














 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Miten toivot alueen kehittyvän tulevaisuudessa? 

Toivon, että Taasjärven asuinalueelle tulee kulkemaan tie myös Taasjärven itäpuolelta ja että bussireitti (esim. myös 
841) sijoitettaisiin kulkemaan järven ympäri Taasjärven asuinalueen läpi. Tämä palvelisi asukkaita nykyaikaisen 
joukkoliikenteen tavoin. 

Toivon tulevan kaavan mahdollistavan maankäytön samalla tavoin mitä on kunnassa ollut tapana. Toivon kylän olevan 
vireä ja turvallinen asuinpaikka tulevaisuudessa. 

Toivon tieyhteyttä Taasjärven ympäri Taasjärvi kolmoselta Taasjärven itäpuolen kautta Kalkkirannan 
moottoritierampille, sekä nykyaikaisen joukkoliikenteen mukaista bussireitistöä Taasjärven asuinalueen läpi / 
Taasjärven ympäri. Sujuvat yhteydet moottoritielle tärkeitä, parantavat varmasti myös alueen liikenneturvallisuutta. 

Toivon että vuosikymmeniä voimassaolevat rakennuskiellot lopetetaan ja annetaan kuntalaisten rakentaa omille 
mailleen alueille voimassa-olevien tai uusien kaavoitusten mukaisesti. Tämä on sekä kunnan että asukkaiden edun 
mukaista tai eiköhän Helsinki taas pian laajene lisää. 

Toivon että siitä muodostuu omakotialue 

Toivon että jätetään vähän luontoakin jäljelle eikä rakenneta kaikki täyteen. 

Toivon asemakaavaa joka mahdollistaisi lisärakentamisen ja ympärivuotisen käytön.Minulla on liian kallis tontti vain 
kesäkäytöllä.Silti voi pysyä luonnonmukaisena ja Taasjärventie vain ns. kylätienä. Ei siis läpiajoliikennettä. 

Taasjärventie kuntoon katuvaloineen! Samoin kunnallistekniikka kaikille halukkaille. Järven kuntoa seurattava ja 
tehtävä tarvittavia toimenpiteitä, jos sen kunto huononee. Alueen rauhallisuus ja "lintukotomaisuus" säilytettävä! 

Säilyttävän nykyisen luonteensa, mutta mahdollistavan kiinteistöjen omistajille pysyvän asumisen 
rakentamisen/korjaamisen. Monet ovat odottaneet rakennuslupaa yli 20 vuotta. Toisaalta, ei liian suurta 
rakennusoikeutta joka pakottaa pilkkomaan kiinteistöt pieniksi paloiksi kiinteistöveron takia. 

småhusområde för blandat fritid och fast boende. 

Rivitalo, omakotitalo, paritalo-alue tulevaisuudessa. Loma-asuminen vähenee luonnostaan. 

Rauhallisesti, reheväksi korkeatasoiseksi huvilatyyliseksi alueeksi, jossa on vanhaa puustoa ja kalliot jäljellä. 
Suosittava luvissa rakentamista, joka ei kuori kasvillisuutta ja räjäytä kallioita. 

Rauhalliseksi, vihreäksi, seudun historiaa arvostavaksi. Toivon lintujen ja perhosten ym. säilyvän. Tiheä rakentaminen 
tuo jatkossa helposti ongelmia, joten toivon väljää, luontoa ja luontoarvot huomioon ottavaa rakentamista. Sellaisen 
arvo tulee varmasti tulevaisuudessa nousemaan. 

Rauhalliseksi pientaloalueeksi. 

Pysyvän rauhallisena omakoti/huvila miljöönä ilman lisääntyvää kauttakulkua/liikennettä. 

omistamani kiinteistön kaavoitus tai rak.kiellon purku. 

Omakotialue, rivitaloalue tai tiiviimpi malli 

Omakoti-tai paritaloasumisalueeksi. Sallien vanhan vapaa-ajan asutuksen edelleen. Sama rakennustehokkuus kuin 
länsipuolella 0,25.Uusi kokoojakatu pääliikenneväyläksi. Vanhat tiet pihakaduiksi sallien tonteille ajon. Nykyinen 
Taasjärventie pysyköön kapeana, kuitenkin päällystettynä. Sitä pitkin pyöräily- ja kävelytie ympäri järven. 

Normaali viihtyisä omakotitaloasuinalue. 

Niin että sekä siellä asuvat että siellä ulkoilevat voivat tulla hyvin toimeen keskenään. Olemme muuttaneet 
Vuosaaresta, missä on paljon kauniita merenrantareittejä. Sipoossa rannat taitavat olla yksityisomistuksessa, kun 
kävelyreittejä ei tahdo löytyä. Tällöin nousee Taasjärven alueen pienten järvien merkitys virkistyskohteina. 

Niin että alueen luonne ja luonto/ puusto säilysi mahdollisiman paljon. Rakennusoikeutta tulisi olla 0,1-0,15 

Naapurini ehdotuksen mukaan T6 saisi jäädä Huvilakaupungiksi missä vanha asutus on pääosassa. Ympärille 
pientaloaluetta. Kokoojatie ei saa tuoda runsasta läpiajoliikennettä. 

Maalaismaisuus ja mahdollisuus mökkeilyyn olisi hyvä säilyttää, mutta myös pysyvä asuminen/rakentaminen voisi olla 
mahdollista nykyisille mökkitonteille. 

Luontoa ja ympäristöä kunnioittaen ja lapsiperheitä huomioon ottaen. 

Kaava alueelle. Alue säilyisi huvilamaisena. Tie pysyisi kapeana kylätienä. Kunnallistekniikka alueelle. 
Rakennusoikeus 0,25. 

Isommat tontit kuin muilla Taasjärven alueilla (ei siis 1000m2), 1,5 kerroksiset talot, huvilamaisuus vaikka on 
talviasutusta, luonnon säilyttäminen, maltillinen kehittäminen 

Ehdottomasti tärkeintä sekä Taasjärven että koko eteläisen Sipoon alueen kehittämisessä on loistavien 
ulkoilumahdollisuuksien säilyttäminen. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jäikö jotain sanomatta? Kerro vapaasti. 

Alkutiedoissa puuttui vaihtoehto kiinteistönomistaja. Omistamme alueella kiinteistön, jolle emme ole 
saaneet poikkeamislupaa rakentamiseen (kaavoituksen puuttumisen takia). Alueen monet 
kiinteistönomistajat ovat odottaneet jopa vuosikymmeniä kaavoitusta, jo 90-luvun lopusta lähtien kaikki 
poikkeamisluvat on evätty kaavoitusperusteella. 

Alueen luonteen ja luonnon säilyminen ei ole mahdollista jos rakennusoikeuta myönnetään liikaa. 
Taasjärven itäpuolen kunnostaminen ja sen luonteen ja luonnon säilyminen nosta koko Taasjärven alueen 
arvoa ja viihtyvyytä. 

En voi kuin kummeksua kaavoituksen vimmaa tuhota nykyisille Söderkullan talousalueen asukkaille 
tärkeitä virkistysalueita ja luontopolkuja. Eikö mieluummin peltoja ja nykisten teiden laitamia voida 
hyödyttää. Silti on sanottava, että Taasjärvi 1 ja 2 ovat onnistuneita kokonaisuuksia. Pähkinälehto 
rakennettiin onneksi metsään missä ei ollut lenkkipo 

Hienoa että asukkaat mukana suunnittelussa alusta asti! 

Jos kaavoitus ei koske kiinteistöäni, niin rakennuskielto pitäisi alueelta ja lupamyöntää nykyisen kaavan 
pohjalta. 

Karttapohjatyöskentely ei toimint odottamallani tavalla. Yhdystien suunnitelma oli hyvä tapaamisessa. 

kiinteistö ei nyk. asumis- tai kesäkäytössä. Ollut vakituisessa asuinkäytössä 60-90 luvuilla. 

Kiitos mahdollisuudesta kertoa toiveitaan ja näkemyksiään sekä osallistua alueen suunnitteluun! 

Kiitos Matille, Jarkolle ja Sadulle kumppaneineen. Hyvin alkanut projekti jatkukoon yhteistyössä onnellisten 
tähtien alla. 

kiitos tavasta jiolla tätä kaavoitusta tehdään. Meillä monilla on suuria tunteita tätä aluetta kohtaan. Meidän 
suvussa on jo viides sukupolvi taasjärven mökkiläisenä. 

Kiitos. 

Kohdassa 5 puhuttiin uudesta tielinjauksesta mutta sitä ei kartalla näkynyt. Mistä sen näkee mihin se on 
suunniteltu? Olisi myös ollut tarve kommenttikentille vaikka en olisi piirtänyt mitään kartalle. Enemmän 
vaihtoehtoja suunnittelun mukana olemiseen. 

[tässä tonttikohtaista tietoa: voidaan käyttää suunnittelussa, mutta ei julkaista] 

sluta förstöra det unika Söderkulla. Gör det inte till "yet Another dull suburb". 

Tien veto oli tarkoitus jatkaa Gneissi/Graniittitielle asti 

toivon hedelmällistä yhteistyötä päättäjien kanssa 

Toivotaan kunnan edustajien kanssa yhteistä ohjattua kävelykierrosta Itä-Taasjärvelle alueen uutta 
suunnittelua laadittaessa 

[tässä tonttikohtaista tietoa: voidaan käyttää suunnittelussa, mutta ei julkaista] Emme vastusta 
kunnallistekniikan tuloa lähemmäksi, mutta toivoisimme voivamme liittyä siihen vasta myöhemmin, jos on 
tarvetta. 

Tämä nettiversio on erittäin vaikea käyttää. Olen epävakaan yhteyden päässä, kartta laautuu huonosti. 
Pallurat osuvat minne sattuu, niiden varaan en paljon laskisi suunnittelussa. Olen kuiten melko kokenut 
tietokoneen käyttäjä. Muutoin hienoa, että asukkaita kuullaan! 
 


