
Pohjois-Paippisten osayleiskaava - asukasilta 29.2.2016 
 
Ryhmätöiden tiivistelmä 
 
Huomioita suunnittelualueen nykytilasta: 

 
- Isolla tiellä (Rajakulmantie) ikävä pyöräillä. 
- Lintumetsäntien ympäristössä radonia. 
- Hirvikallion alueella maisema-/virkistysarvoja (useampia mainintoja). 
- Lilla Flisbergetin ympäristössä maisema-/virkistysarvoja. 
- Ratsastusreittejä Lemmenlaakson luonnonsuojelualueen tuntumassa. 
- Lintusuontien varrella Dalbackan alueella hyvää rakennusmaata. 
- Nykyisen yleiskaavan teollisuusalue merkitty paljon käytössä olevaksi viheralueeksi. 
- Hiihtoladut/lenkkipolut urheilukentän läheisyydessä, jatkuvat myös Linsvedintien pohjoispuolelle. Latuja 

myös kyläkeskuksen eteläpuolisilla pelloilla. 
- Koulujen kesäloma-aikaan ja viikonloppuisin bussit eivät kulje. 
- Mosantie (yksityistie) mottoripyöräilijöiden suosiossa. Reitti jatkuu pohjoisessa Lintusuontietä pitkin (myös 

yksityistie). 
- Karhuhavainto Rörstrandin metsässä. 
- Haarajoen asemanseutu potentiaalisena täydennysrakentamisen alueena (suunnittelualueen ulkopuolella). 
- Lemmenlaakson virkistysalue Järvenpään puolella. 
- Suunnittelualueen eteläosasta (Koskela) entinen siltayhteys Keravanjoen yli, purettiin vankilan rakentamisen 

yhteydessä. 
- Pohjavesialueet ja pumppaamo. 

- Sandnäsin vanhat rakennukset Rajakulmantien eteläpuolella, Videgård, rukoushuone. 
 

 
Näkemyksiä alueen tulevaisuuteen liittyen: 

 
- Kyläkeskukseen voisi sijoittua myös rivitaloja (useampia mainintoja), ulommaksi omakotitaloja. 
- Palveluasuntoja, esim. rivitalo. Samassa yhteydessä mahdollisesti kahvila tai kioski. 
- Tiivis kyläkeskus, kauppa tarpeen. Tilaa palveluille kyläkeskuksessa. 
- Toivomus 3000 neliömetrin minimikoosta tonteille. 
- Asumista ja yritystoimintaa samalla tontilla. 
- Toivomus kyläalueen ulottumisesta Rajakulmaan asti (useampia mainintoja). 
- Toivomus kyläalueen laajentamisesta luoteeseen (Varjola, Jeriko, Fågelmossen). 
- Pitäisi olla mahdollista rakentaa myös kyläkeskuksen ulkopuolelle. 
- Rajakulman alue omakotitaloasumiseen, pitäisi kehittää yhteistyössä Järvenpään kanssa. 
- Rajakulmantien etelä- ja itäpuolella tilaa asuinrakentamiselle. 
- Pienteollisuuden keskittäminen Rajakulmantien eteläpuolelle. 
- Rajakulmantien melu huomioitava: jos tulee rakennuksia, tarvitaan meluaita.  
- Lintumetsäntien varrella rauhallisempia paikkoja rakentamiselle, hyvät maastonmuodot. 



- Asutus teiden varsille, bussi kulkee, hyvä asutuksen kannalta. 
- Bussiyhteyksiä tarpeen kehittää. 
- Nopeusrajoitusten laskeminen Rajakulmantiellä/Linsvedintiellä kunnan rajan ja Bastnäsintien välillä koko 

matkalla (useampia mainintoja). Suojatietarve Fredsbackantien risteyksessä. 
- Kevyen liikenteen väylä kunnan rajalta kyläkeskukseen tarpeellinen (useampia mainintoja). Maininta 

valaistustarpeesta Rajakulmantiellä. 
- Jalkakäytävä Paippistentielle kyläkeskuksen kohdalle. 
- Paippistentien parantaminen, vähintään leventäminen. 
- Koulu voi olla kaksikielinen (useampia mainintoja) 
- Sekä ruotsin- että suomenkielinen päiväkoti tarpeen (useampia mainintoja). 
- Suurempi kyläkoulu, jonka yhteydessä esikoulu. 
- Urheilukentän kehittäminen tärkeää (useampia mainintoja), toivomus jääkiekkokaukalosta, pukukopista ja 

leikkipaikasta. 
- Rajakulmantieltä polku Rörstrandin metsään / luonnonsuojelualueelle. Ikimetsän virkistyskäyttö 

mahdollisuutena. Tärkeä alue. 
- Ulkoilureittejä Kummelbergenin alueelle, alueen hyödyntäminen virkistyskäytössä (useampia mainintoja). 
- Alueen yritysten mahdollista tiivistää yhteistyötä. 
- Ruokapiirit, luomuviljely ja myynti. 
- HSL-alueen laajentaminen Järvenpäähän. 
- Lisää parkkipaikkoja Järvenpään asemalle ja Nikkilään. 
- Paremmat yhteydet Haarajoen asemalle, Lintusuontien jatkaminen tähän suuntaan. 
- Hiekkakuoppien maisemointitarve kyläalueella. 
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