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Maankäyttö- ja rakennuslain 63§ mukaisessa OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi 

kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 

täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.  

 

PELLAVAMÄENTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN 

MUUTOS nro 3557 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Riihikallion koulun mahdollista laajentumista selvitetään. Asemakaavaa 

muutetaan kunnan palveluverkkoon liittyvien päätösten sekä konsultin 

tekemän Riihikallion koulun strategisen kehittämissuunnittelun pohjalta. 

Pellavamäentien varteen suunnitellaan samalla täydennysrakentamista 

virkistysalueiden suosio huomioiden. 
 

 

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue  
 

 
 

Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijoittuu Hyrylän eteläpuolelle Riihi-

kallion Pellavamäentien lähiympäristöön. Tavoitteena on mahdollistaa Riihikal-

lion koulun tontin mahdollinen laajentuminen ja täydennysrakentaminen Riihi-

kallion koulun läheisyydessä. Pellavamäen kallioinen metsäalue koulun luo-

teis- ja pohjoispuolella on tarkoitus säilyttää virkistyskäytössä, koulutontin laa-

jentuminen huomioiden. 
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Suunnittelualueen sijainti 

 

 
 
 

Kaava-alueen alustava rajaus 
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Alustavassa aluerajauksessa on huomioitu Pellavamäentien pohjoisosan täydennysrakentami-
nen, Pellavamäen virkistysalue, Riihikallion koulun tontin mahdollinen laajentuminen sekä Peu-
ranpuiston täydennysrakentaminen. 
 
Osallistuminen ja aineistot 

 

Nähtävilläoloaikana kaavan materiaali laitetaan Tuusulan kunnan nettisivulle 

Asuminen ja ympäristö/Kaavoitus ja maankäyttö/Vireillä olevat kaavahankkeet 

https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1937. Materiaaliin voi tutustua TuusIn-

fossa. TuusInfo palvelee Tuusulan pääkirjaston rakennuksessa (Autoase-

mankatu 2, Hyrylä, Tuusula). 

 

Asemakaava prosessin aikana järjestetään asukastilaisuus. Asukastilaisuuteen 

kutsutaan lehti-ilmoituksella osalliset, kaavan suunnittelijat ja kaavasta päättä-

jät. 

 

Osalliset voivat osallistua arviointityöhön ja esittää mielipiteensä kaavan vaiku-

tuksista ottamalla yhteyttä suunnittelijaan sekä lausua mielipiteensä tai jättää 

muistutuksensa nähtävilläolon aikana. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuun-

nitelmasta pyydetään esittämään viimeistään 31.8.2018. 

 

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Tuusulan kunta, kaavoitus 

PL 60, 04301 TUUSULA tai sähköpostilla kaavoitus@tuusula.fi 

https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1937
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Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee kaavaluonnokseen ja laaditaan 

kaavaehdotus. Ehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä kaavan voimaantu-

losta julkaistaan kuulutukset paikallislehdissä. Kaavoitettavan alueen ja lähialu-

een maanomistajille tiedotetaan kaavan vaiheesta kirjeitse julkisten nähtävil-

läolojen yhteydessä. Osalliset voivat jättää asemakaavaehdotuksen nähtävillä-

oloaikana muistutuksen, joka tulee jättää kirjallisesti. Muistutukset ja lausunnot 

liitetään vastineineen kaavaselostukseen, jonka perusteella kuntakehityslauta-

kunta, kunnanhallitus ja lopulta kunnanvaltuusto tekee päätöksen esitetystä 

asemakaavan muutoksesta. 

 

Halutessaan mielipiteen ja muistutusten jättäjät saavat tiedon kaavan etenemi-

sestä kirjeitse. 

 

Koko kaavaprosessin ajan kaavoituksen kotisivuilta löytyy tietoa kaavasta ja 

sen etenemisestä. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-

suudet on kuvattu viimeisellä sivulla. 

 

Osalliset 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

 seurat ja yhdistykset  

 Tuusula-Seura ry 

 Tuusulan Yrittäjät ry 

 Suomen luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry 

 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry 

 Hyrylän Seudun Omakotiyhdistys ry 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Uudenmaan ELY -keskus 

 Uudenmaan liitto 

 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 

 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 Tuusulan vesihuoltoliikelaitos 

 Ikäihmisten neuvosto 

 Vammaisneuvosto 

 Tekninen lautakunta 

 Kasvatus- ja sivistyslautakunta 

 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 

 Rakennusvalvontajaosto 

 verkonjakajat 

 Caruna Oy, Telia Oyj, Elisa Oyj, DNA Palvelut Oy, Fortum Power 

and Heat Oy ja muut mahdollisesti alueella toimivat verkonrakenta-

jat. 
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Vaikutusten arviointi 

 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia 

muun muassa suunnittelu- ja lähialueen asukkaiden elinympäristöön ja elinoloi-

hin, rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen, luonnonympäristöön, virkistyk-

seen ja kaavatalouteen sekä laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun 

merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan 

valmisteluun osallistuvat kunnan asiantuntijat sekä muut viranomaiset ja osalli-

set. Osalliset voivat osallistua arviointityöhön sen edetessä ottamalla yhteyttä 

suunnittelijaan, lausua mielipiteensä tai jättää muistutuksensa nähtävilläolon ai-

kana. 

Suunnittelun taustatietoa 

 

Suunnittelualueella sijaitsee nykyisin Riihikallion koulun ja päiväkoti Pellavan 

lisäksi Pellavamäentien rinteessä rakentamaton julkisten rakennusten tontti, 

Pellavamäen ulkoilualue ja luonnontilaista puistoaluetta. 

 

Kaava-alue on suurelta osin yksityisomistuksessa. Tuusulan kunta omistaa Rii-

hikallion koulun tontin sekä maata koulun läheisyydessä, lisäksi kunta omistaa 

Pellavamäentien itäosan katualueet. Kaavoitus on tullut vireille kunnan aloit-

teesta. Kunta valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti 

kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomistajien kanssa käytävissä 

neuvotteluissa. 

 

 
Asemakaavamuutosalueen sijainti suhteessa maanomistukseen. 

Sinisellä merkatut alueet ovat kunnan omistuksessa. 
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Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1964-2011). Osa suunnit-

telualueesta, Pellavamäentien pohjoisosan itäpuoli on asemakaavoittamatonta 

aluetta. Pellavamäentien pohjoisosan länsipuoli on merkitty asemakaavassa 

luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi (PL) sekä yleisten rakennusten 

korttelialueeksi (Y). Riihikallion koulu on merkitty opetustoimintaa palvelevien 

rakennusten korttelialueeksi (YO-5). Koulun pohjoispuoli on lähivirkistysaluetta 

(VL) ja koulun itäpuoli julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta (YL). Kou-

lun eteläpuoleinen Peuranpuisto on merkitty luonnontilassa säilytettäväksi puis-

toalueeksi (PL). 

 

Aluetta koskee Hyrylän laajentumissuunnat –osayleiskaava, mikä on oikeusvai-

kutteinen muilta kuin liikenneverkkoa koskevilta osin. Tämän kaavamuutoksen 

suunnittelualue kuuluu suurelta osin asemakaavoitettuun alueeseen, mille ei ole 

osoitettu käyttötarkoitusmerkintää osayleiskaavassa. Pellavamäki on osoitettu 

lähivirkistysalueeksi (VL-1). VL-1 -alueen halki kulkee ohjeellinen ulkoilureitti. 

 

Tuusulan yleiskaava 2040 on ehdotusvaiheessa, mutta ehdotusta ei ole vielä 

asetettu nähtäville. Yleiskaava 2040:ssa Pellavamäentie on merkitty joukkolii-

kenteen laatukäytäväksi (jl) ja yhdystieksi. Suunnittelualueen osalta Pellavamä-

entien eteläpuoli on osoitettu asumiseen (AK-1, AO, AP). Tien länsipäädyssä 

lähellä Ruotsinkyläntien risteystä on osoitettu lounais-koillissuuntainen viheryh-

teystarve, maakunnallisesti arvokaskulttuuriympäristö ja maisemapelto (MA). 

Ruotsinkyläntien suuntaisesti kulkee kevyenliikenteen runkoverkko. Pellavamä-

entien pohjoispuolelle on osoitettu asumista (AO-1), geologisesti arvokas alue 

(ge-4), virkistysalue (V) ja palveluille (P) osoitettu alue. 

 

 
Ote alustavasta kaavaehdotuksesta (kkl 30.5.2018). 
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Uudenmaan maakuntakaavassa (saanut lainvoiman 31.5.2016) suunnittelualue 

sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. 

 

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, selvityksiä ja päätöksiä: 

 Asemakaavoituksen ja asemakaavamuutoksen käynnistämissopimus, 

Lindberg Kaj, KH 26.2.2018 

 Asemakaavoituksen ja asemakaavamuutoksen käynnistämissopimus, 

Sjöblom Karl, KH 26.2.2018 

 Asemakaavoituksen ja asemakaavamuutoksen käynnistämissopimus, 

Juhani Sjöblom, KKL 17.1.2018 

 Asemakaavoituksen ja asemakaavamuutoksen käynnistämissopimus, 

Kiinteistö Oy:t Fira ja Riika, Ilmari Sjöblom, KKL 17.1.2018 

 Pellavamäen alueen luontoselvitys, Enviro (2016) 

 Riihikallion palvelukeskuksen asemakaavaluonnos, Tuusulan kunta 

(2009) 

 

Lisätiedot suunnittelijoilta 

 

Asemakaavan osalta 

Jenni Aalto, kaavasuunnittelija, p. 040 314 3673, 

jenni.aalto@tuusula.fi, 

Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula 

 

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, p. 040 314 2014 

Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula 

 

Liikenne, kunnallistekniikka 

Tomi Hurme, insinööri, p. 040 314 3568, 

tomi.hurme@tuusula.fi  

  

mailto:jenni.aalto@tuusula.fi
mailto:tomi.hurme@tuusula.fi
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Kaavoituksen eteneminen 

 

 

 

Vireilletulo ja OAS

2018 kesä

•vireilletulokuulutus

•OAS nähtäville 30 vrk, nähtävilläoloa pidennetty lomakauden vuoksi 14.–29.6.2018 ja 
13.–31.8.2018 (kunnantalo kiinni 2.-29.7.2018)

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla ja paikallislehdessä

•asemakaavan lähtökohdat & tavoitteet

•Osallisilla mahdollisuus jättää mielipide suullisesti tai kirjallisesti

Luonnos

loppuvuodesta
2018

•Asemakavaluonnos

•Kuntakehityslautakunta käsittelee asemakaavaluonnoksen

•Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 vrk

•Osallisilla mahdollisuus jättää mielipide suullisesti tai kirjallisesti nähtävilläolon 
aikana

Ehdotus

2019

•Kaavaehdotus työstetään yleissuunnitelmatyön yhteydessä

•kaavehdotus asetetaan nähtäville 30 vrk

•kuntakehityslautakunta & kunnanhallitus

•Osallisilla mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus nähtävilläolon aikana

Hyväksyminen

2019 

•Esitetään hyväksyttäväksi asemakaavamuutos

•kuntakehityslautakunta

•kunnanhallitus

•kunnanvaltuusto

•Valitusaika 30 päivää, jolloin osallisilla on mahdollisuus valittaa hallinto-
oikeudelle kunnanvaltuuston päätöksestä

Voimaantulo

2019

•Kaavan voimaantulosta kuulutetaan sanomalehdissä ja kunnan ilmoitustaululla
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PELLAVAMÄENTIE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN 
 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo 14.–29.6. ja 13.–31.8.2018 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin viranomaisilta kuusi (6) kannanottoa. Kirjal-
lisia mielipiteitä muilta osallisilta ei saatu. 
 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 

 
Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat 
opetuksen järjestämiseen ja palveluverkon kehittämiseen, luonto- ja virkistysarvoi-
hin ja niiden opetukselliseen hyötyyn, sähkönjakeluun ja pysäköintiin.  
 
Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin seuraavilta asiantuntija-
viranomaisilta: 
 Kasvatus- ja sivistyslautakunta  
 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
 Suomen luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry 
 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 
 Tuusula-Seura 
 Telia 
 Caruna 

 
Vastineet viranomaisten kannanottoihin 
 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunnossa kaavamuutos nähdään hyvänä 
asiana opetuksen järjestämisen ja palveluverkon kehittämisen näkökulmasta. Lau-
sunnossa mainitaan: ”Riihikallion koulun ja Pellavan päiväkodin alue on melko ah-
taasti rakennettu ja etenkin koulun piha-alueita on syytä tarkastella ja pyrkiä laa-
jentamaan. Riihikallion koulun laajentaminen on osa Tuusulan kunnan palvelu-
verkkosuunnitelmaa. Koulusta on tarkoituksena tulla 4 –sarjainen, noin 800-900 
oppilaan kokoinen yksikkö ja se on osa yhtenäiskoulujen muodostamaa palvelu-
verkon ydintä. Jotta uusi koulu rakentuu tontille, on aluetta laajennettava. Kaava-
muutoksessa on syytä huomioida nykyistä suuremman koulun mahtuminen ton-
tille, riittävät piha-alueet koulun oppilaiden ja alueen asukkaiden käyttöön, lähimet-
sän käyttäminen oppimisympäristönä, turvalliset koulureitit, henkilökunnan pysä-
köintialueet, huoltajien saattoliikenne sekä huoltoajo”. 
 
Vastine: Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma ja tarve Riihikallion koulun 
laajentumiselle tullaan huomioimaan kaavassa. Kaavaa laaditaan samanaikaisesti 
Tilakeskuksen ohjaaman Riihikallion koulukeskuksen strategisen kehittämissuun-
nittelun sekä tarkemman hankesuunnitelman kanssa. Asemakaavatyössä tullaan 



mahdollistamaan kasvavan koulun ja sen pihan tilantarve, mikä tarkoittaa koulu-
tontin laajentamisen tutkimista tontin länsi- ja pohjoispuolelta. Tontin laajentumi-
sella on Pellavamäen metsäalueeseen pienentävä vaikutus. Tästä huolimatta kaa-
vatyön tavoitteena on yhtä lailla turvata metsäalueen virkistysarvot sekä alueen 
eheys ulkoilun, virkistyksen sekä luontoarvojen osalta. Koulun toimintojen turvaa-
minen toimivina ja kestävinä ratkaisuina on kaavatyössä etusijalla. Turvalliset kou-
lureitit huomioidaan kaavatyössä. 
 
Kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnalla ei ole Pellavamäen asemakaavaan tässä 
vaiheessa huomautettavaa. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry:n lausunto kohdistui koulun 
lähimetsien säilyttämiseen luonnontilaisena ja niiden opetukselliseen hyötyyn. 
Lausunnossa esitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman alustavan kaavaehdo-
tuksen (kkl 30.5.2018) kuvaotteen vaihtamista toiseen. Lausunnossa on pyydetty 
selvitystä Riihikallion koulun laajentamisen ja täydennysrakentamisen yhdistämi-
sestä samaan kaavahankkeeseen. Yhdistys toteaa lausunnossaan, ”että täyden-
nysrakentamisessa Tuusulassa tulisi priorisoida joukkoliikenteen palvelualueita, 
kuten junaradan läheisyyttä ja jo olemassa olevia kasvualueita Hyrylän keskustan 
suunnalla ja Tuusulan pohjoisemmissa osissa”. 
 
Vastine: Pellavamäen kallioista metsä aluetta ei ole tarkoituksen mukaista raken-
nuttaa puistomaisena, vaan säilyttää metsää luonnontilaisena, ulkoilua ja virkis-
tystä sekä opetusta tukevana lähivirkistysalueena. Virkistysalueen käyttöä tuke-
vien reittien sijainnit on tarkoitus merkitä asemakaavakarttaan. Riihikallion etelä-
puoleiselle Peurankalliota ympäröivälle metsäalueelle on tarkoitus osoittaa asu-
mista. Asumisen on suunniteltu sijoittuvan Pellavamäentien varteen täydentämään 
yhdyskuntarakennetta ja luomaan rakennetumpaa katutilaa Riihikallion palvelukes-
kittymän ympärille.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitekuva Tuusulan yleiskaava 2040 alusta-
vasta kaavaehdotuksesta (kkl 30.5.2018) osoittaa yleiskaava tasoiset tavoitteet 
suunnittelualueelle. Kuvan yhteydessä on mainittu kyseessä olevan alustava kaa-
vaehdotus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ei päivitetä kuvan takia. Nyt laa-
dittava asemakaava ja asemakaavamuutos ei koske tutkimusmetsän aluetta tai 
sen läpi kulkevaa tielinjausta.  
 
Riihikallion koulun läheisyydessä on kaavan aloittamisen aikaan ollut kolme eril-
listä pienempää kaavahanketta. Kaavoituksen tehostamisen vuoksi on päätetty yh-
distää samaan kaavaan Riihikallion koulun laajentaminen ja täydennysrakentami-
nen. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen jo rakennetuilla alueilla  
on kestävän kehityksen mukaista ja säilyttää taajaman ulkopuolella vielä koske-
mattomia alueita mahdollisimman yhtenäisinä kokonaisuuksina. 
 



Tuusula-Seura ry esittää lausuntonaan seuraavaa: 
1 Pidämme tärkeänä Riihikallion koulun toimintaedellytysten turvaamista ja tarvit-
tavaa tontin laajentamista nyt vireille asetetussa asemakaavan muutoshank-
keessa. 
2 Työn yhteydessä huomiota on kiinnitettävä Riihikalliossa tälläkin alueella esiinty-
vään pysäköintiongelmiin ja niiden ratkaisuun. 
3 Aloitetussa työssä nykyinen Pellavamäen kallioinen metsäalue koulun luoteis- ja 
pohjoispuolella on säilytettävä virkistyskäytössä eikä sen säilymistä pidä vaaran-
taa. 
4 OASin sivulla 1 viimeisessä kappaleessa oleva lause ”..., koulutontin laajentumi-
nen huomioiden.” on vaikeasti ymmärrettävissä, mitä sillä tarkoitetaan. Sen ei pidä 
tarkoittaa sitä, että koulutontilla voidaan tätä Pellavamäen kallioista metsäaluetta 
pienentää. 

  
Vastine: Merkitään tiedoksi. Riihikallion pysäköinnin tarve ja Pellavamäen virkistys 
arvot on tunnistettu kaavatyössä ja ne otetaan huomioon suunnittelussa. Kaa-
vassa on osoitettu Metsontien päätyyn LPA-alue kortteleiden 1033 ja 1034 käyt-
töön ja Pellavamäentien katumitoitus mahdollistaa myös kadunvarsipysäköinnin, 
mikä palvelisi lyhytaikaisempaa pysäköintiä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman teksti ”Pellavamäen kallioinen metsäalue 
koulun luoteis- ja pohjoispuolella on tarkoitus säilyttää virkistyskäytössä, kouluton-
tin laajentuminen huomioiden.”, käsittää Riihikallion koulukeskuksen kiinteistön ke-
hittämisen. Kaavassa on osoitettu Pellavamäen kallioinen metsäalue säilyväksi lä-
hivirkistysalueena (VL). Koulutontin laajennus pienentää metsäaluetta ja kuntopo-
lun reittiä on muutettu koulun pohjoispuolella laajennuksesta johtuen, kuitenkin 
kuntopolun rengasmainen lenkki säilyttäen. 
 

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä toteaa lausunnossaan, ettei kaava-
alueella sijaitse Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän intresseissä olevia 
pohjavesialueita eikä kuntayhtymän vesijohtoja. 

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa 
asemakaavaluonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
Telian lausunto kohdistui olemassa olevaa verkkoon alueella. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi. 
 
Carunan lausunto kohdistui olemassa olevaan verkkoon alueella, johto- ja muun-
tamovarauksiin sekä siirtokustannusten jakoon. Lausunnossa pyydetään kaavaan 



tilavarausta olemassa oleville puistomuuntamoille. Puistomuuntamot tullaan huo-
mioimaan kaavatyössä, mikäli olemassa olevia puistomuuntamoita ei voida säilyt-
tää tai niille osoittaa tilavarausta, osoitetaan kaavassa niille tilavaraus toisessa si-
jainnissa. Lausunnossa on mainittu: tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään 
Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edel-
lyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti. Asia tullaan huomioimaan kaava-
työssä. Carunalta tullaan pyytämään lausunnot kaavatyön edetessä ja suunnitel-
mien tarkentuessa luonnos- ja ehdotusvaiheissa. 
 

 
Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähkönjakeluverkkoa oheisen liitteen 1 mukai-
sesti. 
Sinisellä viivalla on esitetty 20 kV johdot ja 0,4 kV johdot vihreällä ja 
vaaleanpunaisella. Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit 
katkoviivalla. 
 
Vastine: Merkitään tiedoksi ja puistomuuntamon tilavaraus tullaan huomioimaan 
kaavatyössä. 

 

Yhteenveto mielipiteistä 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu kirjallisia mielipiteitä.  



Asukastilaisuuksissa keskustelut ja kommentit kohdistuivat luonto- ja
virkistysarvoihin Pellavamäellä, pururadan valaistukseen, kulkureittien
parantamiseen Peuranpuiston alueella, Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien
risteykseen sekä pysäköintiin. Rakentamista Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien
risteyksen ympäristössä pidettiin hyvänä ja tarpeellisena. Peuranpuistoon ei
haluttu korkeaa rakentamista. Metlan tutkimusmetsää pidettiin arvokkaana
lähivirkistys-alueena.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että suunnittelualueen
luonto- ja virkistysarvot on tunnistettu ja huomioitu suunnittelussa. Pellavamäen
kallioinen metsäalue ja kuntopolku säilyvät koulutontin laajennusta
luukunottamatta. Kuntopolun reittiä on muutettu koulun pohjoispuolella
laajennuksesta johtuen, kuitenkin kuntopolun rengasmainen lenkki säilyttäen.
Pellavamäen sekä koulun eteläpuoleisen metsän uusia kulkuyhteyksiä on
kaavassa osoitettu useampi. Myös ekologiset yhteydet ja arvokkaat luontoarvot on
osoitettu kaavassa.

Ruotsinkyläntien ja Pellavamäentien risteykseen on kaavassa osoitettu tilavaraus
uusien risteysjärjestelyiden toteuttamiselle, mikä perustuu kunnallistekniikan
laatimaan suunnitelmaan risteyksen parannuksesta. Alueen pysäköintihaasteet on
huomioitu osoittamalla Metsontien päätyyn LPA-alue, mikä on osoitettu
kortteleiden 1033 ja 1034 käyttöön. Pellavamäentien katumitoitus mahdollistaa
myös kadunvarsipysäköinnin, mikä palvelisi lyhytaikaisempaa pysäköintiä.

Koulun eteläpuoleiseen metsään, Peuran puistoon ei toivottu korkeaa
rakentamista. Täydennysrakentamisesta korkeampi rakentaminen (korkeintaan
neljäkerroksinen rakentaminen) on osoitettu Pellavamäentien varteen lähelle
katutilaa. Muu rakentaminen, minkä rakennusala sijoittuu lähemmäs olemassa
olevaa pientaloaluetta, pysyy matalampana kaksikerroksisena.


