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GOLF-KLUBIN  asemakaavan muutos (nro 3503) 
OSALLISTUMIS- JA  ARVIOINTISUUNNITELMA  

 

 
 
Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma 
 
 
Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunni-
telma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä 
osallisille. Se määrittelee asemakaavan valmiste-
lussa ja asemakaavan vaikutusten arvioinnissa 
noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen 
periaatteet ja tavat. OAS:ia voidaan täydentää ja 
muokata tarvittaessa kaavaprosessin aikana. 
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1. SUUNNITTELUALUE  

Suunnittelualue sijaitsee Hyrylässä ja koskee korttelia 4207 sekä tähän rajoittuvia katu- ja virkis-
tysalueita. Alue rajautuu Järvenpääntiehen ja Kirkkotiehen. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Krapi, 
länsipuolella golfväyliä ja päiväkoti, etelässä vanha kunnantalo ja itäpuolella Järvenpääntie. Kaa-
vamuutosalueen koko on noin 1,8 ha. Tarvittaessa kaavamuutoksen piiriin liitetään koko kortteli 
4207 ja viereisiä liikennealueita. 
 

ote ajantasa-asemakaavasta 
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2. ALOITE JA SOPIMUKSET 

 
 
Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut Tuusulan golfklubi ry:ltä. Yksityisten maanomistajien 
kanssa on solmittu 9.11.2012 allekirjoitettu kaavoituksen käynnistämissopimus. Sopimus hyväksyt-
tiin kunnanhallituksessa 26.11.2012 § 465. 

3. TAVOITTEET  

Kunnan tavoitteena on tukea yritystoimintaa alueellaan, hyvä ja laadukas ympäristö ja laadukas 
toteutus. 
 
Tuusulan golfklubin tavoitteena on selvittää voidaanko alue toteuttaa tavalla, joka tukisi paremmin 
liiketoimintaa. 
 
Lueteltuja osallisten tavoitteita tarpeen tullen täydennetään ja muokataan saatavan palautteen ja 
käytävien neuvottelujen perusteella kaavaprosessin aikana. 

4. KAAVOITUSTILANNE 

 
4.1 Maakuntakaava 
Suunnittelualuetta koskevat Uudenmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeri-
össä 8.11.2006. Alue on maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta. Lisäksi suunnittelualue 
kuuluu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeisiin alueisiin. Suunnittelualueen 
pohjoispuolitse kulkee olevalta golfkentältä Tuusulanjärven rantaan viheryhteystarve. 
 
Toinen vaihemaakuntakaavan uudistaminen on vireillä. 
 
4.2 Yleiskaava, osayleiskaava 
Aluetta koskee koko kunnan kattava yleiskaava 2010 sekä Hyrylän laajentumissuunnat -
osayleiskaava (Hyla). Yleiskaavassa suunnittelualue jakautuu kolmeen osaan: eteläisin osa on 
lähivirkistysaluetta (VL), keskimmäinen osa urheilu- ja lähivirkistyskäyttöön (VU) ja pohjoisin osa 
yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PK). 
 
Koko kuntaa koskeva yleiskaava 2040:n laatiminen on vireillä. 
 
4.3 Asemakaava 
kts. ajantasa-asemakaavaote edelliseltä sivulta 
 
4.3.1 Suunnittelualueella 

Voimassa olevassa asemakaavassa kaavamuutosalue on merkitty liike- ja toimistorakennusten 
korttelialue (K-1), urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU-2) sekä puistoksi (VP). Golfkenttien ja 
tätä palvelevien rakennusten korttelialueella VU-2 on rakennusoikeutta 500 k-m2 ja K-1-alueella 
700 k-m2.  
 
4.3.2 Suunnittelualueen lähiympäristössä 

Suunnittelualueen ympäristössä on urheilu- ja virkistyskäyttöön varattuja alueita, jotka ovat pää-
osin golfkenttäkäytössä, yleisten rakennusten korttelialueita (Kirkonkylän koulu, vanha kunnantalo 
ja päiväkoti), Krapin kortteli, joka on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, mutta varattu 
pääasiallisesti ravintola- ja majoitustiloja varten. Kirkkotien varressa on lisäksi asuinpientaloalueita. 
 
 

5. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET 
 

Suunnittelun kuluessa arvioidaan kaavan vaikutukset MRL 9§:n mukaisesti. Tavoitteena on tunnis-
taa mahdolliset vaikutukset, jolloin otetaan huomioon asiantuntijoiden sekä osallisten merkittäviksi 
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kokemat vaikutukset.  Vaikutusten arviointia varten valitaan kuhunkin teemaan soveltuvat mene-
telmät. Menetelmien valinta ratkaistaan tapauskohtaisesti.  
 
5.1 Vaikutusten arviointi 

Arviointituloksista raportoidaan kuten MRA 17§:ssä säädetään. Vaikutusarvioinnit liitetään kaa-
vaselostukseen ja niitä korjataan asiantuntijoiden, viranomaisten ja osallisten antamien mielipitei-
den ja lausuntojen perusteella tarpeen mukaan. Arvioinnin tulokset pyritään esittämään tiivistetysti 
ja havainnollisesti. 
 
5.2 Vaikutusten arviointiin osallistuminen 

Osalliset voivat osallistua myös arviointityöhön ja esittää mielipiteensä kaavan vaikutuksista. Osal-
listen on mahdollista osallistua arviointityöhön sen edetessä ottamalla yhteyttä suunnittelijaan sekä 
lausua mielipiteensä tai jättää muistutuksensa nähtävilläolojen aikana. 
 
5.3 Suunnittelun kuluessa arvioitavat kaavan vaikutukset 

1. vaikutukset rakennettuun ympäristöön (mm. infra, taajamakuva) 
2. vaikutukset liikenteeseen (mm. liikennemäärä, meluntorjunta) 
3. vaikutukset lähialueen asukkaiden elinympäristöön 
4. kaavataloudelliset vaikutukset 
5. vaikutukset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan, yleiskaavan ja 

osayleiskaavan toteutumiselle 
 

6. OSALLISET 

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaa-
va saattaa huomattavasti vaikuttaa. Alla olevaa osallisten luetteloa täydennetään tarvittaessa: 

 
Kaava- ja lähialueen maanomistajat ja asukkaat, sekä yritykset 
 
Alueella toimivat yhdistykset 

 Tuusula-Seura, Tuusulan ympäristöyhdistys ry, Kotiseutuyhdistys ry, Tuusulan Itäinen 
Omakotiyhdistys ry, Mattilan alueen asukasyhdistys ry, Tuusulan Golfklubi ry, Tuusulan 
Yrittäjät ry, K-U Kauppakamariyksikkö, Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry, Keski-
Uudenmaan kehittämiskeskus, Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys KEHU ry 

 
Viranomaiset 

 Uudenmaan liitto, ELY, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 
 
Tuusulan kunta 

 Tuusulan kunnan rakennuslautakunta, tekninen lautakunta, kasvatus- ja koulutuslauta-
kunta, liikuntalautakunta, maankäyttö- ja karttapalvelut, Keski-Uudenmaan pelastuslai-
tos, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, ikäihmisten neuvosto, vammaisneuvosto, lap-
si- ja perheasiainneuvosto, Hyrylän kehittämistoimikunta 

 
Muut 

 Elisa Communications Oy, Fortum sähkönsiirto Oy, Fortum Power & Heat, Tuusulan 
seudun vesilaitos 
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7. SUUNNITTELUVAIHEET JA TAVOITEAIKATAULU 

 

vireilletulo kuulutus, OAS nähtävillä tammikuu 2013 

ehdotus kuntakehityslautakunta toukokuu  2013 

 kunnanhallitus toukokuu  2013 

 julkisesti nähtävillä (MRA 27 §) kesäkuu   2013 

hyväksyminen kuntakehityslautakunta elokuu     2013 

voimaantulo valitusajan jälkeen syyskuu   2013 

 

8. TIEDOTTAMINEN 

 
Kuulutukset 
Ehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä kaavan voimaantulosta julkaistaan kuulutukset paikallis-
lehdissä. Maanomistajille ja rajanaapureille tiedotetaan kaavan ehdotusvaiheesta kirjeitse. Halu-
tessaan myös muistutusten jättäjät saavat tiedon kaavan etenemisestä kirjeitse. 
 
Kaavoitusprosessin aikana lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kaavan suunnittelijaan (kts. kohta 9 
yhteystiedot). 

 
Vaikuttaminen 
Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana muistutus tulee jättää kirjallisesti. Muistutukset ja lausunnot 
liitetään vastineineen kaavaselostukseen ja niiden perusteella voidaan suunnitelmaan tehdä vä-
häisiä korjauksia. Muistutukset ja lausunnot ovat kuntakehityslautakunnalla käytettävissä, kun se 
tekee päätöksensä esitetystä asemakaavanmuutoksesta. 
 
Yleisötilaisuudet 
Tiedossa ei ole tarvetta järjestää yleisötilaisuutta. 
 
 

9. YHTEYSTIEDOT 

 
kaavoituspäällikkö Asko Honkanen 
p. 040 314 2012 
asko.honkanen@tuusula.fi 
 
käyntiosoite: Hyryläntie 16, 3. kerros, C-siipi 
postiosoite: PL 60, 04301 Tuusula 
 

mailto:asko.honkanen@tuusula.fi
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1 TIIVISTELMÄ 
 
 
1.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 
Tuusulan Golf-Klubin alueen -asemakaavan muutosprosessi on lähtenyt liikkeelle 
maanomistajien aloitteesta. Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut Tuusulan golf-
klubi ry:ltä. Yksityisten maanomistajien kanssa on solmittu 9.11.2012 allekirjoitettu kaa-
voituksen käynnistämissopimus. Sopimus hyväksyttiin kunnanhallituksessa 26.11.2012 
§ 465.  
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa toiminnan harjoittamisen edellytyk-
siä korottamalla alueen rakennusoikeutta varastotilan rakentamiseksi sekä lisäämällä 
pysäköintipaikkoja  paikan maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot huomioiden.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut julkisesti nähtävillä 10.1. - 
24.1.2013 välisenä aikana Tuusulan kunnantalolla sekä Tuusulan kunnan internet-
sivulla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty nähtävilläoloaikana yksityis-
henkilöiden taholta mielipiteitä. Pyydetyt lausunnot ( 8 kpl) antoivat Ikäihmisten neuvos-
to, Fortum Power and Heat Oy, Helsingin kaupunginmuseo, Tuusula-seura, Fortum 
Sähkönsiirto, Tuusulan kunnan liikuntapäällikkö, Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari 
ja Vammaisneuvosto. Oleelliset huomioon otettavat seikat on referoitu alla. Laajempi 
tiivistelmä lausunnoista on liitteenä. 
 
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo korostaa, että alueen suunnittelun 
lähtökohtana tulee olla kulttuuriympäristön ja maisemallisten arvojen 
huomioon ottaminen. Mahdollinen uudisrakentaminen ja sen mitoitus 
tulee sovittaa ympäristöönsä maisemaa ja näkymiä kunnioittaen. 
 
Tuusulan kunnan liikuntapäällikkö esittää, että liikuntapalvelujen näkökulmasta golfken-
tän alueen kehittäminen suunnitelmassa olevin tavoittein on kannatettava. Liikuntapal-
velujen ylläpitämät latureitit golfkentän alueella eivät sijaitse suunnitelma-alueella lu-
kuun ottamatta yhteyttä järvelle, joka kulkee suunnittelualueen läpi. Yhteistyö golfyhtiön 
välillä on jatkossakin tärkeää ja liikuntapalvelut toivoo huomioitavan, että reittien huolto 
onnistuu golfkenttien huoltoreittejä mukaillen siirryttäessä alikulkutunnelista Tuusulan-
järven puolelle.  
 
Fortum Power and Heat Oy ja Fortum Sähkönsiirto Oy esittävät, että pyörätien vieressä 
olevat kaukolämpöputkistot ja sähkökaapelit voidaan pitää nykyisillä paikoillaan. 
 
Asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kuntakehityslautakunnassa x.x.2013 ja 
kunnanhallituksessa x.x.2013.  

 
 
1.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
 

Asemakaavan muutosta on työstetty yhteistyössä kunnan ja golf-klubin kanssa. Kaa-
vaehdotuksesta on pyydetty asiaan kuuluvien tahojen lausunnot ja se on ollut julkisesti 
nähtävillä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyn mukaisesti asemakaava-
muutos on viety suoraan kaavaehdotuksena kuntakehityslautakunnan ja kunnanhalli-
tuksen käsittelyyn sekä sen jälkeen julkisesti nähtäville MRA 27§ mukaisesti. Tavoit-
teena on kaavoitusprosessin nopeuttaminen kun kyseessä on voimassa olevan 
asemakaavan muutostyö, jossa alueen käyttötarkoitus ei muutu. Koska alue on merkit-
tävää kulttuuriympäristöä, on maakuntamuseolta pyydetty suunnitelmasta ennakkolau-
sunto riittävän vaikutusten arvioinnin turvaamiseksi.  
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1.3 Asemakaava 
 

Kaava-alueen pinta-ala on 1,73 hehtaaria. Korttelialuemerkintä on K-1 (Liike- ja toimis-
torakennusten korttelialue. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan tiloja.) 
 Rakennusoikeutta on annettu yhteensä 1700 k-m².  Kerrosluku on II. Autopaikkoja tu-
lee varata golf-toimintaa varten vähintään 85 kpl ja muulle liike- ja toimistorakentami-
selle 1 ap/35 k-m2.   
 
Rakennusalueet on sijoitettu siten, että rakennukset muodostavat väljän pihapiirin, jon-
ka sisälle ja reunoille jää maisemakuvallisesti arvokasta vanhaa puustoa. Myös istutet-
tavan alueen ja kortteleiden rajausta on vähäisesti tarkistettu.  
 
Asemakaavan sisältyy yleisiä määräyksiä puuston ja kasvillisuuden säilyttämisestä. 
Säilytettävän kasvillisuuden ja perinteisen massoittelun avulla uudisrakentaminen voi-
daan sopeuttaa arvokkaaseen miljööseen.   
 
Asemakaavamuutoksessa vanhan vuodelta 1989 olevan rakennuskaavan urheilu- ja 
virkistyspalvelujen alue muutetaan alueen pohjoisosan käyttötarkoitusmerkinnän mu-
kaisesti  liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Golf-toiminta on edelleen alueen 
pääkäyttäjä, mutta korttelialueelle voidaan sijoittaa myös muita,  toimintaa tukevia,  tai 
alueelle muuten soveltuvia liike- ja toimistotiloja. Kaavamuutosalueen rakennusoikeutta 
ei oleellisesti lisätä, lukuun ottamatta toteutuneiden rakennusten kerrosalamäärien päi-
vitystä ja uuden varastorakennuksen rakennusalaa.  
 
Alue säilytetään väljänä ja puistomaisena, ja lisäksi toiminnan edellyttämät autopaikat 
voidaan sijoittaa osoitetuille laajennettaville pysäköintialuevarauksille. Järvenpään-
tiehen rajautuvat kapeat puistoalueet muutetaan merkinnältään suojaviheralueiksi, joka 
on niiden nykyinen todellinen käyttötarkoitus. 
 

1.4 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Asemakaavan mahdollistama lisärakentaminen ja alueen muut, mm. autopaikkajärjes-
telyt toteutunevat tulevien vuosien kuluessa.  

 
 
2 LÄHTÖKOHDAT 

 
2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue sijaitsee Hyrylässä ja koskee korttelia 4207 sekä tähän 
rajoittuvia katu- ja virkistysalueita. Alue rajautuu Järvenpääntiehen ja 
Kirkkotiehen. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Krapi, länsipuolella golfväyliä ja 
päiväkoti, etelässä vanha kunnantalo ja itäpuolella Järvenpääntie. 
Kaavamuutosalueen koko on noin 1,8 ha.  
 

2.1.2 Luonnonympäristö 
Alunperin avoimen peltomaiseman ympäröimän Krapin tilakeskuksen 
ympäristöön on viime vuosisadan jälkipuoliskolla noussut pientaloasutusalue. 
Krapin pihapiirin etelä- ja itäpuolisille pelloille on rakennettu 1980-luvulla golf-
kenttä ja maisema on näiltä osin säilyttänyt avoimen luonteensa. 
 
Golf-kenttää palveleva pysäköintialue  ja klubi on rakennettu alunperin 
Piilinojan eteläpuolelle ja kaavamuutosalueen pohjoisosaan on rakennettu 
Ateljeeri-ravintola. Näiden rakennusten ja piha- ja pysäköintialueiden 
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ulkopuoliset alueet ovat luonnontilassa. Piilinoja virtaa avouomassa ja on 
merkittävä ympäristötekijä laakean maisemapainanteen pohjalla.   
 

 
 
Ateljeerin eteläpuolella on tilusrajalla ylikorkeaksi kasvanut kuusiaita, joka on 
alaosiltaan osittain huonossa kasvukunnossa. 
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2.1.3 Rakennettu ympäristö 
 
Historia 
Tuusulan golf-klubi on perustettu 1983 ja seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä 
n. 1100.  Klubilla on ollut käytössään kaavoitettavan alueen eteläosaan raken-
nettu toimitilarakennus. Vuoden 2012 syksyllä on klubitoiminnan käyttöön os-
tettu entinen ravintolarakennus alueen pohjoisosasta.  
 

 
 
Käytössä olevat alueet ovat aiemmin kuuluneet Krapin tilakokonaisuuteen. 
Krapi on yksi Kirkonkylän kantatiloista, joka vuoteen 1867 sijaitsi vanhalla 
kyläniemellä Pappilan kohdalla. Tilan päärakennus on nykyään 
ravintolakäytössä ja vuonna 1917 rakennettu kivinavetta on 1990-luvulla 
kunnostettu hotelliksi.  
 
Tekninen huolto 
Korttelin itäpuolitse Järvenpääntien varressa kulkee TSV:n vesijohto. Järven-
pääntien liikennealueella kulkee sekä viemäri että vesijohto. Piilinojan etelä-
puolella korttelin lävistävän kevytväyläyhteyden linjauksella on idästä län-
sisuuntaan laskeva pääviemäri. Korttelin rakennukset on liitetty vesi- ja 
viemäriverkostoon.  

 
 Tiestö 

Rantatie on alunperin ollut osa Helsingin - Heinolan suuntaan rakennettua 
keskiaikaisperäistä maantietä. Uusi Järvenpääntie on rakennettu vuonna 
1959, jota ennen Rantatie jatkui yhtenäisenä Järvenpäähän asti. Vanha Ran-
tatie jatkuu suunnittelualueen länsi- ja eteläpuolella Kirkkotienä Hyrylää kohti. 
 
Liikenne 
Ajoliikenne alueelle tapahtuu Rantatien ja Kirkkotien katualueiden kautta. Kort-
telin pohjoisreunalta on myös olemassa oleva liittymä suoraan Rantatielle. 
Kirkkotien ja Järvenpääntien välissä on yleinen pysäköintialue, jonne on liitty-
mä suoraan Järvenpääntieltä. Alueella on ravintolan ja hotellin asiakkaille va-
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rattuja pysäköintialueita, niille johtavia ajoreittejä, huoltoajolle varattuja reittejä 
sekä jalankulkuväyliä. 
 
Kulttuuriympäristö 
Tuusulan rantatien kulttuurimaisema on historiallisesti merkittävin 
aluekokonaisuus Tuusulassa. Merkittäviä yksittäisiä rakennuksia on 
kolmattakymmentä, ja niiden joukossa on suurin osa Tuusulan historiallisesti 
merkittävistä rakennuksista. Krapin tilakokonaisuus on yksi Rantatien 
arvokkaimmista kohteista. Alue on historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja 
maisemallisesti erittäin merkittävä osa Tuusulan ja Suomen 
kulttuuriympäristöjä.  
 
Krapin alueen ja sen ympäristön arvo liittyy niin sen talonpoikaiseen 
menneisyyteen kuin 1800-luvun lopulla alkaneeseen huvilakäyttöön. Se on 
yksi Rantatien vanhoista suurhuviloista. 
 

2.1.4 Maanomistus 
Suunnittelualue on yksityisessä ja kunnan omistuksessa. ( Liite 4 ) 

 
 
2.2 Suunnittelutilanne 
 

2.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
 
  Maakuntakaava 
 

Suunnittelualuetta koskevat Uudenmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu 
ympäristöministeri-össä 8.11.2006. Alue on maakuntakaavassa 
taajamatoimintojen aluetta. Lisäksi suunnittelualue kuuluu kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeisiin alueisiin. Suunnittelualueella 
kulkee olevalta golfkentältä Tuusulanjärven rantaan viheryhteystarve.  
 

 
  Yleiskaava, oikeusvaikutukseton 

Aluetta koskee koko kunnan kattava yleiskaava 2010 sekä Hyrylän laajentu-
missuunnat -osayleiskaava (Hyla). Yleiskaavassa suunnittelualue jakautuu 
kolmeen osaan: eteläisin osa on lähivirkistysaluetta (VL), keskimmäinen osa 
urheilu- ja lähivirkistyskäyttöön (VU) ja pohjoisin osa yksityisten palvelujen ja 
hallinnon alueeksi (PK).  
 
Koko kuntaa koskeva yleiskaava 2040:n laatiminen on vireillä.  
 

 
  Hyrylän laajentumissuunnat -osayleiskaava (HyLa) 

Aluetta koskee valtuuston 16.10.2000 hyväksymä Hyrylän laajentumis-
suunnat -osayleiskaava. Siinä Järvenpääntie on merkitty seututieksi jonka 
varrella kulkee kevyen liikenteen reitti. Myös Rantatien ja Kirkkotien kohdalle 
on merkitty ohjeellinen kevyen liikenteen reitti. Itäinen ohikulkutie on merkitty 
jatkuvaksi Tuusulantien risteykseen saakka, johon on merkitty suunniteltava 
liittymä. Kaavakarttaan on merkitty asemakaavoitetut alueet viivoituksella, joka 
ei ole käyttötarkoitusmerkintä tai muu alueen käyttöä ohjaava merkintä. 
Yleisissä määräyksissä  on lisäksi annettu määräys riittävän 
ääneneristävyyden varmistamisesta alueilla, joissa tieliikennemelu ylittää 55 
dB(A) 

 
  Voimassa oleva asema- tai rakennuskaava 
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Kaavamuutosalueen pohjoisosassa on voimassa  v. 2008 laadittu Krapin 
alueen asemakaava. Kaavamuutosalueen pohjoisosa muodostuu liike- ja toi-
mistorakennusten korttelialueesta, joka sisältää oikeuden rakentaa yksi asunto 
(K-1, korttelinumero 4207, rakennusoikeus 700 k-m²)  
 
Kaavamuutosalueen eteläosassa  on voimassa Golf-alueen rakennuskaava 
(lainv. 06.02.1989) . Kaavamuutosalueen eteläosa muodostuu urheilutoimin-
taa palvelevasta alueesta (VU-2, rakennusoikeus 500 k-m2) sekä puistoalu-
eesta (VP, ei rakennusoikeutta).  
  
    

  Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.4.2007 ja se on tullut 
voimaan 28.5.2007.  
 

  Keski-Uudenmaan meluselvitys 
Kaavamuutostyön meluntorjunnan suunnittelun pohjana on käytetty 
Tiehallinnon v. 2000 tekemää Keski-Uudenmaan tieliikenteen meluselvitystä. 
Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa pääteiden ja tärkeimpien yhdysteiden 
liikenteen aiheuttamat melualueet silloisessa nykytilanteessa (v. 2000) ja 
ennustetilanteessa (v. 2020). Meluselvityksessä tarkasteltavina ovat kaikki 
Keski-Uudenmaan valta- ja kantatiet sekä muut yleiset tiet, joiden 
keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä ylittää 3 000 ajoneuvoa. 
Selvitykseen kuuluvat Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä 
Nurmijärven ja Tuusulan kunnat. Krapin tontin melunsuojaus on suunniteltu 
ennustetilanteen 2020 mukaan (liite 10). 
 
Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta 
Krapin tilakokonaisuus on mainittu Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennus-
kanta -inventoinnissa (luonnos v. 2005). Sen mukaan Krapi on rakennushisto-
riallisesti ja maisemallisesti tärkeä osa Rantatietä.  

 
  Tonttijako ja -rekisteri 
  Alueen kiinteistöt ovat kiinteistörekisterissä tiloina. 
 
  Pohjakartta 

Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen (23.12.1999 / 1284) 
vaatimukset. 

 
  Rakennuskiellot 
  Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 
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3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

     
3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
 

Golf-klubi hankki 2012 omistukseensa entisen ravintola Ateljeerin rakennuksen tarkoi-
tuksenaan kunnostaa rakennus klubitoiminnan käyttöön. Aiemmin korttelialueen etelä-
osaan rakennetut toimitilat  oli tarkoitus siirtää muuhun toimintaan.   
Toimintaa varten tarvitaan lisää varastotilaa, jota on tarkoitus laajentaa tarpeen ja ky-
synnän mukaan alueen erityispiirteet ja vahvuudet huomioiden.  
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on vastata toiminnan painopisteen muutosta ja varastoti-
lan rakennusoikeuden lisäyksen tarpeeseen.  

 
 
3.2 Suunnittelun käynnistäminen 
 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut Tuusulan golfklubi ry:ltä. Yksityisten maan-
omistajien kanssa on solmittu 9.11.2012 allekirjoitettu kaavoituksen käynnistämissopi-
mus. Sopimus hyväksyttiin kunnanhallituksessa 26.11.2012 § 465.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut julkisesti nähtävillä 10.1. - 
24.1.2013 välisenä aikana Tuusulan kunnantalolla sekä Tuusulan kunnan internet-
sivulla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty nähtävillä oloaikana yksityis-
henkilöiden mielipiteitä. 
  

 
3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 
 
 3.3.1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavaselostuksen alussa. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 10.1. - 24.1.2013.  
 

 
 3.3.2 Suunnittelun vireille tulo 
     

Asemakaavoituksen vireille tulosta on tiedotettu  julkaistulla vireilletulokuulu-
tuksella. 

 
 
 3.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
   

Kaavaprosessi on lähtenyt liikkeelle maanomistajien aloitteesta. Prosessin ai-
kana on käyty  neuvotteluja maanomistajan kanssa. Hankkeen etenemisestä 
on tiedotettu naapurustolle kirjeitse ja muille osallisille lehti-ilmoituksin kaava-
ehdotuksen nähtävillä olon yhteydessä.  
 
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä muistutusten esit-
tämistä varten MRA 27§ mukaisesti xx.x.-xx.x.2013. 
 
Kaavamuutos tulee valmisteluvaiheen jälkeen suoraan kaavaehdotuksena 
kaavoituslautakunnan ja kunnanhallituksen käsittelyyn sekä sen jälkeen julki-
sesti nähtäville MRA 27 § mukaisesti mielipiteiden esittämistä varten. Tavoit-
teena on kaavoitusprosessin nopeuttaminen voimassa olevaa asemakaavaa 
muutettaessa. Alueen kulttuuriympäristöluonteen vuoksi riittävän vaikutusten 
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arvioinnin turvaamiseksi suunnitelmasta on jo valmisteluvaiheessa pyydetty 
ennakkolausunto Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta. 

 
Asemakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot kunnan eri hallintokunnilta 
sekä viranomaisilta, joiden toimialaa kaavamuutos koskee. Lausunnot on pyy-
detty myös alueella toimivilta asukasyhdistyksiltä. Lisäksi lähialueen asukkaille 
on varattu mahdollisuus mielipiteen antamiseen. 

 
 3.3.4 Viranomaisyhteistyö 
     

Asemakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot eri asiaan liittyviltä viran-
omaistahoilta.  
 
 

 
 
3.4 Asemakaavan tavoitteet 
 
 3.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
     

Korttelialueen pohjoisosa on ollut ravintolakäytössä ja eteläosa golf-klubin 
käytössä. Toiminta  on tarkoitus siirtää golf-klubin ostamaan entiseen ravintola 
Ateljeerin rakennukseen ja varastotiloja rakentaa tarpeen ja kysynnän mukaan 
alueen erityispiirteet ja vahvuudet huomioiden.  
 
Kaavamuutosalueen sijainti Kirkkotien-Rantatien kulttuurihistoriallisesti merkit-
tävässä ympäristössä on pyritty ottamaan huomioon kaavamääräyksiä ja –
merkintöjä laadittaessa. Rakentamiselle on annettu määräys yhtenäisen, ym-
päristöön sopivan, rakennustavan noudattamisesta. 
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on vastata golftoiminnan laajenemisen aiheut-
tamaan tilanteeseen ja tilatarpeeseen. Lisäksi tavoitteena on sijoittaa lisä-
pysäköintialueet rajatuille piha-alueille sekä  alueen Järvenpääntien puoleisille 
osille asianmukaiset asemakaavalliset istutusmerkinnät.  
 
Vanhan miljöön olemuksen säilyminen on tärkeä vetovoimatekijä alueella ja 
tästä tavoitteesta on pyritty huolehtimaan yhdessä toiminnan harjoittajien 
kanssa. 
 

 3.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
 
Keski-Uudenmaan maakuntamuseon antamassa lausunnossa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa korostetaan, että alueen suunnittelun 
lähtökohtana tulee olla kulttuuriympäristön ja maisemallisten arvojen 
huomioon ottaminen. Uudisrakentaminen ja sen mitoitus 
on tämän mukaisesti  sovitettu ympäristöönsä maisemaa ja näkymiä kunnioit-
taen. 
 
Tuusulan kunnan liikuntapäällikön esityksen mukaisesti latureittien yhteys jär-
velle on pyritty säilyttämään suunnittelualueen läpi.  
 
Tavoitteena on myös, että Järvenpääntien pyörätien vieressä olevat 
kaukolämpöputkistot ja sähkökaapelit voidaan pitää nykyisillä paikoillaan. 
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3.5 Asemakaavaehdotus 
 

Kaavaehdotuksen lähtökohtana on ollut, että vanhat  rakennukset säilytetään ja varas-
torakentamiseen osoitetaan rakennusala.  Uudisrakentaminen on luonteeltaan täyden-
tävää ja sijoittuu täydentämään olemassa olevaa pihapiiriä. Pysäköintialueet on rajattu 
ja istutettavat alueen osat on osoitettu merkinnöin.  
 
 
 
Kaavamääräykset ovat vakiintuneen käytännön mukaiset. Alueen käyttötarkoitusmer-
kinnät on yhtenäistetty ja Järvenpääntiehen rajautuneet aiemmat puistoaluemerkinnät 
on muutettu suojaviheralueiksi. Rakennusalueiden rajauksia on tarkistettu.  
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4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
4.1 Kaavan rakenne ja mitoitus 
 

Kaava-alueen pinta-ala on 1,73 hehtaaria. Asemakaavan mukainen korttelinumero on 
4207.  
 
Korttelialuemerkintä on K-1 (Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle ei saa 
sijoittaa vähittäiskaupan tiloja. Autopaikkoja tulee varata golf-toimintaa varten vähin-
tään 85 kpl ja muulle liike- ja toimistorakentamiselle 1 ap/35 k-m2. 
 
Rakennusoikeusmerkinnät korttelialueella olevien rakennusten osalta on ajantasaistet-
tu vastaamaan toteutunutta kerrosalaa, golfkärryjen yms. varusteiden varastointia var-
ten on merkitty rakennusala ja tätä vastaavasti rakennusoikeutta lisätty. Rakennusoi-
keutta on annettu yhteensä 1700 k-m².  Kerrosluku on II.  Rakennusalueet on sijoitettu 
siten, että rakennukset muodostavat väljän pihapiirin, jonka sisälle ja reunoille jää mai-
semakuvallisesti arvokasta vanhaa puustoa. Myös istutettavan alueen ja kortteleiden 
rajausta on vähäisesti tarkistettu.  
 
Asemakaavan sisältyy yleisiä määräyksiä puuston ja kasvillisuuden säilyttämisestä. 
Säilytettävän kasvillisuuden ja perinteisen massoittelun avulla uudisrakentaminen voi-
daan sopeuttaa arvokkaaseen miljööseen.  
 
Asemakaavamuutoksessa vanhan vuodelta 1989 olevan rakennuskaavan urheilu- ja 
virkistyspalvelujen alue muutetaan alueen pohjoisosan käyttötarkoitusmerkinnän mu-
kaisesti  liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Golf-toiminta on edelleen alueen 
pääkäyttäjä, mutta korttelialueelle voidaan sijoittaa myös muita,  toimintaa tukevia,  tai 
alueelle muuten soveltuvia liike- ja toimistotiloja. Kaavamuutosalueen rakennusoikeutta 
ei oleellisesti lisätä, lukuun ottamatta toteutuneiden rakennusten kerrosalamäärien päi-
vitystä ja uuden varastorakennuksen rakennusalaa.  
 
Muutosalueen eteläosassa on vanhan rakennuskaavan rakennusalalle merkitty raken-
nusoikeutta 500 k-m2, kerrosluku II ja pohjoisosan vanhan asemakaavan korttelin 4207 
rakennusalalle on merkitty rakennusoikeutta 700 k-m2, kerrosluku II. 
Nämä rakennusoikeudet nostetaan toteutuneiden rakennusten mukaisiksi siten, että 
eteläosaan on merkitty 600 k-m2 ja pohjoisosaan 900 k-m2,  näiden lisäksi uudelle va-
rastorakennukselle on merkitty 200 k-m2.  
 
Vanhan rakennuskaavan urheilu- ja virkistyspalvelujen alue ei sisällä autopaikkamää-
räyksiä ja autopaikoitukselle on merkitty ainoastaan Piiliojan eteläpuolinen alue. Pysä-
köinnin järjestely ja riittävät autopaikat golf-toiminnan käyttöön ovat oleellisen tärkeitä 
seikkoja ja ne on täsmennetty asemakaavamuutoksen merkinnöin ja kaavamääräyksin. 
 
Alue säilytetään väljänä ja puistomaisena, ja lisäksi toiminnan edellyttämät autopaikat 
voidaan sijoittaa osoitetuille laajennettaville pysäköintialuevarauksille. Järvenpään-
tiehen rajautuvat kapeat puistoalueet muutetaan merkinnältään suojaviheralueiksi, joka 
on niiden nykyinen todellinen käyttötarkoitus. 

 
Asemakaavan muutosehdotuksen pinta-alatiedot on esitetty myös asemakaavan seu-
rantalomakkeessa (liite 12). 
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4.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
   

Koko asemakaava-aluetta koskevilla yleismääräyksillä ohjataan ympäristön kehittymis-
tä kaavan tavoitteiden mukaiseksi. Määräysten mukaan uudisrakentamisen tulee so-
peutua olemassa olevaan rakennuskantaan rakennusten koon, korkeuden, kattomuo-
don, värityksen ja rakennusmateriaalien suhteen.  
 
Alueella olevaa pensaita ja puustoa tulee hoitaa ja täydentää.  

 
 
4.3 Aluevaraukset 
 
 4.3.1 Korttelialueet 
   

 
K-1 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 
  Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan tiloja.  

 
Uudisrakennusten mittasuhteissa, materiaaleissa ja värisävyissä on otettava 
huomioon Kirkkotien-Rantatien kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö ja 
rakennustapa. 
 
Rakennuksia ei saa rakentaa 4 metriä lähemmäs tontin rajaa. 
 
Istutettaville alueen osille ei saa rakentaa mitään rakennuksia tai rakennelmia 
eikä sijoittaa autopaikkoja. Rakentamatta jäävät korttelin osat tulee pitää puis-
tomaisessa kunnossa. Niillä korttelin osilla, joita ei käytetä liikenteeseen, py-
säköintiin tai varastointiin, on säilytettävä alueella oleva kasvillisuus ja tarpeen 
mukaan istutettava uusia puita ja pensaita. Ulkovarastot on sijoitettava niin, et-
tä ne eivät rumenna maisemakuvaa ja ne on tontilta ulos näkyviltä osiltaan ai-
dattava tai suojattava pensas- ja puuistutuksilla, jotka antavat näkösuojan. 
 
Korttelialueella tulee varata golf-toimintaa palvelevalle rakentamiselle vähin-
tään 85 autopaikkaa ja muulle liike- ja toimistorakentamiselle 1 ap / 35 k-m2. 
Pysäköintialueet tulee rajata pensas- ja puurivein. 

  
 

 
4.4 Kaavan vaikutukset 
 

4.4.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja liikenneverkkoon 
 

Kaavan mukainen uudisrakentaminen on luonteeltaan täydennysrakentamista 
ja tukeutuu olemassa olevaan tiestöön ja kunnallistekniikkaan. Kirkkotien ka-
tualue on jätetty kaava-aluerajauksen ulkopuolelle, joten kaavamuutos ei ota 
kantaa Kirkkotien statukseen. Asemakaavassa ei ole myöskään osoitettu alu-
eelta liittymiä maantielle 145. Suunniteltu Tuusulan itäisen ohitustien jatkami-
nen Järvenpääntiehen asti aiheuttaisi mahdollisesti muutoksia liikennejärjeste-
lyihin myös alueen ympäristössä. 
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Korttelialueen poikki kulkeva kevytliikenneväylä toimii ajoreittinä pysäköinti-
alueille ja samalla yleiseen jalankulkuun osoitettuna alueen osana. 

  
 4.4.2 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
 

Asemakaavan rakennusalat on merkitty siten, että vanha rakennuskanta säi-
lyy. Uudisrakentaminen sopeutetaan olevaan rakennuskantaan. Kaavaan 
merkityillä piha-alueen merkinnöillä pyritään miljööseen liittyvien arvojen säi-
lymiseen mm. istutusten, piha-alueen pinnoitteiden ja rakennelmien osalta. 
 

 
 4.4.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
 

Kaavamuutoksen salliman lisärakentamisen jälkeenkin alueen vanhat raken-
nukset säilyttävät näkyvän asemansa maisemassa. Klubirakennuksen lähei-
syydessä sijaitsevaa puustoa tulee säilyttää ja korvata uusilla yksilöillä.  
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Ateljeerin eteläpuolella on pohjois-eteläsuuntaisella tilusrajalla ylikorkeaksi 
kasvanut kuusiaita. Tämä oheisessa kuvassa taustalla näkyvä kuusirivi on 
alaosiltaan osittain epäsiisti ja huonossa kasvukunnossa. Se poistuu laajene-
van pysäköintialueen ja varastorakennuksen vuoksi ja korvataan korttelin Jär-
venpääntien puoleiselle rajavyöhykkeelle istutettavilla uusilla puuriveillä. 
 

 
 
Korttelialueen poikki itä-länsisuuntaan kulkevalle Piilinojalle on tehty aluevara-
us oja-merkinnällä, jotta tämä purouoma säilyy myös tulevaisuudessa avoi-
mena. 
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4.5 Ympäristön häiriötekijät 
 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Järvenpääntien varrella. Ky-
seessä on yleinen tie, johon ei ole suunniteltu meluesteitä. Kaavamuutostyön meluntor-
junnan pohjana on käytetty Tiehallinnon v. 2000 tekemää Keski-Uudenmaan tieliiken-
teen meluselvitystä. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa pääteiden ja tärkeimpien 
yhdysteiden liikenteen aiheuttamat melualueet silloisessa nykytilanteessa (v. 2000) ja 
ennustetilanteessa (v. 2020).  
 

 
 
 

Yleiset melutason ohjearvot 

Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) meluhaittojen 
ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi. Ohjearvoja sovelletaan 
maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen 
suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä.  
Melutason ohjearvoja koskeva päätös annettiin meluntorjuntalain (382/1987) nojalla. 
Ohjearvopäätös jäi voimaan, vaikka meluntorjuntalaki kumoutui ympäristönsuojelulain 
(86/2000) tullessa voimaan vuonna 2000. Ohjearvopäätöksen soveltamiskäytäntö on 
sittemmin laajentunut ympäristönsuojelulain ja myös maa-aineslain (555/1981) mukai-
siin lupa- ja valvonta-asioihin. Melutason yleiset ohjearvot eivät koske ampuma- ja 
moottoriurheiluratojen aiheuttamaa melua. 
 
Yleiset melutason ohjearvot ovat seuraavat: 

 
Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvi-

valenttitaso), LAeq, enintään 

 
Päivällä 
klo 7-22 

Yöllä 
klo 22-7 

Ulkona   

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja 
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitok-
sia palvelevat alueet 

55 dB 45-50 dB1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistys-
alueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB3) 

Sisällä   
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Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

 
1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita 
ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 

 
Asemakaavan muutoksella ei liike- ja toimistotilojen osalta ole annettu määräystä, kos-
ka niiden osalta riittävän alhainen melutaso saavutetaan ilman erityisiä seinärakenne-
vaatimuksia.  
 
Majoitus- ja kokoontumistilojen osalta on merkitty rakennusalan sivu, jonka puoleisten 
rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan 
on oltava vähintään 35 dBA.  Määräysten pohjana on käytetty valtioneuvoston päätöstä 
melutason ohjearvoista 993/1992.  Korttelin rakennukset sijoittuvat ennustetilanteessa 
vuonna 2020 melutasokäyrästöllä 55-60 dBA vyöhykkeen rajalle.  Kaavamääräyksen 
mukaisella eristävyysarvolla pyritään varmistamaan, ettei ohjearvojen mukaisesti me-
luherkimpinä olevien majoitushuoneiden yöajan melutaso ylitä enimmäisarvoa 30dBA.  
 
Piha-alueen keskiäänitasot jäävät alle ohjearvojen ilman melunsuojaustakin, joten piha-
alueen reunoille ei ole merkitty meluaitojen rakentamisvelvoitetta. Asemakaavan mu-
kainen pihapiirinomainen rakentaminen tukee ulkopuolelta tulevalta melulta suojautu-
mista. Keski-Uudenmaan meluselvityksen melualuekartat ovat kaavaselostuksen liitteenä 
(liite 10). 
   

 
4.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
 

Korttelialueen käyttötarkoitusmerkinnän yhteydessä on mainittu Kirkkotien-Rantatien 
kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön asettamat  vaatimukset. Rakennuksilta 
edellytetään mittasuhteiden materiaalien ja värityksen suhteen yhtenäistä rakennusta-
paa.  
 
Rakennuksille on merkitty rakennusalat ja piha-alueelle  on merkitty pysäköintiin vara-
tut alueet sekä istutettavat tontinosat. Kaavamerkinnät muutoin noudattavat vakiintu-
nutta käytäntöä.  
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5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
 
5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Asemakaavaan liittyy havainnepiirros.  
 
5.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
 
 Asemakaavan muutoksen mukainen rakentaminen toteutunee lähivuosien kuluessa. 
 
5.3 Toteutuksen seuranta 
 
 Kaavoituksen edustaja ohjaa rakennuslupavaiheessa rakentajia yhteistyössä 
 rakennusvalvonnan kanssa sekä antaa tarvittaessa lausunnot rakennushankkeista. 
  
 
   30.4.2013  
 
  Olli Kumpulainen 
  arkkitehti SAFA 
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6 SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT 
    

 1. Ote yleiskaavasta 
 
 2. Ajantasa-asemakaava  
 
 3. Maanomistajat 
 
 4. Kunnallistekniikan johtokartta 
 
 5. Keski-Uudenmaan meluselvitys, Tiehallinto, 2000 
 
 6. Asemakaavakartta ja -määräykset 
 
 7. Havainnepiirros 
 
 8. Asemakaavan seurantalomake 
 
 9.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palaute vastineineen 
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YLEISKAAVAKARTTA    LIITE 1 
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YLEISKAAVAMERKINNÄT     LIITE 1 
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 AJANTASA-ASEMAKAAVA   LIITE 2 
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MAANOMISTUSKARTTA      LIITE 3 
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KUNNALLISTEKNISET VERKOSTOT                           LIITE 4 
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KESKI-UUDENMAAN MELUSELVITYS, melutasokäyrät   LIITE 5 
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ASEMAKAAVAKARTTA JA - MÄÄRÄYKSET  LIITE 6 
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HAVAINNEPIIRROS                                            LIITE 7 
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GOLFKLUBI, ASEMAKAAVANMUUTOS     LIITE 9 

 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN PALAUTE VASTINEINEEN 

 
 

Ikäihmisten neuvosto  
Ikäihmisten neuvostolla ei ole huomauttamista Golfglubin asemakaavamuutokseen. 
 

  

Fortum Power and Heat Oy 
Pyörätien vieressä kulkee DN 300 kaukolämpöputket. 
Pyydämme asemakaavoittajan huomioimaan putkemme siten, että ne saavat jäädä 
jatkossakin nykyisille paikoilleen. 

 
Vastine: Kaavamuutoksen aluerajaukset eivät estä kaukolämpöputkien sijaintia ny-
kyisillä paikoillaan. 

 

Helsingin kaupunki  

Kaupunginmuseo 
 
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkastelee kaavahanketta 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa 
seuraavan lausunnon. 

 
Suunnittelualue on RKY 2009, valtakunnallisesti merkittävän Tuusulan 

rantatien kulttuurimaiseman alueelle. Suunnittelualue on niin ikään 
maakuntakaavassa (2006) merkitty kulttuuriympäristön ja maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi. 

 
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo korostaa, että alueen suunnittelun 
lähtökohtana tulee olla kulttuuriympäristön ja maisemallisten arvojen 

huomioon ottaminen. Mahdollinen uudisrakentaminen ja sen mitoitus 
tulee sovittaa ympäristöönsä maisemaa ja näkymiä kunnioittaen. 

 
Maakuntamuseolla ei ole osallistumis- ja arviointisuunnitelma muuta huomautettavaa. 
 

Vastine: Merkittävä kulttuurimaisema on pyritty ottamaan huomioonasemakaava-
muutoksessa ohjaamalla rakentamisen sijaintia ja uudisrakentamisen sovittamista 

kulttuurimaisemaan. Rakentamiselle ja piha-alueille on annettu yksityiskohtaisia mää-
räyksiä tätä tavoitetta tukemaan. 

 
Tuusula-Seura  
 

Tuusula-Seuralla ei ole erityistä huomautettavaa Golfklubin asemakaavaluonnoksesta. 
 
 

Fortum Sähkönsiirto Oy 
 

Sähkönjakeluverkosto 
Alueella sijaitsee sähkönjakeluverkostoa oheisen liitekartan mukaisesti. Meillä ei ole 
huomautettavaa kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Toivomme mahdollisuutta antaa lausunto myös kaavamuutoksen ehdotuksesta. 
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Liitteenä alueen sähkönjakeluverkosto kartta. 

 
Vastine: Kaavamuutoksen aluerajaukset eivät estä sähkönjakeluverkon sijaintia ny-
kyisillä paikoillaan. 

 
 
 

Liikuntapäällikön virkamieslausunto Golfklubin asemakaavamuutos, 

oas 
Liikuntapalvelujen näkökulmasta golfkentän alueen kehittäminen suunnitelmassa ole-
vin tavoittein on kannatettava. Liikuntapalvelujen ylläpitämät latureitit golfkentän alu-
eella eivät sijaitse suunnitelma-alueella lukuun ottamatta yhteyttä järvelle, joka kul-

kee suunnittelualueen läpi. Yhteistyö golfyhtiön välillä on jatkossakin tärkeää ja 
liikuntapalvelut toivoo huomioitavan, että reittien huolto onnistuu golfkenttien huolto-
reittejä mukaillen siirryttäessä alikulkutunnelista Tuusulanjärven puolelle.  

 
Vastine: Kaavamuutoksessa on huomioitu ajo-yhteydellä poikittainen kulku itä-

länsisuunnassa. Kaavamerkinnällä on myös osoitettu poikkisuuntaan kulkeva jalanku-
lulle varattu alueen osa.  
 

 
Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari 
 

Olemme käsitelleet asian yhdistyksemme hallituksen kokouksessa 2/2013 ja Keski-
Uudenmaan Nuorkauppakamarin (oli aiemmin Tuusulan Nuorkauppakamari, nyt yhdis-

tyneenä Keravan nuorkauppakamarin kanssa uudella nimellä) puolesta emme tule 
lausumaan tässä asiassa. 
 

 
Vammaisneuvosto 
 

Vammaisneuvostolla ei ole huomauttamista Golfklubin asemakaavamuutokseen. 
                                                                                                       


