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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Tunnistetiedot 
 

Asemakaavan muutos: 
Etelä-Tuusula, Hyrylä 1. kunnanosa 
Kortteli 8120 

 
1.2 Kaava-alueen sijainti 
 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Etelä-Tuusulassa, Mikkolan asuinalueella, noin 
kahden kilometrin etäisyydellä Tuusulan keskuksesta. Alue rajautuu luoteessa Mikko-
lantiehen ja sen pohjoispuolella olevaan rakennettuun pientaloalueeseen. Koillisessa 
aluetta rajaa Mikkolantien koillispuolelle sijoittuva asemakaavanmukaisesti rakennettu 
rivitalotontti. Idässä ja lännessä alue rajautuu kunnan omistamiin puistoalueisiin ja ete-
lässä loivasti länteen viettävään peltoalueeseen. 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Mikkolantie, asemakaavan muutos, nro 3479. 
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on lisätä alueen (voimassa olevassa asema-
kaavassa tontit nrot 32072-3 ja 32072-4) rakennusoikeutta ja mahdollistaa alueen täy-
dennysrakentaminen kaksikerroksisilla asuinrakennuksilla. Uusia asuntoja kaavan 
myötä alueelle tulee 15-30. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n tarkoituksena on saada 
alueelle täydennystä alueen pienasuntotarjontaan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnittelualueen sijainti  
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1.5 Luettelo selostuksen liitteistä 

 
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
2. Ote pohjakartasta ja alueen rajaus 
3. Otteet yleiskaavasta ja Hyrylän laajentumissuunnat osayleiskaavasta 
4. Ote voimassaolevasta asemakaavasta 
5. Kunnallistekniset verkostot 
6. Rakennettu- ja luonnonympäristö 
7. Asemakaavakartta ja -määräykset 
8. Havainnepiirros 
9. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta ja 

-ehdotuksesta saadut mielipiteet ja lausunnot ja niihin laaditut vastineet 
10. Seurantalomake 
11. Sopimus asemakaavoituksen käynnistämiseksi 
12. Maankäyttösopimus 
13. Tonttijakokartta 

 
2 TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
 

Vireilletulo 
 
Asemakaavan muutoksen suunnittelu aloitettiin helmikuussa 2009.  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin 28.1.2009 nähtäville 29.1.─16.2.2009 
väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana siitä jätettiin yksi mielipide ja lausunto, joissa ei ol-
lut huomautettavaa kaavahankkeesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetty 
palaute ja palautteeseen laaditut vastineet ovat selostuksen liitteenä (liite 9).  
 
Asemakaavan muutosluonnos 
 
Kaavaluonnoksen pohjana oli mahdollistaa Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n tavoittei-
den mukainen täydennysrakentaminen ja myöhemmin tulevaisuudessa tontin rakenta-
minen kaksikerroksisilla asuinrakennuksilla.  
 
Asemakaavan muutosluonnos hyväksyttiin kaavoituslautakunnan käsittelyssä 
17.3.2009 § 26. Tuusulan kunnan ja Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n välinen kaavoi-
tuksen käynnistämissopimus tehtiin 6.4.2009. Käynnistämissopimus ja asemakaavan 
muutosluonnos olivat kunnanhallituksen käsittelyssä samana päivänä 6.4.2009 (§ 184 
ja § 185). Kunnanhallitus hyväksyi käynnistämissopimuksen, asemakaavan muutos-
luonnos sen sijaan jätettiin pöydälle. Kaavaluonnos käsiteltiin toisen kerran kunnanhal-
lituksessa 14.4.2009 § 210 jolloin asia päätettiin palauttaa kaavoituslautakunnalle uu-
delleen käsiteltäväksi. Kaavaluonnos hyväksyttiin toisen kerran kaavoituslautakunnan 
käsittelyssä 29.4.2009 § 39, jonka jälkeen kunnanhallitus hyväksyi kaavaluonnoksen 
4.5.2009 § 259. Asemakaavan muutosluonnos oli MRA 30 § mukaisesti nähtävillä mie-
lipiteiden esittämistä varten 14.5. ─15.6.2009. Nähtävilläoloaikana kaavaluonnoksesta 
ei jätetty mielipiteitä, sen sijaan saatiin yhdeksän lausuntoa. Lausunnot sekä niihin laa-
ditut vastineet ovat selostuksen liitteenä (liite 9). 
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Asemakaavan muutosehdotus 
 
Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saadun palautteen pohjalta kaavaselostukseen, 
-karttaan ja -määräyksiin tehtiin pieniä korjauksia. Kaavamääräysten pysäköintipaikkoja 
koskevaa määräystä tarkennettiin siten, että rakennettaessa tontille pienkerrostaloja 
autopaikkoja tulee osoittaa AK-alueiden pysäköintinormin mukaisesti 1 ap/75 k-m² tai 
1,2 ap/asunto. Kytkettyjä pientaloja ja rivitaloja rakennettaessa autopaikkoja tulee 
osoittaa edelleen kuten kaavaluonnoksessa esitettiin 1 ap 75 k-m² tai 1,5 ap/asunto. 
 
Kaavakarttaa ja -määräyksiä täsmennettiin lisäksi autosuojien rakentamista koskevien 
määräysten osalta. Asemakaavaehdotuksessa pakotetaan autokatosten rakentaminen 
kadun varteen Mikkolantiehen rajautuvalla pysäköintialueella. Yhtenäisen muurimaisen 
pitkän autokatoksen toteutuminen on estetty kaavamääräyksellä, joka rajoittaa yksittäi-
sen autosuojan julkisivun enimmäispituudeksi 20 metriä. 
 
Lisäksi kaavaselostukseen ja -karttaan lisättiin maininta sitovan tonttijaon hyväksymi-
sestä asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. Korttelialueen rajaukseen, mitoituk-
seen ja käyttötarkoitukseen ei tehty muutoksia. 
 
Kaavoituslautakunta hyväksyi Mikkolantien asemakaavan muutosehdotuksen 
26.8.2009 § 73 ja asetti sen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 10.9–12.10.2009 väli-
seksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta saatiin viisi lausuntoa. 
 

2.2 Asemakaava 
 

Asemakaavan muutosehdotuksen nähtäviilläoloaikana saatujen lausuntojen pohjalta 
asemakaava selostukseen tehtiin yksi täydennys koskien sosiaalisten vaikutusten arvi-
ointia. Kaavakarttaan ei tehty muutoksia. Lausunnot sekä niihin laaditut vastineet ovat 
selostuksen liitteenä (liite 9). 
 
Alue sijaitsee Etelä-Tuusulassa, Mikkolan asuinalueella, Mikkolantien ja Pähkinämäen-
tien välisellä alueella. Kaava-alue on Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n omistuksessa ja 
sen pinta-ala on 0,85 ha (8461 m²).  
 
Korttelialueen käyttötarkoitus muutetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten 
korttelialueesta (AR) asuinrakennusten korttelialueeksi (A-13). Asemakaavassa osoite-
tuista kahdesta ohjeellisista AR−tontista muodostetaan yksi A-13−tontti. Asemakaavan 
hyväksymisen yhteydessä alueelle hyväksytään sitova tonttijako. Rakennusoikeus 
osoitetaan tonttitehokkuusluvulla e=0.35 ja sitä on yhteensä 2961 k-m². Kaavamuutok-
sen myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 1611 k-m². Korttelialueen rajat säilyvät en-
nallaan. Alueelle saa rakentaa kaksikerroksisia kytkettyjä pientaloja, rivitaloja ja pien-
kerrostaloja. Pysäköintinormina on käytetty Tuusulan kunnan kaavoituslautakunnan 
12.10.1999 hyväksymiä keskusta-alueella sijaitsevien AK, AR ja AP- alueiden pysä-
köintinormeja (pienkerrostalojen osalta 1 ap/75 k-m² tai vähintään 1,2 ap/asunto, kyt-
kettyjen pientalojen ja rivitalojen osalta 1 ap/75 k-m² tai vähintään 1,5 ap/asunto). 
 

2.3 Asemakaavan toteutuminen 
 

Asemakaava mahdollistaa alueen täydennysrakentamisen heti kahdella uudisraken-
nusmassalla. Täydentävä rakentaminen voidaan toteuttaa tontin etelärajan tuntumaan 
alueen länsi- ja itänurkkaan. Selostuksen liitteenä oleva havainnepiirros (liite 8) esittää 
mahdollista toteutustapaa myöhemmin kun alueen nykyiset rivitalot on purettu. Tuusu-
lan kunnan kiinteistöt Oy:llä ei ole suunnitteilla purkaa nykyisiä rakennuksia lähitulevai-
suudessa, joten asemakaavan lopullinen toteutuminen kestää useita vuosia. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
 
Muutosalue sijaitsee Tuusulan keskustan eteläpuolella Hyrylän taajamaraken-
teen sisällä. Alueen lähiympäristö on pääosin 1980-luvulla asemakaavan mu-
kaisesti rakentunutta väljää asuinaluetta. Ympäristön rakennuskanta muodos-
tuu kytketyistä pientaloista ja erillispientaloista, rakennusten kerrosluvut vaih-
televat I−II välillä, ollen pääosin yksikerroksisia. Suunnittelualueen ja 
lähiympäristön tonteilla rakennusoikeus on asemakaavassa osoitettu raken-
nusalakohtaisesti luvulla. Tonttitehokkuudet vaihtelevat lähiympäristössä 
e=0.15 ja e=0.24 välillä. Muutosalueen tonttitehokkuudet ovat e=0.14 ja 
e=0.18. 
 

3.1.2 Luonnonympäristö 
 

Suunnittelualueella ei ole merkittäviä luontoarvoja. Valtaosa alueen vähäisestä 
lehtipuuvaltaisesta puustosta sijoittuu kapealle kaistaleelle korttelin lounas-
nurkkaan. Lisäksi katuun rajautuvalla osalla ja rakennusten välissä on muuta-
mia täysikasvuisia koivuja. Lähiympäristön maisemakuvaa hallitsee suunnitte-
lualueen eteläpuolella oleva peltoaukea. Tarkemmin alueen ja lähiympäristön 
luonnonympäristö ilmenee liitteestä 6 (Rakennettu- ja luonnonympäristö). 
 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kaava-alueen ja lähiympäristön rakeisuus 
 
Rakennuskanta 
 
Muutosalue rajautuu luoteessa Mikkolantiehen ja sen pohjoispuolella olevaan 
rakennettuun pientaloalueeseen. Koillisessa aluetta rajaa Mikkolantien kaak-
koispuolelle sijoittuva asemakaavan mukaisesti rakennettu rivitalotontti. Muu-
tosalueen tonteilla (nrot 32072-3 ja 32072-4) on neljä voimassaolevan asema-
kaavan mukaisesti rakennettua harjakattoista yksikerroksista rivitaloa sekä yk-
si talousrakennus. Alueella on yhteensä 16 asuntoa. Asemakaavan 
mukaisesta rakennusoikeudesta 1350 k-m² on käyttämättä 17 k-m². Katuliitty-
mä ja kulkuyhteydet tonteille ovat Mikkolantien varresta.  
 
Muutosalueella olevat rakennukset on rakennettu 1980-luvun puolivälissä. 
Rakennusten kuntoa on selvitetty osana tontin täydennysrakentamishanketta. 
Rakennusten peruskorjaaminen on katsottu olevan uudelleenrakentamiseen 
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verrattavaa. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n mukaan rakennusten peruskor-
jaus kun rakennusten tekninen ikä tulee täyteen ei ole tässä tapauksessa jär-
kevää. Arvion mukaan rakennuksia ei kuitenkaan ole syytä purkaa seuraavan 
kymmenen vuoden kuluessa. 
 
Liikenne 
 
Muutosalueen itäpuolelle sijoittuva Pähkinämäentie toimii alueen kokoojakatu-
na. Pähkinämäenteiltä on sujuva yhteys Tuusulan keskustaan ja Sahatietä pit-
kin Tuusulanväylälle ja sitä kautta pohjoisen ja etelän suuntiin.  
 
Kevyenliikenteenverkko mahdollistaa pohjois- etelä suuntaisen liikenteen li-
säksi hyvin myös länsi- itäsuuntaisen liikenteen. Mikkolantie liittyy länsipäässä 
Jussilantiehen, jonka eteläpäästä on kevyenliikenteen yhteys Tuusulan joki-
laakson kautta Lahelan suuntaan. Mikkolantien ja Pähkinämäentien risteyk-
sestä on suora Tuusulanväylän alittava kevyenliikenteen yhteys itään Hyrylän 
urheilukeskustan ja Keravan suuntaan. 
 
Lähimmälle joukkoliikenteen pysäkille joka sijoittuu Pähkinämäentien varteen 
on alueelta matkaa viereisen puiston kautta noin 100 metriä. 
 
Palvelut 
 
Tuusulan keskustan palvelut sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä. Sahan-
kulman liikekeskukseen on matkaa 400 metriä. Mikkolan koulu, Mikkolan päi-
väkoti ja Hyrylän koulukeskus sijaitsevat kaikki alle puolen kilometrin etäisyy-
dellä. 
 
Tekninen huolto 
 
Alue on liitetty kunnallistekniikan vesi- ja jätevesihuollon verkostoihin, jotka 
kulkevat Mikkolantien varressa ja muutosalueen etelärajalla (liite 5). 
 

3.1.4 Maanomistus 
 

Muutosalueen kiinteistöt Mikkolanrinne RN:o 1:718 ja Mikkolanrinne I 6:352 
omistaa Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy. Tuusulan kunnan ja Tuusulan kunnan 
kiinteistöt Oy:n välinen kaavoituksen käynnistämissopimus on tehty 6.4.2009 
ja se on hyväksytty kunnanhallituksessa 6.4.2009 § 184 (liite 11). Osapuolia 
sitova maankäyttösopimus on tehty 21.9.2009 ja se on hyväksytty kunnanhalli-
tuksessa samana päivänä § 472 (liite 12). 
 

3.2 Suunnittelutilanne 
 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
Maakuntakaava 
 
Uudenmaan maankuntakaavassa, jonka maakuntavaltuusto on hyväksynyt 
14.12.2004 ja joka on vahvistettu 8.11.2006, suunnittelualue on taajamatoi-
mintojen aluetta. Ote maakuntakaavasta on esitetty tämän asemakaavaselos-
tuksen liitteenä (liite 1) olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sivulla 2.  
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Uudenmaan vaihemaakuntakaava on 2. vaiheessaan. Vaihemaakuntakaavas-
sa on kyse vahvistetun maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Suunnitel-
massa ei ole Mikkolantien asemakaavaan välittömästi vaikuttavia tarkistuksia.  
 
Yleiskaava 
 
Koko kuntaa koskeva oikeusvaikutukseton yleiskaava 2010 on hyväksytty 
kunnanvaltuustossa 15.5.1989. Siinä suunnittelualueen tontit on osoitettu 
pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). Kaavamerkinnän mukaan alue on tar-
koitettu asuinpientalojen rakentamiseen. Alueella voidaan sallia rajoitetusti 
enintään kaksikerroksisten pientalojen rakentaminen. Alueelle voidaan sallia 
pienehköjen asuinympäristöä häiritsemättömien työtilojen rakentaminen. 
Suunnittelualueen ja Pähkinämäentien välissä oleva puistoalue on yleiskaa-
vassa osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuintoalueeksi (AK) (liite 3). Yleiskaavan 
tarkistustyö on tarkoitus käynnistää vuoden 2009 aikana. 
 
Hyrylän laajentumissuunnat osayleiskaava 
 
Kunnanvaltuuston 9.4.2001 hyväksymä oikeusvaikutteinen osayleiskaava on 
vaihekaava, joka koskee maa- ja metsätalous-, virkistys-, suojelu-, erityis- ja 
vesialuetta sekä tieverkkoa. Osayleiskaavassa muutosalue sijoittuu asema-
kaavoitetulle alueelle (viivoitettu). Alueen eteläpuoliselle peltoaukean pohjois-
rajalle on osoitettu ulkoilureitti. Pähkinämäentie, joka sivuaa aluetta itäpuolella, 
on merkitty kokoojakaduksi (liite 3). 
 
Asemakaava 
 
Muutosaluetta koskee 9.12.1976 vahvistettu Mikkolan alueen asemakaava 
(kaava nro 36). Asemakaavassa alue on osoitettu rivitalojen ja muiden kytket-
tyjen rakennusten korttelialueeksi (AR). Muutosalue muodostuu kahdesta oh-
jeellisesta tontista (nrot 32072-3 ja 32072 4). Rakennusoikeutta muutosalueel-
la on yhteensä 1350 k-m² ja se on merkitty asemakaavan ohjeellisten tonttien 
väljille rakennusaloille kullekin erikseen. Rakennusten suurin sallittu kerroslu-
ku on kaksi. Kaavamerkinnän mukaan korttelialueella tulee kullakin huoneis-
tolla olla itsenäinen uloskäyntinsä ja ainakin yhdellä rakennuksen sivulla huo-
neiston omassa käytössä oleva välittömästi huoneistoon liittyvä piha-alue, jolle 
tulee päästä ulkoa yhteisessä käytössä olevan rakennuspaikan osan kautta. 
Korttelialueella on varattava vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti. Kortteli-
alueella ei kuitenkaan saa pysäköidä raskasta ajokalustoa. Rakentamattomat 
rakennuspaikan osat, joita ei käytetä liikenteeseen, pysäköintialueeksi tai leik-
ki- ja oleskelupaikoiksi on istutettava tai pidettävä luonnonmukaisena huolitel-
lussa kunnossa. Mikäli rakennuspaikat aidataan, tulee kortteleittain noudattaa 
yhtenäistä aitaamistapaa kunnan antamien ohjeiden mukaan. Ote voimassa-
olevasta asemakaavasta on esitetty liitteessä (liite 4). 
 
Tuusulan keskustan tieverkkoselvitys  
 
Tuusulan keskustan tieverkkoselvitys on laadittu 2007 (Tuusulan kunta, Uu-
denmaan tiepiiri, Linea konsultit 2007). Selvitys on tehty lähtökohdaksi Hyrylän 
itäisen ohitustien yleissuunnitteluprosessille. Huomioiden Tuusulan keskustan 
tuleva maankäyttö ja kasvu selvityksessä on mm. tarkasteltu Tuusulan kes-
kustan tieverkon pitkän aikavälin kehittämishankkeita. Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelman sivulla kolme (3) olevassa kuvassa on esitetty selvityksen yh-
teydessä laadittu Tuusulan keskustan itäosan tavoiteverkko 2030. Tavoitever-
kon mukaan alueellisia pääväyliä ei ole osoitettu kaava-alueen 
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lähiympäristöön. Kuvassa on esitetty itä-länsi suuntainen varaus kokoojaka-
dulle Mikkolantien kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevalle peltoalueelle. Tuu-
sulan keskustan tieverkkoselvitys on kokonaisuudessaan luettavissa kunnan 
internet-sivulla osoitteessa: 
http://www.tuusula.fi/liitetiedostot/materiaali_edit/7352.pdf 
 
Rakennuskiellot 
 
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 
 
Suojelupäätökset 
 
Alueella ei ole asemakaavalla tai rakennussuojelulailla suojeltuja rakennuksia. 
 
Rakennusjärjestys 
 
Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.4.2007 ja se on tullut 
voimaan 28.5.2007. 
 
Pohjakartta 
 
Pohjakartta on tarkistettu 6.4.2009 ja se täyttää kaavamittausasetuksen 
(23.12.1999/ 1284) vaatimukset.  
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Asemakaavan muutos käynnistyi maanomistajan (Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy) 
aloitteesta. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on lisätä alueen (tontit nrot 32072-
3 ja 32072-4) rakennusoikeutta ja mahdollistaa alueen täydennysrakentaminen II -
kerroksisilla asuinrakennuksilla. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n tarkoituksena on 
saada alueelle täydennystä alueen pienasuntotarjontaan. 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen 
 

Asemakaavan muutos käynnistyi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n aloitteesta helmi-
kuussa 2009. Hanke mainittiin vuoden 2008 kaavoituskatsauksessa ja se on ollut mu-
kana vuoden 2009 kaavoituksen työohjelmassa. Kaava tuli vireille osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä 28.1.2009. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 

4.3.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin 28.1.2009 nähtäville 
29.1.─16.2.2009 väliseksi ajaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
selostuksen liitteenä (liite 1). 

 
4.3.2 Suunnittelun vireille tulo 
 

Kaava tuli vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen 
yhteydessä 28.1.2009. 
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4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
 

Kaavan edistymisestä luonnos- ja ehdotusvaiheessa tiedotettiin kuulutuksella 
paikallislehdessä sekä kirjeitse muutosalueen lähinaapureille. Osalliset ovat 
voineet jättää luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana mielipiteensä suullisesti tai 
kirjallisesti. Muistutukset ehdotusvaiheessa tuli jättää kirjallisesti. Asemakaa-
van muutosluonnoksesta ja tarvittaessa ehdotuksesta pyydettiin lausunnot 
seuraavilta tahoilta: Tuusulan kunnan Ympäristö- ja Rakennuslautakunta, So-
siaalilautakunta, Tekninen lautakunta, Kuntakehitys/Maankäyttö- ja karttapal-
velut, Ikäihmisten neuvosto, Hyrylän kehittämistoimikunta, Tuusulan kunnan 
asuntotoimi, alueella toimivat yhdistykset, TeliaSonera Finland Oyj, Elisa 
Communications Oy, Fortum sähkönsiirto Oy, Fortum Power & Heat, Tuusulan 
seudun vesilaitos, Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan pelastus-
laitos, Uudenmaan liitto, sekä muut viranomaiset, joiden toimialaan hanke liit-
tyy. 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
 

Suunnittelutyö on edennyt yhteistyössä kunnallistekniikan, maankäyttö- ja 
karttapalvelujen ja rakennusvalvonnan kanssa. Asiaankuuluvilta viranomaisilta 
pyydettiin lausunnot. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnok-
sesta ja -ehdotuksesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet ovat selos-
tuksen liitteenä (liite 9). 
 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 
 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 
Valtakunnalliset maankäyttötavoitteet (vuodelta 2000) ovat osa maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tarkistetut 
alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.3. 2009. Mikkolantie asema-
kaavanmuutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. 
Asemakaavan sisältöä on vertailtu valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin 
tarkemmin selostuksen kohdassa 5.6 "Kaavan suhde muihin maankäyttö-
suunnitelmiin".  
 
Kunnan asettamat tavoitteet 
 
Tuusulan kunnanvaltuusto on linjannut kunnan asukasluvun tavoitteelliseksi 
kasvuvauhdiksi 2 %. Tämä edellyttää uusien alueiden rakentamisen lisäksi 
myös olemassa olevien asuinalueiden tiivistämistä ja täydennysrakentamista. 
Kuntastrategiassa tavoitteeksi on asetettu mm. kunnan keskustojen kehittämi-
nen ja taajamarakenteen tiivistäminen keskusta alueilla. Strategian mukaan 
Hyrylää kehitetään pikkukaupunkimaisena kuntakeskuksena. Hanke toteuttaa 
osaltaan em. tavoitteita.  
 
Alueen oloista johdetut tavoitteet 
 
Tavoitteena on mahdollistaa kaavan vahvistuttua alueen täydennysrakentami-
nen ja myöhemmin tehokkaammalla maankäytöllä tontin uudelleen rakentami-
nen ympäristöön soveltuvilla kaksikerroksisilla asuinrakennuksilla. Asemakaa-
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vaa laadittaessa pyritään hyvään ja laadukkaaseen alueen nykyisen luonteen 
ja rakenteen huomioonottavaan toteutukseen. 
 
Osallisten esittämät tavoitteet 
 
Kaavamuutoksen hakijan (Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy) tavoitteena on täy-
dennysrakentamisella tehostaa maankäyttöä ja monipuolistaa alueen pien-
asunto tarjontaa. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana jätettiin yksi mielipi-
de ja lausunto, jossa ei vastustettu kaavamuutosta. Mielipiteessä kommentoi-
tiin ja tiedusteltiin Tuusulan keskustan tieverkkoselvityksen yhteydessä tutkit-
tuja tieverkkovaihtoehtoja. 
 
Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saatiin yhdeksän lausuntoa. Palaut-
teessa ei esitetty kaavamuutoksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin uusia tavoitteita. 
Palautteen pohjalta kaavakarttaan ja määräyksiin tehtiin pieniä korjauksia joi-
den vaikutukset asemakaavamuutoksen sisältöön ovat vähäisiä. Korjaukset 
koskivat mm. pysäköintinormeja ja tarkempaa autosuojien rakentamisen oh-
jaamista kaavamääräyksillä sekä sitovan tonttijaon hyväksymistä asemakaa-
van hyväksymisen yhteydessä.   
 
Kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana saatiin viisi lausuntoa. Kolmessa lau-
sunnossa todettiin ettei kaavaehdotukseen ole huomautettavaa. Uuden-
maanympäristökeskuksen lausunnon pohjalta kaavaselostuksen kohtaa 5.3.3 
(Vaikutukset alueen ja lähialueen asukkaiden elinympäristöön) täydennettiin 
sosiaalisten vaikutusten arvioinnin osalta. Tuusula-Seuran antamassa lausun-
nossa ei varsinaisesti esitetty kaavamuutoksen lähtökohtiin uusia tavoitteita. 
Lausunnossa kuitenkin kritisoitiin alueen rakentamista kaksikerroksisena ja 
painotettiin nykyisten rakennusten kunnon perusteellista selvitystä ennen ra-
kennusten purkamista. Lisäksi Tuusula-Seuran lausunnossa todetaan, että 
kaavamuutosalue sijaitsee sen verran kaukana Hyrylän keskusta-alueesta, 
ettei kunnan strategiaa kehittää Hyrylä pikkukaupunkimaiseksi kuntakeskuk-
seksi ole tarpeen ulottaa näin kauaksi. Lausuntojen pohjalta kaavakarttaan ja 
-määräyksin ei kuitenkaan tehty muutoksia. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavan muutosluonnoksesta 
ja -ehdotuksesta saatu palaute ja palautteen perusteella kaava-asiakirjoihin 
tehdyt tarkistukset ja muutokset ilmenevät tarkemmin selostuksen liitteestä 9. 
 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 
 

Voimassaolevassa asemakaavassa kaksi rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten 
korttelialueen (AR) ohjeellista tonttia (nrot 32072-3 ja 32072-4) muutetaan asuinraken-
nusten korttelialueeksi (A-13) ja niistä muodostetaan yksi tontti. Asemakaavan hyväk-
symisen yhteydessä alueelle hyväksytään sitova tonttijako. Alueen pinta-ala on 
8461 m² (0,85 ha). Kaavamääräyksen mukaan korttelialueelle saa rakentaa kytkettyjä 
pientaloja, rivitaloja ja pienkerrostaloja. Asemakaavan mukaisen tehokkuusluvun 
e=0.35 mukaan rakennusoikeutta alueelle osoitetaan 2961 k-m². Alueen rakennusoi-
keus kasvaa kaavamuutoksen myötä 1611 k-m². Rakennusten suurin sallittu kerrosluku 
on kaksi. Asemakaavan mahdollistama täydennysrakentaminen voidaan toteuttaa ton-
tin lounais- ja kaakkoisnurkkaan. Asemakaavaa laadittaessa on huomioitu alueen ra-
kentaminen myös tilanteessa jossa nykyiset yksikerrokset rivitalot on korvattu kaksiker-
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roksisella asuntorakentamisella. Rakennusalueet on osoitettu tontin koillis- ja etelärajal-
le siten, että tontin keskelle on mahdollista muodostaa yhtenäinen rakennuksilla rajattu 
ja autoilta rauhoitettu suojainen piha-alue. Pysäköinnille varatut alueet on sijoitettu Mik-
kolantien puoleiselle tontinosalle sekä muutaman autopaikan pysäköintialue tontin län-
sinurkkaan. Pysäköintialueille on mahdollista toteuttaa kerrosalaan laskemattomia au-
tosuojia. Rakennettavat katokset tulee muotokieleltään, materiaaleiltaan sekä värityk-
seltään sopeuttaa asuinrakennuksiin. Katosten seinäpinta-alasta tulee olla vähintään 
30 % avointa. Mikkolantien suuntaisella pysäköintialueella kaavamerkintä pakottaa au-
tosuojien rakentamisen kadun varteen. Korttelialueen rajat on säilytetty voimassaole-
van asemakaavan mukaisina. Lisäksi korttelialueita koskevat seuraavat määräykset: 
 

• Rakennukset tulee julkisivu- ja kattomateriaalien sekä kattomuodon suhteen ra-
kentaa korttelialueen yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. 

 
• Jokaisella asunnolla tulee olla suojattu asuntopiha tai parveke. 
 
• Korttelialueelle on varattava leikkitiloiksi tai asukkaiden muuhun oleskeluun yh-

tenäistä piha-aluetta vähintään 25 % asuinhuoneistojen pinta-alasta. 
 

• Rakentamattomat korttelinosat, joita ei käytetä liikenne-, huolto- tai oleskelualu-
eina on istutettava tai pidettävä luonnonmukaisena huolitellussa kunnossa. 

 
• Väestönsuoja-, kiinteistö-, tekniset, jätehuoltoa ja kierrätystä palvelevat tilat saa 

rakentaa korttelialueelle merkityn kerrosalan lisäksi. 
 

• Autopaikkojen vähimmäismäärät: 
 - kytketyt pientalot ja rivitalot 1 ap/75 k-m² tai vähintään 1.5 ap/asunto 
 - pienkerrostalot 1 ap/75 k-m² tai vähintään 1.2 ap/asunto 
      Autopaikat on erotettava muusta piha-alueesta istutuksilla. 
 
• Korttelialueelle rakennettavan autosuojan julkisivun enimmäispituus saa olla 

enintään 20 m.    
 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
 

Uudisrakentaminen noudattaa ympäröivän taajamarakenteen mittakaavaa. Tavoittei-
den mukaisesti kaavamuutos tiivistää rakennettua ympäristöä ja hyödyntää olemassa 
olevaa liikenne - ja kunnallisteknistä verkkoa ja lähialueen palveluita. 
 

5.3 Kaavan vaikutukset 
 

5.3.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja liikenneverkkoon 
 
Uudisrakentaminen täydentää Mikkolan asuinaluetta. Liikenneverkkoon kaa-
valla ei ole vaikutusta. Kaavan toteuduttua liikennemäärät lisääntyvät jonkin 
verran Mikkolantien varressa. 

 
5.3.2 Vaikutukset luontoon ja luonnon ympäristöön 

 
Kaavamuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta luontoon. Muutosalue sijoittuu 
Tuusulan keskustan taajamarakenteen sisään ja on tällä hetkellä asemakaa-
van mukaisesti rakennettua rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten kort-
telialuetta (AR). Liikennemäärät lisääntyvät jonkin verran alueella kaavan to-
teuduttua. Rakentaminen on kuitenkin luonteeltaan taajamarakennetta täyden-
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tävää, joka mahdollistaa rakentamattoman maaseutumaisen ympäristön säilyt-
tämisen muualla. 

 
5.3.3 Vaikutukset alueen ja lähialueen asukkaiden elinympäristöön 

 
Kaavamuutoksen vaikutukset ovat pääasiassa taajamakuvallisia ja sosiaalisia. 
Uudisrakentamisen myötä ympäristö tiivistyy. Alueen täydennysrakentamises-
ta (kahdella uudisrakennuksella) aiheutuvat vaikutukset kohdistuvat voimak-
kaimmin osaan kaavamuutosalueen asukkaista. Rakennusten valmistuttua 
vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä ja näkyvät lähinnä tontin muuttuneissa pi-
hatoiminnoissa ja osasta asunnoista avautuvissa näkymissä. Myöhemmin 
alueen toteutuessa kaksikerroksisena, vaikutukset alueella asuvien asukkai-
den elinoloihin ovat konkreettisempia. Toteuttaminen edellyttää nykyisten ra-
kennusten purkamista ja asukkaiden poismuuttoa alueelta rakennustöiden 
ajaksi. Rakennusten purkamisen tullessa ajankohtaiseksi asukkaille tullaan 
osoittamaan korvaavat asunnot Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n toimesta. 
Alueen toteuduttua kaavan mukaisesti ja asukkaiden muutettua uusiin asun-
toihin kaavan vaikutukset verrattuna nykyiseen tilanteeseen ovat kuitenkin vä-
häisiä. Alue säilyy mittakaavaltaan nykyisen kaltaisena asuinympäristönä. 
 
Toiminnallisia muutoksia alueen naapuruston asukkaiden elinympäristöön ei 
juuri ole. Alueen rakentaminen ja uusien asukkaiden tulo alueelle tukee lä-
hiympäristön palvelujen säilymistä ja kehittymistä sekä monipuolistaa alueen 
väestörakennetta sekä mahdollistaa nykyisten asukkaiden sosiaalisen verkos-
ton laajenemisen. 
 
Alueen rakennuttua Mikkolantien lisääntynyt liikenne aiheuttaa nykyistä 
enemmän häiriötä. Pysyvä haitta on kuitenkin uusien asuntojen lukumäärästä 
ja rakentamisen määrästä johtuen vähäinen. Rakennusaikainen raskas liiken-
ne aiheuttanee enemmän häiriöitä. 

 
5.4 Ympäristön häiriötekijät 

 
Merkittävin ympäristön häiriötekijä Mikkolan alueella on Tuusulanväylän liikenteestä ai-
heutuva melu. Tiehallinnon vuonna 2000 laatimasta Keski-Uudenmaan meluselvityk-
sestä ilmenee, ettei Tuusulanväylän liikennemelulla ole vaikutusta kaava-alueen 
maankäyttöön. Kaavatyön yhteydessä ei ole tehty erillistä meluselvitystä. Jonkin verran 
häiriötä aiheuttaa Mikkolantien varressa raskaan liikenteen pysäköinti ja ajoneuvojen 
tyhjäkäynti. Pysäköinti painottuu Mikkolantien ja Pähkinämäentien risteyksen tuntu-
maan sijoittuvalle, asemakaavan mukaiselle pysäköintialueelle (LP). Pysäköintialueen 
ja AO-korttelialueen väliin on asemakaavassa osoitettu kapea puistovyöhyke (Björk-
backanpuisto). 
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Ote Keski-Uudenmaan meluselvitysraportista v. 2000. Vuoden 2020 ennustetilanne päivällä 
klo 7 - 22 meluesteiden kanssa. 
 

5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 
 

Kaavamerkinnät esitellään selostuksen liitteessä 7. Kaavassa ei ole käytetty normaalis-
ta poikkeavia kaavamerkintöjä tai -määräyksiä. 
 

5.6 Kaavan suhde muihin maankäyttösuunnitelmiin 
 

5.6.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Asemakaavaluonnoksen sisältö tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden toteutumista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on tarkistettu ja  
tavoitteisiin tehdyt muutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2009. Alueidenkäyttöta-
voitteet on ryhmitelty- ja niiden suhdetta soveltuvin osin suunnittelualueen 
asemakaavoitukseen käydään läpi seuraavassa taulukossa: 

 
Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet 

Asemakaavan sisältö 

Toimiva aluerakenne 
Aluerakenteen tasapainoinen 
kehittäminen hyödyntämällä 
olemassa olevia rakenteita ja 
alueiden omia vahvuuksia 

Kaavamuutoksen myötä lähellä Tuusulan kes-
kustaa saadaan tehostettua maankäyttöä olevan 
kunnallistekniikan piirissä. Alueen maankäyttöä 
saadaan tehokkaammaksi. 

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
Olemassa olevien yhdyskunta-
rakenteiden hyödyntäminen ja 
kaupunkiseutujen ja taajamien 
eheyttäminen 

Alue tukeutuu olemassa olevaan infrastruktuuriin 
ja sijoittuu Tuusulan keskustan läheisyyteen. 
Olevaa asuinrakennusten aluetta täydennetään. 

Palvelujen ja työpaikkojen sijoit-
taminen siten, että ne ovat hyvin 
eri väestöryhmien saavutettavis-
sa 

Olemassa olevien palvelujen läheisyydessä tii-
vistetään taajamarakennetta asuinkorttelialueel-
la. 

Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja 
jalankulun edellytysten paran-
taminen 

Joukkoliikenteen reitistön läheisyyteen tulee 
jonkin verran lisää potentiaalista käyttäjäkuntaa. 
Ympäristön kevyen liikenteen verkosto on katta-
va. 

Riittävien alueiden varaaminen 
elinkeinotoiminnoille olemassa 
olevaa yhdyskuntarakennetta 
hyödyntäen. 

Alueellisesti tarkasteltuna voidaan todeta, että 
muille elinkeinoelämän toiminnoille on jo varattu 
tai voidaan varata alueita toimivammilta paikoilta 
keskustasta. 

Kaupunkiseutujen kehittäminen 
tasapainoisina kokonaisuuksina 
ja keskusta-alueiden kehittämi-
nen monipuolisina palvelujen, 
asumisen ja vapaa-ajan alueina 

Keskusta-alueen läheisyydessä olevaa asuin-
aluetta kehitetään ja mahdollistetaan monipuoli-
sen alueen rakentuminen. Kaavamuutos tukee 
asumisen kehittymistä. Alueen lähiympäristössä 
on tuettu palvelujen, asumisen ja vapaa-ajan 
alueiden kehittymistä. 

Viheralueiden yhtenäisyys 
 

Viheralue verkostoon ei tule muutoksia. Alueelta 
on hyvät yhteydet Tuusulan jokilaaksoon ja sen 
kautta virkistysalueverkkoon 

Rakennetun ympäristön ajallinen
kerroksellisuus, omaleimaisuus 
ja ihmisläheisyys 
 

Suunnittelualueella ei ole merkittäviä kulttuurihis-
toriallisia rakennuksia. Ympäristössä on useiden 
eri vuosikymmenien aikana rakennettuja raken-
nuksia. 

Ihmisten terveydelle aiheutuvien 
haittojen poistaminen ja ennalta 

Tuusulanväylän liikennemelu ei aiheuta melu-
haittaa alueelle sijoittuvalle asumiselle. Mikkolan-
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ehkäiseminen. 
 

tien liikenteen aiheuttamat haitat piha-alueilta on 
pyritty minimoimaan kadun varteen rakennetta-
villa autosuojilla. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
Kansallisen kulttuuriympäristön 
ja rakennusperinnön säilyminen 
 

Suunnittelualue ei ole kulttuuriympäristöä eikä 
alueella ole merkittäviä rakennuksia. Suunnitel-
ma ei myöskään vaaranna ympäröivien kulttuu-
riympäristöjen arvoja. 
 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
Liikennejärjestelmien kehittämi-
nen eri liikennemuodot käsittävi-
nä kokonaisuuksina 

Liikenneverkkoa ei muuteta. 
 

Liikennetarpeen vähentäminen 
ja liikenneturvallisuuden paran-
taminen 
 

Liikennetarvetta vähennetään sijoittamalla asun-
torakentamista olemassa olevien palvelujen 
läheisyyteen 
 

Ensisijaisesti olemassa olevien 
pääliikenneyhteyksien ja verkos-
tojen kehittäminen 
 

Joukkoliikenteen reitistön läheisyyteen tulee 
lisää potentiaalista käyttäjäkuntaa. 
 

 
5.6.2 Maakuntakaava 

 
Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Asemakaavan muu-
tosehdotus on maakuntakaavan mukainen. 
 

5.6.3 Yleiskaava 
 

Koko kunnan kattavassa oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa alue on 
osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Yleiskaavamääräyksen mukaan 
alue on tarkoitettu asuinpientalojen rakentamiseen. Alueella voidaan sallia ra-
joitetusti enintään kaksikerroksisten pientalojen rakentaminen. Asemakaavan 
muutosehdotus ei ole täysin yleiskaavan mukainen. Kaavaehdotus mahdollis-
taa alueen rakentamisen kytkettyjen pientalojen lisäksi rivi- ja pienkerrostaloil-
la. Rakentamisen suurin sallittu kerrosluku II on yleiskaavan mukainen. 

 
5.6.4 Hyrylän laajentumissuunnat osayleiskaava 

 
Asemakaavan muutosehdotus on osayleiskaavan mukainen. 

 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
6.1 Toteutusta ohjaavat havainnollistavat suunnitelmat 
 

Asemakaavaan liittyy havainnepiirros (liite 8).  
 

6.2 Asemakaavan toteutuminen ja ajoitus 
 

Alueella on valmis katu- ja kunnallistekninen verkosto, joten rakentaminen voidaan 
aloittaa heti kaavan vahvistuttua. Asemakaavan muutos on tarkoitus toteuttaa kahdes-
sa vaiheessa. Suunnittelualueen täydennysrakentaminen kahdella uudisrakennusmas-
salla voidaan toteuttaa heti kaavan vahvistuttua. Täydentävä uudisrakentaminen sijoit-
tuu tontin etelärajan tuntumaan alueen länsi- ja itänurkkaan. Selostuksen liitteenä oleva 
havainnepiirros (liite 8) esittää mahdollista toteutustapaa kun alueen nykyiset rivitalot 
on purettu. Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:llä ei ole suunnitteilla purkaa alueen nykyi-
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siä rakennuksia lähitulevaisuudessa, joten asemakaavan lopullinen toteutuminen kes-
tää useita vuosia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1:2000 
 
Havainnepiirros asemakaavan ensimmäisestä mahdollisesta toteutusvaiheesta. Aluetta on täy-
dennysrakennettu kahdella uudisrakennusmassalla. 
 
 

7 LIITTEET 
 
 

 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
  
 2. Ote pohjakartasta ja alueen rajaus 

  
 3. Otteet yleiskaavasta ja Hyrylän laajentumissuunnat osayleiskaavasta 
 
 4. Ote voimassaolevasta asemakaavasta 
 
 5. Kunnallistekniset verkostot 
 
 6. Rakennettu ja luonnonympäristö 
 
 7. Asemakaavakartta ja -määräykset 
 
 8. Havainnepiirros 
 
 9.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta ja  
  -ehdotuksesta saadut mielipiteet ja lausunnot ja niihin laaditut vastineet 
  
 10.  Seurantalomake 
 
 11. Sopimus asemakaavoituksen käynnistämiseksi 
 
 12. Maankäyttösopimus 

 
 13. Tonttijakokartta
 


