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MÄNTSÄLÄ  

KARTANONMETSÄ KORTTELIT 500 ja 521 JA  TYÖT  278 ja 280 
LEPPÄMÄKI KORTTELIT 278 - 281  
ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 
 
 
 
 

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

 
 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 8. päivänä 

joulukuuta 2021 päivättyjä asemakaavakarttoja. 
 

Alueen määrittely: 
 
Asemakaava koskee Mäntsälän kirkonkylän kortteleita 278-281 ja 521, sekä 
niihin liittyviä puisto- ja katualueita. 
 

  Asemakaavan muutos koskee Mäntsälän kunnan kirkonkylän korttelia 500, 
sekä siihen liittyviä maa- ja metsätalous sekä katualueita. 

 
 Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat Mäntsälän kunnan 
kirkonkylän korttelit 278 – 281, 500 ja 521,  sekä niihin liittyvät puisto- ja 
katualueet.   

    

1.2  Kaava-alueen sijainti 

 

 Kaava-alue sijaitsee Mäntsälän 
kirkonkylän keskustassa Kirkon 
koillispuolella. 

 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 

 Nimi  
 Kartanonmetsä ja Leppämäki 

asemakaava 
 
 Kaavatunnus 505-278-280 
 
 Tarkoitus 

Asemakaavan ja asemakaava-
muutoksen tarkoituksena on 
ohjata Kirkonmäen rakentamista 
suojellen Mäntsälän kartanon ja 
maiseman sekä mahdollistaen 
uudisrakentamisen nykyiseen 
keskustaan parhaiten 
sopeuttaen.  
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2. TIIVISTELMÄ 

2.1  Käsittelyvaiheet 
 

 Kuntakehityslautakunta 11.11.2020         83 § vireille 
   

 Kunnanhallitus  30.11.2020        244 § vireille 
   

 OAS nähtävillä 09.12.2020 - 01.08.2021 
 luonnos   - ” - 

   
  

 Kuntakehityslautakunta XX.XX.20XX /      XX § 
 ehdotus nähtävillä XX.XX. – XX.XX.20XX 
 
 Kuntakehityslautakunta XX.XX.20XX /      XX § 
  
 Kunnanhallitus XX.XX.20XX/      XX § 

2.2 Asemakaava 
 

 Leppämäen korttelit 278-281 ja Kartanonmetsän korttelit 500 sekä 521 sijaitsevat 
Mäntsälän keskustassa kirkon koillispuolella.  Tavoitteena on siirtää Mäntsälän 
kartanon Kirkonmäen rakentamattomat tontit Leppämäkeen ja muuttaa Kirkonmäen 
metsä puistoksi yleiseen käyttöön, sekä laatia suojelukaava Mäntsälän Kartanon 
historialliselle ympäristölle sen säilymisen edellytyksien turvaamiseksi. Alue on 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) sisältäen  
kartanon, kirkon ja Toriplaanin. Kirkonmäki on rakentamaton luonnontilainen metsä. 

 
 Leppämäki jonne rakennusoikeus siirtyy on kallioiden täplittämää metsää rajautuen 

luoteessa Leppäniemen pientaloalueeseen. Maaperä on rakentamiskelpoista ja 
alue on maisemallisesti puuston suojaama.  

2.3  Asemakaavan aluevaraukset 

 

 Asemakaavan muutoksella Kartanonmetsä 278 muodostuvat: 
- Rakennussuojelualueita SK, 65575 m2 sekä puistoa VP-1, 23264 m2,  
- Rakennussuojelualueiden rakennusoikeus 1500 k-m2 enimmäiskerroslukuna II. 
- Katua 620 m2. 
- Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä 89459 m2. 

 
Asemakaavalla Leppämäki 280 muodostuvat:  

- Asuinrivitalojen korttelialue AR, 4587 m² sekä erillispientalojen korttelialue AO-3, 
10993 m², yhteensä 15580 m² 

- Asuinrakennusten rakennusoikeus 700 k-m2 I-kerroksisena tai  
1300 k-m2 II-kerroksisena ja rakennustehokkuus e=0,33. 

- Lähivirkistysaluetta VL 6709 m². 
- Katua 4453 m². 
- Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä 26742 m². 
- Autopaikkoja rakennetaan vähintään AR-alueet 1 ap/asunto ja 1 vieraspaikka/5  

asuntoa sekä AO-3 -alueet 2 ap/asunto. yhteensä n. 26 kpl. 

2.4              Toteutus 
 

 Alue toteutuu noin 5 vuoden kuluessa.
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3. LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueiden yleiskuvaus 

 

 

  
 

 Kuva 1. Mäntsälän kartano. Museovirasto RKY / Johanna Forsius 2008 
  
 Kartanonmetsä on säilynyt 1800-luvun asussa niin kartanon kuin metsän osalta. 

Aika näkyy kartanon puiston pienentymisenä ja osin umpeenkasvaneena ja osin 
maatalouteen liittyvien toimintojen laidunten ja navetan rappeutumisena. Itse 
kartano pihapiirin rakennuksineen on erittäin hyvin hoidettu ja lähes alkuperäisenä 
säilytetty. Asemakaavalla ei olekaan syytä määritellä suojelun tarkkaa sisältöä vaan 
lähinnä todeta ympäristö arvokkaaksi suojeltavaksi alueeksi niin rakennusten kuin 
ympäristön osalta. Kartanoa ympäröi kaikissa suunnissa luonnonkasvillisuus. 
Sijainti Mäntsälänjoen luoteisrannalla on idyllinen, eikä häiriöitä ole. Etelä- ja 
itäpuolella ovat Mäntsälän kartanon metsät ja Kirkonmäellä Mäntsälän vanha 
keskusta muodostaen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. 

 
Museoviraston RKY-aineistossa kartanon kuvausta: 
 
Kirkonmäen maisemaan liittyy sen koillispuolella sijaitsevan Mäntsälän kartanon 
(Karlsberg) talouskeskus. Rakennuksia ympäröi vanha puisto. Puinen päärakennus 
1780-luvulta on mansardikattoinen ja pihapiirissä on toinen pienempi asuinrakennus 
1700-luvulta. 
 
Mäntsälän kartano muodostettiin 1600-luvulla viidestä tilasta. Päärakennus 
valmistui 1780-luvulla ja se sai nykyasunsa 1890-luvun korjauksessa. 
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Näkymiä kartanon pihapiiristä kuvattuna 2019 asemakaavaa laadittaessa: 
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Leppämäki sijaitsee kävelyetäisyydellä n. 0,8-1,2 km keskustan palveluista. 
Yhdyskuntatekniset verkostot ovat Vuotavantiellä mäen alla. Lähikorttelit ovat 
rivitaloja, pienistä rakennusmassoista muodostettuja, julkisivujen materiaalina on 
puu ja kattomuotona loiva harjakatto. 
 
 

3.1.3 Luonnonympäristö ja maisema 

 

Kirkonmäen metsä so. Kartanonmetsä on luonnontilaista lehtoa, sekapuustoa 
lehtipuut hallitsevina, runsaslajinen ja luontaisesti uudistunut. Alueella on polkuja ja 
sitä käytetäänkin paljon virkistykseen.  
 

 
 

 Kuva 2. Kirkko on korkeimman kohdan sivussa metsän suojassa / T. Sillfors 2010 
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 Kuva 3. Polku Kartanon ja Kirkonmäen metsän välissä / T. Sillfors 2019 
 

 
 

Kuva 4. Kartanon itäpuolista  metsää / T. Sillfors 2019 
 

 
Kuva 5. Kartanon kaakkois- ja eteläpuolella avautuu peltolaakso ulottuen Vanhalle 
Porvootielle, näkymä Kartanon puistosta ja Kirkonmäeltä on komea /T.Sillfors 2019 
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Leppämäki 
 
Mäntsälän kirkonkylän osayleiskaava-alueen luontoselvitys 2002 toteaa Leppämäen 
kaakkoispuolella olevan Kartanonsuon paikallisesti arvokkaaksi: 

Kartanonsuo on Kartanon metsäalueen kallioisten harjanteiden väliin kehittynyt 
pitkänomainen suo. Suon eteläreunalla on pato. Padon pohjoispuolella on ollut kapea allas, 
joka on nyttemmin soistunut. Padon eteläpuolella on ollut kaksi pientä allasta. Sähkölinja 
reunustaa suon eteläosaa. Kartanonsuon reunalla on kapealti ruohokorpea, jossa kasvaa 
mm. terttualpia, vehkaa, järvikortetta, raatetta, luhtarölliä ja jouhisaraa. Suon pohjoisosassa 
on minerotrofista lyhytkorsinevaa ja pullosaravaltaista saranevaa. Suon eteläpuolinen alue 
on puustoutumassa ja kasvillisuus on saranevarämettä ja pienialaisesti tupasvillarämettä. 
Suon eteläosassa on myös saranevaa.  
 
Suositukset:Kartanonsuo tulisi säilyttää luonnontilaisena ja sitä reunustavia reunametsiä 
tulisi käsitellä varovasti. 

 

Leppämäen kaavoitettava alue on kallioista sekametsää tyyppinä MT. 
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3.1.5 Liikenne 

 

Kartanonmäki sijaitsee n. 0,5 km keskustan palveluista. Kartano on yhdys-
kuntateknisten verkostojen piirissä. Kortteli 521 rajautuu Vuotavantiehen mikä on 
Leppäniemen ja Valkamanpellon asuntoalueille johtava kokoojatie.  
 
Vuotavantie on kunnan kokoojakatu ja liikennemäärä alle 1000 aj/vrk. 
Nopeusrajoituksena on 40 km/t, joten meluntorjuntaa tai meluaitoja ei tarvita.  
 

 
 

3.1.6 Maanomistus 

  
Yksityiset omistavat kaikki kaavoitettavat alueet. 
 

3.1.7 Maaperä 

 

Maaperätutkimuksia ei ole tehty. Kaava-alueet ovat hyvin rakentamiseen sopivia, 
hiekkaa ja moreenia sekä korkeimmilla kohdilla kalliopaljastumia.  
 
 

 Leppämäki on osa kartanon metsäalueita ja sen itäreunassa suon reunassa 
ylempänä rinteellä on virkistykseen käytettävä polku. Rakentamiseen soveltuva 
keskiosa on mäellä maisemassa hyvin puuston suojaamana. Kuten kartanon 
alueelle myös tänne joudutaan rakentamaan uusi tie, mille maastomuodot ohjaavat 
luontaisen paikan. Muutoin alue on kalliopaljastumien täplittämää metsää. 
 
 

 



      23 

 

 

      •  KUNTAKEHITYSPALVELUT    HEIKINKUJA 4,  04600 MÄNTSÄLÄ     019 264 5000  • 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Uusimaakaava 2050 / Helsingin seudun vaihemaakuntakaava  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aluetta koskevat seuraavat merkinnät: 
 

1) Taajamatoimintojen alue  

 

  

Merkintöjen kuvaus  
 https://www.uudenmaanliitto.fi/files/25006/Merkinnat_ja_maaraykset._Helsingin_seudun_vaihemaakuntakaava.pdf 

 
 
Alue rajautuu lounaassa: 
 
2) Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde 

Valtakunnallisesti merkittävä (RKY 2009)  

 
Kirkonmäki on Museoviraston valtakunnallinen määrittelemä aluesuojelukohde: 
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY inventointi 2009 
Kohde: ”Mäntsälän kirkonmäki muodostaa pitäjän kunnalliselämän historiaa edustavan monipuolisen 
kokonaisuuden, johon kuuluvat kirkko hautausmaineen, lainamakasiinit, entinen pitäjäntupa ja kunnantalo, 
entinen vanha toriaukio sekä Mäntsälänjoen varrella sijaitseva Mäntsälän kartano.” 

  

  
 
 

 
  
 

KAAVA-ALUE 

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/25006/Merkinnat_ja_maaraykset._Helsingin_seudun_vaihemaakuntakaava.pdf
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3.2.2 Yleiskaava 

 
 

Kirkonkylän oikeusvaikutteisessa osayleiskaava 2020 
 

  
 
 

Kirkonkylän oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa 2020 (kunnanvaltuusto  
hyväksynyt 14.6.2004 ja lainvoimainen) Kartanonalue on "Asuinpientalojen alueeksi" 
(AP), ja Leppämäen ”Maa- ja metsätalousalueeksi jolla on ulkoiluarvoja” (MU). 
Kunnanhallitus hyväksyi 30.11.2020 laadittavaksi tämän kaavoituskokonaisuuden. 
 

 

  
 

 
 

7 

 

 

KAAVA-
 

ALUEET 
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Mäntsälän yleiskaava 2050 

 
Luonnos Mäntsälän yleiskaavaksi 2050 oli nähtävillä 16.11 – 15.12.2021. 
 

 
 

Kartanonalue on "Asuinpientalojen alueeksi" (AP), ja Leppämäen ”Maa- ja 
metsätalousalueeksi jolla on ulkoiluarvoja” (MU). Kunnanhallitus hyväksyi 
30.11.2020 laadittavaksi tämän kaavoituskokonaisuuden. 
 

 
 

 

 

KAAVA-
 

ALUEET 
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3.2.3 Asemakaava, rakennusjärjestys ja -kiellot 
 
 
 
 

 

 

  
Asemakaava 
 
Kartanonmetsän asemakaavan muutosalueella on voimassa olevassa 
asemakaavassa 5 yksiasuntoista erillispientaloa (AO-1) ja Liiketilaa hotellille (KL-1). 
Kartanon rakennukset ja pihapiiri ovat ilman asemakaavaa. Muilta osin Kirkonmäki 
on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL). 
 
Leppämäen alue on asemakaavassa merkitty Maa- ja metsätalousalueeksi (M). 
 
 

  Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 04.02.2019 / 12 §. 
 
 

 
 
 

Rakennuskieltoja ei ole voimassa alueella.  
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4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Tavoitteet 

Kunnan tavoitteet 

• Säilyttää Kirkonmäen historiallisesti arvokas ympäristö. 

• Saada asuinrakennuksille kysynnän mukaisia tontteja. 

• Toteuttaa rakennuspaikkoja, joilla kunnallistekniikka ja palvelut ovat lähellä. 
 
 Maanomistajan tavoitteet 

• Kartanon ympäristön säilyttäminen nykyisellään, kun rakentaminen on mahdollista 
toteuttaa muualla kartanon mailla. 

• Muuttaa käyttötarkoitus sallimaan myös useamman perheen taloja so. rivitalojen 
rakentamisen, jolloin myös rakennusliikkeet ovat mahdollisia ostajina. 

4.2  Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

  
  

 Kuntakehityslautakunta 11.11.2020         83 § vireille 
   

 Kunnanhallitus  30.11.2020        244 § vireille 
    

 OAS nähtävillä 09.12.2020 - 01.08.2021 
 luonnos   - ” - 

 

 Kuntakehityslautakunta XX.XX.20XX /      XX § 
 ehdotus nähtävillä XX.XX. – XX.XX.20XX 
 
 Kuntakehityslautakunta XX.XX.20XX /      XX § 
  
 Kunnanhallitus XX.XX.20XX/      XX § 
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4.3  Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1  Luonnosvaihe 

 
  
 
 Kartanon asemakaavaluonnos 08.11.2020 oli nähtävillä 00.00.– 00.00. 2021. 

Kaavaluonnoksesta jätettiin X lausuntoa ja X mielipidettä. 
 

4.3.2         Ehdotusvaihe 
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5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kartanonmetsä 
 

 
Kartanon metsän ja Leppämäen asemakaavat laadittiin tavoitteiden mukaisena.  
 
Asemakaavaluonnoksen määräyksistä ja sisällöstä, kaavamääräykset vinokirjaimin: 
 
1) Mäntsälän kartanon rakennussuojelualue (SK)  

  
Rakennukset ja ympäristö suojellaan. Alueelle saa rakentaa 
suojelun kannalta tarpeellisia rakennuksia, korjata olemassa 
olevia suojelun edellyttämällä tavalla sekä hoitaa ympäristöä. 

 
Rakennuksia ja aluetta koskevista muutossuunnitelmista  
ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää Museoviraston lausunto. 
 
Asemakaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan "Valtakunnallisesti merkittävät  
rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009), Mäntsälän kirkonmäki" alueeseen. 
Alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät  
kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Kulttuuriympäristöä ovat kulttuurimaisemat,  
rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset. 
 
Mäntsälän kartanon rakennussuojelualueen (SK) rakennukset ovat suojeltuja. 
Rakennuksia ei saa purkaa. Rakennukset ovat historiallisesti ja kulttuuri- 
historiallisesti sekä kaupunki- tai kyläkuvan kannalta arvokkaita, niiden  
ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Julkisivukorjauk- 
sissa tulee käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. 
 
Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee liittää miljöö- ja vihersuunnitelma: 
-Jalankulkureitit, autopaikoitus ja ajotiet tontilla sekä liittymä- ja näkemäalueet. 
-Pihan osa-alueiden käyttötarkoitus ja tilallinen jäsentely (kulkureitit, oleskelu,  
jätehuolto sekä laajalle näkyvä, rajattu, yleinen, yksityinen pihan osa). 
-Maan pintamateriaali, kasvillisuus (kiveys, laatoitus, asfaltti, sora, nurmi),  
sekä istutukset ja hoitotapa (puut, pensaat, rakenteet). 
-Aidat ja rajaavat rakenteet (korkeus, materiaalit ja tyyppikuvat). 
-Rakennusten ja pihojen yleis- ja kohdevalaistus sekä turvallisuuden huomiointi. 
 
Merkinnät mahdollistavat lisärakentamisen harkinnanvaraisena. Alueella olevat 
nykyiset rakennukset ovat: 
 
- Mäntsälän Kartano päärakennus 425 m2 
- Talli 460 m2 
- Pihatalo /Veikkola 78m2 
- Alarakennus  170m2 
- Pakari 76m2 
- Puucee 20m2 
- Pikkuaitta 13m2 
- Aitta+ puukatos 88m2 
- Puukatos 43m2 
- Aitta  44m2 
- Vanha sauna 30m2 
Yhteensä 1447m2 
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Rakennusoikeus  määritetty korttelialueille nykyisen rakentamisen mukaisena. 
Tämän ylittävä suojelun kannalta tarpeellisten rakennusten rakentaminen 
mahdollistetaan kaavamääräyksellä (SK). Tarvittaville lisärakennuksille voidaan 
löytää pihapiirin läheisyydessä sijainti katselmuksissa kirjaamatta paikkaa 
ennalta pakottavana kaavaan. 
 
Asemakaavassa pyrittiin luvituksessa suojelutavoitteeseen tukeutuvaan 
"harkinnanvarainen vapaa" kaavaan: 
"Kaikki suojelun toteuttamiseksi tarvittava rakentaminen on sallittu."  
Asemakaava on ei määrää ennakkoon rakentamisen sijaintia, mutta määrittää 
viranomaisyhteistyön käytännöksi. Määräykset antavat tukea myös 
rakennusvalvonnalle, kun kartanolle luvitusta harkitaan. 

 
  
 2) Kartanon pihan ja puutarhan kokonaisuus 
 

Uudistamisessa tulee pyrkiä palauttamaan alkuperäistä ja/tai historiallisia 
vaiheita ja niihin liittyvää alueen tilallista rakennetta. 
 
Avoimena pidettävä näkymä Kartanonraitille. 
 
Näkymät joiden osa kaava-alue on kuten Kartanonraitti, Vuotavantien varsi, 
katuliittymät, maiseman silhuetti, kirkonmäki ja kirkkopellon hoitaminen 
suunnitelmallisesti historiallinen perintö säilyttäen on tärkeätä. Viimeiksi 
toteutettu puuston ja pensaiden karsiminen 2017 palautti Kartanonäkymää 
positiivisesti Kartanonraitin suuntaan. Umpeen kasvaminen on uhkana kartanon 
pihan reunavyöhykkeillä ja toisaalta Kirkonmäen ja -harjun puustoa 
uudistettaessa tulee välttää hakkuita joytka vaikuttavat maiseman silhuettiin. 
  
Seuraavalla sivulla on asemakaavan työvaiheessa kuvaupotuksena 1780-l 
kartta puistokäytävistä, ehkä siitä osa palautetaan?  
Lisäksi kuva puistolammelta julkaisusta:  
Kerron mäntsälän kartanosta sekä sen puistosta ja puutarhasta / Henrik Herlevi. 
 
 

3) Kirkonmäen puisto 
 

Kirkonmäen puisto. Alue tulee säilyttää metsäpuistona (VP-1). 
 
Alue on varattu maisemapuustolle, jonka tarkoituksena  
on suojata Kirkonmäen näkymää ja silhuettia. 
 
Kaavamääräyksien tavoite on toteuttaa hoidossa jatkuvan kasvun periaate, 
Kirkonmäki ei ole talousmetsää, koska sen arvo maiseman taustana, 
virkistyksessä sekä kotiseudun tunnuksena on merkittävä. 
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Kartanon ja puiston 1780-l kartta asemakaavapohjalla.  
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5.2 Leppämäki 

Leppämäen kantava idea on mäelle nouseva kaartuva luonnonmuotoja myötäilevä 
katu ja sen kokoama ”sisäpiha”. Luoteispuolella ovat rivitalot suojaten samalla 
keskiosan pohjoisen tuulilta, omakotitalojen väliset asuntokadut johtavat 
asemakaavan kaakkoislaidalla olevalle luontopolulle, joka on heti kaava-alueen 
reunassa. Tänne varattiin myös niukka varaus rakennettavalle leikkipuistolle. 

 

 Maisemallisena suojana jätettiin keskustan puoleinen mäen rinne suojapuustolle 
merkitsemällä myös se koko Vuotavantiehen rajoittuvalta osalta 
Lähivirkistysalueeksi (VL). 

  

5.3 Mitoitus  

 
Kartanonmetsä 278 
 

- Rakennussuojelualue (SK)  65575 m2  1500 k-m2 
- Kirkonmäen puisto (VP-1) 23264 m2 
- Katu       620 m2 
 
Kartanonmetsä yhteensä  89459 m2 1500 k-m2 

 
 Leppämäki 280 
 

- Rivitalojen korttelialue (AR)    4587 m2 1200 k-m2. 
- Erillispientalojen korttelialue (AO-3) 10993 m2 2600 k-m2 
  Yhteensä 15585 m2 3800 k-m2 
 
- Lähivirkistysalue (VL)    6709 m2  
- Katu       4453 m2 

   
Kaava-alue yhteensä  26745 m2 3800 k-m2 

 

5.4 Palvelut 

 
 Peruspalvelut ovat lähellä keskustassa 0,5 - 1,2 km etäisyydellä: 
 

• Koulut: lukio ja Riihenmäen ala-aste n. 1,5 km luoteeseen. 

• Kaupalliset palvelut: päivittäistavarakaupat, erikoisliikkeet, korjaamot, 
huoltoasemat, baarit ja ravintolat keskustassa 

• Kunnalliset palvelut: terveyskeskus, kirjasto, kunnanvirasto, päiväkoti ja 
nuorisotalo 

• Liikuntapalvelut: urheilukenttä, kuntosali, valaistut pururadat ja hiihtoladut 

• Liikennepalvelut: rautatie- ja linja-autoasema sekä posti 

• Harrastukset: kerhot, toimintapiirit ja järjestöjen yhteistilat 
 

Alueella ovat valmiina kunnalliset verkostot. 
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5.5            Liikenne 
 

Kortteleilla on kaksi liittymää Vuotavantielle, yksi kummallekin kaava-alueelle.  
 
Kartanon alueen kadulla ei käytännössä ole muuta kuin jalankulkua. Leppämäen 
katuliittymässä varaudutaan suojatiehen ja erilliseen jalkakäytävään 
Leppämäentiellä. 
 

5.6 Hulevedet 

  

 Kartanonmetsän alueella hulevedet imeytyvät luonnostaan maaperään. 
 

 Leppämäen kaduilta huleveden kerätään kunnan verkostoon ja pihoilla imeytetään 
maaperään. Alueelta on karkeaa hyvin imevää kivennäismaata joten sieltä ei synny 
nykyisestä poikkeavia hulevesien valuntoja esim. itäpuoliselle suolle. 

  
 Leppämäen asemakaavassa on hulevesimääräys: 

Hulevesien käsittelysuunnitelma tulee liittää rakennuslupaan. Kiinteistöjen hulevedet 
tulee pääsääntöisesti imeyttää tonteilla. Tonteilla syntyviä hulevesiä on viivytettävä 
siten, että: 

 - päällystetty/katto100 m2 kohti on 1 m3 viivytystilaa tontilla. 
 - virtaama tontilta ei saa ylittää 20 l/s/ha mitoitussateella 160 l/s/ha. 

 

5.7  Tavoitteiden toteutuminen 

5.7.1  Osallisten tavoitteet 
 

 Mäntsälän kunnan ja kaavamuutoksen hakijan tavoitteet toteutuivat ks. kohta 4.1 
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6 Asemakaavan vaikutukset 

6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

 Mäntsälän kartano ja sen ympäristön arvot säilyvät, kun lisärakentaminen siirretään 

Leppämäkeen. Leppämäen alue liittyy osaksi Leppäniemen asuinaluetta ja osaksi 
rakennettuja asuinpientaloalueita. 

 

6.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

 Luonnontilainen Kirkonmäki säilyy ydinkeskustassa. 
 

6.3 Yhdyskuntarakenne ja taloudelliset näkökohdat 

 Asumisen lisäalueet keskustassa parantavat taajaman tehokkuutta ja asukkaille se 
merkitsee helppoa palvelujen saavutettavuutta. Kunnallistekniikka on lähellä ja 
verkostot ovat lyhyitä, joten yhdyskuntakustannukset ovat merkittävästi pienemmät 
kuin taajaman reuna-alueille rakennettaessa. 

 

6.4 Ympäristön häiriötekijät 

  Ei aiheuta.  
 

 

7 Toteutuminen 
 

Asemakaavamuutos toteutuu 5 vuoden kuluessa. 
  
 
 
 Mäntsälässä 8. päivänä joulukuuta 2021 
 
 Kaavoittaja   Viran psta 
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