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Kysely
Tuusulassa on käynnissä koko kunnan oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatiminen. Yleiskaavan osallistumisja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana (1.2.-1.3.2010) kuntalaisilla oli mahdollisuus vastata
Tulevaisuuden Tuusula 2040-kyselyyn. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa ajatuksia ja mielipiteitä koskien
kaavoituksen ja kuntakehityksen aiheita ja teemoja, kuten asutuksen sijoittamista ja tulevaisuuden
kehitystä. Kyselyyn vastasi yhteensä 37 henkilöä.

Asukkaiden näkemykset
Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet
Kyselyn ensimmäisissä kysymyksissä haluttiin kartoittaa asukkaiden näkökulmasta Tuusulan vahvuuksia ja
heikkouksia. Hyviä arvosanoja Tuusulassa keräsivät luonnonläheisyys ja ympäristön laatu, sijainti sekä
maaseudun läheisyys. Huonoja arvosanoja puolestaan keräsivät joukkoliikenne, palveluiden monipuolisuus
sekä liikenneyhteydet.

Mitkä seuraavista ominaisuuksista saavat hyvän arvosanan ajatellen
Tuusulaa?
25
20
15
10
5
0

Mitkä seuraavista ominaisuuksista saavat huonon arvosanan ajatellen
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Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet
Erityisen tärkeinä ennallaan säilytettävinä alueina vastaajat mainitsivat Rantatien, Ruotsinkylän,
Rusutjärven sekä Tuomalan. Säilyttämistoiveita perusteltiin maisemallisilla, kulttuurisilla sekä
viihtyisyystekijöillä. Lisäksi alueen ominaispiirteitä, kuten maaseutumaisuutta, pidettiin tärkeinä syinä
säilyttämiselle.

Mitkä alueet olisi erityisen tärkeää säilyttää ennallaan?
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Mahdollisiksi kehitettäviksi alueiksi vastaajat nimesivät nykyiset suurimmat taajamat Jokelan, Kellokosken
sekä Hyrylän. Lisäksi Rykmentinpuisto ja Riihikallio nimettiin mahdollisiksi kehitettäviksi alueiksi.
Kehitystoimenpiteinä esitettiin asumisen ja palveluiden keskittämistä, omakotiasutuksen lisäämistä,
historiallisten rakennusten kunnostamista sekä liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyjä.

Mitä alueita olisi mahdollisuus kehittää?
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Rakentamisen keskittäminen ja taajamat
Kyselyyn vastanneiden mielestä uusi rakentaminen tulisi keskittää nykyisiin suuriin taajamiin; Hyrylään,
Jokelaan ja Kellokoskelle sekä Rykmentinpuistoon. Keskittämistä perusteltiin mm. liikenne- ja
joukkoliikenneyhteyksillä, sijainnilla, palvelujen sijainnilla sekä maaseutumaiseman säilymisellä muilla
alueilla. Asuinrakentaminen tulisi vastaajien mukaan sijoittaa ensisijaisesti asemien läheisyyteen ja
pääliikenneväylien varteen. Lisäksi kannatetaan nykyisten keskustojen täydennysrakentamista. Pieni osa
vastaajista haluaisi uutta asumista kokonaan uusille alueille sekä työpaikka-alueiden läheisyyteen.

Rakentaminen tulisi keskittää
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Olemassa olevien keskuksien suunnittelussa halutaan painottaa palveluiden kehittämistä sekä uutta
asuinrakentamista. Osa vastaajista kannattaa korkeiden rakennuksien rakentamista nykyisiin keskuksiin.

Mitä asioita tulisi erityisesti huomioida Tuusulan keskustoiden
suunnittelussa?
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Palvelu- ja työpaikka-alueet
Valtaosa vastaajista pitää tärkeänä että työpaikka- ja palvelualueet sijoitettaisiin lähelle olemassa olevia
keskuksia ja lähelle asumista hyvien liikenneyhteyksien varteen. Palvelut tulisi turvata kaiken ikäisille
kuntalaisille ja myös haja-asutusalueen asukkaille. Työpaikka-alueiden suunnittelussa tulisi lisäksi
asukkaiden mukaan huomioida suojaviheralueet sekä mahdolliset meluesteet ja raskaan läpiajoliikenteen
kieltäminen asuinalueilla. Eräs vastaaja pitää tärkeänä että saman alan yritykset sijoittuisivat lähelle
toisiaan.

Liikenne ja viheralueet
Tärkeimpänä liikenneasiana vastaajat näkivät joukkoliikenteen kehittämisen. Muita tärkeitä
liikenneratkaisuja vastaajien mielestä olivat raideverkko Etelä-Tuusulaan sekä suora joukkoliikenneyhteys
Helsinkiin.

Mitkä seuraavista liikenneratkaisuista ovat erityisen tärkeitä Tuusulalle?
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Viheralueiden kehittämisessä tärkeimpänä asiana nousi esille kevyenliikenteenreittien kehittäminen sekä
luonnontilaisuuden säilyttäminen. Muita tärkeitä näkökulmia olivat jokien ja järvien kehittäminen
virkistysmielessä sekä laajojen yhtenäisten metsäalueiden säilyttäminen.

Miten virkistysalueita tulisi kehittää?
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Kevyenliikenteenreitit

Luonnontilaisuus

Järvet ja joet

Laajat metsäalueet

Ilmastonmuutos
Kyselyssä kysyttiin, miten kuntalaiset haluaisivat nähdä vaikutettavan ilmastonmuutokseen. Suurin tekijä
vastaajien mielestä on joukkoliikenteen kehittäminen. Esitettiin lisäksi autottomuuteen kannustamista ja
pendelöinnin vähentämistä. Laajojen, hiilidioksidia sitovien metsäalueiden säilyttämistä pidettiin tärkeänä
asiana ilmastonmuutoksen kannalta.
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Tulevaisuuden Tuusula
Kyselyn viimeinen kysymys oli avoin, jossa asukkaita pyydettiin kuvailemaan, millainen on tulevaisuuden
Tuusula. Vastauksissa yleisin adjektiivi oli maaseutumainen, joka esiintyi kahdeksan kertaa. Seuraavaksi
yleisimmät kuvaukset olivat maltillinen kasvu sekä hyvät palvelut. Lisäksi asukkaat pitivät viheralueiden
riittävää määrää ja taajamien tiivistä rakentamista tärkeinä tekijöinä.

Tulevaisuuden Tuusula
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Johtopäätökset
Kyselyyn vastasi 37 henkilöä eli 0,1 % kuntalaisista, jota ei voi pitää kovin kattavana otoksena. Kuitenkin
monet näkökohdat toistuivat eri vastauksissa, joten voidaan päätellä että tietyt asiat ovat useille
kuntalaisille tärkeitä.
Eniten vastauksista nousi esille Tuusulan säilyttäminen maaseutumaisena kuntana, jonka
vetovoimatekijöitä ovat turvallisuus, rauhallisuus, luonnonläheisyys sekä sijainti. Kulttuurihistoriallisia sekä
paikallishistoriaan liittyviä tekijöitä halutaan säilyttää osana kunnan imagoa.
Kehitettävinä asioina vastaajat näkevät taaja-alueet Jokelan, Kellokosken sekä Hyrylän. Tiiviitä,
joukkoliikenteeseen tukeutuvia taajamia pidetään tärkeinä, jotta väljyys sekä maaseutumaisuus muualla
voisi säilyä. Lisäksi kehittämismahdollisuuksia nähdään joukkoliikenteessä, joka nähdään tärkeänä
tulevaisuuden mahdollisuutena.
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Vahvuudet
- maaseutumaisuus
- luonnonläheisyys
- turvallisuus

Uhat
- hallitsematon kasvu
- liika hajauttaminen

Mahdollisuudet
- sijainti
- tiiviit taajamat
- palveluiden keskittäminen
- joukkoliikenne

Heikkoudet
- joukkoliikenne
- palveluiden laatu
- liikenneyhteydet
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