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Aikataulu



Yleiskaavan
lähtökohdat

• Yleiskaavaa ohjaa ylemmän tason suunnitelmat, kuten valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet
(VAT), jotka ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.

• Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa
suunnittelua.

• Mäntsälään aiemmin laaditut osayleiskaavat ja niiden aineistot toimivat lähtökohtana koko kunnan
yleiskaavan laadinnassa. Myös keskeytettyjen osayleiskaavojen valmisteluaineisto
perusselvityksineen, asukasmielipiteineen ja lausuntoineen siirtyy sellaisenaan hyödynnettäväksi
yleiskaavatyössä.

• Yleiskaavatyössä hyödynnetään kunnan eri hankkeita varten laadittuja selvityksiä, kuten luonto-,
maisema-, liikenne-, arkeologinen ja rakennettu kulttuuriympäristö selvitys. Samoin hyödynnetään
laajoja seudullisia selvityksiä, joita ovat laatineet esimerkiksi Uudenmaan liitto, Helsingin seudun
liikenne –kuntayhtymä (HSL) ja Väylävirasto (Liikennevirasto).

• Lisäksi maankäytön suunnittelua ohjaavat erilaiset suunnitelmat ja strategiat.



Maakuntakaava
• Maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa-

kaava kokonaisuuden 25.8.2020
• Maakuntahallitus päätti

maakuntakaavojen voimaantulosta
7.12.2020.

• Muutoksenhakuviranomaisena toimiva
Helsingin hallinto-oikeus on kuitenkin
välipäätöksellään 22.1.2021 kieltänyt
valtuuston päätöksen täytäntöönpanon
kaavoista jätettyjen valitusten
perusteella.

• Uusimaa 2050 -maakuntakaavat eivät
ole voimassa ennen kuin hallinto-
oikeuden varsinainen päätös ratkaisee
asian. Täytäntöönpanokielto on
voimassa oikeuskäsittelyn ajan.

• Hallinto-oikeus antanee varsinaisen
päätöksen vuoden 2021 aikana.

• Tällä välin (mm. Mäntsälän yleiskaava
2050:n luonnoksen laatimisen aikana)
ohjaavana maakuntakaavana on ns.
vaihemaakuntakaavojen yhdistelmä

• Uusimaa 2050- maakuntakaavojen
status on tällä aikaa kuin kaavoitusta
palvelevalla selvityksellä



Voimassa olevat osayleiskaavat

• Numminen - Onkimaa Andersbergin koulun osayleiskaavan
muutos (kh 10.9.2018 § 202)

• Sälinkään - Soukkion osayleiskaava (kv 23.5.2016 § 53)

• Nummisten koulun osayleiskaavan muutos (kv 19.9.2011 § 76)

• Arolan - Jokelanseudun osayleiskaava (kv 23.6.2008 § 38)

• Marjalan osayleiskaava (kv 12.11.2007 § 98)

• Hyökännummen osayleiskaava (kv14.11.2005 § 99)

• Kirkonkylän osayleiskaava (kv 14.6.2004 § 40)

• Numminen - Onkimaa osayleiskaava (kv 21.2.1994 § 5)



Mäntsälän yleiskaavaa 2050 varten tehdyt
selvitykset



Yleiskaava 2050:n tarkennetut tavoitteet (KKLTK 27.1.2021)
• Kirkonkylän ja sen ydinkeskustan vetovoimaisuuden vahvistaminen asuin- ja

toimintaympäristönä.
 riittävä kaavavaranto talotyypiltään, huoneistojakaumaltaan ja ja hallintamuodoiltaan tulevaisuuden

kysyntään vastaavalle asuinrakentamiselle
 kirkonkyläkeskustan rakennuskannan uudistaminen ja korjaaminen vastaamaan tulevaisuuden

palvelukysyntään, elämäntapoihin ja asiointikäyttäytymiseen
 julkisen kaupunkitilan kehittäminen ydinkeskustassa jalankulun, oleskelun ja viihtymisen ehdoilla
 liikennejärjestelmän kehittäminen kestävien liikennemuotojen käyttöä ja valintaa helpottavaksi
 kirkonkylän viheraluejärjestelmän kehittäminen. maisemarakenteen ominaispiirteitä tukevaksi.

• Riittävät, monipuoliset ja kilpailukykyiset kaavavarannot asuin- ja yritysrakentamisen tarpeisiin.
 asuntotuotannon osalta varautuminen Helsingin seudun MAL-sopimuksen tavoitteiden täyttämiseen
 yritystonttitarjonta, joka vastaa eri kokoisten tonttien kysyntään
 kunnan hyvän logistisen aseman jalostaminen.

• Kasvun strateginen vaiheittainen ohjaaminen asemakaava-alueilla.
 määrälliset asuntotuotantotavoitteet MAL-sopimuksen mukaan
 pyritään ensisijaisesti rakenteen sisäiseen kasvuun täydennysrakentamisen ja asemaakavojen tiivistävän

uudistamisen kautta
 sijoitetaan ja ajoitetaan tarvittavat uudisalueet siten, että taajamien yhdyskuntarakenteet pysyvät eheinä.



Yleiskaava 2050:n tarkennetut tavoitteet (KKLTK 27.1.2021)
• Kyläkeskuksien kehittäminen ja tehokkaampi rakentaminen.

 määritellään yleiskaavassa koko kuntaan haja-asutuksen mitoitusvyöhykkeet
uudelleen painottaen erityisesti kyläkeskuksien uusia rakentamismahdollisuuksia

 harkitaan emätilaperiaatteen soveltamisesta luopumista ainakin kyläkeskusten
alueella ja/tai kehitetään muutoin emätilaperiaatteen soveltamista.

• Maankäytön ohjaaminen kyläkeskusalueiden ulkopuolella
 pyritään keskittämään alueen uudisrakentaminen alemman maantieverkon ja

tärkeimpien yksityisteiden tuntumaan.
• Luonnonläheisyys

 ekologisen verkoston ja arvokkaiden luontokohteiden turvaaminen
 riittävä laadukkaiden virkistysalueiden osoittaminen
 pinta- ja pohjavesien laadun turvaaminen sekä hulevesien luonnonmukainen

hallinta.
• Ilmastotavoitteiden ja kestävän kehityksen huomioiminen

 etsitään Mäntsälän kunnan erityispiirteisiin sopivat yhdyskuntarakenteen
tiivistämisen keinot kunnan eri vyöhykkeille

 kehitetään liikennejärjestelmää tekemään kestävien liikennemuotojen valinta
helpoksi erityisesti taajama-alueilla

 hyödynnetään yleiskaavan ilmastovaikutusten arvioinnista satuja tuloksia
yleiskaavaratkaisun iteroimiseksi (edelleen kehittämiseksi).



Yleiskaava 2050:n tarkennetut tavoitteet (KKLTK 27.1.2021)
• Liikenneverkon kehittäminen ja liikkuminen kaupunkirakenteessa

 jalostetaan kunnan hyvää logististista asemaa työpaikka-alueiden kehittämisessä siten, että logistiikka ja
asumista palvelevat liikennevirrat ohjataan mahdollisimman pitkälti eri reiteille

 vähennetään tarvetta kirkonkyläkeskustan läpiajoon
 kehitetään ydinkeskustaa kävely ja pyöräily etusijalla
 kehitetään rautatieasemaa joukkoliikenteen solmuna
 Hyökännummella hyödynnetään HSL-runkobussiyhteyksiä ja parannetaan yhteyksiä Haarajoen asemalle.
 edistetään kestävien kulkumuotojen käyttöä Mäntsälän kunnan yhdyskuntarakenteen erityispiirteisiin

sopivilla tavoilla.
 Hennan asema palvelee myös Mäntsälän pohjoisosien maankäyttöä.

• Myönteinen väestökehitys
 yleiskaavan lähtökohtana on KK2 “Kultainen keskitie” mukainen minimiväestötavoite, varaudutaan kuitenkin

Helsingin seudun MAL-sopimuksen mukaisen asuntotuotantotavoitteen täyttämiseen.

• Kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen keinoin
 laadukas viheraluejärjestelmä, joka tarjoaa virkistymisen ja elpymisen elementtejä
 turvallinen ja sujuva pyöräilyn ja kävelyn verkosto, joka edistää liikuntaa ja arkiliikkumista erityisesti lapsille

ja iäkkäille.

• Laadukas, laaja-alainen ja kattava tietovaranto nopean päätöksenteon tarpeisiin.
• Yhteisöllisyyden vahvistaminen.



Yleiskaavaluonnos

• on laadittu koko kuntaan, mutta aiempien
päätösten mukaisesti Sälinkään-Soukkion osa-
yleiskaava määrätään jäämään voimaan lukuun
ottamatta seuraavia merkintöjä ja määräyksiä:

 alueella noudatetaan rakennuspaikkojen määrän
mitoituksessa ja kohdentamisessa emätila-
periaatetta siten, että 1.1.2000 voimassa olleet
kiinteistöt muodostavat emätilan.

 alueella noudatetaan uudistettuja hajarakentami-
sen edullisuusvyöhykkeitä siten, että muun kunnan
edullisuusvyöhykkeiden Kyläalueita (AT ja AT-2)
vastaavat Sälinkään-Soukkion osayleiskaava alueella
Kyläalueet (AT-1a, AT-1b, AT-2. AT-3a ja AT-3b)

 kehittämisperiaatemerkinnät
”Ulompi kylärakentamisen vyöhyke” (atu) ja
”Kylätiestön varren kehittämisvyöhyke” (ktv)
määrätään jäämään voimaan.



Yleiskaavaluonnos

• laatimisen lähtökohtana on kehityskuvavaihtoehdon KK2
“Kultainen keskitie” mukainen minimiväestötavoite, joka
perustuu vuotuiseen 0,3–0,7 % väestönkasvuun.

• Yleiskaavassa varaudutaan minimissään 0,3 – 0,5 %
vuotuiseen väestönkasvuun, jolloin Mäntsälässä asuisi
yleiskaavan 2050 tavoitevuotena noin 24 200 asukasta.

• Asuntotuotannon osalta yleiskaavassa varaudutaan
minimissään nykyisen vuotuisen 150 asunnon valmistu-
mistahdin jatkumiseen. Maksimissaan varaudutaan MAL-
sopimuksen edellyttämään 212 asunnon vuotuiseen
asuntotuotantoon.



Yleiskaavaluonnoksen mitoitus:

• 70% (105-148 asuntoa vuodessa) asuinrakenta-
misesta kohdentuu kirkonkylän asemakaava-alueelle

• 15% (23-32 asuntoa vuodessa) kohdentuu
Hyökännummen asemakaava-alueelle

• 15% haja-asutusalueille, jossa uusia rakentamis-
mahdollisuuksia luodaan erityisesti palvelukylien
keskeisille vyöhykkeille.

• Yleiskaavaluonnoksessa esitetään uusittaviksi
asemakaava-alueiden ulkopuolisen rakentamisen
mitoittamista ohjaavat periaatteet.

• Mäntsälässä on noudatettu Nummisten – Herman
Onkimaan osayleiskaavan hyväksymisestä (kv
21.2.1994 § 4) lähtien ns. emätilaperiaatetta, jossa
uusien rakentamismahdollisuuksien määrää
säädellään rakennuslain voimaantullessa (1.7.1959)
vallinneen kiinteistöjaon puitteissa.

• Emätilaperiaatetta esitetään uudistettavaksi siten,
että uusi poikkileikkausajankohta olisi maankäyttö- ja
rakennuslain voimaantulo 1.1.2000.



Yleiskaavaluonnoksen mitoitus:



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Keskustatoimintojen alueet (1)



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Keskustatoimintojen alueet (2)

Porakallio
virkistysalueena

Soidinsuo: soidensuojelun
täydennysohjelman alue ->

uusi luonnonsuojelualue

Linjatie pyöräkaduksi välillä
Ohkolantie - Roinilantie

Uusi pääkokoojatie Kellokosken
Nystenintien päästä koululle

rauhoittaa Linjatietä ja
palvelee uusia asuinalueita

Hyökänpuron laaksopuisto
viheraluejärjestelmän toisena

keskusakselina

Uudet asuinalueet ovat
pientalovaltaisia ja painottuvat

taajaman itäreunaan

Hyökänpuron
ympäristöön on

perustettu
luonnonsuojelual

ueita



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Tehokkaasti rakennettavat
asuinalueet

Lisäindeksein on osoitettu alueiden
toteuttamisen ajoitukseen tai
ympäristön
käsittelyyn liittyviä täydentäviä
määräyksiä:



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Pientalovaltaiset asuinalueet



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Asumisen ja työpaikkojen
sekoittuneet alueet



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Kaupan ja työpaikkojen alueet





Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Hajarakentamisen
mitoistusvyöhykkeiden
uudistus

Voimassa olevat hajarakentamisen edullisuusvyöhykkeet
(KV 5.6.2006 § 58) korvataan kahdella erityyppisellä
merkinnällä ja lisäksi luodaan uusi mitoitustaso nykyisten
kyläalueiden ja muun haja-asutusalueen väliin.

Uudet mitoitusvyöhykkeet perustuvat yleis-
kaavaratkaisussa esitettyihin kylärakenteen element-
teihin;

1) Korkeimman mitoitustason kyläkeskukset korvataan
yleiskaavaluonnoksen kyläalueiden aluevarauksilla (AT
ja AT-2)

2) Kyläalueet on korvattu Kylärakentamisen ulomman
kehittämisvyöhykkeen (atu) merkinnällä.

3) Uutena kolmantena edullisuusvyöhykkeenä esitetään
Kyläteiden varsien kehittämisvyöhyke (ktv)

4) Muu haja-asutusalue on näiden merkintöjen
ulkopuolelle jäävä osuus asemakaava-alueiden
ulkopuolisista alueista.



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Hajarakentamisen
edullisuusvyöhykkeet/
Kehittämistavoitemerkinnät

• sijoittuvat alemman yleisen tieverkoston ja
tärkeimpien yksityisteiden varsille siten, että ne ovat
tärkeitä kuljetuspalvelujen ja liikkuvien palvelujen
tuottamisen kannalta

• Vyöhykkeen ulottuvuus on 150 metriä tai molemmin
puolin, paitsi jos alueelle ei voida osoittaa rakenta-
mista.

• rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään
5 000 m². Kuitenkin jos rakennus voidaan liittää
keskitettyyn vesihuoltoverkostoon, rakennuspaikan
vähimmäispinta-ala on 3 000 m².

• Tilakohtaisesti rakentamismahdollisuuksien määrä
lasketaan soveltaen emätilaperiaatetta (poikki-
leikkausajankohta 1.1.2000) siten, että enimmillään
rakennuspaikkoja on (erillisen taulukon mukaisesti) 3
rp / emätilan ensimmäiset 10 ha ja lisäksi tätä
suuremmilla tiloilla 1 rp/ 5ha.

• Kehittämistavoitemerkinnällä on osoitettu laajempi
vyöhyke, jolle on edullista kohdentaa hajarakenta-
mista.

• rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään
5 000 m². Kuitenkin jos rakennus voidaan liittää
keskitettyyn vesihuoltoverkostoon, rakennuspaikan
vähimmäispinta-ala on 2 000 m².

• Tilakohtaisesti rakentamismahdollisuuksien määrä
lasketaan soveltaen emätilaperiaatetta
(poikkileikkausajankohta 1.1.2000) siten, että
enimmillään rakennuspaikkoja on (erillisen taulukon
mukaisesti) 4 rp / emätilan ensimmäiset 10 ha ja
lisäksi tätä suuremmilla tiloilla 1 rp/ 4ha.



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Hajarakentamisen
edullisuusvyöhykkeet/
kyläalueet

• Merkinnällä osoitetaan sellaiset kyläalueet, joille
yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta on
perusteltua osoittaa lisä- tai täydentävää rakentamista
sen jälkeen, kun alueen täydentävää rakentamista ja
yhdyskuntarakenteen kehittämisedellytyksiä haittaava,
merkittäviä investointeja vaativa este on poistettu.

• Useimmissa tapauksissa kyse on keskitetyn
vesihuoltoverkoston rakentamisesta. Eräissä tapauksissa
tarvitaan liikenneturvallisuuden parantamista, kuten
kevyen liikenteen väylän tai alikulun rakentamista.

• AT- ja AT-2 alueiden mitoitus: Tilakohtaisesti
rakentamismahdollisuuksien määrä lasketaan soveltaen
emätilaperiaatetta (poikkileikkausajankohta 1.1.2000)
siten, että enimmillään rakennuspaikkoja on (erillisen
taulukon mukaisesti) 6 rp / emätilan ensimmäiset 10 ha
ja lisäksi tätä suuremmilla tiloilla 1rp/ 3ha.

• Merkinnällä osoitetaan sellaiset kyläalueet, joille
yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta on
perusteltua osoittaa lisä- tai täydentävää rakentamista.

• Pääosa AT- kyläalueista on vesi- ja viemäriverkoston
piirissä.

• Hajarakentamisen mitoituksen osoittamisessa voimassa
olevat kyläkeskusalueet korvataan kyläalueen
aluevarauksilla (AT).

• Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3000 m², mutta
keskitettyyn vesi- ja viemäriverkkoon liityttäessä 2000 m².

• AT-alueilla korostuvat turvallinen alle 3 kilometrin
koulumatka ja lisärakentamista kestävät vesihuollon
järjestämismahdollisuudet.



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Hajarakentamisen
edullisuusvyöhykkeet

• Muulla haja-asutusalueella on edullisuus-
vyöhyketarkastelussa perustason mitoitus, joka on
tulkinta ns. perusrakennusoikeuden määrästä.

• Hajarakentaminen pyritään ohjaamaan yhdyskunta-
rakenteen kannalta edullisimmin sijoittuville alueille.

• Muulla haja-asutusalueella rakennuspaikan on oltava
pinta-alaltaan vähintään 3 000 m², jos rakennus voidaan
liittää keskitettyyn vesihuoltoverkostoon. Muualla haja-
asutusalueella rakennuspaikan vähimmäispinta-ala on
5 000 m².

• Tilakohtaisesti rakentamismahdollisuuksien määrä
lasketaan soveltaen emätilaperiaatetta
(poikkileikkausajankohta 1.1.2000) siten, että
enimmillään rakennuspaikkoja on (erillisen taulukon
mukaisesti) 4 rp/ emätilan ensimmäiset 20 ha ja lisäksi
tätä suuremmilla tiloilla 1 rp/ 6,67 ha (3 rp/20 ha).



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Rantarakentamisen
kehittämisvyöhykkeet



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Hirvihaaran uusi mahdollinen
asemanseutu

Rautatieliikenteen
liikennepaikka, reservi
Kehittämistavoitekohde.
Merkinnällä varaudutaan
Hirvihaaran
uuden asemanseudun
toteutumiseen.

Maa- ja metsätalousalue,
joka toimii reservialueena
mahdollisen
Hirvihaaran tulevan
asemanseudun työpaikka-
alueille
Alueen tavoitteellinen
toteutus on vuoden 2050
jälkeen.

Kevyen
liikenteen

seutureitti ->
uusi yhteys

Vesihuollon
runkoyhteysUusi voimalinja



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Luonnonvarojen käyttö



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Kulttuuriympäristön arvot
Rakennussuojelulailla

suojeltu rakennus
sm – kiinteä
muinaisjäännös

smk –muu
arkeologinen
kulttuuriperintökohde

teollisuus- ja
varastokohde



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Luonnonympäristön arvot (1)



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Luonnonympäristön arvot (2)



Yleiskaavaluonnoksen kuvaus:

Liikennejärjestelmän merkintöjä



Yleiskaavaluonnoksen merkintöjä:

Erityisalueet ja tekninen
huolto







Mielipiteet ja lausunnot 1.10.2021 mennessä:

- sähköpostitse:
yleiskaava2050@mantsala.fi

- kirjeitse
Mäntsälän kunta, kirjaamo
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä
kuoreen tunnus ” yleiskaavan 2050 luonnos”

Yleiskaavaluonnos on nähtävillä 7.7.2021 lähtien –> 1.10.2021


