkaisemisen välttämättömyyttä samassa aikataulussa kaavasuun-
nittelun kanssa. Liikenteellisiin kysymyksiin ei nyt lausunnolla olevassa kaava-
luonnoksessa ole puututtu juuri lainkaan. Yhteys Lahelasta Hyrylän ja 
Helsingin suuntaan on jo nyt tukkoinen ja paikoin, esimerkiksi eräillä Lahelan-
tien osilla vaarallinen, eikä uutta lisäliikennettä tulisi sallia ilman liikenneyhte-
yksien parantamista.  

 
24.4  Tuusula-Seura pitää tässä yhteydessä välttämättömänä miniminä Koskenmä-

en liikenneympyrän 2-kaistaistamista ja Koskenmäen ympyrän ja Shellin lii-
kenneympyrän välin 4-kaistaistamista. Tällä olisi merkitystä myös läpikulkutie-
nä nykyisin käytettävän, historiallisen Koskenmäentien rauhoittamisen 
kannalta. Myös Lahelantien ja Nahkelantien risteyksen ja risteyksestä Kos-
kenmäen liikenneympyrään ulottuvan välin liikenteenvälityskykyä on parannet-
tava esimerkiksi uudella liikenneympyrällä ja lisäkaistoilla. Lahelan ja Ristiki-
ven alueille suunnitellut lisärakentamiset ovat niin laajoja, että niiden vaatimat 
liikenteelliset ja muutkin infrajärjestelyt on voitava toteuttaa jo ennen varsinais-
ta rakennusten lisäämistä. Myös kaavaluonnoksen mukana olleissa parissa 
lausunnossa oli kiinnitetty huomiota liikenteellisiin ongelmiin yleisesti, samoin 
kuin eräisiin tärkeisiin yksittäisiin kohteisiin (alikulut, päiväkodit, koulut jne.) eri-
tyisesti. Suunniteltua  Lahelanpellon tonttikokoa Tuusula-Seura pitää varsinkin 
pienimpien, n. 700 neliömetrin, tonttien osalta liian pienenä." 

 
kaavoituksen vastine 
 
24.1  Oikeusvaikutteista yleiskaavaa ei ole ja siitä huolimatta kasvupaineeseen ha-

lutaan vastata. Haja-asutusalueen rakennuspaikan vähimmäiskoko vähentää 
haja-asutusalueille tulevaa rakentamista, mikä on ekonomista ja ekologista. 

 
  Tonttien koko ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. Rakennusoikeuk-

sia osoitetaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tasapuolisesti, mikäli 
olosuhteet ja ympäristö sen mahdollistavat. 
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24.3  Oikeusvaikutuksetonta yleissuunnitelmaa valmistellaan samaan aikaan ase-
makaavan kanssa. Alueella ei ole osayleiskaavaa vireillä. Asemakaava-alueen 
toteuttaminen ei poissulje esille otetuista liikennejärjestelmävaihtoehdoista 
kuin ohitustien linjaamisen Ristikiventien kautta. Tätä ei ole aiemmin pidetty 
erityisen varteenotettavana vaihtoehtona mm. olevan asutuksen vuoksi. 

 
24.4  Koskenmäen kiertoliittymän 2-kaistaistamista ja muita esitettyjä liikennejärjes-

telmän parannusehdotuksia tutkitaan suunniteltaessa ko. aluetta. 
 
  Kaavaehdotuksessa esitetyt tonttikoot ja tehokkuudet on toteutettavissa ja 

niiden on arvioitu vastaavan hyvin kysyntään. 
 
 
 
Tuusulan seudun maataloustuottajain yhdistyksen lausunto 
25.1  "Mielestämme on hyvä, että asutusalue on suunniteltu tiiviiksi kokonaisuudeksi 

olemassa olevan asutusalueen yhteyteen. 
 
25.2  Kohta 2 
  On hyvä, että kunta ensisijaisesti kaavoittaa omistamiaan alueita. 
 
25.3  Kohta 3 
  Rakentamisen alkuvaiheessa joudutaan irtisanomaan peltojen vuokrasopi-

muksia. Asiasta tulee neuvotella alueen viljelijöiden kanssa siten, että raken-
tamattomia alueita voidaan viljellä mahdollisimman pitkään. Mikäli pellot pois-
tuvat viljelykäytöstä kerralla, alueen viljelijät saattavat joutua maksamaan EU 
tuet takaisin usealta vuodelta." 

 
25.4  Haluamme kunnan perustelun kannanoton esittämiimme mielipiteisiin (MRL 

65 §)" 
 
kaavoituksen vastine 
25.3  Lahelanpeltojen viljelijöiden vuokrasopimuksia jatketaan vuoden 2006 

loppuun.  Tämän jälkeen voidaan arvioida uudestaan voiko vuokrasopimuksia 
jatkaa vai otetaanko alueet tuolloin rakentamiskäyttöön. 

 
 
 
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän lausunto 
 
26.1  1. Kaavaselostuksen kohdassa 4.4.3 mainitaan pohjavesialueesta virheellises-

ti, että "sen itäosat ovat Lahelan pohjavedenottamon suoja-aluetta". Todelli-
suudessa ko. alueen osa määritellään Lahelan 1-luokan pohjavesialueeksi. 
Vesioikeudellisia suoja-alueita ei ole. Tämä tarkoittaa myös sitä, että pohja-
vesialueen rajaus on syytä merkitä kaavaan. Pohjavesialueella sijaitseville 
kortteleille tulee kaavassa määritellä kunnassa yleisesti hyväksytyt, pohjavesi-
alueita koskevat kaavamääräykset. Toisaalta selkeästi pohjavesialueen ulko-
puolisille kaava-alueen osille (aluenumerot 1,2,3,4,8 ja 10 ) ei ole mitään syytä 
näin menetellä. Pohjavesialueen rajaus on tarkistettavissa esim. v.2000 val-
mistuneesta Lahelan pohjavesialueen suojelusuunnitelmasta. 

 
26.2  2. Myös suuri osa- tiealueista ( Lahelantie ) on pohjavesialuetta. Tällekin osal-

le on syytä muistaa pohjavesien suojaukseen liittyvät asiat, esim. vesieristyk-
set ja valumavesien ohjaaminen pohjavesialueen ulkopuolelle. 

 



 TUUSULAN KUNTA 
korttelit 2216 - 2222, 2224-2231 ja  ASEMAKAAVAN SELOSTUS nro 3429 Lahelanpelto 
2233 sekä katu- ja virkistysalueet  luonnos  19.10.2005 
      ehdotus  11.4.2006 
      asemakaava     LIITE 
            11 

 18

kaavoituksen vastine 
26.1  Selostuksen kohta on korjattu. Kaava-alueen supistuksen myötä ei alueella 

ole pohjavesialuetta muutoin kuin Lahelantien osalla ja korttelin 2232 alueella. 
Rajaus on merkitty kaavaan.  

26.2  Lahelanpellon länsiosaa kaavoitettaessa jatkossa, kaavaan merkitään asian-
mukainen pohjavesialueen rajaus ja kaavamääräyksiin pohjaveden suojelu-
määräykset. 

 
 
 
Unibase Oy:n lausunto 
 
27.1  Unibase Oy esittää kaavaan lisättäväksi alueen merkinnällä ET (Yhdyskunta-

teknisen huollon alue), joka mahdollistaisi matkapuhelinverkon tukiasemapai-
kan sijoittamisen. Alue sijaitsee suunnittelualueen keskellä, Ristikiventien ja 
Lahelantien liittymän länsipuolella. Alue on esitetty tarkemmin karttaliitteessä. 
Alueen toivottu vähimmäiskoko on 100 m2. Vaihtoehtoinen sijoituspaikka on 
suunnittelualueella sijaitsevan pallokentän läheisyydessä. 

 
27.2  Alustavasti tukiasemapaikka on 20 — 30 metriä korkea pylväs laitetilalla. Tu-

kiasemapaikka mahdollistaa usean matkapuhelinoperaattorin yhteiskäytön. 
Pylväs on vapaasti seisova. Tukiasemapaikan antennit voidaan integroida 
myös esimerkiksi valaisinpyloniin. 

 
kaavoituksen vastine 
27.1  Lahelantien länsipuoli kaavoitettaneen myöhemmin, jolloin sen alueen mah-

dolliseen tilavaraukseen voidaan palata. Käsiteltävän kaava-alueen osalle ei 
myöskään ole merkitty erikseen tilavarausta. Esitetynlaisen tukiasemapaikan 
saa rakentaa esim. lähivirkistysalueelle ilman, että sille on erikseen varattu 
korttelialuetta tai rakennusalaa. Mikäli on teknisesti mahdollista, tulisi masto si-
joittaa maisemallisesti vähemmän arkaan kohtaan, esimerkiksi kaava-alueen 
välittömästi länsipuolella olevalle lähivirkistysalueelle. 

 
 
 
Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto 
28.1  "Suunnittelualue on vahvistetun seutukaavan taajamatoimintojen aluetta, jon-

ka kautta on osoitettu lähivirkistysalue. Alue rajautuu pohjoisessa pohjavesi-
alueeseen. Hyväksytyssä maakuntakaavaehdotuksessa alue on varattu taa-
jamatoimintojen alueeksi. Hyväksytyssä yleiskaavassa alue on varattu osin 
pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi AP), osin maanviljelysalueiksi (MV) ja lähi-
virkistysalueiksi (VL). Lahelan viljelysalueet on osoitettu merkittäväksi kulttuu-
rimaisema-alueeksi (SR2). Tuusulanjokilaakson viljelysmaisema muodostaa 
valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön. 

 
28.2  Alue sopii yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa puolesta olevaa asutusta täy-

dentävään ja tiivistävään pientalorakentamiseen. Koska alue rajautuu idässä 
Tuusulanjokilaakson arvokkaaseen maisemaan, tulee kaavatyössä osoittaa 
maisemallisen reunavyöhykkeen muodostaminen istutuksin. Kaavoituksessa 
tulee varautua Tuusulanjokilaakson säilyttämiseen yhtenäisenä jatkuvana vir-
kistysalueena seutukaavaa ja maakuntakaavaa noudattaen. Kaavassa tulee 
osoittaa seutukaavan mukaisesti myös pohjois-etelä-suuntainen jatkuva viher-
yhteys alueen länsiosaan Ristikiven ja Ruotsinkylän välille. 
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28.3  Lahelantien ja Ristikiventien varrelle osoitetun asutuksen osalta tulee laatia 
riittävät selvitykset liikennemelun leviämisestä ja huomioon otosta. Alueen 
pohjoisosassa tulee varautua pohjavesialueen huomioon ottoon ja osoittami-
seen myös asemakaavassa. 

 
28.4  Kaavan ehdotusvaiheessa on tarpeen järjestää viranomaisneuvottelu." 
 
 
kaavoituksen vastine 
28.2  Uuden kaava-alueen rajauksen johdosta Tuusulanjokilaakson maisemakysy-

mykseen palattaneen myöhemmin, kun Lahelantien itäpuolen kaavaehdotus 
laaditaan.  

 
  Seutukaavan viheryhteys on käsiteltävän kaava-alueen osalta huomioitu. 
 
28.3  Liikennemelua vastaan on asemakaavassa taisteltu määräämällä vuoden 

2020 ennustetilanteessa liiallisen liikennemelun piiriin joutuvat korttelialueet 
rakennettaviksi niin, että liikennemelu korttelin oleskelualueella saa olla enin-
tään 55 dB(A). Lisäksi liikennemelua torjutaan rakennusten sisätilojen osalta 
määräämällä riittävät rakenteelliset ääneneristävyyden minimivaatimukset. 
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MUISTUTUKSET 
 
Asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus oli nähtävillä 5.5. - 6.6.2006. Nähtävilläoloaikana 
saatiin neljä muistutusta ja 18 lausuntoa, joista neljässä ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukses-
ta. 
 
Leni Nousiainen 
Erstilänkulma RN:o 4:107 
 
29.1 Olen edelleen huolissani liikennemääristä. Kaavoituksen vastine mielipiteeseeni oli kovin 

keskeneräinen. Ristikiventie on kaksisuuntainen tie. Teollisuusalueen laajennus ja suunni-
teltu asuinalue lisäävät liikennettä kummastakin suunnasta. Liittymän siirtäminen suun-
taan tai toiseen ei vähennä liikennettä. 

 
Vastine: On totta, alueen rakentaminen lisää Ristikiventien liikennemäärää. Suurin osa lisäyksestä 

ohjautuu Ristikiventietä itään Lahelantielle. Reitinvalinta menee Lahelanpellon asuinalu-
een osalta käytännössä suoraviivaisesti siten, että itään mennään Lahelantien (pohjoinen) 
kautta, länteen Ristikiventien kautta, etelään Lahelantien kautta ja Lahelankankaalle ja 
Vaunukankaalle Lahelantien (pohjoinen) kautta. 

 
 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 
 
 Joukkoliikenne on liiketoimintaa, eikä sitä suoranaisesti voida määrätä asemakaavalla 

toimimaan tietyllä tavalla. Sen edellytyksiä toki voidaan parantaa mm. kaavoittamalla lisää 
potentiaalisia käyttäjiä, kuten Lahelanpellon osalta on pyritty tekemään. 

 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 54§ määrää, että asemakaavan laatimisella tulee luoda 
 edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle sekä liikenteen järjes-

tämiselle. MRL 54§ määrää myös, ettei maanomistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle saa 
aiheuttaa kohtuutonta rajoitusta tai kohtuutonta haittaa. 

 
 Oikeuskirjallisuudessa MRL 54§:n kommentaareissa asemakaavan sisältövaatimusten 

suhteista liikenteenjärjestämiseen on kommentoitu mm. seuraavasti: 
 "Liikenteen järjestäminen on ongelmallista lisättäessä rakentamista jo rakennetulle alueel-

le. Oikeuskäytännössä ei ole edellytetty, että uusien toimintojen tuottaman liikenteen jär-
jestäminen olemassa olevaan katuverkkoon olisi jo asemakaavassa yksityiskohtaisesti 
selvitetty. Riittävänä on pidetty, että liikenne on järjestettävissä." 

 (Hallberg, Haapanala, Koljonen & Ranta. 2000. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Helsin-
ki: Lakimiesliiton kustannus. s. 258) 

 
 On selvää, että jo vähäinen asutuksen kasvaminen lisää liikennettä, huonontaa ympäris-

tön maisemallista arvoa, muuttaa aikaisempia kulkuyhteyksiä jne. Kaavan laatiminen on 
kuitenkin kokonaisharkintaa, jossa punnitaan suunnitellun maankäytön etuja ja haittoja 
niin kaava-alueen kuin sen ympäristönkin osalta. 

 
29.2 Lahelantielle rakennettava alikulku tulisi rakentaa ennen kuin asutus laajenee. Saattaisi 

olla aiheellista rakentaa Ristikiventielle hidasteet, sillä etenkään raskas liikenne ei noudata 
rajoituksia. 
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Vastine: Hidasteiden rakentaminen Ristikiventielle on mahdollista asemakaavan puitteissa. Niiden 

rakentamisesta ei kuitenkaan päätetä tämän asemakaavan hyväksymisen yhteydessä, 
vaan vasta myöhemmässä vaiheessa tehtävän katusuunnitelman yhteydessä. Kannanot-
tonne välitetään katusuunnitelman laatijalle.  

 
29.3 Asemakaavassa tonttini sisääntulotielle ("kirvesvarsi") merkitty vaja on poistettu jo viisi 

vuotta sitten. 
 
Vastine: Vaja on poistettu pohjakartasta.  
 
 
Tiina Knape  
 
30.1 Lahelanpellolle ollaan käsittääkseni suunnittelemassa uutta asemakaavaa, joka sallisi 

alueelle lisärakentamista. Uusien asuinalueiden ja työpaikkojen kaavoittaminen alueelle 
on jäädytettävä siihen saakka, kunnes liikennejärjestelyt alueella vastaavat edes nykyisen 
liikennemäärän vaatimuksia.  

 
 Nahkelantie on samassa jamassa kuin se on ollut viimeiset vuosikymmenet. Samaan ai-

kaan liikennemäärä on moni kymmenkertaistunut. Vaunukankaan-Lahelan-Nahkelan-
risteys ei pysty ottamaan enää uusia henkilöautoja liikenteeseen, raskaan liikenteen li-
sääntymisestä puhumattakaan. 

 
Vastine: Vaunukankaan kiertoliittymän suunnitteluun on Tiehallinto lupautunut osallistumaan  
 50% osuudella kustannuksista. Toteutuksen aikataulu on edelleen avoin, johtuen siitä, 

ettei Tiepiiri ole budjetoinut rahaa hankkeeseen. Kunta on valmis toteuttamaan liittymän ja 
onkin budjetoinut varoja sen toteuttamiselle jo ensi vuodelle. 

 
 Koskenmäen liittymästä on laadittu yleissuunnitelma. Tarkempia suunnitelmia siitä ei ole 

laadittu, eikä mahdollisesti laaditakaan ennen kuin Tiepiiri budjetoi ja ajoittaa hankkeen. 
Tiepiirin varojen vähyys hidastaa hankkeen toteuttamista. 

 
 Koskenmäki II -asemakaavanmuutoksen yhteydessä varataan riittävästi tilaa Koskenmä-

en ja Nummenharjuntien kiertoliittymien sekä niiden välisen tieosuuden leventämistä var-
ten. 

 
 Uudenmaan liikennejärjestelmien sauma-alueen tieverkkoselvitys (ns. Sauma-selvitys)  
 on laadittu. Kyseisessä selvityksessä on erityisesti tutkittu itä-länsi -liikennesuuntaa. Tie-

verkkosuunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut tarve tarkastella alueellisten liikenne-
järjestelmäsuunnitelmien reuna-alueille jääneitä tai laajemmalta alueelta kuormituksensa 
saavia ja siksi usein puutteellisesti tarkasteltuja autoliikenteen seudullisia poikittaisyhteyk-
siä Keski-Uudellamaalla ja Keski- ja Länsi-Uudenmaan välillä.  

 
 Työn keskeisenä osana on ollut alueen liikennemallin tarkentaminen ja liikenne-

ennusteiden laatiminen. kohdissa. Mallin avulla on tarkasteltu alueella esillä olleiden tie-
hankkeiden seudullisia liikenteellisiä vaikutuksia. Tarkastelu on keskittynyt hankkeisiin joil-
la on verkollisia vaikutuksia seudullisella tasolla. 

 
 On nähty, että selvitystä on syytä tarkentaa erityisesti Hyrylän alueelta, liittyen itäiseen 

ohikulkutien jatkamiseen sekä Lahelan ohitustien problematiikkaan ja linjausvaihtoehtoi-
hin. Tästä johtuen on käynnistetty Hyrylän tieverkon selvitystyö, jonka odotetaan valmistu-
van helmikuussa 2007. Tuolloin tähän kaavaan liittyvää Lahelan yleissuunnitelmaa voi-
daan tarkistaa ja viedä eteenpäin. 

 



 TUUSULAN KUNTA 
korttelit 2216 - 2222, 2224-2231 ja  ASEMAKAAVAN SELOSTUS nro 3429 Lahelanpelto 
2233 sekä katu- ja virkistysalueet  luonnos  19.10.2005 
      ehdotus  11.4.2006 
      asemakaava     LIITE 
            11 

 22

 Lahelanpelto I -asemakaavalla ei voida ratkaista Lahelan tai Lahelan ja Hyrylän alueen 
liikenneongelmaa. Asemakaavalla voidaan päättää vain kyseisen alueen maankäytöstä. 
Asemakaavassa varaudutaan sen ratkaisemiseen varaamalla riittävästi tilaa vielä suunnit-
teilla olevaa ohikulkutietä varten. Alustavasti vaihtoehtona pidetään Hyrylän itäisen ohikul-
kutien kehän jatkamista myös Hyrylän länsipuolitse.  

 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 54§ määrää, että asemakaavan laatimisella tulee luoda 
 edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle sekä liikenteen järjes-

tämiselle. MRL 54§ määrää myös, ettei maanomistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle saa 
aiheuttaa kohtuutonta rajoitusta tai kohtuutonta haittaa. 

 
 Oikeuskirjallisuudessa MRL 54§:n kommentaareissa asemakaavan sisältövaatimusten 

suhteista liikenteenjärjestämiseen on kommentoitu mm. seuraavasti: 
 "Liikenteen järjestäminen on ongelmallista lisättäessä rakentamista jo rakennetulle alueel-

le. Oikeuskäytännössä ei ole edellytetty, että uusien toimintojen tuottaman liikenteen jär-
jestäminen olemassa olevaan katuverkkoon olisi jo asemakaavassa yksityiskohtaisesti 
selvitetty. Riittävänä on pidetty, että liikenne on järjestettävissä." 

 (Hallberg, Haapanala, Koljonen & Ranta. 2000. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Helsin-
ki: Lakimiesliiton kustannus. s. 258) 

 
 On selvää, että jo vähäinen asutuksen kasvaminen lisää liikennettä, huonontaa ympäris-

tön maisemallista arvoa, muuttaa aikaisempia kulkuyhteyksiä jne. Kaavan laatiminen on 
kuitenkin kokonaisharkintaa, jossa punnitaan suunnitellun maankäytön etuja ja haittoja 
niin kaava-alueen kuin sen ympäristönkin osalta. 

 
 
Matti Karvinen 
RN:o 1:117 
 
31.1 Kaavoituksen viivästyminen Kuusamantie 1 kohdalla on aiheuttanut sen, että rakennus-

kielto on pian ollut voimassa lähes kymmenen vuotta ja tämä johtanut eriarvoiseen ase-
maan, kun alueen muut ympärillä olevat tila ovat pääosin saaneet rakennusluvat. Tilanne 
tulisi korjata Lahelantien itäpuolen kaavoituksen nopeutetulla aikataululla, jotta mahdolli-
suus rakentamiseen toteutuisi kohtuullisessa ajassa. 

 
Vastine: Lahelanpelto II -asemakaavan eli Lahelantien itäpuolisen alueen kaavoittaminen pyritään 

saattamaan loppuun, kun liittymäjärjestelyjen ja liikenneverkon suunnittelu on riittävän pit-
källä. Tilanne kaavoittaminen samassa yhteydessä on mahdollista, mutta valitettavasti 
asiassa ei voitane edetä ennen mahdollisen ohitustien liittymäalueen riittävää suunnitte-
lua. 

 
 
Arto Meitsalo 
Pasi Martikainen 
Paula Irva 
  
32.1 Toteamme, että kaava on muuttunut kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen oleellisesti ja 

että kunnan kaavoituskäytäntö (2.11.2004) ei suoraan vastaa ennen muistutuksia tehtyi-
hin kaavamuutoksiin. Esitämme, että kaava palautetaan kunnanhallituksen ja kaavoitus-
lautakunnan käsittelyyn. 

 
Vastine: Kaavoituslautakunta ja kunnanhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen, eikä sitä ole sen 

jälkeen oleellisesti muutettu ennen sen asettamista julkisesti nähtäville. Nähtävilläolon jäl-
keen saadun palautteen perusteella on kaavaan tehty merkitykseltään vähäisiä tarkistuk-
sia. 
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32.2 Vastustamme alla esitetyn vastineen mukaisesti asemakaavan muutosehdotusta ehdot-

tomasti, koska sen suoranaisena seurauksena Lahelan yleissuunnitelmassa esitetyt tielin-
jaukset (orsi ja mahdollinen ohitustie) linjataan Lahelanpellon rakentamisen seurauksena 
Lahelanniityn ja Mäkilän asuinalueiden vieritse asutuksessa kiinni kuten nykyinen yleis-
suunnitelmaluonnos osoittaa eikä tätä ehkäiseviä suunnitelmia tai poliittista sitoutumista ei 
ole esityksestämme huolimatta syntynyt. 

 
Vastine: Maankäyttö- ja rakennuslaki 54§ määrää, että asemakaavan laatimisella tulee luoda 
 edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle sekä liikenteen järjes-

tämiselle. MRL 54§ määrää myös, ettei maanomistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle saa 
aiheuttaa kohtuutonta rajoitusta tai kohtuutonta haittaa. 

 
 Oikeuskirjallisuudessa MRL 54§:n kommentaareissa asemakaavan sisältövaatimusten 

suhteista liikenteenjärjestämiseen on kommentoitu mm. seuraavasti: 
 "Liikenteen järjestäminen on ongelmallista lisättäessä rakentamista jo rakennetulle alueel-

le. Oikeuskäytännössä ei ole edellytetty, että uusien toimintojen tuottaman liikenteen jär-
jestäminen olemassa olevaan katuverkkoon olisi jo asemakaavassa yksityiskohtaisesti 
selvitetty. Riittävänä on pidetty, että liikenne on järjestettävissä." 

 (Hallberg, Haapanala, Koljonen & Ranta. 2000. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Helsin-
ki: Lakimiesliiton kustannus. s. 258) 

 
 On selvää, että jo vähäinen asutuksen kasvaminen lisää liikennettä, huonontaa ympäris-

tön maisemallista arvoa, muuttaa aikaisempia kulkuyhteyksiä jne. Kaavan laatiminen on 
kuitenkin kokonaisharkintaa, jossa punnitaan suunnitellun maankäytön etuja ja haittoja 
niin kaava-alueen kuin sen ympäristönkin osalta.  

 
 Mikäli ohitustie toteutetaan, suunnitellaan ja toteutetaan myös riittävät meluntorjuntatoi-

met. 
 
32.3 Toteamme, että muutosehdotuksessa kaavoituksen vastine osoittaa virheellisen etene-

mistavan resurssien puuttuessa ja että Lahelan yleissuunnitelma, mieluiten oikeusvaikut-
teisena, tulee laatia ennen kuin yleissuunnitelmaa koskevaa aluetta kaavoitetaan pie-
nemmillä asemakaavoilla. Toteamme myös, että Lahelaa koskevat seudulliset 
liikennejärjestelyt on yleissuunnitelmassa linjattava nykyistä ja tulevaa asujaimistoa ajatel-
len tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 

 
Vastine: Asemakaavoittamista osayleiskaavan tai oikeusvaikutuksettoman yleissuunnitelmankin 

laatiminen ennen asemakaavaa olisi luontevaa, mutta se ei ole välttämätöntä. Asemakaa-
voittaminen ilman yleiskaavaa on mahdollista. Tällöin on mm. huomioitava yleiskaavan si-
sältövaatimukset myös asemakaavassa. 

 
 
 Muistutuksen liitteenä on seuraava jo luonnosvaiheessa jätetty mielipide, johon myös 

luonnosvaiheessa laadittiin ja hyväksyttiin vastine (kts. tämän liitteen s. 2-4) 
 
32.4 "Mäkilä ry ja Lahela-seura sekä sen edustamat alueen 456 asukasta (1 1.3.2005 jätetyn 
 vastineen mukaan) 
 
32.5  Mäkilä ry, Lahela-seura ja niiden edustamat alueen asukkaat eivät ole missään vaiheessa  
 vastustaneet Lahelan alueen kehittämistä. Olemme tietoisia, että paineet asuinrakentami-

seen ovat kovat niin Lahelassa kuin muuallakin Keski-Uudellamaalla. Emme myöskään 
ole vastustaneet alueen asukkaiden kulkuyhteyksiä oleellisesti parantavien alueellisten 
tieyhteyksien rakentamista (ns. Lahelan Orsi), vaikka valtaosa lahelalaisista sanoo tule-
vansa hyvin toimeen ilman nykyistä suorempaa yhteyttä Hyrylään. 
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32.6 Sen sijaan lahelalaiset ovat vastustaneet ja vastustavat edelleen asuinalueensa läpi  
 suunniteltua ohiajotietä, joka toteutuessaan palvelee vain alueen ulkopuolisia tahoja, mut-

ta jättää kaikki haitat Lahelan alueen asukkaiden kannettaviksi (yli 20 000 ajoneuvoa/vrk, 
raskasliikenne, melu, ilmansaasteet). Asia koskettaa tuhansia kuntalaisia ja haluamme 
herättää asiasta vuorovaikutteisen keskustelun kunnan edustajien kanssa. Koska tielinja-
ukset ovat keskeinen osa Lahelan yleissuunnitelmaa vastustamme Lahelanpellon asema-
kaava- ja asemakaavan muutosluonnosta sellaisenaan. Lahelanpellon kaava-alue on 
keskeinen osa Lahelan yleissuunnitelma-aluetta ja siitä riippuu pitkälti myös muun yleis-
suunnitelma-alueen tuleva kaavoitus ja maankäyttö. Olemme luonnollisesti valmiita yhteis-
työhön kuten jatkossa selviää. jottei asian käsittely pitkity tarpeettomasti. Lahelanpellon 
asemakaava toteutuessaan tukkii kokonaan Ristikiventien ja Lahelanrinteen alueen hyö-
dyntämisen alueellisten teiden linjausvaihtoehtona (kuten olemme esittäneet 11.3.2005 
jättämässämme vastineessa). Sekä kunnanjohtaja että kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
ovat kuntalaisilloissa todenneet, että Lahelan yleissuunnitelma käsitellään asianmukaises-
ti ennen kaavoitukseen ryhtymistä. Nyt näin ei kuitenkaan tapahdu, vaan paine tonttien 
osoittamiselle rakennuskäyttöön ohjaa prosessia. Edellytämme asianmukaisesti laaditun 
ja toimitetun yleissuunnitelmavastineen käsittelyä. Tähän mennessä emme ole saaneet 
vastineeseen palautetta, vaan kunnasta on todettu asian käsittelyyn palattavan alkuvuo-
desta 2006. Yleissuunnitelmavastineeseen annettiin tietty takaraja, mutta sen käsittely ei 
ole edennyt 10 kuukaudessa lainkaan, mutta samanaikaisesti on ryhdytty kuumeisesti 
kaavasuunnitteluun alueella, jonka maankäytöstä pyydettiin kuntalaismielipiteitä asukkail-
ta. Samanaikaisesti on esimerkiksi Gustavelundin alueella lehtitietojen mukaan perustettu 
kunnan ja alueen asukkaiden yhteinen työryhmä varmistamaan alueen asukkaiden näke-
mysten huomioiminen alueen maankäytön suunnittelussa. 

 
32.7 Jos Lahelanpellon kaava tukkii Lahelan Orren ja mahdollisen ohitustien linjauksen sen  
 luonnollisimmasta paikasta Ristikiven ja Lahelanrinteen alueelta, ohjautuvat mahdolliset 

tiet jollain aikavälillä keskelle tiiviisti rakennettua Lahelaa — sen ydinalueille Lahelanniit-
tyyn ja Mäkilään. Vastustamme tätä kehitystä ja toivomme, että ohiajoliikenteen suunnitte-
lussa mukaillaan naapurikuntien tekemiä ratkaisuja, joilla raskasliikenne on ohjattu pois 
taajama-alueilta. Siksi Kehä IV:n ja läntisen ohitustien tulisi olla painopistealueina tulevien 
liikennemassojen ohjailussa Hyrylän eteläisessä ohitusliikenteessä. Jo nykyisellään lii-
kennemäärät ja nopeudet ovat kasvaneet Lahelantiellä, jota raskasliikenne ja naapuri-
paikkakuntien työpaikkaliikenne käyttävät läpiajoväylänä. Läpiajoa kasvattavat Hämeen-
tien ja Tuusulan väylän huonosti toimivat kiertoliittymät ja liikennevalot. Tämän johdosta 
vastustamme sellaista kaavoittamista, joka lisää painetta Lahelan ydinalueiden liikenne-
kuormaan. Mahdollisen ohitustien linjaus tulee tehdä Ristikiventien alueelta, koska alue on 
jo nyt voittopuolisesti teollisuusaluetta. Lisäksi melusuojattavien asuntojen määrä on 
Ristikiventien alueella muuta Lahelan yleissuunnitelma-aluetta selvästi vähäisempää. 
Alueelle rakennettavissa kohteissa kyetään myös huomioimaan liikenteen melulta 
suojautuminen vanhoja asuinalueita paremmin sekä erilaisten rakennusten sijoittelulla että 
rakennusteknisesti. 

 
32.8 Lahela-seura ja Mäkilä-seura alueen asukkaiden valtuuttamina esittävät mielipiteenään  
 Lahelanpellon asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksesta seuraavaa: 
 
32.9 1. Vastustamme asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnosta ehdottomasti, mikäli  
 prosessin tuloksena Lahelan yleissuunnitelmassa esitetyt tielinjaukset (orsi ja mahdollinen 

ohitustie) linjataan Lahelanpellon rakentamisen seurauksena Lahelanniityn ja Mäkilän 
asuinalueiden vieritse asutuksessa kiinni kuten nykyinen yleissuunnitelmaluonnos osoit-
taa. Mikäli ohitustielle aiotaan jättää varaus kaavaan, tulee se tehdä Ristikiventien ja La-
helanrinteen alueita hyödyntäen, koska se on luontaisin ja siitä koituvat haitat ovat alueen 
asukkaille vähäisimmät. Tilaa tielinjauksille on muuta Lahelaa selvästi reilummin ja me-
lusuojattavia asuntoja vähiten. Alue on Ristikiventien puolelta voittopuolisesti teollisuus-
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aluetta, jota ollaan lisäksi laajentamassa. Samassa yhteydessä tulee yhteys Hyrylään ra-
kentaa samaa väylää hyödyntäen. 

 
32.10 2. Ehdotamme asemakaavaluonnoksen käsittelyyn kompromissiratkaisua, jossa  
 yhdistyvät sekä Tuusulan kunnan että Lahelan nykyisten ja tulevien asukkaiden tarpeiden 

ja asumisviihtyvyyden huomioiminen. Ehdotamme, että kunta luopuu Hyrylän eteläisen 
ohitustien suunnittelusta kokonaan ja keskittää resurssit eteläisen ohitusliikenteen sijoit-
tamisessa Kehä IV:een ja läntiseen ohitustiehen. Samalla ehdotamme, että alueellinen 
tieyhteys Lahelasta Hyrylään (Orsi) linjataan Lahelanniityn ja Kuusamankujan välissä ole-
vaa peltoaluetta hyödyntäen Hämeentielle. Orren alle jäävä potentiaalinen tonttimaa tulee 
sijoittaa ohiajotien alta vapautuvalle maa-alueelle Mäkilän alueen ja Lahelantien väliin jää-
välle kaistaleelle. Näin menetellen alueen nykykyiset lähivirkistysalueet voidaan säilyttää, 
alueelle saadaan kipeästi kaivattuja ok-tontteja ja liikennemäärät eivät tuhoa alueen 
asuinviihtyvyyttä ja -turvallisuutta. 

 
32.11 Jotta valituksemme Lahelanpellon asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksesta  
 ei olisi ehdoton kohdan numero 1 mukaisesti. edellytämme Tuusulan kunnalta seuraavaa 

palautetta: 
 
 a) kunta pitäytyy eteläisen ohitustien linjaamisesta Lahelan alueen läpi 
 
 b) Lahelan orren uudelleenlinjaamisesta esitetyn mukaan tehdään virkamiestasoinen  
 ehdotus 
 
 c) yleissuunnitelma päivitetään pikimmiten kaavoituksen osalta ja tiedotetaan asiasta  
 lahelalaisia 
 
 d) asiasta annetaan lahelalaisille sitova lupaus (päätös) poliittisella tasolla 
 
3.10 Toivomme yleissuunnitelman ja siihen liittyvien kaavoitusehdotusten pikaista ratkeamista,  
 sillä se on kaikkien yhteinen etu. Emme halua tarpeettomasti hidastaa tai estää alueen ja 

kuntamme kehittämistä. Edellytämme vastapainoksi, että kehitysprosessissa ei unohdeta 
alueen nykyisiä asukkaita, jotka ovat sitoutuneet kotikuntaansa ja maksaneet tänne ve-
ronsa jo vuosien ajan. Reilu yhteispeli, jossa edut ja haitat menevät tasan alueen nykyis-
ten ja uusien asukkaiden kesken lienee se perusta, jolta voi jatkaa kuntamme yhteistä ke-
hittämistä. Kuntahan on viimekädessä me ja meitä varten." 

 
 
Lahela-seura ja Mäkilä-seuran puolesta 
Arto ja Marita Meitsalo  
Seppo ja Paula Irva  
Mauri ja Kirsi Karhunen  
Merja Markku Taipale  
Mikael ja Laila Hedenborg   
Mikko ja Maarit Bergman  
Antti Harju, Seija Sarenius-Harju 
Pasi ja Mervi Martikainen  
Juha Tepponen  
Jukka ja Minnami Hatakka   
Jukka ja Outi Säteri 
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LAUSUNNOT 
 
 
Fortum Sähkönsiirto Oy 
Tuusulan Seudun Maataloustuottajain yhdistys 
Liikuntalautakunta 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 
 
Ei huomautettavaa.  
 
 
Koulutus- ja kirjastolautakunta 
 
33.1 Tämänhetkisen oppilasennusteen mukaisesti koulutilat riittänevät alueella suunnittelukau-

della. Suunnittelualueen väestö sisältyy oppilasennusteen pohjana olevaan kunnan väes-
töennusteeseen. Mikäli kuitenkin oppilasmäärä alueella kasvaa ennustetta suuremmaksi 
on tilanteeseen varauduttu siten, että mikäli alueelle suunnitellaan ja toteutetaan päiväko-
ti, niin tässä yhteydessä varaudutaan myös yhden esiluokan ja kahden OT3-kokoisen luo-
kan rakentamiseen päiväkodin yhteyteen. Henkilökunnan tilat, askartelu-, liikunta-, ruokai-
lu- yms. tilat olisivat koulun ja päiväkodin yhteisiä. 

 
Vastine: Otetaan huomioon. 
 
 
Tuusula-Seura ry 
 
34.1 Tuusula-Seura on aiemmin, 9.12.2005 lähettänyt asiasta lausuntonsa ja uudistaa siinä 

lausunnossa esittämänsä. Erityisesti seura toistaa ja korostaa liikennejärjestelyjen tärkeyt-
tä ennen laajamittaisten rakentamisten toteuttamista. Siltä osin seura pitää välttämättö-
mänä Koskenmäen liikenneympyrän 2-kaistaistamista sekä Koskenmäen ympyrän ja 
Shellin liikenneympyrän välin 4-kaistaistamista. Myös Lahelantien ja Nahkelantien risteyk-
sen sekä välin risteyksestä Koskenmäen liikenneympyrään liikenteenvälityskykyä on Tuu-
sula-Seuran mielestä parannettava. Erityistä huomiota tulee kiinnittää turvallisuuden li-
säämiseen; varsinkin Lahelantien osalta tämä on kriittistä. 

 
Vastine: Vaunukankaan kiertoliittymän suunnitteluun on Tiehallinto lupautunut osallistumaan  
 50% osuudella kustannuksista. Toteutuksen aikataulu on edelleen avoin, johtuen siitä, 

ettei Tiepiiri ole budjetoinut rahaa hankkeeseen. Kunta on valmis toteuttamaan liittymän ja 
onkin budjetoinut varoja sen toteuttamiselle jo ensi vuodelle. 

 
 Koskenmäen liittymästä on laadittu yleissuunnitelma. Tarkempia suunnitelmia siitä ei ole 

laadittu, eikä mahdollisesti laaditakaan ennen kuin Tiepiiri budjetoi ja ajoittaa hankkeen. 
Tiepiirin varojen vähyys hidastaa hankkeen toteuttamista. 

 
 Koskenmäki II -asemakaavanmuutoksen yhteydessä varataan riittävästi tilaa Koskenmä-

en ja Nummenharjuntien kiertoliittymien sekä niiden välisen tieosuuden leventämistä var-
ten. 

 
 Uudenmaan liikennejärjestelmien sauma-alueen tieverkkoselvitys (ns. Sauma-selvitys)  
 on laadittu. Kyseisessä selvityksessä on erityisesti tutkittu itä-länsi -liikennesuuntaa. Tie-

verkkosuunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut tarve tarkastella alueellisten liikenne-
järjestelmäsuunnitelmien reuna-alueille jääneitä tai laajemmalta alueelta kuormituksensa 
saavia ja siksi usein puutteellisesti tarkasteltuja autoliikenteen seudullisia poikittaisyhteyk-
siä Keski-Uudellamaalla ja Keski- ja Länsi-Uudenmaan välillä.  
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 Työn keskeisenä osana on ollut alueen liikennemallin tarkentaminen ja liikenne-

ennusteiden laatiminen. kohdissa. Mallin avulla on tarkasteltu alueella esillä olleiden tie-
hankkeiden seudullisia liikenteellisiä vaikutuksia. Tarkastelu on keskittynyt hankkeisiin joil-
la on verkollisia vaikutuksia seudullisella tasolla. 

 
 On nähty, että selvitystä on syytä tarkentaa erityisesti Hyrylän alueelta, liittyen itäiseen 

ohikulkutien jatkamiseen sekä Lahelan ohitustien problematiikkaan ja linjausvaihtoehtoi-
hin. Tästä johtuen on käynnistetty Hyrylän tieverkon selvitystyö, jonka odotetaan valmistu-
van helmikuussa 2007. Tuolloin tähän kaavaan liittyvää Lahelan yleissuunnitelmaa voi-
daan tarkistaa ja viedä eteenpäin. 

 
 Lahelanpelto I -asemakaavalla ei voida ratkaista Lahelan tai Lahelan ja Hyrylän alueen 

liikenneongelmaa. Asemakaavalla voidaan päättää vain kyseisen alueen maankäytöstä. 
Asemakaavassa varaudutaan sen ratkaisemiseen varaamalla riittävästi tilaa vielä suunnit-
teilla olevaa ohikulkutietä varten. Alustavasti vaihtoehtona pidetään Hyrylän itäisen ohikul-
kutien kehän jatkamista myös Hyrylän länsipuolitse.  

 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 54§ määrää, että asemakaavan laatimisella tulee luoda 
 edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle sekä liikenteen järjes-

tämiselle. MRL 54§ määrää myös, ettei maanomistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle saa 
aiheuttaa kohtuutonta rajoitusta tai kohtuutonta haittaa. 

 
 Oikeuskirjallisuudessa MRL 54§:n kommentaareissa asemakaavan sisältövaatimusten 

suhteista liikenteenjärjestämiseen on kommentoitu mm. seuraavasti: 
 "Liikenteen järjestäminen on ongelmallista lisättäessä rakentamista jo rakennetulle alueel-

le. Oikeuskäytännössä ei ole edellytetty, että uusien toimintojen tuottaman liikenteen jär-
jestäminen olemassa olevaan katuverkkoon olisi jo asemakaavassa yksityiskohtaisesti 
selvitetty. Riittävänä on pidetty, että liikenne on järjestettävissä." 

 (Hallberg, Haapanala, Koljonen & Ranta. 2000. Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Helsin-
ki: Lakimiesliiton kustannus. s. 258) 

 
 On selvää, että jo vähäinen asutuksen kasvaminen lisää liikennettä, huonontaa ympäris-

tön maisemallista arvoa, muuttaa aikaisempia kulkuyhteyksiä jne. Kaavan laatiminen on 
kuitenkin kokonaisharkintaa, jossa punnitaan suunnitellun maankäytön etuja ja haittoja 
niin kaava-alueen kuin sen ympäristönkin osalta. 

 
 
Sosiaalilautakunta 
 
35.1 Nyt kyseessä olevassa Lahelanpellon asemakaavan muutosehdotuksessa on huomioitu 

sosiaalilautakunnan aiemmin esittämät kannanotot. Kaavoitus on kaavan muutosehdotuk-
sessa todennut, että kaavaehdotuksessa erityisryhmien asumisen järjestäminen on mah-
dollistettu PL-1 korttelialueella. Myös meluhaittaan on varauduttu kaavamääräyksin.  

 
Vastine: Todetaan, ettei sosiaalilautakunnalla ole huomauttamista. 
 
 
Unibase 
 
36.1 Unibase Oy on 14.12.2005 antamassaan lausunnossa esittänyt kaavaan lisättävän alueen 

ET-merkinnällä, joka mahdollistaisi matkapuhelinverkon tukiasemapaikan sijoittamisen. 
Tuusulan kunta on vastineessaan (Asemakaavan selostus 11.4.2006) todennut, ettei kaa-
va-alueelle ole esitetty erikseen tilavarausta tukiasemapaikalle. Vastineen mukaan tu-
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kiasemapaikan saa kuitenkin rakentaa esim. lähivirkistysalueelle, ilman että sille on erik-
seen varattu korttelialuetta tai rakennusalaa. 

 
36.2 Unibase Oy toteaa, että kaavoittajan vastine ja kaavaehdotus VL-alueineen (11.4.2005) 

ovat tyydyttävät, eikä Unibase Oy esitä kaava-alueelle erikseen tila varausta tässä vai-
heessa. Nykyinen tukiasemapaikkaverkosto ja Tuusulan kunnan vesitornisuunnitelmat 
huomioon ottaen Unibase Oy seuraa alueen rakentumista ja keskustelee mahdollisista 
tarpeista myöhemmin. 

 
Vastine: Tuusulan kunta on valmis neuvottelemaan yhdyskuntateknisen huollon ja tukiasemapaik-

kojen sijoittamisesta. 
 
 
Uudenmaan ympäristökeskus 
 
37.1 Ympäristökeskus on antanut lausuntonsa alueen kaavaluonnoksesta 10.3.2006. Kaavasta 

pidettiin viranomaisneuvottelu 4.5.2006. Siinä yhteydessä todettiin mm., että pääosa La-
helantien itäpuolisista alueista on nyt jätetty kaavan ulkopuolelle, alueen keskelle on muo-
dostettu puistoalue, josta on jatkuvat yhteydet eri suuntiin ja että alueelle on lisätty lähi-
palvelurakennusten korttelialue. Lisäksi pohjavesialueen ja meluntorjunnan merkinnät on 
lisätty ja täydennetty kaavaan. Tärkeänä pidettiin liikenneverkon suunnittelua osana kaa-
vatyötä. 

 
37.2 Alueen keskelle osoitetun puiston rakennusoikeus (100 ka-m2) on kaavassa osoitettu 

ohjeelliselle rakennusalalle. Ympäristökeskus katsoo, että rakennusala tulisi osoittaa vah-
vistuvalla merkinnällä. Puistoalue on paikallaan myös nimetä. Ympäristökeskus puoltaa 
kaavaehdotuksen hyväksymistä edellä mainituin huomautuksin. 

 
Vastine: Puistoon osoitetulle rakennusoikeudelle on merkitty sitova rakennusala. Puistoalue on 

nimetty Toukkapuistoksi. 
 
 
Tekninen lautakunta 
 
38.1 Asemakaavaan on lisättävä yleinen pysäköintialue (LP) esimerkiksi julkisten lähipalvelu-

rakennusten (YL-9) ja lähipalvelurakennusten  (PL-1) korttelialueiden yhteyteen. Päiväko-
ti- ja alakoulutontilla tulee varmistaa piha-alueiden riittävyys. 

 
Vastine: Yleinen pysäköintialue mm. raskaalle kalustolle on sijoitettu Ristikiventien asemakaavaan, 

jonka nähdään olevan riittävän kattamaan myös tämän alueen yleisen pysäköintitarpeen. 
 
38.2 Kellareiden rakentaminen alueelle tulee kieltää, koska pohjavesi on alueella ylhäällä ja 

alueen maaperästä johtuen kaivannot tulee pitää mahdollisimman matalina. 
 
Vastine: Kaavaan on lisätty kielto koskien kellarien rakentamista. 
 
38.3 Alueen tontinmyynnit tulee ajoittaa siten, että kunnallistekniikka voidaan rakentaa koko-

naistaloudellisesti edullisimpana vuodenaikana, tässä tapauksessa talvella. 
 
Vastine: Tonttien myyntiajankodasta ja alueen rakentamisaikataulusta päätetään myöhemmin.  
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Tiehallinto 
 
39.1 Asemakaavassa on osoitettu kaavamääräyksiä melun torjumiseksi. Asemakaavaan tulee 

lisätä vastaavat määräykset estämään tieliikenteen aiheuttaman tärinän johtumisen ra-
kennuksiin. Uudenmaan tiepiiri ei vastaa liikenteen aiheuttamien haitallisten vaikutusten 
torjuntatoimenpiteistä 

 
Vastine: Melu- ja tärinäselvitys on tehty. Selvitys on kaavaselostuksen liitteenä. Liikennemelun 

torjuntaan on kaavassa varauduttu määräämällä (35 ja 40 dBA ma -määräykset) sekä ra-
kenteellisia vähimmäiseristävyysvaatimuksia huoneistojen sisäpuolisen melun vähentämi-
seksi hyväksytylle tasolle että määräämällä rakentamaan riittävät meluesteet, jotta oleske-
lupihojen melutaso saadaan riittävän alhaiseksi.  

 
39.2 Asemakaavassa osoitettu alikulku- ja kevytliikennejärjestelyt eivät ole Uudenmaan tiepiirin 

toteuttamisohjelmissa. 
 
39.3 Paikallistie 11465 säilyy asemakaava-alueella yleisenä tienä, kunnes se asemakaavan 

hyväksymisen jälkeen muutetaan kaduksi maantielain sekä maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisesti. 

 
 
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 
 
Lausunto rakennusvalvonnan osalta 
 
40.1 Asemakaavan korttelista 2228 puuttuu tehokkuusluku. 
 
Vastine: Tehokkuusluku on lisätty kortteliin 2228.  
 
40.2 Muutamassa kortteleissa (esim. korttelit 2228, 2231, 2222, 2216, 2218) tontit ovat ka-

peahkoja ja pitkiä. Näillä tonteilla kaava pakottaa rakentamaan asuinrakennuksen tien 
puoleiseen rakennusalanrajaan kiinni. Tällä todennäköisimmin on tavoitteena saada ai-
kaan kauniita katunäkymiä, asuinhuoneiden avautumista kadulle.  Käytännössä tontin 
muoto ja 2 m katualueesta sijoittuvien rakennusten katunäkymä on pelkona toteutua siten, 
että katunäkyminä onkin autotallit tai -katokset. Jos kaavan tavoitteena on, että asuinra-
kennusten pääikkunat ovat katualueelle päin, tulee kaavaa tarkistaa pakottamalla talous-
rakennukset sijoittamaan tontin takaosalle. Tämä ratkaisu kuitenkin aiheuttaa pitkiä kulku-
teitä tontin sisällä. Jos kaavaa ei katsota tarpeelliseksi tarkistaa tältä osin, tulisi 
rakentamisohjeissa määrätä, että tieltä ei saa olla suoraa ajoyhteyttä autosuojaan tai -
katokseen. 

 
Vastine: Asiaan palataan rakentamisohjeissa, joissa tutkitaan ja ohjeistetaan tonttien suunnittelua 

ja rakentamista tarkemmin. 
 
40.3 Kortteli 2224 rajoittuu Lahelantiehen, minkä on yli metrin korkeammalla kuin tonttimaa. 

Näissä tonteissa rakennukset on määrätty tehtäväksi Lähelantien puoleiseen rakennus-
alanrajaan kiinni. Koska etäisyys tieltä on vähäinen ja korkeusero suurehko, tulee vielä 
miettiä, miten tämä ratkaistaan maisemallisesti hyvin, etteivät rakennukset jää "monttuun". 

 
Vastine: Lahelanpelto II:n laatimisen yhteydessä Lahelantien tulevan katualueen suunnitteluun 

voidaan paneutua tarkemmin. Lahelanpelto I -asemakaavan laadinnan yhteydessä on La-
helantien ja viereisen peltoalueen korkomaailmaa tutkittu ja todettu, että katumiljööstä 
voidaan rakentaa miellyttävä ja että talot eivät jää monttuun tai muutoin muodostu maise-
mallisesti ongelmallisiksi.  Lahelantien länsipuolelle on alustavasti suunniteltu kevyen lii-
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kenteen väylää, jonka jälkeen korttelialueelle on vielä useita metrejä. Nyt etäisyys Lahe-
lantien ajoväylän ja suunniteltujen rakennusten välillä on 15-16 metriä. 

 
Lausunto ympäristökeskuksen osalta 
 
40.4 Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 
 
40.5 Asemakaavan varattu Lahelantien alikulku on toteutettava ennen kaava-alueen 

rakentumista. 
 
Vastine: Lautakunnan kanta alikulun kiireellisestä toteuttamistarpeesta välitetään kunnallistekniikan 

suunnittelijoille. 
 
 
Kulttuurilautakunta 
 
41.1 Lausunnolla oleva Lahelanpellon asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus jatkaa 

tasapainoisesti täydentäen nykyisiä rakennettuja alueita. Jotta asuinalueesta saadaan 
yleisilmeeltään polveileva ja ilmeikäs, rakentamisen tavoitteena tulee olla korkea laatuta-
so. Alueen rakentamisohjeissa tulee edellyttää korkeatasoista arkkitehtuuria ja määritellä 
selkeästi sitä koskevat vaatimukset.  

 
Vastine: Rakentamisohjeita laadittaessa pyritään yksityiskohtaisuuteen siinä määrin, kuin se on 

järkevää alueen yhteneväisyystavoitteen ja ihmisten erilaisten tontin ja rakennusten suun-
nittelutarpeiden puitteissa. Tavoitteena on korkeatasoinen pientaloalue. 

 
 
Nuorisolautakunta 
 
42.1 Lahelan alueen liikenne on jo tällä hetkellä vilkasta ja se vilkastuu entisestään uuden 

asuinalueen myötä. Tämän vuoksi on välttämätöntä ottaa suunnitteluun mukaan myös lii-
kenneturvallisuusasiat, varsinkin lasten ja nuorten osalta. Lahelantiestä on tehtävä turval-
linen myös pienten kevyen liikenteen käyttäjien näkökulmasta. Ajonopeudet on saatava 
kuriin käytettävissä olevien keinojen puitteissa ja asiaan on puututtava nopeasti. Tällä 
hetkellä Lahelantie ei ole lasten kannalta turvallinen tie. Se on tehtävä turvalliseksi, ennen 
kuin lisää tapaturmia sattuu tieosuudella. Nuorisolautakunta ilmaisee syvän huolensa ny-
kytilanteesta. 

 
Vastine: Alueen suunnittelua on tehty yhdessä kunnallistekniikan suunnittelijoiden kanssa. Asema-

kaava mahdollistaa turvallisen liikkumisympäristön rakentamisen. Jotta nykytilanteeseen 
saataisiin merkittävä parannus, erityisesti kevyen liikenteen osalle on alueelle suunniteltu 
parannuksia - Lahelantielle on suunniteltu kevyen liikenteen alitus ja on eriytetty uuden 
alueen osalta kevyttä liikennettä ja autoliikennettä. Myöhemmin laadittavassa katusuunni-
telmassa liikkumisympäristöä suunnitellaan tarkemmin.  

 
 
Kartta- ja paikkatieto 
Maankäyttö 
 
43.1 Yli 1400 neliöiset AO-tontit tulisi muuttaa AP-tonteiksi, jotta tonttien luovutusvaiheessa 

vältyttäisiin mahdollisilta rakennusoikeuksilla keinotteluajatuksilta.  Vaihtoehtoisesti tontit 
tulisi muuttaa yksiasuntoisiksi. 

 
Vastine: Korttelialueisiin kohdistuvaa määräystä muutettiin niin, että kullekin AO-tontille saa raken-

taa yhden asunnon. Tällä on pyritty tasapuolisuuteen. 
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43.2 Korttelista 2228 puuttuu tehokkuusluku ja kerrosluku. 
 
Vastine: Tehokkuusluku ja kerrosluku on lisätty kortteliin 2228. Tehokkuutena on e=0,20 ja suu-

rimpana sallittuna kerroslukuna I u 2/3, kuten viereisissä kortteleissakin.  
 
43.3 Kaava-alueen rajassa on pykälä sen yhtyessä jo hyväksyttyyn Ristikiven alueen kaavaan. 
 
Vastine: Korjattu. Viereisen lähivirkistysalueen korttelin ja korttelin 2216 kulmapyykki on sama. 
 
 
Hyrylän Seudun Omakotiyhdistys ry 
 
44.1 Hyrylän Seudun Omakotiyhdistys on 935 jäseninen (taloutta) Etelä-Tuusulassa toimiva 

Suomen Omakotiliittoon kuuluva jäsenyhdistys. Yhdistystyksemme edustaa ylivoimaisesti 
suurinta vakiintunutta, järjestäytynyttä ja rekisteröityä liikettä alueella. Lausuntonamme 
esitämme seuraavaa:  

 
44.2 Lahelanpelto -kaava on ensimmäinen Lahelan yleissuunnitelman pohjalta aloitettu kaava.  

Alue käsittää 72 omakotitaloa ja lähes saman verran erillisiä tai kytkettyjä yhtiömuotoisia 
pientaloasuntoja. Tuleva asukasmäärä on noin 500.  Kaava-alue on suuri ja keskeistä La-
helan maisema-aluetta.  Alueen isoja kysymyksiä ovat edelleen Lahelan yhteys Hyrylän 
keskustaan. Jo tässä vaiheessa tieasiasta pitää saada toimiva ratkaisu ja jota Hyrylän 
Seudun Omakotiyhdistys (Paijalan- Lahelan Omakotiyhdistys nimisenä 30.11.2005 asti) 
on jo aikaisemmissa monissa kannanotoissaan vaatinut. Olemassa olevat asuinalueet tu-
lee ottaa suunnitelmassa huolella huomioon. Hyrylän Seudun Omakotiyhdistys ei pidä 
mahdollisena tilannetta, että vain asuinalueita rakennetaan, muttei tieyhteyksiä tehdä sa-
massa suhteessa. 

 
Vastine: Uudenmaan liikennejärjestelmien sauma-alueen tieverkkoselvitys (ns. Sauma-selvitys) on 

laadittu. Kyseisessä selvityksessä on erityisesti tutkittu itä-länsi -liikennesuuntaa.  
 Tieverkkosuunnitelman laatimisen lähtökohtana on ollut tarve tarkastella alueellisten lii-

kennejärjestelmäsuunnitelmien reuna-alueille jääneitä tai laajemmalta alueelta kuormituk-
sensa saavia ja siksi usein puutteellisesti tarkasteltuja autoliikenteen seudullisia poikit-
taisyhteyksiä Keski-Uudellamaalla ja Keski- ja Länsi-Uudenmaan välillä. Työn keskeisenä  

 osana on ollut alueen liikennemallin tarkentaminen ja liikenne-ennusteiden laatiminen. 
kohdissa. Mallin avulla on tarkasteltu alueella esillä olleiden tiehankkeiden seudullisia lii-
kenteellisiä vaikutuksia. Tarkastelu on keskittynyt hankkeisiin joilla on verkollisia vaikutuk-
sia seudullisella tasolla. 

 
 On nähty, että selvitystä on syytä tarkentaa erityisesti Hyrylän alueelta, liittyen itäiseen 

ohikulkutien jatkamiseen sekä Lahelan ohitustien problematiikkaan ja linjausvaihtoehtoi-
hin. Tästä johtuen on käynnistetty Hyrylän tieverkon selvitystyö, jonka odotetaan valmistu-
van helmikuussa 2007. Tuolloin tähän kaavaan liittyvää Lahelan yleissuunnitelmaa voi-
daan tarkistaa ja viedä eteenpäin. 

 
 Lahelanpelto I -asemakaavalla ei voida ratkaista Lahelan tai Lahelan ja Hyrylän alueen 

liikenneongelmaa. Asemakaavalla voidaan päättää vain kyseisen alueen maankäytöstä. 
Asemakaavassa varaudutaan sen ratkaisemiseen varaamalla riittävästi tilaa vielä suunnit-
teilla olevaa ohikulkutietä varten. Alustavasti vaihtoehtona pidetään Hyrylän itäisen ohikul-
kutien jatkamista myös Hyrylän länsipuolitse.  

 
 Mikäli ohikulkutie päätetään alueelle toteuttaa, suojataan asutut ja tarvittaessa virkistys-

alueet riittävin melusuojauksin 
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44.3 Asukkaiden kannalta on erittäin tärkeätä, että mahdolliset tulevat lähikaavat ovat näkyvis-
sä ennen asukkaiden alueelle tuloa. 

 
Vastine: Totta - lähiympäristöön vaikuttavat suunnitelmat on hyvä saada ainakin pääpiirteisiltä rat-

kaisuiltaan selville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä on yksi niistä erityisistä 
syistä, joiden johdosta Lahelan yleissuunnitelmaa laaditaan. 

 
Yksityiskohtaisia kannanottoja: 
Tiet ja yhteydet 
 
44.4  Liikennejärjestelyissä alkutoimena ovat Koskenmäen liikenneympyrän kaksikaistaistami-

nen ja Vaunukankaan risteyksen liikenneympyrän rakentaminen. Kunnan tulee etsiä rat-
kaisu näille ympyrärakentamiselle ennen alueen toteuttamista.  Toisena vaiheena tulee ol-
la Lahelan eteläosan Jokitien uudelleenlinjaus.  

 
Vastine: Vaunukankaan kiertoliittymän suunnitteluun on Tiehallinto lupautunut osallistumaan 50% 

osuudella kustannuksista. Toteutuksen aikataulu on edelleen avoin, johtuen siitä, ettei 
Tiepiiri ole budjetoinut rahaa hankkeeseen. Kunta on valmis toteuttamaan liittymän - ja 
onkin budjetoinut varoja sen toteuttamiselle jo ensi vuodelle. 

 
 Koskenmäen liittymästä on laadittu yleissuunnitelma. Tarkempia suunnitelmia siitä ei ole 

laadittu, eikä mahdollisesti laaditakaan ennen kuin Tiepiiri budjetoi ja ajoittaa hankkeen. 
Tiepiirin varojen vähyys hidastaa hankkeen toteuttamista. 

 
 Jokitien yleissuunnitelma on laadittu melko tarkasti. Senkin toteuttamista jarruttaa varojen 

puute. Jokilaakson savikossa paalupituudet ovat pahimmillaan n. 40 m, mikä nostaa kus-
tannuksia merkittävästi. Johtuen suurista kustannuksista toteutus tehtäneen kahdessa 
vaiheessa niin, että ensimmäisessä vaiheessa Jokitie palvelee Stenbackan asuntoalueen 
kokoojakatuna. 

 
44.5   Kolmantena vaiheena on Lahelan ja Hyrylän keskustan välinen liikenneyhteys.  Tie tulee 

rakentaa siten, että Lahelanniityn asutuksen meluhaitat estetään ja muut haitat minimoi-
daan. Ratkaisun minimi on kunnanhallituksen 16.10.2005 päättämä tieyhteyden pohjoi-
sempi sijainti eli käytännössä kiinteistön 3:309 pohjoispuolelta kulkeva tieyhteys.  

 
Vastine: Eteläisen ohikulkutien ja ns. Lahelan orren linjausta tutkitaan vielä, liittyen kohdan 44.2 

vastineessa mainittuun tieverkkoselvitykseen. Tässä asemakaavassa varaudutaan siihen, 
että selvitystyö voi osoittaa Lahelan kautta kulkevan ohitustien olevan tarpeellinen varaa-
malla riittävästi tilaa mahdollista ohikulkutietä varten.  

 
 Mikäli tieyhteys päätetään toteuttaa, suojataan lähistön asutut ja tarvittaessa virkistysalu-

eet riittävin melusuojauksin. 
 
44.6 Liikkumisen ja liikenteen turvallisuusasiat tulee ottaa huomion erityisen huolella Lahelan-

tiellä ja alueella tulee toteuttaa turvallinen kevyenliikenteen verkko. Lahelan tiellä tulee ke-
vyen liikenteen alikulut toteuttaa. 

 
Vastine: Yksityiskohtaisempiin liikenneturvallisuutta parantavia ratkaisuja suunnitellaan katusuunni-

telman yhteydessä. Sen nähtävilläolon aikana voi jättää palautetta yksityiskohdista ja lii-
kenneturvallisuuden riittävyydestä. 

 


