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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
 
 
 
Suunnittelualue  
 
Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauk-
sen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle jääviä alueita. 
 
 

 
 sijaintikartta (alue merkitty punaisella ympyrällä) 
 
Nykytilanne 
 
Alueen länsiosassa on nykyisin muutamia pientaloja. Kaakossa on Störsvikintien 
varren pientaloalueita. Lännessä maisemaa hallitsee kallioselänne. Keskiosassa ja 
idässä on pienialaisia kumpreita, muutoin maasto on melko tasaista. Lännessä met-
sät ovat karumpia ja monimuotoisempia, idässä on talousmetsää. Alue rajoittuu met-
säiseen maastoon. 
 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 38,5 hehtaaria. 
 
Tavoitteet  
 
Tavoitteena on osoittaa uuden tulotien linjaus sekä mahdollistaa yleiskaavan mukai-
sesti ensimmäisen vaiheen asuinalueen sekä palvelualueen toteuttaminen. 
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Kaavoitus 
 
Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Maankäyttösopimukset 
tullaan tekemään alueen maanomistajien ja kunnan välillä. Suurimpien maanomista-
jien kanssa on tehty esisopimukset. 
 
Maanomistus ja kaava-alueen rajaus 
 
Kaavoitettava alue on osin kunnan, osin yksityisomistuksessa. 
 

 
 Kuva: Kaava-alueen rajaus.  
 
 
Kaavatilanne 
 
Maakuntakaava  
 
Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan maakuntakaavan 8.11.2006. Maakunta-
kaavassa kaava-alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Kaava-alue sijaitsee 
pohjavesialueella ja tulotien kohdalle on merkitty siirtoviemärilinja. Uudenmaan vai-
hemaakuntakaavaehdotuksessa 17.12.2007 alueelle ei ole osoitettu muutoksia.  
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Kuva: ote maakuntakaavasta, vahvistettu 8.11.2006 (sijainti merkitty punaisella ym-
pyrällä) 
 
 
Yleiskaava  
 
Störsvikin osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.12.2006 ja se on 
lainvoimainen.  
 
Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu uuden tulotien linjaus ja sen varteen uusi 
ohjeellinen kevyen liikenteen reitti. Alueen länsiosa on osoitettu pientaloalueeksi (A), 
keskiosa kyläalueeksi (AT) ja itäosa palvelujen ja hallinnon alueeksi (P). Näiden vä-
liin jää virkistysalueita (VL) sekä ohjeellinen polkuyhteys ja kevyen liikenteen reitti 
pohjoiseen.  
 
Alueelle tulee laatia asemakaava. A-alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja talo-
usrakennuksineen. Asuntojen yhteyteen voidaan rakentaa työtiloja. AT-alueelle voi-
daan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä ja erilisiä pientaloja sekä asumista häiritsemättö-
miä yritystiloja ja palveluja. P-alueelle saa rakentaa yksityisiä ja julkisia palveluja se-
kä asumista häiritsemättömiä yritystiloja. Aluetta voidaan käyttää myös lähiliikunta-
paikkana. 
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 Kuva: ote osayleiskaavasta 
 
Asemakaavat  
 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Asemakaavoitettava alue liittyy poh-
joisessa voimassaolevaan teollisuusalueen asemakaavaan, joka sisältää myös Tulo-
tien ja kantatien 51 liittymän. Kaakossa alue liittyy voimassa olevaan Golfkartanon 
pohjoispuoliseen asemakaavaan. Tulotien varren kaavayhdistelmä seuraavalla sivul-
la. 
 
Rakennusjärjestys 
 
Siuntion kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.11.2001, 
kunnanvaltuusto on 1.10.2007 hyväksynyt muutoksen §:ään 31. 
 
Suunnittelua koskevat yleiset päätökset 
 
Siuntion kunnan ilmastostrategia, kunnanvaltuusto 22.1.2007. 
 
Selvitykset  
 
Yleiskaavatyön yhteydessä on 2000 - 2004 tehty mm. aluetta koskevat kasvillisuus- 
ja eläimistöselvitykset sekä maisemaselvitykset. Asemakaavoitusta varten on tehty: 

• Siuntion Störsvikin luontoarvoselvitys. 2008-2009 (Faunatica Oy) 
• maisematarkastelu 2008 (Eriksson arkkitehdit Oy),  
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• Tulotien meluselvitys 2009 (FCG) 
• Tulotien ja KT 51 Sunnanvikin liittymäalueen liikenneselvitys, 4.6.2010, FCG 

Finnish Consulting Group Oy 
 

 
Kuva: Yhdistelmä tulotien aluetta koskevista asemakaavoista kantatien 51 ja Störs-
vikintien välillä. 
 
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaavoituksella on olennaisia vaikutuksia ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen 
lähinnä kaava-alueella. Kaavalla muodostuu osa uutta pääväylää Störsvikin alueelle. 
Kaavoituksella on välillisiä vaikutuksia lähialueisiin lähinnä palveluiden kysynnän, 
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liikenteen ja asukasmäärän kasvun sekä ulkoilu- ja virkistyskäytön myötä. Uusi pää-
väylä ohjaa vilkkaimman liikenteen kiertämään nykyisen pientaloalueen. 
 
Selvitettävät vaikutukset ja arviointimenetelmät 
 
Asemakaavan laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen ympäristövaiku-
tukset Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Kaavaa laa-
dittaessa tulee selvittää suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan 
lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvityk-
set on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia. 
 
Vaikutusarviointi tehdään asiantuntija-arviona ja se perustuu alueella laadittuihin sel-
vityksiin, olemassa olevaan lähtöaineistoon sekä tehtyihin maastoinventointeihin.  
Kaavoituksen yhteydessä selvitetään vaikutukset: 
 

• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 
• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä lii-

kenteeseen, kevyeen liikenteeseen, ulkoilu- ja virkistysreitistöön ja alueisiin 
sekä ekologisiin yhteyksiin; 

• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäris-
töön. 

 
Ympäristövaikutusten selvityksessä käsitellään myös periaatteet mahdollisten haital-
listen vaikutusten estämiseksi tai lieventämiseksi. 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Suunnittelun alkamisesta, kaavoitukseen liittyvistä tapahtumista ja kaavan nähtävillä 
oloista tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla Teknisessä toimistossa, Krouvintie 1, leh-
dissä Västra Nyland, Länsi-Uusimaa ja Kirkkonummen sanomat sekä kunnan inter-
net-sivuilla (www.siuntio.fi). 
 
Aloitusvaihe 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Siuntion kunnan Teknisessä toi-
mistossa ja kunnan internet-sivuilla koko valmistelun ajan. Kaavan vireilletulosta kuu-
lutetaan muiden kunnallisten kuulutusten tapaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
maa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma toimitetaan tiedoksi osallisille viranomaisille. 
 
Valmisteluvaihe 
 
Ennen kaavoituksen aloittamista kaavoittaja yhdessä alueen maanomistajien kanssa 
tutustuu tilanteeseen maastossa. Kaavaluonnoksesta laaditaan tarpeen mukaan 
vaihtoehtoja. 0-vaihtoehto on hyötyanalyysin mukainen vaihtoehto. 
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville vuorovaikutusta varten arviolta elokuussa 2009. 
Osalliset voivat esittää mielipiteensä ja näkökantansa kaavaluonnoksen ollessa näh-
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tävillä. Mielipide on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Kunta 
antaa perustellun vastineen mielipiteisiin. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan mui-
den kunnallisten kuulutusten tapaan. 
Maanomistajille järjestettiin info-tilaisuus ja maastokatselmus 4.2.2009. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos olivat yleisesti nähtävillä 1.7. 
- 31.8.2009. 
 
Ehdotusvaihe  
 
Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus. Kaava-
ehdotus asetetaan nähtäville vuorovaikutusta varten 30 päivän ajaksi arviolta tammi-
helmikuussa 2010. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistu-
tus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Kunta antaa perus-
tellun vastineen muistutuksiin. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan muiden kunnal-
listen kuulutusten tapaan. Viranomaisilta pyydetään ehdotuksesta lausunto.  
Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä 23.3.-23.4.2010 
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 16.6.2010 
 
Hyväksyminen 

Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julki-
sesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Uudelleen nähtäville asetta-
minen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja niitä 
osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen.  

Kaava toimitetaan Siuntion kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, elo-syyskuussa 2010. 
Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen osalliset ja kuntalaiset voivat hakea 
muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. 

Ketkä ovat osallisia 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai mui-
hin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on 
oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta 
mielipiteensä (MRL 62 §). 
 

A. Osalliset maanomistajat ja asukkaat 
• Alueen sekä naapurialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

 

B. Viranomaiset 
• Uudenmaan ympäristökeskus 
• Uudenmaan liitto 
• Uudenmaan tiepiiri 
• Uudenmaan maakuntamuseo 
• Museovirasto 
• Siuntion kunnan ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, sivistys- ja va-

paa-ajanlautakunta, perusturvalautakunta  
• Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos  
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C. Muut yhteisöt 
• Fortum 
• Elisa 
• Siuntion ja Inkoon ympäristöyhdistys ry 
• Störsvikin Asukasyhdistys 
• Aluearkkitehti 
 
 

Palaute  
 
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavissa Siuntion kunnan Teknisestä 
toimistosta, Krouvintie 1 tai kunnan internet-sivuilta www.siuntio.fi. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta voi antaa palautteen kunnaninsinööri Markku Kärkkäiselle. 
 
Yhteystiedot 
 
Kaavan valmistelusta saa lisätietoja seuraavilta henkilöiltä: 
 
 
Siuntion kunta:  Kunnaninsinööri Markku Kärkkäinen 
 Krouvintie 1, 02580 Siuntio 

 puhelin: (09) 26061231  
 gsm: 050-386 0804 
 sähköposti: markku.karkkainen@siuntio.fi 

 
Kaavan laatija:  Maisema-arkkitehti Maarit Suomenkorpi 
 Eriksson Arkkitehdit Oy 
 Meritullinkatu 11 C, 00170 Helsinki 
 puhelin: 0108 354 200 
 fax: 0207 545 341 
 sähköposti: maarit.suomenkorpi@eriarc.fi 
 
 
Liitteet: 

  
  - Esisopimukset 
  - Hyötyanalyysi ja sen tarkistamisperiaatteet (KV:n päätös 6.10.2008, §70) 
  - Kunnan ilmasto- ja energiastrategia  



Erillispientalojen korttelialue.
Kvartesområde för fristående småhus.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Korttelin numero.
Kvartersnummer.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
Nummer på riktgivande tomt/byggnadsplats.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Namn på gata, väg öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN
TULOTIEN ASEMAKAAVA - DETALJPLANEN FÖR TILLFARTSVÄG

Asemakaavalla muidostuvat korttelit 49-67 sekä virkistys- ja katualueet.
Genom detaljplanen bildas kvarter 49-67 samt reckreations- och gatuområden.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.
Romersk siffra anger störst tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i
byggnaden eller i en del därav.

Ohjeellinen tontin /rakennuspaikan raja.
Riktgivande tomt-/byggnadsplatsgräns.

Lähivirkistysalue.
Område för närrekreation.

Rakennusala.
Byggnadsyta.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreina.
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Asuinpientalojen korttelialue.
Kvartersområde för småhus.

Palvelurakennusten korttelialue.
Kvartesområde för servicebyggnader.

Tontille sallittu rakennuspaikkojen määrä AP-alueilla.
Antalet tillåtna gyggnadsplatser per tomt på AP-områden.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens/
byggnadsplatsens yta.

Lähivirkistysalue, jota tulee hoitaa ekologisena yhteytenä.
Område för närrekreation, som måste skötas som ekologisk förbindelse.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen
ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden
liikennemelua vastaan on oltava vähintään 25 dBA.
Beteckningen anger att ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens
ytterväggar samt fönster och andra konstruktioner skall vara minst 25 dBA
mot denna sida av byggnadsytan.

1

AO

50

TIMALANTIE

II

VL

1200

AP

P

/2

e=0.15

VL-1

25dBA



YLEISET MÄÄRÄYKSET:
ALMÄNNA BESTÄMMELSER:

Osa kaava-alueesta sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella, mikä on

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är förbjuden.

Puistomuuntamon ohjeellinen rakennusala.
Riktgivande gyggnadsyta för parktransformator.

Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
Viktigt grundvattensområde eller grundvattensområde som lämpar sig för
vattentäkt.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald.

AO-tontille saa rakentaa yhden asuinrakennuksen.
På en AO-tomt får uppföras en bostadsbyggnad.

Rakennusten julkisivun päämateriaalin tulee olla puu. Vesikaton kaltevuuden tulee olla
1:2. Byggnadernas huvudsakliga fasadmaterial skall vara trä. Vattentakets lutning skall
vara 1:2.

Tonteilla on autopaikkoja varattava seuraavasti:
- AO ja AP -korttelialueilla 2 ap /asunto.
- P-alueet 1ap/120 kem.
På tomterna skall reserveras bilplatser enligt följande:
- AO och AP -kvartersområden 2 bp/bostad.
- P-kvartersområden 1 bp/120 m2vy.

Rakennusten ja rakenteiden sijoittelulla tulee tontille muodostaa melulta suojainen
oleskelualue.
På tomten skall med byggnadernas och konstruktionernas placering bildas ett
vistelseområde som är skyddat från buller.

Rakennusten sekä ympäristön suunnittelussa tulee noudattaa erillistä värityssuunnitelmaa
sekä suunnitteluohjetta.
En separat färgsättningsplan och planeringsbestämmelserna skall följas när
byggnaderna och miljön planeras.

pm

pv

luo

pp/t

ajo

pp

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie, jolla
tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu.
Gat/väg reserverad för gång- och cykeltrafik, där infart till
tomt/byggnadsplats är tillåten.

Katu.
Gata.

Ajoyhteys.
Körförbindelse.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.
Gat/väg reserverad för gång- och cykeltrafik.

Alueen osa, joka tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena.
Del av område som skall bevaras i så naturligt tillstånd som möjligt.

Ohjeellinen ulkoilureitti
Riktgivande friluftsled.

lu



Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 23.12.1999/1284 vaatimukset,
MML/35/621/2008.
Baskartan fyller de fordringar som förordningen om planläggningsmätning
23.12.1999/1284
ställer, MML/35/621/2008.

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY

Meritullinkatu 11 C 00170 HELSINKI
TEL 0108 354 200 FAX 0108 354 249

www.eriarc.fi

pienennös1:5000

PIKKALA PICKALA

TYÖ No ARBETSNR

PÄIVÄYS DATUM YHT.HENKILÖ KONTAKTPERSON

720 003

TULOTIEN ASEMAKAAVA

Maarit Suomenkorpi, maisema-arkkitehti

SIUNTIO SJUNDEÅ

DETALJPLAN FÖR TILLFARTSVÄG

1.7.-31.8.2009

9.7.2010

Kunnanhallitus - vireillletulo / Kommunstyrelsen - anhängighet

Tekninen lautakunta / Tekniska nämnden

Tekninen lautakunta / Tekniska nämnden

16.6.2008 § 122

9.6.2009 § 44

8.12.2009 § 94

Luonnos nähtävillä / Planutkast till påseende

TARKISTETTU EHDOTUS
GRANSKAD FÖRSLAG

Tekninen lautakunta / Tekniska nämnden 12.1.2010 § 3

Ehdotus nähtävillä / Planförslag till påseende 23.3.-23.4.2010

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 8.3.2010 § 52

Tekninen lautakunta / Tekniska nämnden

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen

Kunnanvaltuusto / Kommunfullmäktige

Osa kaava-alueesta sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella, mikä on
otettava huomioon rakentamisen ja muiden toimenpiteiden yhteydessä. Pohjavesialueella
määrätään:
- Viemärit on rakennettava tiiviiksi siten, että mitään jätevesiä ei pääse maaperään.
- Alueella ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida nestemäisiä polttoaineita tai muita
pohjavettä likaavia aineita.
- Kaikki säiliöt, jotka on tarkoitettu nestemäisille polttoaineille tai muille pohjaveden
laadulle vaarallisille aineille on sijoitettava vesitiiviiseen katettuun suoja-altaaseen.
Altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen suurin määrä.
- Alueelle ei saa sijoittaa maanalaisia öljysäiliöitä.
- Rakentaminen, ojitukset ja maakaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden
laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen.

Del av planområdet är beläget inom vikitig grundvattensområde, som lämpar sig för
vattentäkt, vilket skall beaktas då man bygger eller vidtar andra åtgärder. För
grundvattensområdet bestämms det att:
- Avloppen skall byggas tätä så att inget avloppsvatten kommer ut i marken.
- I området får det inte oskyddat förvaras eller lagras flytande bränslen eller andra
ämmen som kan förorena grundvattnet.
- Alla cisterna, som är avsedda för flytande bränslen eller andra ämnen, som kan
äventyra grundvattnets kvalitet, skall anläggas i en vattentät och täckt skyddsbassäng.
Bassängens volym skall vara större än den maximala mängden vätska som lagras.
- Det får inte placeras underjordiska oljetankar på området.
- Byggande, dikningar och jordschaktning skall utföras så att de inte ändrar
grundvattnets
kvalitet eller förorsakar bestående grundvattennivåändringar.

Kaava on toteutettava siten, että liikenne nykyisessä kantatien 51 ja Timalantien
liittymässä ei lisäänny. Liikenteen ohjaaminen Tulotieltä kantatielle 51 edellyttää
eritasoliittymän toteuttamista tai muuta ELY-keskuksen hyväksymää ratkaisua, jota
tutkitaan erillisellä suunnitelmalla.
Ensimmäisessä vaiheessa liikenne ohjataan pääsääntöisesti Störsvikintien suuntaan.
Planen ska genomföras så att trafiken i Timalavägens nuvarande anslutning till
stamväg 51 inte ökar. Styrningen av trafiken från Tillfartsvägen till stamväg 51
förutsätter att en planskild anslutning byggs eller någon annan lösning som
ELY-centralen godkänner och som undersöks i en separat plan. Trafiken styrs i det
första skedet i regel mot Störsviksvägen.
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TULOTIEN ASEMAKAAVA   27.11.2009 / Maarit Suomenkorpi 
 
YHTEENVETO OSALLISTEN KUULEMISESTA  
SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ ASEMAKAAVA-LUONNOKSESTA 
SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN  
 
Huomauttaja Lausunnot Kaavoittajan vastine 
1. Museovirasto 
 

1.1. Museovirastolla ei ole asemakaavaluonnokseen tai 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
huomautettavaa arkeologisen kulttuuriperinnön 
osalta. Alueelta ei tunneta Museoviraston arkisto- ja 
rekisteritietojen perusteella muinaismuistolain 
rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 1.2. Museovirasto ei pidä tärkeänä osallistua kaavasta 
järjestettäviin viranomaisneuvotteluihin. 
Kaavaehdotuksesta ei tarvitse pyytää Museoviraston 
lausuntoa eikä kaavan hyväksymistä koskevaa 
päätöstä tarvitse toimittaa Museovirastolle. 

Merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 1.3. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta on kuultava 
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseota. 

Merkitään tiedoksi. 

2. Tiehallinto / 
Uudenmaan tiepiiri 

2.1. Tulotien uusi linjaus on merkitty kaavassa katuna. 
Asemakaava yhtyy etelässä Golf-kartanon 
pohjoispuoleisen alueen kaavaehdotukseen. 
Pohjoisessa asemakaava ei ulotu kantatie 51:n 
liittymään, joka on osin myös osayleiskaavan 
ulkopuolella. Asemakaavan jatkovalmistelussa tulee 
ottaa huomioon, ettei olemassa olevaa kt51:n 
yksityistieliittymää voida käyttää uuden asutuksen 
tulotienä, vaan liittymäalue vaatii 
parantamistoimenpiteitä. Asemakaavan toteuttaminen 
tulee tapahtua Störsvikintien puolelta, kunnes liittymä 
on parannettu. Asemakaavassa on 
tarkoituksenmukaista tutkia, millaisia toimenpiteitä 
liittymäalue vaatii. Lopputilanteen ratkaisu on 
eritasoiittymä. 

Merkitään tiedoksi. 
Kantatien 51 liittymässä on voimassaoleva 
asemakaava, jossa liittymäalue on esitetty LT-
varauksena. Tekeillä olevassa asemakaavassa on 
huomioitu Sunnanvikissä kantatien 51 ympäristössä 
voimassa olevat asemakaavat (ajantasa-asemakaava 
3.11.2006). Luoteessa Tulotien asemakaava liittyy 
voimassa olevaan teollisuusalueen asemakaavaan. 
Tulotie yhdistyy voimassa olevan asemakaavan katuun 
ja sitä kautta uudelle liittymälle esitettyyn LT-alueeseen.  

 2.2. Kun asemakaava on hyväksytty maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisesti, Uudenmaan tiepiiri pyytää 
viipymättä käyttöönsä tiedon nähtävillä olosta sekä 

Merkitään tiedoksi. 
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kaava-asiakirjat ja päätökset liitteineen, 
perusteluineen ja valitusosoituksineen.  

3. Fortum  3.1. Asemakaava-alueella sijaitsee 20 kV:n ja 0,4 kV:n 
jakeluverkostoa liitekartan mukaisesti. 
Ilmajohtoverkko tullaan kaapeloimaan 
kunnallistekniikan ja kadunrakentamisen yhteydessä. 
Ennen kaapelointia tapahtuvan rakentamisen osalta 
suosittelemme rakentamisen sijoittamista 7 metrin 
etäisyydelle 20 kV:n johdon keskilinjasta tai 
rakentamissuunnitelmien ennakkotarkastusta 
Fortumilla.  

Merkitään tiedoksi. Liitetään maininta selostukseen. 

 3.2. Alueen rakentuminen edellyttää uusien 
jakelumuuntamoiden rakentamista liitteen mukaisesti. 
Toivomme, että ne merkittäisiin kaavaan muuntamon 
rakennusalueiksi. 

Merkitään jakelumuuntamot kaava-alueelle 
asemakaavakarttaan lausunnon liitekartan mukaisesti 
ja tiedoksi jatkosuunnittelua varten. 

4. Ympäristölauta-
kunta 

4.1. Ympäristölautakunnalla ei ole huomauttamista 
hankkeesta. 

Merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä. 

5. Länsi-Uudenmaan 
maakuntamuseo 

5.1. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole 
huomautettavaa rakennetun kulttuuriympäristön 
osata. Muinaisjäännösten osalta lausunnonantaja on 
Museovirasto. 

Merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä. 

6. Uudenmaan 
ympäristökeskus 

6.1. Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että 
luontoselvitys ja vaikutusten arviointi ovat 
asianmukaisesti tehty ja riittäviä. 

Merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 6.2. Ympäristökeskus pitää tärkeänä, että selvityksen 
suositukset otetaan huomioon jatkosuunnittelussa. 
Arvokkaat metsälakikohteet tulee säilyttää ja osoittaa 
luo-merkinnällä. Luontoarvoiltaan tavanomaisten 
metsälakikohteiden säilyminen turvataan 
mahdollisuuksien mukaan.  

Huomioidaan selvityksen suositukset ja muutetaan 
kaavakarttaa esityksen mukaisesti.  

 6.3. Pyyn pesintämahdollisuudet ovat jatkossa turvattuja, 
kun kohde 12 säilytetään. 

Muutetaan Timalantien ja tulotien pohjoista liittymän 
sijaintia siten, että kohde 12 säilyy. Kohde jää siten 
kaava-alueen ulkopuolelle ja on huomioitava alueen 
myöhemmässä kaavoituksessa. 

 6.4. Uhanalaisen poimukäävän säilyminen tulee varmistaa 
kaavamääräyksellä.  

Alue on jätetty maanomistajan toiveesta kaava-alueen 
ulkopuolelle. Lausunto poimukäävän säilymisestä on 
huomioitava alueen myöhemmässä kaavoituksessa. 

 6.5. Liian kapeiden ekologisten yhteyksien vahventaminen Voimistetaan liian kapeita ekologisia yhteyksiä ja 
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on tarpeen suositusten mukaisesti. 
Kaavamääräyksellä tulee varmistaa yhteyksien 
säilyminen jatkossakin. 

lisätään kaavamääräys. 

 6.6. Lausunnolle tuli kaksi luonnosta. Ympäristökeskus 
katsoo, että kaavan jatkotyöstäminen tulee tapahtua 
muutoksille herkän lakialueen säästävän vaihtoehdon 
pohjalta. 

Kyseinen kallioalue on jätetty kaava-alueen ulkopuolelle 
maanomistajan toiveesta. Laaditaan kaavaehdotus 
vaihtoehdon 1 pohjalta. 

 6.7. Störsvikin osayleiskaavassa oleva seudullinen 
virkistysreitistö tulisi esittää asemakaavakartalla 
erityisesti itäisen AP-korttelialeuiden ja P-
korttelialueiden välisellä VL-alueella. 

Merkitään kaavakarttaan ohjeelliset ulkoilureitit. 

   
Huomauttaja Mielipide Kaavoittajan vastine 
7. Anders Nyqvist 
 

7.1. Vaihtoehdon 2 kiinteistön 1:129 kautta kiinteistön 2:4 
tonteille johtava katu olisi parempi, jos se kiertäisi 
kallion korkeimman kohdan karttaesityksen 
mukaisesti. 

Kiinteistö 2:4 jätetään tässä vaiheessa kaavoituksen 
ulkopuolelle maanomistajan toiveesta. Ks myös kohta 
6.5. 
 

 7.2. Korttelin 52 tontin 1 nurkka tulisi ottaa karttaesityksen 
mukaisesti tonttialueeseen, jotta talon ja autotallin 
sijoittaminen olisi helpompi.   

 
 

Lisätään esitetty nurkka tonttialueeseen. 

8. Yrjö Kokkonen, 
eriävä mielipide 
ympäristölautakun
nan 12.8.2009 
tekemään 
päätökseen 
kohdassa § 137 

8.1. Kunnanvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt ilmasto- 
ja energiastrategian, jonka mukaan Siuntion kunta 
kaavoittaa vain alueita, joilta asukkaat voivat 
hyödyntää julkista liikennettä. Kyseisellä alueella 
julkisen liikenteen käyttö on mahdottomuus. Esitän, 
että kunnanhallitus tekee myös ns. 0-vaihtoehdon, 
jossa selvitetään, mitkä vaikutukset alueen 
rakentamatta jättämisellä on esim. maanomistajien 
korvausvaatimusten osalta. 

Merkitään tiedoksi. 

 8.2. Ilmastostrategia merkitsee, että rakentamista 
suunnataan parhaille alueille ja rajoitetaan 
huonommilla. Uudenmaan ympäristökeskus käyttää 
Siuntiota varoittavana esimerkkinä siitä, miten 
pientaloasutus leviää hallitsemattomasti ympäriinsä. 
Kunnassa on runsaasti valmiita pientalotontteja 
myymättä esim. Palonummella ja Sunnanvikissä, 
joten uudelle pientaloalueelle ei siksikään ole tarvetta. 

Merkitään tiedoksi.  
Siuntion kunnassa on tarvetta eriluonteisille 
asuntoalueille. Störsvikin asuntoalue on yksi koko 
kunnasta laaditun kehityskuvan strategisia kasvualueita 
(Siuntio 2003-2040, maankäytön kehityskuva 2003). 
Rakentamispaineiden kasvaessa pääkaupunkiseudulla, 
Störsvik on yksi merkittävistä asutuksen 
kasvusuunnista. Asemakaava on voimassa olevan 
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osayleiskaavan sekä maankäytön kehityskuvan 
mukainen. 

 8.3. Jos kaavoitushanketta jatketaan, on otettava 
huomioon luontokartoittajan havainnot. Nyt näyttää, 
ettei niitä ole huomioitu lainkaan. 

Luontoselvitystä on täydennetty alueella todettujen 
metsälakikohteiden arvotuksella ja suosituksilla 
kohteiden huomioimisesta kaavoituksessa. 
Huomioidaan luontoselvityksen mukaiset suositukset 
asemakaavassa. 

9. Tage Malmberg 9.1     Malmberg on jättänyt karttaesityksen tonttien 
sijoittelusta, tonttimäärän kasvattamisesta 20:sta 
23:een sekä katulinjauksesta omistamillaan 
kiinteistöillä. 

Esitetyt katulinjaukset on tarkistettu maastossa ja 
todettu perustelluiksi. Tarkistetaan katulinjauksia ja 
siten tonttien sijaintia. Yleiskaavan mitoitusperiaatteita 
noudattavien tonttien määrää ei ole mahdollista lisätä. 

10. Henrik Österman 10.1 En ole aikoinaan saanut 9.9.2008 
teknisenlautakunnan pöytäkirjaa kaavoituksen 
käynnistämisestä, vaikka se olisi ulkopaikkakunnalla 
asuvalle asianosaiselle pitänyt toimittaa. Kuulin 
asiasta ensimmäisen kerran 5.1.2009, jolloin sain 
kutsun maanomistajien infokokoukseen. Kutsun 
liitteenä olevasta kartasta ei pystynyt tiedostamaan 
alueen paikkaa, sijaintia tai rajoja. 

Merkitään tiedoksi.  
Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan 
laatimisesta 16.6.2008. 
Tekninen lautakunta on käsitellyt kaavoituskonsultin 
valintaa 9.9.2009. 
Kunnanhallitus hyväksyi kaavoitusohjelman vv 2009-
2012 15.12.2008.  
Vuoden 2009 kaavoituskatsaus hyväksyttiin 
kunnanhallituksessa 23.3.2009. 
Maanomistajainfo pidettiin 4.2.2009. 
Maanomistajainfon liitekartassa oli alueen 
asemakaavan laatimista varten saatu pohjakartta, jolle 
oli rajattu kyseessä oleva suunnittelualue. 
Tekninen lautakunta asetti Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman julkiseen käsittelyyn 9.6.2009. 

 10.2 Kokouksessa joillakin osallistujilla oli alueesta 
täsmälliset kartat ja jopa rakennekartat. Ainakin 
maanomistajat Malmberg ja Nyqvist olivat ehtineet jo 
piirrättää omat kaavaehdotuksensa. Arkkitehti teki 
heidän kanssaan maastokatselmuksen. Vähämäelle 
oli myös toimitettu rakennemallit. Pyysin 
tasapuolisuuden perusteella karttoja myös muille 
osallistujille. Rakennekartta tuli 1.6.2009. Projekti on 
asetettu julkisesti nähtäville 23.6.2009. 

Siuntion kunta oli ennen tilaisuutta lisännyt kunnan 
kotisivuille Ajankohtaisia hankkeita -kohtaan Tulotien 
asemakaavan valmisteluaineistona kunnallisia 
päätöksiä, luonto- ja maisemaselvityksen sekä 
rakennemallit. Maanomistajat ovat sieltä voineet 
itselleen etukäteen tulostaa rakennemallikartat tai 
tutustua niihin. Osa maanomistajista oli kirjannut 
ajatuksensa piirroksin, osa keskusteli kaavoittajien 
kanssa tilaisuudessa. Tilaisuudessa rakennemallit 
esiteltiin kaikille yhteisesti, jonka jälkeen kaikilla 
maanomistajilla oli mahdollisuus henkilökohtaisesti 
keskustella karttojen ääressä kaavoittajien kanssa. 
Tilaisuuden jälkeen kaikkien halukkaiden kanssa tehtiin 
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maastokatselmus. Maanomistajilta saadun palautteen 
perusteella laadittiin yksi tarkennettu rakennemalli, joka 
lähetettiin kaikille maanomistajille ja jonka pohjalta 
asemakaavaa laadittiin. Asemakaava asetettiin 
julkisesti nähtäville 23.6.2009 mielipiteiden kuulemista 
varten. 

 10.3 Kaavaehdotuksessa omistamalleni 15ha alueelle 
(kiinteistö 2:4) on sijoitettu ja keskitetty koko uusi 
tulotie, VL-alue ja jopa kaksi pientä asuintonttia. Sekä 
tiepohja että VL alue ovat 
ilmaisluovutusvelvollisuuden alaisia. Olen vuonna 
2005 tehnyt osayleiskaavan tarkistukseen myös 
tieasiasta muistutuksen. 

Kiinteistöstä 2:4 kuuluu nyt asemakaavoitettavana 
olevalle alueelle noin 5 ha. Kaavaluonnoksessa uusi 
tulotie kulkee kiinteistön 2:4 läpi kahdessa kohtaa, 
kulkien kaavan länsiosassa kuitenkin kiinteistön 3:4 
puolella. Valtaosa kaava-alueella olevasta kiinteistöstä 
2:4 on jyrkkää kalliomaastoa, jossa korkeuseroa on 
enimmillään 17 metriä. Alueella on useita avokallioita 
sekä notkelmissa kosteikkoja. Rakentamiskelpoiset 
paikat on pyritty kaavassa osoittamaan tonteiksi, 
toisessa kaavaluonnosvaihtoehdossa on kaksi tonttia 
toisessa kallion laella näiden lisäksi kaksi. 
Korkeuserojen takia rakennuksia, teitä sekä muuta 
kunnallistekniikkaa on alueelle hyvin hankala sijoittaa. 
Lisäksi kallion lakialueella sekä suopainanteissa on 
luonto- ja maisema-arvoja. Tielinjauksen alustavan 
maastoon merkitsemisen jälkeen voidaan selvittää, 
onko rakennuspaikkoja kaava-alueella mahdollista 
lisätä. Rakennuspaikkoja voidaan kompensoida 
maanomistajan muilla kiinteistöillä. 

 10.4 Maankäyttö- ja rakennuslain 54§:ssä on periaate, että 
asemakaavalla ei saa asettaa maanomistajille 
sellaista kohtuutonta rajoitusta tai haittaa, joka 
kaavalle asetettavia tavoitteita ja vaatimuksia 
syrjäyttämällä voidaan välttää. Tiestön, liikenne- kuten 
VL-alueen keskittäminen omistamalleni maille on 
kohtuuton haitta ja rajoitus, mikä voidaan välttää 
muuttamalla tielinjaus noudattamaan nykyistä 
Timalantietä. Tällöin myös asemakaavoituksen hakijat 
ja hyödynsaajat joutuvat kustantamaan kaavoituksen 
edellyttämät velvollisuudet. Linjaus on 30% lyhyempi 
ja sen rakentaminen maastollisesti helpompaa ja tie 
palvelee suunniteltua asutusta, siten että 
korttelikatujen rakentaminen minimoituu. Koska 

Tielinjaus ei kulje kokonaisuudessaan kiinteistöllä 2:4: 
ks. vastaus edelliseen kohtaan. VL-alueita eli 
lähivirkistysalueita on osoitettu voimassaolevan 
osayleiskaavan mukaisesti asuinalueiden ympäristöön 
palvelemaan asukkaiden tarpeita. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 54§:ssä mainitaan myös, että 
Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on 
oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen 
soveltuvia alueita.  
Asemakaavassa esitetty tielinjaus noudattaa 
voimassaolevan osayleiskaavan mukaista linjausta. 
Asemakaavoituksen kustannukset maanomistajille 
muodostuvat asemakaavassa osoitettavien 
rakennusoikeuden/ rakennuspaikkojen lukumäärän 
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tielinjauksen muuttaminen aiheuttaa muutoksia 
kaavassa, vaadin, että kaavaluonnosta ei hyväksytä 
ja että kaavoitus aloitetaan alusta noudattaen 
kunnallishallinnon periaatteita, oikeudenmukaisuutta, 
tasapuolisuutta ja avoimuutta. 

mukaan. 

 10.5 Uuden tulotien asemakaavaluonnos on ristiriidassa 
kunnallishallinnon periaatteiden kanssa mm. 
seuraavasti: päätöksiä on tehty salassa eikä 
päätöksistä ole informoitu asianosaisia, kaavoitusta 
on hoidettu sisäpiirissä, päätöksistä tai kartoista ei ole 
saanut tietoja edes pyydettäessä. 

Katso käsittelyvaiheet kohta 8.1.  
Siuntion kunta on asettanut kaavoituksen 
alkuvaiheessa kotisivuilleen Ajankohtaisia hankkeita - 
kohtaan kaiken asemakaavaan liittyvän 
valmistelumateriaalin sekä sitä koskevat päätökset. 
Materiaali on yleisesti kaikkien saatavilla. Kaikille 
alueen maanomistajille lähetettiin kutsu infotilaisuuteen, 
jossa kaikilla oli tasapuolisesti mahdollisuus tuoda 
mielipiteensä esille, keskustella kaavoittajien kanssa 
henkilökohtaisesti toiveistaan oman kiinteistönsä osalta 
sekä tehdä kaavoittajan kanssa maastokatselmus. 
Mielipiteen jättäjä oli tilaisuudessa paikalla, mutta ei 
tullut keskustelemaan kaavoittajien kanssa tai 
ilmoittanut haluaan maastokatselmuksen 
järjestämiseen. Kaikkien maanomistajien puhelimitse tai 
sähköpostitse tulleisiin yhteydenottoihin on vastattu ja 
heidän kanssaan on keskusteltu puhelimessa. 
Myöhemmin kunnan edustaja on tarvittaessa tehnyt 
erikseen maastokatselmuksia maaomistajien kanssa ja 
informoinut kaavoittajaa maanomistajien toiveista. 

 
 10.6 Tasapuolisuus ei toimi. Malmberg ja Malmberg-

Heinonen 9,5 ha yhteensä 21 tonttia, Vähämäki n. 
4ha yhteensä 9 tonttia, allekirjoittanut yhteensä 15ha 
yhteensä 2 tonttia. 

Nyt asemakaavoitettavana olevalla alueella mielipiteen 
jättäjällä maanomistus on noin 5ha. Rakennuspaikkojen 
sijoittamiselle alueelle asettavat rajoitteita maasto-
olosuhteet, jotka kyseessä olevalla alueella ovat 
hankalat ja korkeussuhteet on kaava-alueen jyrkimpiä. 
Ks myös vastaus kohtaan 8.3. Lisäksi kiinteistön osalla 
on luonto ja maisema-arvoja.  
Rakennuspaikkojen määrää ja sijaintia tullaan 
tarvittaessa tarkistaman tekeillä olevien 
luontoselvitysten täydennysten jälkeen maaston 
antamat mahdollisuudet sekä alueella todetut 
luontoarvot tarkemmin huomioiden. 

 10.7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty, Kaikille alueen maanomistajille lähetettiin kutsu 
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että arkkitehti tutustuu suunnitelma-alueeseen 
maanomistajien kanssa. Arkkitehti kieltäytyi 
tapaamisesta.  
 
Olisi myös mielenkiintoista tietää, miten ko. arkkitehti 
on kilpailutettu, mitkä olivat valintakriteerit ja hinta. 

infotilaisuuteen, jossa maanomistajien kanssa käytyjen 
keskustelujen jälkeen tehtiin kaikkien halukkaiden 
kanssa maastokatselmus. Mielipiteen jättäjä oli 
tilaisuudessa paikalla, mutta ei tullut keskustelemaan 
kaavoittajien kanssa tai ilmoittanut haluaan 
maastokatselmuksen järjestämiseen. Kaikkien 
maanomistajien puhelimitse tai sähköpostitse tulleisiin 
yhteydenottoihin on vastattu ja heidän kanssaan on 
keskusteltu puhelimessa. Yksityisiä tapaamisia ja 
kokouksia ei ole mahdollisuutta tasapuolisuuden ja 
kustannusnäkökulman vuoksi järjestää, vaan kokoukset 
ja maastokäynnit pyritään järjestämään 
yhteistilaisuuksina. Kunnan edustaja on tarvittaessa 
tehnyt erikseen maastokatselmuksia maaomistajien 
kanssa ja informoinut kaavoittajaa maanomistajien 
toiveista. Mielipiteen jättäjä sekä kunnan edustaja 
Kärkkäinen ovat tehneet maastokatselmuksen 
7.8.2009. 
Kaavoitus ja vuorovaikutus ovat edenneet Maankäyttö- 
ja rakennuslakia noudattavan Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

 
Kaavoituskonsultin valinnassa on noudatettu 
hankintalakia ja yleistä tarjousmenettelyä. Tarjoukset 
on pisteytetty laadun sekä hinnan osalta ja valituksi on 
tullut kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.  

 10.8 Minulle ei myöskään ole toimitettu valtuuston ko 
kaavoitusta koskevaa päätöstä. Onko mahdollista 
kaavoittaa aluetta epämääräisen ohjeellisen 
aluerajauksen perusteella? 

Katso käsittelyvaiheet kohta 8.1.  
Asemakaavoitettavan alueen rajaus on tarkentunut työn 
alkuvaiheessa tavoitteiden täsmennyksen jälkeen. 
Tarkemman rajauksen mukaisesti on laadittu 
selvitykset, rakennemallit ja kaavaluonnos. 

 10.9 Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee 
vaalia eikä niihin liittyviä arvoja saa hävittää (MRL 
54§). Asutus tulee sijoittaa perinteisille 
rakennuspaikoille. Sen johdosta voidaan 
kyseenalaistaa avokallioille sijoitetut rakennuspaikat. 

Suunnittelualueen länsiosassa sijaitseva korkea kallio 
on läntisiltä osiltaan avokalliota. Jyrkkien kalliorinteiden 
vuoksi puusto ei ole suojaamassa läntisimmälle kallion 
laelle sijoitettavia rakennuksia ja niiden vaikutuksia 
ympäröiviin alueisiin.  
Rakennuspaikkojen määrää ja sijaintia tullaan 
tarvittaessa tarkistaman tekeillä olevien 
luontoselvitysten täydennysten jälkeen maaston 
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antamat mahdollisuudet sekä alueella todetut 
luontoarvot tarkemmin huomioiden. 

 10.10 Kaavaluonnos sisältää kunnallislain vastaisia 
muotovirheitä ja on Maankäyttö- ja rakennuslain 
hengen ja tarkoituksen vastainen. Vaadin, että 
kaavaluonnos hylätään, tulotien linjaus muutetaan ja 
allekirjoittaja jätetään kaavoituksen ulkopuolelle. 
Kaavoituksella ei liene kiirettä, kun ko tien liittymisestä 
kantatie 51:een ei kunnalla ole varmaa tietoa. 

Alueen kaavoituksessa noudatetaan Maankäyttö- ja 
rakennuslakia sekä suunnittelun että kaavaprosessin 
osalta. Kaavoitus ja vuorovaikutus ovat edenneet 
Maankäyttö- ja rakennuslakia noudattavan Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 
Asemakaavan aluevaraukset sekä tielinjaus 
noudattavat voimassa olevaa osayleiskaavaa. Suuret 
poikkeamiset osayleiskaavasta vaativat osayleiskaavan 
muutosta. 
Katso myös vastaus kohtaan 8.10. 
Maanomistajan toivomuksesta kiinteistön 2:4 alue 
jätetään asemakaavoituksen ulkopuolelle muulta kuin 
yleiskaavan mukaisen tulotien linjauksen osalta, jonka 
linjaus säilytetään asemakaavassa. Kiinteistön 2:4 
maankäyttö ratkaistaan myöhemmän 
asemakaavoituksen yhteydessä, jolloin voidaan tutkia 
koko kiinteistön 2:4 sekä maanomistajan muiden 
kiinteistöjen maankäyttö yhdellä kertaa. 

 10.11 Toivon, että tämän kaavoituksen yhteydessä ei 
esiinny samanlaisia epäselvyyksiä ja virheitä kuin 
Sunnanvikin yrityskylän kaavoituksessa 2007. 

Merkitään tiedoksi.  

11. Tarja ja Mika 
Jalava,  
Mervi ja Petri 
Etelävuori 

11.1 Tontit 4:121 ja 4:122. Hyötyanalyysissa (s.2) todetaan 
että VL, VU, ja P-merkityt alueet on arvioitu tulevan 
kunnalle ilmaisluovutuksina. Tulemme ehdottomasti 
vastustamaan menettelyä. Molemmilla tonteilla on 
näin merkityillä osilla keskeisiä rakennettuja ja 
käytössä olevia piha-alueita, mm. kaivot sijaitsevat 
kaavaluonnokseen merkityn tontin ulkopuolella. 

Merkitään tiedoksi.  
Laajennetaan mainittuja AO-tontteja siten, että 
käytössä olevat piha-alueet ja kaivot ovat tontilla. 

 11.2 Ilmaseksi luovutettavaksi oletettua kallionlakea on 
välittömästi tonttiemme ulkopuolella merkitty 
rakennuspaikoiksi. Suojeluarvojen kannalta 
omistussuhteiden ei pitäisi olla merkittäviä, mutta 
kaavan muuttuessa alueen arvo saattaa oleellisesti 
muuttua. Edellytämme, että mahdollisista käytön 
rajoituksista huolimatta omistussuhteisiin ei puututa. 
Kaava vaikeuttaa mahdollisia kiinteistökauppoja, jos 
se sisältää oletuksen ilmaisista maanluovutuksista. 

Mainittujen kiinteistöjen VL-alueeksi osoitetut alueet 
ovat jyrkkää kalliorinnettä, jossa noin 37 metrin matkalla 
maasto nousee yli 12 metriä. Jyrkkyyden vuoksi ne 
eivät sovellu rakentamiseen, joten niitä ei ole 
tonttimaaksi esitetty. Kalliolta löytyy tasaisempia 
rakentamiseen soveltuvia maastonkohtia, olemassa 
olevien rakennusten yhteydestä.  
Rakennuspaikkojen määrää ja sijaintia tullaan 
tarvittaessa tarkistaman tekeillä olevien 
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Vaikka uusia rakennuspaikkoja ei ole määrätty, tontin 
pinta-ala vaikuttaa sen arvoon. Kyse on käytännössä 
tontin puolittamisesta. 

luontoselvitysten täydennysten jälkeen maaston 
antamat mahdollisuudet sekä alueella todetut 
luontoarvot tarkemmin huomioiden. 
Merkitään tiedoksi. 

12. Tarja ja Jari Lehto 
 

12.1 Tonttimme 1:64 on rajattu asemakaavan ulkopuolelle, 
mikä sopii meille hyvin, koska tavoitteenamme ei ole 
myydä tai rakentaa lähivuosina. Toivomme, että 
tonttiamme ei kaavoitettaisi toistaiseksi. 

Merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä. 
 

13. Inkoon-Siuntion 
ympäristöyhdistys 
/ Yrjö Kokkonen ja 
Vappu Heikkinen 

 

13.1. Ympäristöyhdistys kiinnittää huomiota kaava-alueella 
tehtyyn luontokartoitukseen. Varsinkin läntisen 
taajaman kohdalla on useita luontokartoittajan 
merkittäväksi toteamia kohteita. Näitä ei saa 
rakentamisella turmella, vaan rakentaminen on 
suunnattava muille alueille. 

Luontoselvitystä on täydennetty alueella todettujen 
metsälakikohteiden arvotuksella ja suosituksilla 
kohteiden huomioimisesta kaavoituksessa. 
Huomioidaan luontoselvityksen mukaiset suositukset 
asemakaavassa. 

 13.2. Siuntion kunnanvaltuusto on hyväksynyt 
ilmastostrategian, jossa tavoitteena on 
ilmastopäästöjen vähentäminen. Samaan tähtää 
Uudenmaan liiton Lännentiet-projekti, jossa Siuntio on 
mukana. Julkisen liikenteen hyödyntämisen on oltava 
asukkaille realistinen vaihtoehto. Nyt puheenaolevalla 
alueella näin ei ole. Uudenmaan ympäristökeskus on 
läänin ympäristön v.2008 tilaa käsittelevässä 
katsauksessaan käyttänyt Siuntiota varoittavana 
esimerkkinä siitä, miten hallitsemattomasti 
ympäriinsä. 

Merkitään tiedoksi.  
Siuntion kunnassa on tarvetta eriluonteisille 
asuntoalueille. Störsvikin asuntoalue on yksi koko 
kunnasta laaditun kehityskuvan strategisia kasvualueita 
(Siuntio 2003-2040, maankäytön kehityskuva 2003). 
Rakentamispaineiden kasvaessa pääkaupunkiseudulla, 
Störsvik on yksi merkittävistä asutuksen 
kasvusuunnista.  
Asemakaava on voimassa olevan osayleiskaavan sekä 
maankäytön kehityskuvan mukainen. 

14. Merja ja Timo 
Ketonen 

 

14.1. Omistamme maa-alat 1:55 ja 1:66, jonka uusi tulotie 
suurelta osin halkoo. Tien itäinen puoli on merkitty 
kokonaan viheralueeksi. Mielestämme se tulisi 
merkitä rakenneusoikeudelliseksi maa-alueeksi, 
koska se ei ole edes kunnan edun mukainen 
kaavaratkaisu kunnallistekniikan 
rakentamiskustannuksista johtuen. Mielipiteen 
liitteenä oma ehdotuksemme. (Liitekartassa esitetty 
lisää tonttialueita VL-alueelle, katuyhteys ja P-alue 
kaava-alueen ulkopuolella.) 

Voimassa olevassa osayleiskaavassa tulotien varrelle 
on jätetty viheralue sekä kiinteistön kohdalta 
viheryhteys korttelien välistä tien eteläpuolelta 
pohjoispuolelle. Alue on merkitty lähivirkistysalueeksi 
VL. Tutkitaan mahdollisuutta laajentaa kyläaluetta 
huomioiden mainitut yleiskaavan asettamat tavoitteet.  
Itäisin kärki kiinteistöä 1:66 kuuluu yleiskaavan 
mukaiseen Palvelujen ja hallinnon alueeseen P. 
Ensivaiheessa tarkoitus on toteuttaa asemakaavalla 
vain tulotietä lähinnä oleva palvelualueen osa. Mainittu 
alue jää tässä vaiheessa asemakaavoitettavan alueen 
ulkopuolelle. Nyt asemakaavoitettavien alueiden 
ulkopuolelle jäävien alueiden maankäyttöön ei tekeillä 
olevassa kaavassa oteta kantaa. Yleiskaavassa on 



  10 (10) 

merkitty tulotieltä sallittujen liittymien sijainti. AT-alueelle 
kulku tapahtuu kaavassa kiinteistöjen 1:55 ja 1:66 
rajalle esitetyn kadun kautta. 

 14.2. Asemakaavaan merkittäväksi kauppakirjassa merkitty 
venevalkamaoikeus tonteille 1:55 ja 1:66 Pikkala 
lahteen sekä hiekanottorasite. 

Asemakaavoihin ei merkitä kiinteistöjen kauppakirjoissa 
kirjattuja rasitteita tai oikeuksia, eikä kaavan laatiminen 
vaikuta niihin. Asia ei kuulu asemakaavoituksen piiriin. 
Oikeuksista ja rasitteista sovitaan jatkossakin erillisin 
sopimuksin asemakaavoituksen jälkeen kiinteistöjen 
lohkomisten yhteydessä. 

15. Henrik Wikström 
 

15.1. Tulotie tulisi sijoittaa kiinteistön 3:4 ulkopuolelle tai 
ainakin mahdollisimman lähelle kiinteistöjen 3:4 ja 2:0 
rajaa. 

Tielinjaus on alustavasti merkitty maastoon. Alueella on 
jyrkkäreunainen kallio ja maastoleikkauksia pyritään 
välttämään maa- ja kallioperään kohdistuvien 
vaikutusten sekä kunnallistekniikan 
rakentamiskustannusten minimoimiseksi. Samoin 
pyritään mahdollistamaan kiinteistöille jäävän maa-
alueen tarkoituksenmukainen ja mielekäs käyttö. 

16. Mirja Nuurtila 
 

16.1 Tulotien on linjattu kulkemaan tilojen 1:45 ja 4:127 
alueella. Ehdotan, että tie linjataan siten, että haitat 
kiinteistöille ovat mahdollisimman vähäiset, eikä 
poissulje kiinteistöjen tulevaa suunnittelua ja käyttöä. 
Esitän linjauksen suoristamista kiinteistön 4:127. 
Nykyinen linjaus aiheuttaisi kohtuutonta haittaa.  

Tulotie on asemakaavassa merkitty kulkemaan 
kiinteistöjen pohjoisosassa, kiinteistöjen 4:127 ja 4:159 
rajalla sekä sivuamaan kiinteistön 1:45 nurkkaa. 
Kaavassa esitetty linjaus on tasapuolinen mielipiteen 
jättäjän sekä näistä pohjoiseen sijaitsevien kiinteistöjen 
omistajan kanssa. Tien linjausta tarkistetaan 
pohjoisemmas siten, että se kiertää kiinteistöllä 1:49 
olevan kallionlaen sen luontoarvojen takia. 

 16.2 Odotan jatkossa yhteydenottoa siltä osin kuin 
tielinjauksen suunnittelu koskee ko. kiinteistöjä. 

Merkitään tiedoksi. 

 
 
 



  1 (8) 

TULOTIEN ASEMAKAAVA   9.7.2010 / Maarit Suomenkorpi 
 
YHTEENVETO OSALLISTEN KUULEMISESTA  
SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN  
 
Huomauttaja Lausunnot Kaavoittajan vastine 
1. Museovirasto 
 

1.1. Museovirastolla ei ole asemakaavaehdotukseen tai 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan huomautet-
tavaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Alueelta 
ei tunneta Museoviraston arkisto- ja rekisteritietojen 
perusteella muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä 
muinaisjäännöksiä. 

Merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 1.2. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta on kuultava 
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseota. 

Merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä. 

2. Uudenmaan liitto 2.1. Uudenmaan liitto ilmoitti, ettei aio jättää kaava-
ehdotuksesta lausuntoa. 

Merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä.  

3. Fortum  3.1. Kaavaehdotuksessa on esitetty asianmukaisesti 
alueen sähköhuollolle tarvittavien muuntamoiden 
rakennuspaikat. Fortum Oyj:llä ei ole huomautettavaa 
kaavaehdotuksen suhteen.  

Merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä. 

4. Länsi-Uudenmaan 
maakuntamuseo 

4.1. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo on aiemmin 
lausunut osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja 
kaavaluonnoksesta, eikä museolla ole lisättävää 
lausuntoonsa eikä huomautettavaa kaavaehdotuk-
sesta rakennetun kulttuuriympäristön osata. 
Muinaisjäännösten osalta lausunnonantaja on 
Museovirasto. 

Merkitään tiedoksi. Ei aiheuta toimenpiteitä. 

5. Uudenmaan 
Elinkeino-, 
liikenne- ja 
ympäristökeskus 
(ELY-keskus) 

5.1. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että asemakaava-
ehdotus tarkentaa Störsvikin osayleiskaavan 
ratkaisuja, mutta liikenneverkoston osalta vaikutukset 
tulotien liittymisestä valtatiehen 51 eivät käy ilmi 
asiakirjoista. Liikenneselvitys puuttuu. Uudenmaan 
ELY-keskus katsoo, että uuden tulotien ja valtatien 51 
risteys ei nykyisellään mahdollista asemakaavoitetta-
vana olevan alueen käyttöönottoa ko. risteystä 
käyttäen. Vaihtoehto 2 ei mahdollista kevyen 
liikenteen väylän rakentamista Störsvikin alueelta. 

Tulotien asemakaava-alue liittyy pohjoisessa voimassa 
olevan Sunnanvikin yrityskylän asemakaavaan, joka 
sijaitsee valtatien 51 liittymän tuntumassa. Yrityskylän 
asemakaavan yhteydessä on laadittu liikenneselvitys 
koskien vt51 ja mt 115 liittymää.  
 
Kevyen liikenteen pääyhteys tulee kulkemaan 
Störsvikintien kautta. Störsvikin kevyen liikenteen 
väylän suunnitelma on parhaillaan nähtävänä.  
 
Lausunnon jälkeen on laadittu tarkastelu Tulotien 
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asemakaavan liikenteellisistä vaikutuksista ja pidetty 
viranomaisneuvottelu 16.6.2010.  
 
Kaavaan lisätään määräys: Kaava on toteutettava siten, 
että liikenne nykyisessä kantatien 51 ja Timalantien 
liittymässä ei lisäänny. Liikenteen ohjaaminen Tulotieltä 
kantatielle 51 edellyttää eritasoliittymän toteuttamista tai 
muuta ELY-keskuksen hyväksymää ratkaisua, jota 
tutkitaan erillisellä suunnitelmalla. Ensimmäisessä 
vaiheessa liikenne ohjataan pääsääntöisesti 
Störsvikintien suuntaan. 

 5.2. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että asemakaavasta 
tulee pitää ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen 
viranomaisneuvottelu.  

Merkitään tiedoksi.  
Viranomaisneuvottelu pidetty 16.6.2010. 

6. Siuntion kunta / 
Perusturva-
lautakunta 

6.1. Perusturvalautakunta pitää tärkeänä, että turvallisten 
kevyen liikenteen väylien rakentaminen otetaan 
huomioon niin pysyviä, kuin tilapäisiä liikenne-
järjestelyjä toteutettaessa. 

Merkitään tiedoksi. Ks. myös kohdat 5.1 ja 9.4.  
 
 

7. Länsi-Uudenmaan 
aluearkkitehti -
Rauli Ailus 

7.1. Maastokäynnin  perusteella ehdotan, että kortteleissa 
56 ja 58 luoteisimmat, risteykseen rajoittuvat tontit 
muutettaisi pääosin VL-alueiksi tonttien jyrkkyyden ja 
kallioisuuden takia. Ehdotuksen mukainen toteutus 
olisi maisemallisista syistä että kalliiden toteutus-
kustannusten takia erittäin epäedullista. Muilta osin 
tiet ja tontit ovat maastollisesti, maisemallisesti ja 
rakennettavuudeltaan normaaleja. 

Maasto on alueella haastava, mutta tarjoaa 
mahdollisuuden omaleimaiseen rakentamiseen esim. 
rinneratkaisuin. Erillisellä rakennustapa-ohjeella on 
mahdollista ohjata rakentamista ja alueen ominais-
piirteiden hyödyntämistä osana vetovoimaista asuin-
ympäristöä.  
Ei aiheuta toimenpiteitä. 

   
Huomauttaja Mielipide Kaavoittajan vastine 
8. Antti Laine 
 

8.1. En tule hyväksymään korttelissa 63 olevaa kaava-
määräystä 600/1. Kaavoittaja/kunta pakottaa 
rakentamaan rivitalon, jotta kaikki kerrosneliömetrit 
tulee hyödynnettyä. Vaadin, että 600/1 korvataan 
600/2 merkinnällä, jolloin on mahdollista rakentaa 2 
rakennusta ja tontin voisi jakaa. 

AP-kaavamerkintä sallii rakentaa alueelle rivitaloja, 
kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja asumis-
tarkoituksiin. Yksi rakennuspaikka voi sisältää siten 
esimerkiksi kolme 200 kerrosneliömetrin suuruista 
kytkettyä pientaloa. Kaikkien rakennusten on siten 
oltava kiinni toisissaan esimerkiksi autokatosten /-tallien 
välityksellä. Tällöin niiden katsotaan muodostavan 
yhden rakennuspaikan.  
 
Asemakaava noudattaa yleiskaavan periaatteita. Alue 
on yleiskaavassa osoitettu AT-kyläalueeksi. Alue on 
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siten tarkoitus toteuttaa tiiviinä kylämäisenä alueena. 
Yleiskaavassa alueen tonttikooksi on määrätty 
vähintään 2000 neliötä, joten asemakaavassa esitettyjä 
tontteja ei voida jakaa useammaksi eri tontiksi. Yhdelle 
asemakaavan mukaiselle tontille on mahdollista 
toteuttaa yhtiömuotoisesti kytkettyjä asuinpientaloja 
sallitun rakennusoikeuden ja rakennuspaikkojen 
puitteissa. 
 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 

9. Mirja Nuurtila ja 
Markku Nuurtila 

9.1. Kaavaehdotuksessa on uusi tulotie on linjattu 
kulkemaan omistamiemme kiinteistöjen halki. 
Kiinteistöillä 4:127 ja 1:45 uusi tulotie on suunniteltu 
kulkemaan tonttien pohjoisosassa. Ehdotamme 
tielinjan oikaisua ko. alueen kohdalla. Kiinteistön 1:49 
suunniteltu tielinjaus halkoo sekä länsi että itäosassa. 
Ehdotamme tielinjauksen siirtoa pois kallioalueelta 
kulkemaan pohjoispuolen kanjonissa, mikä on 
luontevampi sijoituspaikka. Kyseiset tielinjaukset 
tulevat aiheuttamaan ko. tonttien osalle kohtuutonta 
haittaa ja vahinkoa ja tulevat estämään niiden tulevan 
käytön ja suunnittelun. Kyseessä olevat kiinteistöt 
eivät ole ehdotetulla asemakaava-alueella, joten 
emme hyväksy näin mittavaa tielinjausta alueellam-
me. Ohessa ehdotuksemme tielinjauksen suorista-
misesta.  

Linjaus on maastossa tarkistettu ja katsottu tarkoituksen 
mukaiseksi.  
 
Tulotien linjausta on siirretty kaavaluonnosvaiheessa 
mustutuksen jättäjän pyynnöstä. Tulotien alue on 
sijoitettu keskelle kiinteistöjen rajaa, jolloin se on 
tasapuolinen kiinteistöjen omistajille. 
 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 9.2. Asemakaavoituksella ei nykyisessä taloustilanteessa 
varmaankaan ole kiire, joten ehdotamme kunnan-
hallitukselle ottamaan harkintaan jo olemassa olevan 
Timalantien käyttämistä tulotien pohjana. 

Asemakaavassa esitetty tulotien linjaus on voimassa 
olevan yleiskaavan linjauksen ja periaatteiden 
mukainen.  
Merkitään tiedoksi.  

10. Inkoon-Siuntion 
ympäristöyhdistys 
/ Yrjö Kokkonen ja 
Vappu Heikkinen 

 

10.1. Alueesta tehtyä luontokartoitusta ei ole otettu 
riittävästi huomioon kaavaehdotuksessa. Korttelit 50-
55 sijoittuvat luontokartoituksen kuvioiden 8 ja 9 
päälle. Kuviot ovat kallionlakialuetta, joilla on havaittu 
merkittäviä luontoarvoja ja metsälain mukaisia 
erityisen arvokkaita luontotyyppejä. Kartoituksen 
mukaan kohteet tulee säilyttää. Myös luonto-
kartoituksen kuvio 26 on samalla alueella kuin esitetyt 
palvelurakennusten korttelit. Kuviolla on merkittäviä 

Luontoselvitystä on täydennetty alueella todettujen 
metsälakikohteiden arvotuksella ja suosituksilla 
kohteiden huomioimisesta kaavoituksessa. 
Kaavaehdotuksessa on huomioitu luontoselvittäjän 
antamat suositukset kohteiden arvotuksen mukaan. 
Asiasta on pidetty neuvottelu Uudenmaan ELY-
keskusksen kanssa (ent. Uudenmaan ympäristökeskus) 
1.10.2009. ELY-keskuksella ei ollut kaavaehdotuksesta 
huomautettavaa luontoarvojen huomioimisen suhteen. 
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luontoarvoja, jotka tulee säilyttää kaavamerkinnöin. 
Ympäristöyhdistys vaatii, että kaava-alueen läntinen 
taajama suunnitellaan kokonaan uudestaan 
luontokartoitus huomioon ottaen. 

 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 10.2. Kun kaavasuunnittelu laajenee tulevaisuudessa nyt 
käsittelyssä olevaa aluetta reunustaville alueille, on 
laadittava uusi luontoselvitys, jossa tulotien luontoa 
käsitellään kokonaisuutena. 

Osayleiskaavoituksen yhteydessä on tarkasteltu alueen 
luontoarvoja kokonaisuutena. Kunkin asemakaava-
alueen osalta luontoselvitystä voidaan tarkentaa 
kyseisen alueen arvojen osalta. Tulotien 
asemakaavoituksen yhteydessä on tehty useita 
luontoselvityksiä ja annettu suositukset niiden 
huomioimisesta kaavasta. KS. myös kohta 9.1.  
 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 10.3. Uuden taajaman kaavoittaminen syrjäiselle 
metsäalueelle, jossa julkisen liikenteen käyttö on 
vaikeaa, rikkoo Siuntion kunnanvaltuuston 
hyväksymän ilmasto- ja energiastrategian periaatteita. 

Siuntion kunnassa on tarvetta eriluonteisille asunto-
alueille. Störsvikin asuntoalue on yksi koko kunnasta 
laaditun kehityskuvan strategisia kasvualueita (Siuntio 
2003-2040, maankäytön kehityskuva 2003). 
Rakentamispaineiden kasvaessa pääkaupunkiseudulla, 
Störsvik on yksi merkittävistä asutuksen 
kasvusuunnista.  
Asemakaava on voimassa olevan osayleiskaavan sekä 
maankäytön kehityskuvan mukainen ja liittyy Störsvikin 
alueelle jo rakennettuihin asuinalueisiin ja täydentää 
koko Störsvikin alueen palveluita. Siten tulotien 
asemakaava on tärkeä Störsvikin alueen palvelujen 
osalta. Lähellä sijaitsevat palvelut ovat kestävän 
kehityksen mukaista kehitystä. 
 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 10.4. Jos hanketta kuitenkin jatketaan, yhdistys edellyttää 
kestävän kehityksen mukaista suunnittelutapaa. 
Taloissa tulee hyödyntää päästöttömiä lämmön-
lähteitä, kuten maalämpöä. Alueella on oltava 
jalankulkijoille ja kevyelle liikenteelle turvalliset väylät, 
joita myöten on pääsy linja-autoreitin varteen. Kun 
yhteys eteläisiin taajamiin rakennetaan, tien on oltava 
riittävän leveä, että se mahdollistaa julkisen 
liikenteen. Voimakasta ulkovalaistusta ei alueella 
tarvita. Yhdistys ehdottaa, että pihojen ulkovalaistus 

Tulotien varteen toteutetaan kevyen liikenteen väylä, 
jota myöten pääsee tulevaisuudessa kantatien varteen 
sekä kuntakeskuksen suuntaan. Kevyen liikenteen 
pääyhteys tulee kulkemaan Störsvikintien kautta. 
Störsvikin kevyen liikenteen väylän suunnitelma on 
parhaillaan nähtävänä. 
Ohjeet kestävän kehityksen mukaisesta rakentamisesta 
voidaan huomioida aluetta koskevassa rakentamistapa-
ohjeessa.  
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hoidetaan liiketunnistimella varustetuilla lampuilla. Merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua varten. Ei aiheuta 
muutosta kaavaan. 

11. Mika ja Tarja 
Jalava ,  
Petri ja Mervi 
Etelävuori 

 

11.1. Kaavaehdotus ja siihen liittyvä alustava laskelma 
maankäyttösopimuksiin liittyviksi korvauksiksi on 
kohdallamme kohtuuton. Koska meillä ei ole 
lähitulevaisuudessa tarkoitusta rakentaa tonteille, 
kaavaehdotuksen mukainen rakennusoikeus on 
täysin ylimitoitettu. Molemmat tontit (4:122 ja 4:121) 
on jo rakennettu, joten lähes tuhannen kerrosneliö-
metrin hyödyntäminen ilman tonttien lohkomista on 
mahdotonta. Edellytämme, että tonteille osoitettava 
rakennusoikeus mitoitetaan siten, ettei se edellytä 
maankäyttösopimuksen tekemistä. 
Rakennusoikeuden tulisi olla suhteessa nykyisen-
kaltaiseen käyttötarkoitukseen, eli yhdelle 
omakotitalolle lisärakennuksineen. 

Pienennetään rakennusoikeuden määrää 350 
kerrosneliömetriin tonttia kohti.  

 11.2. Molempien tonttien eteläosasta merkittävä osa on 
määritelty virkistysalueeksi. Koemme ratkaisun 
kohtuuttomaksi, emmekä ymmärrä sen 
tarpeellisuutta, koska tonttien jääminen nykyiselle 
omistajalleen ei estäisi ehdotuksen perusteina olevien 
pintavesien, eläinten ja ihmisten vapaata liikkumista. 
Kunta ei ole suunnitellut kyseiselle alueelle 
rakentamista. Edellytämme tonttien rajauksen 
pitämistä nykyisellään. Mikäli tämä ei ole mahdollista, 
olemme valmiita neuvottelemaan 17.4. esittämämme 
4 metrin levyisen kulkuyhteyden luomisesta 
tonttiemme eteläpuolelle. 

Asemakaavoitettavalla alueella rakennuspaikkojen 
ulkopuolisia alueita osoitetaan yleiseen virkistys-
käyttöön. Asemakaavoitetulla alueella tontti katsotaan 
piha-alueeksi, jolla kulkeminen ei kuulu jokamiehen 
oikeuksiin.  
 
Laajennetaan tonttien aluetta. Kaavassa on kuitenkin 
syytä säilyttää VL-alueverkosto ja siten turvata 
tulevaisuuden kulkuyhteydet ja ekologiset käytävät. 
Tonttien peräosaa ei ole tarkoitus käyttää 
rakentamiseen, eikä se jyrkkyyden puolesta sovellu 
rakennuspaikaksi. Lisäksi kallioalueen luonteen ja 
luontaisen kasvillisuuden on toivottavaa säilyä. 
Osoitetaan tonttien peräosan kallio alueen osiksi, jotka 
tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena (lu). 
Merkintä on vastaava kuin kaavan muilla kallioisilla 
tonteilla käytetty. 

 11.3. Lisäksi toivomme, että Siuntion kunta tekisi ja 
julkistaisi suunnitelman kaava-alueen viemäriverkon 
rakentamisesta mahdollisimman pian. Olisi 
kohtuutonta joutua rakentamaan vuoteen 2014 
mennessä jätevesijärjestelmä ja hyvin pian sen 
jälkeen liittyä kunnalliseen jätevesijärjestelmään. 

Kaavan ja tarvittavan kunnallistekniikan toteuttaminen 
voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Näin ollen 
viemäriverkostoa päästään toteuttamaan vasta kun 
kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan, eikä valituksia 
hyväksymispäätöksestä ole tehty tai hallinto-oikeus ja  
korkein hallinto-oikeus on käsitellyt valitukset ja antanut 



  6 (8) 

päätöksensä. 
 
Merkitään tiedoksi. Ei aiheuta muutoksia kaavaan. 

12. Henrik ja Seija 
Österman 

 

12.1. Kirjelmissäni 29.8.2009 ja 31.12.2009 olen todennut, 
että käsiteltävän alueen kaavoitus on toteutettu sekä 
juridisesti, että teknisesti siten, että kunnallishallinnon 
pääperiaatteet rehellisyydestä, tasapuolisuudesta, 
avoimuudesta sekä julkisuudesta eivät ole osaltani 
missään määrin toteutuneet. Tämän johdosta olen, 
toivonut, että alueeni jätetään kaavoituksen 
ulkopuolelle. Tämä onkin toteutunut vaihtoehdossa 2. 
Vaihtoehdossa 1 22 metriä leveä tie halkaisee kapean 
kiilan muotoisen alueeni siten, että sen käyttö on 
mahdotonta. Tie aiheuttaa huomattavan haitan ja 
vahingon. Helsingin Hallinto-oikeus on maaliskuussa 
2010 todennut Helsingin kaupungin 
Kruunuvuorenrannan kaavoituksen osittain 
laittomaksi, koska Helsingin kaupunki ei ollut 
kohdellut maanomistajia tasapuolisesti ja 
luontoselvityksessä oli ollut puutteita. Störsvikin 
uuden tulotien alueen kaavoituksessa on 
löydettävissä samoja elementtejä. 

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavan 
laatimisesta 16.6.2008. 
Tekninen lautakunta on käsitellyt kaavoituskonsultin 
valintaa 9.9.2009. 
Kunnanhallitus hyväksyi kaavoitusohjelman vv 2009-
2012 15.12.2008.  
Vuoden 2009 kaavoituskatsaus hyväksyttiin 
kunnanhallituksessa 23.3.2009. 
Maanomistajainfo pidettiin 4.2.2009. 
Maanomistajainfon liitekartassa oli alueen 
asemakaavan laatimista varten saatu pohjakartta, jolle 
oli rajattu kyseessä oleva suunnittelualue. 
Tekninen lautakunta asetti Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman julkiseen käsittelyyn 9.6.2009. 
 
Siuntion kunnan kotisivuilla Ajankohtaisia hankkeita -
kohdassa on ollut Tulotien asemakaavan valmistelu-
aineistona kunnallisia päätöksiä, luonto- ja maisema-
selvityksen sekä rakennemallit ennen maanomistaja-
tilaisuutta, jonne kaikille alueen maanomistajille 
lähetettiin kirjallinen kutsu. Tilaisuudessa kaavoituksen 
lähtökohdat, laaditut selvitykset ja rakennemallit 
esiteltiin kaikille yhteisesti, jonka jälkeen kaikilla 
maanomistajilla oli mahdollisuus henkilökohtaisesti 
keskustella karttojen ääressä kaavoittajien kanssa. 
Tilaisuuden jälkeen kaikkien halukkaiden kanssa tehtiin 
maastokatselmus. Maanomistajilta saadun palautteen 
perusteella laadittiin yksi tarkennettu rakennemalli, joka 
lähetettiin kaikille maanomistajille ja jonka pohjalta 
asemakaavaa laadittiin. Asemakaavaluonnos asetettiin 
julkisesti nähtäville 23.6.2009 mielipiteiden kuulemista 
varten ja ehdotus 23.3.2010.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että osallisilla 
on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, 
arvioida vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 
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mielipiteensä asiasta (MRL 62§). Tämä on toteutunut 
maanomistajille järjestetyn tilaisuuden, sen yhteydessä 
halukkaiden kanssa tehdyn maastokäynnin sekä 
erikseen kunnan edustajan kanssa tehtyjen maasto-
käyntien myötä. Edelleen luonnoksen sekä ehdotuksen 
julkisen nähtäville asettamisen ja niistä saatujen 
lausuntojen ja mielipiteiden huomioimisen sekä 
kirjallisten vastineiden myötä. Asemakaava on laadittu 
voimassa olevan, oikeusvaikutteisen yleiskaavan 
asettamien tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. 
 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 12.2. Tiehallinto/ Uudenmaan tiepiiri on teknisen 
lautakunnan 27.11.2009 yhteenvedon mukaan 
todennut seuraavaa: Pohjoisessa asemakaava ei 
ulotu kantatie 51: liittymään, joka on osin myös 
osayleiskaavan ulkopuolella. Asemakaavan 
jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon, ettei 
olemassa olevaa kt 51:n yksityistieliittymää voida 
käyttää uuden asutuksen tulotienä, vaan liittymä vaatii 
parannustoimenpiteitä. Asemakaavan toteuttaminen 
tulee tapahtua Störsvikintien puolelta, kunnes liittymä 
on parannettu. Asemakaavassa on tarkoitus tutkia, 
millaisia toimenpiteitä liittymä vaatii. Lopputilanteen 
ratkaisu on eritasoliittymä. 
Saamamme tiedon mukaan tällä hetkellä on 
epäselvää, miten tulotie tulisi liittymään kt 51:een, 
milloin liittymä rakennetaan ja miten kunta ratkaisee 
kaavoitusongelman, koska missään asemakaavassa 
tieyhteys ei ulotu kt 51:een. 

Tulotien asemakaava-alue liittyy pohjoisessa voimassa 
olevan Sunnanvikin yrityskylän asemakaavaan, joka 
sijaitsee valtatien 51 liittymän tuntumassa. Yrityskylän 
asemakaavan yhteydessä on laadittu liikenneselvitys 
koskien vt51 ja mt 115 liittymää.  
 
Ks. myös kohta 5. 
 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 12.3. Asemakaava-alueelle on tarkoitus sijoittaa ainakin 66 
omakotitonttia. Kapea Timalan yksityistie tai 
Störsvikintie, josta ei ole yhdystietä nyt kaavoitetulle 
alueelle, eivät ole käyttökelpoisia ratkaisuja. 
Käsityksemme mukaan alueelle ei ole tehty 
tiesuunnitelmia tai että teitä olisi ryhdytty 
rakentamaan. Koska tulotien linjaus on epäselvä, 
alueen tieyhteydet keskeneräiset ja puutteelliset, 
suunnitelmat keskeneräisiä, esitämme 

Tulotien asemakaavan liikenteellisistä vaikutuksista on 
laadittu erillinen selvitys kesäkuussa 2010. Alueen 
liikennejärjestelyjä tarkastellaan parhaillaan erillisellä 
katusuunnitelmalla. 
Ks. myös kohta 5. 
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kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen hylkäämistä 
ennenaikaisena.  

 12.4. Alueen suunnittelu tulisi aloittaa alusta mm. tekemällä 
tarpeelliset muutokset osayleiskaavaan. Tielaitoksen 
kanssa tulisi päästä ratkaisuun tielinjauksesta. Onhan 
typerää vahvistaa asemakaavassa tie, joka ei johda 
minnekään. Olen esittänyt tulotien sijoittamista 
kulkemaan Timalantien suuntaisesti, asemakaava-
alueen keskellä, mikä on taloudellisesti halvempi, tie 
on lyhyempi, maapohja kantavampi ja samalla 
vähenee kokooja- ja tonttikatujen tarve. 
Osayleiskaavassa tulisi myös alueen luontoarvot 
tarkistaa, rakennusten massoittelu tarkistaa maastoa 
kunnioittaen ja taloudelliset seikat huomioon ottaen. 

Osayleiskaavoituksessa on huomioitu tehdyt selvitykset 
ja saadut lausunnot eikä sitä ole todettu 
vanhentuneeksi, eikä siten sen tarkistamiseen ole 
aihetta.   
 
Ks kohdat 5, 10.1 ja 10.2. 
 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 12.5. Koska Tiehallinto kieltää Timalan yksityistien käytön 
uuden asutuksen tulotienä, asemakaava-alueen 
rakentamisen aloitus siirtyy tulevaisuuteen. Kaavoitus 
voi hyvin odottaa osayleiskaavan tarkistusta, tarken-
nettua tiesuunnittelua sekä laillista liittymää kt 51:een. 

Ks. kohdat 5 sekä 12.3. 
 
Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 
YHTEENVETO OSALLISTEN ERILLISESTÄ KUULEMISESTA NÄHTÄVILLÄ OLON JÄLKEEN TEHDYISTÄ MUUTOKSISTA  (kohta 
10.2) 
1. Mika ja Tarja 

Jalava ,  
Petri ja Mervi 
Etelävuori 
 

1.1. Olemme tyytyväisiä siihen, että ehdotuksemme 
otettiin huomioon ja pidämme uutta esitystä 
huomattavasti edellistä hyväksyttävämpänä. 
Pyytäisimme kuitenkin vielä kerran harkitsemaan, 
riittäisikö 4 metrin levyinen virkistysaluekaistale 
tonttiemme eteläpäässä noin 15 metrin sijaan. 
Tonttien eteläpää on ainoa tasainen kohta ko. 
kalliolla. Mikäli tulevaisuudessa alueen käyttötarkoitus 
muuttuu ja alueelle halutaan rakentamista, sen 
hyödyntäminen vaikeutuu oleellisesti, jos uuden 
ehdotuksen rajaus toteutuu.  

Kaavassa on halutaan turvata vapaa ulkoilu ja siten 
muodostaa VL-alueverkosto sekä turvata ekologiset 
käytävät. Kallioalueen tasainen länsiosa on myös 
maisemallisesti herkkää, vähäpuustoista ja kuivaa 
aluetta, jolla rakentamisen aiheuttamat maisemalliset 
vaikutukset olisivat muuta aluetta suurempia. Leveämpi 
VL-kaistale ja sillä oleva puusto antaa paremman 
suojan kallioalueelle osoitetun rakentamisen 
aiheuttamilta maisemallisilta vaikutuksilta. On 
epätodennäköistä, että alueelle osoitettaisi 
tulevaisuudessa rakentamista. Kallio on kohdalla 
erittäin jyrkkä ja katuyhteyden järjestäminen sinne on 
hankalaa. Kallioalueen luonteen ja luontaisen 
kasvillisuuden on toivottavaa säilyä.  
Ei aiheuta toimenpiteitä. 

 



Havainnekuva 2

ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Meritullinkatu 11 C    00170 HELSINKI   puh 0108 354 200   fax 0108 354 249    www.eriarc.fi

SIUNTIO SJUNDEÅ Tulotien asemakaava





Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
755 

Siuntio
Täyttämispvm 09.07.2010

Kaavan nimi TULOTIEN ASEMAKAAVA

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm 09.12.2009

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 16.06.2008

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus  

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 38,5181 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 38,5181

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
 

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 38,5181 100,0 48213 0,13    

A yhteensä 16,4702 42,8 33300 0,20    

P yhteensä 4,9710 12,9 14913 0,30    

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 10,7988 28,0        

R yhteensä            

L yhteensä 6,2781 16,3        

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä          

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä        



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 38,5181 100,0 48213 0,13    

A yhteensä 16,4702 42,8 33300 0,20    

AP 7,4167 45,0 21600 0,29    

AO 9,0535 55,0 11700 0,13    

P yhteensä 4,9710 12,9 14913 0,30    

P 4,9710 100,0 14913 0,30    

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä            

V yhteensä 10,7988 28,0        

VL 6,4058 59,3        

VL-1 4,3930 40,7        

R yhteensä            

L yhteensä 6,2781 16,3        

Kadut 6,0992 97,2        

Kev.liik.kadut 0,1789 2,8        

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            
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