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Muistutukset, lausunnot. Palonummen Virkkulan seniorikylä
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, EHDOTUS
Asemakaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 27.11.2017- 5.1.2018.
Samalla pyydettiin viranomaisilta lausunnot. Kaavasta esitettiin 12 muistutusta.
1. Siuntion Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunto
LAUSUNTO VIRKKULAN SENIORIKYLÄN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA
KH 27.3.2017 § 72
Liite 3, 3a

Yksityisen toimija Virkkulankylä Oy on suunnitellut Siuntion
kuntakeskukseen seniorikylää. Kunta on suhtautunut hankkeeseen
myönteisesti ja asiaa on valmisteltu jo useita vuosia. Alueesta annetun
asemakaavaehdotuksesta annetussa ELY-keskus lausunnossa ja
rajanaapurin muistutuksessa Virkkulankylän paikkaa vastustettiin.
Perusteluina oli, että kaavaehdotus on sekä yleiskaavan että
asemakaavan vastainen ja alue on valtakunnallisesti arvokasta
kulttuurimaisema-aluetta, eikä täytä maankäyttö- ja rakennuslain
sisältövaatimuksia. Valituskaavan käsittely kestää 3-4 vuotta ja
tuloksena on, että kaava todennäköisesti kumotaan. Näin ollen
kaavaehdotuksen käsittelyä ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa, vaan
hankkeelle on etsittävä uusi paikka.
Tekninen lautakunta esittää, että Virkkulankylälle kaavoitetaan uusi
paikka Palonummen alueelta, sen länsiosasta. Alueen pinta-ala on n. 20
ha. Alue on hankittu kunnan omistukseen kuntakeskuksen
laajennustarpeisiin. Se on rakentamatonta osittain pelto- ja osittain
metsämaata.
Palonummen
tieltä
on
kaavatieyhteys
alueelle(Palonummenmutka).
Maakunta- ja yleiskaavassa ei ole esteitä hankkeelle. Alueella ei ole
asemakaavaa. Alueelle on aikaisemmin laadittu alustava luonnos
kuntakeskuksen tonttivarausta varten, siinä osa alueesta on merkitty
pientaloalueeksi.
Yleiskaavaan merkitty ohikulkutievaraus on
vanhentunut. Se on poistettu maakuntakaavasta, eikä sisälly Elykeskuksen suunnitelmiin. Haagan alueen rakentamisella ko. väylä on
muutenkin jo tukittu. Mahdollisesti Palonummen asemakaavaa on
tarkistettava, jotta syntyy saumaton kokonaisuus uuden ja vanhan
asemakaavan välillä.
Jos sijoituspaikka muutetaan, kunnan ja Virkkulankylä Oy:n välinen
yhteis-työsopimus tulee vastaavasti muuttaa. Kaavaprosessia voidaan
nopeuttaa si-ten, että päätös vireille tulosta, osallistumis- ja
arviointisuunnitelman ja ase-makaavaluonnoksen paneminen julkiseen
käsittelyyn tehdään virkamiespäätöksellä. Tämä tarkoittaa sitä, että
asemakaavaluonnos tulee teknisen lauta-kunnan käsittelyyn sen jälkeen,
kun asemakaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä ja lausunnot sekä
muistutukset saatu.

Hankkeelle on saatu ARA:n ehdollista rahoitusta 1 800 000 euroa ja
ARA:n ehdollisesti tukemaa lainaa noin 2 700 000. ARA:n tuen saamisen
edellytys on se, että hanke etenee, joten hanke toteutetaan viivytyksettä.
ARA:n enimmäishinta pientaloille on 105 eur/k-m2. Sen mukaan 7 000 km2 rakennusoikeuden hinta on 735 000 eur. ARA:n enimmäishinta
lisättynä 15 % on 120.75 eur/k-m2. Sen mukaan 7 000 k-m2
rakennusoikeuden hinta on 845 250 eur. Erotus on 110 250 eur. Hanke
tullaan toteuttamaan vaiheittain. Kunnallistekniikan liittymismaksut ovat
alustavan arvion mukaan n. 300 000 euroa.
Liitteet ja oheismateriaali:
- liitteenä
o Virkkulankylä Oy:n kirje
o Sopimusluonnos (ei-julkinen, kunnes sopimus on allekirjoitettu)
o Rekisterikartta ja omistustiedot ehdotetusta uudesta alueesta
-

Ehdotus:

Päätös:

oheismateriaalina:
o Yhteistyösopimuksen muutoksen perusteluja
o Ehdotetun uuden alueen yleiskaava
o Ehdotetun uuden alueen maakuntakaava

Kunnanhallitus päättää:

-

että Virkkulankylälle kaavoitetaan uusi paikka Palonummen alueelle

-

hyväksyä muutetun yhteistyösopimuksen

Ehdotuksen mukaan.
===

TEKNLTK 25.4.2017 § 60
Liite 3
Kunnanhallitus on 27.3.2017 hyväksynyt yhteistyösopimuksen
muutoksen kunnan ja Virkkulankylä Oy:n välillä. Sopimuksella on
sovittu mm. asemakaavahankkeen käynnistämisestä.
Asemakaavan muutos koskee Palonummen alueella sijaitsevia kunnan
omistamia kiinteistöjä 755–406-6-177 ja 755–406-14-4. Palonummen
asemakaavaan tullaan tarpeen mukaan tekemään tarkistuksia, jotta alueet
saadaan niveltymään saumattomasti yhteen.
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukainen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on laadittu.
Liitteet ja oheismateriaali:
- Liitteenä:
o Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmistelija: Markku Kärkkäinen, puh. 050 386 0804,
s-posti: mkarkkainen@elisanet.fi
Esittelijä: tekninen johtaja Markus Moisio, puh. 044 386 1099,
s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi
Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää
1. panna vireille kiinteistöjä 755–406-6-177 ja 755–406-14-4 koskevan
asemakaavan laatimisen Virkkulankylää varten ja tehdä Palonummen
asemakaavaan tähän liittyviä tarkistuksia,
2. hyväksyä hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteen
mukaisesti,
3. kuuluttaa vireille tulosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra
Nylandissa ja
4. tiedottaa kuulutuksen yhteydessä, että osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan teknisellä toimistolla ja
kunnan kotisivuilla.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.
Tämän jälkeen lautakunta päätti käsitellä esityslistan pykälä 56.
====

TEKNLTK 15.6.2017 § 80
Liite 9

Arkkitehtipalvelu Oy /Sari Samuli on laatinut Virkkulan seniorikylän
asemakaavaluonnoksen.

Kaava-alue on noin 3,9, ha alue Palonummen alueella. Alueelle on osoitettu
yhteensä noin 8 900 k-m2 rakennusoikeutta, palvelutalolle, asuintaloille,
varastoille, pihasaunoille ja työtiloille. Tarkoituksena on tarjota asukkaille
mahdollisuus pienviljelyyn ja vastaaviin toimintoihin.

Suunnittelualue liittyy olevaan katuverkkoon Palonummenmutka -kadun
kohdalla Palonummentien varrella. Alue liittyy Palonummentien vesi- ja
viemärilinjoihin.

Tarkemmin hanke on kuvattu liitteiden kaavakartassa ja – selostuksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on annettu kolme lausuntoa, jotka on
liitteenä. Niistä on tarkoitus pyytää kaavan laatijan lausunto, jonka pohjalta ne
käsitellään teknisessä lautakunnassa, kun kaavaluonnos on ollut julkisesti
nähtävillä.

Liitteet ja oheismateriaali:
-

Liitteet:

ᴏ Asemakaavaluonnoksen-asiakirjat
o Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot

Valmistelija: Markku Kärkkäinen, puh. 050 386 0804,
s-posti: mkarkkainen@elisanet.fi
Esittelijä: tekninen johtaja Markus Moisio, puh. 044 386 1099,
s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi
Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää
1) asettaa liitteen mukaisen asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 30
päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504,
02580 Siuntio
2) kuuluttaa asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen
Sanomissa ja Västra Nylandissa
3) pyytää asemakaavaluonnoksesta lausunnot seuraavilta:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rajanaapurit
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan liitto
Museovirasto
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Aluearkkitehti
Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Siuntion kunnan perusturvalautakunta
Sivistyslautakunta
Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys ry
Siuntion vammaisneuvosto
Siuntion Yrittäjät
Siuntion kulttuuriympäristö ry- Sjundeå kulturomgivning rf
Caruna Oyj
Elisa Oyj
Roskn Roll Oy

4) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetuista lausunnoista
pyydetään kaavan laatijan lausunto, jonka pohjalta ne käsitellään
teknisessä lautakunnassa kun kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.
====

TEKNLTK 2.11.2017 § 138
Liite 4;

osa 1 & 2

Virkkulankylän asemakaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä ja
lausunnot on pyydetty teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.
Lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä. Kaavoittaja on laatinut
ehdotuksen vastineiksi.
Kaava-asiakirjoja on korjattu ottamalla soveltuvin osin huomioon
lausunnot ja muistutukset. Kaava-asiakirjoja on täydennetty
rakennettavuusselvityksellä, kuntataloudellisella
selvityksellä
ja
luontoselvityksellä.
Virkkulankylän ajoneuvoliikenne on ohjattu Billskogintien kautta, jolloin
Palonummenmutkan kautta ei ajoneuvoliikennettä Virkkulankylään tule
laisinkaan. Kevyt liikenne ja jalankulku on osoitettu Palonummenmutkan
kautta. Sitä varten Palonummenmutka levennetään, varustetaan kevyen
liikenteen väylällä ja istutuskaistoilla.
Myös rakennusaikainen liikenne tullaan ohjaamaan Billskogintien kautta.
Kuntataloudellisen selvityksen (FCG/Jan Tvrdy) mukaan Virkkulankylä
tuo kunnalle merkittävää taloudellista hyötyä. Arvioidut nettotulot alueen
toteuttamisesta v. 2040 mennessä ovat noin 9.7 milj. euroa. Laskelma
sisältää epävarmuustekijöitä, mutta osoittaa, että hanke on kuntatalouden
kannalta merkittävä. Kunnallistekniikan toteuttamiskustannusten osalta
alue on verrattain edullinen, sillä se liittyy olemassa olevaan
taajamarakenteeseen. Alueen rakentaminen aiheuttaa tarpeen järjestää
alueelle tavanomaiset julkiset palvelut, mutta toisaalta kunnalla vähenee
paine järjestää senioripalveluita. Senioriasumisesta ja hoivapalveluiden
toteuttamisesta syntyy myös uusia työpaikkoja. Henkilöstön määräksi
arvioidaan 15-20 henkilöä.
Kaavan laatija Sampo Vallius on kutsuttu teknisen lautakunnan
kokouksessaan selvittämään kaavatilannetta ja vastaamaan
lautakunnan jäsenten mahdollisiin kysymyksiin.
Liitteet ja oheismateriaali:
- Liitteenä:

o Virkkulan alueen asemakaavaehdotus (kaavakartta ja
määräykset)

o Kaavaselostus liiteaineistoineen
o Kaavan laatijan ehdotus vastineiksi
asemakaavaluonnoksesta tulleisiin muistutuksiin ja lausuntoihin
sekä osallistumis- arviointisuunnitelmasta tulleisiin muistutuksiin.
o Asemakaavaluonnoksesta tulleet muistutukset ja lausunnot
o Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulleet muistutukset

Valmistelija: Markku Kärkkäinen puh 050 386 08 04, sähköposti:
mkarkkainen@elisanet.fi
Esittelijä: tekninen johtaja Markus Moisio, p. 044 386 1099, s-posti:
markus.moisio@siuntio.fi
Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää
-

-

hyväksyä kaavoittajan ehdotuksen vastineiksi muistutuksiin ja lausuntoihin
liitteen mukaisesti ja lähettää ne lausunnon antajille ja muistutuksen
tekijöille;
asettaa liitteen mukaisen asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27
§:n mukaisesti julkisesti nähtäville
pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
o Rajanaapurit
o Uudenmaan ELY-keskus
o Uudenmaan liitto
o Museovirasto
o Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
o Aluearkkitehti
o Ympäristö- ja rakennuslautakunta
o Perusturvalautakunta
o Sivistyslautakunta
o Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys ry
o Siuntion vammaisneuvosto
o Siuntion Yrittäjät
o Siuntion kulttuuriympäristö ry- Sjundeå kulturomgivning rf
o Caruna Oyj
o Elisa Oyj
o Roskn Roll Oy
o Billskogin yksityistien tiekunta
o Tienimitoimikunta

Käsittely:

Merkittiin, että kaavoittaja Sampo Vallius paikalle klo 20.32 vastaamaan
kaavaa koskeviin kysymyksiin.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.
Merkittiin, että kaavoittaja Sampo Vallius poistui § 138 jälkeen klo
20.51.
Tämän jälkeen käsiteltiin § 136.
===

YMPJARAKL 23.1.2018 § 3
Oheismateriaali
Tekninen lautakunta pyytää lausuntoa Virkkulan seniorikylän
asemakaavaehdotuksesta.
Palonummen alueella sijaitseva kaava-alue on noin 7,6 ha suuruinen.
Yhteensä noin 13 200 kerros-m2 rakennusoikeutta on osoitettu alueelle
useille asuintaloille ja rivitalolle sekä palvelutalolle. Tarkoituksena on
tarjota asukkaille mahdollisuus pienimuotoiseen viljelyyn ja muihin
vastaaviin toimintamuotoihin.
Kaava-alue rajoittuu olemassa olevaan katuverkostoon
Palonummenmutkan ja Billskogintien kohdalla. Alue liitetään
Palonummentien vesi- ja viemärilinjoihin. Hankkeesta kerrotaan
tarkemmin liitteiden kaavakartassa ja kaavaselostuksessa.
Liitteet ja oheismateriaali:
 Oheismateriaali:
 Asemakaavaluonnosta koskevat asiakirjat
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat lausunnot
Esittelijä: Rakennusvalvontapäällikkö Kenneth Flythström,
puh. 050 386 0807, s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi
Ehdotus:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta huomauttaa kaavaluonnoksesta
seuraavaa:
-

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa 15.8.2017 § 57 ei ole
aineiston joukossa, ei myöskään vastinetta lautakunnan lausuntoon.
Aineistossa ja asemakaavassa on suuria kielellisiä virheitä, sekä
ruotsiksi että suomeksi. Ruotsinkielinen kaavaselostus ei ole ollut
nähtävillä.
Ehdotus tulee lähettää tienimitoimikuntaan, jotta saadaan ehdotuksia
tienimiksi.
P-2 -alueelta pohjoiseen, Palonummenmutkaan, tulee kulkea
pelastustie.
Autopaikkoja tulee varata, ne ovat aivan liian alimitoitetut. AOalueella tulee olla 2 autopaikkaa/asunto. Myös AR-alueella tulee
autopaikat mitoittaa asuntojen lukumäärän mukaan.
Merkinnän ”t” merkitystä ei ole määräyksissä.
Määräyksiin tulee lisätä vaatimus siitä, että alueelle tulee laatia
erillinen rakennustapaohje, jota pitää noudattaa.
Alueelle tulee tehdä hulevesisuunnitelma, missä esitetään hulevesien
johtaminen sekä imeytys ja viivytysalueet. Hulevedet tulee
ensisijaisesti johtaa alueelta etelään Billskogintien suuntaan, jotta
alueen pohjoispuolella virtaavan Brännmalmsbäckenin
huippukuormia ja siten haitallisia vaikutuksia ei lisätä.

Käsittely:

Rakennusvalvontapäällikkö Kenneth Flythsröm palasi paikalle ennen
pykälän käsittelyä klo 18.31.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.
Pykälä päätettiin lisäksi tarkistaa kokouksessa.
===

2. Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

3. Carunan lausunto

4. Elisa Oyj:n lausunto

5. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto

6. Siuntion kunnan Sivistyslautakunnan lausunto

7. Uudenmaanliiton lausunto

8. Siuntion Perusturvalautakunnan lausunto

9. Aluearkkitehdin lausunto

10. Museoviraston lausunto

11. Siuntion vammaisneuvoston lausunto

12. Andrey Goncharovin ja Marina Livshitcin muistutus

Kaavoittajan vastineet. Palonummen Virkkulan seniorikylä
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, EHDOTUS
Asemakaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 27.11.2017- 5.1.2018. Samalla
pyydettiin viranomaisilta lausunnot. Kaavasta esitettiin 12 muistutusta. Lisäksi luonnosvaiheen
käsittelyssä pois jäänyt Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunto on liitetty vastineineen tämän
dokumentin loppuun.
Alla kaavoittajan vastineet saapuneisiin mielipiteisiin ja lausuntoihin.
1. Siuntion Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunto
Kaavoittajan vastine:
- Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunto 15.8.2017 § 57 on jäänyt
vahingossa pois aineistosta luonnosvaiheessa, mutta se on lisätty tämän
asiakirjan loppuun.
- Aineistossa ja asemakaavassa olleet kielelliset virheet korjataan lopulliseen
asemakaava-aineistoon.
- Tiennimitoimikunnalta on pyydetty lausunto, mutta sitä ei ole tullut. Jos
katujen nimiä halutaan myöhemmin muuttaa, niistä voi kunnanhallitus erikseen
päättää.
- 2 -alueelta pohjoiseen, Palonummenmutkaan johtavalle
kevyenliikenteenväylälle on lisätty pelastustietä tarkoittava merkintä PP/pe.
- Autopaikkamäärät kaavamääräyksissä on tarkistettu vastaamaan lausunnossa
toivottua mitoitusta.
- Merkinnän ”t” merkitys, rakennusala, jolle saa rakentaa talousrakennuksen on
lisätty kaavamääräyksiin.
- Määräyksiin on lisätty vaatimus siitä, että alueelle tulee laatia erillinen
rakennustapaohje.
- Alueelle laaditaan osana kuntateknistäsuunnitelmaa hulevesisuunnitelma.

2. Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Kaavoittajan vastine:
Pohjakartta on kaavan muutos- ja laajennusalueen osalta hyvin ajan tasalla. Kartalta puuttuu
Palonummenmutkan rakennettu alkupää. Sen sijaan ympäristön rakentamistilanne osalla on
puutteita. Puutteiden ei voi katsoa oleellisesti vaikeuttavan kaavan arviointia, eivätkä ne
vaikuta kaavoitettavan alueen ulkopuolisten oikeusturvaan, koska ympäristö on rakennettu voimassa
olevan asemakaavan mukaisesti. Kaavamuutoksen arviointia kuitenkin vaikeuttaa se, että
kortteli 172 on rakentunut ohjeellisista rakennusten paikoista poikkeavalla tavalla. Puute on
korjattu lisäämällä kaavaselostukseen ote tuoreesta ilmakuvasta ja selostuksella pohjakartan
puutteista. Tässä arvioinnissa on ollut asiantuntijana Karttaako Oy/Pertti Hartikainen.

Eräiden kaavoitettavan alueen ulkopuolisten korttelien osalta ohjeelliset rakennusten sijainnit
on kuvannettu väärin, katkoviivan sijasta yhtenäisellä viivalla. Virheet on korjattu lopulliseen
asemakaava-aineistoon.
Esitetty Palonummenmutkan uusi liittymä kortteliin 172 on mahdollinen, koska kortteli on
rakentunut asemakaavasta poiketen.
Kaavaselostuksen virheellinen teksti, joka viittasi osalla alueesta voimassa olevaan
asemakaavaan, on korjattu vastaamaan todellista tilannetta.

3. Carunan lausunto
Kaavoittajan vastine:
Ei kommentoitavaa

4. Elisa Oyj:n lausunto
Kaavoittajan vastine:
Ei kommentoitavaa

5. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto
Kaavoittajan vastine:
Lausunnossa toivottu rakentamistapaohje laaditaan alueelle lopullisen asemakaavan osana.

6. Siuntion Sivistyslautakunnan lausunto
Kaavoittajan vastine:
Ei kommentoitavaa

7. Uudenmaanliiton lausunto
Kaavoittajan vastine:
Uudenmaanliitto ei antanut lausuntoa.

8. Aluearkkitehdin lausunto
Kaavoittajan vastine:
Ei kommentoitavaa

9. Siuntion Perusturvalautakunnan lausunto
Kaavoittajan vastine:
Ei kommentoitavaa

10. Museoviraston lausunto
Kaavoittajan vastine:
Ei kommentoitavaa

11. Siuntion vammaisneuvoston lausunto
Kaavoittajan vastine:
Ei kommentoitavaa

12. Andrey Goncharovin ja Marina Livshitcin muistutus
Kaavoittajan vastine:
Toivomus viheraluekaistaleen (VL) leventämisestä otetaan huomioon lopullisessa
asemakaavassa.

LISÄYS:
Siuntion Ympäristö- ja rakennuslautakunnan 15.8.2017 päivätty lausunto, joka oli jäänyt pois
luonnosvaiheen muistutusten joukosta.
Ympäristö- ja rakennuslautakunta huomauttaa seuraavaa kaavaluonnoksesta:
- Kaavamuutokset on tehty nykyistä kaava-aluetta isommalle alueelle. Lautakunta vaatii, että
kaava-alueen tulee käsittää koko muutettu alue.
- Kiinteistön 755–459-1-754 ja Palonummenmutkan väliin on lisätty viheralue ja kiinteistön
tieyhteys on otettu pois. Sille kiinteistölle on osoitettava tieyhteys.
- Alueelta puuttuu tienimet, kaava on lähetettävä tienimityöryhmään tienimiehdotuksia varten.

Kaavoittajan vastine:
Kaava-alueen kokoa laajennettiin kattamaan koko muutettava alue
Vahingossa poistunut tieyhteys palautettiin kaavaehdotuksessa.
Tiennimitoimikunnan lausunto on pyydetty.

