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1. TIIVISTELMÄ  

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Alueen kaavoittaminen on käynnistynyt Tuusulan kunnan aloitteesta. Hanke on 
merkitty kaavoitussuunnitelmaan 2012–2016 kärkihankkeeksi. Muutamien 
maanomistajien kanssa on tehty kaavoituksen käynnistämissopimukset.  

1.2 Asemakaava 

1.3 Asemakaavan toteutuminen 

2. LÄHTÖKOHDAT  
Kaavaselostuksen tässä osassa on tarkasteltu laajemmin koko Ketunlinnan 
aluetta sekä tarkemmin Häriskiven kaava-aluetta. Laajempi tarkastelu 
edellytetään, koska alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa.  

2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

2.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Häriskiven alue sijoittuu 
Hyrylän keskuksen 
luoteispuolelle Hämeentien 
varteen. Etäisyys Hyrylän 
keskukseen on vajaat kaksi 
kilometriä. Suunnittelualueen 
koko on noin 28 ha.  
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2.1.2 Yhdyskuntarakenne 
Seudullisesti Ketunlinnan alue sijoittuu olemassa olevan tiiviin 
yhdyskuntarakenteen reuna-alueelle. Tiivis rakenne sijoittuu etelässä 

Nahkelantien varteen ja idässä Hämeentien itäpuolelle. Tulevaisuudessa, Hyrylän 
keskustan laajentuessa, Ketunlinnan alue on luonteva ja yhdyskuntarakennetta 
täydentävä laajenemissuunta.  

Häriskiven kaava-alue sijoittuu alle kahden kilometrin etäisyydelle Hyrylän 
keskustasta. Alue on eteläosistaan asemakaavoitettu ja pohjoisosista 
kaavoittamaton. Alueella on sijainnut vanha vesitorni, joka on purettu.  

Häriskiven alue sijoittuu Hämeentien länsipuolelle ja Vaunukankaan asuinalueen 
pohjoispuolelle. Alueella on yritystoimintaa sekä jonkin verran vanhaa 
omakotiasutusta.  
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Etäisyys Hyrylän keskustasta (oranssilla Hyrylän keskusta kilometrin säteellä) ja 
läheiset asuinalueet, Vaunukangas ja Halkivaha I ja II.  

Hämeentien vastakkaisella puolella sijaitsevat Halkivaha I ja Halkivaha II –
alueet, jotka ovat rakentuneet 2000-luvulla. Häriskiven eteläpuolella sijaitsee 
Vaunukankaan asuinalue, joka on rakentunut pääosin 1980-luvulla.  
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Asemakaavoitetut alueet Ketunlinnan alueella ja Häriskiven kaava-alueen 
ympärillä 

 

Asemakaavojen tehokkuudet Häriskiven kaava-alueen lähiympäristössä 
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Häriskiven kaava-alue on luonteva yhdyskuntarakenteen täydentymissuunta, 
joka tukeutuu voimakkaasti Hyrylän keskustaan.  
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2.1.3 Liikenne 

 

Liikennemäärät 2010. Tiedot perustuvat Liikenneviraston digiroad-aineistoon. 
Kuvan liikennemäärät kuvaavat keskivuorokausiliikennettä (KVL), mikä 
tarkoittaa, että arkisin liikennemäärät saattavat olla paikoitellen kuvattua 
suurempia.  

Ketunlinnan alue rajautuu lännessä Hämeentiehen (kt45), etelässä 
Nahkelantiehen (mt139) ja pohjoisessa Rusutjärventiehen (11479). Hämeentie 
on vilkasliikenteinen kantatie, jonka liikennemäärä on n. 11 800 ajoneuvoa/vrk 
(vuonna 2010). Nahkelantie  on seututie, joka yhdistää Hyrylän Nurmijärveen. 
Lisäksi Nahkelantie toimii Hyrylän alueen läntisten osien yhteytenä Hyrylän 
keskustaan. Nahkelantien liikennemäärä on n. 4000 ajoneuvoa/vrk (vuonna 
2010). Hämeentien ja Nahkelantien liittymässä on nykyisin yksikaistainen 
kiertoliittymä. Liittymän kapasiteetti ei nykytilanteessa riitä ruuhka-aikoina 
välittämään väylien liikennemääriä vaan liittymä ruuhkautuu pahoin. 
Kiertoliittymän laajentaminen välityskyvyn parantamiseksi on suunnitteilla ja sen 
toteutus on lähivuosina. Hämeentielle on tehty suunnitelma kaistamäärän 
lisäämiseksi kiertoliittymästä pohjoiseen. Lisäkaistojen rakentaminen parantaisi 
Hämeentien sujuvuutta ja vähentäisi kääntyvän liikenteen aiheuttamia häiriöitä. 
Lisäkaistojen rakentamisesta ei ole tehty päätöksiä. Rusutjärventien 
liikennemäärä on n. 1200 ajoneuvoa/vrk (vuonna 2010).  

Nahkelantien pohjoispuolisten asemakaava-alueiden katuverkko on useilta osin 
suunniteltu jatkettavaksi pohjoiseen, Ketunlinnan alueelle. Vaunukallion 
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asuinalueilla on lukuisia pohjois-eteläsuuntaisia katuja, joita on mahdollista 
asemakaavalla jatkaa pohjoiseen.  

 
Liikenteellisiä parannustoimia ovat Koskenmäen kiertoliittymän parantaminen 
sekä mahdollisten lisäkaistojen totetuttaminen Hämeentielle. Lisäksi 
Vaunukankaan asuinalue on kaavoitettu siten, että pohjois-eteläsuuntaisia 
katuja on mahdollista jatkaa Ketunlinnan alueelle pohjoiseen. Kevyen liikenteen 
verkosto on alueella melko sujuva ja Nahkelantiellä sekä Hämeentiellä on 
muutamia alikulkuja, jotka parantavat kevyenliikenteen sujuvuutta.   

Kevyt liikenne 

Kevyen liikenteen verkko muodostuu Hämeentien ja Nahkelantien varressa 
kulkevista seudullisista kevyen liikenteen väylistä. Kevyen liikenteen risteilyt 
Hämeentien ja Nahkelantien kanssa on hoidettu eritasojärjestelyin. Nahkelantien 
pohjoispuolisten asemakaava-alueiden kaduilla on osittain kevyen liikenteen 
väylät, joita on mahdollista jatkaa pohjoiseen Ketunlinnan alueelle.  

2.1.4 Kunnallistekniset verkostot 
Nykyinen verkosto 

Nykyinen vesihuoltoverkosto sijaitsee Ketunlinnan alueen itä ja eteläpuolella 
Vaunukankaan alueella. Ketunlinnan alueen läntisen puolen jätevedet voidaan 
ohjata etelään ja sitä kautta Ristikiventien kautta Lahelan 
jätevedenpumppaamolle. Häriskiven asemakaava-alueen ja osan itäisen 
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Ketunlinnan alueesta voidaan ohjata lähellä Hämeentietä sijaitsevaa 
vesihuoltoverkostoa pitkin Hyrylän suuntaan. Molempien linjojen kapasiteetti 
riittää Ketunlinnan alueen tarpeisiin, mikäli alue tulee pääosin asuinkäyttöön. 
Häriskiven kaava-alueen itäosan läpi kulkee vesihuoltolinja, joka tulee huomioida 
rasitealueena. Verkoston kapasiteetti on riittävä ottamaan vastaan kaava-alueen 
jätevedet. Vaunukankaan verkoston saneeraus tulee olemaan noin 10 – 20 
vuoden kuluttua. Häriskiven alueen korkeuserot vaativat alueen luoteiskulmaan 
jätevesipumppaamon, jonka avulla jätevedet voidaan pumpata olemassa 
olevaan Vaunukankaan verkostoon. Alueen hulevedet laskeutuvat luonnollisesti 
Rusutjärven suuntaan. 

 

Pumpp 

Häriskiven kaava-alueen 
jätevedet voidaan johtaa 
viettoviemäreillä alueen 
lounaiskulmaan, josta ne 
pumppaamon kautta voidaan 
pumpata olemassa olevaan 
Vaunukankaan verkostoon. 
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2.1.5 Palvelut 
Lähimmät päivittäistavarakaupat sijaitsevat Hyrylän keskustassa. Häriskiven 
kaava-alueen tuntumassa on olemassa liki kolmen tuhannen asukkaan 
asukaspohja, joka saattaisi mahdollistaa kaava-alueelle lähikaupan. Koulu ja 
päiväkoti sijaitsevat alueen eteläpuolella, vain muutaman sadan metrin päässä 
kaava-alueesta.  

 

Päivittäistavarakaupat, koulut ja päiväkodit 

2.1.6 Pohja- ja pintavedet 
Osa kaava-alueesta kuuluu Rusutjärven pohjavesialueeseen. Rusutjärven 
pohjavesialue sijaitsee luode-kaakkoissuuntaisella pitkittäisharjulla, joka 
luoteisosastaan rajoittuu Rusutjärveen. Alue on arvokasta harjumaisemaa. 
Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,96 km2, josta muodostumisala on noin 
1,8 km2. Rusutjärven vedenpinta on pohjavedenpinnan kanssa samassa tasossa 
tai alempana, jolloin pintavettä saattaa imeytyä ottamolle. Aluelle on rakennettu 
tekopohjavesilaitos, jolla on lupa ottaa pohjavettä 10 000 m3/d. Raakavetenä 
käytetään Päijänne-tunnelista johdettavaa vettä, joka imeytetään neljälle 
imeytysalueelle. Rusutjärven pohjavesialue on määrällisesti ja kemiallisesti 
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tilaltaan luokiteltu hyväksi. Alue ei ole riskialuetta. 

 

Häriskiven kaava-alueella pintavesien luonnolliset valumissuunnat ovat länsi ja 
luode. Kuvassa näkyy myös pohjavesialueen rajaus.  

2.1.7 Maisema-arvot 
Alueelle on laadittu maisemaselvitys vuonna 2011. Selvitys oli osa laajempaa, 
koko kunnan yleiskaavaa varten laadittavaa maisemaselvitystä. Selvityksen laati 
FCG. Ketunlinnan alueelle sijoittuu kaksi selvitysalueen kannalta merkittävää 
kokonaisuutta. Rusutjärven rantamaisema on maakunnallisesti merkittävä 
maisema-alue.  

Rusutjärven eteläpuolinen viljelymaisema (M 4) 

Rusutjärven eteläpuolella, entisen järvenpohjan ja nykyisen kosteikon 
eteläpuolella avautuu erillinen ja melko pienialainen peltokokonaisuus. Avoimella 
tilalla on merkitystä maisemarakenteen korostajana. Saviset pellot ovat 
viljelyssä ja niitä reunustavat metsäiset 

ja kallioiset rinteet. Laajemmassa suurmaisemassa peltoalueella ei ole 
maisemallista merkitystä. Selvitysalueen kannalta avotilalla on kuitenkin aluetta 
monipuolistava merkitys ja alue on ollut pitkään viljelyssä. 

Ristikivenmäen kallio- ja metsämaisema (M 6) 
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Ristikivenmäki ja Vaunukallio ovat avokallio- ja metsäalueita, jotka ovat 
selvitysalueen kannalta merkittäviä lähimaisemia kalliokasveineen ja –
mäntyineen. Laki- ja rinnealueet reunustavat Rusutjärven eteläpuolista 
viljelymaisemaa. Alueella on myös virkistyskäyttöarvoa. 

Rusutjärven järvimaisema (M 3) 

Rusutjärven järvimaisema sisältää sekä maakunnallisia että paikallisia maisema-
arvoja. Rusutjärven järvimaisema kuuluu osittain maakunnallisesti arvokkaaseen 
Rusutjärven, Siippoon ja Nahkelan kylien viljelymaisemaan (Putkonen 2007). 
Rusutjärven rakennuksista kulttuurihistoriallisesti merkittävin on Laurila. Järven 
pohjoisrannalla on Erkki Huttusen suunnittelema funkishuvila. Rusutjärven 
järvimaisemakokonaisuus hahmottuu hienosti sitä kiertäviltä tieosuuksilta. 
Rantapellot ja niityt ovat tärkeitä avotiloja, joilta järvinäkymät avautuvat. 
Rusutjärven eteläosassa selvitysalueelle sijoittuvat Kaukon, Järvelän ja Pappilan 
tilat piharakennuksineenja viljelmineen. Tämä kokonaisuus yhdessä vanhan ja 
hyvin säilyneen tielinjauksen kanssa muodostaa paikallisesti arvokkaan 
maiseman. Myös Mikkolan tila omalla kumpareellaan ja sitä ympäröivine 
peltoineen on maisemallisesti merkittävä. 

Maisemalliset arvot. Rusutjärven eteläosan ranta-alueilla on maakunnallisia sekä 
paikallisia maisema-arvoja. Ketunlinnan tarkastelualueella on selvitysalueen 
kannalta merkittäviä maisemakokonaisuuksia, jotka huomioidaan suunnittelussa. 
Tällaisia ovat Rusutjärven eteläpuolinen viljelymaisema sekä Ristikivenmäen 
kallio- ja metsämaisema. Häriskiven kaava-alueella ei ole maisemallisia 
erityisarvoja.  
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 Maisema ja muinaisjäännökset. Häriskiven kaava-alueelle sijoittuu hiilimiiluja, 
jotka ovat pääasiassa pyöreitä hiekkakumpareita, joiden ympärillä on 
havaittavissa oja- tai hautamaisia kumpareita. Kairatessa miiluissa oli noin 10-
20 cm syvyydellä havaittavissa hiekan seassa hiilenhippuja.  

  



16 
 

2.1.8 Luontoarvot 
Suunnittelualueella ei ole suojelualueita, eikä siellä ole tiedossa olevia 
luonnonsuojelulain luontotyyppejä tai metsälain erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä. Myöskään uhanalaisten eliölajien esiintymisestä alueella ei ole 
tietoa (Suomen ympäristökeskus 2010). Ketunlinnan alueella on Rusutjärven 
eteläpuolinen suoalue, joka on paikallisesti arvokas luontokohde. Lisäksi alueella 
on rantaluhta, lähteikkö sekä lampi. Tiedot koko kunnan yleiskaavaa varten 
laaditusta luontoselvityksestä (Luontotieto Keiron Oy, 2011). 

Rusutjärven eteläpuoli (Ketunlinna) 

Kokonaisuuden itäosassa, vesitornin pohjoispuolella, on lähinnä kuusivaltaista 
tuoretta ja lehtomaista kangasta. Osa metsästä on harvennettu, mutta kuusia 
on vielä jäljellä metsäksi asti. Alueella on virkistyskäyttöä, ja puuston harvennus 
voi liittyä tähän. Luoteis- ja länsiosan metsät ovat sekapuustoista tuoretta 
kangasmetsää (MT). Koillislaide metsäautotien ja pellon välissä on hakattu 
jokunen vuosi sitten. Kokonaisuuden eteläpuolen metsät ovat mäntyvaltaisia 
tuoreita kankaita (MT). Osa metsistä on äskettäin uudistettu. Lisäksi on nuoria 
istutusmänniköitä, mutta myös jo varttuneempaa mäntymetsää. 
Kokonaisuudella on paljon polkuja, joten sillä lienee virkistyskäyttöarvoja 
lähistön asukkaille. 

Kohde 3.1 Rusutjärventien eteläpuolella on laajahko suoalue, joka on 
todennäköisesti umpeenkasvanutta järven eteläosaa. Vedenpinta on samassa 
tasossa kuin Rusutjärvessä. Kohde voidaan jakaa harvakseltaan pientä koivua 
kasvavaan nevakorpeen ja puuttomaan saranevaan. Niiden lajistossa kasvavat 
runsaana mm. pyöreälehtikihokki, maariankämmekkä, karpalo, raate ja 
suokukka. Leveä oja kulkee kohteen länsireunalla. Ojituksesta huolimatta neva 
on hyvin vetinen. Nevan lajisto on säilynyt, vaikka isot ojat kiertävät nevaa. 

Luontoarvo: 3, tärkeä linnustolle, MeL 10 § vähäpuustoiset suot, uhanalaiset 
luontotyypit sarakorpi (VU) ja saraneva (VU); paikallisesti erittäin arvokas. 

Suositus: ojat tukitaan ja annetaan suon kehittyä luonnontilaiseksi 

Kohde 3.2 Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti pajuja ja kenttäkerroksen 
lajistoon kuuluvat mm. kurjenjalka, suoputki, terttualpi, osmankäämi ja 
rantakukka. Kohteen itäosa on länsiosaa kuivempaa ja siellä eri-ikäisiä koivuja. 
Alueelta on kaadettu aikoinaan isoja koivuja, joiden kannot ovat edelleen 
näkyvissä. Kenttäkerroksen lajisto koostuu mm. vehkasta, myrkkykeisosta, 
mesiangervosta ja kortteista. Pieniä ojia on enemmän kuin karttaan on merkitty. 
Isojen valtaojien vedenpintaa peittää pikkulimaska. Veden virtaussuunta on 
valta-ojassa Rusutjärveen päin.  

Luontoarvo: 2, tärkeä linnustolle, MeL 10 § rantaluhdat, paikallisesti arvokas 
kohde  

Suositus: nykyistä luonnontilaisempien olojen saavuttamiseksi ojat olisi tukittava  
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Kohde 3.3 Rusutjärven eteläpuolisen suo- ja luhta-alueen itäosa on kuivin ja 
kasvaa tasaikäistä koivua sekä joitakin raitoja. Vanhoja ja kuivahtaneita pieniä 
ojia on useita. Ne viittaavat aiempaan kuivatukseen. Paikoitellen näkyy matalia, 
vanhoja kuoppia/kaivantoja, joissa keväällä on ollut vettä. Koivulahopuuta on 
melko paljon. Kenttäkerroksessa kasvavat mm. suoputki, luhtavuohennokka, 
rantakukka, suo-orvokki ja ranta-alpi.  

Luontoarvo: 2 lehtilahopuu, paikallisesti arvokas kohde  

Suositus: säilytetään ja annetaan muuttua luonnontilaiseksi  

Kohde 3.4 Luoteis-Hyrylän osa-alueen etelärajalla on karttaan merkitty pieni 
lampi. Maastokäynnin aikana lampi oli täysin kuiva. Ilmeisesti se on lähinnä 
kausi-kostea. Mitään selvää syytä kuivumiseen ei ollut havaittavissa. Lammesta 
ei näytä laskevan ojaa mihinkään suuntaan. Kosteikossa kasvoi saroja ja 
vihvilöitä, punakoiso, kurjenjalka, ranta-alpi, viiltosara, vesisara, ojaleinikki, 
jokapaikansara. Pohjalla kasvoi sirppisammalta. 

Luontoarvo: 2, monimuotoisuutta lisäävä elinympäristö, paikallisesti arvokas 
kohde 

Suositus: Säilytetään luonnontilaisena 

Kohde 3.5 Kohteella sijaitseva lähteikkö on tihkupintainen ja hyvin pienialainen. 
Varsi-naista lähteensilmää siinä ei ole, vaan pohjavesi tihkuu maan alta 
muutamissa kohdin. Lajistoon kuuluvat mm. hiirenporras, suokeltto, korpi-
imarre, maariankämmekkä, rentukka, leskenlehti. Sammalkerroksessa on 
rahkasammalia mm. okarahkasammal sekä lehti- ja maksasammalia. Yhdellä 
tihkupinnalla kasvoi myös muutaman neliösenttimetrin alueella uhanalaista 
harsosammalta (Trinhocolea tomatella) (VU). Harsosammal on eteläinen laji, 
jonka tunnetut esiintymät ovat keskittyneet Salpausselkien reunamille. Lajin 
uhkana ovat lähteikköjen ojitukset sekä lähdepurojen perkaukset. Kohde on 
jäänyt noin parikymmentä vuotta sitten hakkuun tai harvennuksen keskelle. 
Lähteen ympärillä kasvaa nuorta kuusitaimikkoa - puut ovat ehkä 20-vuotiaita 
noin 10 - 15 m korkeita. Lähdettä ei ole ojitettu, eikä siinä näy myöskään 
ajouria, joten se vaikuttaa vesitaloudeltaan varsin luonnontilaiselta. Lähteen itä-
/eteläpuolella on ojia, joissa on myös varsin rehevää kasvillisuutta saniaisia, 
maariankämmekkää yms. 

Luontoarvo: 4, vaarantunut (VU) laji, Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen (EN) 
luonto-tyyppi (lähteikkö), MeL 10 § pienvesien välittömät lähiympäristöt, VesiL 
2. luku 11 § vesiluontotyyppi, maakunnallisesti arvokas 

Suositus: pienialainen arvokas lähteikkökohde säilytetään ja huomioidaan 
ympäröivän alueen suunnittelussa. Lähteikön ympärille jätetään riittävät 
suojavyöhykkeet. Suojavyöhykkeen leveys riippuu ympäröivän alueen 
maankäytöstä. Suojavyöhykkeen vähimmäisleveytenä voidaan pitää puun mittaa 
(25-30 m). Suojavyöhykkeen leveys tulee määritellä tarkemmin 
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yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. Kohteen ja se ympäristön 
vesitaloutta ei saa muuttaa. Kohteen ympäristön annetaan kehittyä 
luonnontilaisena ilman metsätaloustoimenpiteitä. 

 

 

Luontoarvot kartalla. Rusutjärven eteläosan suoalue on paikallisesti erittäin 
arvokas luontokohde. Lisäksi alueelle sijoittuu rantaluhta, lähteikkö sekä lampi. 

2.1.9 Muinaisjäännökset 
Häriskiven kaava-alueelle sijoittuu hiilimiiluja, jotka ovat pääasiassa pyöreitä 
hiekkakumpareita, joiden ympärillä on havaittavissa oja- tai hautamaisia 
kumpareita. Kairatessa miiluissa oli noin 10–20 cm syvyydellä havaittavissa 
hiekan seassa hiilenhippuja. Osa sysimiiluista on suojeltu asemakaavalla. 
Sysimiilut ovat muinaisjäännöksiä, jotka on vuoden 2009 inventoinnissa 
luokiteltu rauhoitusluokkaan 2, mikä tarkoittaa, että kohteen määrittely 
edellyttää lisätutkimuksia, joiden jälkeen muinaisjäännös voidaan siirtää 
rauhoitusluokkiin 1 tai 3. Muinaisjäännösten osalta lisäselvitys laaditaan 
luonnosvaiheen jälkeen.  

Alueelle sijoittuu lisäksi Häriskivi eli Tapionkivi; valtava siirtolohkare, joka on 
asemakaavalla suojeltu.  
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2.1.10 Virkistys 
Ketunlinnan alueella on virkistysnäkökulmasta erityisiä piirteitä. Rusutjärvi 
ranta-alueineen sekä kallioalueet ovat luonnonolosuhteiltaan erityisiä, siksi niitä 
tulisi hyödyntää virkistyskäytössä. Ketunlinnan alueella on vanhaa, alavaa 
peltoaluetta, jota reunustavat harjanteet. Metsät ovat iäkkäitä ja niihin on 
muodostunut laajoja polkuverkostoja.  

Viheryhteyksillä turvataan eri lajien liikkuminen laajempien luonnontilaisten 
alueiden välillä. Käytännössä viheryhteyksien järjestäminen on hankalaa, koska 
estevaikutuksia aiheuttavat mm. liikenneväylät.  

 

 

Viherverkosto 
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Virkistysarvot asukkaiden näkökulmasta. Vuonna 2011 tehdyn karttakyselyn 
perusteella Ketunlinnan alueelle sijoittuu paljon asukkaiden mielestä tärkeitä 
virkistyksellisiä arvoja. Kuvassa tummimmat ruudut ovat niitä alueita, jotka ovat 
saaneet kyselyssä eniten mainintoja.  

 

Tavoitteelliset viheryhteystarpeet. Ketunlinnan alueelta on tärkeä järjestää 
viheryhteydet Hyrylään, Tuusulanjärven rantaan ja edelleen etelään 
Tuusulanjoen vartta, Kavaankallion alueelle ja edelleen Sarvikalliolle. Lisäksi 
yhteys Nahkelantien eteläpuolelle on tavoiteltava.   
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2.1.11 Maanomistus 
Kaava-alue on osin kunnan omistuksessa (n. 50 %). Yksityisten maanomistajien 
kanssa on laadittu kaavoituksen käynnistämissopimukset kiinteistöjen 5:254, 
5:255, 11:23, 11:25, 5:235, 5:246, 5:220 ja 5:30 osalta. Kiinteistöjen 15:86 ja 
15:83 kanssa voidaan tehdä kaavoituksen käynnistämissopimukset. 

 

Maanomistus. Kunnan omistamat alueet näkyvät kuvassa punaisella. Muut 
alueet ovat yksityisten omistuksessa. Yksityisten maanomistajien kanssa 
laaditaan maankäyttösopimukset ennen kaavan hyväksymistä.  
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2.2 Suunnittelutilanne 

2.2.1 Alueen kaavatilanne 

Maakuntakaava 
Ympäristöministeriö vahvisti 
8.11.2006 maakuntakaavan. 
Maakuntakaavassa suunnittelualue 
on taajamatoimintojen aluetta. Alue 
on osittain pohjavesialuetta (pv).  

Maakuntakaavan uudistaminen on 
käynnissä. 

Yleiskaava, osayleiskaava 

Yleiskaava 
Koko kuntaa koskeva 
oikeusvaikutukseton yleiskaava 
2010 on hyväksytty 
kunnanvaltuustossa 15.5.1989. Siinä suunnittelualue on osoitettu 
lähivirkistysalueeksi (VL) ja pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Lisäksi 
Hämeentien varteen on osoitettu PK-merkinnällä yksityisten palvelujen ja 
hallinnon alue. Suunnittelualue kuuluu osittain (pv-1)-merkinnällä rajattuun 
pohjavesialueeseen, joka on vesioikeuden päätöksellä vahvistettu vedenottamon 
kauko- ja lähisuoja-alue. Alueen maankäytössä on otettava huomioon ko. 
vesioikeuden päätöksissä mainitut seikat. 

Yleiskaavan tarkistus on käynnissä. Koko kunnan kattavan oikeusvaikutteisen 
yleiskaavan laatiminen on käynnistetty keväällä 2010. Yleiskaava on tullut 
vireille kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen 
yhteydessä 1.2.2010. Yleiskaavatyön yhteydessä laaditut 
rakennemallivaihtoehdot ovat olleet nähtävillä 26.9.–28.10.2011. 

Hyrylän laajentumissuunnat osayleiskaava 
Kunnanvaltuusto hyväksyi 9.4.2001 Hyrylän laajentumissuuntien osayleiskaavan 
(HyLa), joka on laadittu oikeusvaikutteisena vaihekaavana sitten, että maa- ja 
metsätalouteen, virkistykseen ja suojeluun tarkoitetut alueet sekä erityis- ja 
vesialueet on määritelty, mutta muiden yhdyskuntarakentamiseen tarkoitettujen 
alueiden käyttötarkoitukseen, mitoitukseen ja tehokkuuteen ei osayleiskaava ota 
kantaa. Liikenneverkon osalta osayleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. 

Osayleiskaavassa muutosalue sijoittuu osittain asemakaavoitetulle alueelle ja 
osittain MU-2-alueelle, joka on maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on 
erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueella on retkeilyn ka ulkoilun 
ohjaamistarvetta ja muita ympäristöarvoja. Alueella sallitaan maa- ja 
metsätaloutta palveleva rakentaminen. Suositus: Alueen metsät tulee hoitaa 
ulkoilukäyttö huomioon ottaen. Kaavamuutosalue kuuluu osittain (pv-1) -
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merkinnällä osoitettuun pohjavesialueeseen. Pohjavesimerkinnän mukaan alue 
on vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. 

Asemakaava suunnittelualueella 
Asemakaavassa suunnittelualue on lähivirkistysaluetta (VL), maa- ja 
metsätalousaluetta (M-1), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (KTY-2), 
teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY-7), huoltoasemarakennusten 
korttelialuetta (LH-3) sekä maatilojen talouskeskusten aluetta (AM-1), puistoa 
(VP) sekä asuinpientalojen korttelialuetta (AO-12). Alueen pohjoisosissa ei ole 
asemakaavaa.   

Asemakaavaan on merkitty lisäksi vesitorni ET-merkinnällä ja Häriskivi (suuri 
lohkare) s-1-merkinnällä sekä osa sysimiiluista sm-1-merkinnällä.  

Asemakaavat on hyväksytty vuosina 1993 ja 1997.  

2.2.2 Kaava-aluetta koskevat päätökset ja selvitykset 

Kaavan laatimispäätös 
Asemakaavan muutos on käynnistetty kunnan aloitteesta. Hanke on mainittu 
vuoden 2011 kaavoituskatsauksessa, ja samana vuonna se on otettu mukaan 
kaavoituksen työohjelmaan. Kunnan valtuuston hyväksymässä 
kaavoitussuunnitelmassa 2012–2016 kaavoitustyö on merkitty yhdeksi kunnan 
kärkihankkeista. Kärkihankkeet ovat kaavoja, joiden valmistumiseen 
panostetaan ensisijaisesti. 

Rakennusjärjestys 
Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.4.2007 ja se on tullut 
voimaan 28.5.2007. Rakennusjärjestyksessä ei ole suunnittelualuetta 
suoranaisesti koskevia erillismääräyksiä. Uusi rakennusjärjestys on hyväksytty 
valtuustossa 11.6.2012, mutta hyväksymispäätöksestä on valitettu. 

Tonttijako ja -rekisteri 
Alueen kiinteistöt ovat kiinteistörekisterissä tiloina. 

Pohjakartta 
Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen (23.12.1999 / 1284) 
vaatimukset. 

Aiemmat selvitykset 
Tässä suunnitteluvaiheessa käytettävissä olevat selvitykset: 

• Yleiskaavan luontoselvitys 2011 
• Yleiskaavan maisemaselvitys 2011 
• Hämeentien parannussuunnitelma 
• Rakennettavuusselvitys 2013 
• Rusutjärven pohjavesialueen suojelusuunnitelma  
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Suunnittelun edetessä selvitetään mm. meluntorjuntavaihtoehdot ja Hämeentien 
ja kokoojakadun liittymän toimivuus.  

Tarvittavat selvitykset (luonnosvaiheen jälkeen) 
• Hiilimiilut 
• Liikenneselvitys 

3. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Asemakaavatyö käynnistettiin, koska Häriskiven alue on taajamarakenteen 
eheyttämisen kannalta tärkeä alue. Taajaman luonteva laajenemissuunta on 
Hyrylästä luoteeseen. Alue sijoittuu liikenteellisesti keskeiseen kohtaan 
Hämeentien varteen.  

3.2 Suunnittelun käynnistäminen 
Asemakaava tuli vireille kaavoitussuunnitelman mukaisesti loppuvuodesta 2012. 

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

3.3.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tämän kaavaselostuksen liitteenä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 25.10.2012 – 
12.11.2012 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu 
palaute sekä kaavoituksen vastineet ovat selostuksen liitteenä 3. 

3.3.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Kaavan edistymisestä tiedotetaan kuulutuksilla sekä kirjeitse maanomistajille ja 
lähinaapureille. Tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuuksia. 

Kaavan vireilletulon jälkeen järjestettiin suunnittelutyöpaja, jossa lähialueen 
asukkaat ja kaava-alueen maanomistajat saivat itse suunnitella alueen 
maankäyttöä. Työpajasta saatiin neljä erilaista rakennemallia, joiden pohjalta 
kaavaluonnosvaihtoehdot on suunniteltu.  

3.3.4 Viranomaisyhteistyö 
Kaavaluonnoksista ja ehdotuksesta pyydetään asiaankuuluvien viranomaisten 
lausunnot. 

3.4 Asemakaavan tavoitteet 
Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Häriskiven 
aluetta laadukkaan asumisen alueena samalla eheyttäen ja täydentäen olemassa 
olevaa yhdyskuntarakennetta. Tavoitteena on säilyttää alueen historialliset ja 
maisemalliset ominaispiirteet. Suunnittelun edetessä selvitetään mahdollisuudet 
kehittää liiketoimintaa Hämeentien varressa sekä toimivat liikennejärjestelyt ja 
meluntorjunta.  
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Suunnittelualue sijoittuu osittain tärkeälle Rusutjärven pohjavesialueelle. 
Kaavatyön tavoitteena on, ettei alueen rakentaminen ja toteutuksen jälkeinen 
toiminta aiheuta vaaraa ja haittaa pohjaveden laadulle eikä merkittävissä määrin 
sen määrälle. 

Tavoitteita täydennetään kaavaprosessin aikana kaavan nähtävilläoloaikoina 
saatavan palautteen perusteella. 

4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Luonnosvaihtoehtojen kuvaus 
Luonnosvaiheeseen valmisteltiin kolme vaihtoehtoista rakennemallia alueen 
toteuttamisesta. Vaihtoehdot tuottavat samankaltaista, pientalovaltaista 
ympäristöä, ja poikkeavat lähinnä katuverkon ja tehokkuuden osalta. 
Seuraavissa kappaleissa on esitetty luonnosvaihtoehtojen pääpiirteet. 
Kaavaluonnokset havainnemateriaaleineen ovat selostuksen liitteenä 4. 
Asemakaavaluonnosten tilastotietoja on esitetty liitteessä 1.  

 

VE 1 Omakotialue 
Omakotipainotteinen alue, n. 70 AO-tonttia ja 100 - 150 AP-asuntoa. AO-
tonttikoko keskimäärin noin 1000 m2. Asukasennuste on noin 600, josta puolet 
omakotitaloissa ja puolet pientaloissa. Liike- ja palvelukorttelit sijoittuvat 
Hämeentien varteen, alueen sisääntulon yhteyteen. Sisääntulon yhteydessä 
sijaitsee myös Vesitorninmäen viheralueeseen rajautuen päiväkotitontti. 
Rakentamisalueita on noin puolet alueesta. Katuverkko koostuu kokoojakadusta 
ja pääosin läpiajettavista tonttikaduista. AP-korttelit painottuvat Hämeentien ja 
kokoojakadun varteen. Vesitorninmäki ja viereinen jyrkkä pohjoisrinne on jätetty 
virkistysalueiksi. Pienempi virkistysalue on osoitettu lisäksi alueen luoteisosaan, 
jossa on olemassa oleva vesiallas. Viheralueita on noin kolmannes alueesta. 

 

VE 2 Pientaloalue 
Pientaloalue, n. 50 AO-tonttia ja 150 - 200 AP-asuntoa. AO-tonttikoko 
keskimäärin noin 1000 m2. Asukasennuste on noin 600, josta kolme neljäsosaa 
rivitaloissa ja neljännes omakotitaloissa. Liike- ja palvelukorttelit sijoittuvat 
Hämeentien varteen, alueen sisääntulon yhteyteen. Sisääntulon yhteydessä 
sijaitsee myös päiväkotitontti. Rakentamisalueita on noin puolet alueesta. 
Katuverkko koostuu kokoojakadusta ja lenkkimäisistä tonttikaduista. AP-korttelit 
painottuvat Hämeentien ja kokoojakadun varteen. Vesitorninmäki ja viereinen 
jyrkkä pohjoisrinne on jätetty virkistysalueiksi. Pienempi virkistysalue on 
osoitettu lisäksi alueen luoteisosaan, jossa on olemassa oleva vesiallas. 
Viheralueita on noin kolmannes alueesta. 
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VE 3 Pientalokylä 
Tehokas, kyläminen pientaloalue.  80 AO-tonttia ja 400 - 500 AP-tonttia.  AO-
tonttikoko keskimäärin 700 m2, kokovaihtelu n. 550 – 1000 m2. Asukasennuste 
on noin 1300, josta kolme neljäsosaa rivitaloissa ja neljännes omakotitaloissa. 
Liike- ja palvelukorttelit sijoittuvat alueen sisääntulon yhteyteen, Hämeentien 
tuntumaan. Lähipalveluja ja työpaikkoja on mahdollista sijoittua myös muihin 
kortteleihin. Sisääntulon tuntumaan sijoittuu myös Vesitorninmäen 
viheralueeseen rajautuen päiväkotitontti. Kaupunkirakenne on kylämäisesti 
alueen ydintä korostava, samalla alueen perustopografian huomioiva. 
Rakentamisalueita on noin 60 % alueesta. Katuverkko koostuu kokoojakadusta 
ja lenkkimäisistä tonttikaduista. Katuverkko on pyritty kytkemään 
mahdollisuuksien mukaan olevaan rakenteeseen. Vesitorninmäen ydin ja 
valtaosa sysimiiluista on jätetty virkistysalueiksi. Virkistysaluetta on osoitettu 
lisäksi alueen luoteisosaan, oleva vesialtaan yhteyteen. Viheralueita on noin 
kahdeksasosa alueesta. 

 

 4.2 Kaavan suhde muihin maankäyttösuunnitelmiin 
Asemakaavaluonnosvaihtoehtojen suhdetta muihin maankäyttösuunnitelmiin on 
esitetty selostuksen liitteessä 2. 

4.3 Kaavan vaikutukset 
Kaavaluonnosvaihtoehtojen alustavia vaikutuksia on arvioitu selostuksen 
liitteessä 2.  

5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

5.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

5.1.1 Kaavakartat ja havainnekuvat 
Kaavaluonnosvaihtoehtojen havainnekuvat + maastomallit ovat selostuksen 
liitteenä 4.  

5.1.2 Muut havainnollistavat kuvat 
 

Katupoikkileikkaukset 

Kokoojakatu on leveydeltään 21 metriä, mikä mahdollistaa 
kevyenliikenteenväylät ajoradan molemmille puolille erotettuina viherkaistoilla.  
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Leveämmät tonttikadut ovat leveydeltään 13 metriä, mikä mahdollistaa 
kevyenliikenteenväylän sijoittamisen erotuskaistalla kadun toiseen reunaan. 
Pienemmät tonttikadut, joiden varsilla on vähän asutusta, ovat leveydeltään 10 
metriä ja niillä ei ole kevyenliikenteenväylää.  
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6. SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJAT 
 

1. Asemakaavaluonnosten tilastot 
2. Asemakaavan luonnosvaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten arviointi 
3. Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavoituksen 

vastineet 
4. Kaavaluonnosvaihtoehtojen havainnekuvat + maastomallit 
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