
JUHLAKALLIO, 13800
Korttelit 701, 731 - 746 ja osa korttelista 702 sekä niihin liittyviä katu-, liikenne- ja vir-
kistysalueita.
Heikkilä I asemakaavan muutos, osa korttelista 1 sekä katualue.
Kirkkolaakson asemakaavan muutos, rautatiealue ja lähivirkistysalue.
Nähtävänä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 10.10 – 11.11.2016.

YHTEENVETO ANNETUISTA LAUSUNNOISTA
JA MUISTUTUKSISTA SEKÄ VASTINEET
Lausunnot:

1. DNA Oy 12.10.2016
2. Vanhusneuvosto 24.10.2016
3. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 28.10.2016
4. Nimistötoimikunta   2.11.2016
5. Vammaisneuvosto   2.11.2016
6. Caruna Espoo Oy   8.11.2016
7. Perusturva 21.11.2016
8. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo   7.12.2016
9. Kyrkslätts hembygdsförening r.f.   7.12.2016
10. Fortum Power and Heat Oy 13.12.2016
11. Liikennevirasto 14.12.2016
12. Rakennusvalvonta 14.12.2016
13. Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry. 14.12.2016
14. Kirkkonummen Pienkiinteistöyhdistys (KPY) ry. 15.12.2016
15. Helsingin seudun liikenne (HSL) 15.12.2016
16. Fingrid Oyj 15.12.2016
17. Uudenmaan ELY-keskus 16.12.2016
18. Museovirasto 16.12.2016
19. Espoon seudun ympäristöterveys 23.12.2016
20. Ympäristönsuojelu 23.12.2016
21. Vesihuoltolaitos     3.1.2017

Muistutukset:

22. Muistuttaja 1 10.10.2016
23. Muistuttaja 2   8.11.2016
24. Muistuttaja 3   8.11.2016
25. Muistuttaja 4   7.11.2016
26. Muistuttaja 5                 10.11.2016 ja 15.12.2016
27. Muistuttaja 6 10.11.2016
28. Muistuttaja 7 10.11.2016
29. Muistuttaja 8 10.11.2016
30. Muistuttaja 9 11.11.2016
31. Muistuttaja 10 11.11.2016
32. Muistuttaja 11 11.11.2016
33. Muistuttaja 12 11.11.2016



Seuraavilla tahoilla ei ollut huomautettavaa kaavamuutosluonnoksesta: Suomen-
kielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta, Svenska förskoleverksamhets- och ut-
bildningsnämnden sekä Sivistyslautakunta.

Seuraavat tahot eivät antaneet lausuntoa kaavamuutosluonnoksesta: Uudenmaan
liitto, HSY, Elisa Oyj, TeliaSonera Finland Oyj, Länsi Uudenmaan poliisilaitos, Jolkby-
Heikkilä-Laajakallio asukasyhdistys, Mellersta Kyrkslätts Ungdomsförening, Kyrks-
lätts Natur och Miljö sekä Kirkkonummen yrittäjät.

1. DNA Oy, 12.10.2016

Kaava-alueen itälaidalle tulee varata paikka matkaviestintäverkon tukiasemalle ja pyl-
väsmastolle.

Kaavoittajan vastine:
Korttelin 743 itäpuolella olevalle lähivirkistysalueelle (Viulunraken-
tajanpuisto) on lisätty paikka tukiasemalle (emt). Alueella olevan
tien kohdalle on merkitty ajoyhteys Viulunrakentajanpolulta huolto-
ajoa varten.

2. Vanhusneuvosto 24.10.2016

Vanhusneuvosto toteaa, että alueella on korkeuseroja ja liikkuminen ikäihmisille on
haasteellista. Rakentamisessa on huomioitava luonnonmuodot.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

3. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 28.10.2016

3.1
Rakennustensijoittelussa tulee huomioida lähelle rakentamisen paloturvallisuudelle
asettamat vaatimukset.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

3.2
Alueen sammutusveden saanti on turvattava. Sammutusvesijärjestelyt on toteutet-
tava Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen laatiman sammutusvesisuunnitelman mu-
kaisesti.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

3.3
Päättyvät kadut on varustettava kääntöpaikalla.

Kaavoittajan vastine:



Päättyville kaduille on varattu tilat kääntöpaikoille.

3.4
Mikäli kevyen liikenteen väylä käytetään tonttiliikenteeseen, on ne rakennettava pe-
lastuslaitoksen raskaalla ajoneuvokalustolla liikennöitäväksi.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

4. Nimistötoimikunta 2.11.2016

Nimistötoimikunta on ehdottanut nimiä kaavakartalla ilman nimiä oleville kaduille ja
virkistysalueille.

Kaavoittajan vastine:
Ehdotetut nimet on lisätty kaavakartalle ehdotuksen mukaisesti.

5. Vammaisneuvosto 2.11.2016

5.1
Iän mukaan tulee usein tarvetta kotihoidolle ja saada muita palveluita kotiin. Tarvi-
taan tilapäispysäköintipaikkoja asuntojen läheisyydessä, jotka helpottavat myös pal-
velukäyttäjän luona käyvää kotipalveluhenkilökuntaa. Kevytliikenneratkaisujen yhtey-
dessä tarvitaan levähdyspaikkoja, kuten penkkejä riittävän tiheästi, mikä mahdollistaa
kulkemisen lähiympäristössä myös kunnon heiketessä.

Kaavoittajan vastine:
Kaavaan on merkitty autopaikkojen vähimmäismäärä. Kaavassa ei
osoiteta penkkien ja levähdyspaikkojen sijainteja.

5.2
Uudisrakentamisessa pitää huomioida elinkaariasumista. Elinkaariasuminen palvelee
laajasti kuntalaisia eri ikäkausina. Yksilölliset asunnonmuutostyöt vammautumisen tai
ikääntymisen johdosta on jälkikäteen huomattavasti vaikeampi toteuttaa.

Kaavoittajan vastine:
Kaava ei rajoita elinkaariasumista. Asuinrakennusten esteettömyys
ja muut tilaratkaisut käsitellään rakennusluvassa. Ei aiheuta muu-
tosta kaavaehdotukseen.

5.3.
Pelastustiet on suunniteltava esteettömiksi ja asemakaavassa tulee olla riittävästi
parkkipaikkoja.

Kaavoittajan vastine:
Pelastustiet ovat mahdollista toteuttaa esteettöminä. Pysäköinti-
normi on päivitetty vastaamaan uusittua pysäköintimitoitusta (ytl
19.1.2017, § 5).



6. Caruna Espoo Oy 8.11.2016

6.1
Heikkilän jätevedenpumppaamon kohdalla oleva puistomuuntamo ja Vanhan Heikki-
läntien ja Vanhan sairaalantien risteyksen kohdalla oleva puistomuuntamoksi muutet-
tava pylväsmuuntamo tulee merkitä kaavakartalle.

Kaavoittajan vastine:
Vanhan Heikkiläntien ja Vanhan sairaalantien risteyksen kohdalle
on merkitty puistomuuntamon paikka puistoalueelle. Heikkilän jäte-
vedenpumppaamon kohdalla oleva muuntamo on kaava-alueen ul-
kopuolella.

6.2
Mahdolliset tarvittavat johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista
vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

7. Perusturva 21.11.2016

7.1
Liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksien parantaminen ovat
erittäin perusteltuja toimia kaava-alueella. Kaikki ne toimet, joilla voidaan edistää ih-
misten hyötyliikkumista alueella, ovat erittäin viisaita ratkaisuja myös kansantervey-
den näkökulmasta.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

7.2
On tärkeää, että kaikenikäisten ihmisten tarpeet otetaan asumisessa huomioon. Olisi
syytä selvittää, voisiko Kirkkonummen kunta toimia edellä kävijänä esimerkiksi ikäih-
misten asumismahdollisuuksien turvaajana? Voisiko alueelle rakentaa lisää yhteisöa-
sumista, kun alueella on jo asuntoja vanhuksille vuokraava Mikaeligården.

Kaavoittajan vastine:
Kaavan A-korttelialueille on mahdollista toteuttaa yhteisöasumista.
Jyrkkäpiirteisen maaston takia Juhlakallion alue ei ole liikkumisen
kannalta paras mahdollinen alue vanhusten asumiselle.

7.3
Alueen ympäristö antaa asukkaille hyvät mahdollisuudet monipuolisiin virkistys- ja
harrastusmahdollisuuksiin. Puisto- ja aukiotilat ja palstaviljelyalue tukevat alueen
asukkaiden yhteisöllisyyden kehittymistä. näin ympäristö voi vaikuttaa positiivisesti
asukkaidensa fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin hyvinvointiin.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.



7.4
Alueen väestö tulee käyttämään keskustan alueen sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluja. Uusi hyvinvointikeskus tarjoaa tähän edellytykset.
Juhlakallion asemakaava tukee keskusta-alueen ympärillä olevan alueen kehitty-
mistä. Asemakaavaratkaisun toteutuessa suunnitelman mukaisena se toteuttaa Kirk-
konummen kunta- ja palvelustrategiassa mainittua näkökulmaa ”kehittyvä Kirkko-
nummi Helsingin seudulla”.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

8. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 7.12.2016

8.1
Kaavaselostuksessa aIueen maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön nykytila ja
historia on esitelty riittävästi ja aiemmissa kaavoissa ja rakennetun kulttuuriympäris-
tön selvityksissä todetut maisemalliset ja kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot on
tuotu hyvin esiin. Aiemmin todetut arvot on pyritty huomioimaan myös kaavaehdotuk-
sessa ja käytetyt kaavamerkinnät ja -määräykset vaikuttavatkin pääosin asianmukai-
silta ja riittäviltä.

Kaava-aineistosta puuttuu kuitenkin selkeä luettelo kyseisistä rakennuksista. Aineis-
toa tulee tältä osin täydentää ja selkiyttää. Luettelossa rakennukset tulee nimetä ja
numeroida siten, että ne ovat tunnistettavissa ja sama numerointi tulee merkitä myös
kaavakartalle, jotta rakennukset ovat löydettävissä kaavasta. Kaavaselostuksen liit-
teenä (liite 13) on kyllä kartta, johon inventoidut kiinteistöt on merkitty, mutta luettelo
puuttuu. Lisäksi liitekartalla on numeroitu kunkin kiinteistön alueella useita rakennuk-
sia, mutta kaava-aineistossa ei ole avattu sitä, mitä rakennukset ovat, eikä kaavakar-
talla ole osoitettu suojeltaviksi rakennusaloina kuin yksi rakennus per kiinteistö. Liit-
teessä osoitetut pihapiirien rakennukset tuleekin nimetä ja esitellä, jotta myös muiden
kuin asuinrakennusten suojeluarvoon voidaan ottaa kantaa.

Kaavoittajan vastine:
Kaavaselostukseen on lisätty luettelo suojeltavista rakennuksista,
josta käy ilmi myös liitekartalle numeroidut talousrakennukset.

8.2
Myös alueen vanhat talousrakennukset ovat merkittävä osa miljöötä, ja kaavan tulisi
edistää myös niiden säilymistä. Vanhat talousrakennukset ovat merkittävä osa mil-
jöötä, ja kaavalla tulisi edistää myös niiden säilymistä kyläkuvassa esimerkiksi lisää-
mällä kaavan /s-merkinnän määräystekstiin maininta siitä, että myös vanhat talousra-
kennukset tulee ensisijaisesti säilyttää. Tarvittaessa myös talousrakennukset tulee
osoittaa erillisellä sr-merkinnällä.

Kaavoittajan vastine:
Kaavamääräykseen; Alue, jolla ympäristö säilytetään (/s) on lisätty
määräys vanhojen talousrakennusten säilyttämisperiaatteista.



8.3
Kortteli 732 sijoittuu osin muinaisjäännösalueelle, asiassa tulee kuulla Museoviras-
toa. Kortteliin 738 tontille 1 sijoitettua A/s merkintää tulee vielä arvioida kyläkuvalli-
selta kannalta. Alueelle sijoitetut kaksikerroksiset ja suhteellisen kookkaat asuinra-
kennukset saattavat poiketa liiaksi vanhemmasta ja pienimittakaavaisemmasta ra-
kentamisesta Vanhan Heikkiläntien varrella.

Kaavoittajan vastine:
Kortteli 732 on poistettu kaavasta. Rakentaminen jäljelle jäävälle
tontille (tontti 1 korttelissa 733) ei sijoitu muinaisjäännösalueelle.
A/s-tontti korttelissa 738 on muutettu kahdeksi erillispientalojen
tonteiksi (AO), joille molemmille voi rakentaa kaksi asuinraken-
nusta.

8.4
Alueen vehreän ja pienimittakaavaisen yleisilmeen säilyttämistä ajatellen kaavan sal-
lima rakennusoikeus saattaa jollain tonteilla olla ylimitoitettu, ainakin paikoin raken-
nusoikeuden määrää olisi hyvä pienentää tai tontteja suurentaa. Useamman asuinra-
kennuksen osoittaminen samalle tontille tiivistää helposti kyläkuvaa aiottua enem-
män. Näin saattaa olla muun muassa Vanhan Heikkiläntien varressa korttelissa 733,
jossa kaava sallii kaksi asuinrakennusta tontille. Rakennusoikeuden ja rakennuspaik-
kojen määrä tulisikin vielä tarkastella tältä kannalta, jotta kyläkuvallisia arvoja ei huo-
maamatta menetetä.

Kaavoittajan vastine:
Kaavan sallima lisärakennusoikeus on maltillinen, kaava-alueen
aluetehokkuus on e=0,09. AO-kortteleiden keskimääräinen tehok-
kuusluku on e=0,17. Tehokkuusluvut ovat on Heikkilän osayleiskaa-
van mukaisia. Vanhan Heikkiläntien varrella, vanhoilla tonteilla te-
hokkuusluku on keskiarvoa pienempi, vaikka koko kaavan sallima
rakennusoikeus rakennettaisiin. Rakennusalat on piirretty niin, että
vanhojen suojeltavien rakennusten ja Vanhan Heikkiläntien väliselle
alueelle ei voi rakentaa.

8.5
Muiden kaavamerkintöjen osalta maakuntamuseo esittää muutamaa lisäystä.
A0- ja AP-korttelialueita koskeviin määräysteksteihin tulee lisätä samat maininnat,
jotka jo koskevat A- korttelialueita, että rakentamatta jätettävät tontinosat tulee istut-
taa ja tarpeettomia leikkauksia ja täyttöjä tulee välttää. Tohtorinaukion tulee sopia
alueen vanhaan kulttuuriympäristöön materiaaleiltaan ja ilmeeltään. Asiasta tulee
määrätä kaavassa /s-merkinnällä tai vastaavalla tai yleisten määräysten katuaukioita
koskevassa määräystekstissä. Yleiskaavan ja osayleiskaavan mukaisten kulttuuriym-
päristörajausten tulee lisätä asemakaavakartalle.

Kaavoittajan vastine:
Kulttuuriympäristörajaus (sk) on huomioitu kaavakartassa merkit-
semällä Heikkilä osayleiskaavan sk-rajauksen sisäpuolella olevat
korttelit /s-merkinnällä. Muilta osin kaavamääräyksiä on täydennetty
ehdotuksen mukaisesti.



9. Kyrkslätts hembygdsförening r.f 7.12.2016

9.1
Kaava on yleisesti ottaen hyvin tehty ja se ottaa melko hyvin huomioon Heikkilän kult-
tuuri- ja luontoarvoja sekä lähialueiden urbaania kehitystä. Esille otettu historiallinen
materiaali on tärkeä osa asemakaavaa.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

9.2
Vanhan Heikkiläntien toteutus tulee tehdä niin, että tien varren kulttuuriympäristö säi-
lyy, esim. pensasaidat ja tien varren kasvillisuus säilyvät. Vanhat rakennetut kiinteis-
töt tulee ensisijaisesti jättää koskemattomaksi uusien katujen toteutuksessa sekä
vanhojen teiden parantamisessa.

Kaavoittajan vastine:
Vanhan Heikkiläntien suunnittelussa on suurimmalta osaltaan seu-
rattu nykyisen tien horisontaalista ja vertikaalista geometria, jotta
se mahdollisimman vähän vaikuttaisi tien varren ympäristöön. Uu-
det kadut on sijoitettu niin, että vanhat rakennetut kiinteistöt jäävät
pääosin koskemattomaksi.

9.3
Vanhalla Heikkiläntiellä tulee kieltää läpiajoliikenne. Liikenne tulee kasvamaan, kun
alueelle rakennetaan uusia asuntoja.

Kaavoittajan vastine:
Tielle on suunniteltu neljään eri kohtaan hidaskatuosuudet, jotka hi-
dastavat nopeuksia sekä vähentävät turhaa läpiajoliikennettä.

9.4
Vanhat kiinteistöt, joilla on säilytettäviä rakennuksia, ei tule jakaa pieniksi 1000 m2:n
tonteiksi. Kiinteistöjä ei tulisi jakaa niin, että asuinrakennukset ja talousrakennukset
jäävät eri tonteille. Ainutlaatuisen alueen kulttuurimaiseman kokonaisvaikutelma on
säilytettävä.

Kaavoittajan vastine:
Vanhoja rakennettuja kiinteistöjä ei ole suunniteltu jaettavaksi pie-
niksi tonteiksi. Kiinteistöt, joilla on suojeltavia rakennuksia, voidaan
jakaa korkeintaan kahdeksi tontiksi.

10. Fortum Power and Heat Oy 13.12.2016

Fortumilla on juuri rakennettuja kaukolämmön runkojohtoja suunnittelualueella ja sen
välittömässä läheisyydessä. Tulemme tarjoamaan alueelle kaukolämmön runkojohto-
jen läheisyyteen rakennettaviin kiinteistöihin kaukolämpöä. Haluamme olla mukana jo
suunnitteluvaiheessa alueen kaukolämpöjohtojen rakennus- ja siirtotarpeita silmällä



pitäen.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

11. Liikennevirasto 14.12.2016

12.1
Kauklahti–Kirkkonummi -radalla tulee pitkällä tähtäimellä varautua kahteen
Iisäraiteeseen. Liikennevirastossa on valmisteilla Kauklahti–Kirkkonummi -radan lisä-
raiteiden aluevaraussuunnitelma määritetään Iisäraiteiden alustava tilantarve. Alue-
varaussuunnitelma valmistuu joulukuussa 2016. Juhlakallion asemakaavaehdotuk-
sessa on osoitettu rantaradan pohjoispuolelle uusi jalankululle ja polkupyöräilylle va-
rattu katu/tie. Kyseinen uusi kevyen liikenteen yhteys sijoittuu pääosin Liikenneviras-
ton hallinnoimalle alueelle lisäraidevarauksen kohdalle. Uuden kevyen liikenteen väy-
län sijainti tulee asemakaavassa osoittaa aluevaraussuunnitelman mukaisen rautatie-
alueen tilavarauksen ulkopuolelle. Kuitenkin ennen lisäraiteiden toteuttamista kevyen
liikenteen väylä on mahdollista toteuttaa rautatiealueelle Liikenneviraston kanssa teh-
tävän erillisen sopimuksen perusteella. Lisäraiteiden toteutuessa tulevaisuudessa, tu-
lee väylä siirtää asemakaavan mukaiseen sijaintiin. Uuden kevyen liikenteen väylän
tulee olla käytettävissä myös radan huoltotietarpeisiin.

Kaavoittajan vastine:
Jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu katu on siirretty pois Liikenne-
viraston hallinnoimalta rautatiealueelta. Kevyen liikenteen väylä on
merkitty lähivirkistysalueelle (VL/me) ohjeelliseksi alueella olevaksi
jalankululle ja pyöräilylle varatuksi alueeksi, jossa huoltoajo on sal-
littu (pp/h).

12. Rakennusvalvonta 14.12.2016

12.1
AO- ja AP- kortteli alueet:
Asemakaavamääräyksissä ei ole riittävän selkeästi määritelty AO- ja AP alueiden
asuntojen lukumäärää. Onko todella tavoitteena sallia alueelle rakennettavaksi use-
ampia omakoti- / paritaloja ohjeellista tonttijakoa tiheämmin ilman sitovaa tonttijakoa
eli lohkomalla pienempiä tontteja kuin kaavaehdotuksessa? Selkeintä on määritellä
korttelialueen ohjeellisen tonttijaon tonttien lukumäärä ja osoittaa sallittu rakennusoi-
keus ja asuntojen lukumäärä tonttia kohti tai tontille vaadittua vähimmäiskokoa, mikäli
sitovaa tonttijakoa ei määrätä. Tai vaihtoehtoisesti määrätään asuntojen lukumäärä
korttelissa.

Kaavoittajan vastine:
AO- ja AP- kortteiden rakennusoikeutta koskevaa määräystä on tar-
kennettu niin, että selkeämmin käy ilmi, miten monta tonttia kortteli-
alueille voi muodostaa ja miten paljon tontille voi rakentaa.

12.2
Voisiko seuraava määräys lisätä kaavamääräyksiin?
Erillinen autosuoja voidaan sijoittaa kadun puolella rakennusalan ulkopuolelle, mikäli



ajo autosuojaan ei tapahdu suoraan kadulta, vaan se järjestetään omalta tontilta ka-
dun suuntaisesti tapahtuvaksi. Vähimmäisetäisyys katualueen ja tontin rajaan tulee
kuitenkin olla vähintään 2 metriä.

Kaavoittajan vastine:
Määräys on lisätty kaavaan.

12.3
Eritysryhmille on esitetty omat autopaikkojen vähimmäismäärät. Missä sallitaan eri-
tysryhmät?

Kaavoittajan vastine:
Korttelissa 734 tontilla 3 on vanhusten asuntoja, kaavamääräyksiin
on lisätty, että A-korttelialueilla voidaan rakentaa asuntoja erityis-
ryhmille sekä näiden kerho- ja yhteistiloja.

12.4
Miksi tontilla 1 korttelissa 733 rakennusalaa on levennetty autotallin kohdalla? Joh-
tuuko se todetusta luvattomasta rakentamisesta.

Kaavoittajan vastine:
Rakennusalanraja oli ehdotuksessa piirretty olemassa olevan ra-
kennuksen mukaan. Rakennusalanrajaa on kyseisellä tontilla kor-
jattu niin, että se on neljä metriä naapuritontin rajasta.

12.5
Hulevesi:
Kortteli 738. Tulvareitti on kaavassa esitetty kiinni rakennusalaan. Tämä voi aiheuttaa
käytännön ongelmia rakennustöissä. Rakennuksen vierusta pitää useimmiten täyttää
niin että pintavedet johdetaan rakennuksesta poispäin. Rakennuksen viereen pitää
olla tilaa routaeristyksille ja salanojille. Olisi suositeltavaa, että tulvavesialue olisi esi-
merkiksi 2 metriä ja rakennusala 4 metriä rajasta. Ajotien aluevaraus tontille 9 on ah-
das. Rakennuslupavaihe on käytännössä liian myöhäinen ratkaista hulevesiasiat.

Kaavoittajan vastine:
Tulvareitin raja on tontinrajan pohjoispuolella 10 metriä rajasta ja
eteläpuolella 4 metriä rajasta. Tontin 9 Vanhan sairaalantien vastai-
nen rajan pituus on 14 metriä. Kaavamääräyksen mukaan tulvareitin
alueelle saa rakentaa tonttiliittymän. Kaava-alueelle on laadittu hu-
leveden hallintasuunnitelma.

13. Kirkkonummen ympäristöyhdistys 14.12.2016

13.1
Esitetyssä muodossa toteutuessaan Juhlakallion ja Tolsanmäen kaavat tukevat hyvin
olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Ne muodostavat luontevan täydennyksen
keskustan ja Tolsan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Alueiden liikenteellinen si-
jainti on oivallinen. Rantaradan ja Vanhan Rantatien joukkoliikenne on helposti saa-
vutettavissa.



Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

13.2
KYY pitää onnistuneena ratkaisuna, että alueet säilyvät jatkossakin pientalovaltai-
sena. Kaava-alueella on runsaasti vanhaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennus-
kantaa. Suuri osa alueesta ja erityisesti Vanha Heikkiläntien ympäristö on tyypillistä
1900-Iuvun alun Kirkkonummea.
Kaavaluonnoksen täydentyessä ja yksityiskohtaisia rakennustapamääräyksiä luota-
essa tulee tiukasti pitää huoli, että monia historian kerrostumia sisäitävä maisema
säilyy. Uudisrakentaminen toteutettava siten, että se sopeutuu luontevasti miljööseen
ja maisema säilyy eheänä.

Kaavoittajan vastine:
Uusien rakennusten sijoittelulla ja kaavamääräyksillä on pyritty säi-
lyttämään Vanhan Heikkiläntien ympäristöä.

13.3.
Alueen metsille on Iuonteenomaista monimuotoinen, vehreä lehtomainen kasvilli-
suus. Säilyvät metsäalueet on tärkeä säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisina.
Liito-oravaselvitys on melko vanha eikä tämän takia anna kuvaa nykyisestä tilan-
teesta alueella.

Kaavoittajan vastine:
Alueella on tehty liito-oravaselvitys keväällä 2017. Alueen pohjois-
osassa löytyi merkkejä liito-oravista. Kaavaa on muutettu niin, että
liito-oravan elinpiiri säilyy.

14. Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys 15.12.2016

14.1
Erilliset Juhlakallion ja Tolsanmäen kaavat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden
ja ne on käsiteltävä läpi koko prosessin samanaikaisesti aina kunnanvaltuuston lopul-
liseen kaavan vahvistamiseen asti. KPY suhtautuu myötämielisesti keskusta-alueen
kehittämiseen, sillä uudiskaavoitus tulisikin ensisijaisesti keskittää nykyisten kunta-
keskusten (keskusta, Masala & Veikkola), julkisen liikenteen ja pääväylien (Turun
moottoritie, Länsiväylä & rantarata) varteen. Täten nyt esitetty Juhlakallion asema-
kaavaehdotus toteuttaa hienosti kestävän kehityksen kaavoitusta, kunhan alueen his-
torialliset arvot huomioidaan ja vaalitaan.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

14.2
Koko alueen kehittämisen lähtökohta on Vanhan Heikkiläntien perusparannus, asval-
tointi ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen. Samalla on myös tien valaistus tar-
kistettava. Vanhan Heikkiläntien kehitystoimenpiteet on tehtävä tien historiallisia ar-
voja kunnioittaen, mutta kuitenkin niin että käytettävyys ja turvallisuus ovat ensisijai-
sia.



Alueella huomattavasti lisääntyvä asuminen tulee aiheuttamaan merkittävää liikenne-
kuormitusta vanhan Heikkiläntien päätyyn (Vanha Rantatie, Tolsantie). KPY ehdottaa
muiden liityntämahdollisuuksien selvittämistä esim. Kaksoisvuorentien suunnasta.
Mahdollinen muu liityntäreitti helpottaisi myös Vanhan Heikkiläntien historiallisten ar-
vojen vaalimista.
Jo nykyisellä huonokuntoisella Vanhalla Heikkiläntiellä nousee ajonopeudet vaaralli-
siksi ja suunnittelussa on huomioitava kaikkien osapuolten turvallisuus niin että ajo-
nopeudet luonnostaankin säilyisivät maltillisina.

Kaavoittajan vastine:
Vanhan Heikkiläntien parantamistoimenpiteiden yhteydessä valais-
tus uusitaan. Tien vähäinen leventäminen ja varustaminen jalkakäy-
tävällä parantaa liikenneturvallisuutta ja käytettävyyttä. Kaavassa
on Vanhan Heikkiläntien liittymä Vanhalle Rantatielle suunniteltu
toimivammaksi ja turvallisemmaksi. Tolsantien päädyssä on mah-
dollistettu kaksi liittymää alueelle. Liittymämahdollisuutta Kaksos-
vuorentien suunnasta on selvitetty Heikkilän osayleiskaavan yhtey-
dessä ja todettu se toimimattomaksi. Tieosuudelle on Juhlakallion
ja Tolsanmäen kaavoissa merkitty hidaskatuosuuksia, jotka madal-
tavat ajonopeuksia. Tien geometrian säilyttäminen pitää ajonopeu-
det luontaisesti matalina.

14.3.
Historiallisista syistä on alueella yhä runsaasti yksityisteitä jotka, jo kunnan asukkai-
den tasapuolisen kohtelun perusteella, on syytä harkita siirtää kunnallisen vastuun
alle. Jopa niillä tienpätkillä, joille kaava-ehdotukset eivät tuo uudisrakentamista, esim.
Sammakalliontie.

Kaavoittajan vastine:
Asemakaavaehdotuksessa katualueeksi esitetyt tiet muuttuvat kaa-
van myötä kunnan kaduiksi.

14.4.
KPY kiittää kaavoittajaa monimuotoisten erikokoisten pientalotonttien tarjoamisesta ja
jopa mahdollisuudesta erillisten työtilojen rakentamiseen pienyrittäjyyttä varteen.
KPY samalla kritisoi vanhojen isojen tonttien (yli 2000m^2) systemaattista pilkko-
mista. Osa Juhlakallion historiallisesta maisemasta muodostuu näistä isoista ton-
teista hoidettuine pihoineen. Mahdollinen pilkkominen on tehtävä maanomistajan
kanssa neuvoteltua ja asiasta sovittua. Muuten rankaistaan asukkaita isoista ton-
teista rakentamattoman maan kiinteistöveron noustessa merkittävästi verrattuna ra-
kennettuun tonttiin.

Kaavoittajan vastine:
Kaavakartalta on poistettu ohjeelliset tontinrajat alueen vanhoilta
kiinteistöiltä. Kiinteistöille on merkitty suurin sallittu asuntojen lu-
kumäärä ja kaavakartalle on lisätty määräys, että kiinteistöjä voi
myös lohkoa. Kiinteistönomistaja voi näin vaikuttaa mahdolliseen
kiinteistön jakamiseen ja sen ajankohtaan eikä alueelle synny ra-
kentamattomia tontteja joilla kiinteistövero olisi korkeampi.
Katso myös vastine 9.4.



14.5
Jatkosuunnittelussa on pysäköintinormien osalta katsottava, miten käsittelyssä olevat
keskusta-alueen pysäköintinormit muuttuvat, sillä kuten kaavoittajatkin todenneet
edistävät nämä kaavaehdotukset joukkoliikenteen käyttöä, mahdollistaen jopa autot-
toman elintavan. KPY esittääkin, että pysäköintinormien mitoituksessa on keskusta-
alueeseen laskettava myös nämä mainitut alueet.

Kaavoittajan vastine:
Pysäköintinormi on päivitetty vastaamaan uusittua pysäköintimitoi-
tusta (ytl 19.1.2017, § 5).

14.6
Kaavoituksessa on huomioitava varttuvan väestön tarpeet varaamalla sopiviksi kat-
sottavia alueita tähän käyttöön. Alueellahan on Mikaeligården, voisi olla suotavaa va-
rata kortteleiden 737 ja 738 A-korttelialueet vastaavanlaista toimintaa varten. Keskit-
tämällä palveluasumista saadaan pitkällä tähtäimellä säästöjä perusturvan toimin-
taan, kun palveluntarvitsijat asuvat lähellä toisiaan.

Kaavoittajan vastine:
Korttelin 738 A-korttelialue on muutettu erillispientalojen korttelialu-
eeksi. Muille A-korttelialueille on mahdollista sijoittaa palveluasun-
toja. Katso myös vastine 7.2.

14.7
Kaavassa on sopivissa suhteissa pyritty vaalimaan luonnonmukaisia lähivirkistysalu-
eita ja esim. pitää Tolsankallion VL-alueelle suunniteltuja reittejä (755/770 välistä,
754/763 Välistä ja 768 eteläreuna) hienoina palveluina. Juhlakallion kaavassa ei vas-
taavanlaisia reittejä ei ole suunniteltu. Esim. Degerbergetin huipulle, josta aukeaa
hienot näkymät, olisi hyvä suunnitella reittejä.

Kaavoittajan vastine:
VL-alueille on mahdollista suunnitella ja rakentaa puistopolkuja,
vaikka niitä ei ole merkitty kaavakartalle.

14.8
Miksei huolella valmistellussa kaavaehdotuksessa, jossa on huomioitu lämmitys, kun-
nallistekniikka, liikenne, jne., ei käsitellä alueen tietoliikenneverkkoja?
Uusille asuinalueille tulee vähintään rakentaa valokuitukaapelointia varten kaapelika-
navat muun infran rakentamisen yhteydessä. Kaapelikanava tulee suunnitella niin,
että useammat operaattorit tai, jos operaattoreilla ei ole kiinnostusta, asukasvetoinen
Iaajakaistahanke (yleensä osuuskuntamuotoinen) voivat sijoittaa valokuitukaapelit.
Muun infran rakentamisen yhteydessä kaapelikanavat saadaan rakennettua kustan-
nustehokkaasti.
Nopeiden yhteyksien takaamiseksi pientaloalueille kaapelireittien ja -kanavien suun-
nittelun tulee olla osa kaupunki- ja kuntasuunnittelua. Suunnittelun ja toteutuksen tu-
lee olla pitkäjänteistä, ratkaisut tulee tehdä niin, että ne kestävät useita kymmeniä
vuosia. Kaapelointi tulee olla helposti laajennettavissa kohtuullisilla kustannuksilla.



Kaavoittajan vastine:
Tietoliikenneyhteyksiä ei määritellä asemakaavassa. Operaattoreilta
on pyydetty lausunnot asemakaavaehdotuksesta ja niihin ollaan yh-
teydessä katujen rakennussuunnittelun yhteydessä. Ei aiheuta
muutosta kaavaehdotukseen.

15. Helsingin seudun liikenne (HSL) 15.12.2016

15.1
Juhlakallion asemakaavan mahdollistama uusi asuinrakentaminen tukeutuu alueen
nykyiseen joukkoliikennetarjontaan, ja joukkoliikenteen todellinen palvelutaso kävely-
matkoineen alueella on kohtuullinen. Laadukkaiden kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien
varmistaminen alueen keskiosista Vanhan Rantatien pysäkeille sekä matkakeskuk-
selle on joukkoliikenteen palvelutason kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

15.2
HSL toivoo, että radan varteen sijoitetaan aiemmin suunniteltu seudullinen pääpyö-
räilyreitti.

Kaavoittajan vastine:
Viereisen Tolsanmäen alueen maasto-olosuhteista johtuen seudulli-
nen pääpyöräilyreitti on päätetty sijoittaa rantaradan ja Länsiväylän
väliselle alueelle. Myöhemmin jos rantaradalle rakennetaan lisää
raiteita, väylä siirretään Länsiväylän eteläpuolelle. Radan varteen
on suunniteltu paikallinen pyöräilyreitti.

16. Fingrid Oy 15.12.2017

Asemakaavan alueella sijaitsee Fingridin 150 kV Estlink 1 sähkökaapeli. Kaapelialue
on esitetty kaavaehdotuksessa asianmukaisesti merkinnällä maanalaista johtoa var-
ten varattu alueen osa. Ehdotuksessa on esitetty kaapelialueelle osin sijoittuva jalan-
kululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa. Väylän rakennussuunnitelmat tulee hy-
väksyttää Fingridillä niiltä osin, kun ne sijoittuvat kaapelin varoalueelle. Kaapelialu-
eelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erilli-
nen risteämislausunto.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

17. Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 16.12.2016

17.1
Asemakaavaehdotus noudattaa pääpiirteissään Heikkilän osayleiskaavan ratkaisua.
Poikkeamat yleiskaavasta esimerkiksi korttelin 734 kohdalla on kuitenkin syytä perus-
tella kaavaselostuksessa.



Kaavoittajan vastine:
Kaavaselostukseen on lisätty perustelut poikkeamista.

17.2
Alueen rakentumisen ja kulttuurimaiseman muotoutumisen historia on selvitetty kuIt-
tuuriympäristöinventoinneissa ja kuvattu havainnollisesti asemakaavaselostuksessa.
On hyvä, että asemakaavassa on jätetty maisemallisesti arvokkaat lakialueet raken-
tamatta, ja että määrätään uudisrakennusten sopeuttamisesta ympäristöönsä. Suun-
nittelualueen arvot ja rakennusten suojelutavoitteet on huomioitu asemakaavaehdo-
tuksessa asianmukaisesti.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

17.3
Kaava-alue sijaitsee Vanhan Rantatien (mt 11253) eteläpuolella. Tie on osoitettu vie-
reisessä Vesitorninmäen kaavassa katuna. Uudenmaan ELY-keskus edellyttää, että
Vanhasta Rantatiestä tulee tehdä MRL 86a§ mukaisesti kadunpitopäätös.
Vanhan Heikkiläntien liittymä Vanhalle Rantatielle parannetaan siirtämällä liittymä uu-
teen paikkaan. Liittymän turvallisuus tulee varmistaa. Liittymässä tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota liittymäkaltevuuteen ja näkemäalueisiin.

Kaavoittajan vastine:
Vanha Rantatie on Juhlakallion asemakaava-alueen ulkopuolella.
Vanhan Heikkiläntien liittymää Vanhalle Rantatielle on tarkistetussa
ehdotuksessa siirrettylähemmäksi nykyistä liittymää alueella esiin-
tyvien liito-oravien takia. Liittymän suunnittelussa on huomioitu liit-
tymäkaltevuus ja näkemäalueet.

17.4
Melun ohjearvot koskevat myös lähivirkistysalueita (VL). VL-alueet orı syytä kaavoit-
taa suojaviheralueiksi (EV) siltä osin kuin niissä ei päästä alle melutason ohjearvojen.
ELY-keskuksella ei ole mahdollisuutta osallistua virkistysalueiden tai uusien asumi-
sen alueiden melun- tai tärinän torjunnan kustannuksiin.

Kaavoittajan vastine:
Melualueille sijoittuvat VL-alueet on merkitty merkinnällä VL/me
jonka määräys on: Melualue, jolla melutaso ylittää valtioneuvoston
periaatepäätöksen (VNp 993/1992) suositukset.
Alueen pääkäyttötarkoitus ei edellytä melusuojauksen toteuttamista
eikä alueelle saa sijoittaa melulle herkkiä toimintoja (esim. oleskelu-
ja leikkialueita tai muuta vastaavaa toimintaa).

17.5
Vanhan Rantatien varteen esitetylle palvelurakennusten korttelialueelle (745) on
osoitettu julkisivun melumerkintä 20 dBA. Seinärakenteiden normaali ääneneristä-
vyys on noin 25-30 dBA, joten tässä huonompaa ääneneristävyyttä esittävässä mer-
kinnässä lienee kirjoitusvirhe. Merkintä tulee korjata.

Kaavoittajan vastine:



Merkintä on poistettu kokonaan, koska meluselvityksen mukaan lii-
kennemelu korttelialueen rajalla on korkeintaan 65 dBA. Kortteli on
muutettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) ja rakennukset on
sijoitettu niin, että tontin lounaisnurkkaan muodostuu melulta suo-
jattu leikki- ja oleskelualue.

18. Museovirasto 16.12.2016

18.1
Kaava-alueella sijaitsee muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, joka
on historiallisen ajan kylätontti Jolkby. Kohde on sinänsä merkitty kaavaan ja mainittu
selostuksessa. Kohteelle kaavassa annettu rauhoitusmääräys on kuitenkin ristirii-
dassa sen kanssa, että sen päälle on osoitettu tiealue sekä osa erillispientalojen kort-
telialuetta (AO). Kaavaa laadittaessa tulee muinaisjäännösten osalta ensisijaisena ta-
voitteena olla niiden säilyttäminen. Tämän vuoksi suositeltavin vaihtoehto olisi korjata
kaavaehdotusta siten, että tielinjauksen paikkaa muutettaisiin ja muinaisjäännösalu-
eelle osoitettu rakennusoikeus siirrettäisiin tarvittaessa toisaalle.

Kaavoittajan vastine:
Tielinjaus on siirretty siten, että se seuraa entistä paremmin ny-
kyistä rakennettua tielinjaa ja niin, että nykyisen tien reunalla oleva
vanha kivikellari säilyy. AO-korttelialue on rajattu muinaisjäännös-
alueen ulkopuolelle.

18.2
Kaava-alueella sijaitsee kolme sotahistoriallista kulttuuriperintökohdetta. Näistä vain
Heikkilä (Degerberget) (mjrek 1000022571) on merkitty kaavaan. Kaksi Porkkalan
vuokra-aikaan liittyvää kohdetta on kuitenkin paikannettu ja liitetty Museoviraston yl-
läpitämään kulttuuriperintörekisteriin vuonna 2015. Kohteet ovat Festberget (mjrek
1000022572) Porkkalan vuokra-ajalta periytyviä puolustusvarustuksia sekä Festber-
get 2 (mjrek 1000027501) kaksi Porkkalan vuokra-ajalta peräisin olevaa rakennuksen
perustaa. Myös nämä kohteet tulee huomioida kaavassa ja mainita selostuksessa.
Kohde Festberget sijaitsee kaavassa lähivirkistysalueella, joten sen säilyminen voita-
neen turvata. Alue, jossa sotahistoriallisia rakenteita on, tulee kuitenkin vielä mitat
maastossa, jotta se voidaan merkitä kaavaan oikeankokoisena.
Kohde Festberget 2 on kaavassa asuinrakennusten korttelialueella (A). Kohde olisi
suositeltavaa säilyttää, mutta mikäli tämä aiheuttaa kohtuutonta haittaa alueen kehit-
tämiselle, niin se tulee dokumentoida ennen sen poistamista.
Kaikista kohteista tulee myös ilmoittaa kohteen virallinen nimi sekä sen muinaisjään-
nösrekisterin tunnistenumero. Kohteet tulee myös numeroida kaavaan niin, että ne
ovat yhdistettävissä kaavaselostuksen kuvaukseen.

Kaavoittajan vastine:
Kohde Degerberget ei ole merkitty kaavaan, koska se ei ole sotahis-
toriallinen kohde vaan ennen Porkkalan vuokra-aikaa rakennetun
asuinrakennuksen perustukset. Rakennus näkyy vuoden 1944 ilma-
kuvassa. Kaavassa kohde sijoittuu lähivirkistysalueelle (VL/me), jo-
ten se säilyy.
Kohde Festberget sijaitsee kaavassa lähivirkistysalueelle (VL), joten
se säilyy.



Tontilla, jolla kohde Festberget 2 sijaitsee, on määrätty, että tontilla
olevat vanhat kivijalat on säilytettävä osana piharakenteita.
Muinaisjäännösrekisterin tunnistenumerot ei ole merkitty kaavakar-
talle mutta muinaisjäännöksistä on tehty erillinen liite selostukseen,
johon myös on lisätty kohteiden virallinen nimi sekä muinaisjään-
nösrekisterin tunnistenumero.

19. Espoon seudun ympäristöterveys 23.12.2016

19.1.
Alue tulee suunnitella siten, ettei alueen asukkaille aiheudu terveydellistä haittaa, lä-
hinnä kantatie 51 :stä tai raideliikenteen seurauksena melun, mahdollisen tärinän
sekä liikenteestä aiheutuvien pienhiukkasten osalta. Alueen eteläpuolella kulkevasta
junaradasta sekä tulevasta junaradan Iisäraiderakentamisesta mahdollisesti aiheutu-
vat melu- tai tärinähaitat tulee huomioida alueen sekä alueelle rakennettavien asun-
tojen ja mahdollisten julkisien tilojen sijoittelussa, suunnittelussa sekä rakentami-
sessa. Vilkasliikenteisen tien puolelle tulevien asuntojen ilmanvaihdon tuloilman otto
tulisi suunnitella pihan puolelle. Piha-alueiden osalta tulee toteutua vähintään valtio-
neuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset päiväohjearvot (55 dB (LAEq)) sekä raken-
nusten osalta vähintään asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaiset keskiäänita-
sojen toimenpiderajat. Myös toimenpiderajoja pienempi melutaso saattaa aiheuttaa
viihtyvyyshaittaa. Melualueelle rakennettaville asuinrakennuksille suositellaan mah-
dollisesti meluesteiden rakentamista sekä tienpuolisten julkisivujen ja ikkunoiden li-
säksi sivuseinien äänieristävyyttä ja huomioida muutoinkin asuntojen melualueelle si-
joittuminen rakentamisessa kaikin puolin. Lähtökohtaisesti uusia asuinalueita tai
muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää
meluntorjuntaa.

Kaavoittajan vastine:
Kaavassa ei ole sijoitettu rakentamista melulle ja tärinälle alttiille
alueille, lukuun ottamatta Vanhan Rantatien varrella olevaa korttelia
745. Meluselvityksen mukaan liikennemelu korttelialueen reunalla
on korkeintaan 65 dBA. Normaalien seinärakenteiden ääneneristä-
vyys on noin 25-30 dBA, joten määräystä seinien ääneneristävyy-
destä ei ole tarpeen. Korttelin rajalle on piirretty 10-20 metriä leveä
alue, jonka puusto on säilytettävä ja täydennettävä lisäistutuksilla.
Puusto estää pienhiukkasten leviämisen tontille.

19.2
Maaperä on osittain kalliosta ja mahdollinen radonhaitta on huomioitava rakentami-
sessa. Alueen hulevedet tulee johtaa tai käsitellä siten, ettei rakennuksille aiheudu
tulvariskejä.

Kaavoittajan vastine:
Kaavasta on tehty hulevesien hallintasuunnitelma, jossa tulvareit-
tejä on otettu huomioon.

19.3
Vanhan alueen Iisärakentamisessa tulee huomioida vanhojen talojen mahdolliset
puulämmitysjärjestelmät sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat savuhaitat.



Espoon seudun ympäristöterveys haluaa korostaa, että ympäristöterveyshaittoja on
tärkeää arvioida kaavahankkeen eri vaiheissa, eikä kaavaluonnosvaihetta tulisi hank-
keessa ohittaa.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

20. Ympäristönsuojelu 23.12.2016

Esitetään, että kaavaan liitetään vesihuollon yleissuunnitelmaa kattavampi ja tar-
kempi hulevesiselvitys ja -suunnitelma ja kaavamääräyksiä ja kaavamerkintöjä tarkis-
tetaan sen pohjalta.

Kaava-alueen tonteilla syntyviä hulevesiä tulisi tehokkaasti vähentää mm. pihan lä-
päisevillä pinnoitteilla sekä vettä sitovan ja haihduttavan kasvillisuuden avulla. Tontin
hulevedet tulisi hyödyntää ja/tai imeyttää maahan sen alueella, mikäli
maaperäolot sen sallivat. Jäljelle jääville hulevesille tontille tehtävien viivytysrakentei-
den tulisi olla sellaiset, että tontilta pois johdettavat hulevedet ovat korkeintaan luon-
taisen valuman suuruiset.

Katujen ja muiden yleisten alueiden hulevesiä tulisi tehokkaasti imeyttää, haihduttaa,
puhdistaa ja pidättää vesiaiheissa tai käsitellä muilla vastaavilla Iuonnonmukaisilla ta-
voilla. Hulevesiviemäreiden sijaan suositellaan hulevesien johtamisessa käytettäväksi
avo-ojia. Viivytyssäiliöiden sijaan tulisi hulevesien viivytyksessä mahdollisuuksien
mukaan käyttää hulevesiä puhdistavia rakenteita, kuten Iuonnonpainanteita sekä al-
taita, jotka sijoitetaan luonnonolojen kannalta hyvin soveltuviin paikkoihin. Jos viivy-
tyssäiliöitä käytetään liikennöidyiltä alueilta kerättyjen paljon epäpuhtauksia käsittä-
vien hulevesien viivytykseen, hulevedet on syytä esikäsitellä ennen niiden johtamista
säiliöihin.

Vesistöjen kuormittumisen ehkäisemisen ohella hulevesiä pidättävillä ja
puhdistavilla rakenteilla on parhaimmillaan merkitystä viihtyisän ja monimuotoisen
luonnonympäristön Iuomisessa.

Kaavoittajan vastine:
Kaavan yhteydessä hulevedet on selvitetty katujen ja vesihuollon
yleissuunnittelun yhteydessä tehdyssä huleveden hallintasuunnitel-
massa. Kaavakartalle on suunnitelman perusteella varattu huleve-
sien käsittely- ja viivytysalueita. Kaavassa on annettu määräyksiä
koskien hulevesien käsittelyä Kirkkonummen hulevesiohjelman mu-
kaisesti.

21. Vesihuoltolaitos 3.1.2017

21.1
Alue on hyvin liitettävissä olemassa olevaan vesi- ja jätevesiverkostoon ja vastaanot-
tavan verkoston kapasiteetti on riittävä. Nykyiset vanhat runkovesijohdot ja -viemärit
korvataan osittain uusilla Iinjoilla. Suuri osa alueen nykyisistä rakennuksista on Iiitty-
nyt veteen ja viemäriin. Liittymättömiä rakennuksia on lähinnä korttelin 768 alueella.



Suunnitelman mukainen vesihuollon rakentaminen tarjoaa osalle nykyisistä kiinteis-
töistä liitoskohdat lähemmäs rakennusta, mikä vähentää kiinteistöjen ylläpitovastuuta.
Vesihuollon rakentamisesta ei ole vielä käytettävissä kustannusarviota, mutta on to-
dennäköistä, että rakentamiskustannukset ylittävät uusilta liittyjiltä saatavat Iiittymis-
maksutulot. Tämän vuoksi on tärkeää, että eheyttävän rakentamisen määrää ei vä-
hennetä kaavaehdotuksesta.

Kaavoittajan vastine:
Merkitään tiedoksi.

21.2
Hulevesien hallintaa rajoittaa alueen eteläpuolella junarata ja lähtökohtana on, että
huleveden virtaama radan varren ojassa ja alitusrummussa ei kasva. Huleveden vii-
vytysaltaat on toteutettava vähintään kaavassa esitetyssä laajuudessa, jotta alueelta
tuleva virtaama saadaan rajoitettua. Viivytysaltaiden lisäksi hulevesisuunnitelma pe-
rustuu huleveden viivytykseen kiinteistöillä. Yleissuunnitelmaluonnoksen mukaan
kaavakartassa esitettyjen hulevesialtaiden lisäksi tarvitaan viivytystä myös muissa
kohdin radan tuntumassa. Nämä on merkittävä kaavakarttaan.

Kaavoittajan vastine:
Yleissuunnitelmaa on päivitetty ja laadittu huleveden hallintasuun-
nitelma. Kaikki suunnitelmassa esitetyt huleveden käsittelyalueet
on merkitty kaavakartalle.

21.3
Kaavamääräys hulevesien viivytyksestä ia/tai imetyksestä ensisijaisesti tonteilta ei
ole yksiselitteinen eikä velvoittava. On joko määrättävä viivytys/imeytys, tai suunnitel-
tava se yleisille alueille ja varata alueet kaavaan. Lisäksi tulee selvittää, onko tarpeen
sisällyttää määräykseen tarkempia määriin sidottuja vaatimuksia. On epäselvää miltä
osin avo-ojat säilytetään. Tämä ja hulevesien viivytys-/imeytysvaatimus on tarkistet-
tava, ja määritettävä mitkä kiinteistöt ovat liitettävissä hulevesiviemäriin.

Kaavoittajan vastine:
Hulevesimääräyksiä kiinteistöjen alueella on täsmennetty ja huleve-
sien viivytysmäärät on lisätty kaavamääräyksiin Kirkkonummen hu-
levesiohjelman mukaisesti.

21.4
Kaavaselostuksessa arvioidaan, että kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen
tapahtuvat 2018 ja talonrakennus voi alkaa 2019. Investointiohjelman mukaan raken-
nussuunnittelu ajoittuu vuodelle 2020 ja kunnallistekniikan rakentaminen alkaisi
2021.

Kaavoittajan vastine:
Aikataulua on korjattu kaavaselostukseen investointiohjelman mu-
kaiseksi.

21.5
Vesihuollon ja hulevesien yleissuunnittelussa on selvitettävä ainakin seuraavat asiat
ennen kaavavan hyväksymistä:
- Vesihuoltolinjojen tarkka sijainti ja tarvittavien johtorasitteiden



merkitseminen kaavakarttaan
- Periaateratkaisu tonttikohtaisesta viivytyksestä / imeytyksestä, jos tätä
tullaan kaavalla vaatimaan.
- vastaako hulevesijärjestelmän suunnittelussa käytetty mitoitussade (kerran
10 vuodessa, 60 min) rata-alueiden vaatimuksia.

Kaavoittajan vastine:
Tarvittavat johtorasitteet on merkitty kaavakartalle ja kaavamäärä-
yksiin on lisätty määräyksiä hulevesien käsittelystä laaditun huleve-
sien hallintasuunnitelman ja Kirkkonummen hulevesiohjelman mu-
kaan.

22. Muistuttaja 1

Toivomme, että tontti 2 korttelissa 732 merkitään kahdeksi erilliseksi tontiksi.

Kaavoittajan vastine:
Kaavaan on merkitty, että tontille voi rakentaa kaksi asuntoa ja, että
tonttia voi myös lohkoa kahdeksi tontiksi.

23. Muistuttaja 2

Korttelissa 738 tulee tonttien 3 ja 8 välinen ohjeellinen tontinraja poistaa. Haluamme
olla mukana päättämässä tulevan rajan sijainnista.

Kaavoittajan vastine:
Ohjeellinen tontinraja on poistettu ja merkitty että tontille saa raken-
taa kaksi asuntoa ja että tonttia voi lohkoa kahdeksi tontiksi.

24. Muistuttaja 3

24.1
Alueelle sijoitetaan useita asuinrakennuksia/rivitaloja. Vaikka rivitaloja on alueelle ra-
kennettu aikaisemminkin olisi syytä rajoittaa asuinrakennusten rakentamista, sillä ne
eivät istu vanhaan kylämaisemaan. Korttelissa 737 tulisi huolehtia siitä, että raken-
nukset eivät näkyisi kylän vanhaan osaan eikä tasangolle länteen.
Asuinrakennuskorttelissa 734 häiritsee korkean rakentamattoman vuoren näkymää,
siitä tulisi luopua.

Kaavoittajan vastine:
Korttelissa 738 ollut A-korttelialue on muutettu erillispientalojen
korttelialueeksi (AO), joten tarkistetussa ehdotuksessa on Vanhan
Heikkiläntien varteen ehdotettu ainoastaan yksiasuntoisten pienta-
lojen rakentamista.
Korttelissa 737 on rakentaminen sijoitettu siten, että rakennukset
eivät näy Vanhalta Heikkiläntieltä eikä lännestä Kirkkolaakson alu-
eesta.
Uudisrakennukset korttelissa 734 vaikuttavat tietenkin nykyisen
maiseman näkymiin. Korttelialueen rakennusalat on kuitenkin sijoi-



tettu niin, että rakennukset mahdollisimman vähän näkyvät ympä-
ristöön.

24.2
Näkymä Tohtorinaukiosta/Vanhalta Heikkiläntieltä Åminnen tilaan on maisemallisesti
hyvin tärkeä. Laaksoa ei saa täyttää rakennuksilla, Rakennusten/tonttien määrää
kortteleissa 738 ja 739 tulee vähentää ja sijoittaa siten että avoin näkymä säilyy. Van-
han Heikkiläntien ja Vanhan sairaalantien väliin jäävät kaksi rivitaloa on syytä jättää
rakentamatta. Alue on yhtenäinen ja historiallinen rakennettu ympäristö.

Kaavoittajan vastine:
Tohtorinaukion ja Åminnen tilan välisellä alueella on nykyisin tiheää
puustoa, esim Åminnen kivinavetta ei edes lehdettömänä aikana
näy Tohtorinaukiolta. Aukion lähellä olevilla tonteilla on merkitty
tulvareitti ja rakennusalat on sijoitettu niin, että Tohtorinaukiolta on
mahdollista avata näkymä Åminnen tilan vanhalle kivinavetalle.
Korttelissa 738 asuinrakennusten korttelialue (A) on muutettu eril-
lispientalojen tonteiksi (AO), jotka sopivat paremmin vanhaan kylä-
maisemaan.

24.3
Vanhaa Heikkiläntietä ei saa leventää eikä asvaltoida.

Kaavoittajan vastine:
Vanhan Heikkiläntien kunnossapidon ja jalkakäytävän rakentamisen
kannalta asfaltointi on tarkoituksenmukaista. Kun katu asfaltoidaan
ja rakennetaan sadevesiviemäri, nykyiset avo-ojat voidaan täyttää,
jolloin itse katualuetta ei nykytilasta tarvitse huomattavammin le-
ventää.

24.4
Kaava mahdollistaa aivan liian paljon rakentamista. kaava tulisi olla selkeästi raken-
nus- ja kulttuurihistoriaa säilyttävä. Tulisi palata kaavoitustyön alkuvaiheessa omak-
suttuun periaatteeseen, että jokaiselle tontille saisi rakennusoikeutta toista asuinra-
kennusta varten ja tästä ylimenevästä rakennusoikeudesta voisi neuvotella. Rakenta-
minen pitäisi nousta asukkaiden tarpeista eikä kunnan väestötavoitteista. Jos kaavat
toteutuvat vanha Heikkilä tuhoutuu.

Kaavoittajan vastine:
Alueen vanhoille tonteille on esitetty lisärakentamista seuraavan
mitoituksen mukaisesti. Yli 2000 m2 kokoisille tonteille on kaava-
kartalla merkitty mahdollisuus rakentaa kaksi asuntoa (2as) tontille.
Yli 5000 m2:n tonteille on mahdollisuus rakentaa kolme asuntoa ja
yli 7500 m2:n tonteille on mahdollisuus rakentaa neljä asuntoa. AO-
tonttien tehokkuusluku on korkeintaan e=0,20, käytännössä vanho-
jen tonttien tehokkuusluku vaihtelee e=0,08 – 0,20 välillä. Tarkiste-
tussa ehdotuksessa on kaikkien muistuttajien, omaa tonttia koske-
vat, muistutukset otettu huomioon, joten kaavaratkaisu lienee ton-
tinomistajien tarpeiden mukainen.



25. Muistuttaja 4

25.1
Nykyinen tonttiliittymämme Heikkiläntielle on kaltevuudeltaan 12 %. Katujen yleis-
suunnitelmassa Kuutamokujalle suunnitellun uuden liittymän kaltevuus on 20 %,
tämä on liian jyrkkä varsinkin talvikelillä, myös uusilla tonteilla 3 ja 4 on sama on-
gelma.

Kaavoittajan vastine:
Kuutamokujan pituusleikkausta on tarkistettu katujen yleissuunni-
telmassa.

25.2
Korttelissa 746 on tonttien 1 ja 2 väliin piirretty kaksi erillistä tontinrajaa. Kenelle väli-
alue kuuluu?

Kaavoittajan vastine:
Kaavakartalle oli vahingossa jäänyt kaksi vierekkäistä ohjeellista
tontinrajaa. Ylimääräinen tontinraja on poistettu ja tonttien välinen
raja on piirretty nykyisen kiinteistönrajan kohdalle.

25.3
Ehdotamme, että kunta käyttää omistamansa tontin 9 korttelissa 701 pysäköintialu-
eena ja jättää tilaa pysäköintialueen pohjoisosassa tarpeellisille katujärjestelyille.
Heikkiläntien päässä pysäköintipaikkojen tarve on suuri. Ljunghedalla ja viereisellä
urheilukentällä on myös puute puute pysäköimispaikoista. Suunniteltu pysäköintialue
on liian pieni.

Kaavoittajan vastine:
Tontti 9 korttelissa 701 on vain osittain kunnan omistuksessa, vie-
reisen maanomistajan kanssa tehdään maanvaihto siten, että kunta
saa maata pysäköintipaikan laajentamiseen. Heikkilän pallokentän
viereen suunnitellulle pysäköintipaikalle mahtuu noin 50 autopaik-
kaa, se riittänee useimmissa tapauksissa.

26. Muistuttaja 5

26.1
Viulunrakentajantien ja Viulunrakentajankujan uusien tonttien liikenne kulkisi koko-
naan Viulunrakentajantietä pitkin. Tie on kapea ja siinä on suuria korkeuseroja. Eh-
dotamme että uusien tonttien liikenne suunniteltaisiin kulkemaan Satulasepänkujaa
pitkin, jossa ei ole korkeuseroja. Mikäli ehdottamamme tielinjaus toteutetaan ole-
massa olevat rakennukset eivät vaikeuta liikenteen kehittämistä, samalla voidaan
kulttuurihistoriallisesti arvokas pientaloympäristö säilyttää.

Kaavoittajan vastine:
Viulunrakentajantie rakennetaan kaduksi, jolloin ajoradan levey-
deksi tulee viisi metriä. Myös tien korkeuseroja loivennetaan muut-
tamalla tien pituusleikkausta. Katujen yleissuunnitelmassa Viulun-



rakentajantien kaltevuus on jyrkimmillään 10%. Kun kadun geomet-
riaa muutetaan ei ole tarkoituksenmukaista ohjata liikenne muuta
kautta. Ei muutoksia kaavakartalle.

26.2
Kiinteistön uusien tonttien ohjeellisia tontinrajoja tulee muuttaa.

Kaavoittajan vastine:
Kaavakartalta on poistettu ohjeelliset tontinrajat. Kiinteistölle on
merkitty, että sille voi rakentaa neljä asuntoa ja että ne voidaan tar-
vittaessa lohkoa erillisiksi tonteiksi.

27. Muistuttaja 6

27.1
Korttelissa 737 tulisi huolehtia siitä, että rakennukset eivät näkyisi kylän vanhaan
osaan eikä tasangolle länteen. Uusien asuinrakennusten rakentamista tulee rajoittaa,
koska ne eivät sovi vanhaan kylämaisemaan.
Asuinrakennuskorttelissa 734 häiritsee korkean rakentamattoman vuoren näkymää,
siitä tulisi luopua.

Kaavoittajan vastine:
Katso vastine 24.1.

27.2
Vanhan Heikkiläntien ja Vanhan sairaalantien välinen alue pitäisi jättää rakentamatta.
Alue on yhtenäinen ja historiallinen ympäristö.
Kortteleissa 738 ja 739 tulee vähentää rakennusten ja tonttien määrää, jotta avoin
näkymä säilyy. Maisemaa ajatellen Tohtorinaukio - Åminnen tila - Vanha Heikkiläntie
laaksoaluetta ei saa täyttää rakennuksilla. Korttelin 739 kehystävät tontit pitää pois-
taa,

Kaavoittajan vastine:
Katso vastine 24.2.

27.3
Korttelissa 744 tulee varmistaa, että avoimena niittynä tai nurmikkona pidettävä alu-
een osa on tarpeeksi leveä, jotta näkyvyys säilyy.

Kaavoittajan vastine:
Korttelin 744 ja Satulasepänkujan välinen alue on merkitty lähivir-
kistysalueeksi, jolla ympäristön niittymäinen ilme säilytetään (VL/n).
Alue käsittää lähes kokonaan nykyisin niittynä olevaa aluetta. Kort-
telin 744 tonttien 5 ja 6 Vanhan Heikkiläntien vastaisille reunoille on
merkitty 20 metriä leveä vyöhyke, joka on pidettävä avoimena niit-
tynä tai nurmikkona.

27.4
Heikkilän vanhaa jalkapallokenttää täytyy kohdella kunnioittaen.



Kaavoittajan vastine:
Heikkilän pallokenttä on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alu-
eeksi (VU), joten se säilyy.

27.5
Vanha Heikkiläntie on historiallisesti merkittävä, eikä sitä saa asvaltoida eikä leven-
tää.

Kaavoittajan vastine:
Katso vastine 24.3.

28. Muistuttaja 7

Åminnenkallio on piirretty lähivirkistysalueeksi (VL) niin, että osa tilasta häviää. Se
vaikuttaa sekä pihan ympäristöön, että tilan käyttöön. VL-aluetta on pienennettävä.

Kaavoittajan vastine:
VL-alueen raja on piirretty maaston korkeuskäyrien mukaan Åmin-
nenkallion ja Åminnen tilakeskuksen kukkulan väliseen painantee-
seen. VL-alueen rajan ja Åminnen pihapiirin korkeusero on noin
viisi metriä, joten VL-alue ei suuremmin vaikuta pihan käyttöön.
Åminnenkallio on merkitty alueeksi, jossa on sotahistoriaan liittyviä
rakenteita (s-3) sekä alueeksi jossa on liikennemelua (me), joten
alueelle ei voi rakentaa eikä sijoittaa meluherkkiä toimintoja.

29. Muistuttaja 8

Jotta Heikkilän ympäristö säilyisi on tonttien oltava nykyisen kokoisia. Korttelissa 701
on tonttien 4 ja 5 välistä ohjeellista tontinrajaa poistettava. Tontinomistajien pitää itse
voida päättää jaetaanko tonttia, sekä mahdollisen jakamisen ajankohtaa. Tonttien 4
ja 5 väliin piirretty ajoyhteys pilaa tontteja täysin, se on suunniteltava uudestaan.
Vanhaa Heikkiläntietä ei saa leventää.

Kaavoittajan vastine:
Tonttien 4 ja 5 rajalla ollut ajoyhteys on poistettu, takana olevalle
tontille on suunniteltu ajoyhteys muuta kautta. Katso myös vasti-
neet 23 ja 24.3.

30. Muistuttaja 9

30.1
Kaavaehdotukseen Vanhan sairaalantien ja Åminnentien välille piirretty Räätälin-
polku ei muodosta luonnollista yhteyttä Kirkkonummen keskustaan, Tolsan ju-
napysäkille tai Heikkilän torille. Ehdotamme, että polku kulkisi Vanhalta sairaalantieltä
Heikkilän pallokentän kautta Viulunrakentajantielle. Yhteys olisi tällöin luonnollinen
jatke Viulunrakentajantielle ja se palvelisi alueen pohjoisosien ja kuntakeskuksen vä-
listä liikennettä samalla se yhtyisi Vanhan Heikkiläntien varteen suunniteltuun jalka-
käytävään. Se palvelisi myös pallokenttää sen alueelle suunniteltuja ulkoilutoimintoja.

Kaavoittajan vastine:



Heikkilän pallokentän lounaisnurkan kohdalla ei ole tilaa rakentaa
polkua. Polun rakentaminen kyseiseen kohtaan tarkoittaisi kallion
louhimista aivan kiinteistöllä olevan suojeltavaksi merkityn raken-
nuksen viereen. Räätälinpolku toimii alueen asukkaiden kevyen lii-
kenteen yhteytenä Åminnentieltä Kirkkolaaksonpuistoon ja kunta-
keskukseen.

30.2
Heikkilän pallokentän pohjoispuolelle suunniteltua pysäköintialuetta on laajennettava,
varsinkin jos nykyisiä pysäköintipaikkoja otetaan muuhun käyttöön.

Kaavoittajan vastine:
Suunnitellulle pysäköintipaikalle mahtuu noin 50 autopaikkaa, mikä
riittänee useammissa tapauksissa. Kaikkien nykyisten pysäköinti-
paikkojen ottamisesta muuhun käyttöön ei ole suunnitelmia.

30.3
Samalla kun alueen infrastruktuuria parannetaan, tulee alueelle rakentaa myös nyky-
aikaisen tekniikan mukaisia tietoliikenneverkkoja.

Kaavoittajan vastine:
Katso vastine 14.8.

31. Muistuttaja 10

31.1
Alueelle sijoitetaan useita asuinrakennuksia/rivitaloja. Rivitaloja on toki jo rakennettu
alueelle, mutta niiden suhteen tulisi olla pidättyväinen, koska ne istuvat huonosti his-
torialliseen kylämaisemaan. Kortteliin 737 Degerbergetille tulevat rakennukset tulee
sijoittaa ja rakentaa siten, että ne eivät näy vanhaan kylään eikä tasangolle länteen
tai etelään.
Korttelin 734 asuinrakennus pitää poistaa kaavasta, koska se häiritsee jylhän vuoren
näkymää.

Kaavoittajan vastine:
Katso vastine 24.1.

31.2
Näkymä, joka avautuu Tohtorinaukiosta/Vanhalta Heikkiläntieltä kohti Åminnen tilaa
on maisemallisesti hyvin tärkeä. Laaksoa ei saa täyttää rakennuksilla, Tontit ja raken-
nukset tulee sijoittaa siten, että näkymä säilyy. Kortteli 739, joka kehystää Åminnen
kukkulaa tulee poistaa kokonaan. Kortteli tekisi tyhjäksi tilakeskuksen suojelun tuo-
malla suuren määrän uusia rakennuksia aivan kiinni historialliseen kokonaisuuteen.

Kaavoittajan vastine:
Katso vastine 24.2.

31.3
Tulee varmistaa, että kortteliin 744 merkitty VL-niitty on riittävän leveä Satula-
sepänaukiolta avautuvan näkymän kannalta.



Kaavoittajan vastine:
VL/n-alue kattaa lähes kokonaan jo nyt avoimena niittynä olevaa
aluetta.

31.4
Vanha Heikkiläntie on maan vanhimpia teitä. Se on erittäin tärkeä maisemaelementti.
Sitä ei saa leventää eikä asfaltoida.

Kaavoittajan vastine:
Kaavaehdotuksessa on Vanhan Heikkiläntien linjauksen horisontaa-
lista ja vertikaalista geometria säilytetty, tien pohjoispäätä lukuun
ottamatta jossa on tarpeen saada liikenneturvallisuuden kannalta
selkeämpi liittymä Vanhalle Rantatielle. Tietä on pyritty pitämään
mahdollisimman kapeana mutta toisin paikoin tietä on jouduttu le-
ventämään. Niillä kohdin missä avo-ojat korvataan putkilla varsinai-
nen tiealue ei juuri levene. Kunnossapidon takia tie on tarkoituksen-
mukaista asfaltoida.

31.5
Kortteleiden /s-merkintä tulisi ulottaa, paria poikkeusta lukuun ottamatta, koskemaan
kaikkia kortteleita.

Kaavoittajan vastine:
Merkintää on lisätty kaavakartalle, pääosin merkintä on merkitty
kortteleille jotka sijaitsevat Vanhan Heikkiläntien varrella ja sijaitse-
vat Heikkilän osayleiskaavaan merkitylle kyläkuvallisesti arvok-
kaalla rakennus- ja aluekokonaisuusalueella (sk).

31.6
On ilmeistä, että Juhlakallion ja Tolsanmäen kaavoitustyön lähtökohta on väärä. Ha-
lutaan sijoittaa n. 400 uutta rakennusta, joista kymmenkunta kerros- ja rivitaloa
maantieteellisesti pieneen historialliseen kylätie- ja maanviljelysmaisemaan. Väite,
että palvelujen rakentaminen ja Tolsan seisakkeen asiakastarpeet vaativat massii-
vista rakentamista historialliseen ympäristöön on groteski. Vanha Heikkilä on viimei-
nen alue keskustan tuntumassa, joka kertoo vanhasta Kirkkonummesta. Jos kaavat
toteutuvat se tuhoutuu.
Kaavan johtava periaate on tonttien jakaminen pieniksi palstoiksi, joille sijoitetaan
melko paljon rakennusoikeutta. Tällä tavalla luodaan verotuksen avulla myynti- ja ra-
kentamispakko. Tällä metodilla tuhotaan systemaattisesti alueen ominaispiirteet jotka
ovat erikokoiset tontit, rakennuskanta kartanomaisista tiloista vaatimattomiin mökkei-
hin, pellot ja metsät. Alueen hallitsevaksi rakennukseksi tulee suurehko, ilmeetön ja
historiaton valmistalo.
Tehtävä täytyy arvioida uudelleen ja asettaa ainutlaatuisen ympäristön suojelu keski-
öön. Aloite rakentamiselle ja tonttien jaolle pitäisi aina tulla tontin omistajilta, ei kos-
kaan kaavoittajalta. Rakennusoikeuden tulisi ensisijaisesti huomioida historiallisen
ympäristön säilymistä mutta järjestelmän tulisi joustavasti huomioida omistajien toivo-
mukset ja tarpeet. Uudisrakennusten suhteen pitäisi määräykset koskien julkisivun,



katon kaltevuuden ja värityksen sekä materiaalien soveltuvuuden historialliseen ym-
päristöön olla suhteellisen tiukat.
Tällä periaatteella uudisrakentaminen olisi hallittua ja vapaaehtoista.

Kaavoittajan vastine:
Kaavaehdotuksen mukaan Juhlakallion alueelle voi rakentaa 64
uutta omakotitaloa sekä kymmenkunta muuta asuinrakennusta.
Vanhoilta tonteilta on kaavakartalta poistettu ohjeellisten tonttien
rajat ja tonteille on merkitty asuntojen enimmäismäärä. Määräyksiin
on lisätty, että tontteja voi lohkoa. Näin maanomistaja voi itse päät-
tää mahdollisesta lohkomisesta ja rakentamisen ajankohdasta.
Vanhan Heikkiläntien varren tontit on merkitty alueeksi, jolla ympä-
ristö on säilytettävä (/s). Määräyksen mukaan uudet rakennukset on
suunniteltava ja rakennettava siten, että ne sijainnin, materiaalien,
mittasuhteitten, värityksen ja julkisivujen jäsentelyn osalta noudat-
tavat alueella olevien rakennusten ominaispiirteitä. Piha-alueiden
kulttuurihistorialliset ja kyläkuvan kannalta arvokkaat talousraken-
nukset, rakenteet ja puusto on säilytettävä. Materiaalien, istutusten,
terassien, ulkoportaiden, pihan kiinteiden varusteiden ja valaisinten
on oltava alueen ominaispiirteisiin soveltuvia.

32. Muistuttaja 11

32.1
Tontille on asemakaavaehdotuksessa piirretty rakennusalanraja siten, että nykyinen
asuinrakennus ei mahdu kokonaan sen sisään vaan talossa oleva erkkeri jää osittain
rakennusalan ulkopuolelle, rakennusalan rajaa tulee korjata.

Kaavoittajan vastine:
Tontin asuinrakennus on kokonaan rakennusalan sisäpuolella.

32.2
Tontille on ollut tarkoitus rakentaa autotalli/varastorakennus, jonka sijoittaminen eh-
dotuksessa olevan rakennusalan sisäpuolelle on tontin korkeuserojen johdosta haas-
teellista. Ehdotan, että rakennusalaa tarkistetaan niin, että autoatlli voidaan sijoitta
viereisen pysäköintialueen laajennuksen reunaan, tontin nykyisen paikoitusalueen
päälle.

Kaavoittajan vastine:
Rakennusalaa on tarkistettu niin, että autotalli/varaston voi raken-
taa kaksi metriä autopaikkojen korttelialueen (LPA) rajasta. Kaava-
määräyksen mukaan autotallin saa sijoitta kahden metrin päähän
katualueen rajasta.

32.3
Uuden Kuutamokujan linjauksessa om omituinen ”notkahdus” tontilleni nykyisen suo-
ran linjan sijaan. Liikenteen lisääntyessä tien päähän kaavoitetuille tonteille tästä tu-
lee olemaan huomattavaa haittaa tien välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle asuin-
rakennukselle.



Kaavoittajan vastine:
Kuutamokuja on piirretty kulkemaan tonttien välisellä rajalla. Nykyi-
nen tie kulkee kokonaan muistuttajan tontilla, joten Kuutamokuja
tulee sijaitsemaan kauempana asuinrakennuksesta, kun nykyinen
tie.

33. Muistuttaja 12

Korttelin 741 eteläraja sekä korttelin 739 raja tulee noudattaa 11.10.2016 lohkotun
kiinteistön (Ådalen) rajaa.

Kaavoittajan vastine:
Asemakaavakarttaa on korjattu ehdotetulla tavalla.


