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ASRA § 13
 Asiana on Kyijynpuiston asemakaavan muutosluonnos. Kaava on

tul lut vireille 17.6.2008 § 76 kaavoituslautakunnan päätöksellä. Alue
on lähes kokonaan yksityisessä omistuksessa olevaa asemakaavan
mu kais ta puistoaluetta, mutta sitä ei ole rakennettu puistoksi ja alue
on tällä hetkellä avointa niittyä. Se sijaitsee keskeisellä paikalla suo-
raan Klaukkalantien vieressä Viirinlaakson kohdalla ja soveltuu vir-
kis tys käyt töön huonosti. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan
alu een muuttaminen asuinkäyttöön ja tiivistetään Klaukkalan kes-
kus ta-alu een taajamarakennetta. Aloitteen kaavan muuttamiseksi
ovat tehneet alueen maanomistajat ja kaavan laatimisesta on tehty
so pi mus (ASRA 15.6.2017 § 77). Kaavoituksen ohessa tehdään
maan käyt tö so pi mus kunnan ja maanomistajan välillä.

 Muutoksella muodostuu yksi noin 7400 m2 kerrostalotontti (AK), jol le
osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 6000 k-m2 kahdelle eri ra-
ken nus alal le. Kerrosluvuksi on esitetty Klaukkalantien varteen VI ja
toi sel le rakennusalalle V. Siten saadaan vastinpari Klaukkalantien
toi sel le puolelle rakentuville noin kymmenkerroksisille taloille. Kaa-
vas sa on määrätty lisäksi muun muassa rakennusten ulkonäöstä se-
kä meluntorjunnasta, ja huomioitu alueella sijaitseva kun nal lis tek-
niik ka.

 Voimassa olevassa asemakaavassa (vuodelta 1994) alue on puis-
toa. Klaukkalan osayleiskaavassa (2017) Kyijynpuisto on osoitettu
pie nin toimenpitein kehitettäväksi keskustatoimintojen alueeksi.
Maa kun ta kaa vas sa kohde sijaitsee taajamatoimintojen sekä kes kus-
ta toi min to jen alueella ja on osoitettu tiivistettäväksi.

 Asemakaavan laadinnan yhteydessä on laadittu meluselvitys, ra ken-
net ta vuus sel vi tys ja tutkittu hulevesiä esimerkkiratkaisun avulla. Me-
lu sel vi tyk sen perusteella Klaukkalantien varressa olevalla yh te näi-
sel lä riittävän pituisella rakennusmassalla saadaan estettyä pi-
ha-alu eel le kantautuvaa melua tehokkaasti. Rakennuksen jul ki si vuil-
le on tarpeen osoittaa myös melunvaimennusta sisätiloihin kan tau tu-
van melun ehkäisemiseksi. Alueen maaperä on heikohko, kuten
pää osin muissakin keskustan läheisyydessä olevissa kohteissa. Ra-
ken net ta vuus sel vi tyk ses sä suositellaan rakennusten perustamista
paa luil le. Pinnanmuodoiltaan alue on tasainen. Tontille jää reilusti ti-
laa hulevesien riittävään ja laadullisesti hyvään käsittelyyn.

 Alueella oleva kunnallistekniikka on huomioitu kaavassa. Kaavan to-
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teut ta mi sek si voi olla tarpeen siirtää osa maanalaisista johdoista eri
paikkaan tontin sisällä. Muutokset on kuvattu tarkemmin kaa va se-
los tuk sen kohdissa 3.1.3 ja 5.4.2.

 Kaavan vireille tultua osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin
yk si mielipide. Siinä esitettiin, että Viirintie yhdistettäisiin Klauk ka lan-
tie hen kiertoliittymällä. Perusteluina esitettiin lii ken ne tur val li suu den
lisääntymistä, Lahnuksentien liikennekuorman vähenemistä, Met sä-
ky län tien liittymisen helpottamista Klaukkalantiehen ja Vii rin tie hen
liittyvän alueen laajentamisen helpottumista. Vastineessa ker ro taan
Klaukkalan alueen muuttuneen merkittävästi Kyijynpuiston ym pä ris-
tös sä mielipiteen jättämisen (2009) jälkeen. Tuleva ohi kul ku tie ja
Klaukkalantien parantaminen vaikuttavat liikenteen su ju vuu teen
merkittävästi. Viirinlaakson alueen liikenne on järjestetty jo ase ma-
kaa val la etelämpää. Mielipiteessä osoitetun kaltaiselle rat kai sul le ei
ole enää tarvetta, vaan Kyijynpuiston alue on perusteltua osoit taa
rakentamiseen. Asemakaavaselostuksen kohdassa 4.3.2 vas ta taan
mielipiteeseen tarkemmin.

 Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset
ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Asemakaavan muutos mah dol-
lis taa Klaukkalan ydinalueen tiivistämisen, jossa palvelut sekä lii ken-
ne yh tey det ovat hyvät: kaupallinen keskus on lyhyen kä ve ly mat kan
päässä ja uusi matkakeskus on suoraan Klaukkalantien toisella puo-
lel la. Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Kaa va-
mää räyk sil lä huolehditaan siitä, että hulevesikuorma ei lisäänny
mer kit tä väs ti.

 Yritysvaikutusten arviointi: Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vai-
ku tuk sia yritystoimintaan.

Teknisen johtajan esitys:
 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää esittää kun nan hal li-

tuk sel le, että se hyväksyy Kyijynpuiston alueen asemakaavan muu-
tos luon nok sen ja asettaa suunnitteluaineiston MRA 30 §:n mu kai-
ses sa tarkoituksessa nähtäville 21 päivän ajaksi.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Toni Saastamoinen 040 317 2374,
asemakaavapäällikkö Taneli Heikkilä 040 317 4994

Päätös:  Esitys hyväksyttiin lautakunnan yksimielisellä lisäyksellä, että
lautakunta edellyttää pysäköintipaikkojen määrän lisäämistä ennen
asemakaavaehdotuksen käsittelyä.

  Päätökseen kuuluvat liitteet nro 5 ja 6.

______
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KH § 45

Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavoitus- ja ra ken nus lau-
ta kun nan päätöksen mukaisesti Kyijynpuiston alueen asemakaavan
muu tos luon nok sen ja asettaa suunnitteluaineiston MRA 30 §:n mu-
kai ses sa tarkoituksessa nähtäville 21 päivän ajaksi.

Päätös:  Esitys hyväksyttiin.

  Päätökseen kuuluu liite nro 3.

______
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