
PIKKALA-MARSUDDEN OSAYLEISKAAVA (KH-KV)  

 

TEKNLTK 14.5.2019 § 65 

Liite 

Valmistelija ja lisätietoja päätöksestä: kaavoituspäällikkö Timo Onnela, 

puh. 050 386 1286, s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

 

Osayleiskaava-alue käsittää Pikkalan Marsuddenin alueen rajautuen pohjoi-

sesta kt 51:en, lännessä Pikkalanjokeen sekä etelässä ja idässä Pikkalanlah-

teen ja Kirkkonummen  kuntarajaan. Alueelle on tarkoitus laatia oikeus-

vaikutteinen osayleiskaava, jolla muutetaan alueella voimassa olevaa 

Kaakkois-Siuntion osayleiskaavaa.  

  

Alue rajoittuu Siuntion keskustan ja Störsvikin osayleiskaava-alueisiin. 

Alueen pinta-ala on noin 430 hehtaaria. 

 

Osayleiskaavan tavoitteena on tarjota monipuolisia houkuttelevia merenlä-

heisiä alueita asumiseen ja rakentamiseen. Voimassa olevan Kaakkois-

Siuntion osayleiskaavan mukaiset rakennuspaikat huomioidaan, minkä li-

säksi osoitetaan uusia asemakaavalla ratkaistavia asuinalueita.   

 

Maankäytön suunnittelulla pyritään vahvistamaan suunnittelualueen moni-

muotoisen luonnon virkistyskäyttöä. Suunnittelussa huomioidaan myös 

Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ehdotuksen mukainen viheryh-

teystarve (Kopparnäs-Båtvik). 

 

Osayleiskaavalla huomioidaan kantatietä 51 koskeva aluevaraussuunnitel-

ma. Kaavalla on tarkoitus osoittaa katuverkko ja yhteys alueelta Störsvikin 

suuntaan. Kaavassa huomioidaan jalankulun ja pyöräliikenteen yhteydet 

sekä niiden kehittäminen. 

 

Kaavatyön yhteydessä huomioidaan alueen luonnon-, maiseman-, arkeolo-

gisen kulttuuriperinnön ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot ja annetaan 

tarpeen mukaan niitä koskevia suojelumääräyksiä. 

 

Kaava-alueen maankäyttöratkaisuja vertaillaan tarvittavassa laajuudessa 

mm. yhdyskuntarakenteen taloudellisuuden ja toimivuuden sekä ympäristön 

asettamisen reunaehtojen puitteissa. 

 

 Liitteet ja oheismateriaali: 

− Liitteenä: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 

Ehdotus: Kaavoituspäällikkö  

 

Tekninen lautakunta päättää:  

 

− hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteen mukaisesti, 

  

− kuuluttaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Kirkkonummen Sa-

nomissa ja Västra Nylandissa, 

  



− tiedottaa kuulutuksen yhteydessä, että osallistumis - ja arviointisuunni-

telmaan voi tutustua kunnan teknisellä toimistolla ja kunnan kotisivuil-

la.  
 

 

Käsittely:  Jäsen Tuominen ehdotti, että kaavoitusta lykätään vuoteen 2022, koska on 

kiireellisempiäkin asioita. Ehdotus ei saanut kannatusta. 

 

Päätös:  Ehdotuksen mukaan.  

 

Tiedoksi:   Uudenmaan ELY-keskus  

Uudenmaan liitto  

Uudenmaan maakuntamuseo  

Museovirasto  

Siuntion kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta, sivistyslautakunta, pe-

rusturvalautakunta   

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 

==== 

 

TEKNLTK 18.6.2019 § 79 

Valmistelija ja lisätietoja päätöksestä: kaavoituspäällikkö Timo Onnela, 

puh. 050 386 1286, etunimi.sukunimi@siuntio.fi 

 

 Liitteet ja oheismateriaali: 

− Liitteet:  

• Kaavaluonnos  

• Kaavaluonnosmateriaali 

 

  Kaavaluonnos 

Osayleiskaava täydentää suunnittelualueen nykyistä yhdyskuntarakennetta. 

Osayleiskaavassa on osoitettu nykyisten toimintojen lisäksi monipuolisesti 

erilaisia paikkoja täydennysrakentamiselle. 

 

Eteläisemmän uuden kokoojakadun varteen, Marsuddenin niemen etelä-

osaan ja urheilukentän läheisyyteen kaava-alueen koillisnurkassa on osoitet-

tu uutta asemakaavoitettavaa pientaloasumista (AP). Asemakaavalla rat-

kaistavia pientaloalueita on yhteensä noin 67 hehtaaria. Täydentävää kylä-

asutusta (AT) huomioiden voimassa olevan yleiskaavan yhteydessä osoite-

tut rakentamispaikat on osoitettu kaavan keskiosiin maa- ja metsätalousalu-

eiden yhteyteen. Tehokkaampaa asuinkerrostaloin ja pientaloin kehitettävää 

aluetta (A) on osoitettu kunnan maanomistuksen yhteyteen kaava-alueen 

koillisosaan. 

 

Liikennejärjestelyt muuttuvat Kantatie 51:n aluevaraussuunnitelman mu-

kaisesti siten, että alueen liikennöinti kantatieltä suoritetaan uuden Kelan 

eritasoliittymän kautta. Eritasoliittymä sijoittuu entisen rautatien Kantatie 

51:n alikulun kohdille. Muut alueen kantatielle suuntautuvat liittymät lak-

kautetaan eritasoliittymän valmistuttua. Kaapelitien länsiosan linjaus muut-

tuu, kun ajoneuvoyhteys siirretään entisen rautatien kohdalle. Nykyisen 

Kaapelintien kohdalle on osoitettu ulkoilureitti. 

 

Osayleiskaavalla osoitetaan nykyiset teollisuusalueet sekä uutta asemakaa-

valla ratkaistavaa työpaikka-aluetta Kantatie 51:n varteen kehityskuvan ja 

voimassa olevan maakuntakaavan mukaisesti. Alueella on kunnan maan-

omistusta ja sen yhteyteen on suunniteltu kantatien 51 Kelan eritasoliitty-



mä. Alue kytkeytyy Kirkkonummen puolen teollisuus- ja työpaikka-

alueisiin.  

 

Suunnittelualueen merenläheisyyttä on hyödynnetty jättämällä yhtenäisiä 

mereen rajoittuvia ranta-alueita yhteiseen virkistyskäyttöön. Maakuntakaa-

vatyössä esitetty viheryhteystarve kulkee alueen läpi ja toimii sekä luonnon 

ekologisten yhteystarpeiden, että ihmisten luonnon keskellä liikkumisen 

mahdollistajana. Lisäksi uusia virkistysreittejä on osoitettu palloviivalla. Ja-

lankulun ja pyöräilyn edellytyksiä on parannettu sekä sisäisen liikennever-

koston laajentamisena, että uudella siltayhteydellä Störsvikin suuntaan. Ny-

kyisen urheilukentän ympäristö laajennusmahdollisuuksineen on osoitettu 

urheilu- ja virkistyspalvelujen alueena (VU). 

 

Ehdotus:   Kaavoituspäällikkö:  

 

  Tekninen lautakunta päättää: 

 

− asettaa liitteen mukaisen osayleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 

30 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 

504, 02580 Siuntio; 

 

− kuuluttaa osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen 

Sanomissa ja Västra Nylandissa; 

 

− pyytää osayleiskaavaluonnoksesta lausunnot seuraavilta: 

• Rajanaapurit 

• Uudenmaan ELY-keskus 

• Uudenmaan liitto 

• Kirkkonummen kunta 

• Museovirasto 

• Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 

• Aluearkkitehti 

• Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos 

• Ympäristö- ja rakennuslautakunta 

• Perusturvalautakunta 

• Sivistyslautakunta 

• Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys ry 

• Störsvikin asukasyhdistys ry 

• Siuntion kulttuuriympäristö ry –Sjundeå kulturomgivning rf 

• Siuntion Yrittäjät 

• Elisa Oyj 

• Caruna Oyj 

• Pikkala kyläyhdistys ry 

• Pickala enskilda väglag 

 

Käsittely:   Kokouksessa jaettiin pöydälle päivitetty liite no 3 osayleiskaavaluonnos, 

  kartta.  

 

Varajäsen Honkasalo saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn aikana 

klo18.17. 

 

Varajäsen Karell ehdotti lautakunnan yksimielisesti kannattamana pyytää  

  lausunnot myös Sjundeå lantbruksföreningiltä sekä Kyrkslätt-Sjundeå  



  yrkesbilister r.f.:ltä.  

 

Jäsen Tuominen ehdotti, että pykälän käsittelyä lykätään korkean hintansa  

vuoksi vuoteen 2022 asti, tai ainakin kunnes selviää, paljonko sivis-

tys/hyvinvointikampuksen lopullinen hinta tulee olemaan. Ehdotus ei saa-

nut kannatusta. 

 

  Esittelijä teki muutetun ehdotuksen. 

 

Muutettu ehdotus:  Tekninen lautakunta päättää: 

 

− asettaa liitteen mukaisen osayleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 

45 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 

504, 02580 Siuntio; 

 

− kuuluttaa osayleiskaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen 

Sanomissa ja Västra Nylandissa; 

 

− pyytää osayleiskaavaluonnoksesta lausunnot seuraavilta: 

• Rajanaapurit 

• Uudenmaan ELY-keskus 

• Uudenmaan liitto 

• Kirkkonummen kunta 

• Museovirasto 

• Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 

• Aluearkkitehti 

• Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos 

• Ympäristö- ja rakennuslautakunta 

• Perusturvalautakunta 

• Sivistyslautakunta 

• Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys ry 

• Störsvikin asukasyhdistys ry 

• Siuntion kulttuuriympäristö ry –Sjundeå kulturomgivning rf 

• Siuntion Yrittäjät 

• Elisa Oyj 

• Caruna Oyj 

• Pikkala kyläyhdistys ry 

• Pickala enskilda väglag 

• Sjundeå lantbruksförening 

• Kyrkslätt-Sjundeå yrkesbilister r.f. 

 

Päätös:   Muutetun ehdotuksen mukaan.  

  ==== 

 

TEKNLTK 26.11.2019 § 127 

  Valmistelija ja lisätietoja päätöksestä: kaavoituspäällikkö Timo Onnela, 

puh. 050 386 1286, etunimi.sukunimi@siuntio.fi 

 Liitteet ja oheismateriaali: 

− Liitteet:  

• Kaavaehdotus  

• Kaavaehdotusmateriaali 



 

 

Kaavaehdotus 

Kaavatyössä huomioidaan alueen merkittävät luonnon-, maiseman-, ar-

keologisen kulttuuriperinnön ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot. Kaa-

valla vahvistetaan monimuotoisen luonnon ekologista verkostoa, virkistys-

käyttöä ja huomioidaan Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ehdotuk-

sen mukainen viheryhteystarve. Päämääränä on myös ranta-alueiden huo-

mioiminen asumisen ja virkistyskäytön suhteessa.  

Osayleiskaavan tavoitteena on tarjota monipuolisia houkuttelevia merenlä-

heisiä alueita asumiseen ja rakentamiseen. Täydennysrakentamiselle osoite-

taan asemakaavalla ratkaistavia alueita ja lisäksi osoitetaan mahdollisuuksia 

kehittää nykyisiä kylätaajama-alueita suunnittelutarveratkaisuin. Kaava-

alueen koillisosaa kehitetään tiiviimmän asumisen ja palvelujen alueena, 

jossa hyödynnetään kantatien 51 suunniteltu Kelan eritasoliittymä, hyvät 

liikenneyhteydet ja Kirkkonummen Kantvikin alueen kehittäminen kuntara-

jalla.  

Osayleiskaavassa huomioidaan kantatietä 51 koskeva aluevaraussuunnitel-

ma sekä osoitetaan katuverkko ja yhteys suunnittelualueelta Störsvikin 

suuntaan, jolloin alue voidaan kytkeä yhteen Störsvikin palveluiden, virkis-

tystoiminnan ja liikenneverkon kanssa. Kaavassa huomioidaan jalankulun 

ja pyöräliikenteen yhteydet sekä niiden kehittäminen ja liikenneturvallisuu-

den parantaminen. 

Asemakaavalla ratkaistavat pientaloalueet on vaiheistettu toteutettavan 

kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisenä on tarkoitus asemakaavoittaa Mar-

suddenin niemeen johtavan kadun varren AP-1 alueet, toisena joukkolii-

kenneväylän varren AP-1 alue ja viimeisenä koillisosan AP-1 alueet. Ase-

makaavalla ratkaistavia pientaloalueita on yhteensä noin 42 hehtaaria.  

Täydentävää kerrostaloasumista on osoitettu kaava-alueen koillisosaan, jos-

sa sijaitsee 1960- ja 1970 -luvuilla rakentuneet tehtaan työväen kerrostalot. 

Osayleiskaava luo edellytykset alueen kehittämiselle ja arviolta kahden uu-

den kerrostalotontin asemakaavoittamiselle. Haasteena alueella on jyrkät 

kalliot. Asuinkerrostalojen määräys mahdollistaa myös mm. lähipalvelui-

den sijoittamisen alueen sisään.  

 

Nykyiset ja tulevat väljemmät kyläasutuksen alueet on osoitettu AT-1 ja 

AT-2 alueina. Ne sijoittuvat arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön tai 

maiseman, luontoarvojen ja ranta-alueiden välittömään läheisyyteen, joten 

osayleiskaavalla on määrätty alueilla rakennusluvan perustuvan suunnitte-

lutarveratkaisuun. Kaavaselostuksen liitteenä on alueelle vuoden 1994 

osayleiskaavan yhteydessä esitetyt rakennuspaikat, joiden sijainti on huo-

mioitu mahdollisuuksien mukaan nyt laaditun osayleiskaavan AT-

aluevarauksissa. Joiltakin osin tiedossa olevat luontoarvot ovat edellyttä-

neet rajausten uudelleen piirtämistä. 

 

Ehdotus:   Kaavoituspäällikkö:  

 

  Tekninen lautakunta päättää: 

 



 

                                           Asettaa liitteen mukaisen osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 45 

                                           päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 

                                           02580 Siuntio; 

 

1. Kuuluttaa osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sa-

nomissa ja Västra Nylandissa; 

 

2. Pyytää osayleiskaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta: 

• Rajanaapurit 

• Uudenmaan ELY-keskus 

• Uudenmaan liitto 

• Liikennevirasto 

• Helsingin seudun liikenne HSL 

• Kirkkonummen kunta 

• Museovirasto 

• Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 

• Aluearkkitehti 

• Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos 

• Ympäristö- ja rakennuslautakunta 

• Perusturvalautakunta 

• Sivistyslautakunta 

• Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys ry 

• Störsvikin asukasyhdistys ry 

• Pikkalan kyläyhdistys 

• Pikkalan tiehoitokunta 

• Siuntion kulttuuriympäristö ry – Sjundeå kulturomgivning rf 

• Siuntion Yrittäjät 

• Elisa Oyj 

• Caruna Oyj 

 

Käsittely:  Lautakunnan jäsenille on ennen kokousta toimitettu liite no 15: Asutuksen 

mitoitus ja ohjausmenetelmät rakennuskaavoitettavien alueiden ulkopuolel-

la. 

 

Esittelijän tekemät muutokset ruotsinkielisessä versiossa on huomioitu pöy-

täkirjassa. 

 

Merkittiin, että jäsen Leikola saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 

20.14. 

 

Jäsen Tuominen ehdotti, että pykälän käsittelyä lykätään korkean hintansa 

vuoksi vuoteen 2022 asti, tai ainakin kunnes selviää, paljonko kou-

lu/terveyskampuksen lopullinen hinta tulee olemaan. Ehdotus ei saanut 

kannatusta.   

 

Jäsen Virta ehdotti varajäsen Honkasalon kannattamana, että asia palaute-

taan valmisteluun: Parannetaan eteenkin kaavan koillisosan ekologisia yh-

teyksiä. 

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko jäsen Virran ehdotus hyväksyä yksi-

mielisesti ja totesi, että sitä ei voida hyväksyä yksimielisesti.  



Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Esittelijän ehdotusta kan-

nattaneiden tuli äänestää JAA ja jäsen Virran muutosehdotusta kannattanei-

den tuli äänestää EI. 

 

Käydyssä nimenhuutoäänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: 4 JAA-

ääntä ja 2 EI-ääntä. Jäsen Tuominen äänesti tyhjää. Esittelijän ehdotusta 

(JAA) kannattivat Dahlqvist, Jantunen, Leikola ja Lindström. Jäsen Virran 

muutosehdotusta (EI) kannattivat Virta ja Honkasalo. Äänin 4-2 esittelijän 

ehdotus tuli hyväksytyksi. 

 

Päätös:  Ehdotuksen mukaan.  

 

Varajäsen Honkasalo jätti päätöksen johdosta eriävän mielipiteen, joka lii-

tettiin pöytäkirjaan. 

 

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.  

==== 

 

TEKNLTK 3.3.2020 § 41 

Valmistelu ja lisätietoja päätöksestä: kaavoituspäällikkö Timo Onnela, puh. 

050 386 1286, etunimi.sukunimi@siuntio.fi 

 

 Liitteet ja oheismateriaali: 

− Liitteet:  

• Kaavaehdotus 

• Kaavaehdotusmateriaali 

 

Kaavaehdotus 

Nyt laadittavan osayleiskaavan tavoitteena on Siuntion kunnan vetovoimai-

suuden kehittäminen osoittamalla monipuolisia houkuttelevia merenläheisiä 

alueita asumiseen ja työpaikka-alueeksi. Voimassa olevan Kaakkois-

Siuntion osayleiskaavan mukaiset rakennuspaikat kyläalueella huomioi-

daan, minkä lisäksi osoitetaan uusia asemakaavalla ratkaistavia asuin- ja 

työpaikka-alueita.   

 

Liikenneturvallisuuden parantaminen ja jalankulun ja pyöräilyn edellytyk-

sien kehittäminen ovat avainasemassa. Osayleiskaavalla huomioidaan kan-

tatietä 51 koskeva aluevaraussuunnitelma. Kaavalla on tarkoitus osoittaa 

katuverkko ja yhteys alueelta Störsvikin suuntaan. Kaavassa huomioidaan 

jalankulun ja pyöräliikenteen yhteydet sekä niiden kehittäminen sekä alueen 

sisällä että kuntakeskuksen ja Kirkkonummen Kantvikin suuntaan. Kaava-

työn yhteydessä huomioidaan alueen runsaat ja monipuoliset luonnon-, 

maiseman-, arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennetun kulttuuriympäris-

tön arvot ja annetaan tarpeen mukaan niitä koskevia suojelumääräyksiä.  

 

Koko kuntaa koskevan väestötavoitteen pohjalta on esitetty tavoite noin 

600-800 uuden asukkaan sijoittamisesta osayleiskaava-alueelle. Kunnan ta-

voitteena on 2700 uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä. Tavoite on ollut 

taustana maankäytön kehityskuvan laadinnassa, jonka perusteella kuntakes-

kuksen lisäksi kehitetään ns. koukkuraittia ja sen yhteydessä sijaitsevia pai-

nopisteitä Kuntakeskus – Störsvik – Pikkala-Marsudden – Kela.  
 



Kaavaehdotuksen nähtävillä olon yhteydessä saatiin yhteensä 14 lausuntoa 

ja 14 muistutusta.   

 

Alle on listattu ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen tehdyt tarkistukset 

kaava-aineistoon:  

 

Kaavakartalle on tehty seuraavat muutokset:  

 

Kaava-alueen ulkopuolelle jatkuneet suojeltavia osa-alueita kuvaavat viivat 

ja rasterit on poistettu teknisenä korjauksena. Joukkoliikenne/keskeisen ko-

koojakadun linjausta on tarkistettu yksittäisen kiinteistön osalta siten, että 

katu ei halkaise pientä kiinteistöä. Maanomistajan toiveesta asemakaavoi-

tettavien pientaloalueiden rajausta joukkoliikennekadun yhteydessä on hie-

man muutettu huomioimaan paremmin alueen maaperäolosuhteet. Myös 

yksittäisen AP-1 alueen toteuttaminen on muutettu 1. vaiheesta 2. vaihee-

seen. Marsuddenin niemenkärjen venevalkama-alue on muutettu mahdollis-

tamaan myös uimarannan.  

 

Kaavamääräyksiin tehdyt muutokset:  

 

Venevalkama-alueita on muutettu merkinnöille LV-1, LV-2 ja LV/VV.  

Kaikkia venevalkamia koskien on määräyksistä poistettu mahdollisuus ve-

nesataman ja satamarakentamisen sijoittamisesta alueelle.  Merkintä mah-

dollistaa ainoastaan venevalkaman ja sen toimintaa tukevan rakentamisen.  

Venevalkamia koskevaa kaavamääräystä on täydennetty seuraavasti: ”LV-

alueisiin lisätään seuraava määräys: ”Laitureiden sekä muiden alueella teh-

tävien toimenpiteiden vesilain mukaisen luvan tarve tulee selvittää vesilakia 

valvovalta viranomaiselta. Vesilain mukaisen luvan vaatimissa hankkeissa, 

hankkeen toteuttamisen edellytykset ratkaistaan lupaviranomaisessa.”  

 

o LV-1 merkinnällä on osoitettu Fiskarvikenin venevalkama-alueet.  

o LV-2 merkinnällä on osoitettu Pattuvikenin venevalkama-alue.  Sen yh-

teydessä tulee selvittää mahdollinen vedenalainen arkeologinen kulttuuripe-

rintö.  

o LV/VV merkinnällä mahdollistetaan venevalkaman lisäksi myös uima-

rannan osoittaminen Marsuddenin niemenkärkeen.  

o Sekä LV-2 että LV/VV alueet sijoittuvat asemakaavoitettavien pientalo-

alueiden yhteyteen ja ne tulee asemakaavoittaa.  

SRS-aluetta koskien määräykseen on lisätty määräys: ”kaikista maankäyt-

tösuunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.”  

- Ma-osa-alueen määräykseen on lisätty määräys: ”peltoalueiden säilymi-

nen avoimina ja viljelyskäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää.”  

Natura-alueelle (Pikkalanjoki) on lisätty määräys: ”Natura-alueen vaikutus-

alueella suunnitelmien ja toimenpiteiden tulee olla luonnon arvoja turvaavia 

ja edistäviä.”  

Sl-alueelle on lisätty määräys: ”Merkinnällä on osoitettu Länsi-Uudenmaan 

maakuntakaavan mukainen suojelualue.  Aluetta koskevien suunnitelmien 

ja toimenpiteiden tulee olla Siuntion joen Natura-alueen suojelu arvoja tur-

vaavia ja edistäviä.”  



 

Toteutusjärjestystä kuvaavien merkintöjen määräystä on täydennetty:  

(1) ja (2) Alueen asemakaavan toteuttaminen edellyttää alueelle johtavan 

kokoojakadun rakentamista Pikkalanjoen yli Störsvikintielle.  

(3) Alueen täydennysrakentaminen asemakaavalla voidaan toteuttaa vasta, 

kun alueelle kantatieltä 51 johtavan liittymän palvelutaso on riittävä.  

Yleisiin määräyksiin on lisätty:  

 

Asemakaavoitettavan alueen yhteyteen voidaan asumisen lisäksi osoittaa 

alueen sisäisiä liikennejärjestelyjä, virkistysalueita ja alueita uusiutuvia 

energialähteitä hyödyntävien alueellisten energiaratkaisujen järjestämistä 

varten. Asemakaavoitettavat alueet tulee liittää kunnallistekniseen verkos-

toon. Lisäksi kaavaselostusta on täydennetty erityisesti liikenteen vaikutus-

ten arvioinnilla ja ilmastovaikutusten arvioinnilla. 

 

Ehdotus:                             Kaavoituspäällikkö:  

 

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä 

− kaavoittajan vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin ja lähettää ne muis-

tutuksen tekijöille ja lausunnon antajille; 

− osayleiskaavaehdotuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja 

kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

Käsittely:  Varajäsen Myllyniemi ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun: ”Tarken-

netaan vastineita Uudenmaan ELY-keskukselle ja Uudenmaan liitolle.”  

Ehdotus ei saanut kannatusta.  

 

Jäsen Tuominen ehdotti jäsen Tanskasen kannattamana, että pykälän käsit-

telyä lykätään korkean hintansa vuoksi vuoteen 2022 asti, tai ainakin kun-

nes selviää, paljonko koulu/terveyskampuksen lopullinen hinta tulee ole-

maan.  

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko jäsen Tuomisen ehdotus hyväksyä yk-

simielisesti ja totesi, että sitä ei voida hyväksyä yksimielisesti.  

 

Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Esittelijän ehdotusta kan-

nattaneiden tuli äänestää JAA ja jäsen Tuomisen muutosehdotusta kannat-

taneiden tuli äänestää EI. 

 

Käydyssä nimenhuutoäänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: 3 JAA-

ääntä ja 3 EI-ääntä. Esittelijän ehdotusta (JAA) kannattivat Dahlqvist, Jan-

tunen ja Lindström. Jäsen Tuomisen muutosehdotusta (EI) kannattivat 

Tuominen, Tanskanen ja Myllyniemi. Koska äänet menivät tasan, puheen-

johtajan ääni ratkaisi. Puheenjohtaja äänesti JAA.  

 

Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi. 

 

Päätös:   Ehdotuksen mukaan.  

  ==== 

 

 


