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Kaavoittajan vastinen kaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
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Uudenmaan liitto

Pääasiallinen sisältö

Etelä-Siuntiota tulee tarkastella kokonaisuutena vireillä olevan Etelä-Siuntion osayleiskaavan
tavoitteiden mukaisesti. Kaavaluonnoksen 8 tonttia ei ole seudullisesti merkittävää, mutta niitä tulee
käsitellä osana laajampaa kaavaprosessia, vaikutukset voivat kunnan kannalta olla merkittäviä.

Etelä-Siuntion osayleiskaavan sisällöstä tai suunnitteluperusteista suhteessa Marsuddenin
osayleiskaavaan ei kerrota. Suhdetta maakuntakaavaan ei ole käsitelty. Kaavaselostusta tulee
täydentää kokonaiskuvan saamiseksi suunnittelualueesta, kaavaprosessista, rakennusoikeuksien
siirrosta ja toisaalla kumoamisesta ja kaavan vaikutusten arvioinnista.

Luonnonsuojelualue tulee osoittaa kaavakartalla ja vaikutukset siihen arvioida. Maanomistajien
tasapuolisen kohtelun näkökohdat  tulee käsitellä. Rakennusoikeuksien siirtojen vaikutusta
yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen tulee käsitellä.

Vastine

Kunta on päättänyt keskeyttää Etelä-Siuntion osayleiskaavan laatimisen ja sen sijaan laatia
teemakohtainen yleiskaava, jossa omina teemoina ovat liikenne, arvokkaat kallioalueet,
hajarakentaminen, viherverkko, virkistysalueet ja kuntarakenne (taajamat).
Marsuddenin osayleiskaava-alue kytkeytyy teemoista lähinnä liikenteeseen,

        hajarakentamiseen ja kuntarakenteeseen. Kaava vähentää periaatteessa
kokonaisliikennemäärää vähennettäviä rakennuspaikkoja vastaavasti. Samalla
rakennusoikeuksia poistetaan tulevan moottoritien vyöhykkeeltä. Hajallaan olevat
rakennuspaikat poistetaan pääosin rakentamattomilta metsäalueilta, jossa voimassa olevassa
yleiskaavassa ja maakuntakaavassa on voittopuolisesti osoitettuna työpaikka-alueita. Siirtyvä
rakennusoikeus sijoittuu ennestään rakennettujen lähialueiden yhteyteen. Ratkaisulla on
kuntarakennetta eheyttävä vaikutus. Liitekartalla on kuvattu kaavan vaikutuksia asutuksen
rakenteeseen. Kaavamuutoksella poistuu kolme 4-5 rakennuspaikan
rakennusoikeuskeskittymää alueelta, jotka nyt ovat erillään olevaa rakentamatonta metsää
(kaksi aluetta) sekä keskellä peltoaluetta oleva kukkula. Näillä alueilla on maakuntakaavassa
työpaikka-alue-, harjualue tai maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristövarauksia.

          Voimassa oleva Kaakkois-Siuntion yleiskaavan on monelta osin vanhentunut ja sen takia
teemakohtainen kokonaisyleiskaavoitus ja sitä rajoitetulta osin täydentävä Marsuddenin
osayleiskaava laaditaan. Kuten maakuntaliitto lausunnossan toteaa osayleiskaavalla ei ole
maakunnallista merkitystä, mutta myös maakuntakaavan näkökulmasta asutuksen tiiviimpi
sijoittelu asumisen kannalta edullisessa ympäristössä on oikeansuuntainen.
Kaavaprosessin kannalta Marsuddenin osayleiskaava ennakoi teemakohtaisen yleiskaavan
laatimista ja antaa sille paremmat lähtökohdat em. teemojen käsittelylle.

Maakuntakaavan ja osayleiskaavan mukainen luonnonsuojelualue osoitetaan kaavakartalle.
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pääasiallinen sisältö

Maakuntakaavan ja osayleiskaavan mukainen luonnonsuojelualue tulee osoittaa kaavakartalle.
Maakuntakaavat nostavat yksittäisten M-alueiden maankäytöllistä potentiaalia merkittävästi.
Marsudden on sijainniltaan kunnassa epäedullinen. Rakennusoikeuksien siirroilla ei paranneta
yhdykuntarakenteellisata tilannetta eikä laajenneta vapaita kultuurimaisema-alueita.
Maakuntakaavojen vaikutusten arviointia tulee tarkistaa  ja täydentää liikenteen ja
yhdyskuntarakenteen osalta. Kaavaratkaisu ei turvaa luonnonsuojelualueen arvoja eikä edistä
maakuntakaava toteutumista.

Maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumista on arvioitava erityisesti suhteessa yleiskaavan
mitoitusperusteisiin. Yleiskaavan mitoitusperusteita, erityisesti rannan osalta,  ei ole avattu
selostukseen. Kuivan maan rakennusoikeudet eivät vertaudu rantarakennusoikeuteen. M-alueilla on
jäljellä korkeintaan 9 laskennallista rakennusoikeutta. Kaavaratkaisu on vastoin voimassa olevan
yleiskaavan mitoitusperusteita, maanomistaja saa huomattavan edun muihin maanomistajiin
verrattuna. Luodaan uutta rakennusoikeutta, ei järjestellä vanhaa.

Kaava-alue ei ole tarpeeksi laaja kokonaisuus , jolla varmistetaan maanomistajan tasapuolien kohtelu
ja riittävän pitkä rakentamaton ranta.

Kaavan toteuttamisesta ei ole esitetty suunnittelua kunnallistekniikan ja liikennejärjestelyjen osalta,
kun rakentaminen on tarkoitus ratkaista poikkeuslupamenettelyin.

Vastine

Rauhoitusalue muutetaan SL-alueeksi, kaavamääräyksiin lisätään viittaus rauhoitusmääräyksiin.

Maakuntakaavan osalta viitataan soveltuvin osin edellä kirjattuun vastineeseen Uudenmaan liiton
lausunnosta . Lisäksi voidaan erityiskysymysten osalta todeta seuraava:

- Voimassa olevan yleiskaavan hajarakennusoikeuden sijoittuminen vaihemaakuntakaavan
työpaikkaalueiden reservialueelle vaikeuttaa maakuntakaavan toteuttamista. M-alueiden
maankäytöllinen potentiaali ao. kahdella M-alueella lisääntyy kantatie 51:tä kehitettäessä
moottoritieksi, mutta potentiaali korostuu nimenomaan maakuntakaavan mukaisena
työpaikka-alueena, jota haja-asutus vaikeuttaa.

- Sijoitus Siuntion kunnan yhdyskuntarakenteessa ei muutu epäedullisemmaksi, sillä kantatie
51:n eteläpuolella on jo olemassa suhteellisen runsaasti asutusta, joka nyt jossain määrin
tiivistyy. Kaakkois-Siuntion yleiskaavassa on lisäksi vielä toteuttamatonta asutusta
Marsuddenin alueella. Kantatien eteläpuolinen alue tältä osin on sekä liikenteellisesti että
kaupan palvelujen kannalta alueellisesti päinvastoin sijainniltaan edullinen. Kunnallisten
palvelujen etäisyyden kannalta kantatien molemminpuolisten alueiden välillä Pikkalanjoen
itäpuolella ei ole olennaista eroa. Marsuddenin osayleiskaavan vaikutus
yhdyskuntarakenteeseen ei ole hajauttava vaan pikemminkin eheyttävä.

Kunnan 1990-luvulla laadittujen yleiskaavojen uudistaminen on ajankohtaista sen takia, että ne
monelta osin ovat vanhentuneet. Uudistaminen toteutetaan laatimalla teemakohtaisia yleiskaavoja.
Marsuddenin osayleiskaava on osa tätä uudistustyötä siten, että se totetuttaa yhden suurehkon
maanomistajan rakennusoikeuden sijoittelua yhdyskuntarakenteen kannalta ja liikenteellisesti
tarkoituksenmukaisella tavalla. Ratkaisu selkeyttää omalta osaltaan vastaisen kantatie 51:n
vaikutusalueen maankäytöä.



Rakennusoikeuden mitoitusta tarkastellaan ELY-keskuksen lausunnossa otamatta huomioon kunnan
erityisolosuhteita, joiden tulee maakuntakaavan lisäksi ohjata yleiskaavoitusta. Kunnan
mannermerenrantojen maankäyttö on pitkälti ratkaistu ja on kahtiajakoinen. Siuntion ja Inkoon
kuntien raja-alueella on Uudenmaan mannerrannan suurimpiin virkistysalueisiin kuuluva
Kopparnäsin-Pikkalan valtion ja Uudenmaanvirkistysalueyhdistyksen omistuksessa oleva
virkistysalue. Alueella on Siuntiossa mannerrantaviivaa runsaat 3 km. Störsvikin osayleiskaava-
alueella Pikkalanjoen jokisuisto mukaan lukien on virkistysaluetta n. 3 km:n pituisella rantaviivalla.
Pikkalanjoen itäpuolella Siuntiossa on mannerantaa runsaat 5 km, vanhentuneessa Kaakkois-Siuntion
osayleiskaavassa tämä ranta on osoitettu vuorotellen asuntoalueeksi ja metsätalousalueeksi.
Harvassa kunnassa Manner-Suomen merenrantakunnassa yli puolet rantaviivasta on toteutettuna
osoitettu pysyvästi virkistysalueeksi. Yksityisen rantaviivan varaaminen yleiseen virkistykseen
Siuntiossa ei näissä oloissa ole tarpeellista. Tästä huolimatta osoitetaan Marsuddenin
osayleiskaavassa Klovvikenin pohjukka virkistysalue kunnan käyttöön, jonka tarkoituksena on palvella
etenkin lähialueen asutuksen virkistäytymistä. Lisäksi muu osa rantaviivasta jää vapaaksi MY-
alueeksi.

Voimassa olevien kunnan 1990-luvun yleiskaavojen pohjana käytettiin pinta-ala- ja
rantaviivaperusteista rakennusoíkeuden mitoitusta. Allekirjoittanut oli Kaakkois-Siuntion
osayleiskaavan laatijana. Kokonaisrakennusoikeuden määräsi maanomistajakohtainen pinta-ala ja
siitä saatettiin rantaan osoittaa tontteja rantaviivamitoituksen puitteissa. Nyt käsillä olevan
maanomistajan runsaan 3 km rantaviivalle osoitettiin rakennusoikeutta, joka on toteutunut
mannerrannassa kolmena rakennuspaikkana ja Klobbenin saareen (n. 2 km rantaa)kerrosalana 500 k-
m2, joka voisi vastata 3 tavanomaista rantatonttia. Merialueen rantaviivamitoituksen käytettiin
yleisesti 5 loma-asuntoa/km, mikä Marsuddenin osayleiskaava-alueen omistajan mailla olisi
tarkoittanut 15 rantatonttia. Rantaviivatarkasteluna 1990-luvun mitoituksen mukainen 15
rantatonttia toteutuu Marsuddenin osayleiskaavan myötä nyt siten, että maanomistajalle tulee
osoitetuksi arviolta 3+3+0,5x5,5 = n. 9 rantatonttia. Marsuddenin osayleiskaava-alueen
rantarakennusoikeus perustuu tässä laskelmassa siihen, että maankäyttösopimuksella
maanomistajalle tulee 5,5 tonttia (2,5 tonttia ilmaisluovutuksena kunnalle), joiden rakennusoikeus
on kerrottu puolella sen takia, etteivät tontit ulotu rantaan. Kun tämän ohella 14 rakennusoikeutta
poistetaan kantatien pohjoispuolisilta, voidaan todeta, että tasavertaisuus muihin maanomistajiin
nähden toteutuu hyvin.

ELY-keskus kyseenalaistaa kaavalla M-alueilta poistettavien rakennusoikeuksien määrän 14. Näyttäisi
siltä, että ELY-keskus perustaa kantaansa osayleiskaava-alueen pinta-alalla. Rakennusoikeuden oikea
mitoituspinta-ala on kuitenkin maanomistajan Kaakkois-Siuntion osayleiskaava-alueen kokonaispinta-
ala, mikä oli olennaisesti suurempi (manneralueella yli 60 ha).

Kaavassa todetaan, että kaava-alueen kunnallistekniikka tukeutuu erillisprojektina toteutettavaan
alueen koillispuolella olevan kerrostaloalueen kunnallistekniikan rakentamiseen. Tämän alueen
siirtoviemäri, mihin asuntoalueet liitetään,  tulee kulkemaan kaava-alue reunassa etelässä olevaan
pumppaamoon.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Pääasiallinen sisältö

Kaavassa ei sanota mitään rakennusoikeudesta ja sen suuruudesta.

Yksi niistä A-alueista, jotka on tarkoitus muuttaa M-alueeksi, sijaitsee kulttuurimaisema-alueella, missä
rakennustarkastuksen tietojen mukaan on rakennuksia. Kaavassa ei sanota mitään näiden rakennusten
tulevaisuudesta, ei myöskään siitä, että alue sijoittuu kulttuurimaisema-alueelle. Kaava-asiakirjoista ei
ilmene mitään vanhojen rakennuspaikkojen nykyisestä tilanteesta



(rakennetut/rakentamattomat/puretut), ei myöskään rakennusten kunnosta tai arvosta
kulttuurimaisemaa tai rakennusperintöä ajatellen.

Lisäksi teknistä lautakuntaa pyydetään tarkistamaan kaavoittajalta, onko maakuntakaavan mukaisia
merkintöjä otettu huomioon yleiskaavan muutosta laadittaessa.

Vastine

Määritellään tonttikohtaisen kerrosalan enimmäismäärä. Muuten rakennusjärjestyksen mukaan.

Bölebäckenin ja radan välisellä M-alueella on rakennuksia. Rakennusten kunto on huono ja
rakennuspaikan sijainti epäedullinen, joten pitkällä tähtäyksellä rakennuspaikka poistuu.

Maakuntakaavassa kaava-alueella ei ole muita osayleiskaavan kannalta relevantteja aluemerkintöjä
kuin osan vesialueen ja pikkusaarten rauhoitusalue. Alue muutetaan SL-alueeksi.

Sivistyslautakunta

Lautakunta pitää hanketta erinomaisena ja kannatettavana.

Perusturvalautakunta

Lautakunta pitää hanketta erinomaisena ja kannatettavana.

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

Museon ylläpitämässä rekisterin mukainen kalasääsken pesä Lilla Tallholmenissa pyynnön mukaisesti
ei merkitä kaava-asiakirjoihin. Ei aiheuta muutoksia kaavaluonnokseen.

Pickala enskilda väglag

Tiekunta katsoo, että kaavamuutos edellyttää merkittäviä ykityistien parannustoimenpiteitä. Kun on
kysymys yksityistiestä eikä se sisälly kaava-alueeseen tien parantaminen tulee hoitaa
erillishankkeena, jossa kunta on osallisena.

Siuntion yrittäjät ry

Yhditys pitää yleiskaavan muutosta kannatettavana.

Inkoon – Siuntion Ympäristöyhdistys Ry

Pääasiallinen sisältö

Yhdistys vastustaa kaavamuutosta kokonaan mm. luonnonsuojelullisista syistä, erillisen
maanomistajan suosimisen takia ja yhdyskuntarakenteesta johtuen. Kalliomännikkö on jätettävä
vapaaksi. Lepakkotutkimus on uusittava ja luontoselvitystä tarkistaa vanhentumisen vuoksi.

Vastine

Luontoselvitykset on tehty  v. 2010. Yleisellä tasolla voi todeta, etteivät luonto-olosuhteet  5-10
vuoden aikana muutu varsinkaan kun alueeseen ei kohdistu ulkoisia tekijöitä. Lintujen pesintä
vaihtelee erinäisitä syistä. Kaava-alueella ei ole muita huomioitavia pesintöjä kuin joinakin vuosina
havaittu nuolihaukan pesä. Tämä on otettu huomioon siirtämällä eteläkortteli pois ao.
pesimäalueelta. Pesimäalue on osoitettu MY/s-alueeksi. Kaava-alueen ympäröivällä alueella on v.
2016 tehty luontoselvitys keskeytynyttä Etelä-Siuntion yleiskaavoitusta varten. Vaikka Marsuddenin



kaava-alue on rajattu selvityksen ulkopuolelle, sen reuna-alueita koskevissa inventoinneissa ei ole
havantoja, jotka viittaisivat muuttuneisiin olosuhteisiin kaava-alueella. Lepakkoja ajatellen
lepakkoselvityksen suositusten mukaisesti rantavyöhyke ja Klovvikenin pohjukka jää
muuttumattomiksi metsätalous (MY/s)- ja virkistysalueiksi (V/s/k), jotka turvaavat mahdolliset
lepakon muuttoreitistöt.

Rakennusoikeuden,  yhdyskuntarakennemuutosten sekä vapaan rannan osalta viitataan edellä
Uudenmaan Liiton ja ELY-keskuksen lausunnosta annettuun vastineeseen.

Helsinin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Pääasiallinen sisältö

Yhdistys vastustaa kaavamuutosta kokonaan mm. luonnonsuojelullisista syistä, erillisen
maanomistajan suosimisen takia ja yhdyskuntarakenteesta johtuen.

Vastine

Kaavaselostusta täydennetään vaikutusten arvioinnilla luontoarvojen, rakennusoikeuden tarkastelun
ja yhdyskuntarakennemuutosten osalta.

Aluearkkitehti

Pääasiallinen sisältö

Rakentamisen vaikutuksia alueen maisemakuvaan ei ole laajemmin selvitetty. Eteläisten tonttien
aluetta on syytä siirtää etelään päin ja jättää korkea kallioalue rakentamisen ulkopuolelle. AO-alue on
syytä siirtää vähintään 40 metrin päähän rantaviivasta.

Vastine

AO-alueiden etäisyys rannasta on 35-60 m.  MY/s- alueilla on toimenpidekielto, joka estää
maisemavaurioiden syntymisen. Alueen rakentamisella ei tule olemaan olennaisia vaikutuksia
merimaisemaan ja sen luonne tulee säilymään luonnontilaisena. Eteläinen AO-alue siirretään
lausunnossa esitettävällä tavalla. Etelä-Siuntion rauennutta osayleiskaavoitusta varten on tehty
erillinen maisemaselvitys kattaen Marsuddenin kaava-alueen. Kaavaehdotus ei ole ristiriidassa
selvitysten kannanottojen kanssa.

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Pääasiallinen sisältö

Esitetään kaavamääräysten täydentämistä uudisrakentamisen sovittamisesta miljööseen ja
maisemaan. Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei rantamaisema olennaisesti muutu.

Vastine

Kaavamääryksiin lisätään lause: Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei rantamaisema olennaisesti
muutu.

Tapio ja Eila Hintikka

Naapurimaanomistajan toiveiden mukaisesti osayleiskaavassa otetaan huomioon
naapurikiinteistöjen omistus . Pääsytiestön rakentaminen on naapurin toiveiden mukaisesti tarkoitus
toteuttaa yhteishankkeena.


