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Kylmälän osayleiskaavan päivitetty osallistumis- 
ja arviointisuunnitelma on käsitelty kuntatek-
niikan lautakunnassa (14.6.2018, § 87). Kylmälä 
sijaitsee kunnan pohjoisosassa Veikkolan taaja-
man ja Evitskogin kylän välissä. Suunnittelualue 
on laajuudeltaan noin 15 km2 ja siellä asuu noin 
700 asukasta (tilanne v. 2020). Merkittävä osa 
rakennuskannasta on vapaa-ajan asuntoja.  

Alueen länsiosalle on ominaista itäosaa suurem-
mat tilakoot ja maisemassa selvästi erottuva 
maatalouden harjoittaminen, johon kuuluu usein 
joko itsenäisenä tai liitännäistoimintana myös 
hevostalous. Itäosa on myös rakenteeltaan tii-
viimpää ja sen sijainti lähempänä Veikkolan taaja-
maa aiheuttaa painetta asutuksen leviämiselle ja 
erityisesti jo käytössä olevien rakennuspaikkojen 
uudisrakentamiselle. 

Taustana suunnitteluhankkeelle on Kylmälän 
alueelle kohdistuva jatkuva rakentamispaine. 
Alueella sijaitsee paljon pieniä kiinteistöjä ja 
maanomistus on alueella varsin pirstoutunutta. 
Maanomistusyksiköitä on kaikkiaan yli 700 ja 
maanomistajia yli tuhat. Kunnalla on alueella vain 
vähän maanomistusta.

Osayleiskaavan tavoitteena on eheyttää kylära-
kennetta, ohjata asuminen sille sopiviin paikkoi-
hin sekä osoittaa alueelle riittävät virkistysalu-
eet ja johdonmukaiset ulkoilu- ja ratsastusreitit.  
Osayleiskaavassa tutkitaan myös liikenneturval-
lisuuden parantamismahdollisuuksia ja -tarpeita 
ja varaudutaan alueen palvelutarpeen kasvulle. 
Näitä ovat mm. keskitetyn vesihuollon järjestä-
minen ja alueiden osoittaminen palveluille. 

Erityisenä haasteena osayleiskaava-alueella, eri-
tyisesti sen itäosassa, on vapaa-ajankäytössä 
olevien rakennusten suuri osuus (noin puolet) 
asuinrakennuskannasta. Näiden muuttaminen 
ympärivuotisiksi asunnoiksi (käyttötarkoituksen 
muutokset) aiheuttaisi kiinteistöjen käyttöasteen 
nousua ja lisärakentamista alueella, joka tulisi 
järjestää suuremmassa mitassa asemakaavoi-
tuksen kautta. Myös toistaiseksi puuttuva vesi-
huolto sekä alimitoitettu ja kunnoltaan heikko 
liikenneverkko aiheuttaa haasteita merkittävälle 
asumisen lisäykselle. Koko suunnittelualueen 
vesihuolto on vielä kiinteistökohtaisten ratkaisu-
jen varassa, mutta osalle aluetta ollaan toteutta-
massa vesiosuuskuntaa. 
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Uudenmaan maakuntakaavoissa Kylmälään on osoitettu kylä-koh-
demerkintä, luonnonsuojelualue ja yhdystie. Alueen koillisosaan 
kuuluu osa Haapajärven kulttuurimaisema-aluetta ja pohjoisosassa 
sijaitsee myös pohjavesialue sekä siirtoviemärin ohjeellinen linjaus. 
Suurin osa kaava-alueesta on kuitenkin nk. valkoista aluetta, jolle 
ei ole osoitettu erityistä maankäyttöä. Alueella on voimassa Sjökul-
lan oppimiskeskuksen ja Lugnetin asemakaavat. 

Osayleiskaavaluonnos oli yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsit-
telyssä 25.3.2010 (§ 22) ja osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä syk-
syllä 2016 (kh 1.6.2015, § 195). Tämä jälkeen on tehty mm. maan-
käyttö- ja rakennuslakiin muutoksia, jotka edellyttävät tarkistetun 
ehdotuksen laatimista. Kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen 
laaditaan ns. kaavoittajan vastineet valmisteltaessa tarkistettu 
ehdotus päätöksentekoa varten. Tarkistettu kaavaehdotuksen jäl-
keen kaava valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn. 


